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Vilnius, spalio 10 d. (ELTA) –
Naujasis NATO vadovas Anders Fogh
Rasmussen pripažįsta, jog konkrečių
gynybos planų Baltijos valstybėms
nėra, tačiau pabrėžia, kad jos gina-
mos pagal bendros gynybos princi-
pus.

Pasak NATO vadovo, teritorinė
gynyba yra aptarta penktajame Wa-
shington sutarties straipsnyje, ku-
riame užtikrinti bendros gynybos
principai. ,,Bendra gynyba yra tikro-
vė”, – pabrėžė jis.

Su NATO vadovu Karinių oro pa-

jėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose susi-
tikusi prezidentė Dalia Grybauskaitė
pažymėjo, kad tradicinės gynybos
planus turi tik keturios NATO narės,
Baltijos valstybės tokių planų neturi.
,,Mes kalbame apie galimybę ginti
Baltijos regioną kitaip, ir kokia forma
tai bus galima daryti”, – sakė šalies
vadovė.

F. Rasmussen pabrėžė, kad nau-
josios grėsmės yra ypač svarbios šiuo
laikotarpiu, ir kovos su jomis būdai
bus atspindėti naujoje NATO strate-
ginėje programoje.

,,Naujosios grėsmės yra svarbus
XXI amžiaus iššūkis, o energetinis
saugumas yra viena iš naujųjų grės-
mių, be kibernetinio saugumo, kiber-
netinių išpuolių, terorizmo ir kitokių
grėsmių”, – sakė A. F. Rasmussen.

Prezidentė D. Grybauskaitė pa-
žymėjo, jog Lietuva yra suinteresuo-
ta, kad būtų praplėstas gynybos su-
vokimas. Šalies vadovės teigimu, kar-
tais šie naujieji kovos būdai gali būti
dar pavojingesni už tradicinius.

,,Tùkstantmeçio žvaigžde” apdovanota V. Urmana

Vilnius, spalio 9 d. (ELTA) – Pa-
saulinio garso operos solistė Violeta Ur-
mana-Urmanavičiūtė už Lietuvos var-
do garsinimą apdovanota garbės ženk-
lu ,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė”.
Ją New York solistei įteikė Lietuvos ge-
neralinis konsulas Jonas Paslauskas.

Iki lapkričio 6 d. New York Met-
ropolitan operoje dainininkė atlieka
pagrindinį Aidos vaidmenį Giuseppe
Verdi operoje ,,Aida”. Spalio 24 d.
spektaklis bus tiesiogiai rodomas 34 pa-
saulio šalių, tarp jų – ir Lietuvos kino
teatruose. Aidos partiją V. Urmana-
Urmanavičiūtė šiemet jau dainavo
Vienoje, Milane, Tokijuje ir Tel Avi-
ve.

Solistė Metropolitan operoje dar
kartą pasirodys 2010 m. vasario 23– ko-
vo 27 d. G. Verdi ,,Atiloje”. 2010 m. sau-
sio mėn. Čikagos operoje ji atliks pag-
rindinį Tosca vaidmenį Giacomo Pucci-
ni operoje ,,Tosca”.

Garsiausiose pasaulio operos sce-
nose dainuojanti V. Urmana gimė Mari-
jampolėje, baigė Lietuvos muzikos aka-
demiją. Pradėjusi operos dainininkės
karjerą kaip mecosopranas, dabar ji
dainuoja soprano partijas.

Seimo komitetas linkês palikti Lietuvos pilietybê visiems norintiems
Vilnius, spalio 9 d. (BNS) – Sei-

mo Teisės ir teisėtvarkos komitetas
(TTK), apsvarstęs diskusijas visuo-
menėje keliantį naujos redakcijos Pi-
lietybės įstatymą, linkęs Lietuvos pi-
lietybę leisti turėti visiems jos norin-
tiems lietuvių kilmės asmenims.

Komitetas pritarė Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) frakcijos atstovų Pauliaus

Saudargo ir Gintaro Songailos pasiū-
lymui, kuris iš esmės keistų Prezi-
dentūros parengtą naujos redakcijos
įstatymo projektą.

Konservatoriai siūlo, kad Lietu-
vos pilietybė būtų suteikiama ir Eu-
ropos Sąjungos ar NATO valstybės
narės pilietybę turintiems lietuvių
kilmės asmenims, pasitraukusiems iš
Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d., taip

pat lietuvių kilmės asmenims, tradi-
ciškai gyvenantiems etninėse Lietu-
vių žemėse pasienio regionuose.

Kadangi kyla klausimų, ar dvigu-
bos pilietybės įteisinimas nesikirstų
su Konstitucija, TTK kartu su pa-
keistu projektu teiks ir Seimo nutari-
mo projektą, kuriuo būtų kreipiamasi
į Konstitucinį Teismą dėl siūlomos
normos konstitucingumo.

Gynybos plano Baltijos šalims nèra,
bet veikia bendra gynyba
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„Esame patikinti, kad NATO ir toliau yra suinteresuota investuoti į Baltijos
regiono gynybą”, – pabrėžė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė po susitikimo
su NATO Generaliniu Sekretoriumi A. F. Rasmussen (k.). President.lt nuotr.

Violeta Urmana-Urmanavičiūtė.
URM-Eltos nuotr.

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) – No-
belio Taikos premija šiemet skiriama
JAV prezidentui Barack Obama,
skelbia CNN. Šiemet šiai premijai
buvo pristatyti 205 asmenys ar orga-
nizacijos. Laureatas, kurį renka pen-
kių asmenų komisija, apdovanojamas
aukso medaliu, diplomu ir gauna 10
mln. Švedijos kronų (apie 3,3 mln. Lt).

B. Obama pagerbtas ,,už nepap-
rastas pastangas stiprinti tarptau-
tinę diplomatiją ir bendradarbiavimą
tarp žmonių”, sakė komiteto pirmi-
ninkas Thorbjoernas Jaglandas.

„Labai retai žmogus sulaukia to-
kio didžiulio pasaulinio dėmesio,
kaip B. Obama, kuris suteikė savo ša-
lies žmonėms geresnės ateities viltį”,
– sakė Norvegijos komitetas paskel-
bus apdovanojimą.

„Jo diplomatija yra pagrįsta idė-
ja, kad tie, kurie valdo pasaulį, turi
tai daryti remdamiesi didžiajai pa-
saulio gyventojų daliai priimtinomis
vertybėmis ir nuostatomis.”

B. Obama, pirmasis afroameri-
kietis JAV prezidento pareigose, sau-
sio mėnesį pradėjęs eiti šias pareigas
ragino nusiginkluoti ir stengėsi at-
naujinti įstrigusį Artimųjų Rytų tai-
kos procesą, tačiau jis dar nepasiekė
persilaužimo dėl Artimųjų Rytų taikos
ar Irano branduolinės programos.

Toks pasirinkimas apstulbino
Nobelio premijų stebėtojus, nes B.
Obama prezidentu buvo prisaikdin-
tas mažiau nei dvi savaitės prieš va-
sario 1 d. terminą kandidatų siūly-
mams. B. Obama pavardė buvo mi-
nima spėliojant galimus laureatus,
bet daugelis stebėtojų laikėsi nuo-
monės, kad dar per anksti apdovano-
ti naująjį JAV vadovą.
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Rudenį lyg iš gausybės rago
pabyra ne tik gamtos gėrybės,
bet ir besibaigiančių metų nu-
veiktų darbų įvertinimas. Niū-
roką rudenišką nuotaiką iš tiesų
praskaidrina perskaityta, išgirs-
ta džiugi žinia. Ypač smagu, kai
pasaulis išgirsta apie lietuvai-
čius, garsinančius mūsų šalį pa-
saulyje savo talentu, protu, jėga.
Stokholme vykusiame XI Baltijos
plėtros forume Lietuvos bio-
technologijos instituto Bioter-
modinamikos ir vaistų tyrimų
laboratorijos vadovui prof. Dau-
mantui Matuliui už pasiekimus
sveikatos ir gyvybės mokslo sri-
tyse įteiktas „ScanBalt” apdo-
vanojimas. Šis jaunas žmogus
turbūt yra vienas iš nedaugelio,
kuriam pavyko sugrįžus po kele-
to užsienyje praleistų metų gana
greitai rasti savo vietą po saule.
D. Matulis savo grįžimo į tėvynę
patirtimi mielai dalijasi su tais,
kuriems ji reikalinga – jis yra
Lietuvių, gyvenusių užsienyje,
visuomeninės organizacijos „Su-
grįžus” prezidentas.

Redaktorė Loreta Timukienė

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Po 2 metų pertraukos rugsėjo 4–7 d. maždaug 100 Š.
Amerikos ateitininkų rinkosi Dainavoje tradiciniam
Ateitininkų savaitgaliui. Rengėjai — Šiaurės Amerikos

ateitininkų taryba bei valdyba. Jų sudarytas ruošos komi-
tetas su pakviestais talkininkais: Birute Bubliene, Vytu
Maciūnu, Audriumi Rušėnu, Jolita Kisieliūte-Narutiene, Ra-
sa Kasniūniene, o dalyvius registravo Ramunė Kubiliūtė, sa-
vaitgalio metu talkino Linas Mikulionis. Kiti tarybos bei
valdybos nariai įsijungė elektroninėmis diskusijomis. Vieną

vakarinę programą su-
darė ir vedė Svaja Miku-
lionytė. Savaitgalio su-
dėtis ir dinamika įdomi
– maždaug pusė savait-
galio dalyvių buvo moks-
lus baigusieji – sendrau-
giai, maždaug trisde-
šimt studentų – nuo pir-
mokų iki medicinos stu-
dentų. Likusieji – su šei-
momis ar giminėmis
atvykę moksleiviai ir
jaunučiai. Prelegentai –
iš JAV ir Lietuvos. Su-
važiavo daugelis Šiau-
rės Amerikos ateitinin-
kų tarybos bei valdybos
narių su savo šeimomis.
Pagrindinė savaitgalio
tema – visuomenišku-
mas. Savaitgalio kape-

lionas – teologijos doktorantas kun. Gediminas Jankūnas,
taip pat nuoširdžiai dalyvavo brolis Lukas Laniauskas, SJ. Jų
pamokslai kasdieninėse šv. Mišiose labai gražiai buvo pri-
taikyti savaitgalyje gvildenamoms temoms ir nuotaikai.

Simpoziumai ir pranešimai
Savaitgalio metu buvo trys pranešimai ir trys sim-

poziumai/diskusinės sesijos.

Dr. Elona Vaišnienė, ateitininkams pažįstama abipus
Atlanto, gvildeno visuomeniškumą praktikoje, kalbėdama
apie visuomeninį kapitalą, apie tokios veiklos teigiamą įtaką
sveikatai, ilgam gyvenimui ir kt. Daug įtakos turi vaikų auk-

lėjimas. Vaišnienės
pranešimas buvo
pavadintas „Visuo-
meniškumas prak-
tikoje: Ką veikiam?
Kaip veikiam? Kur
veikiam (JAV ir Lietuvoje)? Kam nuo to geriau?”

Svečias iš Lietuvos, LiJOT pirmininkas Šarūnas Fro-
lenko savo pranešime „Kaip Lietuvos jaunimas yra susior-
ganizavęs? Kas yra Lietuvos jaunimui svarbiausia?” dalyvius
supažindino su LiJOT struktūra, vertybėmis, pagrindine
veikla, projektais, o tada supažindino dalyvius su kai kuriais
šių dienų Lietuvos jaunimo bruožais. Jis schemose parodė,
kad du Lietuvos ateitininkai Paulius Mieželis ir Audrius
Makauskas yra LiJOT ir Jaunimo reikalų taryboje.

Keturi programoje dalyvavę JAV lietuviai studentai, visi
ateitininkai, papasakojo savo įspūdžius apie pirmąją JAV Lie-
tuvių Bendruomenės surengtos Lietuvių išeivijos studentų
stažuotės (LISS) (Lietuvoje) programą, pasiekimus ir įverti-
nimus. Viena studentė dirbo vaikų globos namuose, kiti trys
– Vilniaus Greitosios pagalbos ligoninėje. Po stažuočių, ku-
rios buvo 4–6 savaičių ilgumo, studento Raimundo Kaz-
lausko žodžiais, jis pajuto stipresnį pašaukimą medicinos
mokslams, norą padėti kitiems. Jis be galo dėkingas, kad
programa sudarė galimybes visa tai atlikti (jo tėvų) gimtoj
žemėj, Lietuvoje. LISS programos dalyviai turėjo progos
pabendrauti su Lietuvos ateitininkais, susitikdavo kas sa-
vaitę vieni kitais ir su programos koordinatore Birute Bub-
liene. Vytas Maciūnas, į projektą įdėjęs daug pastangų, tarė
žodį apie projekto pradžią, finansavimą, jis pokalbį ir
moderavo. Šiame simpoziume taip pat dalyvavo Aista Kaz-
lauskaitė, Algis Kasniūnas ir Lina Maciūnaitė. Kiek-
vieno patirtis skirtinga, bet buvo ir panašių minčių kaip R.
Kazlausko anksčiau išsakytos mintys.

Dešimt stažuotės programos dalyvių buvo dr. Tomo
Saladžiaus, Vilniaus ligoninės direktoriaus pavaduotojo, ži-
nioje. Jo pranešimas — „Lietuvos gyventojų ir į Lietuvą
apsilankiusiųjų sveikatos palaikymas ir ligonių gydymas ša-
lies sveikatos sistemos reformos, ekonominės krizės ir Lie-
tuvos ribotų išteklių kontekste”.

Ateitininkų
studijų

savaitgalis

Jauniausi studijų savaitgalio dalyviai: Marisa Sadauskaitė ir Marta Karoblytė, net prie
laužo atsivertė knygą. Irenos Karoblytės nuotr.

Studijų savaitgalio metu posėdžiauti susirinko Š. Amerikos ateitininkų tarybos nariai. Įstatų plonybės sukėlė gyvas diskusijas tarp
tarybos narių Kazio Razgaičio ir Vyto Maciūno. Dešinėje Vita Vilkienė kantriai klauso. Vidos Kuprytės nuotr.

Dr. Ilona Vaišnienė.
Irenos Karoblytės nuotr.

Ramunė Kubiliūtė

Nukelta į 10 psl.

Dr. Tomas Saladis.
Kazio Razgaičio nuotr.
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LIETUVOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS PLENARINIS

POSĖDIS
2009 m. spalio 5–7 dienomis Birš-

tone vyko Lietuvos Vyskupų konfe-
rencijos plenarinis posėdis. Jame
dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevi-
čius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta,
J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvi-
la, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J.
Preikšas, J. Žemaitis.

Posėdyje dalyvavo Apaštalinis
Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Lui-
gi Bonazzi, pasveikinęs visus posė-
džio dalyvius. Savo kalboje Nuncijus
dalijosi įžvalgomis apie Popiežiaus
Benedikto XVI-ojo mintis, kurias jis
išsakė rugsėjo 12 d. Šv. Petro bazi-
likoje konsekruodamas penkis naujus
vyskupus. Popiežius paskatino visus
kunigus atsinaujinti viduje, idant
Evangelija šiandieniniame pasaulyje
būtų liudijama dar galingiau ir veiks-
mingiau; tarnauti ir tarnyste save
dovanoti; gyventi ne sau, o kitiems
vardan Dievo ir Dievo akivaizdoje –
tai pats giliausias Jėzaus misijos
branduolys, o kartu jo kunigystės
tikroji esmė, nes vien tik Dievas yra
tas turtas, kurį žmonės trokšta at-
rasti kunigo dėka. Nuncijus atkreipė
posėdžio dalyvių dėmesį į tris teisin-
go tarnavimo savybes, kurios išryški-
na kunigiškos tarnystės paveikslą.
Tai ištikimybė, protingumas ir geru-
mas. Baigdamas savo kalbą ir linkė-
damas sėkmingo bei vaisingo darbo
Apaštalinis Nuncijus pakvietė visus
vyskupus sausio mėnesį susirinkti kar-
tu ir atlikti trijų dienų rekolekcijas.

Plenarinio posėdžio metu gany-
tojai dalinosi mintimis apie tai, kaip
minimi Kunigų metai. Kiekvienas or-
dinaras pristatė savo vyskupijos
renginius. Šiais Kunigų metais ypa-
tingas dėmesys skiriamas kunigiško
tapatumo gilinimui, tarpusavio bro-
liškos dvasios stiprinimui ir glaudes-
nio ryšio tarp kunigo ir vyskupo puo-
selėjimui. Ganytojai priėmė Nunci-
jaus kvietimą atlikti bendras rekolek-
cijas, kurios įvyks Šiluvoje.

Posėdyje dalyvavę kunigai Ž. Va-
buolas ir K. Kėvalas vyskupams pa-
teikė Benedikto XVI-ojo enciklikos
„Caritas in Veritate” apžvalgą. En-
ciklikoje ypatingas dėmesys skiria-
mas etikos vietai versle ir ekonomi-
koje. Pabrėžiama, kad bendradarbia-
vimas visuomenėje, versle ir visa eko-
nomika turi remtis subsidiarumo
principu. 

Susitikimo metu aptarta ligoni-
nių sielovada. Ganytojai džiaugiasi,
kad Sveikatos apsaugos ministerija
pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo
yra įtvirtinamos ligoninių kapelionų
ir dvasinių asistentų pareigos. Šis
žingsnis atveria kelią brandesniam ir
visapusiškam ligonių patarnavimui.
Taip pat atveriamos galimybės sielo-
vados darbui ir su medikais, ir su
ligonių artimaisiais. Svarstyta, kaip
toliau stiprinti ligoninių sielovadą,
kaip geriau parengti dvasininkus ir
pasauliečius šiai tarnystei.

Posėdžio dalyviai aptarė Lietuvos
katechetikos centro veiklą. Baigėsi jo
vadovo mons. R. Gudlinkio paskyri-
mo laikas. Naujuoju Lietuvos kate-
chetikos centro vadovu trejų metų
kadencijai paskirtas mons. K. Latoža.

Ganytojai taip pat dalijosi minti-
mis apie seminarijų ir propedeutinių
kursų reikalus. Prieita prie bendros
nuomonės, kad propedeutinių kursų
svarba yra didelė rengiant kandida-
tus į kunigų seminarijas. Šie metai
padeda geriau susipažinti su Bažny-
čios mokymu, įveda į maldos gyveni-
mą ir ugdo broliškumo bei tarnystės
dvasią. Taip pat nagrinėti pedagogi-
kos katedrų ir Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Katalikų teologijos fakulte-
to klausimai.

Posėdžio metu buvo patvirtintas
Lietuvos katalikių moterų sąjungos
naujasis statutas, kuriuo vadovaujan-
tis toliau bus tęsiama šios Sąjungos
veikla.

Posėdyje dalyvavęs LVK delega-
tas užsienio lietuvių sielovadai prel.
E. Putrimas supažindino vyskupus
su užsienio sielovados aktualijomis,
pristatė dvasininkų kandidatūras
užsienio lietuvių sielovadai.

Kariuomenės ordinaras vysk. E.
Bartulis posėdžio dalyviams pristatė
rengiamą susitarimą tarp Lietuvos
Vyskupų Konferencijos ir Krašto
apsaugos ministerijos dėl informaci-
jos kariuomenės kapelionų gautos
sielovadinių susitikimų metu konfi-
dencialumo. Vyskupai pritarė derina-
mam susitarimo projektui. 

Kitas plenarinis Lietuvos Vysku-
pų Konferencijos posėdis bus sureng-
tas 2009 m. gruodžio 3 d. Marijam-
polėje. 

Vyskupų Konferencijos
sekretoriato info

,,Kodėl žydai yra 
liberalai?” 

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Mane šiek tiek pažįstantys nustebs tokį klausimą pamatę, nes,
kiek įmanoma, aš nuo bet kokio ,,Kodėl?” bėgu kaip velnias nuo
kryžiaus. Šiuo atveju tai ne mano keliamas klausimas, bet ką tik

išleistos knygos pavadinimo vertimas į lietuvių kalbą. Knygos autorius yra
Norman Podhoretz, o knyga vadinasi ,,Why Are Jews Liberals?” (,,Doub-
leday’’ leidykla). Jos autorius 1960–1995 m. buvo ,,Commentary” redak-
torius, o savo naują knygą aprašė ,,The Wall Street Journal” dienraštyje
(2009 m. rugsėjo 10 d.). Jo pastabos ir išvados gali būti įdomūs ir šio dien-
raščio skaitytojams. 

Pirmiausia, autorius primena, kad JAV prezidentiniuose rinkimuose
už Obama balsavo 78 proc. žydų. Tai aukščiausias bet kokios religinės ar
tautinės grupės JAV skaičius. Prieš rinkimus buvo bijoma, kad žydų bal-
savimui daug įtakos turės kandidatų laikysena Izraelio valstybės reikalu.
McCain buvo žinomas kaip ilgalaikis Izraelio draugas, o Obama draugys-
tė su Izraelio priešais irgi buvo gerai žinoma. Tačiau rinkimuose Obama
žydų balsų gavo 57 taškais daugiau nei McCain! Prieš pusę šimto metų
žymus žydų mokslininkas Milton Himmelfarb teigė, kad žydai uždirba
kaip episkopalai (tuo metu turtingiausia grupė Amerikoje), bet balsuoja
kaip puertorikiečiai (neturtingiausia grupė Amerikoje). Buvusiuose
rinkimuose Obama taip pat gavo 95 proc.  juodosios rasės, 45 proc. protes-
tantų ir 54 proc. katalikų balsų. 

Žydai pastoviai remia didėjančias valdžios išlaidas, pašalpų ir paramos
didinimą beturčiams, didesnę pramonės reguliaciją ir darbininkų sąjun-
gas. Šiais laikais jie pasisako už abortus, homoseksualų teises, ginklų kon-
trolę ir prieš maldas mokyklose. 

Autorius teigia, kad žydai yra pati liberaliausia grupė Amerikoje.
Daug žydų yra įsitikinę, kad jų politiniai nusiteikimai kyla iš jų žydiškų
vertybių, išdėstytų jų Šventajame Rašte. Tačiau jeigu taip iš tikrujų būtų,
žydai ortodoksai turėtų būti patys liberaliausi. Tačiau tik žydų ortodoksų
gyvenamose apylinkėse respublikonų kandidatai gavo šiek tiek balsų. Bet
kokiuose debatuose tarp žydų įstatymų ir šių laikų liberalizmo dažniausia
laimi liberalizmas. Galima teigti, kad judaizmas buvo išmainytas į libera-
lizmą, kuris tapo tarsi nauja žydų religija. Dabar tarp žydų bet koks
rodomas dėmesys dešiniųjų vertybėms yra tiek pat skandalingai priima-
mas kaip seniau būdavo vertinamas perėjimas iš judaizmo į krikščionybę. 

Šios pastabos tinka ypač nureligėjusiems žydams, kuriems dar svarbu
jų tautinė tapatybė. Paklaustas, kaip aptartų gerą žydą, ne vienas žydas
atsako, kad tai reiškia būti geru liberalu. Knygos autorius Podhoretz save
apibūdina kaip žydą, kuris prieš daugiau nei keturis dešimtmečius perėjo
iš kairės į dešinę, tikėdamasis, kad ir kiti juo paseks. Dabar jis yra savais
tautiečiais nusivylęs. Su kai kuriomis išimtimis liberalai į Ameriką žiūri
kaip į kraštą, kur veši neteisybė, klesti ekonominė, socialinė ir politinė
priespauda. Tuo tarpu konservatoriai į kraštą žiūri, kaip į nusistovėjusias
tradicijas, principus ir institucijas, skatinančias laisvę bei ekonominę ge-
rovę. „Todėl žydai turėtų daugiau priklausyti konservatoriams, o ne, libe-
ralams’”, – teigia autorius. 

Laisvės žibintas nuo maždaug 1880 metų daugeliui žydų imigrantų iš
Rytų Europos buvo magnetas, paskatinęs ryžtis nežinomai kelionei į
„aukso kraštą”. Atvykę gal nerado auksu grįstų gatvių, bet rado laisvę ir
neribotas galimybes. Žydai turėtų plačiau pasisakyti už tokių tradicijų
išlaikymą ir jų pratęsimą, o ne prisidėti prie jų griovimo. 

Šias eilutes berašant, atmintyje iškilo mano paties patirtis su žydų in-
stitucijomis bei jų vertybėmis. Dėl susiklosčiusių ekonominių aplinkybių
teko lankyti žydų įkurtą privatų Roosevelt University Čikagoje. Man pa-
tikdavo, kai universitete būdavo švenčiamos ne tik tradicinės (krikščio-
nių) šventės, bet ir žydų. Man labai nepatiko, kad 1956 m. Sovietų Sąjun-
ga užpuolus Vengriją, daug kur laisvame pasaulyje esantiems studentams
protestavus prieš tą užpuolimą,  „mano” universitete dėl to niekas nepa-
kėlė nė piršto. Tačiau, kai netrukus Lebanone buvo išlaipinti JAV jūros
pėstininkai („marinai”), universitete tuoj pat įvyko rėksmingos demon-
tracijos, protestai prieš tą „imperialistų invaziją’’. Apie Roosevelt Univer-
sity būdavo kalbama kaip apie rožinį universitetą, suprask, giminingą
raudonosioms, t. y. socialistinėms bei komunistinėms, pažiūroms. Kitus
privačius universitetus finansiškai daugiausia rėmė pramonė, bankai,
gamybos firmos, o „manasis’’ universitetas paramos laukdavo ir susilauk-
davo iš organizuotų darbininkų sąjungų bei solialistinės pakraipos rėmė-
jų. 

Savo profesiniame ir akademiniame gyvenime turėjau daug ryšių su
žydų kilmės asmenimis. Dauguma jų buvo išmintingi, supratingi ir sugy-
venami. Iš jų niekada nepajutau kokio nors priešiškumo, kad esu imig-
rantas ar lietuvis. Kartais atrodydavo, kad tai net padėdavo vienam kitą
suprasti ir suartėti, nes juk buvome tautinių mažumų dalis. Jie mažiau
skersai žiūrėdavo sužinoję, kad savo vaikus mokiname ir su jais kalbame
lietuviškai ar kad vežame į šeštadieninę mokyklą, o vasarą siunčiame į lie-
tuviškas stovyklas. Ne vienas prasitardavo mums pavydintis, kad esame
atsparesni pašalinėms įtakoms nei jie. 

Nukelta į 9 psl.

Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo centrui – 15 metų

Sovietmečiu Lietuvoje dirbdavę
su jaunimu kunigai ir katechetai
būdavo parsekiojami, net uždaromi į
kalėjimus. Atsiradus galimybei Baž-
nyčiai laisvai veikti – kreipiamas dė-
mesys į jaunimo šiuolaikišką sielo-
vadą. Pradėjo vyskupijose steigtis
jaunimo centrai, kurie burdavo jau-
nimą, organizuodavo įvairius rengi-
nius. Krikščionybės žiniasklaidos tar-
nyba praneša, kad Kauno arkivysku-
pijos Jaunimo centro įkūrimo 15
metų proga organizuojama šventė ir
konferencija „Vakar, šiandien ir
rytoj”. Renginys vyks spalio 10 d.
Kaune,  arkivyskupijos konferencijų
salėje.

Konferencijų vedėjai ir temos:

Arūnas Kučikas – „Jaunimo sielova-
dos iššūkiai Kauno arkivyskupijoje
besikuriant jaunimo centrui” , kun.
Kęstutis Brilius – „Akademinės sielo-
vados iššūkiai ir jos poreikis šian-
dien”, Dr. Benas Ulevičius – „Jauni-
mui jų kalba”, kun. Gintaras Blužas –
„Jaunimo dvasiniai poreikiai ir ieško-
jimai”, ses. Evelina Lavrinovičiūtė –
„Kaip padėti jaunuoliui atrasti ben-
druomenę parapijoje?” Vaida Spange-
levičiūtė – „Kauno arkivyskupijos
jaunimo centro veiklos apžvalga”. Po
konferencijos visi kartu švęs šv. Mi-
šias, kurioms vadovaus Kauno arki-
vyskupas Sigitas Tamkevičius.

Krikščionybės žiniasklaidos
tarnybos info
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LIÙDA RUGIENIENÈ

Spalio trečią dieną susirinkome
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, pa-
gerbti neseniai savo pareigas eiti bai-
gusį Lietuvos Respublikos prezidentą
Valdą Adamkų. Lietuvių Fondas (LF)
surengė iškilmingą vakarienę, kurio-
je dalyvavo per 350 asmenų, kartu su
V. Adamkumi išgyvenusių sudėtingą
Lietuvos okupacijos laikotarpį, kai
buvo tik svajojama apie Lietuvos
nepriklausomybę, nors Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo reikalu
buvo nuosekliai dirbama.

Edward Lucas ,,Foreign Poli-
cy” straipsnyje ,,The Fall and Rise
and Fall Again of the Baltic States”
kelia klausimą: kas buvo tas veiks-
nys, kuris padėjo Baltijos kraštams
taip greitai ir taip puikiai atsistoti
ant kojų? Kaip vieną iš priežasčių jis
mini Baltijos kraštų diasporas, išau-
ginusias daugybę vadovų, mini Lietu-
vos prezidentą V. Adamkų, Estijos
prezidentą Toomas Hendrik Ilves,
Latvijos prezidentę Vaira Vike-Frei-
berga. 1990–siais šimtai išeivijoje
esančių, mažiau žinomų asmenų pa-
dėjo savo tėvynėms ne tik diplomati-
joje, bet ir versle.

LF Tarybos pirmininkas Riman-
tas Griškelis, kalbėdamas apie prezi-
dentą V. Adamkų, kaip tik šią mintį
paryškino. Prieš maždaug dvylika
metų V. Adamkaus išleistuvėse eiti
prezidento pareigas Lietuvoje ,,buvo
sunku tikėti, kad iš mūsų tarpo taip
toli nuo tėvynės krantų išlydime vie-
ną iš savųjų tarnauti Lietuvai... Jau-
tėm, lyg kažkas naujo, svarbaus ir
neįtikinančio laukia mūsų visų. Vy-
lėmės, kad Lietuvos kryptis bus
pasukta į geresnę pusę, negu matėsi
iki tol. Tikėjomės, kad naujai išrink-
tas Lietuvos Prezidentas, augęs Va-
karuose ir čia išsimokslinęs, pasiekęs
aukštų pareigų JAV valdžioje, suge-
bės įtraukti Lietuvą į prasmingą
tarptautinį gyvenimą, atnešantį jai
naudą, pagarbą ir užtikrinti jos
ateitį”. R. Griškelis išsakė Valdui ir
Almai Adamkams ypatingą padėką
už aukštų dvasinių ir moralinių prin-
cipų siekį. Jis tikisi, kad Lietuvos jau-
nimas šias jų vertybes pasisavins. LF,
vertindamas Prezidento nuopelnus,
įsteigė Valdo ir Almos Adamkų fondą,
skiriamą lietuviams jaunuoliams,

siekiantiems aukštojo išsilavinimo
aplinkosaugos srityje. Iki šios dienos
jau surinkta 12,000 dol.

Prezidentas V. Adamkus savo
kalboje kreipėsi į šventės dalyvius,
kaip į bendros nelaimės draugus.
,,Tragedija, ištikusi mus, daugumui
ir šiandieną yra skaudžiausias prisi-
minimas ir išgyvenimas. Tačiau lai-
mėta laisvės byla, atstatytas teisingu-
mas ir atkurta nepriklausomybė
mums tapo didžiausia likimo dovana,
didžiausiu stebuklu, prie kurio ir
patys prisidėjome savo darbais, min-
timis ir pastangomis.” 

Apie Baltijos kelią V. Adamkus
kalbėjo kaip apie simbolį, kuris at-
spindi Lietuvos valstybės raidą.
,,Žmonės vėl atsisuko į tautinę savi-
monę, istorinę atmintį, tėvų ir pro-
tėvių gintas vertybes. Lietuvos val-
stybė atrado savo kelią į laisvų Euro-
pos valstybių bendriją, į tokią tautų
šeimą, kurioje gerbiamos visų teisės,
įsipareigojamai visų dabarčiai ir atei-
čiai, saugojamas ir ginamas visų oru-
mas ir gerovė, todėl lygindami, kokia
Lietuva atėjo į tautinį ir valstybinį
atgimimą, kokia ji buvo pirmųjų
laisvės išbandymų akivaizdoje ir ko-
kia yra dabar, negalime nematyti es-
minių permainų, esminių vilties ir

PAGERBĖME PREZIDENTĄ
VALDĄ ADAMKŲ 

stiprybės ženklų.” Lietuva turėjo
turėti pakankamai drąsos atsiverti
pasauliui. Po romantiškojo tautinio
atgimimo laikotarpio sugrįžimas į
realybę buvo skausmingas, lydimas
įvairių grėsmių ir vidaus klaidų. ,,Ga-
lima klysti, tačiau nevalia pasiduoti
baimei, abejoti pačia nepriklauso-
mybe.” Sausio 13-tosios ir kitos žmo-
nių aukos pasauliui davė ,,krauju pa-
tvirtintą tautos referendumą dėl Lie-
tuvos apsisprendimo, dėl mūsų pasi-
rinktos ateities. Turbūt čia ir buvo
drąsos, tiesos ir vilties grūdas, iš ku-
rio išaugo mūsų vėlesnės istorinės
pergalės, grįžimas į Europos ben-
druomenę, narystė NATO.” 

Visa tai įvyko, nes buvo laiko-
masi bendrų tikslų, bendrų vertybių,
ieškoma būdų problemoms spręsti.
,,Išsprendžiamu laikau ir Lietuvos
pažangos bei gerovės klausimą, tik
naudokimės tuo, ką turime. Mokė-
kime vyresnieji duoti, o jaunesnieji
imti patirtį ir žinias, atsakomybę bei
pareigą kurti Lietuvą. Išeivija visais
laikais esmingai prisidėjo prie tautos
kovos už laisvę, prie tautinės at-
minties ir kultūros išsaugojimo, prie
pažangesnės nepriklausomos Lietu-
vos kūrimo.” V. Adamkus ragino jau-
nimą neužmiršti Lietuvos ir saugoti

savo tautinę tapatybę. 
Baigdamas savo kalbą Preziden-

tas dėkojo visiems, kurie prisidėjo
prie Lietuvos laisvės kovų, valstybės
atkūrimo, jos modernėjimo, dėkojo ir
Lietuvos draugams, kurie ,,gindami
ir palaikydami Lietuvą, kartu gynė ir
tvirtino demokratiją, tiesą ir teisin-
gumą”. Nuoširdžiai padėkojo Lietu-
vių Fondui.

Renginio metu buvo įteikti vals-
tybiniai apdovanojimai JAV gyvenan-
tiems asmenims. Po mirties Vyčio
Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi
apdovanotas Juozas Ambrazevičius-
Brazaitis, Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino Komando-
ro kryžiais – Kazys G. Ambrozaitis ir
Lakštuonė Vėžienė, ordino ,,Už nuo-
pelnus Lietuvai” medaliu – Mira Ko-
warski Rothenberg Goldsman.

Iškilmėse buvo pristatyti šventė-
je dalyvavę garbės svečiai: LR am-
basadorius JAV ir Meksikai Audrius
Brūzga su žmona Imsre, LR genera-
linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu-
lienė, Lemont miesto meras Brian K.
Reaves, vyskupas emeritas Hansas
Dumpys.

Meninę programos dalį atliko
Čikagos lietuvių meno ansamblis
,,Dainava”, diriguojamas Dariaus
Polikaičio. Šiai ypatingai progai buvo
sudaryta itin kūrybinga programa,
maloniai nustebinusi visus klausyto-
jus. Buvo atlikta ,,Ąžuolėli šimtaša-
ki” (muzika V. Augustino, žodžiai V.
Braziūno) ,,Aušros žvaigždė” (muz.
A. Martinaičio, žodž. A. Strazdo),
,,Krantas” (muz. ir žodž. A. Kaušpė-
do, aranžuotė V. Augustino), ,,Saulė
dovanojo” (muz. ir žodž. K. Daugir-
do) ir ,,Ei, jovar jovar!” (muz. ir žodž.
N. Sinkevičiūtės). 

Adamkų pagerbimo šventei su-
rengti buvo sudarytas organizacinis
komitetas, pirmininkaujamas Ma-
riaus Kasniūno. Vakarą vedė Vytas
Čuplinskas, o šokiams grojo ,,Broliai
Švabai”.

Prasmingos kalbos, puiki muzika
ir gražiai išpuošta salė bei dar gražes-
ni svečiai paliko dalyvavusiems ne-
išdildomus įspūdžius. Išgyvenome
dar vieną svarbią akimirką – pager-

bėme Lietuvos Respublikos preziden-
tą V. Adamkų.

Iš kairės: LF Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis, Rasa Kasniūnienė, Prezidentas Valdas Adamkus, ponia Alma, LF
Valdybos ir rengiamojo komiteto pirmininkas Marius Kasniūnas ir Regina Griškelienė.

,,Dainavos“ ansamblis, vadovas Darius Polikaitis.  Vytenio Lietuvninko nuotr.
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DALIA CIDZIKAITÈ

Mados pasaulis ne vieną žavi
ypač spalvingu ir greitai besikeičian-
čiu gyvenimu. Kiekvieną sezoną –
nauji modeliai, naujos formos, spal-
vos, audiniai. Kiekvieną kartą ant
pakylos – vis nauji veidai, atrodo, dar
gražesnių nei anksčiau jaunų moterų
ir vyrų. Naujų veidų netrūksta ir tarp
drabužių kūrėjų. 

Tokiame pasaulyje išsilaikyti
metus ar dvejus – jau didelis laimėji-
mas. O jeigu savo veiklos metus jame
skaičiuoji ne metais, bet dešimtimis –
reiškia, jog madų pasaulyje atradai
tikrai kažką vertingo ir kad tavo
sukurtuose drabužiuose kiti mato
kažką vertingo. Viena tokių drabužių
kūrėjų Lietuvoje, be abejonės, yra
Ramunė Piekautaitė, kurios Vilniuje
įsikūrę mados namai šiais metais
paminėjo savo dešimtmetį. 

Kokia sėkmės mados pasaulyje
paslaptis, iš kur semiamasi kūrybinių
sumanymų – klausiau Ramunės Pie-
kautaitės, š. m. rugsėjo 30 d. daly-
vavusios ketvirtą kartą Chicago
Sister Cities International Program
Čikagoje surengtame renginyje
,,World Fashion Chicago”. 

Nors pirmoji Piekautaitės drabu-
žių kolekcija buvo pristatyta 1997
metais, jau pradedant 1990–aisiais ji
ėmė skinti laurus įvairiuose madų
festivaliuose: tais metais sužavėjo
Jūrmalos alternatyviosios mados fes-
tivalio lankytojus, 1993 m. laimėjo
,,Didįjį prizą” Vilniaus festivalyje ,,In
vogue”, dukart – 1991 ir 1992 m. –
buvo Vilniaus madų dienų festivalio
laureatė. Nors ,,World Fashion Chi-
cago” nėra laimėtojų ir pralaimėtojų,
šis renginys Piekautaitei bus įsi-
mintinas ir dėl kitos priežasties – tai

pirmoji jos išvyka į Jungtines Ame-
rikos valstijas ir į Čikagą. 

Šiųmetinis ,,World Fashion Chi-
cago” renginys sutraukė 28 su Čika-
ga susigiminiavusių miestų atstovus.
Be lietuvės jame dalyvavo drabužių
kūrėjai iš Amman, Jordanija; Atėnų,
Graikija; Bogota, Kolumbija; Galway,
Airija; Milano, Italija; Paryžiaus,
Prancūzija; Osaka, Japonija ir kitų
miestų. R. Piekautaitė sakė, jog  pa-
kvietimas dalyvauti šiame renginyje
įkvėpė ją sukurti mažą kolekciją.
,,Turėjau visus savo sumanymus su-
talpinti į penkis modelius, nes pa-
prastai, kai ruošiu kolekciją, būna
penkiasdešimt modelių išėjimų.”
Tam kad penkiuose darbuose atsi-
spindėtų jos kūryba, lietuvei drabu-
žių kūrėjai reikėjo nemažai padirbėti.
Atvažiavus į Čikagą, jos laukė staig-
mena – sužinojo, jog vietoj penkių
paruoštų modelių reikės rodyti tik
tris. Tad ir čia teko pasukti galvą,
kuriuos atrinkti. ,,Nes, – anot Pie-
kautaitės, – ir forma, ir medžiaga, ir
spalva buvo sudėliota.” Todėl ji
apgailestavo, jog pasirodymui atrink-
ti trys modeliai neparodė pilno vaiz-
do.

Vakaro metu Čikagoje buvo paro-
dytos trys Piekautaitės vakarinės
suknelės. Pirmoji – tai pilka organzos
šilkinė suknelė, papuošta mocheriu.
Antroji suknelė – ryškiai mėlyno šil-
ko, atlaso, klostuota, drapiruota, at-
vira nugara, papuošta kaspinu. Tre-
čioji – tai ryškiai mėlyno atlaso
derinys su šilkiniu audiniu, papuošta
mazgu ir juodo lako odos liemene.
Piekautaitė pripažino, jog šios trys
vakarinės suknelės, atvažiavusios su
ja į Čikagą, nėra taikytos klientui ir
pardavimui, šiais modeliais norėta
greičiau padaryti įspūdį. Nors – ir tai

R. Piekautaitė:
Kita sukurta
suknelė – bus

geriausia
išskirtinis Piekautaitės kaip drabu-
žių kūrėjos bruožas – kaip ir visus jos
darbus, taip ir šias sukneles galima
drąsiai dėvėti pobūvyje ar iškilmingo-
je vakarienėje.

Ne kiekvienas drabužių kūrėjas
Lietuvoje gali pasigirti savo madų na-
mais. Piekautaitė yra viena iš nedau-
gelio lietuvių mados kūrėjų, kurie
savo darbus parduoda ne namuose,
ne studijoje, bet savo parduotuvėje.
Jau dešimt metų gyvuojantys Piekau-
taitės madų namai vis dar vilioja mo-
teris, jų duris varsto ne tik senos, jas
praveria ir naujos Piekautaitės klien-
tės. Paklausta, kaip pavyko išsilai-
kyti, išlikti mados pasaulyje, kokia
jos sėkmės paslaptis, Piekautaitė at-
sakė, jog visų pirma, ji labai mylii
savo darbą ir neįsivaizduoja, ką dar
galėtų veikti. 

Ji taip pat mano, jog dirbant tokį
darbą labai padeda tikėjimas tuo, ką
darai. Ir kuria ji tokius drabužius,
kuriuos pati su malonumu dėvi ir
labai apsidžiaugia, kai pamato jos
darbus dėvinčias moteris gatvėje ar
kokiuose renginiuose. Piekautaitė
prieina prie tokių moterų ir pagiria,
kad jos puikiai atrodo. ,,Aišku, – šyp-
sodamasi pasakojo madų kūrėja, – dėl
to buvo ir visokių nuotykių.” Pačioje
pradžioje, kai pradėjo prekiauti savo
pirmąja kolekcija, ją pardavinėjo per
parduotuvę „Apranga”. Vieną kartą
teatre šalia Piekautaitės atsisėdo
mergina su jos sukurtu kostiumėliu.
,,Aš jai per pertrauką sakau: – Mano
kostiumėlis, – prisimena Piekautaitė,
– o mergina išpūtusi akis atsako: –
Ne, aš pirkau jį parduotuvėje.”

Paprašyta sugrįžti atgal ir prisi-

minti pirmuosius žingsnius, Piekau-
taitė sakė, jog gerai, kad tie dešimt
metų neužgriuvo iš karto. Nes juos
reikėjo išgyventi. Pasak jos, tai buvo
mokymosi, augimo, pažinimo, patir-
ties įgijimo ir bendraminčių būrimo
metai – kai reikėjo visiems mokytis
dirbti, pradėti nuo nulio, nes nebuvo
mokyklų, kurios to mokytų. 

Sumanymai naujiems darbams
ateina iš visur, iš kur tik įmanoma:
,,aš viską sugeriu, iš visos aplinkos.
Įtakoja viskas, kas vyksta aplink ma-
ne ir manyje pačioje”, – sakė Piekau-
taitė. Vieną dieną per savaitę ji pa-
skiria tik kūrybai namuose, nes,
pasak jos, neįmanona būnant darbe
kurti kolekcijos. Kitomis dienomis
pusę dienos ji praleidžia dirbdama su
eskizais, atrinkdama audinius, kitą
dienos pusę – vyksta primatavimai,
darbas su klientais. Į metus Piekau-
taitės mados namai pristato dvi ko-
lekcijas: pavasaris/vasara ir ruduo/
žiema. Šiuo metu gana įtemptai
dirbama su individualiais užsaky-
mais, daugiausia nuotakų ir progi-
nėmis suknelėmis. Kaip sakė lietuvė
drabužių kūrėja, nuotakų sunkelės
yra jos didžioji meilė. ,,Labai mėgstu
dirbti su nuotakomis – ir dėl tos nuo-
taikos, kuri gaubia moterį, atėjusią
siųtis suknelę, ir dėl pačio proceso,
nes kiekvieną kartą būna atradimų ir
išradimų.”

Paklausta, kuri iki šiol sukurta
kolekcija jai yra mieliausia ar bran-
giausia, Piekautaitė nedvejodama
atsakė, jog ta, kurią  pradės kurti
rytoj. ,,Visada, kai kuriu kolekciją,
būnu įsimylėjimo būsenoj, – sakė ji. –
Aišku, kažkurios kolekcijos buvo
labiau, kitos – mažiau pavykusios,
bet visada žiūriu pirmyn. Kita suk-
nelė nuotakai bus geriausia, kaip ir
kita kolekcija.”

Per tuos dešimt metų Piekau-
taitė užsiaugino nemažą būrį klien-
čių. ,,Jos žino, ko tikėtis iš manęs, aš
žinau, kokie jų poreikiai”, – sakė
drabužių kūrėja. Ne vienas yra paste-
bėjęs, jog Piekautaitė, kurdama dra-
bužius moterims, stengiasi pabrėžti
jų moteriškumą. Ji sakė, jog kurdama
stengiasi galvoti ne apie moters am-
žių, ne apie profesiją, bet jos nuotai-
kas, būseną ir norą būti savitai, įdo-
miai, gražiai, patraukliai, išskirtinei.
Galbūt todėl jos klienčių amžiaus
grupė yra labai įvairi. ,,Sakau, kad
turiu klienčių nuo šešiolikos iki šimto
šešiolikos metų, bet, žinoma, pagrin-
dinė moterų grupė yra nuo trisdešimt
iki penkiasdešimt. Tai – aktyviai gy-
venančios, dirbančios, keliaujančios,
išsilavinusios, inteligentiškos mote-
rys”, – taip apibrėžė jos drabužius
nešiojančias moteris Piekautaitė. Ir
pridūrė: ,,Būna labai smagu, kai grįž-
ta klientės iš kelionių ir parašo
laiškelį, kad susilaukė komplimentų,
kad ne vienas teiravosi, kur tą
drabužį pirko.” Tai Piekautaitei yra
didžiausia paskata dirbti toliau.

R. Piekautaitė su draugu Kęstučiu Verslovu šiųmetiniame renginyje ,,World
Fashion Chicago“.  Dalios Cidzikaitės nuotr.

R. Piekautaitės šių metų žiemos
sezono darbai.
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H. Daktaras pargabentas î Lietuvâ 

Vilnius, spalio 9 d. (ELTA) – Iš
dviem žmogžudystėmis įtariamo Drą-
siaus Kedžio laišką gavo Prezidentū-
ra, Generalinė prokuratūra, Specia-
liųjų tyrimų tarnyba (STT), Valsty-
bės saugumo departamentas (VSD),
Vilniaus apygardos prokuratūra bei
Seimo pirmininkė. Tai patvirtino ge-
neralinis prokuroras Algimantas Va-
lantinas. Generalinis prokuroras laiš-
kų turinio plačiau nekomentavo.

Lietuvos radijo laidoje Seimo pir-
mininkė Irena Degutienė pareiškė,

kad, praėjus dviem dienoms po krau-
pių įvykių Kaune, kai buvo nušautas
teisėjas Jonas Furmanavičius ir bu-
vusios D. Kedžio sugyventinės Lai-
mos Stankūnaitės sesuo Violeta Na-
ruševičienė, gavo laišką nuo įtaria-
mojo. Antspaudas ant voko rodo, jog re-
gistruotas laiškas išsiųstas pirmadienį,
kai buvo įvykdytos žmogžudystės.

D. Kedys įtariamas teisėjo J. Fur-
manavičiaus ir buvusios jo sugyven-
tinės sesers nužudymais. Jo ieškoma
ir Lietuvoje, ir už jos ribų.

Vilnius, spalio 9 d. (Lietuviams.
com) – Lietuvė Iveta Lukošiūtė suža-
vėjo JAV pramoginės laidos „Manai,
kad moki šokti“ („So you think you
can dance”) teisėjus. 29 metų mergina
pateko tarp geriausių laidos dalyvių.

Kai klaipėdietė I. Lukošiūtė bai-
gė pasirodymą populiariajame JAV
projekte, viena iš teisėjų net susi-
graudino. Choreografė Mary Murphy
po merginos šokio sunkiai sulaikė aša-
ras: „Esi neeilinė. Geriau nebūna.”

„Šį žodį vartoju nedažnai, bet jis

nuostabus ir šį kartą jis tau puikiai
tinka – ‘gyvybinga’. Atrodai nuosta-
biai”, – pagyrų negailėjo teisėjas Ni-
gel Lythgoe.

Dar viena teisėja Mia Michael
taip pat neliko abejinga: „Tai stebuk-
linga. Tikras malonumas vien žiūrėti.”

Lietuvė po tokių šiltų teisėjų
įvertinimų neslėpė susijaudinimo.
Merginos kelionė į didžiųjų galimy-
bių pasaulį tęsiasi, jai suteikta gali-
mybė keliauti į Las Vegas mieste vyk-
siantį atrankos turą.

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) – Lie-
tuvos kriminalinės policijos pareigū-
nai į Lietuvą iš Bulgarijos atgabeno
Henriką Daktarą. Nusikaltėlių pa-
saulio autoritetas skrisdamas naudo-
josi prezidentiniais patogumais.

Kauno nusikaltėlių autoritetas į
Vilnių parskraidintas Lietuvos kari-
nių oro pajėgų lėktuvu ,,Spartan”,
pranešė LNK Žinios.

Karinis orlaivis esą pasirinktas
dėl saugumo. Baimintasi, kad skren-
dant reisiniu lėktuvu H. Daktaro bi-
čiuliai galėtų mėginti jį užgrobti, tuo-
met kiltų grėsmė kitiems keleiviams.

LNK šaltinių žiniomis, ,,Spar-
tan” į Bulgariją išskrido iš karto, kai
iš kelionės po Suomiją ir Estiją at-
skraidino prezidentę Dalią Grybaus-
kaitę. Kiek kainavo ,,Spartan” skry-
dis į Bulgariją ir atgal, neatskleidžia-
ma. Neoficialiomis žiniomis, toks
skrydis biudžetui galėjo kainuoti iki
40,000 litų.

Kai lėktuvas su įtariamuoju nu-
sileido Vilniaus oro uoste, ,,Aro” ko-
votojai sulaikytąjį nuvežė į areštinę.
Netrukus H. Daktarui turi būti pra-
nešta, kokiais nusikaltimais jis įta-
riamas.

Lietuvos mokslininkui îteiktas 
garbingas apdovanojimas

Lietuva pirmauja pagal 
struktùriniû� fondû� lèšû îsisavinimâ�

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, spalio 9 d. (ELTA) – Šalia Vilniaus miesto savivaldybės pastato
iškilmingai atidengta vilniečio skulptoriaus Vidmanto Gylikio skulptūra
,,Šviesa”. Septynių metrų aukščio skulptūra vaizduoja abstrakčią saulę.
Teritoriją prie Konstitucijos prospekto ir Kalvarijų gatvės sankirtos suprojekta-
vo architektas Marius Morkūnas. Skulptorius V. Gylikis Vilniuje yra sukūręs pa-
minklą masinio trėmimo aukoms Naujojoje Vilnioje ir paminklą pasieniečio
Gintaro Žagunio žūties vietoje Šalčininkų rajone. V. Gylikio skulptūros iš me-
džio, granito, plieno, smiltainio stovi Lietuvoje, Čekijoje, Danijoje, Norvegijo-
je, Pietų Korėjoje. Praėjusiais metais Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė
skulptūrinių-meninių akcentų sukūrimo konkursą. Jo tikslas – įvertinti ir išrink-
ti geriausius darbų projektus keliose sostinės teritorijose. Viso projekto įgy-
vendinimui skirta 800 tūkst. litų.                                             ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 9 d. (Delfi.lt) –
Spalio pradžioje Švedijoje, Stokhol-
me, vykusiame XI Baltijos plėtros fo-
rume Lietuvos biotechnologijos insti-
tuto Biotermodinamikos ir vaistų ty-
rimų laboratorijos vadovui prof. Dau-
mantui Matuliui už pasiekimus svei-
katos ir gyvybės mokslo srityse įteik-
tas „ScanBalt” apdovanojimas.

Premija, siekianti 25,000 eurų,
skiriama kas dveji metai. Apdovano-
jimą įsteigė organizacija „ScanBalt
akademija”, vienijanti regiono bio-
technologijų mokslininkus, Lundo
karališkoji fiziografijos draugija ir
Lundo bei Greifswaldo universitetai.

Stokholmo kongresų rūmuose
įvykusiame XI Baltijos plėtros foru-
me dalyvavo mūsų šalies aukščiausi
vadovai. Susitikimas šiemet buvo
skirtas Baltijos jūros regiono integ-
racijos galimybėms. Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras forumo daly-
vius kitų metų birželį pakvietė atvyk-
ti į Vilnių, kur pirmąkart Lietuvoje

bus rengiamas XII Baltijos plėtros fo-
rumo metinis susitikimas.

Per forumą taip pat buvo įteiktas
kasmetinis tarptautinis apdovanoji-
mas Swedbank Baltic Sea Award
2009, skiriamas organizacijai ar as-
meniui už ypatingą indėlį, priside-
dant prie Baltijos jūros šalių regiono
plėtros. Šiemet apdovanojimas įteik-
tas Armintai Saladžienei, NASDAQ
OMX Vilnius valdybos pirmininkei ir
prezidentei bei Bendrovių valdymo
instituto Baltijos šalyse vykdomojo
komiteto pirmininkei.

Baltijos plėtros forumas, dar va-
dinamas „Baltijos Davosu”, buvo
įkurtas 1999 m. Ši nepriklausoma or-
ganizacija vienija kelis tūkstančius
Baltijos jūros regiono didžiųjų bend-
rovių, miestų, verslo sąjungų atstovų.
Baltijos plėtros forumas bendradar-
biauja su regiono vyriausybėmis, verslo
ir regioninėmis organizacijomis bei
mokslo tyrimų įstaigomis.

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) – Lie-
tuva pirmauja Europos Sąjungoje
(ES) pagal struktūrinių fondų lėšų
įsisavinimą, rodo naujausi Europos
Komisijos (EK) duomenys.

Iš visų ES struktūrinių fondų
Lietuvai išmokėta 538,39 mln. eurų
(1,857 mlrd. litų), arba 7,9 proc.
2007–2013 m. laikotarpiui skirtų ES
struktūrinių fondų lėšų.

Antroje vietoje pagal ES fondų
įsisavinimą yra Airija (6,1 proc.), to-
liau seka Estija (4,8 proc.) ir Vokietija
(3,9 proc.). Kaimyninė Latvija yra įsisa-
vinusi 3,3 proc. lėšų, o visa ES – 1,2 proc.

,,Lėtėjant ekonomikai, kai į biu-
džetą surenkama mažiau pajamų, ES
fondų lėšos yra reikšminga paspirtis
šalies verslui ir visam ūkiui. ES fon-

dai – tas finansavimo šaltinis, kurį
šiuo metu turime kuo daugiau išnau-
doti”, – sakė Vyriausybės vadovas
Andrius Kubilius.

EK duomenimis, Lietuvai iki šių
metų spalio 1 d., neįskaitant išanks-
tinių mokėjimų, išmokėta 528,9 mln.
eurų (1,824 mlrd. litų), arba 9,2 proc.
2007–2013 m. laikotarpiui skirtų Eu-
ropos regioninės plėtros fondo ir San-
glaudos fondo lėšų.

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendi-
nami ar jau įgyvendinti beveik 1,200
projektų, iš dalies finansuojamų 2007
– 2013 m. ES struktūrinių fondų. Jų
bendra vertė – 8,992 mln. litų, ES
struktūrinių fondų skirtos lėšos su-
daro 6,645 mln. litų.

Iveta Lukošiūtė.                                                             Delfi.lt nuotr.

Rusijos tranzito per Lietuvâ�
îkainiai bus peržiùrèti

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) – Vil-
niuje viešintis Rusijos transporto mi-
nistras Igor Levitin teigia, jog Rusijos
krovinių tranzito per Lietuvą įkai-
niai bus peržiūrėti. Jis tikina darys
viską, kad jie būtų naudingi ir Klai-
pėdai, ir Kaliningradui.

V. Ušackas pranešė, kad sutarta
įkurti specialią darbo grupę, kuri
svarstytų pasų ir muitinių tarnybų
darbo klausimus.

,,Tranzito klausimuose mes esa-
me labai tarpusavyje susiję, todėl aš
pasiūliau, kad muitinės ir pasienio
tarnybų vadovai turėtų karštą liniją –
tiesioginį telefono numerį, kad šiuos
klausimus būtų galima spręsti kuo
greičiau”, – po susitikimo su Rusijos
atstovu sakė V.Ušackas.

Ministras teigė paraginęs Rusijos
pusę panaikinti apribojimus Lietuvos
pieno įmonėms.

Rusijos transporto ministras, su-
sitikęs su premjeru Andriumi Kubi-
liumi, tvirtino, jog Lietuva ir Rusija
turi siekti kartu spręsti tranzito
klausimus, o Rusijos, Baltarusijos ir
Lietuvos tranzito politika turi būti
vieninga, kad dalis krovinių srauto
būtų nukreipta į šias šalis.

Susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis yra patikinęs, jog Rusijai su-
mažinus geležinkeliu į Klaipėdos uos-
tą gabenamų krovinių įkainius, Lie-
tuva taip pat būtų pasiruošusi juos
peržiūrėti.

Kaliningrado srities gubernato-
rius Georgij Boos šią savaitę pažy-
mėjo, kad krovinių srautą per Klai-
pėdos ir Kaliningrado uostus galima
padidinti keturis kartus. Tačiau jis
pridūrė, jog tranzitas per Lietuvą yra
brangesnis nei kitomis kryptimis.

D. Kedys išsiunt∂ laiškus valdñios îstaigoms

Lietuvait∂s pasirodymas sužav∂jo komisijâ�  
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Moterû vadovaujantis vaidmuo susilaukia pasaulio dèmesio

bendrijai kadencija. Kaip sakė
Prezidentė, ,,Tokiu metu vadovauti
Demokratijų bendrijai yra atsakingas
uždavinys.” Jos įsitikinimu, ,,tikroji
pažanga, užtikrinant vystymąsi, yra
glaudžiai susijusi su demokratijos
normų ir principų diegimu”. ,,Mums
demokratija yra neatsiejama nuo tai-
kos, teisės viršenybės, pagarbos as-
mens ir žmogaus teisėms, lygių gali-
mybių ir visuotinės gerovės”, – pa-
brėžė ji.

Žiūrint į ateitį, Lietuva 2011 m.
pirmininkaus Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijai,
2012 m. rugsėjį Lietuvos atstovas vie-
nerius metus eis JT Generalinės
Asamblėjos pirmininko pareigas ir
baigs jas jau Lietuvai pirmininkau-
jant ES antrame 2013 m. pusmetyje.

***
Apsilankymo New York mieste

metu Prezidentė dalyvavo valstybių
vadovams skirtuose pietuose, su-
rengtuose JT generalinio sekreto-
riaus Ban ki-Moon, taip pat susitiko
su Ukrainos Prezidentu Viktor Juš-
čenka, Gruzijos Prezidentu Michail
Saakašvili bei Serbijos Prezidentu
Boris Tadič. Susitikimo metu kalbėta
apie šalių santykį su ES, aptartos šių
trijų valstybių ekonominio bendra-
darbiavimo su Lietuva galimybės.

Ypač didelę svarbą turėjo Prezi-
dentės Grybauskaitės susitikimai su
pasaulio moterimis, užimančiomis
vadovaujančias pareigas. Šalia susi-
tikimų su prezidentėmis, ministrė-
mis pirmininkėmis bei užsienio rei-

kalų ministrėmis Grybauskaitė lan-
kėsi pietuose, surengtuose JAV vals-
tybės sekretorės Hillary Rodham
Clinton.

Kaip sakė JAV valstybės sekre-
torė, ,,Kaip daugelis Jūsų jau žinote,
aš daugelį metų pabrėžiau, jog mote-
rys yra svarbiausias raktas pasiekti
pažangą ir gerovę pasaulyje. Tikiu,
kad daugelis iš Jūsų tai taip pat gerai
žinote. Vis dažnesni įrodymai pare-
mia šią mano mintį. Žinome, jog in-
vestavimas į moteris atneša labai di-
delius dividendus; mes norime, kad
moterims būtų duodami įrankiai, pa-
dėsiantys joms kuo daugiau nuveikti
su savo gyvenimais – bandyti tapti
prezidente ar ministre pirmininke,
būti paskirtai užsienio reikalų mi-
nistre – tiek daug galimybių, nes mes
žinome, jog čia yra labai daug talento.”

Kalbėdama ta pačia tema, Lietu-
vos Prezidentė sakė: ,,buvau pa-
kviesta aktyviai dalyvauti pasaulyje
vadovaujančių moterų veikloje ne tik
tam, kad ginčiau moterų teises, bet ir
tam, kad skatinčiau jų aktyvų daly-
vavimą, kuriant pasaulines nuomo-
nes pačiomis įvairiausiomis temomis.
Šis pasaulio vadovaujančių moterų
forumas, siekiant apginti moterų tei-
ses, buvo įkurtas prieš dešimtmetį
Madeline Albright, pirmosios moters,
tapusios JAV valstybės sekretore.”

Prezidentė Grybauskaitė pabrė-
žė moterų svarbą pasaulyje ir jų at-
sakomybę, sprendžiant konfliktus di-
delių sukrėtimų akivaizdoje. LR Pre-
zidentė sakė, jog ,,dirbant drauge,
mes galėsime pasiųsti stiprią žinią
tiems, kurie nepaiso demokratijos,
žmogaus teisių ir įstatymo valdžios”.

Renginyje, kuris ypatingą dėmesį
skyrė taikai ir saugumui per moterų
vadovavimą (,,Peace and Security
Through Women’s Leadership”),
ypač daug dėmesio susilaukė Liberi-
jos Prezidentė Ellen Johnson-Sir-
leaf,  Suomijos Prezidentė Tarja Ha-
lonen ir buvusi aukšta pareigūnė
Žmogaus teisių reikalais Mary Robin-
son bei daugelis kitų iškilių pasaulio
vadovių. Moterų teisių gynimas ir prie-
vartos prieš jas pasmerkimas yra di-
džiausią rūpestį keliančios problemos.

Iš anglų kalbos vertė Dalia Ci-
dzikaitė

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės apsilankymas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje New York mieste

Ann Charles, JT korespondentè�
Specialiai ,,Draugui” iš New York

,,Lietuva: kultūra ir istorija” (Li-
thuania: Culture and History), infor-
matyvi paroda, pažyminti 1000 metų
Lietuvos vardo pirmą kartą istorijoje
paminėjimo sukaktį, Jungtinių Tau-
tų (JT) būstinėje buvo nuostabi pro-
ga sutikti Lietuvos Prezidentę Dalią
Grybauskaitę New York mieste nese-
niai vykusioje 64-ojoje JT Generali-
nės Asamblėjos sesijoje.

Parodą surengė Lietuvių meno
muziejus, ,,Vilnius – Europos kultū-
ros sostinė–2009”, bendradarbiau-
jant su LR Užsienio reikalų ministe-
rija, rėmėjas – LR nuolatinė misija
JT. Parodos atidaryme dalyvavo LR
užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas, joje apsilankė ir Izraelio mi-
nistras pirmininkas Benjamin Neta-
nyahu. 

Pasak pirmosios moters prezi-
dentės Lietuvoje, ‚,paroda pasakoja
apie Lietuvos šlovingas akimirkas ir
praeities nesėkmes: kiekviena istori-
jos atkarpa pateikia mums prasmin-
gas pamokas ir suteikia pagrįstą prie-
žastį didžiuotis savo šalimi bei priminti
pasauliui apie save ir savo tautą”.

Parodai skirtame leidinyje ji tei-
gia, jog ,,mūsų širdys ir protai yra pa-
kylėti ne tik Dainuojančios revoliuci-
jos, pirmojo akmens, sudrebinusio
Sovietinės imperijos pamatus, ne tik
partizanų drąsos ir kovotojų pasi-
priešinimno. Mes taip pat didžiuoja-
mės religine ir etnine tolerancija,
kuri išliko Vilniuje per amžius ir kuri
moko mus vertingų dalykų šiandien”. 

Tarptautinės bendruomenės na-
riai, įskaitant daugelį 192 JT šalių
narių diplomatų, apsilankė parodoje.
Parodą aplankė JT korespondentai,
JT darbuotojai ir nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovai. Renginyje taip
pat dalyvavo ambasadorius Dalius
Čekuolis, Lietuvos nuolatinės misijos
JT atstovas, ir ambasadorius Jonas
Paslauskas, gen. konsulas New York
mieste.

Tačiau, kaip pastebėjo Preziden-
tė savo kalboje JT Generalinės
Asamblėjos sesijoje, ,,Šiandien tarp-
tautinė bendruomenė siekia įveikti
tokius iššūkius, kokių JT kūrėjai
prieš 65 metus negalėjo net įsivaiz-
duoti. Tačiau esminiai principai, ku-
riais vadovaujasi JT, nepasikeitė. Ko-
lektyvinis saugumas ir gerovė, žmo-
gaus teisių apsauga – visa tai, kaip ir
prieš šešis dešimtmečius, yra svar-
biausi JT veiklos tikslai”. 

,,Tačiau kas pasikeitė, tai vis di-
dėjantis Lietuvos vaidmuo, jai tapus
JT nare 1991 metų rugsėjo 17 d. Ne
tik pasaulinės, finansinės ir ekono-
minės krizės iššūkiai, bet ir teroriz-
mo, ginklų platinimo, energetikos,
klimato kaitos ir daugybė kitų klau-
simų turi sulaukti tinkamo atsako,
norint, kad JT tikslai virstų tikrove”,
– pridūrė Prezidentė.

Kalbėdama apie diskriminaciją,
Grybauskaitė sakė, jog ,,Šiandien JT
turi ypač stengtis stiprinti mūsų vi-

suomenes, kurias vienija tokios ver-
tybės kaip Žmogiškumas ir Toleran-
cija. Mūsų visų pareiga tokius reiški-
nius, kaip antisemitizmas, ksenofo-
bija ir rasizmas išmesti iš savo gyve-
nimo. Negali būti jokio pasiteisinimo
šios pareigos nevykdyti.” Pasak jos,
,,Ir mažoms, ir didelėms šalims tenka
vienodos pareigos – ir ne tik savo pa-
čių piliečiams, bet ir viso pasaulio vi-
suomenei.”

Kaip Lietuva prisideda prie JT
veiksmų pasauliniu lygiu? Kaip pa-
aiškino Prezidentė Grybauskaitė,
,,Nepaisant dabartinių ekonominių
suvaržymų, mano šalis yra tvirtai nu-
sistačiusi laikytis prisiimtų įsiparei-
gojimų – prisidėti prie taikos palai-
kymo misijų bei operacijų ir padėti
užtikrinti saugumą ir stabilumą pa-

saulyje, tęsdama dalyvavimą ES mi-
sijose Kosove, Bosnijoje ir Hercegovi-
noje bei NATO vadovaujamoje tarp-
tautinių pajėgų misijoje Afganistane.”

Užsiminusi apie atominių, che-
minių ir biologinių ginklų platinimą,
ji įsitikinusi, jog JT turi ,,rasti būdų,
kaip šalys galėtų plėtoti civilinę bran-
duolinę energetiką, o ne branduolinį
ginklą”. ,,Todėl kitais metais rengia-
ma Branduolinio ginklo neplatinimo
sutarties peržiūros konferencija, –
pridūrė Grybauskaitė, – bus gera pro-
ga siekti diplomatinių sprendimų ir
visapusiškai vykdyti tarptautinius
įsipareigojimus bei reikalavimus.”

Stabiliam ir tvariam ekonomikos
atsigavimui Grybauskaitė siūlo ge-
resnį ir atsakingesnį pasaulio, regio-
no ir vietos valdymą. Lietuva, būda-
ma ES nare, remia Sąjungos įsipa-
reigojimą sumažinti CO2 išmetimą
iki 20 proc. iki 2020 m. kaip dalį tarp-
tautinio susitarimo dėl klimato kaitos.

Nėra abejonių, kad Lietuva ,,pri-
siima savo regioninę ir pasaulinę pa-
reigą skleisti JT vertybes, vadovau-
jantis tokiais pagrindiniais principais
kaip dialogas, pagarba, supratimas ir
tolerancija”, – sako Prezidentė Gry-
bauskaitė. Maža to, Lietuva taip pat
pradeda užimti pirmaujančią vietą re-
giono ir pasaulio scenoje, pirmininkau-
dama pasaulinėms organizacijoms.

Nuo šių  metų liepos 1 d. prasi-
dėjo Lietuvos pirmininkavimo Balti-
jos jūros valstybių tarybai vienerių
metų ir pirmininkavimo Demokratijų

Dalia Grybauskaitė kalba Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje.
Marco Castro, JT nuotr.
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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

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 

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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 

Stuburo ir skausmo ligos 

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 

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

Kartais atrodo, kad nebeliko nė
vienos saugios vietos, kurioje sukčiai
nebūtų sugalvoję, kaip pasinaudoti
žmonių patiklumu bei geranorišku-
mu. Šį kartą atkreipsime dėmesį į pa-
vojus, tykančius ne kur kitur, o auto-
mobilių stovėjimo aikštelėse. Absoliu-
ti dauguma JAV gyventojų vairuoja
automobilį, todėl, suprantama, jog
dažnai, tvarkydami reikalus ar pra-
mogaudami, lankosi  automobilių sto-
vėjimo aikštelėse/garažuose. Taigi,
nenuostabu, kad juose knibždėte
knibžda apsišaukėlių mechanikų, pi-
nigų surinkėjų, apsimetėlių – aukų
arba neaiškios profesijos asmenų,
kaulijančių pinigų tariamai kelionei
namo (kuri greičiausiai baigiasi arti-
miausioje alaus parduotuvėje). 

Apie kai kurias  automobilių  sto-
vėjimo aikšteles internete netgi
sklando istorijos – dauguma jų, nors
ir labai gąsdinančios, nėra paremtos
faktais. Tarkime, iš tiesų neverta bi-
joti apsimetėlių kvepalų pardavėjų,
kurie, kaip rašoma internete platina-
muose pranešimuose, atseit, duodami
pauostyti parduodamą prekę, apsvai-
gina aukas medicininiu eteriu, kad
galėtų jas vėliau apiplėšti. Tačiau tai
nereiškia, jog apgavikų nevilioja gali-
mybė pasipelnyti tiek iš skubančių ir
neapdairių miesto centre esančių biu-
rų lankytojų, tiek  iš savaitgaliais prie
prekybos centro, parko ar bažnyčios
sustojusios šeimos. 

Taigi, ką derėtų turėti omenyje,
prieš išlipant iš automobilio, norint
nepakliūti į apgavikų pinkles:

• Apsimetėliai sargai bei pi-
nigų surinkėjai. Šie asmenys pap-
rastai tyko žmonių, į jų ,,užsiimtą”
automobilių  stovėjimo aikštelę įsu-
kusių pirmą kartą – nevietinių, pras-
tai besigaudančių tame rajone, daž-
niau – moterų. Vos pastačius automo-
bilį, jie prisistato ir paprašo užsi-
mokėti už stovėjimą, o gavę pinigus,
kai kada netgi išduoda taloną, kuris,
deja, pasirodo netikras arba seniai iš-
naudotas ir paimtas iš gretimos aikš-
telės šiukšlių dėžės. 

Kitas šios apgavystės būdas –
įsukus aikštelėn, kurioje automobilį
pastatyti visuomet sudėtinga dėl di-
delės spūsties ar nepakankamo vietų
skaičiaus, ,,geraširdis” žmogelis jums
nurodo netoliese esantį tuščią plotą ir
užtikrina, jog ten pasistatę automo-
bilį, neturėsite jokių problemų. Terei-
kia jam sumokėti už stovėjimą. Pa-
ėmęs pinigus, jis dingsta,  o kai po
kiek laiko sugrįžtate, paaiškėja, jog
jūsų automobilis buvo paliktas drau-
džiamoje vietoje ar privačioje valdoje,
todėl dabar reikės ieškoti, kur jis bu-
vo nutemptas iškviestos avarinės tar-
nybos bei... dar kartą susimokėti bau-
dą ir nutempimo mokestį! Todėl de-
rėtų visuomet vadovautis tik oficia-
liomis automobilių stovėjimo bei mo-
kėjimo taisyklėmis ir atidžiai apžiū-

rėti išduotus  talonus. Taip pat  veng-
ti prasidėti su ,,patruliuojančiais”
aikštelės sargais, tuo labiau, kad
absoliuti dauguma teisėtų automobi-
lių stovėjimo aikštelių darbuotojų
nevaikšto po jų teritoriją, o sėdi spe-
cialiose būdelėse. 

• Apsimetėliai – ,,aukos”.
Kaip tik tuomet, kai, atrodo, jau be-
veik išvažiavote iš nelemtos  aikšte-
lės, staiga pasigirsta nemalonus gar-
sas, akivaizdžiai liudijantis, jog kažką
užkabinote galine automobilio dali-
mi. Nors galėtumėte prisiekti, kad
šalimais nebuvo nė gyvos dvasios, už
jūsų staiga išnyra nepažįstamas žmo-
gus arba automobilis, tapęs jūsų
,,auka”. Ši ,,auka”, be abejo, nori at-
lygio už patirtą moralinę ir/ar mate-
rialinę žalą  ir netgi gali grasinti atsi-
vesti savo bendrininką, kuris bus pa-
siryžęs ,,paliudyti” padarytą ,,nusi-
kaltimą”. Ačiū Dievui, daugelis auto-
mobilių stovėjimo aikštelių, ypač di-
desniuose miestuose, seniai turi vaiz-
do kameras, kurios padeda atpažinti
panašius apsimetėlius. Todėl, pate-
kus į tokią nepavydėtiną padėtį, rei-
kėtų nepasimesti ir nebijoti, prašyti
nenuginčijamų įrodymų ir, reikalui
esant, pasitelkti į pagalbą aištelės
darbuotojus. 

• Moterys, o dažnai ir ne itin
nusimanantys apie automobilio
priežiūrą vyrai, rizikuoja tapti
apgavikų, žadančių ,,sutaisyti”
jų (ne)sugedusį automobilį, au-
komis. Tarkime, vos jums pastačius
automobilį ir išlipus iš jo, prisistato
,,geraširdis” žmogelis išsigandusiu
veidu ir pareiškia, jog, jo manymu, jū-
sų automobilyje yra akivaizdžiai pa-
vojingas gedimas, kurio nepašalinus
automobilis gali ,,numirti” tiesiog
viduryje greitkelio. Po to jis pasisako
esąs (kokia sėkmė!) patyręs auto-
mechanikas, todėl iš karto ir paste-
bėjęs skleidžiamus dūmus (ar kokį
kitą ,,gedimo” ženklą), bei pasisiūlo
apžiūrėti automobilį. Po ,,apžiūros”
jums įtikinamai paaiškinama, jog
nėra kitos išeities, kaip automobilį
tuojau pat tempti į dirbtuves,  nebent
sutiktumėte, kad naujasis jūsų drau-
gas ,,automechanikas” sutaisytų jūsų
laužą čia pat ir dabar pat. Už nedidelį
mokestį – ,,tik” kelis šimtus dolerių. 

Itin išgudrėję apsimetėliai, pap-
rastai jau laukiantys jūsų sugrįžtant
prie automobilio, gali iš tiesų specia-
liai sugadinti automobilį, tarkime, at-
jungti variklio paskirstytoją, kad au-
tomobilis neužsivestų. O tuomet, ži-
noma, pasisiūlyti jį ,,pataisyti”.
Abiem atvejais, geriausia nesileisti į
jokias kalbas su ,,geradariais”, o, au-
tomobiliui sugedus, išsyk skambinti į
savo autoklubą (pvz., AAA) arba pa-
tikimam automechanikui. 

(Bus daugiau)
Pagal žiniasklaidos 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

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

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�

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ
,,VAIDUOKLIAI”: APGAVYSTĖS,

TYKANČIOS VAIRUOTOJŲ
JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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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. 056

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Atkelta iš 3 psl.
Viename darbe turėjau kele-

tą žydų kilmės kolegų. Ypač du iš jų
buvo įdomūs. Abu buvo gydytojai.
Vienas iš jų buvo perėjęs į krikščiony-
bę ir aktyviai bandė kitus žydus pa-
traukti savo pusėn. Kitas buvo kilęs
iš žydų tikėjimu nesidominčios ko-
munistinės šeimos, jaunystėje buvo
aktyvus Sovietų Sąjungos rengia-
muose jaunimo sąskrydžiuose Rytų
Europoje. Pastarasis buvo gana įžval-

gus ir per daug nesiteisino dėl savo
praeities darbelių. Prispaustas prie
sienos jis mėgdavo cituoti kažkokį
garsų autorių maždaug šiais žodžiais:
„Jei jaunystėje nesi socialistiškai
nusiteikęs idealistas, tai su tavimi
yra kažkas blogai. Jei senatvėje tokiu
likai, tai yra dar blogiau, nes jau turė-
jai progų daug ką patirti ir prare-
gėti.” Esu tikras, kad su jo išvedžioji-
mais sutiktų ir Podhoretz. 

,,Kodėl žydai yra liberalai?”

Vertikaliai:
1. Tarpas tarp dantų, pradantė. 2. Įvairių spalvų kieta kristalinė uoliena,

naudojama skulptūroms gaminti, apdailai. 3. Žingsnį atitinkančio tempo
muzikos kūrinys. 4. Šydas veidui užsidengti. 5. Aukščiausias sporto rodiklis.
6. Krioklys Šiaurės Amerikoje. 8. Dž.Verdžio opera, tradiciškai skambanti per
Naujuosius metus. 12. Zodiako ženklas. 13. Lėktuvas, galintis pakilti ir
nusileisti ant vandens. 16. Zuikio kailis. 17. Pagarbus ispaniškas kreipimasis
į moterį. 18. Natūralus kiaušinio „įpakavimas”. 19. Koncertinis fortepijonas.
23. Skraidymo aparatais teorija ir praktika, skraidyba. 24. Barnis, nesutiki-
mas, ginčas. 25. Lietuvos galiūnas Žydrūnas … . 27. Sparnelių pavidalo
prisegamas kaklaraištis, peteliškė. 29. Augalai, kurių spurgai vartojami alui
daryti. 30. Bičių korių medžiaga. 31. Mokymosi … (žinių trūkumas).

Horizontaliai:
7. Amerikos atogrąžų persėjos medžio valgomas vaisius. 9. Upių laivybos

darbininkas. 10. Pastovi vieta periodiniame leidinyje, skirta tam tikro pobū-
džio informacijai. 11. Piktumas, graužatis. 13. Mišrūnas, gautas sukryžminus
du nevienodo paveldimumo organizmus. 14. Vyro brolis. 15. Lazda, kuoka. 18.
Medis ar krūmas, kurio lapų vainikas simbolizuoja šlovę, didybę. 20. Afrikos
paukštis, „įsigijęs profesiją”. 21. Agitacinis turinio lapelis, proklamacija. 22.
Drebulynas (kitaip). 24. Greitas porinis lenkų liaudies šokis, šokamas laikan-
tis išdidžiai. 26. Kaip … be vietos (neturi kur pasidėti). 28. Saksofono išradė-
jas Adolfas … . 30. Kepta kruopų ar bulvių dešra. 32. Prekių ar pinigų skoli-
nimas už palūkanas, paskola. 33. Dygstanti plunksna, padaiga. 34. Sėkmingas
kilimas tarnyboje. 35. Skeveldra, atplaiša. 36. Plokščio ritinio pavidalo žiedy-
nas (pvz., saulėgrąžos).

Îvairenybès

Klimatui tirti naudos XVIII a. laivų žurnalus
Mokslininkai tikisi, jog XVIII a.

laivo žurnaluose esantys orų stebėji-
mai suteiks duomenų, kaip per 200
metų pasikeitė planetos klimatas.

Jungtinės Karalystės mokslinin-
kų vykdomo projekto metu ketinama
skaitmenizuoti beveik 300 Karališ-
kojo laivyno žurnalų iš kelionių, sie-
kiančių 1750-uosius. Tarp jų – Char-
les Darwin, kapitono Cook ir kapito-
no Blight kelionių užrašai, rašo BBC.

Laivo žurnaluose pateikti deta-
lūs įrašai apie orą vandenynuose, ku-
riuos kapitono padėjėjai atnaujindavo
kasdien, o kartais ir kas valandą. Už-
rašuose – vėjo krypties ir greičio ma-
tavimai, informacija apie tempera-
tūrą ir slėgį. Bėgant laikui, jie buvo
matuojami vis modernesniais instru-
mentais ir tapo vis tikslesni.

Žurnalai gali tapti būtinu įran-
kiu šių dienų klimato tyrėjams, kurie
naudodami juose pateiktą informaci-
ją gali sukurti priešindustriniame

laikotarpyje vyravusio klimato mode-
lį. Naudodami šiuos duomenis, moks-
lininkai istoriniuose šaltiniuose ieško
nuorodų apie prastą javų derlių,
sausras ir audras. Tuomet jie bus ly-
ginami su šių dienų duomenimis ir
bus bandoma nuspėti tokius reiški-
nius ateityje.

Laivų žurnaluose pateikiami ne
tik orų stebėjimų duomenys, tačiau ir
pastabos bei asmeniniai pastebėjimai
apie gyvenimą laive, kraštus, kuriuos
kelionės metu aplankė laivo įgula, ir
sutiktus žmones.

„Laivų žurnalai jau seniai domi-
na istorikus ir laivybos entuziastus,
tačiau faktas, kad jie dabar naudoja-
mi moksliniam tyrimui, yra puikus
pavyzdys, kaip vienam tikslui sukur-
ta archyvinė informacija gali būti
panaudojama visiškai kitam daly-
kui”, – teigė Nacionalinio archyvo
atstovas Oliver Morley.

Lrt.lt

Kas antras šiandieninis kūdikis sulauks 100 metų
Daugiau kaip pusė šių dienų kū-

dikių, gimusių išsivysčiusiose šalyse,
sulauks 100 metų, teigia mokslininkai.

Gyvenimo trukmė ilgėja nuo
1840 metų ir nėra jokių ženklų, kad
tai pasikeistų, praneša BBC. 1950
metais tikimybė išgyventi 80–90 me-
tų vidutiniškai siekė 15–16 proc. mo-
terims ir 12 proc. vyrams. Tyrime tei-
giama, kad iki trečiojo praėjusio am-
žiaus dešimtmečio ilgėjantį amžių lė-

mė padidėję kūdikių ir vaikų išgyve-
nimo rodikliai. Vėliau gyvenimo truk-
mės ilgėjimą lėmė tai, kad vis ilgiau
išgyvendavo senesnio amžiaus žmo-
nės. Danų tyrimas parodė, kad 30-40
proc. 92–100 metų žmonių buvo vi-
siškai savarankiški. JAV ilgaamžių
tyrimo duomenys atskleidė, kad net
40 proc. tokio amžiaus sulaukusiųjų
nereikėjo niekieno pagalbos.

Technologijos.lt, LRT
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Dr. Saladis pabėžė, kad ben dra-
vimas yra turtas (įvertinant LISS
programą). Jis apžvelgė Lietuvos svei-
katos apsaugos sistemą, atvirai pa-
sidalindamas sis temos teigiamais ir
problematiškais bruožais, aptardamas
ateities per tvarkymų pers pektyvas,
sakydamas, kad „Sveikatos apsaugos
reformos nesibaigs niekada.”

Simpoziume „Ateitininkų organi -
zacijos vaidmuo išeivijos gyvenime:
istorinė apžvalga, ideologinis pagrindas
ir ateities perspektyva” kalbėjo dr.
Vytas Narutis ir dr. Elona Vaiš -
nienė, o savo mintis raštu pristatė
Joana Kuraitė Lasienė, kuri dėl
susidarusių aplinkybių negalėjo da -
lyvauti. Moderavo V. Maciūnas. Buvo
iškelti už Lietuvos ribų gyve nančiųjų
ateitininkų iššūkiai šiuo istoriniu laiku.
Girdime iš savo tautiečių, kad „išeiviai
yra patriotai idiotai”. Lietuvoje gyve-
nantieji kartais sako, kad „Jei nori už
lietuvius kalbėti – gyvenk Lietuvoje”.
Ar atei tininkija (išeivijoje) su mumis
už si baigs? Ateitininkai „esame ne tik
jaunučių sąjunga”. Kurdami atei tinin -
kiją, steigėjai ėjo į viešumą. Stokojame
bendravimo tarp kartų — kur moks -
leiviai ir studentai šiame simpoziume?
Buvo prisimintas 2009–2010 m. veiklos
šūkis (kuris skiriasi nuo Lietuvos atei-
tininkų) – „Ranka rankon paveikime
žmoniją Kristaus vardu!”

Šiaurės Amerikos ateitininkų val -
dybos pirm. Rasa Kasniūnienė vedė
paskutinę sesiją apie ateitininkų orga-
nizacijos Š. Amerikoje einamuosius
reikalus. Jinai, kartu su kitais valdybos
nariais, dalyviams aiškino apie naujai
suburtos valdybos pareigas, projektus
ir planus.

Klausimai ir diskusijos
Savaitgalio prelegentams ir kal -

bėtojams nebuvo pagailėta klausimų.
Kai kurie pasigedo visuomeniškumo
dvasinių elementų gvildenimo. LiJOT
prezidento buvo paklausta, ar buvo
organizacijų, kurios nebuvo priimtos į
LiJOT. Kiti klausė, ar iš tikrųjų jau -
nimas nebepripažįsta organizacijų „na -
rystės”  reikalingumo. Kodėl atei tinin -
kai ir skautai iš pradžių neprisijungė
prie LiJOT? Dr. Saladžius susilaukė
daug klausimų apie Lietuvos medicinos
švietimo sistemą, prasidedančią tuoj po
gimnazijos (kuri, JAV sistemą pažįs -
tantiems gal šiek tiek yra skirtinga),
apie korupcijos indeksą, apie gydytojų
pri mokėjimus (gal labiau iš etinės pu-
sės) ir apie pagalbinio personalo iš si-
mokslinimo atsakomybes ir gau namo
pasitikėjimo stoką (ne vienas dalyvis
dirba JAV sveikatos sistemoje, buvo ir
keletas gydytojų ar medicinos studen-
tų). Bu vo įdomu sužinoti, kad ligo ninė
turi etatinį ka pelioną ir gražią koplyčią.
Kalbant apie Š. Ame rikos ateitininkus,
buvo išsakyta nuomonė, kad praradome
savo kristo centrinį požiūrį ir pasi da -

rėme pernelyg toleran-
tiški kai kuriais klausi-
mais. Val dy ba yra nauja
ŠAA vadovavimo struk-
tūra ir ne vienas dalyvis
norėjo su prasti, kaip tas
pakei čia įprastas admi-
nistra cines funkcijas. Val-
dyba yra pasiryžusi orga-
nizuotai ruoštis Atei ti-
ninkų kongresui Vil niuje
2010 metais, nors buvo
susirūpinimo, kokią įtaką
turės IX išeivijos Dainų
šventė ir sen draugių sto-
vykla Dai na voje ir pan.
Viena stu den tė išsakė
viltį dalyvauti – jei kas ką
nors or ganizuos (t.y. pa-
siūlys stipendijas kelio-
nėms ir kitokią pagalbą).
Viena dalyvė iš kėlė klau simą – kodėl
ateitininkų orga ni zaci niai klausimai
paliekami paskutinei dienai, kai visi yra
išvargę.

Vakaro programos
Šiais metais vakaro programos

buvo palyginti kuklios. Pirmą vakarą

vyko pabendravimas, girdėjosi lietu-
viškos muzikos įrašai, o dalyviai gar-
džiavosi viso savaitgalio šeimininkės
Zitos Kuše liauskienės ir jos talkininkų
paruoštais skaniais užkandėliais. Antrą
vakarą gražioj rudenėjančioj Spyglio
ežero pakrantėje buvo sukurtas laužas,
kuriam vadovavo Svaja Mikulionytė.
Laužo metu buvo skaitomi eilėraščiai,
dainuojamos dainos, vyko dalyvių su-
galvoti vai dinimėliai. Visų tikslas buvo
džiaugsmingai paminėti Lietuvos mies-
tus, grožį, istorinius įvykius, pvz.,
„Pono Puntuko” atsiradimą ar „Gieda
raičiai”, ar Gedimino pilies tris palvės
intrigas... Trečio vakaro pro gramai dėl
įvairių aplinkybių iširus, dalyvių pa-
geidavimu, buvo rodomas LiJOT  su-
kurtas 45 min. trukmės filmas „Misija
Sibiras ‘08”. Š. Frolenko žiūrovus su-
pažindino su misjos dalyvių atrankos
procesu. Trumpame įžanginiame filme
apie 2006 m. vykusią išvyką, filmo
žiūrovai atpažino toje pirmoje misijoje
dalyvavusius du JAV lietuvius. Filmo
vaizdai paveikė žiū ro vus, nes, žinoma,
ne vienas turi giminių, išvežtų į Sibirą.
Projekte dalyvavusio jaunimo tikslas —
,,Tvarkyti apleistas tremtinių kapavie-
tes bei susitikti su ten vis dar gyve-
nančiais tautiečiais, o grįžus papasakoti
tremties istoriją savo bendraamžiams ir
taip ieškoti naujų jaunimo patriotišku-
mo išraiškos formų”. Kai kurie sportiš-
ki filmo žiūrovai gal lyg ir norėtų vykti
į panašią išvyką. Dar kiti, filmo žiū-
rėjime nedalyvavę savaitgalio dalyviai,
vėliau sužinoję, ką jie praleido, prašėsi
filmo kopijų vėlesnei peržiūrai.

Šią vasarą įvykęs Studijų savait -
galis  sutraukė šiek tiek mažiau dalyvių
nei anksčiau, gal dėl to, kad po per trau -
kos kai kurie atprato. Gal kiti neat -
vyko, nes daug kur jau prasidėjo mokslo
metai. Kun. Ylos „Ateitininkų va dove”
rašoma: „Į studijų savaites galima
žiūrėti kaip į savotiškas intelektua-
lines puotas, kurios teikia džiaugsmo
ieš kantiems įvairių klausimų spren di -
mo...” Ar 2009 m. studijų savaitgalis
pateisino rengėjų ir dalyvių lūkesčius?
Tikėkimės, kad taip, ir ryžkimės dar
smagesnę intelektualinę puotą suruošti
ateinančiais metais, švenčiant atei -
tininkijos 100 metų veiklos jubiliejų.

Studentai pasidalijo savo įspūdžiais, vasarą praleidus Lietuvoje. Iš k: Lina Maciūnaitė, Raimundas Kazlauskas, Algis Kasniūnas ir Aista Kazlauskaitė.   Kazio Razgaičio nuotr.

Visko buvo, visko buvo, ir paskaitų pakako. Dalis studijų savaitgalio dalyvių.                                         Kazio Razgaičio nuotr.

LiJOT prez. Šarūnas Frolenko.       Vidos Kuprytės nuotr.

Ateitininkų
studijų
savaitgalis
Atkelta iš 2 psl.

Vyresnės moksleivės Studijų savaitgalyje, Dainavoje. Iš k: Ieva Vidžiūnaitė, Kristė
Lapkutė, Vija Kasniūnaitė ir Žibutė Sidrytė.                         Kazio Razgaičio nuotr.
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SYDNEY, AUSTRALIJA

Eglė Juodvalkė – poetė,
žurnalistė, rašytoja –

Sydney
AIDA ZASTARSKYTÈ-
ABROMAS

Eglė Juodvalkė – poetė, žurnalis-
tė, rašytoja, keturių poezijos leidinių
ir autobiografinės knygos, kuri pava-
dinta „Cukraus kalnas, arba Lietu-
vės cukrininkės nuotykiai  Ameriko-
je ir kitose egzotiškose šalyse”   auto-
rė, nuo 1991 m. – Lietuvos Rašytojų
sąjungos narė. Ši įspūdinga asmeny-
bė, trykštanti gyvenimo džiaugsmu ir
optimizmu, neseniai apsilankė Syd-
ney mieste pas lietuvius.

Sydney lietuviams teko neeilinė
galimybė pabendrauti su šia nuosta-
bia moterimi. Bibliotekos Bičiulių
būrelio narės Danos Skorulienės pas-
tangomis susitikimas su poete Juod-
valke įvyko rugsėjo 4 d. Lietuvių
klube „Dainava”.

Trumpą įvadą į Eglės kūrybą
padarė Nijolė Jankutė, gerai pažįs-
tanti Eglę iš Čikagos laikų. Nijolė pri-
siminė Eglę dar visai jauną panelę,
kai ši ateidavo į Lietuvių namus Či-
kagoje ir atsisėdusi ant scenos krašto,
sūpuodama kojas, berdavo eilėraš-
čius vieną po kito.

Susitikimo metu Eglė papasakojo
apie savo gyvenimą, pasiklausėme
eilėraščių iš ankstyvosios jos lyrikos,
taip pat išgirdome keletą naujausių
eilėraščių, kuriuos paskaitė pati
poetė. Šiuo metu Eglė rašo apie Lie-
tuvos partizanus: „Man atrodo, kad
tai labai svarbi tema mūsų istorijoje”,
– įsitikinusi ji.

Grįžtant į ankstyvąją kūrybą,
poetė labai jausmingai rašė apie savo
gimtinę, tėvelius: „Tėvų portretus,
kaip auskarus, įkabinau į ausis, tai
visa, ką tikro turiu, bet jie jau blun-
ka.” Perskaičiusi šį eilėraštį poetė
išsivėrė iš savo ausų sidabrinius, gin-
taru puoštus auskarus ir parodė, kad
atvėrus auskarų sidabrines „langi-
nes”, viename patalpinta mamos, o
kitame – tėvelio nuotraukytės. Eglei
šiuos auskarus pagamino Lietuvoje.
Beliko tik stebėtis ir džiaugtis tokiu
poetės sumanymu.

Eglė – dviejų kultūrų žmogus.
Gimusi, augusi ir subrendusi JAV, bet
savo šaknis įleidusi Lietuvoje tuomet,
kai Nepriklausoma Lietuva buvo tik
svajonėse. Eglė sako: „Žinau tik vie-
na – esu lietuvė, augau kaip lietuvė,
nors gimiau ir užaugau ne savame
krašte, o Amerikoje. Nieko nepada-
rysi, tokia buvo lemtis,  bet ji nenulė-
mė, kas aš esu.” Eilėraščius poetė ra-
šo ir lietuviškai, ir angliškai.

Eglės vyras yra lenkas. „Jei kas
būtų pasakęs, jog ištekėsiu už lenko,
būčiau trumpai atrėžus ‘Nesąmonė!
Tokių kvailysčių geriau man nepasa-
koti, nes taip niekada nebus’”, – juo-
kauja Eglė. „Bet, pasirodo, kad meilė
daro savo ir ten valstybinių sienų
nėra.”

Eglė, pasakodama apie save, pa-
brėžė, kad jausmas padėti Lietuvai
buvo jos esybėje, nes tuo gyveno jos
tėvai ir tą jausmą perdavė dukrai.
Eglė daugiau nei 20 metų išdirbo
„Laisvosios Europos radijuje”. Pra-
džia buvo 1973-ieji, kai Eglei tebuvo
23 metai. „Kai man pranešė, kad yra
darbas, net nedvejodama mečiau
studijas ir išsikėliau į  Müncheną,
‘Laisvosios Europos radiją’. Kai tėvai

sužinojo, kad iškeičiau studijas į
Müncheną, tai mama sunerimo, kaip
aš tokia jauna mergaitė gyvensiu
viena tarp svetimų, o tėvas pasakė:
‘Dirbsi Lietuvai, gerai’. Rimtai pa-
galvojus, viskas gali skambėti labai
patetiškai, bet aš to nejaučiau ir taip
negalvojau. Tuomet mąsčiau, kad
toks mano gyvenimas, tam jis yra, aš
ten važiuoju, ir nė nesvarsčiau, kiek
tas darbas bus Lietuvai ir kiek Ame-
rikai. Iš tiesų, Amerika man mokėjo
už darbą Lietuvai. O, kaip buvo ge-
rai”.

Būdama penkerių metukų Eglė
susirgo cukriniu diabetu. Prieš kele-
rius metus jai pakeitė kasą, inkstą.
„Bet aš niekada neliūdėjau ir visada
esu optimistė, kaip ir mano tėtis”, –
prisipažįsta Eglė. Nepaisant visų ją
persekiojančių ligų, gyvenimas jai yra
geras ir nebūna ilgų nuliūdimų,
depresija ji neserga.

Autobiografinė knyga „Cukraus
kalnas” – tai knyga, kurioje autorė
norėjo parodyti, kad cukraligė negali
stabdyti žmogaus gyvenimo. „Su tam
tikrom išlygom galima beveik viską
daryti. Nesvarbu, kad žmogus serga
cukralige, bet jis gali dirbti, ką nori,
daryti, ką nori, ir neleisti ligai nuro-
dyti jo gyvenimo krypties. Kiekvienas
žmogus, kuris serga cukralige, turi
pajusti, kad jis valdo savo ligą, o ne
liga jį. Tai šitą mintį aš ir norėjau
perduoti, kai pradėjau galvoti, koks
buvo mano gyvenimas su cukralige.
Kai įsigilinau, pamačiau, kad daug ką
galiu pasakyti žmonėms, kurių lemtis
yra tokia pat, kaip ir mano. Knyga
buvo išleista Lietuvoje. Man buvo
svarbu, kad lietuviai cukrininkai ži-
notų, jog viskas galima, bet niekuo-
met neužmirštų, kad negalima gy-
venti neatsižvelgiant į ligą. Taip, ga-
lima ją apeiti ir padaryti savo, bet
gyventi su ja vis tiek reikia”, – sakė
Eglė.

„Mano požiūris – matyti gera,
matyti aplinkos grožį ir norą, kad
žmonės kartkartėmis bent nusišyp-
sotų tik dėl to, jog gera šypsotis. Tai
yra gyvenimo džiaugsmas – džiaugtis
tuo, ką turi”, – sako poetė, rašytoja ir
žurnalistė E. Juodvalkė.

,,Mūsų pastogė”, 
2009 m. rugsėjo 23 d.

Eglė Juodvalkė

Bėdų srautas
Neseniai pasirodžiusi žinomo au-

toriaus Peter Maass knyga ,,Crude
World. The Violent Twilight of Oil”
(lietuviškai gal reikėtų sakyti. ,,Šiur-
pus pasaulis”, nors anglų kalboje
žodis ,,crude” gali turėti daug reikš-
mių), savotiškai intriguoja, nors
autorius rašo tik apie nevalytą naftą.
,,Crude oil” (nevalyta nafta) naudoja-
ma visur ir visada, kasdien sekama
jos rinkos kaina, stebimi nauji atradi-
mai.  Nafta dabar yra pati svarbiau-
sia energijos ir dalies maisto žaliava.

Autorius rašo, kad žmonija išgy-
veno bronzos amžių ir geležies am-
žių, o dabar ji gyvena jau pamažu be-
sibaigiančiame naftos amžiuje. Prieš
maždaug 50 metų Juan Pablo Alfon-
zo, tada buvęs Venesuelos naftos mi-
nistras, įkūrė naftos kartelį (OPEC),
kuris ir dabar veikia ir yra svarbus,
nors ir ne visos valstybės jame daly-
vauja. Jis naftą (,,crude”) vadindavo
,,Velnio išmatomis”. P. Maass naftą
vadina juodu deguonimi (,,black oxy-
gen”). 

Knygoje autorius parodo, kad
nafta dabar yra būtina, norint iš-
laikyti dabartinį žmonijos gyvenimą,
iš kitos pusės jis parodo, kiek blogio –
daugiausia turtingiems kraštams –
tie ištekliai atneša. Naftos nereikia
gaminti, o tik išsiurbti iš žemės
gelmių. Daugiausia nafta yra atsidū-
rusi valdžios rankose: karaliaus, dik-
tatoriaus arba vyriausių ministrų,
kurie valdo žemes ir sudaro visokiau-
sias nešvarias sutartis.

Iš tikrųjų, naftos verslas dauge-
lyje kraštų nėra blogesnis už kitus
verslus, bet pelno paskirstymas yra
vadovų rankose. Kaip pavyzdį auto-
rius duoda Vagit Alekperov, didžiau-
sios Rusijos naftos kompanijos ,,Lu-
koil” prezidentą, kuris yra stambus
vyras su tokiom akim, jog galėtų tir-
pinti ledkalnius. Savo karjeros pra-
džioje jis dirbo ant pavojingų naftos
platformų jūroje, kopė karjeros laip-
tais, vienam Centrinės Azijos prezi-
dentui davė kyšį lėktuvą ir t.t. Dabar
ant savo rašomojo stalo Alekperov
turi pasistatęs Vladimir Putin nuo-
trauką, o tai rodo, kad ir toks ,,cha-
rakteris” kaip Alekperov žino, kas
yra vyriausias. Praėjusį dešimtmetį
greit ėmusi brangti nafta labai su-
stiprino Putin neocaristinį autorita-
rizmą. 

Kaip apie blogiausią vietą pa-
saulyje P. Maass rašo apie Gvinėją
Vakarų centrinėje Afrikoje, valdomą
žiauraus diktatoriaus ir kankintojo
Teodoro Obiang, su kuriuo viena di-
delė naftos kompanija 1990 metais
sudarė sutartį šimtams milijonų
naftos gamybai. Bet tai nieko nepa-
dėjo krašto gyventojams. Gamybai
viskas buvo atvežta, net ir darbi-
ninkai iš Pietų Azijos. Visas pelnas
eina naftos kompanijai ir diktatoriui

Obiang, kuris prieš kurį laiką už 49,5
dol. milijonų nusipirko ,,Boeing 737”
lėktuvą, kuriame tualeto įrenginiai
buvo auksu dengti.

Autorius klausia, kodėl daugelyje
nafta turtingų valstybių yra tiek
daug skurdo ir korupcijos? Kitą pa-
vyzdį jis nurodo Nigeriją, kuri per
porą dešimtmečių iš naftos gavo 400
mlrd. dol. pelno, bet jos gyventojai
turi išgyventi už mažiau nei už du
dolerius per dieną. Pagal Pasaulio
banko duomenis, 1 proc. Nigerijos
gyventojų, kurį sudaro generolai ir
kiti verslininkai, sunaudoja  daugiau
nei 80 proc. visų valstybės pajamų.
Nors netolimas Senegal eksportuoja
tik žuvis, riešutus, jo gyventojai gyve-
na geriau.

Kur P. Maass bekeliautų – į pri-
mityvią Nigerio deltą ar Venesuelos
skurdžių rajoną, besielius Maskvos
aukštus apartamentus arba būtų
tarp vulgarių, išlepintų Saudi jau-
nuolių – jis parodo, kaip nafta išryš-
kina ir padidina blogiausius žmonių
bruožus.

Autorius atmeta mintį, kad Irako
karas buvo pradėtas tik siekiant iš-
laisvinti kraštą nuo baisaus diktato-
riaus ir atominių ginklų. Jo teigimu,
karas prasidėjo dėl naftos. Nafta da-
vė Saddam Hussein didžiules paja-
mas ir galią, tiesa, P. Maass pilnai to
neatskleidžia, kaip tai darė savo
ankstesniuose darbuose. 

Autorius nespekuliuoja, kas
įvyks,  kai naftos amžius eis į pabai-
gą. Jis knygą baigia malūnsparnių
vaizdais Pietų California valstijoje. 

Laikas bėga ir daug kas nori
žinoti, kas įvyks Vidurinuose rytuose,
Gvinėjos įlankoje ir kitur.

Stasys Surantas

Peter Maass ,,Crude World”. Leidykla
,,Knopf”.

Mažyčiai susiraukšlėję šnipai,
smulkutės kojytės ir didelės ausys –
šių paršelių išvaizda itin miela. Ir
nors nykštukinės kiaulytės yra visai
mažos (jaunikliai vos didesni už ar-
batos puodelį), jų kaina visai nemaža
– britai už vieną tokį madingą naminį
gyvūnėlį negaili 700 svarų, rašo dai-
lymail.co.uk.

Šios nykštukinės kiaulytės iki
dviejų metų sveria vos tris kilogra-

mus, o jų ūgis siekia 35 centimetrus.
Skirtingai nei teigia populiarus mitas
apie tai, kad kiaulės nešvarūs gyvū-
nai, šie paršeliai tvarkingi, tylūs ir
mielai bendrauja su žmonėmis. Jie
visiškai suauga po dviejų metų, tada
vidutiniškai sveria apie 20-30kg, o
ūgis siekia su lyg suaugusio žmogaus
keliais. Jei gyvūnu tinkamai rūpina-
masi, toks paršelis gali išgyventi 18
metų.                                     Alfa.lt

Îvairenybès

Naujausia naminių gyvūnėlių mada – 
nykštukinės kiaulytės
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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

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

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

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

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

PARDUODA

Savininkai parduoda 9 kamb. 1 1/2
aukšto mūrinį namą. 46 pėdų kie-
mas, 3 automob. garažas, 4 mieg. 2
virtuvės, 2 1/2 vonios, įrengtas rūsys,
labai švarus. Šalia I-55, Oranžinė lini-
ja ir Archer. Tel. 708-422-6679

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.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Prižiūrėsiu įvairaus amžiaus vaikus
savo namuose Tinley Park rajone. Tel.
708-307-8632.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patirtis.
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet
kurią savaitės dieną. Tel. 773-344-
8829.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kalba,
nevairuoja, patirtis, rekomendacijos.
Tel. 773-954-5223.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo arba ofisų valy-
mo darbo. Tel. 708-691-6996.

* Moteris, turinti medicininį išsi-
lavinimą, vairuojanti, ieško senelių
priežiūros darbo pirmadinį, antradienį
ar naktinio pietiniuose rajo-nuose.
Valymo darbų nesiūlyti. Tel. 773-387-
7232.

* Vyras, labai skaniai gaminantis
maistą, ieško senelių priežiūros darbo
savaitgaliais. Tel. 773-387-7232.

* Moteris, gyvenanti šalia Naper-
lville, gali pakeisti savaitgaliais. Patir-
tis, vairuoja. Tel. 224-766-9067arba
630-759-0510.

Apartment for Rent
Marquette Rd. & Cicero 4 1/2

Room Heated apt. – stove & refri-
gerator, hardwood floor & trim.

(773) 585-0623

IÕNUOMOJA
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Willowbrook Ballroom 
8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL

Auka 100 dol.

Spalio 10-oji — Pasaulinė
psichinės sveikatos diena
GYD. ONA RADZEVIÇIENÈ

Pasaulinė psichinės sveikatos
diena – tai dar vienas priminimas,
paraginimas ir galimybė mums vi-
siems įsigilinti į psichinės sveikatos
problemas ir atsigręžti į tuos, ku-
riems labiausiai reikia mūsų pagal-
bos.

Pasaulio psichinės sveikatos fe-
deracija (PPSF) kasmet nuo 1992
metų pateikia šiai dienai šūkį. Šiais
metais pabrėžiama: ,,Psichinei svei-
katai – Pasaulinę svarbą: plėskime
veiklą ir ginkime kiekvieno piliečio
teises.”

XVII amžiuje filosofas Ren Des-
cartes savo išvadose atskyrė protą
nuo kūno. Beveik du šimtmečius psi-
chinės sveikatos specialistai bandė
juos sujungti į vieną. Dabar XXI am-
žiuje niekam nekyla abejonių, kad
protas ir kūnas yra neatskiriami.
Sveikata apibrėžiama kaip fizinė,
dvasinė ir socialinė gerovė, laikoma,
kad tai yra natūrali žmogaus būsena,
išreiškianti optimalias fizines, psi-
chines ir socialines galimybes bei
gerą savijautą, leidžianti patirti
džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusi-
vylimą ir liūdesį. Šiuo metu yra
aišku, kad nėra geros sveikatos be
psichinės sveikatos.

Psichinė sveikata – tai toks indi-
vido santykis su aplinka, kai jo pri-
gimtiniai, biologiniai ir socialiniai
gebėjimai atsiskleidžia pilniausiai, o
gyvybiškai svarbios sistemos veikia
normaliai.

Nors XXI amžiuje psichinė svei-
kata pripažinta esmine ir neatskiria-
ma bendros sveikatos dalimi, dauge-
lyje šalių psichinės sveikatos priežiū-
rai tenka mažiau nei 1 proc. bendro
sveikatos apsaugos biudžeto.

Psichinės sveikatos sutrikimų
turi beveik 12 proc. žmonijos gyven-
tojų, maždaug 450-čiai milijonų arba
kas aštuntam gyventojui reikalinga
psichiatro konsultacija ir pagalba.
Psichinės sveikatos sutrikimų yra
visose šalyse, kultūrose, visose am-
žiaus grupėse ir socialiniuose-ekono-
miniuose sluoksniuose. Tačiau yra
keista, kad psichinėms ligoms gydyti,
psichinės sveikatos priežiūrai ir psi-
chinei sveikatai stiprinti neskiriama
tiek dėmesio ir lėšų, kiek skiriama
kitiems sveikatos sutrikimams ir jų
problemoms spręsti. Juk į šias ligas ir
sutrikimus turėtų būti žiūrima gana
rimtai, o problemų turintys turėtų
gauti reikiamą dėmesį ir paslaugas.

Tik psichiškai sveikas žmogus
gali įgyvendinti savo tikslus, būti
naudingas visuomenei, todėl labai
svarbu stiprinti psichinę sveikatą,
nepasiduoti depresijai, ištikus men-
kiausiai nesėkmei. Stiprinant psichi-
nę sveikatą, patariama iš anksto neiš-
gyventi dėl galimų sunkumų, moky-
tis priimti atsakomybę, nebijoti įveik-
ti sunkias užduotis, džiaugtis tuo, ką
turime (artimaisiais, draugais, mais-
tu ir pan.), susirasti mėgstamą veik-
lą, nuolat save tobulinti. Psichinė

sveikata priklauso nuo fizinės svei-
katos – sportuojantis, sveikai besi-
maitinantis, gerai išsimiegojęs žmo-
gus yra energingas ir optimistiškai
nusiteikęs. Gera fizinė ir psichinė
sveikata – vienodai svarbios.

Psichinę sveikatą gali sutrikdyti
nedarbas, vienatvė, migracija, netek-
tys, socialinis ekonominis neužtikrin-
tumas. Šie reiškiniai jaučiami dabar
ekonominės krizės metu ir tai ypač
paliečia mus lietuvius – emigrantus.

* * *
Siekiant padėti žmonėms, ištik-

tiems įvairių bėdų ir sunkumų, Čika-
goje įsikūrusi Psichologinės ir dvasi-
nės pagalbos draugija, kurios pirmi-
ninkas – nenuilstantis kunigas Val-
das Aušra, subūręs dvasininkus, psi-
chologus, socialinius darbuotojus ir
tuos, kurie neabejingi žmonių skaus-
mui ir nelaimėms, sėkmingai tęsia
savo darbą. Šių metų rugsėjo mėnesį
Santaros-Šviesos suvažiavime buvo
surengta apskritojo stalo diskusija
„Emigrantų netektys ir atradimai”,
kurios metu buvo aptartos netektys
kultūrinėje, socialinėje, šeimos ir
individo lygmenyje; pasidalinta išgy-
venimais atvykus į naują šalį ir
pradėjus naują gyvenimą.

Vėl pradėjo darbą savipagalbos
grupės žmonėms, esantiems ant sky-
rybų slenksčio. Aštuonių savaičių
užsiėmimus veda dvasininkas ir psi-
chologė. Užsiėmimai vyksta Ziono
parapijos patalpose (9000 S. Menard,
Oak Lawn) ir Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont.

Jau įvyko paskaitos, kurių metu
Weiss Memorial ligoninės kapelionė
Nora Aušrienė supažindino su gedulo
ir netekties problemomis, buvo pa-
siūlyta sukurti gedintiems pagalbos
grupes. Atsiliepė keletas žmonių, su
kuriais planuojama dirbti individua-
liai, o, esant daugiau norinčių, bus
įkurta pagalbos gedintiems grupės.

Planuojamas paskaitų ciklas apie
baimę ir nerimą. Paskaitos vyks Zio-
no parapijos patalpose spalio 18 d. ir
lapkričio 25 d. PLC, Lemont. Paskai-
tas skaitys kapelionė N. Aušrienė ir
psichologė Rasa Cicėnienė.

Lapkričio mėnesį yra numatoma
paskaita apie smurtą šeimoje, joje
dalyvaus kun. A. Saulaitis, psichologė
L. Zavistauskas ir advokatė Kristina
Wayne.

Sėkmingai tęsia darbą Psicholo-
ginės pagalbos linija – viena iš Psi-
chologinės ir dvasinės pagalbos drau-
gijos veiklos sričių. Jau susilaukiame
daugiau skambučių ir esame laimin-
gi, kai galime padėti nelaimės ištik-
tiems tautiečiams.

Visame pasaulyje psichinės svei-
katos diena pažymima įvairiais ren-
giniais, organizuojamos konferenci-
jos, rengiamos apskrito stalo diskusi-
jos, vedami pokalbiai. Todėl mes esa-
me laimingi, kad nors maža dalele
galime prisidėti prie mūsų tautiečių
psichinės sveikatos stiprinimo.

Garbės svečias
prof. Vytautas Landsbergis

Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 

Muzikinė programa – Kęstutis Daugirdas ir jo grupė. 

Šokiams gros Algimantas Barniškis

(Pageidautina vakarinė apranga)

Bilietus (100 dol. asmeniui, studentams iki 25 m.  – 50
dol. ) galite nusipirkti internetu per saugią „Paypal” sis-
temą, atsiskaitant su kreditine kortele (daugiau informa-
cijos rasite „Draugo” svetainėje adresu: www.draugas.
org) arba ,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629.

Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284  
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Pasitikite pramoginį ir nenuspėjamą 
kla si kinį pianistą!

Lietuvis Rudolfas Budginas jau
gerai žinomas amerikiečiams muzi -
kos mylėtojams. Pradėjęs mokytis
groti pianinu ketverių, devynerių jis
jau debiutavo su Lietuvos naciona li -
niu simfoniniu orkestru. Daugiau
kaip dešimtmetį JAV gyvenantis pia -
nistas atrado savo nišą Amerikoje.
Šiuo metu jo didžiulė koncertinė ke -
lionė tęsiasi per visą šalį. Jo koncertai
sutraukia pilnas sales klausytojų, ra -
šoma, kad R. Bud gi nas – ,,XXI am-
 žiaus Victor Borge” (www.argusob-
server.com). Internetiniame tink la-
lapyje www.YouTube.com galime ne
tik paklausyti jo koncertų vaizdo
įrašų, bet ir perskaityti atsiliepimų
apie jo koncertus.

R. Budginas Illinois valstijoje
koncertuos spalio 16 d. Olney
Central College Theater (305 North
West St., Olney, IL 62450) ir spalio
18 d. Forest View Educational Cen-
ter Auditorium (2121 South Goeb-
bert Rd., Arlington Heights, IL
60005). Apie jo koncertus ki tose JAV
vietovėse galite sužinoti ap silankę
tinklalapyje: www.rudopfpiano.
com

Rudolfas Budginas su malonu-
mu sutiko atsakyti į mūsų klausi-
mus.

– Prasidėjo Jūsų koncertinė
kelionė po 82 Amerikos miestus
ir 32 valstijas. Kaip gimė su-
manymas su ruošti tokią didžiulę
koncerti nę kelionę?

– Tai nėra mano sumanymas.
Pačiam tai fiziškai neįmanoma įgy-
vendinti. Prieš metus pasirašiau su-
tartį su didele kon certų agentūra
Nashville, TN. Jie renkasi artistus iš
viso pasaulio ir organizuoja jiems
koncertines kelio nes po visą Ameriką
vieneriems me tams (iš 700 artistų jie
atsirenka apie 20). Išgirdę apie mane
iš kitų organizatorių, jie manęs pa-
prašė atsiųsti savo grojimo vaizdo
įrašą. Po to susitikome Palm Springs,
CA pietums. Tikriausiai norėjo iš-
vysti mane „gyvoj formoj”. Atrodo,
kad patikau.

– Nors JAV gyvenate daugiau
nei 10 metų, manau, Čikagos lie -
tuviai ne daug žino apie Jus ir
Jū sų kūrybą. Reikia prisipažinti,
kad Jūsų pa vardė man taip pat

nieko nesakė. Tik pagalvojau –
pavardė žemaitiška. Taigi, kaip
žemaitis atsidūrė Amerikoje? 

– Atsidarius Lietuvos sienoms
atsivėrė daug galimybių. University
of Southern California  (USC)  Los
An geles mieste man suteikė stipendi-
ją muzikos studijoms. Kadangi že-
maičiai yra užsispyrę, nutariau čia
gauti magistro ir daktaro laipsnius.
Po universiteto baigimo pradėjau dir -
bti Cuesta College (San Luis Obispo
County Community College), San
Luis Obispo mieste, California, kur
dabar ir gyvenu.

–  Esate neeilinis pianistas.
Jūsų grojimas skiriasi nuo kla -
siką grojančių pianistų pasiro-
dy mų. Kada Jums atėjo į galvą
mintis ,,sudžiazuoti” klasiką?

– Ačiū, ačiū! Grodamas koncer-
tuose pastebėjau, kad kažko vis trūks-
ta, nors  pasirodymuose save ,,atiduo-
davau” visu  150 proc. Bandžiau su-
prasti, kas dėl to trūkumo kaltas – ar
aš, ar publika, ar kas kitas. Nu-
sprendžiau pabandyti žengti kitu
keliu, kurio bijo dauguma klasiką
atliekančių artistų (aš taip pat bijo-
jau!). Nutariau per žen gti akademiš-
kumo ribą ir sugroti taip, kaip man
pačiam būtų malonu. Mano naujame
darbe Cuesta College turiu daug
jaunų ir kūrybingų džiazo muzikan-
tų, kuriuos pakviečiau dalyvauti
mano naujame sumanyme. Padariau
jiems aranžuotes ir daviau daug
artistinės laisvės. Visi grojo iš širdies.
Rezultatas – be galo triukš minga ir
ūžianti publika. Supratau, kad to ir
trūko. Nuo tada ir nebegrįžau į for-
malų klasikinės muzikos atlikimą.
Bet tai nereiškia, jog praradau ryšį su
ja. Mano repertuare yra daug origi-
nalių klasikų kūrinių.  

– Dažnai koncertuojate ne
vienas. Į savo koncertus kvie čia -
tės ir kitus atlikėjus. Kaip Juos
surandate?

– Aktyviai jų ieškau. Dauguma
džiazo atlikėjų yra mano kolegos ir jų
draugai. Taip pat vaikštau į pop ir
roko muzikos koncertus, į klubus.
Susipažįstame, o tada pradedame po
truputį bendradarbiauti. 

– Koncertų metu skamba ne
tik muzika. Atrodo, kad Jums ne -
svetimas humoro jausmas – įter-
piate pasakojimus iš savo gyveni-
mo, populiariai pasakojate apie
muzikų kūrybą. Kaip gimė min-
tis taip  ,,eiti į klausytojo širdį”?

– Kai aktyviau pradėjau eksperi-
mentuoti, nusprendžiau pabendrauti
ir pajuokauti kartu su publika. Mano
vadybininkams toks bandymas pati-
ko, ir jie man patarė į koncertus
įjungti daugiau tokių bandymų –
publikai  reikia betarpiškumo. Na, ką
gi, jei reikia, tai ir duodam!

– Jūsų repertuaras labai pla-
tus – nuo F. Liszt  iki šiuolaiki nio
Johnny Cash. Kaip pasiren ka te
au torių? Kas svarbiausia ren  -
kantis repertuarą?

– Renkuosi lengvą, populiarią
klasiką. Noriu, kad klausytojui kūri -
nys būtų žinomas. Tačiau svarbiau-
sia, kad jo klausantis – ,,užvirtų
kraujas”. Visa tai ,,įvynioju” į pra -
moginio stiliaus pristatymų, pridedu

netikėtumų. Štai ir mano produk-
tas!

– Ar Jūsų repertuare yra
šiuolaikinių Lietuvos autorių
kū rinių? Kaip vertinate jų kūry-
bą?

– Aš labai vertinu lietuvių kom-
po zitorius. Jie mane traukia savo in-
telektualumu ir originalumu. Taip
pat dauguma jų yra labai modernūs,
tačiau tai nelabai tinka mano pramo -
ginei programai. Mano klausytojams
reikia „ugnies salvių”. Aš pats as-
meniškai lietuvišką mu ziką labiau
mėgstu klausyti. 

– O pats ar kuriate muziką?
– Ne. Pats nekuriu, nors dar Lie -

tuvoje studijavau kompoziciją su Lie-
tu vos žvaigžde Broniu Kutavi čiumi. 

Tiek daug muzikos yra jau su-
kurta. Aš su ja dabar tik žaidžiu.

– Mene egzistuoja trapi linija
tarp gero meno ir kičo. Ar nebi-
jote, bū damas toks populiarus,
,,nuslysti” nuo tos trapios lini-
jos? Gal aš klystu, ir tokios lini-
jos visiškai nėra?

– Aš gyvenu Amerikoje, kur pa -
galiau turiu galimybę negalvoti apie
etiketes ir galiu sau leisti savitai in-
terpretuoti. Instrumentui, kurio pa-
galba aš puikiai verčiuosi ir išlai kau
savo šeimą, atidaviau visą savo vai-
kystę ir jaunystę. Šiandien mano idė-
jos ir mano muzika man suteikia ga-
limybę daug keliauti ir koncertuoti
tūkstantinėse salėse. Nežinau ar man

dar verta galvoti apie kičą? Nėra tam
laiko. 

– Esate ne tik atlikėjas, bet ir
dėstytojas. Koks Jūs dėstytojas –
reiklus, griežtas, vis ką atlei-
džiantis?

– Reikalauju vienintelio dalyko –
išmokti savarankiškai mąstyti. Sava -
rankiškas mąstymas man svarbiau
už informaciją. Atrodo, kad neblogai
sekasi „mokinti”. 

– Ar žinote, kaip Jus vertina
studentai? Gal labai džiaugiasi,
kad dės tytojas –,,kirvis” išvažia-
vo į koncertinę kelionę?

– Cha, cha, cha! Aišku, kad ži-
nau. Studentai man pasako arba pa-
skai tau, ką apie mane jie rašo tinkla -
la piuose www. ratemyprofessors. com
bei www. CuestaRatings.com (juo-
kiasi).

– Dėstytojavimas užima daug
laiko. Kam teikiate pirmenybę –
dėstytojavimui ar koncertinei
veiklai?

– Koncertinei veiklai.

– Ką išgirs į Jūsų koncertą
atėjęs Čikagos žiūrovas?

– Pramoginį ir nenuspėjamą kla -
si kinį pianistą.

– Ačiū už pokalbį. Linkiu sėk-
mės Jūsų koncertinėje veikloje. 

Kalbino
Laima Apanavičienė

Rudolfas Budginas
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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

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

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
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

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

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto apylinkèse ir

priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

Primename visiems giminėms ir pažįstamiems, kad prieš ketu-
riasdešimt metų, 1969 m. spalio 13 d., Viešpats pasišaukė pas save
mūsų tėvą, senelį ir prosenelį

A † A
profesorių dr. iur.

PRANĄ VIKTORĄ RAULINAITĮ

Šv. Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos sekmadienį, spalio 11 d.
10:30 v. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, CA ir Sasnavos
parapijos bažnyčioje, Lietuvoje.

Prašome visus kartu su mumis pasimelsti.

Sūnus Pranas Algis ir šeima

P.  S. Dėl techninių kliūčių ši mirties sukaktis nebuvo išspausdinta
rugsėjo 30 d. Atsiprašome.

Vienas San Francisco tiltų per-
daromas: didelė jo dalis liks nenaudo-
jama, tačiau geros būklės. Miesto pla-
nuotojai svarsto, kaip galėtų perkurti
tokią neįprastą erdvę.

Architektai Ronald Rael ir Vir-
ginia San į Bay tilto pertvarkos ga-
limybę pažvelgė panašiai kaip moks-
linės fantastikos rašytojas William
Gibson savo 1993 metų romane „Ta-
riama šviesa” („Virtual Light”) – jų
nuomone, tilto struktūros tebėra pa-
kankamai tvirtos, kad išlaikytų uni-
kalius pastatus.

Su tiltais sujungti kvartalai jau
buvo pastatyti Florencijoje ir Londo-

ne, tad siūloma pabandyti ir JAV.
Mokslinės fantastikos sumanymai
pamažu tampa architektūros reali-
jomis, rašo „LiveScience”. Vokietijoje
Salixo arenos statybose jaunų gluos-
nių šakos panaudotos pakeisti metalo
struktūroms lauko paviljone. Kuriant
šią struktūrą, kuri dėl medžių gyvy-
bės keičiasi kartu su metų laikais,
kūrėjai įgyvendino fantasto Jack
Vance mintis, kuris savo 1954 m.
romane „The Houses of Iszm” rašė ir
apie medžių namus, kurių salės buvo
suformuotos iš augančių medžių ša-
kų ir kamienų.

Lrt.lt

Îvairenybès

Tiltas taptų miestu
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��Šeštadienį, spalio 17 d., Pasau -
lio lietuvių centre (14911 127th
Street, Lemont, IL) 11 val. r.–1 val. p.
p. vyks pokalbis su profesoriumi Vy -
tautu Landsbergiu. Pokalbyje taip
pat dalyvaus Joana Kuraitė Lasienė,
Sau lius Kuprys, Liūda Rugienienė.
Po kalbį ves – Vytautas Maciūnas.
Ma  loniai kviečiame visuomenę apsi-
lankyti.

��Per šiųmetinį ,,Draugo” 100-
me čio pokylį bus galima išlošti ne tik
prizų, bet ir du bilietus į Naujųjų
metų su ti ki mą Willowbrook pokylių
salėje ir še šias ,,Draugo” šeštadienio
laidos pre  numeratas. Visus nuo šir -
džiai kvie  čiame dalyvauti istoriniame
po ky  lyje, laimėti prizus ir pasi džiaug -
ti ,,Drau go” šimtmečiu! ,,Draugo” po -
ky lis įvyks spalio 17 d., šeštadienį,
Willow brook pokylių salėje (8900 Ar -
cher Ave., Willow Springs, IL 60480).
Pradžia 5 val. p. p.

��Pianisto Edvino Minkštimo ir
violončelininko Dane Johansen kon-
certas bus sekmadienį, spalio 18 d.,
12:30 val. p.p. Lietuvių dailės mu -
ziejuje (14911 127th  St., Lemont, IL,
PLC žemutiniame aukšte). Į labdaros
koncertą visus maloniai kviečia „Sau-
lutė”, Lietuvos vaikų globos bū relis.

��JAV Lietuvių jaunimo sąjungos
dalyviai nekantriai laukia ateinančio
Pa saulio lietuvių jaunimo sąjungos
kon greso Pietų Amerikoje.  Kon gre -
sas vyks gruodžio ir sausio mėnesiais.
Jau nimas dalyvaus programose Ar -
gen tinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje.
Šiuo se kraštuose jaunimas aktyviai
bendradarbiaus su jaunimu iš dauge-
lio pasaulio kraštų ir sugrįš į namus
įkvėp ti lietuviškos dvasios. Išrinkti
at stovai dalyvaus paskaitose ir su si -
rin kimuose, aptars Lietuvos jaunimo
pa dėtį šiuolaikiniame pasaulyje. Da -
ly viams taip pat bus suteikta proga
su sipažinti su Pietų Amerikos lietu-
vių bendruomene.  Dar yra proga už -
si registruoti ir dalyvauti šioje progra -
moje. Apsilankykite www.kongre-
sas.org, kur rasite daugiau informa-
cijos, arba parašykite el. laišką JAV
LJS valdybai javljsval dy ba@g mail.
com. JAV LJS nariai – tai 16–35 metų
am žiaus lietuvių jaunimas, kuris ska-
tina išlaikyti savo lietuvišką kultūrą
už sienyje. Laukiame jūsų!

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

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI 

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.5 proc. vieneriems ir 3.0 proc.
dvejiems metams terminuotas

indėlis 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

SU ,,DRAUGU” Į ANTRĄ  ŠIMTMETĮ!
Vasarą Draugo fondas neskambino

savo varpais, kviesdamas su grįž ti į
Drau go fondo kelią. Su apsi lan  kiusiu
rudenėliu kviečiame pas kubėti visus
rėmėjus vėl padidinti savo įna šus ir
tapti garbės nariais, jei dar nesate.
,,Draugo” dienraščiui rei kia nuolati -
nės paramos, siekiant pa lai kyti jo
gyvybę.

Amerikos investavimo birža šoki -
nėja žemyn ir aukštyn, dividendai nė -
ra aukšti, tačiau Draugo fondą reikia
auginti toliau. Didelis ,,Draugo” prie -
šas yra paštas. Administracija deda
pastangas, kad pašto darbas page rė -
tų, bet negalime tikėtis žymaus pašto
pagerėjimo. Galbūt reikėtų kiekvieno
numerio puslapiuose didelėmis rai -

dėmis parašyti, kiek dolerių kainavo
tos dienos persiuntimas. ,,Draugo”
gyvenimas priklauso nuo spaudą re -
miančių žmonių ir nuo prenumeratų.
Rei kia tikėtis, kad ,,Draugas”, su lau -
kęs 100 metų, ir toliau vienys tau-
tiečius ir palaikys lietuvišką išeivijos
gyvenimą. Gera spauda reikalinga
žmo gaus sielai, kaip duona kūnui. 

Remkime ir aukokime Draugo fon-
dui. Nuolatinis, kasdieninis draugas
visiems yra ,,Draugas”.

Rašydami testamentus, nepa -
mir škime dalies turto paskirti
Drau go fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 200 dolerių:
Marija Remienė, garbės narė, iš

viso 6,600 dol., Westchester, IL
Donatas ir Marian Greb, garbės

na riai, iš viso 6,105 dol., Piedmont,
CA

Adelaida Balbatienė, garbės na -
rė, iš viso 5,800 dol., St. Peters burg, FL

Zita Žvirzdienė, garbės narė, iš
viso 2,200 dol., Olympia, WA

Aleksas ir Danguolė Vitkai, gar-
bės nariai, iš viso 2,000 dol., Palos
Heights, IL

Dr. Vainutis Vaitkevičius, garbės
narys, iš viso 1,100 dol., Pleasant
Rid ge, MI

Juzė Daugelienė, iš viso 750 dol.,
Ormond Beach, FL – savo a. a. vyro
Jono Daugėlos atminimui.

Ona Kartanienė, iš viso 500 dol.,
Omaha, NE

Su 100 dolerių:
Gražina Kenter, garbės narė, iš

viso 2,850 dol., Danbury, CT
Eugenijus ir Irena Vilkai, gar-

bės nariai, iš viso 2,500 dol., Valen -
cia, CA

Konstancija Stasiulienė, garbės
narė, iš viso 2,050 dol., Lemont, IL

Viktoras ir Rūta Jautokai, gar-
bės nariai, iš viso 1,300 dol., Oak
Lawn, IL

Kun. Jonas A. Kuzinskas, iš viso
300 dol., Palos Park, IL

Kazys Navakauskas, iš viso 200
dol., Coventry, RI

Antanas ir Irena Dainorai, iš viso

200 dol., Franklin, TN
Emilija Kazlauskienė, iš viso 500

dol., Arlington, MA
Kazys ir Elena Karveliai, iš viso

100 dol., Novi, MI
Su 50 dolerių:
Apolonija Andrašiūnienė, gar-

bės narė, iš viso 2,090 dol., Orland
Park, IL

Kazys Gudauskas, garbės na -
rys, iš viso 1,650 dol., Baltimore, MD

Birutė Prasauskienė, garbės
na rė, iš viso 1,550 dol., Lomita, CA

Ona Skardienė, iš viso 850 dol.,
Thompson, CT

Kęstutis Keblys, iš viso 535 dol.,
Baton Rouge, LA

Dr. Janina Jakševičienė, iš viso
450 dol., Oak Lawn, IL

Su 25–20–5 doleriais:
Balys ir Elena Kondratai, gar-

bės nariai, iš viso 1,455 dol., Quaker
Hill, CT

Antanina Šalčius, iš viso 335 dol.,
Manchester, CT

Birutė Bernotienė, iš viso 210
dol., W. Hartford, CT

Marija Arštikienė, iš viso 340
dol., N. Riverside, IL

Aniceta Giedraitienė, iš viso 45
dol., Willowick, OH

Jonas Mežinskas, iš viso 110 dol.,
Oak Lawn, IL

Adelė Dragūnaitis, iš viso 10 dol.,
La Grange Park, IL

DF nuoširdžiai dėkoja visiems
aukotojams.

D Ė M E S I O !  D Ė M E S I O !D Ė M E S I O !  D Ė M E S I O !

Pasikeitė solistės Irenos Milkevičiūtės ir ansamblio ,,Vaivora”  koncertų
tvarkaraštis.

Nuo spalio 21 dienos ,,Vaivora” ir solistė Irena Milkevičiūtė viešės
Washington, DC. Spalio 22 d. jie dalyvaus švedų ambasadoje renginio, skirto
,,Europos kultūros sostinių projekto” pristatymui, metu.  

Spalio 22 d. jie su trumpu pasirodymu dalyvaus Lietuvos ambasadoje pa-
rodos ,,Lietuva: Kultūra ir istorija”  atidarymo metu.

Spalio 24 d. 7 val. v. ansamblis ,,Vaivora” ir solistė Irena Milkevičiūtė kon-
certuos Latvių salėje, 400 Hurley Dr., Rockville, MD. 

Koncertas, skelbtas Baltimore, neįvyks. 
Philadelphia koncertas vyks spalio 25 d., sekmadienį 2 val. p. p.  Lietuvių

namuose,  2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia.
Pasikeitimai įvyko Lietuvos ambasados Washington, DC prašymu. Tiki-

mės, kad į puikių atlikėjų koncertus susirinks daug žiūrovų. 
JAV LB Kultūros taryba 

Dr. Antanas ir Aldona Lipskiai, gyvenantys Wood Dale, IL, dėl
sveikatos negali dalyvauti „Draugo” šimtmečio pokylyje, bet atsiuntė 200
dol. auką. Ilgus metus dr. Antanas ir Aldona Lipskiai buvo nuoširdūs
„Draugo” draugai. Pokylio komitetas nuoširdžiai dėkoja A. ir A. Lipskiams
už dosnią auką.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Linas
ir  Beatričė Čepelės $240 tęsiant ber -
niuko metinę paramą, dr. Arnoldas ir
Giedrius Kungiai $1,000. Labai ačiū.
„Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf  St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275.

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja M. Krikščiūnui,  CA už $50 auką.
Šią auką paskyrė padėti tuberkulioze
(TB) sergantiems ligoniams Lietu-
voje. Lithuanian Mercy Lift, P. O.

Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel. 708-636-6140. Tax ID # 36-
3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja R. ir D. Valodkai, FL, už $25 auką.
Šią auką paskyrė cukriniu diabetu
sergantiems vaikams. Lithuanian
Mercy Lift. P. O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Fed. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org
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