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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Nauji vėjai, geri užmojai
– XX KLB krašto tarybos
II sesija Anapilyje (p. 4,
10)
•Kada keliaujama žvaigž-
dynais (p. 5, 13)
•,,Išeivijos procesai – su-
dėtingi ir labai dinamiš-
ki” (p. 7)
•,,Medicare Part D” prog-
rama kitiems metams (p.
8)
•Spygliai ir dygliai II (p.
11)

Venesuelos miestui – Lietuvos
šv. Kazimiero ordino dovana

Vilnius/Tartu, lapkričio 21 d.
(ELTA) – Laikinai einantis ministro
pirmininko pareigas Gediminas Kir-
kilas su Estijos ir Latvijos ministrais
pirmininkais Andrusu Ansipu ir Ivar-
su Godmaniu sutarė tęsti bendra-
darbiavimą, siekiant iki 2012 m. su-
kurti veikiančią Baltijos elektros
energijos rinką.

Šiam tikslui įgyvendinti nutarta
sudaryti darbo grupę. Premjerai taip
pat susitarė, kad galutinis sprendi-

mas dėl elektros jungties su Švedija
bus priimtas gruodžio mėnesį. Ši
jungtis yra Europos Komisijos (EK)
siūlymu rengiamo Baltijos jungčių
plano dalis. Baltijos Ministrų Tarybos
ministrų pirmininkų susitikime Tar-
tu G. Kirkilas pabrėžė, kad Lietuva
yra suinteresuota aktyvesniu Euro-
pos Sąjungos (ES) vaidmeniu spren-
džiant energetinio saugumo proble-
mas, bei tikisi, kad jau gruodžio mė-
nesį Europos Vadovų Taryboje bus

galima surengti pirmą diskusiją dėl EK
strateginės energetikos peržiūros.

Baltijos šalių premjerai taip pat
pritarė G. Kirkilo siūlymui kurti bend-
rą Baltijos šalių informacinę erdvę.
Premjerai sutarė svarstyti ir bendro
Baltijos šalių televizijos kanalo su-
manymą. Premjerai taip pat aptarė
tarptautinės finansų krizės, ES ir Ru-
sijos santykių, saugumo politikos,
Europos rytų kaimynystės politikos
klausimus.

Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA) –
Vienintelis pasaulyje šv. Kazimiero
garbei pavadintas miestas Venesue-
loje sulauks dovanos iš Lietuvos. Šv.

Kazimiero ordinas surengė iškilmes,
kurių metu šv. Kazimiero atminimo
lenta buvo perduota šiam Venesuelos
miestui.

Žalio marmuro atminimo lenta,
ant kurios pritvirtintas bronzinis
auksu dengtas šv. Kazimiero barelje-
fas, perduota per nepaprastąjį diplo-
matinės misijos vadovą Baltijos ša-
lims ir Suomijai Vilhelm Alejandro
Holmqvist Grisolia.

Tai vienas iš šv. Kazimiero ordino
organizuojamų kultūrinių renginių,
kuriais tarptautiniu mastu pažymimi
jubiliejiniai 550-ieji šv. Kazimiero gi-
mimo metai.

Atminimo lenta jau yra įteikta
Lietuvių Bendruomenei Seinuose
Lenkijoje, taip pat – ir kitoms vieto-
vėms, susijusioms su šv. Kazimiero
vardu.

Bareljefo autorius – Petras Hen-
rikas Garška, kuriam už nuopelnus
Lietuvos kultūrai yra įteiktas šv. Ka-
zimiero Garbės medalis.

Šv. Kazimiero atminimo lenta.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

,,Vilniaus nuostata atspindi
tikrâjî Europos požiùrî î Rusijâ”

Baltijos šaliû premjerai aptarè energetikos klausimus

Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) –
Kaip sovietmečiu, kai Lietuva buvo
Baltijos šalių santykių su Maskva in-
dikatorius, taip ir šiandien iš Vilniaus
nuostatos galima spręsti apie tikrąjį
Europos požiūrį į Rusiją, rašoma Ru-
sijos tinklalapyje ,,gazeta.ru”.

Komentare, kurį pasirašė Vadim
Dubnov, teigiama, kad į tai, jog visas

Europos antikremlinis choras ES ir
Rusijos viršūnių susitikimo Nicoje iš-
vakarėse sumenko iki lietuvių solo,
būtų galima nekreipti dėmesio ar lai-
kyti tai tik provincinėmis keistenybė-
mis ir (...) ambicijomis.

,,Tačiau keisčiausia čia, jog bū-
tent Lietuva tapo vienintele atvira
Rusijos oponente”, – rašoma Rusijos

tinklalapyje..
Joje pabrėžiama, kad tarp Balti-

jos šalių ilgą laiką toli gražu ne Lie-
tuva buvo pagrindinis Rusijos ne-
draugas. ,,Net amžinų polemikų su
Baltijos šalimis fone Vilnius visada
laikydavosi skyrium nuo Talino ir
Rygos. Nors, kita vertus, tai niekada
netrukdė Maskvai reikiamu momen-
tu traktuoti Lietuvą neatsiejant jos
nuo bendro Baltijos šalių paketo”, –
rašo V. Dubnov.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad
,,Baltijos šalių brolybė tebuvo trum-
pai gyvavęs mitas – bendras buvo tik
jų siekis išsivaduoti iš ‘didžiosios pro-
letarų laimės šalies’ ir grįžti į Euro-
pą, kuriai jos kadaise priklausė”.

Tačiau, anot ,,gazeta.ru”, atei-
ties planų įgyvendinimo taktika buvo
skirtinga, todėl kaimyninių šalių
prieštaravimai, kuriuos derėjo slėpti,
retkarčiais vis dėlto iškildavo į pa-
viršių. Nukelta į 6 psl.

Rusijos tinklalapyje rašoma, kad ,,nepriklausomai nuo valdžios spalvos Lietuva
lieka ištikima sau”. SCANPIX nuotr.

Tariamasi dèl
Vyriausybès
programos

Vilnius, lapkričio 21 d. (Balsas.
lt) – Seime vyko pasitarimas, kurio
metu centro dešinės koalicija svarstė
būsimąją Vyriausybės programą. Į
posėdį susirinko partijų atstovai ir
būsimieji ministrai. Dalis būsimųjų
ministrų pateikė išsamius ministeri-
jų veiklos planus, kiti būsimos Vy-
riausybės nariai šiuos planus dar tu-
rės aptarti darbo grupėse.

Po posėdžio būsimasis premjeras
Andrius Kubilius sakė, jog koalicijai
pavyko suderinti didžiąją dalį Vy-
riausybės programos. Paklaustas, dėl
ko koalicija labiausiai nesutaria, A.
Kubilius teigė, jog „nėra ypatingai di-
delių ginčų”. Anot jo, šiuo metu yra
svarstomi du esminiai klausimai –
kaip suvienodinti ministerijų siūlo-
mų programų įgyvendinimo naštą ir
kaip suderinti tuos klausimus, dėl
kurių skiriasi koalicijos partnerių
nuostatos.

A. Kubilius vengė tiesaus atsaky-
mo dėl siūlomo turto mokesčio įvedi-
mo. Pasak jo, visi mokesčių dydžiai ir
pakeitimai yra apibrėžti antikrizinia-
me plane. Būsimasis premjeras taip
pat pabrėžė, jog mokesčių sistema
bus kasmet peržiūrima iš naujo. Kaip
teigė A. Kubilius, be minėtų mokes-
tinių klausimų, koalicija daug dėme-
sio skyrė valstybės valdymo sistemos
pertvarkai. Pasak jo, planuojama at-
likti žymiai gilesnį strateginį plana-
vimą, nei tai buvo daroma iki šiol.

Kalbėdamas apie ministrų kabi-
neto sudėtį, A. Kubilius teigė, jog šiuo
metu yra žinoma 91 proc. ministrų.
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Šių metų lapkričio pradžioje Kaune vyko moksleivių
ateitininkų rudens akademija. Joje dalyvo moks-
leiviai ateitininkai ir jų draugai iš visos Lietuvos

nuo 8 klasės moksleivių iki 1 kurso studentų. Žinoma,
dalyvavome ir mes, Gargždų ateitininkai. Akademijos
tema buvo „Ko ieškote?” Šią temą nagrinėjome visos aka-
demijos metu per paskaitas ir diskusijas grupelėse. Buvo
atvykę garsių paskaitininkų: VDU Katalikų fakulteto
dekanas ir krikščioniškos metalo grupės atlikėjas Benas
Ulevičius, Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas
Malinauskas bei kunigas Kęstutis Kėvalas – gerai žino-
mas JAV lietuviams ateitininkams.

Paskaitų metu jaunimas galėjo pasisemti naujų
minčių ir idėjų, o per diskusijas – reikšti, analizuoti svar-
biausias mintis, ieškoti atsakymų į kylančius klausimus
bei nagrinėti įvairius tekstus. Taip pat akademijoje buvo
analizuojami jaunuolių rašiniai. Kiekvienas moksleivis,
norintis patekti į bet kurią moksleivių ateitininkų aka-
demiją, turi parašyti rašinį, parašyti eilėraštį ar nupiešti
piešinį savo lygio tema. Ar jis patenka į akademiją, nu-
sprendžia komisija, kuri yra specialiai išrinkta įvertinti
darbus. Taigi galime teigti, kad čia susirenka ne bet koks
jaunimas, o akademinis, intelektualus ir siekiantis žinių.
Rašinių analizavimas padeda dalyviams suvokti savo
klaidas ir taip tobulinti savo darbą ruošiantis sekančioms
akademijoms. Žinoma, geriausi rašinių autoriai yra
apdovanojami, kad paskatintų siekti tobulumo kitus.
Kiekvieną vakarą dalyvaudavome šv. Mišiose, visi baž-

nyčioje giedodavome giesmes ir klausydavomės pamaldų.
Tai būdavo įdomu ir nepaprasta.

Kiekvieną kartą vykdavo skirtinga vakaro programa:
bendruomeninių šokių vakaras, susitaikinimo pamaldos
ir, žinoma, talentų vakaras. Kiekviena vakaro dalis leis-
davo pailsinti savo protą nuo įtemptos dienotvarkės, to-
dėl ryte pabusdavome kupini jėgų, kad galėtume semtis
naujų idėjų. Po vakaro programos, kaip visada, susikau-
pimo reikalaujanti vakaro malda ir vakaro aptarimas ly-
giuose su karšta arbata. Labai puiku, jog vyksta tokios
akademijos, kurios skatina tobulėti, kuriose sprendžiami
kiekvienam jaunuoliui svarbūs klausimai.

Labai džiaugiamės šia, kaip ir kiekviena kita aka-
demija ir su nekantrumu laukiame žiemos akademijos!
Tokios akademijos moksleiviams ateitininkams vyksta
kasmet keturis kartus: rudens, žiemos, pavasario, va-
saros. Kiekviena akademija būna vis kitokia tema, kiti
vadovai. Šios akademijos suteikia daug įvairių žinių, ska-
tina tobulėti, pasidaliname veiklos patirtimi su kitais,
tobuliname ir turime galimybę atskleisti savo talentus.
Grįžę pasidaliname įgyta patirtimi su savo kuopos atei-
tininkais ir kitais bendraamžiais, pasinaudojame įgyta
patirtimi ruošdami menines programėles.

Ateitininkų renginiai tikrai prasmingi ir įdomūs.

Kristina Liutkutė,
Gargždų ateitininkė

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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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 aštuoniolika metų
ir išbuvęs ateitininku ne mažiau
kaip penkerius metus. Tarybos na-
rys gali eiti ir kitas pareigas ateiti-
ninkų organizacijoje. ŠAA Tarybos
nario kadencija yra treji metai.

Kandidatavimo anketas rasite
Šiaurės Amerikos ateitininkų tin-
klalapyje www.ateitis.org. Prašo-
me atsiųsti iki š.m. gruodžio 1 d.
Daugiau informacijos suteiks ŠAAT
nominacijų komisijos narė Loreta
Grybauskienė tel.: (708) 349-7426
arba el. pašto adresu: Vlasr@aol.
com

Ko ieškote?

Moksleivių atetininkų rudens akademijos dalyviai Kaune.

kucios
ateitininkų

ˇ¯

K i

Moksleivių ateitininkų
rudens akademija Kaune

sekmadienį
gruodžio 21d.
Jaunimo centre
5620 S. Claremont, Chicago

1val. p. p.

Aukos
$0 vaikams 8 m. ir jaunesniems
$10 jaunučiams, moksleiviams, studentams
$20 suaugusiems
$15 pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-325-3277
odaugirdas@hotmail.com
Paliekant žinutę atsakove ar laiške įrašykite ir
savo telefono numerį, kad būtų galima
patvirtinti registraciją skambučiu.

Padėkos dienos savaitgalio
renginiai Čikagoje
Moksleiviams SUSIRINKIMAS

Šeštadienį, lapkričio 29 d., 1 val. – 4 val. p. p.
Ateitininkų namuose, Lemont
MAS CV su studentais ateitininkais ruošia seminarą
moksleiviams. Tema: ,,Universiteto paslaptys”
Studentai atsakys į moksleivių klausimus, ko tikėtis
išvykus studijuoti į universitetą. Kviečiami visi
moksleiviai ateitininkai ir jų draugai.

Studentams SUVAŽIAVIMAS

Penktadienį, lapkričio 28 d., 2:30 val. p.p.
Ateitininkų namuose, Lemont
Studentų ateitininkų sąjungos centro valdyba ir Čika-
gos studentų ateitininkų draugovė kviečia visus stu-
dentus į suvažiavimą, kurio metu bus renkama nauja
studentų ateitininkų sąjungos valdyba. Po to vyks pa-
bendravimas su finansų žinovu Gyčiu Petkumi, kuris
pasidalins mintimis apie dabartinę ekonomiką. Bus ir
vaišės. Visi studentai kviečiami!

Studentams ir sendraugiams
MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Ketvirtadienį, nuo lapkričio 27 d. iki sekmadienio,
lapkričio 30 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
VISI DALYVAUKIME!(Studentai kviečiami dėvėti savo universitetų marškinius)

Dažnai pasižiūrėkite į
ateitininkų tinklavietę

www.ateitis.org
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PAULIAUS MOKYMAS APIE
NUTEISINIMĄ TIKĖJIMU

90 metų nuo Lietuvos
kariuomenės įsteigimo

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Oficialia Lietuvos kariuomenės įsteigimo diena laikoma 1918 m.
lapkričio 23-ioji, nes tą dieną buvo išleistas pirmasis Lietuvos ka-
riuomenės įsakymas. Toliau pasinaudosiu Kazio Ališausko su-

telkta išsamia informacija, išspausdinta ,,Lietuvių enciklopedijos” (Bos-
ton, 1968 m.) XV tome.

Lietuvos kariuomenė kūrėsi labai sunkiomis sąlygomis, nes 1918 m.
pabaigoje, pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, iš Lietuvos traukėsi
vokiečių kariuomenė, o ja sekė Sovietų Rusijos raudonoji armija tikslu
užimti Lietuvą. Pirmieji Lietuvos kariuomenės organizatoriai buvo lietu-
viai karininkai, sugrįžę iš Rusijos. Kiek vėliau prie jų prisidėjo Mažosios
Lietuvos ir JAV lietuviai kariai.

Jokios ginkluotos pajėgos lietuviai neturėjo, nors bandymų sudaryti
buvo. Vilniuje 1918.02.16 paskelbus Lietuvos nepriklausomybės aktą,
kariuomenės organizavimo reikalas pasidarė aktualus. Sugrįžę iš Rusijos
lietuviai kariai pradėjo kariuomenės organizavimo darbą slaptai, nes vo-
kiečių okupacinė valdžia griežtai draudė. Prie Valstybės tarybos Vilniuje
veikė Apsaugos komisija. Ji registravo karius, rinko žinias ir svarstė ka-
riuomenės organizavimą ir apsiginklavimą. 1918.10.11 į Vilnių atvyko pir-
mieji vienuolika kareivių savanorių. Tų metų lapkričio 5–9 dienomis pa-
sikeitė Vokietijos vyriausybė ir Lietuvoje pasidarė laisvesnės sąlygos veik-
ti. Lapkričio 11 d. susidarė pirmoji Lietuvos vyriausybė, kurioje ministru
pirmininku ir krašto apsaugos ministru buvo prof. A. Voldemaras. Lygia-
grečiai su lietuvių kariuomenės dalimis buvo steigiamos gudų kariuo-
menės dalys. Pradžioje darbas dėl lėšų, ginklų ir aprangos stokos ėjo lėtai. 

Rusijos bolševikai iš rytų artinosi prie Vilniaus, vokiečiai traukėsi į
Vokietiją. Nebuvo kas gina Vilnių. 1918.12.24 – Kūčių dieną – pasikeitė
vyriausybė. Ministru pirmininku tapo Mykolas Šleževičius, krašto apsau-
gos ministru – Mykolas Velykis. Naujoji vyriausybė išleido atsišaukimą į
tautą ir kvietė piliečius stoti į krašto apsaugą. Negalint apginti Vilniaus
miesto, vyriausybė ir kariuomenės vadovybė Naujųjų metų išvakarėse
persikėlė į Kauną.

Stodami savanoriais į kariuomenę aktyviai pasireiškė moksleivija ir
studentija. 1919.01.05 jau buvo apie 3000 savanorių. Šis skaičius sparčiai
augo. Didesnė Lietuvos teritorijos dalis buvo priešo užimta. Kovos dėl
Lietuvos laisvės prasidėjo 1918 m. pabaigoje ir tęsėsi iki 1920 m. pabaigos.
Kariauti teko su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Atmintinos Kė-
dainių, Jiezno, Alytaus ir kitos kautynės. Atmintinas puolimas Vilniaus
kryptimi, Ukmergės paėmimas, Kurklių-Panevėžio, Kupiško-Utenos,
Zarasų ir kitos operacijos. 

Visų respublikos ginkluotų pajėgų vadas buvo respublikos preziden-
tas. Pagal veikiančius įstatymus jis galėjo skelbti mobilizaciją ir demobi-
lizaciją, įsakyti kariuomenės vadui pradėti ir sustabdyti karo veiksmus.
Prie respublikos prezidento veikė Valstybės gynimo taryba, kurią sudarė
respublikos prezidentas, ministras pirmininkas, krašto apsaugos, finansų
ir vidaus reikalų ministrai, kariuomenės vadas ir kariuomenės tiekimo
viršininkas. Gynimo taryba svarstė valstybės gynimo reikalus.

Lietuvą okupavus rusams 1940.06.15 Lietuvos kariuomenė buvo pa-
vadinta liaudies kariuomene. Rusams pareikalavus buvo uždraustas bet
koks Lietuvos kariuomenės judėjimas, nuginkluota ir likviduota Lietuvos
šaulių sąjunga. Iš kariuomenės atleista daug vyresniųjų karininkų, kurių
dauguma vėliau buvo areštuoti. Lietuvos kariuomenei iš Maskvos buvo
atsiųstas vadas, Sovietų kariuomenės gen. mjr. F. Baltišis-Žemaitis. Ka-
riuomenėje buvo įvesta politinių vadovų institucija ir kariuomenės bolše-
vikinimas vyko smarkiu tempu. Karininkai ir kareiviai buvo sekami. Bu-
vo atleisti visų tikybų kapelionai. Iš patalpų pašalinti visi tautiniai ir re-
liginiai simboliai. Jų vietoje pakabinti bolševikų vadų paveikslai ir komu-
nistiniai šūkiai. Buvo vedama įžūli propaganda už prisijungimą prie So-
vietų Sąjungos. 

Vokiečių okupacijos laikotarpyje (1941–1944) buvo sudarytos kelios
lietuvių kariuomenės formacijos: Lietuvos apsaugos daliniai, Lietuvos vie-
tinė rinktinė, Lietuvos apsaugos dalys, Statybos batalionai, Tėvynės ap-
saugos rinktinė ir Vanagai. Anksčiau ar vėliau šios formacijos buvo išardy-
tos ar pateko vokiečių okupantų kontrolei. Antrajam pasauliniam karui
baigiantis jų likučiai persitvarkė mažais kovos daliniais, išsisklaidė ir vedė
žūtbūtinį partizaninį karą, pareikalavusį apie 30 000 partizanų gyvybių.

Su gilia pagarba prisimename pirmąjį Lietuvos kariuomenės įsaky-
mą, išleistą prieš 90 metų, ir neeilinę Lietuvos kariuomenės šventę. 

Tęsdamas katechezių ciklą, skir-
tą apaštalui šv. Pauliui, trečiadienio
rytą bendrojoje audiencijoje daly-
vavusiems maldininkams popiežius
kalbėjo apie vadinamąją nuteisinimo
doktriną, kuri buvo didžiausių nesu-
tarimų Reformacijos laikais prie-
žastis.

Ką žmogui reikia daryti, kad jis
būtų teisus Dievo akivaizdoje? Prieš
lemtingą susitikimą su Kristumi
kelyje prie Damasko Paulius buvo
stropus ir sąžiningas Įstatymo vykdy-
tojas. Tačiau susitikimas su prisikė-
lusiu Kristumi jį taip paveikė, jog
viską, kas buvo prieš tai, visą savo
gyvenimą ir visą religinę patirtį, jis
vadino „sąšlavomis”. Visko ašimi
tapo Kristus, ir Paulius drąsiai nu-
brėžė ribą tarp to, ką galima laimėti
vien laikantis Įstatymo, ir to, ką su-
teikia tikėjimo į Kristų malonė. Įsta-
tymo darbų ir tikėjimo į Kristų alter-
natyva tampa vienu svarbiausių šv.
Pauliaus mokymo elementų. Laiške
galatams Paulius rašo: „Nors mes
gimimo žydai ir ne pagonių kilmės
nusidėjėliai, tačiau žinome, jog žmo-
gus nuteisinamas ne įstatymo dar-
bais, bet tik tikėjimu į Jėzų Kristų.
Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad
būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu,
o ne įstatymo darbais; nes įstatymo
darbais nebus nuteisintas nė vienas
žmogus” (Gal 2,15-16). Panašių tvir-
tinimų rasime ir kituose Pauliaus
laiškuose.

Kas gi yra tas Įstatymas, iš kurio
Kristus mus išvadavo? Apie kokį
išganymui nereikalingą įstatymą
Paulius čia kalba? Atsakydamas į šį
klausimą popiežius priminė Pauliaus
gyvenamo meto religinį kontekstą.
Įstatymas – tai visų pirma Tora,
Senojo Testamento Penkiaknygė, su
visais labai tiksliai išvardytais įsaky-

mais ir draudimais, kurių kiekvienas
žydų tautos narys privalo stropiai
laikyti. Stropus įstatymo laikymasis
Izraelio tautai buvo gyvybiškai svar-
bus, nes tai buvo vienintelis būdas
atsispirti tuo metu visur viešpatau-
jančios helėniškos kultūros vyravi-
mui. Žydų tauta buvo tvirtai įsitvė-
rusi savo religinių papročių ir tai ją
saugojo nuo religinės ir tautinės ta-
patybės praradimo. 

Šito puoselėtojas ir skelbėjas
buvo ir Paulius. Dėl to jis ir į krikš-
čionybę iš pradžių žiūrėjo kaip į pavo-
jų Izraelio religiniam ir tautiniam
identitetui. Tačiau kai Paulius pažino
Kristų ir įtikėjo jį, ta savigynos laiky-
sena pasidarė nereikalinga ir ne-
reikšminga. Sutikus Kristų neberei-
kia gintis nuo pagoniško politeizmo
pavojaus, nes Kristus tampa mūsų
tikros religinės tapatybės užtikrini-
mu, Kristus peržengia kultūrų skir-
tumus ir visas jas įjungia į naują
išganytų žmonių tapatybę. Anksčiau
Izraelį nuo pagonių skyrusi siena
Kristaus dėka pasidaro nereikalinga.
Tad ir skrupulingas įstatymo laiky-
masis tampa nereikšmingu. Išgany-
mui gana tikėjimo, kuris niekada ne-
prieštarauja artimo meilei, o priešin-
gai – tikėjimas reikalauja artimo
meilės. Apie tai, – sakė popiežius, –
bene akivaizdžiausiai kalba evange-
linė paskutiniojo teisimo scena, pasa-
kojanti apie Kristų, kuris klaus kiek-
vieną savo mokinį: ar padėjai man,
kaip buvau išalkęs, nuogas, sergan-
tis, kalinys? Ar sušelpei mane, ar pa-
guodei, ar mane aplankei? Šį Evan-
gelijos puslapį Bažnyčios liturgija
mums pasiūlys ateinantį sekmadienį,
kuomet užbaigdami liturginius me-
tus švęsime Kristaus Visatos Valdovo
iškilmę.

,,Vatikano radijas”

Vengrijoje vyksta Pasauliečių 
pranciškonų ordino generalinė kapitula

Š.m. lapkričio 15 d. Vengrijoje
Dobogoko mieste prasidėjo XII Pa-
sauliečių pranciškonų ordino Gene-
ralinė Kapitula. Į Kapitulą atstovauti
daugiau nei 400 tūkstančių Pasau-
liečių pranciškonų ordino narių su-
sirinko 100 delegatų iš 57 šalių.

Pirmosios sesijos metu į delega-
tus kreipėsi Pasauliečių pranciškonų
ordino Generalinė ministrė Encar-
nacion del Pozo, OFS, kuri pristatė
šiandieninę Pasauliečių pranciškonų
ordino ir Pranciškoniškojo jaunimo
brolijų padėtį pasaulyje. Šios sesijos
metu buvo išklausytos ir patvirtintos

Tarptautinės pasauliečių pranciš-
konų ordino tarybos bei Generalinių
dvasinių asistentų konferencijos
veiklos ir finansinės ataskaitos.

Antrojoje sesijoje buvo diskutuo-
jama apie Pasauliečių pranciškonų
ordino vietą Bažnyčioje ir pasaulyje,
pašaukimą šventumui, sprendžiami
su ordino narių ugdymu ir misija
visuomenėje susiję klausimai.

Lapkričio 19-ąją, trečiosios sesi-
jos posėdžiui pirmininkaujant Mažes-
niųjų brolių konventualų ordino ge-
neraliniam ministrui br. Marco Tas-
ca, OFM Conv. išrinkta naujoji Pasau-
liečių pranciškonų ordino vadovybė –
generaline ministre antrai šešerių
metų kadencijai išrinkta ses. Encar-
nacion Del Pozo, OFS iš Ispanijos, o
generaliniu viceministru išrinktas br.
Doug Clorey, OFS iš Kanados.

Iki Kapitulos pabaigos, kuri
numatyta lapkričio 22 d., dar bus iš-
rinktas Tarptautinės pasauliečių
pranciškonų ordino tarybos Prezi-
diumas ir patvirtinta 2008–2011 me-
tų veiklos programa bei biudžetas.

Tarptautinės pasauliečių pranciškonų
ordino tarybos narys 

Br. Nerijus Čapas, OFS
Bernardinai.lt
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NAUJI VĖJAI, GERI UŽMOJAI NAUJI VĖJAI, GERI UŽMOJAI 
XX KLB Krašto tarybos II sesija įvyko Anapilyje 2008 m. spalio 25 d.

RAMÙNÈ SAKALAITÈ-
JONAITIENÈ

XX Kanados Lietuvių Bendruo-
menės Krašto tarybos antrąją sesiją
atidarė Krašto valdybos pirmininkė
Joana Kuraitė-Lasienė Anapilio paro-
dų salėje š. m. spalio 25 d. Suvažia-
vimo dalyvius sveikino Lietuvos am-
basadorė Kanadoje Gintė Damušytė,
Kanados lietuvių fondo pirmininkas
Algis Nausėdas. Gautas PLB pirmi-
ninkės Reginos Narušienės sveikini-
mas raštu. Dalyvavo garbės genera-
liniai konsulai Arūnas Staškevičius iš
Montrealio ir Liudas Matukas iš To-
ronto. Iš viso dalyvavo 32 Krašto ta-
rybos nariai, 4 KLJS atstovai, 7 apy-
linkių valdybų pirmininkai arba jų
atstovai.

Pirmininkė savo pranešime pab-
rėžė tris valdybos nustatytus praėju-
sių metų veiklos uždavinius. Per tą
laikotarpį buvo daromi sprendimai
dėl Kanados lietuvių muziejaus-ar-
chyvo (KLMA) sutvarkymo ir išlaiky-
mo, tinkamos švietimo medžiagos
Kanados lituanistinėms mokykloms
įsigyjimo bei buvo peržiūrėti ir su-
tvarkyti KLB korporacijos dokumen-
tai. 

Valdybą sudaro: iždininkas ir
KLF atstovas dr. Arūnas Pabedins-
kas, sekretorius ir KLJS atstovas
Tomas Kuras, vicepirmininkas švieti-
mo reikalams Vytautas Bireta, vice-
pirmininkas visuomeniniams reika-
lams Petras Meiklejohn, ŠALFASS
Kanados apygardos vadovas Rimas
Kuliavas, buvusioji pirmininkė Rūta
Žilinskienė. Šiais laikais turint įvai-
rias technines priemones greitai su-
sisiekti, valdyboje yra narių ir iš
tolimesnių apylinkių. Vykdomoji vi-
cepirmininkė – Rūta Poškienė (Wasa-
ga Beach), Rūta Kličienė (Otava),
Elytė Balkytė-Zubis (Calgary).

Per KLB raštinę (vedėja Jolanta
Stasiulevičienė) pagal valdžios įgalio-
jmą teikiama pagalba imigrantams iš
Lietuvos. Jiems padedama susirasti
būstą, susitvarkyti dokumentus, su-
sirasti anglų kalbos kursus, vaikams
mokyklas ir t.t. KLB tinklalapis šiuo
metu pertvarkomas, jame bus teikia-
ma informacija apie KLB apylinkes ir
jų veiklą. 

Kanadoje bus ruošiamasi švęsti
Lietuvos vardo 1000-metį. KLB apy-
linkės rengs projektus savo apylin-
kėse, iškeliant Lietuvos vardą 2009
m. Jachtos ,,Tūkstantmečio odisėja”
pasitikimas organizuojamas Kvebeko
(Quebec) mieste balandžio mėnesio
pabaigoje. 1000-mečio paminėjimo
projektams paremti galima kreiptis į
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentą prie Lietuvos Respublikos

vyriausybės (TMID), užpildant pa-
raišką ne vėliau kaip š. m. gruodžio 1
d. ir įteikiant KLB raštinei.

PLB ir LR seimo komisijoje Ka-
nadai atstovauja J. Kuraitė-Lasienė,
kuri dalyvavo komisijos posėdžiuose
2007 m. spalio 15-19 d. ir šiemet ge-
gužės 12-16 d. PLB pirmininkų suva-
žiavime Trakuose rugpjūčio 10-12 d.
susirinko 34 kraštų bendruomenių
pirmininkai. Dalyvavo net keli kana-
diečiai: KLJS atstovė, dabartinė
pirm. Rūta Samonytė, PLJS pirmi-
ninkas Stasys Kuliavas ir PLJS val-
dybos narys Saulius Simonavičius. 

KLB krašto valdybos vicepirmi-
ninkas švietimo reikalams palaiko ar-
timus ryšius su TMID. Jau įsigyta
įvairių vadovėlių, pratimų sąsiuvinių
bei kitų mokymo priemonių. Tartasi
su TMID dėl apdovanojimų nusipel-
niusiems Kanados lituanistinių mo-
kyklų mokytojams. Taip pat planuo-
jamas rašinių ir piešinių konkursas
Lietuvos vardo 1000-mečiui pažymė-
ti.

Muziejaus–archyvo vedėjas dr.
Pabedinskas pranešė apie per metus
atliktus darbus bei pasitarimus su
archyvinėmis įstaigomis. Su kultūros
sritimi aiškiai siejasi didysis 2010 m.
Toronte organizuojamas renginys –
IX-oji išeivijos lietuvių Dainų šventė.

Rasa Kurienė supažindino tarybos
narius su ruošos komiteto atliktais
darbais, šventės renginiais. R. Žilins-
kienė yra Krašto valdybos atstovė
Dainų šventės rengimo komitete.

KLB Krašto valdyba taip pat
dalyvauja Baltiečių federacijos veik-
loje. Jos pagrindinė užduotis yra
surengti Baltiečių vakarą Otavoje
(Ottawa). Šiuo metu yra kuriama
tarptautinė organizacija, kuri rūpin-
tųsi Gruzijos reikalais. Krašto valdy-

bos iždininkas dr. Pabedinskas supa-
žindino dalyvius su KLB iždu ir kor-
poracijos sąskaitų tvarka. Irenai Ross
perskaičius revizoriaus pranešimą,
revizijos komisijos pranešimą ir pa-

tvirtinus auditorių ateinantiems me-
tams, Prisikėlimo kredito kooperaty-
vo vicepirmininkas Vytautas Bireta
įteikė KLB valdybos pirmininkei
4,000 dol. auką Krašto valdybos veik-
lai. 

KLJS pirmininkė Rūta Samo-
nytė pranešė, kad KLJS prisidės prie
planuojamos Lietuvos 1000-mečio pa-
rodos rengimo. Dabar vyksta išvykos
į XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
gresą Pietų Amerikoje ruošos darbai.

Užbaigdama ji priminė, kad svarbu
džiaugtis tuo, kas mus visus sieja –
lietuvybe. 

Savo veiklos pranešimus devy-
nios veikiančios KLB rėmuose apy-
linkės atsiuntė tarybos narių peržiū-
rai raštu: Delhi-Tillsonburgas, Ed-
montonas, Hamiltonas, Kalgaris
(Calgary), Londonas, Montrealis,
Otava, Torontas, Wasaga Beach. Ša-
lia įprastinių renginių minint Sausio
13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją,
Motinos dieną, pagal galimybes apy-
linkių lietuviai susitelkia Kalėdų,
Naujųjų metų proga, suruošia gegu-
žines, Jonines, koncertus, filmų va-
karus, vakarienes. Šiemet Šiluvos
metai surišo visas apylinkes, Kana-
dos jubiliejiniam komitetui orga-
nizuojant Šiluvos Marijos paveikslo
apsilankymą visuose telkiniuose. Kai
kuriose jų buvo rodomas filmas
,,Kelias į Šiluvą”.

Pietų pertraukos metu buvo
rodomas filmas apie Lietuvoje 2007
m. išleistos knygos-albumo ,,Nere-
gėta Lietuva” sukūrimą. Visus suža-
vėjo autoriaus Mariaus Jovaišos su-
kurti vaizdai ir jų fotografavimas. 

•••
Į popietinės suvažiavimo pro-

gramos dalį – diskusijas, šalia tarybos
narių, buvo pakviesti ir kitų organi-
zacijų atstovai bei kiti besidomintys
lietuviška veikla. Kas norėjo, pasiūlė
diskusijoms temą, kuri buvo užrašyta
dideliame popieriaus lape ir pakabin-
ta sienoje. Tada prie kiekvienos te-
mos rinkosi tie, kas ta tema domėjosi.
Užsibaigus diskusijoms skirtam lai-
kui, kiekvieno klausimo siūlytojas pa-
darė pranešimą apie diskusijas, vyku-
sias tame būrelyje. 

Iškelti įvairūs klausimai, prade-
dant filosofiniais. Pvz., Kodėl likti lie-
tuviu? – Esame dalis Lietuvos; tėvai
įdiegia norą likti lietuviais; noras
išlaikyti tautybę turi būti širdyje;
jaučiamės lietuviais. Kas yra lietuvy-
bė? – Tautiškumas pradedamas diegti
šeimoje, ir ne vien tik lietuvių kalba;
jis puoselėjamas ir liet. mokykloje ir
organizacijose, ypač ten kur yra para-
pijos; svarbi yra vadovų įtaka jau-
nimui. 

Nukelta į 10 psl.

KLB Krašto valdybos pirm. Joana Kuraitė-Lasienė ir Lietuvos ambasadorė
Kanadoje Gintė Damušytė. Kęsto Poškaus nuotr.

Dalis dalyvių.                                                                                                                                   Straipsnio autorės nuotraukos.

Iš k. garbės konsulas Arūnas Staškevičius, Joana Adamonienė, Montrealio
apylinkės pirm. Silvija Staškevičienė, (vos matosi) KLJS pirm. Rūta
Samonytė, kun. Algimantas Žilinskas, Rūta Žilinskienė. 



DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 22 d., šeštadienis  5

KADA KELIAUJAMA ŽVAIGŽDYNAIS
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Dailės istorijos knygose, kritikos
straipsniuose kasdienei periodikos
grafikai – karikatūroms, šaržams,
grožinių kūrinių iliustracijoms, įvai-
rioms vinjetėms – paprastai skiria-
mas likutinis dėmesys, ši kūryba vi-
sad lieka lakštinės ir knygų iliustra-
vimo grafikos šešėlyje. Nors jai savo
talentą yra paskyręs ne vienas dai-
lininkas. 

Vartydamas pageltusius mano
asmeninėje bibliotekėlėje esančius
tarpukario Lietuvos spaudos pus-
lapius, ne kartą ,,užkliuvau” už pi-
kantiškų, guviu humoru dvelkiančių
meistriškų šaržų ir karikatūrų, prie
kurių figūravo Juozo Penčylos pa-
vardė. Talentinga dailininko ranka
piešti šaržai yra ne tik meno kūriniai,
bet ir ano meto istorinė bei socialinė
ikonografija. Spaudos veterano ir
Penčylos kūrybos tyrinėtojo vilniečio
Domo Šniuko bei velionio dailininko
našlės ir dukros dėka visa tai prabyla
naujoje šviesoje. Štai š. m. lapkričio
27 d., ketvirtadienį, 5:30 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre (14911 127 Street
Lemont, IL) esančiose Lietuvių dai-
lės muziejaus patalpose bus atidaryta
pirmoji išeivijos istorijoje Juozo Oli-
nardo Penčylos šaržų paroda. 

Tikras suvalkietis, gimęs 1908 m.
gruodžio 29 d. Kudirkos Naumies-
tyje, Penčyla buvo iš tų, kuriems
mokslas nelipo prie kūno. Tiesa, 1927
m. jis baigė gimnaziją. Paskui blaš-
kėsi po universiteto koridorius – tai
Technikos, tai Teisių fakultetuose.
Lyg 1934 m. ir atsiėmė brandos ates-
tatą, bet buvo jau tada akivaizdu –
Juozas pasuks dailės link. Iš pradžių
mokėsi pas Dobužinskį, vėliau – pas
Vienožinskį. Tai, kad Penčyla per
vienerius mokslo metus sugebėjo
įveikti visą Vienožinskio studijos

kursą, be abejonės, lėmė tiek įgimtas
talentas, tiek ir Dobužinskio studijoje
sukaupta patirtis.

Taigi, 22 metų amžiaus jaunuo-
lis, tebenešiojąs kišenėje Vytauto
Didžiojo universiteto studento kny-
gutę, jau turėjo dviejų žymių dailinin-
kų ir pedagogų įskiepytus meno pag-
rindus. O kas toliau? Studijuoti teisę
ar tobulintis mene? Mokslui reikia
,,babkių” ir reikia ,,zubrinti”, o jau
tada buvo akivaizdu, kad tai – ne
Penčylos charakteriui. Ir štai tarsi
Aukščiausiojo Apvaizda atėjo atsaky-
mas – Juozas sulaukė sėkmės ir po-
puliarumo iš pirmosios šaržų parodos
bei jų publikacijos gimtojoje Suval-
kijoje.

Retas kūrybinis ginklas 
rankoje – spalvotas pieštukas!

Kaip karžygis mūšių laukuose,
Penčyla visad būdavo apsiginklavęs –
tik ne kardu, o bloknotu ir juodu
pieštuku. Pirmiausia jis piešdavo
eskizą – kuo tikslesnį pasirinkto as-
mens portretą, bloknoto pakraščiuo-
se pasižymėdavo įvairiausias pasta-
bas bei detales: veido bei plaukų cha-
rakteristiką, drabužių, kaklaraiščio
spalvas ir t.t. Eskizą vėliau modeliuo-
davo ir laikraščio redakcijai paprastai
pateikdavo patobulintą variantą at-
liktą tušu. Prisitaikydamas prie iški-
liosios spaudos galimybių, juodas
plokštumas paįvairindavo guašu.

Kartais tų pačių asmenų šaržų
norėdavo kelios redakcijos. Tąsyk
Penčyla kurdavo variacijas. Labiau-
siai pageidaujamus darbus jis labai
kruopščiai su tušu ir akvarele piešda-
vo solidaus formato (dažniausiai 42 x
35 cm) lapuose. Tokius šaržus pateik-
davo parodoms ar parduodavo užsa-
kovui. Pavyzdžiui, jam buvo užsaky-
tas prancūzų meno istoriko Burando

šaržas, už kurį Lietuvos dailininkų
sąjunga sumokėjo 20 litų honorarą.
,,Žydų balso” bendradarbiai užsakė
jų redaktoriaus Rubenšteino šaržuo-
tą, ant sienos kabinamą kaukę, dėl
kurios net buvo kilęs skandalas. Mat
redaktorius įsižeidė, ir bendradarbiai
nebenorėję už ją sumokėti. Tai pa-
darė tik dailininkui pagrasinus teis-
mu ir istorijai patekus į spaudą.

Šaržai buvo pagrindinis Penčylos
pajamų šaltinis. Nevengdavo tuos
darbus tiražuoti atvirukų formate,
ypač per Felikso Vaitkaus transat-
lantinį skrydį, per Tautinę olimpiadą
ar 1939 m. Europos krepšinio pirme-
nybes. Eskizai buvo jo aistra. Dau-
gelio per minutę, dvi, o gal tik per
kelioliką sekundžių nupieštų darbų
jis neplėtodavo. Jis vadovavosi impul-
su. Eskizai, ypač nupiešti kavinėse
bei kitose viešose vietose, tokie pat
pikantiški, nebaigti, kartais net la-
biau patrauklūs, negu parašu patvir-
tinti darbai. Penčyla vis juokdavosi,
kad su žmogumi jis būna nepažįsta-
mas tol, kol nesukuria jo šaržo.

Produktyviai karikatūrų ir šaržų
srityse ketvirtajame dešmtmetyje
Kaune dirbo M. Ginzburgas, L. Kaga-
nas, B. Jermolajevas, rygietis S. Ci-
vinskis. Visi jie aktyviai reiškėsi sa-
tyrinėje (,,Spaktyva”, ,,Vapsva”,
,,Kuntaplis”) bei pramoginėje spau-
doje (,,Sekmadienis”, ,,Diena”). Tuo
tarpu pagrindiniai šalies laikraščiai
,,Rytas”, ,,Lietuvos aidas”, ,,Lietuvos
žinios”, ,,Ūkinininkas” gana ilgai
šaržų nespausdino. Trečiajame de-
šimtmetyje tai buvo galima pateisinti
cinkografijos stoka, o ketvirtajame,
deja, redaktorių konservatyviu požiū-
riu į dienos aktualijas. Nauji vėjai
pradėjo pūsti, kai 1936 m. pasirodė
kiek moderniškiau laužiamas ir
spausdinamas dienraštis ,,XX am-
žius”. Jis, beje, nevengdavo spausdin-

ti ir Telesforo Kulakausko šmaikščių
šaržų.

1938 m. ,,Lietuvos žinios” pa-
skelbė apie savo didesnius užmojus –
dailininką jie nutarė naudoti kaip
korespondentą, į dienos aktualijas
opervatyviai atsiliepiantį vaizdu. To
meto spaudos fotografų negalėtume
šiandien pavadinti korespondentais
ar reporteriais. Technika buvo gre-
mėzdiška, aparatūra buvo sunki ir ne-
lengvai pervežama ir t. t., tiesiog ne-
buvo normalių salygų fotografuoti. O
dailininkui buvo kur kas paprasčiau –
užteko pasiimti bloknotą bei pieštuką
ir keliauti į įvykio vietą. Rimtesnį
pranešimą buvo galima pakomen-
tuoti karikatūra. Taigi, Penčyla su
fotografu galėjo drąsiai varžytis, juo-
lab, kad šaržo ir fotoportreto vertė
buvo nelygi. Žmonėms vis dėlto la-
biau patikdavo tai, kas keldavo pa-
šaipą. Tiesa, kitaip negu fotografai,
spaudos dailininkai, ypač karikatū-
ristai ir šaržistai, ranka lengvai pa-
siekiami nebuvo. Čia reikėjo talen-
tingų ir spaudos grafikai pasiauko-
jusių žmonių. Jų buvo nedaug, užtat
buvo Penčyla.

Gal vaizdelis šiek tiek 
iškraipytas?

Kaip taikliai pastebėjo Penčylos
darbų tyrinėtojas Domas Šniukas,
1939 m. ,,Lietuvos žinios” pradėjo
nuolat spausdinti ir karikatūras
visuomenėmis, socialinėmis ir tarp-
tautinio gyvenimo temomis. Dažnai
redakcija tai skelbdavo pirmutiniame
puslapyje. Atsiskleidė dar viena dai-
linininko talento pusė.

Karikatūra (itališkai ,,caricao” –
perkrauti, iškreipti) – humoristinis ar
satyrinis vaizduojamosios dailės (daž-
niausia grafikos) kūrinys. Tai pašie-
piami, išjuokiami neigiami gyvenimo
reiškiniai, žmonių ydos, kaprizai.
Pagal tematiką karikatūros skirsto-
mos į buitines, socialines, politines,
portretines. Karikatūrai būdingi hi-
perbolės, grotesko, ironijos, metaforų
elementai. Šis žanras Penčylai nebu-
vo nieko nauja. Dar 1931 m. jis buvo
sukūręs karikatūrų iš Marijampolės
savivaldybės gyvenimo. 1933 m.
,,Sekmadienis” išspausdino bene pir-
mą jo karikatūrą vidaus politikos te-
ma ,,Pasikeitimas diplomais”. 1938–
1940 m. jo karikatūros jau liudija di-
džiulę temų ir meninių priemonių
įvairovę – naują profesinio brandumo
pakopą.                 Nukelta į 13 psl.

Dailininko Penčylos autoportretinis
šaržas.

Spaudos baliaus klumpakojis, 1939 m.
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Tautiečių susitikimas ir ,,Tūkstantmečio odisėja” sulaukė Keiptauno žiniasklaidos
dėmesio.                                                                                       1000odiseja.lt nuotr.

Pradèta nagrinèti žurnalisto 
byla prieš Lietuvâ�  

„Mèlynoji kortelè” – nuo 2011 metû�

Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) –
Lietuva perka du minų paieškos ir iš-
minavimo laivus. Tai pranešė laikina-
sis krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas. Sutartį, nustatančią šio pro-
jekto vertę ir įgyvendinimo sąlygas,
planuojama pasirašyti kitos savaitės
pradžioje.

,,Bandome išvalyti Baltijos jūrą
nuo minų ir dalyvauti išminavimo
darbuose. Dabartiniai minų paieškos

laivai  yra daugiau nei 50 metų senu-
mo. Jų išlaikymas, naudojimas ir re-
montavimas yra pakankamai bran-
gus. Todėl tokių dažnai gendančių,
nuolatinio atnaujinimo reikalaujan-
čių laivų atsisakymas ir įsigijimas
naujų, kurie galėtų tarnauti dar 20
metų, žymiai palengvintų ir sumažin-
tų mūsų kasdienes išlaidas ir taupytų
valstybės lėšas”, – sakė J. Olekas.

J. Basanaviçiaus premijos laureatui
dèkojo ir Suomijos ambasadorè�

Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA) –
Šių metų Valstybinės Jono Basanavi-
čiaus premijos laureatas, žymus folk-
loristas profesorius Stasys Skrodenis
sako labai vertinąs šį apdovanojimą ir
turįs dar daug nuveikti etninės kul-
tūros srityje, taip pat toliau plėtojant
Lietuvos ir Suomijos kultūrų dialogą.

Garbingiausias etninės kultūros
apdovanojimas ir 65 tūkst. litų pre-
mija laureatui tradiciškai įteikta J.
Basanavičiaus gimimo dienos, lap-
kričio 23-iosios, išvakarėse.

S. Skrodenio nuopelnus tiesiant
kultūrinius, mokslinius ir ekonomi-
nius tiltus tarp Lietuvos ir Suomijos,
populiarinant Lietuvoje suomių kal-
bą ir kultūrą pažymėjo J. Basanavi-
čiaus premijos laureatą pasveikinusi
naujoji Suomijos ambasadorė Lietu-
voje Marja Liisa Kiljunen. 

Paklaustas, kokie darbai guli ant
profesoriaus darbo stalo, šįmet 70
metų jubiliejų atšventęs S. Skrodenis
sako labiau telkiąsis ties suomių kul-
tūros ir tautosakos studijomis.

35-erius metus lietuvių tautosa-
ką Vilniaus pedagoginiame universi-
tete dėstančio profesoriaus S. Skro-

denio pastangomis 1978–2005 m. su-
kauptas didelis tautosakos archyvas –
daugiau kaip 1,000 rinkinių, turinčių
apie 70 tūkst. tautosakos vienetų.
Dabar ši medžiaga perduota ir saugo-
ma Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto archyve.

S. Skrodenis per pastaruosius
penkerius metus sudarė ir išleido žy-
mių lietuvių folkloristų rinktinius
raštus.

Vilnius, lapkričio 21 d. (1000odi-
seja.lt) – Aplink pasaulį plaukianti ir
visus išeivius iš Lietuvos vieningai
švęsti artėjantį Lietuvos vardo pami-
nėjimo tūkstantmetį kviečianti ,,Tūks-
tantmečio odisėja” lapkričio 23 d. keti-
na pasiekti trečiąjį savo kelionės tikslą
– Keiptauno (Pietų Afrikos Respubli-
ka – PAR) uostą. Pasiuntinius iš Lie-
tuvos sutikti rengiasi nors ir negausi
šalies Lietuvių Bendruomenė bei bū-
rys litvakų – žydų išeivių iš Lietuvos.  

,,Tūkstantmečio odisėjos” jachtos
,,Ambersail” buriuotojai į Keiptauną
plukdo Lietuvos prezidento Valdo
Adamkaus laišką, o taip pat – Lietuvos

žydų bendruomenės laišką, kuriame
PAR litvakai taip pat raginami kartu
švęsti didįjį Lietuvos vardo jubiliejų ir
Lietuvos žydų bendruomenės atkūri-
mo nepriklausomoje Lietuvoje 20-me-
tį. PAR gyvena keli šimtai tūkstančių
litvakų ir jų palikuonių – viena gau-
siausių litvakų bendruomenių pasau-
lyje.

Su dideliu jauduliu ir džiaugsmu
,,Tūkstantmečio odisėjos” laukiantys
tolimosios šalies  lietuviai ir litvakai
buriuotojus  pasitiks su Lietuvos vėlia-
va ir tradiciniais afrikietiškais šokiais
bei muzika. 

Lietuva perka karinius laivus

,,Tùkstantmeçio odisèjâ”
pasitiks afrikietiškais šokiais 

Atkelta iš 1 psl. ,,Na,
o lietuvių ir latvių kolizijos netapo
pa-našios į buitinį ir, laimei, daugeliu
atžvilgių anekdotinį armėnų ir gruzi-
nų antagonizmą vien dėl tradicijų,
temperamento ir palaimingojo politi-
nio provincialumo”, – rašoma komen-
tare.

Jame teigiama, kad Lietuva, po
Nepriklausomybės atkūrimo sutei-
kusi savo pilietybę visiems norin-
tiems šalies gyventojams, galėjo kurti
santykius su Rusija neatsižvelgdama
į nacionalinių mažumų klausimą.
Anot ,,gazeta. ru”, rusakalbiai Lietu-
voje neįstengė sudaryti ,,nė kukliau-
sio rusų kalba leidžiamo laikraščio
skaitytojų rato”.

Kita vertus, anot apžvalgininko,
sovietinė praeitis taip pat paliko savo
žymę: kitaip negu Latvija arba Estija,
Lietuva ,,buvo pasmerkta kairiajam
centrizmui, kuris išplaukė iš buvu-
sios Komunistų partijos idėjų, tačiau
taip ir nepasiekė patogaus Europos
socializmo uosto”. ,,Lietuva nepadarė
daugelio Latvijos klaidų, tačiau taip
pat nesugebėjo atkartoti sėkmingo-
sios Estijos patirties ir vėl liko įpras-
toje tarpinėje padėtyje”, – tvirtinama
komentare.

Tačiau tuoj pat priduriama, kad
,,nepriklausomai nuo valdžios spal-

vos Lietuva lieka ištikima sau”. Anot
,,gazeta.ru”, įstojusi į ES Lietuva gali
sau leisti išlikti nepriklausoma nuo
politinių vėjų, kuriuos diktuoja euro-
pietiškasis klimatas.

Anot apžvalgininko, Lietuva ne-
turi Varšuvos ambicijų tapti postso-
vietinės ,,naujosios Europos” vadove,
be to, ji pernelyg nutolusi nuo pagrin-
dinių Europos jėgos linijų, todėl ne-
privalo riboti savęs ambicijomis ir po-
litiniais skaičiavimais, kurie Lenkijai
tampa neišvengiamybe.

,,Lietuva gali nereikalauti, tačiau
taip pat neatsitraukti – panašiai, kaip
ir sovietinėje aplinkoje. Ir neverta
pernelyg paniekinamai žvelgti į Lie-
tuvos užsispyrusią antikremlinę vie-
natvę. Pasirodo, tai nėra užsispyri-
mas. Ir ne vienatvė.”

,,Lietuva toliau lieka indikatoriu-
mi, atspindinčiu nė kiek nepridengtą
tikrąjį požiūrį į Maskvą – tiktai dabar
jau Europos – kurį visi kiti yra pri-
versti slėpti po žavinga Prancūzijos
prezidento Nikolas Sarkozy šypse-
na”, – rašoma ,,gazeta.ru”.

Ilgą laiką vetavusi ES derybų su
Rusija pradžią Lietuva jų atnaujini-
mui nepritarė ir lapkričio viduryje
vykusiame ES užsienio reikalų minist-
rų susitikime. 

,,Vilniaus nuostata atspindi
tikrâjî� Europos požiùrî î Rusijâ”�     

S. Skrodenis.
ELTOS nuotr.

Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) –
Europos žmogaus teisių teismas pra-
dėjo nagrinėti pirmąją mūsų šalies
žurnalistų bylą prieš Lietuvą ir per-
davė klausimus Vyriausybei.

Buvusio televizijos laidos ,,Pini-
gų karta” vedėjo Andriaus Tapino
bendrovė ,,Tapinas ir partneriai”,
taip pat Lietuvos nacionalinis radijas
ir televizija (LRT) Strasbūrui skun-
džiasi, kad mūsų šalies teismai pažei-
dė jų teisę laisvai reikšti mintis ir įsi-
tikinimus. Pareiškėjų nuomone, tokie
teismų sprendimai prilygsta cenzūrai,
kuria siekiama uždrausti laidas, kriti-
kuojančias valstybės tarnautojus.

Pareiškimas į Strasbūrą buvo iš-
siųstas dar 2004 m., kai Lietuvos teis-

mai nutarė, kad A. Tapinas savo lai-
doje įžeidė praeityje žinomo krepši-
ninko, Valstybinės lošimų priežiūros
komisijos nario Sergejaus Jovaišos
garbę ir orumą.

Teismai įpareigojo žurnalistą su-
mokėti S. Jovaišai 5 tūkst. litų žalos
atlyginimo ir 3 tūkst. litų bylinėjimo-
si išlaidų.

Minėta A. Tapino bendrovė ir
LRT prašė Strasbūro teismo priteisti
1 litą už moralinę žalą, patirtą dėl jų
teisių pažeidimo ir suvaržymo, taip
pat pripažinti, kad Lietuvos teismai
pažeidė Europos žmogaus teisių kon-
venciją, numatančią kiekvienam teisę
laisvai reikšti savo mintis ir įsitikini-
mus.

Vilnius, lapkričio 21 d. (Lietu-
viams.com) – Šią savaitę Europos
Parlamente (EP) didelio susidomėji-
mo sulaukė ES „mėlynosios kortelės”
klausimas. Tokia kortelė – tai leidi-
mas teisėtai apsigyventi ir dirbti vals-
tybės narės teritorijoje bei persikelti į
kitą valstybę narę dirbti aukštos kva-
lifikacijos darbą.

Parlamento sesijoje buvo siūloma
nustatyti trečiųjų šalių aukštos kvali-
fikacijos darbuotojų ir jų šeimos na-
rių įleidimo į valstybių narių teritori-
ją sąlygas dirbti ilgesnį kaip 3 mėne-
sių laikotarpį. Kitas siūlymas – suda-
ryti palankesnes atvykimo sąlygas
aukštos kvalifikacijos darbuotojams
iš trečiųjų šalių, nereikalaujant leidi-
mų dirbti arba minėtus leidimus iš-
duodant automatiškai ar pagreitin-
tai. Tokią kortelę turintys piliečiai iš
trečiųjų šalių, teisėtai gyvenantys
vienoje valstybėje narėje, galėtų apsi-
gyventi ir dirbti su savo šeimos na-
riais kitose valstybėse narėse.

Aukštos kvalifikacijos darbuoto-
jams būtų išduodamas bendras leidi-
mas gyventi ir dirbti ES – „mėlynoji
kortelė”, kuri leistų 2 metus gyventi
ir dirbti ES. Jos galiojimo laikas ga-
lėtų būti pratęsiamas. „Mėlynoji kor-

telė” suteiktų jiems ir jų šeimos na-
riams teisę laisvai judėti bei dirbti ES
teritorijoje, taip pat leistų pasibaigus
darbo sutarčiai kurį laiką pasilikti ES
ieškant naujo darbo. Ketinantieji
gauti „mėlynąją kortelę” privalo tu-
rėti 1 metų darbo sutartį, o jų atlygi-
nimas neturi būti mažesnis nei 3 tos
šalies mažiausios algos. Aukštos kva-
lifikacijos darbuotojas, pragyvenęs 5
metus ES su minėta kortele, įgytų tei-
sę gauti ilgalaikio gyventojo statusą.

Įsigaliojus „mėlynajai kortelei”
planuojama, kad pavyzdžiui, gydyto-
jas iš Ukrainos, dirbantis Belgijoje,
praėjus pirminiam 2 metų laikotar-
piui, galėtų laisvai keliauti į kitą ES
šalį, jei tik šioje turės legalų darbą.
Tačiau „mėlynoji kortelė” nėra Ame-
rikoje galiojančios „žaliosios korte-
lės” atitikmuo. Tai laikinas leidimas
dirbti ES teritorijoje.

„Mėlynosios kortelės” sistema
turėtų pradėti veikti nuo 2011 m. Iš
pradžių siūlyta 2010 m. data ES Ta-
ryboje buvo pavėlinta Čekijos reika-
lavimu – šios šalies atstovai teigė, jog
pirmiausi turi būti panaikinti visi
naujųjų ES narių piliečių įsidarbini-
mo apribojimai. 
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„Išeivijoje vykstantys procesai – sudètingi ir labai dinamiški”
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

(PLB) valdybos pirmininkės pava-
duotojas, PLB Spaudos ir informaci-
jos komisijos pirmininkas, Vyskupo
Antano Baranausko fondo tarybos
pirmininkas ir Lenkijos lietuvių žur-
nalo „Aušra” bendradarbis Petras
Maksimavičius, šiuo metu gyve-
nantis Seinuose, teigia, kad procesai,
vykstantys išeivijoje, emigracijoje,
yra labai sudėtingi ir dinamiški, kol
kas beveik ir nevaldomi, turint ome-
nyje visuotinės kaitos mastus. 

– Kokias pagrindines užsie-
nio lietuvių problemas, šiandie-
nos rūpesčius galėtumėte pami-
nėti?

– „Užsienio lietuviai” toli gražu
nėra vienalytė masė, taigi ir tų gru-
pių problemos skiriasi. Svarbus yra
pilietybės klausimas. Galbūt ne tuo
aspektu, kaip šį klausimą bandoma
pateikti Lietuvoje, kurioje buvo su-
kurtas tam tikras „štampas”: kad rei-
kia dvigubos pilietybės. PLB bandė
atkreipti dėmesį į šią problemą. Ta-
čiau šis klausimas nėra apie neribotą
dvigubą pilietybę, kadangi puikiai
suprantame, jog kartais ir valstybei
gali būti pavojinga visiems dalinti pi-
lietybę. Mes šią problemą keliame ta
prasme, kad negalima žmogui atimti
pilietybės prieš jo valią. Ši sistema
veikia daugelyje šalių, taip pat – ir
Lenkijoje: Lenkijos Konstitucija
draudžia iš Lenkijos piliečio atimti
pilietybę, jeigu jis su tuo nesutinka.
Tad šie du problemos pateikimo bū-
dai yra skirtingi.

– Tačiau š. m. rugpjūčio 10–12
d. Trakuose vykusio PLB ir Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) kraštų valdybų pirmi-
ninkų suvažiavimo metu prezi-
dentas Valdas Adamkus kalbėjo
apie siūlymą surengti referendu-
mą dėl dvigubos pilietybės įtei-
sinimo šalies Konstitucijoje, taip
pat yra rengiamas naujas Pilie-
tybės įstatymas, taigi reikalai
nestovi vietoje?

– Tikiu, kad pradėjus dirbti nau-
jai išrinktam LR Seimui padėtis kei-
sis. Partijos, laimėjusios rinkimus,
rinkiminės kampanijos metu tvirti-
no, kad nepristigs politinės valios šią
problemą spręsti. Prezidentas V.
Adamkus Trakuose iškėlė pasiūlymą
kartu su Prezidento rinkimais su-
rengti referendumą dėl pilietybės ir
raginti Lietuvos piliečius pritarti
Konstitucijos pakeitimui. Tačiau ne-
pakeitus Referendumo įstatymo, at-
rodo, nėra jokių vilčių, kad toks refe-
rendumas įvyktų. Mes puikiai žino-
me, kiek šiuo metu Lietuvos piliečių
dalyvauja rinkimuose. To skaičiaus
nepakaks. Neįvykus referendumui,
LR pilietybės išsaugojimo klausimo
svarstymas būtų atidėtas ilgiems me-
tams. Laikas šiuo metu veikia Lietu-
vos valstybės nenaudai. Lietuvių
skaičius Lietuvoje ir taip mažėja, to-
dėl negalima dar papildomai iš jų
atimti pilietybę (net ir įgijus jiems ki-
tą pilietybę). Valstybės įstaigos gali
nepripažinti kitos pilietybės, gali
bausti Lietuvos piliečius, bandančius
Lietuvos teritorijoje naudotis kitos
šalies pasu, tačiau neturėtų taikyti
pačios didžiausios bausmės – piliety-
bės atėmimo prieš piliečio valią (jeigu
jis ją įgijo gimdamas). Referendume
įprastai sprendžiami patys svarbiausi
valstybės gyvenimo klausimai, tačiau
esu linkęs abejoti, ar šiuo atveju lie-
tuviai, kurie taip sunkiai kovojo ir at-
kūrė valstybės nepriklausomybę, dar

kartą privalo referendume įrodinėti,
kad ir toliau nori būti savo pačių at-
kurtos valstybės piliečiais. Nors kol
kas net neaišku, koks bus pateiktas
klausimas, į kurį turės atsakyti pilie-
čiai minėto referendumo metu.

Kitos užsienyje gyvenančių lietu-
vių problemos yra susijusios su švie-
timu, su jaunimu, vaikais, kurie kar-
tu su tėvais išvyksta gyventi į užsie-
nį. Būtina organizuoti švietimo siste-
mą, kad nenutrūktų ryšys, kad jau-
najai kartai nebūtų užkirstas kelias
sugrįžti į Lietuvą, kad vaikai įgytų
pagrindines lietuvių kalbos, Lietuvos
istorijos, geografijos žinias.

Didelis yra užsienyje gyvenančių
lietuvių organizavimosi rūpestis. Rei-
kia kaip nors įtraukti tą masę iš tėvy-
nės išvažiavusių žmonių į organizaci-
nę struktūrą, kad jie jungtųsi į bend-
ruomenes, palaikytų ryšį. Tada Lie-
tuva tų žmonių nepraras.

Lietuvoje iki šiol nesukurta veiks-
minga sistema, kaip valdyti emigraciją
ar bent suvokti, kokie pavojai gresia
Lietuvos valstybei ar lietuvių tautai
dėl tų nevaldomų emigracijos proce-
sų. Trūksta ir susikalbėjimo. Už Lie-
tuvos ribų yra beveik trečdalis lietu-
vių tautos (daugiau kaip milijonas
lietuvių kilmės asmenų), o iki šiol nė-
ra net atskiros valstybinės struktū-
ros, departamento, kuris rūpintųsi tų
išvykusių lietuvių reikalais. Kadangi
gyvenu Lenkijoje, tai mėgstu atsi-
žvelgti į Lenkijos padėtį: Lenkijoje
yra atskiras senatas, Parlamento II
rūmai, kurie rūpinasi vien tik už
Lenkijos ribų gyvenančiais tautie-
čiais, kadangi didelė dalis lenkų tau-
tos taip pat gyvena užsienyje. Yra
daugybė komisijų, ministerijose ats-
kiri padaliniai, palaikantys ryšius su
tautiečiais užsienyje, valstybės  dos-
niai remiamos nevyriausybinės orga-
nizacijos, besirūpinančios vien šiais
klausimais.

Taip, Lietuvoje yra Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentas prie
LR Vyriausybės. Tačiau šitų dviejų
sričių sujungimas kartais būna prob-
lemiškas pačiam departamentui: juk
ši įstaiga kartais atstovauja ir Lietu-
voje gyvenantiems lenkams, ir Len-
kijoje gyvenantiems lietuviams. Kai
valdininkai ar pats departamento di-
rektorius atvyksta į derybas Lenkijo-
je, į kurią nors ministeriją, jam nere-
tai tenka gintis nuo klausimų apie
lenkų tautinę mažumą Vilniaus kraš-
te ir tuo pačiu ginti Lenkijos lietuvių
interesus. 

Tad išeivijos problemų yra tikrai
nemažai, ir Lietuva turi ką veikti, jas
spręsdama. Tik turime išmokti kiek
kitaip mąstyti. Nepamirškime, kad
užsienyje gyvenantys lietuviai lietu-
vybės puoselėjimu dažniausiai užsii-

ma tik laisvalaikiu, o daugeliu atveju
kiekvieną dieną, naudodamiesi savo
patirtimi, ryšiais darbovietėse, asme-
ninėmis pažintimis, dažnai anoni-
miškai ir be atlyginimo bando padėti
Lietuvai įgyvendinti jos tikslus užsie-
nyje, stiprinti užimamą vietą pasau-
lyje. Tai tikrai didelė „darbininkų”
minia. Vieni apie Lietuvą papasakoja
savo kaimynams, antri parašo laišką
gyvenamosios šalies parlamento na-
riui, treti padeda rengti verslo misiją
į Lietuvą. Visi šie darbai yra naudin-
gi Lietuvai. Todėl kuriant ryšių su
tautiečiais pasaulyje modelį reikėtų
kuo skubiau ieškoti tokių sprendimų,
kurie leistų tas galimybes dar labiau
išnaudoti Lietuvos labui.

– Kokius pagrindinius užda-
vinius šiuo metu sprendžia PLB,
konkrečiai Jūs?

– Rengiamės XIII PLB seimui,
kuris vyks 2009 m. liepos mėn. Vil-
niuje. Per 3 metus nuo paskutinio
seimo daug kas pasikeitė išeivijoje,
naujojoje emigracijoje. PLB šiuo me-
tu vienija 40 šalių Lietuvių Bendruo-
menes. Reikės rinkti atstovus į PLB
Seimą. Pagrindinis uždavinys – iš-
nagrinėti, kas pasikeitė užsienio Lie-
tuvių Bendruomenėse. Vienas iš aki-

vaizdžių pokyčių – kai kuriose šalyse
smarkiai išsiplėtė Lietuvių Bendruo-
menės. Labai skiriasi įvairiuose kraš-
tuose susibūrusių Lietuvių Bend-
ruomenių poreikiai ir problemos.
Vienose bendruomenėse vos šimtas
aktyvių narių, kitose – tūkstančiai,
vienur veikia sekmadieninės mokyk-
lėlės, kitur tik bandoma jas kurti...

Kitais metais švęsime Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmetį, tad
visose PLB vyks renginiai. Didelė da-
lis renginių vyks Lietuvoje. Jungia-
mės į šį projektą ir norime, kad kiek-
vienos šalies lietuviai galėtų pasiro-
dyti Lietuvos gyventojams, taip pat
garsintų Lietuvos vardą pasaulyje,
savo gyvenamose šalyse.

Sprendžiame svarbius klausi-
mus, susijusius su mūsų spauda.
PLB nuo 1963 m. leidžia žurnalą
„Pasaulio lietuvis”, už kurio leidybos
klausimus esu atsakingas. Leidinio
finansinė padėtis sudėtinga. Žinia-
sklaidą užkariavo interneto tinklala-
piai, dienraščiai, todėl vis mažėja
spausdinto žurnalo poreikis. Ieškome
rėmėjų, rašome projektus. Daugiau-
sia „Pasaulio lietuvio” skaitytojų yra
JAV. Kurioziška padėtis: jeigu pa-
daugėtų prenumeratorių JAV (jų da-
bar yra 500, daugiausia – senosios iš-
eivijos, kurie nemėgsta kompiuterių
ir interneto), tai per vieną mėnesį
įvyktų leidinio bankrotas. Priežastis
ta, kad mums brangiausiai kainuoja
siųsti spaudinius į JAV. Tai lemia kri-
zė Amerikoje: dolerio kursas krinta,
„Lietuvos paštas” didina įkainius...
Tačiau manome, kad šis leidinys lie-
tuviams dar reikalingas – visų pirma
padeda palaikyti glaudesnius ryšius
tarp bendruomenių.

Daugėja oficialiai registruojamų
naujų Lietuvių Bendruomenių. De-
dame visas pastangas išlaikyti ir stip-
rinti PLB organizacinę struktūrą,
nes tik tokiu būdu galima veiksmin-
giau padėti užsienio lietuviams išlai-
kyti ryšius su Lietuva ir tuo pačiu pa-
dėti Lietuvai užsienyje.

Straipsnis sutrumpintas.
Kalbino Aušra Gudavičiūtė
Bernardinai.lt

Seinų „Žiburio” mokyklos moksleiviai – jaunoji Lenkijos lietuvių karta. 
Nuotraukos iš P. Maksimavičiaus asmeninio archyvo.
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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

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

,,MEDICARE PART D” PROGRAMA
KITIEMS METAMS: 

TRAUKINYS JAU PAJUDĖJO!
Šių metų lapkričio 15-ąją, kaip ir

kasmet, prasidėjo ,,Medicare Part D”
(receptinių vaistų atlyginimo draudi-
mo) įsirašymo/pakeitimų laikotarpis.
Visi naujai įsirašantys bei jau esami
draudimo plano klientai turi galimy-
bę pasirinkti naujus plano tiekėjus ar
pratęsti esamas sutartis dar viene-
riems metams. Primename, kad įsi-
rašymas į „Part D” planą yra sava-
noriškas ir prienamas visiems ,,Me-
dicare” draudimo programos klien-
tams. Kaip ir už kiekvieną draudimo
planą, už ,,Part D” mokamos mėne-
sinės įmokos.

,,Medicare” klietams, gaunan-
tiems nedideles pajamas (ne daugiau
15,600 dol. per metus vienam asme-
niui ir ne daugiau 21,000 dol. sutuok-
tinių porai) bei turintiems nedaug
išteklių (bendra pinigų taupomosiose
sąskaitose, investicijų, vertybinių po-
pierių ir pan. suma atitinkamai ne-
turi viršyti 11,990 dol. ir 23,970 dol.),
kaip ir anksčiau yra prieinamos vas-
tybinės paramos, atlyginant recep-
tinių vaistų išlaidas, programos. No-
rint užpildyti prašymą šioms progra-
moms bei gauti apie jas daugiau in-
formacijos, reikėtų apsilankyti Social
Security administracijos svetainė-
je internete adresu: http://www.
socialsecurity.gov/prescription-
help arba paskambinti nemokamu
telefonu: 1-800-772-1213 (juo taip pat
galima užsisakyti prašymo formas
paštu).

Planuojantiems naudotis ,,Part
D” draudimu ar jau tai darantiems,
vertėtų atidžiai peržiūrėti visų, pagal
gyvenamąją vietą siūlomų draudimo
planų sąlygas bei kainas. Pasirenkant
planą, kuris geriausiai atitiks jūsų
lūkesčius bei poreikius, derėtų nepa-
miršti apie vadinamąją ,,riestainio
skylę”. Kaip rodo apklausos (MedCo
Health Solutions, 2008), daugelis pa-
gyvenusių žmonių ne visiškai supran-
ta, ką ši savoka reiškia, ir todėl pirk-
dami vaistus patiria nemažai nuos-
tolių, kurių galėtų išvengti. 

Paprastai tariant, ,,riestainio
skylė” (,,dougnut hole”) reiškia, jog
jūsų ,,Medicare Part D” planas nusto-
ja dengti receptinių vaistų išlaidas,
kuomet jos (t. y., bendri jūsų iš kiše-
nės sumokėti pinigai bei plano paden-
tos sumos) viršija nustatytą 2009 me-
tams ribą – 2,700 dol. (šiems metams
nustatyta suma buvo 2,510 dol.).
Tuomet jūs patys privalėsite sumo-
kėti už visus jums reikalingus vaistus
100 proc. jų kainos. Nežinant šio
fakto, labai paprasta nuo pat pradžių
permokėti už įsigyjamus vaistus, ti-
kintis, jog draudimo planas padengs
visas išlaidas, kokios jos bebūtų.
Todėl perkami brangesni vaistai, ne-
sirenkant pigesnių alternatyvų (to-
kių, kaip vaistų atsiuntimas paštu).
Galiausiai, išnaudojus visą skirtą
sumą, klientų laukia nusivylimas bei
papildomos išlaidos. 

Viena pagrindinių priežasčių,
kodėl žmonės prastai nesusigaudo

,,riestainio skylės” subtilybėse yra ta,
jog dažnai nesuvokiama, kad į ,,leis-
tiną” sumą įeina tiek kliento, tiek
plano dengiamos vaistų išlaidos. Iš
tiesų, ši aplinkybė kažkodėl yra retai
pabrėžiama, verčiant daugybę klien-
tų manyti, jog minėtą sumą sudaro
tik jų priemokos (,,co-pay” ir ,,de-
ductible”) už vaistus. 

Taigi, dar kartą primename: įsi-
rašius į ,,Medicare Part D” planą, už
receptinius vaistus mokėsite tokia
tvarka:

1. 100 proc. visų išlaidų, kol bus
išnaudotas nustatytas ,,deductible”
(2009 m. jis turėtų sudaryti 295 dol.).
Beje, ,,deductible” yra būdingas ne
visiems planams. O jei ir turėsite jį
mokėti, jis neįeis į nustatytą išlaidų
vaistams sumą, po kurios atsidur-
tumėte ,,riestainio skylėje”.

2. Po to, kai bus pasiektas ,,de-
ductible”, jums tereikės primokėti
dalį vaistų kainos (priklausomai nuo
pasirinkto plano – vadinamąjį pro-
centinį ,,co-pay” arba tam tikrą nu-
statytą pastovų mokestį už kiekvieną
vaistų įsigyjimą). Ši taisyklė, vadina-
ma ,,initial coverage”, galios tol, kol
nepasieksite ,,riestainio skylės”. 

3. Atsidūrus ,,skylėje” (t. y., po to,
kai bendros metinės išlaidos vaistams
pasieks 2,700 dol. sumą), turėsite mo-
kėti už vaistus pilną kainą. Tačiau,
jei jums reikalingų vaistų išlaidų,
sumokėtų ,,iš kišenės”, suma viršytų
4,350 dol. per metus, būsite priskirti
vadinamajai ,,katastrofiško draudi-
mo” (,,catastrophic coverage”) grupei
ir toliau iki pat metų pabaigos mo-
kėsite už vaistus tik mažą priemoką,
visas likusias išlaidas apmokant
,,Part D” draudimui.

Pažymėtina, kad šios taisyklės,
kaip ir kitos ,,Part D” draudimo saly-
gos, galioja tik tam tikro plano den-
giamiems vaistams. Todėl pirmiau-
sia, prieš įsirašant į planą, derėtų
išsamiai susipažinti su jo sąlygomis
bei įsitikinti, kad jis dengs išlaidas už
vaistus, kurie jums yra arba gali būti
išrašomi. 

Savaime suprantama, jog, naudo-
jant daug receptinių vaistų, būtina
atidžiai sekti ir kontroliuoti jų iš-
laidas. Kai kurie ,,Part D” planai siū-
lo savo klientams nemokamus prane-
šimus apie artėjančią ,,riestainio
skylę” (,,gap alerts”). Tačiau nuo pat
pradžių kontroliuodami išlaidas pa-
tys, galėsite lengviau surasti būdų,
kaip sutaupyti: galbūt pirkti ne fir-
minius, o paprastus (generic), tokios
pat sudėties vaistus, gal užsisakyti
juos paštu arba gerti rečiau dides-
niais kiekiais. Tokiu būdu, laiku su-
sirūpinę ir pasitarę su savo gydytoju,
griečiausiai galėsite išvengti grėsmin-
gos ,,riestainio skylės”.

Pagal žiniakslaidos bei MedCo
Health Solutions informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 045

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

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

Vertikaliai:
1. Sienas ar lubas dengiantis sluoksnis iš kalkių ar cemento ir smėlio

atskiesto mišinio. 2. Kelnės iš tam tikro standaus audinio. 3. Jūrininkų mo-
kinys. 4. Religinių taisyklių peržengimas, nusidėjimas. 5. … pyragas (lauktu-
vės vaikams). 7. „… išgelbės pasaulį”, – teigė F. Dostojevskis. 8. Žema spinta
su stalčiais. 11. Kalnas, ant kurio stovi ar stovėjo pilis. 13. Piniginių ir ūkinių
operacijų apyskaita, sąskaityba. 16. Dengta galerija, jungianti du namus. 17.
Krioklys Šiaurės Amerikoje. 18. Lietuvių dainininkas Aleksas … . 19. Pože-
minio pasaulio upė graikų mituose (neapykantos upė). 21. Popiežiaus triguba
karūna. 23. Moterų skara su lankeliu. 29. Žvaigždė su uodega. 31. Trylika –
… tuzinas. 33. Slaptą misiją svetur vykdanti moteris. 34. V. Mykolaičio-Putino
romanas „… šešėly”. 36. Planetos skriejimo kelias. 37. V. Petkevičiaus
romanas „Durnių …”. 39. Vilką … peni.

Horizontaliai:
6. Didelis apvalainas kukulis su mėsos ar varškės įdaru, cepelinas. 9. Krei-

pinys į merginą Skandinavijos šalyse. 10. Patalai (senoviškai). 12. Matavimo
prietaisų lentelė su padalomis ir skaičiais. 14. Ir po akimi kartais išdygstantis
„javas”. 15. Medinis pučiamasis instrumentas. 16. Spąstai, žabangos. 20.
Kabantis šakotas šviestuvas, sietynas. 22. Amerikos geninis paukštis. 24.
Mėšlungio traukuliai. 25. Burlaivis įstrižomis burėmis. 26. Tuo pačiu laiku
gyvenantys artimo amžiaus žmonės. 27. Kvėpavimo vandenyje poriniai
organai. 28. Prievartinis valstybės izoliavimas. 30. Pusiausvyros išlyginimas
ar išlaikymas, atsvėrimas. 32. Kino rodymo laiko tarpas. 35. Žmogus, kuris
gano gyvulius. 37. Lietuvių liaudies dainose dažnai minima gėlė. 38. „… mane
ir skaitykit” (Mažvydas). 40. Ginkluotųjų pajėgų valdymo organas. 41. … šau-
tuvas (pneumatinis). 42. Nekintamas pavyzdys, kurio griebiamasi negalvo-
jant, šablonas, trafaretas.

Japonijos Bažnyčia rengiasi istoriniam
bažnytinio gyvenimo įvykiui. Kitą pirmadienį
Nagasakyje įvyks Japonijos Bažnyčios kankinių
beatifikacijos ceremonija. Tai bus pirmas kar-
tas, kad tokios apeigos vyks Tekančios Saulės
šalyje, pastebi ,,Vatikano radijas”.

Palaimintaisiais bus paskelbti Petras Kibe
Kasui ir kiti 187 Dievo tarnai, nukankinti Ja-
ponijoje iš neapykantos tikėjimui XVII amžiaus
pirmoje pusėje, nuo 1603 iki 1639 metų.

Beatifikacijos apeigos įvyks Nagasakio Big-
N beisbolo stadione, talpinančiame dvidešimt
penkis tūkstančius žmonių. Šeštadienį stadione
buvo surengta beatifikacijos generalinė repeti-
cija, kurioje dalyvavo 2,500 savanorių.

Nagasakio arkivyskupas Mitsuaki Takami
patvirtino, jog palaimintųjų skelbimo ceremoni-

ja paskatino ,,gražų ir glaudų religinių ir
pasaulietinių pareigūnų bendradarbiavimą.
Miestas, kurio gyventojų daugumą sudaro ne-
katalikai, šį renginį priėmė kaip savą. Daugelis
seka Nagasakio prefektūros valdytojo, kilusio iš
persekiotų krikščionių, tačiau budizmo išpa-
žinėjo, pavyzdžiu”, – sakė arkivyskupas.

Apeigų organizatoriai šiek tiek nerimauja
dėl pranešimų, jog į beatifikaciją žada vykti
daugiau žmonių, nei yra vietos stadione. Ta-
čiau, pasak organizacinių komitetų koordinato-
riaus, kun. Isao Hashimoto, didžiausios pastan-
gos dedamos į tai, kad įvykis neliktų atskirtas,
o atvertų viziją Bažnyčios, kuri pergyveno per-
sekiojamus todėl, kad stengėsi būti į pasaulį
atvertais vartais.

Bernardinai.lt

Japonijoje rengiamasi istorinės reikšmės 
beatifikacijos iškilmėms
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Atkelta iš 4 psl.
Kaip sulėtinti išeivių nutautėji-

mą Kanadoje? – gyventi ten, kur yra
daugiau lietuvių; būtina žvelgti į savo
veiklą kritiškai, matyti savo klaidas.
Kodėl neišlaikome jaunimo savo veik-
loje? – Jaunimą reikia skatinti va-
žiuoti į Lietuvą, puoselėti jų dalyvavi-
mą šokių ir dainų ansambliuose.

Kaip įjungti ir pritraukti lietu-
viškai nekalbančius į veiklą ir ką ga-
lima išmokti iš mažėjančių LB apy-
linkių? – Organizatoriai turi nebijoti
keisti veiklos; būtina dalintis nau-
jienomis; žiniaraščiai turi būti plati-
nami visoms apylinkėms.  Ir dabarti-
nės, ir ateities kultūrinės veiklos
pagrindas yra ir bus tautiniai šokiai
ir dainos. Ką daryti, kad žiūrovų ir

vaikų-dalyvių mažėja? – Ansamblius
spaudžia finansiniai sunkumai; mo-
kytojai negauna jokio atlyginimo;
KLB Kultūros komisija turėtų su-
kviesti kultūrininkų suvažiavimą
šokių, dramos, chorų vadovams pasi-
dalinti savo rūpesčiais.

Kaip finansuoti lietuvišką veik-
lą? – Veikėjai turi daug ką apmokėti
iš savo kišenės; tėvai nejaučia reikalo
už savo vaikų lietuvišką veiklą mo-
kėti, nors normalu apmokėti vaikų
baleto pamokas arba ledo ritulio klu-
bo mokestį. Kas atsitiks, kada niekas
nebevažiuos į lietuviškas patalpas? –
Reikia apgalvoti patalpų išsaugojimą,
įsigyjimą ten, kur jų nėra, arba par-
davimą; finansų šaltiniai mažėja, o
jaunesnių kartų Kanados lietuviai

neaukoja veiklos tikslams; apylinkės
pirma turi nuspręsti, ko jos nori,
pranešti KLB valdybai, kaip veiklos
koordinatorei, ką nori pasiekti savo
bendruomenėje, kiek reikėtų lėšų
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. 

Televizijos ir marketingo (lietu-
vių/Lietuvos išgarsinimui) srityje siū-
lyta atidaryti lietuviškas laidas per
vietinį daugiakultūrinį kanalą, atida-
ryti internetinį ,,greitą” TV kanalą,
pvz., per ,,youtube” rodyti filmuotus
renginius, daryti jų santraukas, paro-
dyti, kas mes esame. Sukurti doku-
mentinį filmą apie pirmuosius lietu-
vius Kanadoje, apie jų archyvus.
Reikia šiuolaikinėmis priemonėmis
paskleisti žinią apie Lietuvą, sudo-
minti kanadiečius, tada mūsų jauni-
mas irgi didžiuosis savo šaknimis.
Norint pritraukti lietuvius į veiklą,
jiems ji turi būti įdomi ir kokia nors
prasme reikalinga. Visi turi jaustis
priimami į lietuvišką šeimą, net jei ir
anglų kalbą reikėtų vartoti. 

Svarbus būtų spausdintos me-
džiagos įrašymas į garso plokšteles,
kad pablogėjus vyresniųjų regėjimui
jie galėtų klausytis straipsnių ir žinių
lietuviškais klausimais.

Stipendijos vykimui į Lietuvą
kalbos kursams paskatintų jaunimą
jungtis į lietuvišką veiklą. Šiaurės
Amerikoje būtų naudingi vadovavimo
ir lietuvių kalbos pasitobulinimo kur-
sai jaunimui. Lietuvių kalbos išlaiky-
mo klausimu pabrėžta, kad vaikus
nuo gimimo galima mokyti lietu-
viškai net ir angliškai kalbančioje
(mišrioje) šeimoje, naudojant kom-
paktines plokšteles, įvairias vaizdo

priemones. Statistika rodo, kad vai-
kas gali priprasti vartoti net tris
kalbas nuo mažens, ne tik vieną ar
dvi.

Kodėl jaunimas vengia lankytis
lietuviškose parapijose? – Pasigirsta
nuomonių, kad dvasiškiai labiau krei-
pia dėmesį į vyresniuosius parapi-
jiečius – šie daugiau ir aukoja. Vyres-
nieji nėra tolerantiški jaunimui, pik-
tinasi dėl jų išvaizdos arba kalbos.
Jaunimas jaučia, kad lietuviškos pa-
rapijos – senoviškos. Tik bendravi-
mas su kitu jaunimu juos patraukia.
Jaunimo, mišrių šeimų šv. Mišios šeš-
tadienio vakare, judresnė muzika
galėtų turėti teigiamą įtaką jų lanko-
mumui. 

•••
Tarybos sesijai užsibaigus, KLMA

patalpose vyko parodos ,,Pirmoji ban-
ga” atidarymas. Žodį tarė KLB kultū-
ros komisijos pirmininkė Kličienė,
įėjimo juostas atrišo Lietuvos Res-
publikos ambasadorė Gintė Damu-
šytė. Parodoje rodoma lietuvių imi-
grantų, atvykusių iš Lietuvos į JAV
XIX a. pabaigoje, istorija. Bendra te-
ma – jų išgyvenimai ir pastangos pri-
tapti prie naujos šalies, lietuviškų or-
ganizacijų įsikūrimo pradžia. Parodą
sudaro įvairių žmonių raštai, sukaup-
ti Lietuvos Martyno Mažvydo nacio-
nalinėje bibliotekoje, Vilniuje. KLMA
irgi turi medžiagos, kuri atspindi
Kanados pirmos bangos atvykimą. Ji
irgi paruošta apžiūrėti vitrinose. Pa-
roda, kurią padėjo parengti dr. Pa-
bedinskas, Rūta ir Kęstutis Poškai,
veikė iki š. m. lapkričio 15 d.

XX KLB Krašto tarybos II sesija

Dalis dalyvių ir garbės svečių: (priekyje iš k.) Lietuvos ambasadorė Ka-
nadoje Gintė Damušytė, garbės konsulas Liudas Matukas. 
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Spygliai irSpygliai ir
dygliaidygliai IIII

Šių laikų poezija

Poezija šių laikų
Ieško naujų laukų.
Viskas, kas buvo padaryta,
Verčiama į tuščią mitą.

Čia per daug nekomplikuota,
Jaunimui yr’ laisvė duota.
Anei ritmo, anei rimo –
Idėja šių laikų jaunimo.

Nereikia eilėraščio formos,
Jų kitos yra platformos,
Ant kurių jie namus stato,
Nors pamatų nenumato.

Žodžių jie tiktai pabarsto,
Te skaitytojai apsvarsto,
Kaip geriau juos sudėti,
Kad mintį jų atspėti.

Petras Ironis

Mirė Kas Kitas
Su liūdesiu pranešame, kad pereitą savaitę

mirė Kas Kitas, vienas iš mūsų apylinkės veik-
liausių ir populiariausių žmonių. Jo iškeliavimas į
Amžinybę palieka tuštumą, kurią bus labai sunku
užpildyti. Kas Kitas mūsų gretose darbavosi dau-
gybę metų ir per tą laiką atliko daugiau negu buvo
galima tikėtis iš eilinio visuomenės nario.

Kai reikėdavo žmogaus ką nors atlikti, kokį
pašnekesį vesti ar dalyvauti susirinkime, visi žino-
jo, kad Kas Kitas tai sugebės padaryti. Jis visada
dalyvaudavo koncertuose, minėjimuose, parodose.
Kai prisireikdavo įkvepiančio vadovo, visų akys
krypdavo į Kas Kitą, nes jis tikrai mokėjo darniai
su kitais dirbti. Visi gerai žinojo, kad Kas Kitas
buvo ypač dosnus. Kai kur nors pritrūkdavo lėšų,
galima buvo tikėtis, kad Kas Kitas tą spragą už-
pildys. 

Iš tikrųjų, Kas Kitas buvo nuostabus žmogus,
kartais atrodąs lyg viršžmogis. Visi per daug iš jo
tikėjosi, bet jis visur suspėdavo, visur prisidėdavo
ir nieko neapvylė. Dabar likome be jo. Ką be jo da-
rysime? Kas Kitas mums palieka skatinantį pa-
vyzdį, bet kas jo pėdomis seks? Kas perims darbus,
kuriuos Kas Kitas su tokia meile ir pasišventimu
atliko? Atsiminkime, kad kai kas nors į mus kreip-
sis prašydamas pagalbos, Kas Kito jau neturėsime.
Nebegalėsime juo pasikliauti.

Vietoj gėlių visi yra kviečiami aukoti savo lai-
ką ir talentus savo apylinkės gerovei. Tai bus gra-
žiausias ir prasmingiausias Kas Kito prisiminimas
ir pagerbimas.

Romualdas Kriaučiūnas

Politika

Juokiasi puodas, kad katilas juodas,
„Mazgoja” ranka ranką.
Taip labai kvepia šitas aruodas –
Ir tai politika.
Kiek kam žaidėjai,
Užmirš rinkėjai.
Ne tam į valdžią būsi atėjęs,
Laužti iš piršto moki gerai,
Jei kas „sukosės”, kad netikėjo,
Jo neužmirši jau amžinai.
O kur du stos, ten visados
Partija bus vėl viena,
Ir už tėvynę mirti žadėsiu
Bet tiktai dirbti – tai ne!
Ir tai politika...

Agotėlė

Linksmiau...
Pora veterinarų užbaigė operuoti dramblį.

Vienas iš jų apsižvalgė aplinkui ir sako:
– Štai ir viskas, atrodo, jokių įrankių nepa-

likome viduje!
– O kur mūsų seselė? – išsigandęs klausia

antrasis.

* * *
Du įkaušę išeina iš restorano: 
– Jurgeli, aš nemaniau, kad tu galėjai tiek

daug arbatpinigių duoti tam rūbininkui.
– Žiūrėk, kokį jis man paltą davė.

* * *
Dvi draugės kalbasi: 
– Ko tu susitikinėji su tuo vaistininku, juk tu

draugauji su daktaru?
– Todėl, kad vaistininkas tesugeba jo raštą

įskaityti.

* * *
Šeima ruošėsi atostogauti. Žmona krauna

lagaminus. Vyras klausia:
– Brangioji, o kam tu pasiėmei tą juodą

suknelę?
– Na, juk tu žinai, kaip blogai tu moki plauk-

ti...

* * *
Santechnikas atėjo taisyti prausyklos. Padir-

bo pusvalandį, sutvarkęs viską sako: „Tai bus 200
dolerių.”

Profesorius sukluso ir sako:
– Aš profesorius ir akademijos narys, tiek

daug negaunu už pusvalandį.
– Normalu, – atsako santechnikas. – Prieš tai

ir aš buvau profesorius ir tiek negaudavau.

* * *
Dievas sukūrė Adomą, o vėliau Ievą, kurie

gyveno kartu. Praėjus savaitei, Ieva sako Adomui:
„Brangusis, ar tu nieko prieš, jei pas mus savaitei
atvažiuotų mano mama?”

* * *
Kanibalai savo vadui ruošėsi išvirti gražią

blondinę ir jau buvo pradėję ją kišti į puodą, kai
staiga šaukdamas atbėgo pasiuntinukas:
„Palaukite, palaukite! Vadas liepė atnešti pus-
ryčius nevirtus į lovą...”

Parinko Stasys Prakapas

Vieną vakarą prie baro

Kas tikėjo, kad Dypukas
Iš Europos plikučiukas, kaip 

pirščiukas,
Atvažiavęs į šią šalį, gautų tokią

puikią dalį.

Vieną vakarą prie baro
krėsdams pelenus cigaro
Giriasi, kaip įsitaisęs
Ir savųjų jis nepaisąs...

Turiu namą, pirkau karą,
Turiu šapoj džiabą gerą,
Kas savaitė plauk šimtinė –
Galam reikia man Tėvynės.
Namas puikus – mūrinyčia,
Ne lietuviška tai gryčia,
Ruimas kilimais išklotas,
Sofos, foteliai pilvoti.

Televižins, radijušas,
Vonia, šiltas, šaltas dušas,
Šaldytuvai, vėsintuvai,
Ir visiems galams praustuvai.

Valgau, ką tik širdis geidžia,
Geriu, nes kišenė leidžia.
Floridoj atostogauju,
Baruose papijokauju.
Lankau „mūvius” ir „saliūnus”
Ir nelaikinu lietuvių.

Aną vakarą kaimynas
Perša man šeštadieninę –
mat lietuviškai mokina,
lietuviukais išaugina.
Kam man ta šeštaidieninė,
kam man ta kalba gimtinė...

Jie užaugs amerikonai,
Niekus kalba mūsų ponai. –
Kad į Lietuvą važiuosim,
namus savo išparduosim.

Oi ne, ne šalele mano,
Jei kas nori, lai gyvena.
Man čia gera, aš čia liksiu
Ir iš čia jau neišvyksiu.
Puikus namas, naujas karas,
O šalia naktinis baras...

Stasys B.
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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

IEÕKO DARBO

IEÕKO DARBO

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

* Pagyvenusi moteris, turinti lega-
lius dokumentus, rekomendacijas, au-
tomobilį, pirktų gerai apmokamą darbą
prižiūrėti senelius pietiniuose rajo-
nuose. Tel. 630-323-2785.

* Maloni ir sąžininga moteris gali
padėti vienišam/ai vyresnio amžiaus
žmogui, kuriam reikalinga pagalba.
Nesvarbu kurioje valstijoje. Tel. 708-
945-9003, Ona.

* Galiu padėti sutvarkyti jūsų namus
savaitgaliais pietiniuose rajonuose. Tel.
630-863-1168.

* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti vai-
kus, pabūti su seneliais…ir visi kiti
variantai tinkami). Būtų puiku, kad
galėčiau atsivesti savo dukrytę. Tel.
708-945-0005.

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

* Moteris ieško darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, vairuojanti, gali padėti pagy-
venusiems žmonėms pagaminti mais-
tą, pabendrauti, Marquette Park,
Brighton Park ir aplinkiniuose rajo-
nuose. Tel. 773-387-7232.

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

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

* Moteris gali prižiūrėti vyresnio am-
žiaus žmones 6 dienas savaitėje. Anglų
kalba, patirtis. Tel.773-426-2352 arba
773-853-2068.

* 60 metų moteris ieško darbo su
vaikais arba pagyvenusiais žmonemis.
Kalba daug kalbų, ne anglų.Tel. 812-
825-3416.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu kartu.
Buitinė anglų kalba, patirtis, reko-
mendacijos. Tel. 708-769-3788.
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MÙSÛ ÕEIMOSE �
Kur aš einu šį vakarėlį...

Kas nustato jauno žmogaus gy-
venimo vertę, nueito kelio prasmę,
jam jau keliaujant pas Dievulį?

Visų mylima Kristina Viktorija
Stankutė iškeliavo į dangų š. m. spa-
lio 29 dieną, po aštuonių mėnesių
sunkios kovos su aršia vėžio liga, tą
pačią dieną kaip ir jos a. a. senelis
Kazimieras Gaižutis apleido šį pa-
saulį. Nuostabus atsisveikinimas su
ja įvyko ,,Jakubs and Son” laidojimo
namuose Clevelande spalio 31 d., tą
pačią dieną, kai gimė jos tėvelis a. a.
Julius.

Atsisveikinimas prasidėjo 6 val.
v., bet dar 9 valandą vakare gausios,
nesibaigiančios minios žmonių, lietu-
vių ir amerikiečių, jaunų ir senų,
įvairių profesijų, Dainavos stovyklų
draugai pagarbiai laukė atsisveikinti
su Kristina. Taip buvo pareikšta
didelė pagarba Kristinai, paguoda
motinai dr. Danutei Gaižutytei-Ab-
riani, močiutei Eleonorai Gaižutie-
nei, broliui Andriui Stankui, bro-
liams Aleksui ir Steven Abriani, tetai
Vidai  Gaižutytei iš Chicagos, pusbro-
liui Jeronimui Gaižučiui, pussese-
rėms: Rūtai, Linai, Ramunei Gaižu-
tytėms, dėdėms Kęstučiui Gaižučiui
ir dr. Viktorui  Stankui.

Visų Šventųjų dieną, lapkričio 1
d.,  Vėlinių išvakarėse, Mišioms, skir-
toms Kristinai, perpildytoje Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos šven-
tovėje minios žmonių susirinko išly-
dėti jaunąją Kristiną.

JAV senatorius George Voino-
vich su žmona Janet guodė Kristinos
brolį Andrių, jos dėdę dr. Viktorą
Stankų, prasitarė, kad Kristina dabar
kartu danguje su jos a. a. tėveliu Ju-
liumi ir su tragiškai žuvusia senato-
riaus dukrele Molly. Jis pareiškė
užuojautą Kristinos motinai dr. Da-
nutei ir visai šeimai.

Iškilmingas šv. Mišias aukojo
kun. G. Kijauskas, SJ, koncelebravo
St. Ignatius jėzuitų gimnazijos kuni-
gai Jim Lewis, Lawrence Ober ir St.
Ignatius prezidentas kun. John Li-
bens, SJ, nes Kristinos brolis Andrius
baigė ten mokslus ir kiti broliai ten
studijuoja. Nuostabų Mišių leidinį
sudarė pusseserės Lina ir Rūta Gai-
žutytės. Iš skaitinių ypatingai jaut-
riai lietuviškai ir angliškai skaitė
Kristinos Dainavos stovyklos draugė
Lina Bublytė. Mišių giesmes giedojo
Kristina Kliorytė ir Virginija Mulio-
lienė, vargonais grojo Rita Kliorienė.

Po Mišių, po atsisveikinimo pietų
Shoreby rūmuose, Erie ežero pakran-
tėje į padangę buvo paleista gausybė
balionų su užrašais Kristinai: „Lai-
mės Tau danguje, Kristina”, „Tave
atsiminsim žavią ir linksmą”, „Tęsim
Tavo darbą padėti lietuviškam jau-
nimui – kol visi kartu pasimatysim

jau danguje.”
Taip su meile išlydėjome Kris-

tiną, kuri gimė 1981 m. balandžio 2 d.
Tėvų jau a. a. Juliaus Stankaus ir dr.
Danutės Gaižutytės šeimoje. Nuo pat
mažens Kristina pasižymėjo paslau-
gumu kitiems, buvo giedros nuotai-
kos, visiems skirdavo gaivią šypseną.
Sportavo sporto klube „Žaibas”, šoko
tautinius šokius, dalyvavo skautų,
ateitininkų organizacijojose, gerai
mokėsi Šv. Kazimiero lituanistinėje
mokykloje, baigė St. Paschal  Baylon
pradinę mokyklą, Notre Dame Ca-
thedral Latin gimnaziją, tarnavo
DMNP parapijos Mišioms, jose giedo-
jo su jaunimo choru. Tų Mišių neap-
leido ir savo paskutinę vasarą – ser-
ganti jose dalyvavo, sulaukė vyskupo
Lennon palaiminimo.

Buvo linkusi į kūrybingumą,
nuostabiai vaidino lituanistinės mo-
kyklos spektakliuose, dainavo solo.
Tad natūralu, kad apsigynė diplomą
Fashion design srityje New York
University.

Jos didelė meilė buvo Dainavos
stovykloje vadovauti jaunimui, jį auk-
lėti lietuviška, krikščioniška dvasia.

Kristina, palikusi Fashion de-
sign karjerą New York, grįžo į Cle-
velandą studijuoti fiziką, chemiją ir
biologiją, ruošėsi stoti į Natūralios
medicinos mokyklą. Baigusi studijas
troško padėti žmonėms.

Viena atmintina akimirka išryš-
kina Kristinos būdo tyrumą. Pereitą
rudenį negalėjau su ja susisiekti ir
pranešti, kad trečiadienio vakare bus
aukojamos Mišios už jos senelį Ka-
zimierą Gaižutį, senelius Mariją ir
Igną Stankus. Įeinu į bažnyčią, dar
tuščia. Bet matau, kad vienas žmogus
jau yra ir meldžiasi. Prieinu, nustem-
bu, tai – Kristina. „Tai sužinojai, kad
seneliams Mišios?” – klausiu jos. Ji
atsako: „Nežinojau, bet sustojau šį
vakarėlį pasimelsti prieš keliaujant į
savo vakarinius kursus universitete.”
Susijaudinęs prisiminiau dainelę jos
prašytą, mano jai parašytą, kai ji
buvo dvylikos metų, kai tuo metu jos
tėvelis a. a. Julius sunkiai sirgo ir
artėjo prie iškeliavimo pas Dievulį.

Kristinėlei

Kristinėle, Kristinėle,
Tu mergele, tu mergele.
Kristinėle, Kristinėle,
Jau panele, jau panele.
Kur tu eini šį vakarėlį?

Kur aš eisiu, ką darysiu,
Kas aš būsiu, ką nuveiksiu,
Bus naudinga ir prasminga
Ir pasauliui reikalinga.

Štai kur aš einu šį vakarėlį.

Kai aš ėjau, taip ir eisiu.
Ką žadėjau, tai nuveiksiu.
Šį vakarėlį,
Šį vakarėlį.

Kristinos dėdė
dr. Viktoras Stankus

Norintys pagerbti Kristinos at-
minimą gali aukoti jos vardu sti-
pendijų fondui įsteigti St. Ignatius
gimnazijoje.

Čekius rašyti: 
Kristina Viktoria Stankus Scho-

larship Fund
St. Ignatius High School
1911 West 30th Street
Cleveland, Ohio 44113

Kristina Viktorija  Stankutė

Atkelta iš 5 psl. 
Penčyla vidaus klausimus daž-

niausiai pateikia kaip temą susi-
mąstyti ar kaip neišvengiamą ir su
atlaidžia šypsena palydimą dalyką.
Tai ir sutrumpintomis kelnėmis į
laukus paleisti redaktoriai (,,Prasi-
deda vasaros sezonas”), tai ir liūdna
gyvenimo realybė, neleidžianti pasi-
nauduoti gydytojų patarimais va-
žiuoti į kurortus ,,Kalnų oras”). O kur
dar garsioji ,,Išmintingoji provincija”,
kurios atstovai dėl kainų brangumo į
laikinąją sostinę vežasi maisto iš
namų? Paskutiniais nepriklausombės
metais Penčyla paskelbė daug kari-
katūrų tarptautinėmis temomis. Tai
ypač paryškėjo prasidėjus Antrajam
pasauliniui karui. Labai apibendrin-
ta, smerkianti karą yra karikatūra –
groteskas. Jo karikatūroms, ko gero,
trūksta grotesko, sąmojingo teksto.
Kartais joms būdingas literatūrišku-
mas, iliustratyvumas, tačiau logiškos
temos apgalvotos, linija virtuoziška,
realistinis piešinys – jo teisė ir savitu-
mas.

Vietoj paskutinio šaržo

Penčyla šaržavo valstybės, visuo-
menės, kultūros, mokslo žmones,
kariškius, sportininkus. Jis buvo tiek
ministrų, tiek apskričių valdininkų
kabinetuose. Jis puikiai su bloknotu
jautėsi ir teatrų premjerose, ir Pa-
langos pliaže. Suspėdavo visur pasi-
reikšti – gamyklose, akcinėse bendro-
vėse, spaudos baliuose, kavinėse.
Grįždavo namo netuščiomis, o pil-
nomis kišenėmis nupieštų šaržų. Jis
įamžino visus 1939 m. Europos krep-
šinio čempionato dalyvius bei organi-
zatorius. Neretai visa Lietuvos ko-
manda, vykdama į varžybas užsieny-
je, užsukdavo papozuoti Penčylai.
Bręstančio karo Europoje akivaizdoje
kūrė aktualias politines karikatūras,
įžvalgiai nuspėjo būsimuosius tra-
giškus Lietuvos vykius.

Dailininkas mums yra palikęs
per penkis tūkstančius piešinių,
kurie, be meninės, turi ir didžiulę
istorinę, dokumentinę vertę. Jo kūry-
ba liudija to meto žmonių santykius,
tradicijas, madas, valstybės ir visuo-
menės žingsnius. Kai kurių to meto
žmonių atvaizdai jo šaržuose tik ir
išliko.

Mirė jis toli nuo savo gimtinės
Kudirkos Naumiesčio ramumos ir
pamėgtos Konrado kavinės šurmulio
laikinojoje sostinėje Kaune – kažkur
egzotiškoje Bogotoje. Tai buvo lapkri-
tis Kolumbijoje – pavasario mėnuo su

pastoviu šaltu lietumi. 
,,Visos laiduotuvės liūdnos, bet

Juozo buvo liūdnos ypatingai. Žemė
buvo permirkusi, įdubusios vietos
užsemtos. Kapo duobė iki pusės taip
pat apsemta vandens. Nuleidžia kars-
tą, ir lietuvių kolonija atsisveikina su
Juozu, užpildama jį svetimos žemės
žiupsneliais. Sūnus Rimas įmeta rau-
doną rožę. Visi skirtosi, o dangus ver-
kia toliau. Yra ko verkti, nes vyras,
kuris savo gyvenimą paskyrė menui,
kėlė Lietuvos vardą ir aukojosi ki-
tiems, mirė toli nuo Tėvynės ir turtų
nesusikrovęs. Kapo vietą jo šeimai
padovanojo Didžiulių šeima, laidoji-
mo išlaidas iš dalies padengė Bogotos
lietuvių kolonija. Mirties angelas,
pridėjęs pirštą prie lūpų, tesaugo šio
kilnaus tautiečio kapą ir tebūnie
lengva jam senovinė indėnų čibčų
žemė” – savo atsiminimuose rašė dr.
Vytautas Stasiukynas.

Jo kapą žymi užrašas ant mar-
muro plokštelės: ,,Dic.29 de 1908 –
Nov. 27 de 1979. Juozas Olinardas
Pencyla.”

Ne, nereikia lieti ašarų. Šaržų
karalius vis dar gyvas. Lai jo piešti
1939 m. Europos krepšinio pirmeny-
bių herojai juokauja, laksto po Kauno
sporto halės aikštę ir garsiai šaukia:
,,Mes – tikri pasaulio čempionai! Mes,
lietuviai, irgi mokame juoktis ir šai-
pytis – ne tik iš kitų, bet ir iš savęs...”

Karaliau, susitinkam Padėkos
dienos savaitgalį Lemonte? Jūsų gar-
bei ir taurę pakelsime!

KADA KELIAUJAMA ŽVAIGŽDYNAIS

Prasideda pavasario sezonas. Prasidėjus II pasauliniam karui, valdžia ėmė
taupyti ir apribojo (nevienodai) kai kurių leidinių apimtis, 1940 m.

Lietuvos krepšinio rinktinė – 1939
m. Europos čempionė. Atvirukas.
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Gintė Damušytė ir Stanley Balzekas, Jr .
Nuotrauka iš asmeninio S. Balzeko archyvo

Gintė Damušytė išrinkta Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus

,,Metų žmogumi”
Balzeko lietuvių kultūros muzie -

jus Čikagoje buvo įsteigtas 1966 me -
tais. Šiemet jau 42-ąjį kartą muzieju-
je bus surengtas ,,Metų Žmogaus” po -
kylis. Jo metu bus pagerbta Lietuvos
Respublikos ambasadorė Kanadoje
Gintė Damušytė. 

Diplomatė, publicistė, politologė
ir visuomenininkė Gintė Bernadeta
Damušytė gimė 1956 metais Cleve -
land, Ohio valstijoje, JAV. 1973 me -
tais ji baigė lituanistikos mokslus
Detroit, MI. 1975 m. baigė Goethe
institutą Vokietijoje, kur studijavo
vo kiečių kalbą, o 1979 m.  – Wayne
State University Detroit, MI, kur
studijavo politologiją ir istoriją.

Nuo 2008 m. sausio 29 d. Gintė
Damušytė eina Lietuvos Respublikos
ambasadorės Kanadoje pareigas
Otava. 2005–2007 m. ėjo ambasado -
rės ypatingiems pavedimams parei -
gas Užsienio reikalų ministerijos
Saugumo politikos departamente.
2005 m. rugsėjį paskirta Lietuvos pa -
ramos ir projektų Afganistane koor-
dinatore. Užsienio reikalų ministro
pavedimu koordinavo tarpžinybinį
bendradarbiavimą ir civilių veiklą
Afganistane, kur Lietuva vadovauja
Provincijos atkūrimo grupei.

Nuo 2001 m. iki 2005 m. G.
Damušytė ėjo Lietuvos Respublikos
nepaprastosios ir įgaliotosios amba -
sa dorės prie NATO pareigas, priėmus
Lietuvą į NATO – tapo pirmąja Lie -
tuvos nuolatine atstove Šiaurės At -
lanto taryboje ir pirmąja moterimi
ambasadore NATO istorijoje. 

Nuo 1998 m. spalio mėn. iki 2001
m. sausio mėn. buvo LR nepaprastoji
ir įgaliotoji ambasadorė Austrijos
Respublikoje, nuo 1999 m.  – nerezi -
duojanti ambasadorė Slovėnijai, Slo -
vakijai ir Kroatijai.

Nuo 1997 m. spalio mėn iki 1998
m. spalio mėn. ėjo laikinosios reikalų
patikėtinės pareigas LR ambasadoje
Austrijoje. Nuo 1996 m. spalio mėn
iki 1999 m. vasario mėn. dirbo LR
Nuo latinės delegacijos prie Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos vadove Vienoje, Austrijoje.
1998 – 1999 m. atstovavo Lietuvai Vi -
suotinio branduolinių bandymų už -
draudimo sutarties organizacijoje
(CTBTO).

Lietuvai įstojus į Jungtines Tau -
tas 1991 rugsėjo 17 d., dirbo savanore
Lietuvos misijoje Jungtinėse Tau -
tose. 1992 m. sausio 13 d. įstojo į Lie -
tuvos diplomatinę tarnybą, dirbo pa -
tarėja Misijoje. 

1979 – 1991 m. dirbo Lietuvių
ka talikų religinės šalpos reikalų ve -
dėjo pavaduotoja New York ir tos ins -
titucijos žinių padalinio – Lietuvių in -
formacijos centro (LIC) – direktore.
Išvystė LIC į užsienyje plačiai pri-
pažintą ir patikimą žinių agentūrą.
Užsienio spaudai redagavo ir rašė
spaudos pranešimus apie padėtį Lie-
tuvoje, kalbėjo daugelyje tarptautinių
žmogaus teisių konferencijų, komen-
tavo Lietuvos įvykius per tarptauti-
nes in formacijos priemones. 1981 m.
dirbo bendradarbe Keston College
London Anglijoje. Buvo Laisvosios
Europos ir Vatikano radijo programų
bendradarbė.

Visuomeniniu pagrindu užėmė
įvairias pareigas Pasaulio Lietuvių
Bendruomenėje, Pasaulio lietuvių
jau nimo sąjungoje, baltiečių lobis ti -
nėje organizacijoje prie Jungtinių
Tau tų (BATUN) ir ateitininkuose.
Buvusi tarybos narė JAV–Baltijos
fonde (US–Baltic Foundation) Wa -
shington, DC 1991–1996 m. ir Lie tu-
vių Katalikų Religinėje Šalpoje New
York 1992–1996 m. 2006 m. tapo Pi-
liečių santalkos steigiamąja nare,
2007 m. išrinkta Santalkos fondo pir -
mininke Lietuvoje. 

Prezidento dekretu Gintei Da-
mušytei 1994 metais buvo suteikta
Lietuvos Respublikos pilietybė. 2003
m. buvo apdovanota Lietuvos Di-
džiojo Kunigaikščio Gedimino  ordino
Koman doro kryžiumi už nuopelnus
Lietuvai.

Balzeko lietuvių kultūros muzie -
jus kviečia visus, norinčius pagerbti
šią iškilią asmenybę, dalyvauti poky-
lyje, kuris įvyks 2008 m. gruodžio 14
d., sekmadienį, 5 val. p. p. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje, 6500
South Pulaski Road, Chicago, Illi -
nois. Bilietus į pokylį galima užsi -
sakyti telefonu 773-582-6500 arba
internetiniu paštu adresu: 

info@balzekasmuseum.org.
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejaus informacija       

MKS filmų festivalis
Visi kviečiami į Mokslo ir kūry-

bos simpozoimo filmų festivalį Pa -
saulio lietuvių centre lapkričio 28 d.

Fondo salėje

7 val. v. – 8:30 val. v. – ,,Vasara
bai giasi rudenį”. 90 min., 1981,
vai  dybinis filmas. 

Scenarijaus autorius Romualdas
Granauskas, režisierius Gytis Luk -
šas. Vaidina: Vaiva Mainelytė, Algi -
mantas Masiulis, Valentinas Masals -
kis, Justina Širvinskaitė. Siužetas:
Sovietmečio istorija apie ką tik iš ka -
lėjimo sugrįžusį tėvą ir sūnų, kurie
my li vieną ir tą pačią moterį. Pap ras-
toje kaimo sodyboje gyvena našlė
Milda ir duktė Laimutė. Netikėtai jų
kasdienybę sudrumsčia į sodybą atk-
lydę darbo vasarą ieškantys  vyrai –
tėvas ir sūnus. 

8:35 val. v. – 8:45 val. v. – ,,Mu -
ckraker! Upton Sinclair’s Li -
thuanian Jungle”.  Pristatymas –
10 min.  Re ži sieriai: Risė Sanders ir
prof. Gied rius Subačius. Supažin dini-
mas su dar kuriamu filmu. 

8:50 val. v. – 10:20 val. v. –
,,Ne  reikalingi žmonės”, 90 min.,
2008, vai dybinis filmas filmuotas
Lietuvoje ir Airijoje. Režisieriai: Ma -
ris Martin sons ir Gins Berzinš. Vai -
dina: Kostas Smoriginas,  Andrius
Ma montovas, Valda Bičkutė, Dalia
Mi chelevičiūtė, ir Daiva Tamošiū nai -
tė-Budrė. 

Filmas – tai dramatiška istorija
apie šešis žmones Lietuvoje ir Ai ri -
joje, kurių likimus glaudžiai susieja
tragiškas įvykis, nutikęs prieš dau-
giau nei du dešimtmečius.

Lietuvių dailės  muziejuje

7 val. v. – 8 val. v. – ,,Kai aš
buvau partizanas”. 60 min., 2008
m. vaidybinis  filmas, su angliškais
subtitrais. Režisierius Vytautas V.
Lands bergis. Vaidina: Gediminas
Stor  pirštis, Rūta Staliūnaitė,  Algi -
mantas Masiulis, Birutė Mar. 

Pagrindi nis jo herojus – jaunas
ak to rius Paulius (Gediminas Stor-
pir štis), vaidinantis partizanų vadą
spek  taklyje „Bunkeris”. Vienoje iš
scenų, pareikalavusioje didelės psi -
cho loginės įtampos, jauną aktorių už -
plūsta vizijos, haliucinacijos, – jis pa -
kliūna į kitą laiką, kuriame suvokia
save kaip realiai egzistavusį partiza -
ną berniuką Dzūkijos kaime, stribų jo
akivaizdoje nužudytus tėvus, kaimy -
nų tragediją...

8 val. v. – 8:50 val. v. – ,,Red
Ter ror on the Amber Coast” (ang -
lų kalba, trukmė – apie 45 min.) 2008
m.  Produceris ir režisierius  O’Rour -
ke ir Ken Gumbert. 

Dokumentinis filmas apie soviet-
mečio skriaudas Lietuvoje. 

8:55 val. v. 9:15 val. v. – ,,Žy-
miau si pasaulio lietuviai”, doku-
mentinį filmą pristatys režisierius
Arvydas Barysas.   

9:20 val. v. – 10:15 val. v. –
,,1941 metų birželio sukilimas”.
2007 m.  Dokumentinis filmas. Reži -
sierius Linas Augutis . 

Filmas pasakoja apie 1941 m.
birželio 23–28 d. sukilimo parengimą,
motyvus, eigą ir pergalę. Iš ekrano į
žiūrovus prakalbo tuomet dar gyvi dr.
A. Damušis, M. Naujokaitis, taip pat
P. Narutis, dr. K. Ambrozaitis ir kiti.

New York paminėtas dailininko
Nehemijos Arbit Blato  šimtmetis 
New York, Hebrajų sąjungos

kolegijos (Hebrew Union College)
Žydų religijos instituto muziejuje lap-
kričio 19 d. minint 100-ąsias iš Lietu-
vos kilusio dailininko Neemijos Arbit
Blato gimimo metines, buvo atidary-
ta didelė dailininko darbų paroda ir
iškilmingai paminėtas iš Lietuvos
kilusio dailininko atminimas. Šio
muziejaus kolekciją ką tik papildė
septyni bronzos bareljefai, skirti Ho-
lokausto atminimui, kurie iki šiol bu-
vo eksponuojami JAV Antidefama-
cijos lygos pastate New York, šalia
Jungtinių Tautų pastato. 

Arbit Blatas yra garsus XX am-
žiaus menininkas, gimęs 1908 metų
lapkričio 19 dieną Kaune. Būdamas
18 metų, jis išvyko į Paryžių ir greitai

tapo  jau niau siu žymiosios Paryžiaus
mokyklos menininkų grupės nariu.
Nuo 1940 metų iki mirties 1999
metais Arbit Blatas gyveno ir kūrė
JAV ir Italijoje.  Jo tapybos, skulp-
tūros ir litografijos darbai  saugomi
pasaulio muziejuose ir privačiose ko-
lekcijose. 2003 metų rugsėjo 22 d.,
minint Vilnius geto sunaikinimo 60-
ąsias metines, septyni N. Arbit Blato
Holokausto atminimui skirti bronzos
bareljefai buvo atidengti Kauno IX
Forto muziejuje. Arbit Blato darbai
yra eksponuojami Valstybiniame Vil-
niaus Gaono žydų muziejuje, jų yra
Lietuvos dailės muziejaus kolekci-
jose. 

LR generalinio konsulato
New York info

Dailininko našlė, buvusi New York Metropolitan Opera primadona Regina
Resnik-Blatas, kalbasi su ambasadoriumi Jonu Paslausku.

Apsilankykite www.draugas.org
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• 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’s

GAIDAS - 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

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose

Patarnavimas 24 val.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

VENA LAURAITIENĖ

Mirė 1998 m. lapkričio 30 d.
Jau praėjo 10 metų, kai mūsų mylima žmona, mama ir močiutė

paliko mūsų šeimą ir iškeliavo į amžiną gyvenimą. Niekados ne-
pamiršime jos meilės ir švelnumo.

Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos sekmadienį, lapkričio
30 d., 9 val. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.
Pra-šome prisiminti ją savo maldose.

Nuliūdę Lauraičių ir Lendraičių šeimos

Mylimam vyrui

A † A
JULIUI H. KELERTUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai, ilga-
metei UIC PLB Lituanistikos katedros vedėjai prof. VIO-
LETAI KELERTIENEI, dukroms KRISTINAI ir RIMAI
su šeimomis.

PLB Lituanistikos katedra

Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams 
vardadienio ar gimtadienio proga, vieną
mėnesį „Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.

NuolaidaNuolaida

A † A
RAMOJUS PETRAITIS

Mirė 2008 m. lapkričio 21 d. Palos Park, Illinois.
Nuliūdę liko: žmona  Regina, sūnus Ričardas su žmona Jennifer,

vaikai Aleksandra ir Nicholas, duktė Rubia Jasinevičienė su vyru
Vytautu, vaikai Ričardas ir Renata.

Velionio lankymas lapkričio 23 d., sekmadienį, nuo 5 v. v. iki 8
v.v. Petkaus laidojimo namuose, Lemont, IL.

Išlydėjimas lapkričio 24 d., pirmadienį, 9:30 val. ryto. Mišios bus
aukojamos 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje,
Lemonte. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com



LSS skautininkių draugovės  „Sietuva” sesės atsiuntė dosnią 100
dol. auką „Draugo” leidybai paremti. Nuoširdžiai dėkojame sesėms už
paramą.
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�Kviečiame į Adventinį vakarą-
susitikimą su Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provinciolu Aldonu Gudaičiu,
SJ ir Vilniaus Šv. Kazimiero bažny -
čios rektoriumi Lionginu Virbalu, SJ.
Vakaro metu galėsite plačiau sužinoti
apie Jėzuitų ordino veiklą Lietuvoje,
gimnazijų naujienas. Svečiai malo -
niai atsakys į Jūsų klausimus. Lauk -
sime Ateitininkų namuose (12690
Archer Ave., Lemont) antradienį,
gruodžio 2 d. 7 val. v. Tel. pasiteiravi -
mui: 630-243-6234 (Daina).

�Gruodžio 3 d., trečiadienį, 2
val. p.p. kviečiame į tradicinę popietę
,,Seklyčioje”. Dalyvaus Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provinciolas Aldonas
Gudaitis, SJ ir Vilniaus Šv. Kazimiero
bažny čios rektorius Lionginas
Virbalas, SJ.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte gruodžio 24 ir 31 dienomis
nedirbs.

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

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

�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.

�Gruodžio 5 d., penktadienį,
kviečiame visus į keliaujančią paro-
dos ,,Lietuvos jėzuitų provincijai –
400 metų” atidarymą Čiurlionio ga -
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago. Paroda, kurią
parengė Tėvai jėzuitai, Baltijos jė-
zui tų plėtros projekto taryba ir Lie-
tuvos nacionalinis muziejus, atspin-
di vie nuo lijos istoriją ir darbus Lie-
tuvoje ir už jos ribų. Da ly vaus Lie-
tuvos ir Lat vi jos jėzuitų provinciolas
Aldonas Gu daitis. Renginio pradžia
6:30 val. v.

XIV Pasaulio Lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumas
ketvirtadienis, 11/27 - sekmadienis, 11/30

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL
Paskaitos ir pranešimai:
Ketvirtadienį:  8:30 val. r., 10:30 val. r., 1:30 val. p. p., 3:30 val. p. p.
Penktadienį:   8:30 val. r., 10:30 val. r., 1:30 val. p. p., 3:30 val. p. p.
Šeštadienį:     8:30 val. r., 10:30 val. r.
Sekmadienį: 12:15 val. p. p.

Filmų festivalis:
Penktadienį 7 val. v. (Lietuvių Fondo salėje ir Lietuvių dailės muziejuje)
Bus rodomi filmai: ,,Nereikalingi  žmonės”, ,,Vasara baigiasi rudenį”, ,,Red

Terror on the Amber  Coast”, ,,Kai aš buvau partizanas”, ,,1941 metų bir-
želio mėnesio sukilimas”

Meno paroda:
Juozo Penčylos šaržai ir Jono Dovydėno nuotraukos
Atidarymas Lietuvių dailės muziejuje ketvirtadienį 5:30 val. v. 

Pokylis:
Šeštadienį, 11/29 (,,Marriott” viešbutyje, Burr Ridge, IL)
kokteiliai – 6:30 val. v., vakarienė –7:30 val. v., šokiams gros ,,Kaukas”

Vietas į pokylį galima užsisakyti iki sekmadienio, 11/23
Simpoziumo programa (25 dol.); pokylis (75 dol.)
Dėl informacijos ir bilietų skambinti tel.:  800-625-1170 arba 630-243-

6302. Bilietus galima įsigyti po 9 val. r. ir 11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje, Pasaulio lietuvių centre.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.mks14.com

Šis ruduo yra visiems ekono miš -
kai sunkus.  Pasaulinė krizė palietė
kiekvieną šalies gyventoją.  Prie liūd-
nos nuotaikos prisideda ir pilkas ru -
dens dangus.

Ruduo yra gausus vajais. Jų tu ri -
me nemažai.  Skelbimus skaitome
,,Drau go” puslapiuose. Dauguma jų
yra skirti labdarai Lietuvoje. Ar daug
kas pagalvoja, jei nebūtų ,,Draugo”,
niekas nežinotų apie tas labdaros ir
kitas organizacijas. ,,Draugas” visas
organizacijas išpopuliarino ir padeda
joms gyvuoti.

Padėka dienraščio skaitytojams,
kurie nepamiršta pridėti auką prie
atnaujinamų prenumeratų. Jos pade-
da ,,Draugo” leidybai, tačiau jų nepa -
kanka padengti dienraščio išlaidoms.
Jau daug metų Draugo fondas turi
remti ,,Draugo” leidybą.  Šią savaitę
teko išrašyti Draugo fondo 15,000

dol. čekį, nes administracija skubiai
turėjo sumokėti elektros, draudimo ir
šilumos sąskaitas. Tarnautojams al -
gos išmokomos visų pirmiausia. Kas
būtų, jei nebūtų Draugo fondo? Juk
sakoma, kad labdara prasideda na -
muose.

Primename, kad pavardės tų,
kurie padidins savo įnašus Draugo
fonde bent iki 1,000 dol. ar daugiau
iki šių metų gruodžio 1 d., bus įrašy-
tos ,,Draugo” jubiliejaus knygoje.

Užtikrinkime ,,Draugo” gyvas -
tin gumą ir po šimto metų sukakties.
Tai padaryti galime aukodami Drau -
go fondui. Rūpinkimės dienraščiu,
kad jis būtų daugelio lietuvių kasdie -
niniu, nuolatiniu draugu.

Rašydami testamentus, nepa -
mirškime dalį turto paskirti
Drau go fondui. 

Marija Remienė

DRAUGO FONDO RUDENS VAJUS TĘSIASI

Su 200 dolerių:
Kazys ir Danutė Paškoniai, gar-

bės nariai, iš viso 6,200 dol., Eas -
tlake, OH

Donatas Januta, garbės narys,
iš viso 4,200 dol., Oakland, CA

Naujas narys YZY  iš PA įnašas
200 dol.

Su 100 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, garbės narė,

iš viso 5,395 dol., Cleveland, OH
Teklė Bogušienė, garbės narė,

iš viso 3,500 dol., Boston, MA
Antanas ir Dalilė Polikaičiai, gar -

bės nariai, iš viso 2,000 dol., West -
lake Village, CA

Juozas ir Birutė Kasperavičiai,
garbės nariai, iš viso 1,000 dol., St.
Petersburg, FL

Ona Liutkienė, iš viso 605 dol.,
Waterbury, CT

Jonas ir Giedrė Stankūnai, iš vi -
so 350 dol., Cos Cob, CT

Algimantas ir Elvira Ošlapai, iš
vi so 200 dol., Old Greenwich, CT

Su 50 dolerių:
Eugenijus ir Irena Vilkai, garbės

nariai, iš viso 2,400 dol., Valen cia, CA
Dainė Quinn,  garbės na riai, iš

viso 1,650 dol., Orland Park, IL
Vladas Gilys, garbės narys, iš

viso 1,425 dol., Sun City, CA
Zenonas ir Stasė Obeliniai, gar-

bės nariai, iš viso 1,000 dol., Novel -
ty, OH

Viktoria Pikelis, iš viso 900 dol.,

Chi  cago, IL
Česlovas Kiliulis, iš viso 400 dol.,

Lexington, MA
Kazys ir Danuta Razmai, iš viso

280 dol., Westchester, IL
Alfonsas Tumas, iš viso 100 dol.,

Simi Valley, CA
Jonas ir Izabelė Stankaičiai, iš vi -

so 150 dol., Chesterland, OH
Su 30-25-20-10 dolerių:
Vincas ir Ona Šalčiūnai, garbės

nariai, iš viso 1,245 dol., Palm Beach
Garden,FL

Ina Bertulytė-Bray, iš viso 150
dol., Seattle, WA

Juozas ir Birutė Briedžiai, gar-
bės nariai, iš viso 1,295 dol., Chi ca -
go, IL

Aloyzas ir Mary Aidis, iš viso 750
dol., Bethesda, MD

Elena Dambriūnienė, iš viso 50
dol., Brentwood, MD

Paulina Rutkauskas, iš viso 85
dol., Rockford, IL

Maria Vygantienė, iš viso 100 dol.,
Great Neck, NY

Margaret Petrikas, iš viso 645 dol.,
S. Pasadena, FL

Jurgis Kisielius, iš viso 95 dol.,
Hew Haven, CT

Birutė Burba, iš viso 50 dol.,
Western Springs, IL

Edmundas ir Danutė Eidukai, iš
vi so 10 dol., Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame visiems
aukotojams.

Prof. Vytautas Černius XIV
Pa saulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumo moksinėje sesijoje, šešta -
die nį, lapkričio 29 d., 8:30 v. r. Pa sau -
lio lietuvių centre pristatys anglų
kalba leidžiamą dr. Broniaus Ma -
kausko ,,Lie tuvos istoriją” (Li -
thua nian His to ry). Tai stambus, dau-
giau kaip 500 psl., gausiai iliustruo-
tas veikalas (leidžia Vydūno fondas),
ypač tinkantis nebekalbantiems lie -
tuviškai lietuvių kilmės žmonėms ir
kitataučiams. 

Šioje sesijoje taip pat kalbės
Milda Matulaitytė-Field hau sen tema
– ,,Sovietinės okupacijos at spindžiai
biografi ko je”. Bus proga iš girsti Vio-
letos Rut kauskienės prane šimą apie
dvi gubą kryžių, dažnai už tinkamą
Lietuvos heral dikoje; Ri mantas Kun-
cas-Že mai taitis aptars XIV ir XV Lie-
tuvos karalystės antspaudus; Kęstu-
tis Bartkevičius kalbės apie Lietu vos
Persitvarkymo Sąjū džio formavimąsi
ir tikslus. Sesijai vado vaus prof. Vy-
tautas Černius.

Mokslo ir kūrybos simpoziumui artėjant


