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Vilnius, spalio 23 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė su
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijos (ESBO) generaliniu
sekretoriumi Marc Perrina de Bri-
chambaut aptarė pasirengimo Lietu-
vai pirmininkauti ESBO klausimus.
Lietuva ESBO pirmininkaus 2011 m.

Kaip po Lietuvos valstybės vado-
vės ir ESBO generalinio sekretoriaus
susitikimo sakė prezidentės atstovas
spaudai Linas Balsys, ilgalaikių ESBO
darbų sąraše lieka įšaldyti konfliktai,
santykiai su Rusija ir Baltarusija.

L. Balsys atkreipė dėmesį, jog
plačiau kažką planuoti yra sunku,

nes 70 proc. pirmininkaujančios vals-
tybės darbų yra operatyvios reakcijos
į tuo metu iškylančius iššūkius.

ESBO taip pat yra atsakinga už
rinkimų stebėjimą, tad D. Grybaus-
kaitė per susitikimą su M. P. de Bri-
chambaut pažymėjo remsianti visas
stebėjimo misijas, kur jos bebūtų.

,,Pirmininkaujanti šalis labiau
prižiūri, nėra taip, kad ji pati priimtų
sprendimus. Atliekant tuos tarpinin-
kavimo, koordinavimo darbus didelė
atsakomybė teks diplomatams”, – pa-
žymėjo prezidentės atstovas spaudai.

M. P. de Brichambaut susitiko ir
su premjeru Andriumi Kubiliumi. Per
šį susitikimą ESBO generalinis sekreto-
rius pabrėžė, kad būsimas Lietuvos pir-
mininkavimas ESBO yra ne tik didelė
atsakomybė šaliai, bet ir puiki galimybė
sudaranant politinę ESBO darbotvarkę
įgyvendinti pagrindinius Lietuvos už-
sienio politikos principus.

ESBO generalinis sekretorius į
Vilnių atvyko dalyvauti diskusijoje,
skirtoje Lietuvos pasirengimui pir-
mininkauti ESBO.

V. Adamkus: jei CŽV kal∂jimas
buvo, tai – nusikaltimas

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) – Ka-
denciją baigęs prezidentas Valdas
Adamkus pakartojo neturįs jokios in-
formacijos, kad Lietuvoje būtų veikęs
slaptas Jungtinių Valstijų Centrinės
žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjimas,
bet pabrėžė, kad pasitvirtinus to-
kiems pranešimams Lietuva turėtų
atsiprašyti, o atsakingi asmenys – bū-
ti patraukti atsakomybėn.

Pasak buvusio šalies vadovo, pa-
aiškėjus, kad toks centras įtaria-
miems teroristams vis dėlto buvo
įrengtas be jo žinios, tai prilygtų nu-
sikaltimui.

V. Adamkus sakė šį klausimą ap-
taręs su prezidente Dalia Grybaus-
kaite, kuri šią savaitę sakė turinti
,,netiesioginių įtarimų” dėl kalėjimo.

V. Adamkus Lietuvos prezidentu
buvo dvi kadencijas – 1998–2003 ir
2004–2009 metais. JAV televizijos
,,ABC News” teigimu, slaptas CŽV
centras, kuriame kalinti įtariami ,,al
Qaeda” teroristai, netoli Vilniaus vei-
kė iki 2005 m. lapkričio mėnesio.

V. Adamkaus teigimu, tokie pra-
nešimai jam ,,yra fantastiškai skam-
bantis dalykas”. Paklaustas, ar, jo
manymu, kalėjimas galėjo būti įreng-
tas be šalies prezidento žinios, V.
Adamkus atsakė: ,,Mano supratimu,
tai yra neįmanoma, ir jeigu tai įvyko,
tai yra nusikaltimas.”

Kadenciją baigusio prezidento
teigimu, žinios apie galimą CŽV ka-
lėjimą kenkia Lietuvos įvaizdžiui pa-
saulyje.

Svarstyti su Lenko korta susijê klausimai
Vilnius, spalio 23 d. (Delfi.lt) –

Seimo Užsienio reikalų komitetas,
dar kartą svarstęs užsienio valstybių
tėvynainių kortų dalijimą Lietuvoje,
leido suprasti, kad Lenko korta neke-
lia pavojaus nacionaliniam saugu-
mui. Po posėdžio, kuriame su Lenko
korta susiję klausimai svarstyti trečią
kartą, pranešta, kad bus gilinamasi į ga-
limas pasekmes, jei Lietuvoje būtų dali-

jamos trečiųjų šalių tautiečių kortos.
Šią vasarą buvo pasigirdę Rusijos

fondo „Rusai” ketinimai rusų kilmės
Baltijos šalių, Ukrainos, Kazachstano
ir Moldovos piliečiams dalinti Ruso
kortas.

Užsienio reikalų komiteto vado-
vas Audronis Ažubalis sakė manąs,
kad kitų valstybių lietuviams dalina-
mos kortos gali kelti grėsmę nacio-

naliniam saugumui.
Šiuo metu kitos valstybės tėvy-

nainių kortas turi tik lenkų kilmės
Lietuvos piliečiai. Diskusijų, ar Len-
ko korta yra suderinama su Lietuvos
Seimo nario statusu, Lietuvoje kilo,
kai paaiškėjo, kad šias kortas turi
Lenkų rinkimų akcijos Seimo nariai.
Seimas svarstė galimybę dėl Lenko
kortos kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Lietuva ESBO pirmininkaus 2011 metais
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Prezidentė su M. P. de Brichambaut aptarė pirmininkavimo ESBO pasirengimo
klausimus. President.lt nuotr.

New York, spalio 22 d. (ELTA) –
Pirmą kartą didžiausiame ir įtakin-
giausiame pasaulio modernaus meno
muziejuje New York (MoMA) bus pri-
statomas Lietuvos kinas. Gruodžio
4–13 d. Amerikos žiūrovams bus pa-
teikta lietuvių kino apžvalga nuo ne-
priklausomybės atkūrimo iki šių dienų.

Per dešimt dienų MoMA bus pa-
rodyta 14 vaidybinių, dokumentinių
ir trumpametražių lietuviškų filmų,
sukurtų nuo 1990 iki 2009 m. Tokios
didelės apimties nacionalinio kino re-
trospektyvas New York modernaus
meno muziejuje tradiciškai pristato
tik šalys su išsivysčiusia kino pra-
mone, pavyzdžiui, Prancūzija, Vokie-
tija, Jungtinė Karalystė, Rusija.

Lietuvos kino dienas rengia New
York modernaus meno muziejus ir
Tarptautinis trumpametražių filmų
festivalis ,,Tinklai”.

,,Lietuvai tai puiki galimybė pa-
teikti pasauliui ir Amerikos kino rin-
kai ryškiausius filmus, sukurtus per
pastaruosius 20 metų. Amerikiečiai
apie Rytų Europos kiną žino itin ma-
žai, tačiau tokie režisieriai kaip Arū-
nas Matelis, Šarūnas Bartas ar Jonas
Mekas garsina lietuvių kūrybą ir Lie-
tuvos vardą”, – teigia Lietuvių kino
dienų kuratoriaus padėjėjas Artūras
Jevdokimovas.

New York modernaus meno mu-
ziejaus – pasaulinio kultūrinio centro
– dėmesys Lietuvos kinui yra didžiu-
lis pasiekimas. Peržiūrų metu bus
rengiami Lietuvos atstovų susitiki-
mai su JAV kino platintojais ir pro-
diuseriais. Lietuvių filmų programą
atrinko garsus JAV kino kritikas
Laurence Kardish.

Valstybės saugumo departamento
bazė. DELFI (K. Čachovskio) nuotr.
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Man viešint Lietuvoje, kalbi-
nama internetinio dienraščio
vyr. redaktoriaus Andriaus Na-
vicko apie gražią dienraščio su-
kaktį, ypač norėjau pabrėžti, jog
dabartiniai ir būsimi skaitytojai į
dienraštį žiūrėtų ne vien tik kaip
į istorinį paveldą, bet ir pama-
tytų čia ir dabar leidžiamą lei-
dinį. ,,Draugo” svarbiausiam
renginiui – 100-mečio pokyliui –
praėjus, apie kurį negailėdamas
rašalo ir puslapių šiame nume-
ryje rašo mūsų bendradarbis dr.
Romualdas Kriaučiūnas, norė-
čiau paraginti visus mus, šiuos
2009 metus daugiau besigręžio-
jusius į praeitį, sugrįžti į dabartį
ir net paspėlioti apie ateitį.
Šimtmetis yra puiki proga keisti
ir keistis. Klausimas – ne tik ar
norime, bet ar ir esame pasi-
ruošę tą daryti – savo mintimis
dalijosi į paskutinį pokalbį su-
sirinkę ,,Draugo” pokylio rengi-
mo komiteto nariai šią savaitę.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

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

Paklausus ateitininkų, kada įkurta
organizacija, kuriai jie priklauso,
išgirsti skirtingus atsakymus. Vie-

ni sako, kad 1910-aisiais, kiti 1911-ai-
siais, treti organizacijos pradžia įvar-
dija net vyskupo Valančiaus švietėjišką
veiklą. Netgi organizacijai vardą davęs
žurnalas „Ateitis” turi tris gimtadie-
nius. Pirmasis — 1910 metų ruduo, kai
Kazio Bizausko vadovaujama mokslei-
vių grupelė išleido ranka rašytą laik-
raštuką „Ateitis”, antrasis — 1911
metų vasario mėn., kai „Draugijos”
žurnale pasirodė priedas „Ateitis”,
trečiasis — 1913 m, kai išėjo pirmasis
savarankiškas „Ateities” žurnalo nu-
meris. Na, bet juk ne tiek svarbu tiksli
data, svarbu, kad žurnalas „Ateitis” ir
ateitininkų organizacija gyvuoja jau
beveik šimtą metų.

Ateitininkų federacija visus šiuos
metus skiria savo organizacijos šimt-
mečiui, o pagrindinis šventimo ak-
centas — kitais metais įvyksiantis XVI
Ateitininkų kongresas, kuris vyks 2010

m. rugpjūčio 6–8 dienomis Vilniuje.
Prieš kongresą, rugpjūčio 2–5 dienomis
vyks prieškongresinė stovykla, į kurią
kviečiami visi ateitininkai: ir jaunučiai,
ir moksleiviai, ir studentai, ir sendrau-
giai.

Susibūręs Ateitininkų šimtmečio
komitetas jau planuoja renginių pro-
gramą, tariasi dėl kongreso vietos ir
kitų techninių dalykų. Kad šimtmetis
būtų šventė, reikalingas visų ateitinin-
kų, nepriklausomai, kur jie gyventų ir
veiktų, prisidėjimas.

Prisidėti galite savo sumanymais,
kūryba, informacijos pasidalijimu su
kitais, atvykimu į kongresą ir kitų pa-
raginimu tai padaryti.

Tuoj bus skelbiami ateitininkų
šimtmečio dainos sukūrimo bei meni-
nės fotografijos konkursai. Tikimės,
kad JAV gyvenantys ateitininkai akty-
viai juose dalyvaus. Konkurso nuosta-
tai bus paskelbti artimiausią savaitę.
Taip pat visos kuopos kviečiamos
įsiamžinti dokumentinėje nuotraukoje,
kurioje būtų visi kuopos nariai ir glo-
bėjai. Šias kuo geresnės kokybės nuo-
traukas su paaiškinimu, narių išvardi-
jimu siųskite el. p: reda@pilieciai.lt

Taip pat šiuo el. adresu galite ra-
šyti, jei reikalinga pagalba susirandant
gyvenamąją vietą Vilniuje kongreso
metu ar dėl kitų klausimų.

Lietuviams įprasta didžiąsias re-
ligines, šeimos šventes švęsti kartu.

Artėja Ateitininkijos 100-metis

Jaunųjų ateitininkų laužą kuria vadovas Audrius Rušėnas ir jaunutė Daina Maleiškaitė. Mamos sušalusiems vaikams virė kaubojų
patiekalą ,,čili” (iš k.): Rita Maleiškienė, Rita Rušėnienė, Ramunė Motekaitienė ir Asta Zimkienė. Apatinėje nuotraukoje jaunutės
vaidina prie laužo: Lillė Sadauskaitė, Ūla Lapkutė, Julija Žliobaitė, Lina Lietuvninkaitė, Eristida Butkevičiūtė, Nida Aleksaitė ir
Nerija Čuplinskaitė. Kazio Motekaičio nuotraukos.

Visi keliai veda į XVI
Ateitininkų jubiliejinį
kongresą 2010 m.
Vilniuje

Registracija Moksleivių
žiemos kursams

Moksleivių ateitininkų sąjungos centro
valdybos ruošiami Ateitininkų pasau-
lėžiūros kursai įvyks š.m. gruodžio 26
– sausio 1 d. Dainavoje. Jau lapkričio
1 d. rasite registracijos informaciją
moksleivių ateitininkų tinklalapyje
www.mesmas.org. Kviečiame pasi-
žiūrėti ir užsiregistruoti.

Pereitą savaitgalį Čikagos Partizano Daumanto – Prano Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopa sukūrė laužą
Ateitininkų namų sodelyje, Lemont. Pakeliui į laužą buvo išstatytas žvakių takelis, kuris mus lydėjo prie laužo šviesos.
Tą vakarą buvo ypatingai šalta, todėl džiaugėmės, kad laužo ugnis mus šildė. Visi prie laužo pasirodė — maži, jaunieji

ateitininkai, moksleiviai, ir net jų tėveliai. Mes dainavome dainas, vaidinom vaidinimus ir šaukėm šūkius. Man labiausiai
patiko moksleivių vaidinimas. Vienas moksleivis paaiškino, kad jam ir jo draugams reikėtų išsivalyti ausis. Jis, atsigėręs
gurkšnį vandens, ,,įspjovė” į šalia stovinčio draugo ausį. Draugo žandai išsipūtė, lyg būtų prisipildę vandens. Tas tada
sekančiam draugui ,,įspjovė” į ausį ir t.t. kol paskutinysis išspjovė nešvarų vandens gurkšnį ant žolės — pasirodo, taip moks-
leiviai ausis plaunasi. Po vaidinimų mes susirinkome Ateitininkų namuose ir valgėme dešreles su čili ir gėrėme karštą
kakavą. Valgėme ir ,,s’mores” — tai Amerikos skautų ypatingas sausainis kepamas ant laužo. Nors buvo šaltas vakaras,
bet mums tai buvo nesvarbu, nes visi buvo apsupti šiltos nuotaikos. — Nida Aleksaitė

LAUŽAS

Čikagos moksleivių
susirinkimas

Čikagos kun. A. Lipniūno – prez.
Stulginskio moksleivių ateitininkų
kuopos susirinkimas įvyks penktadie-
nį, lapkričio 6 d., 7 val. vak. Ateitinin-
kų namuose, Lemont. Kviečiami visi
moksleiviai nuo 9 iki 12 skyriaus. Tai
gera proga susipažinti su ateitininkų
veikla. Taip pat pranešame, kad trečias
šių metų susirinkimas numatytas
gruodžio 12 d.

Vija Kasniūnaitė, korespondentė

Šimtmetis — puiki proga visai atei-
tininkų šeimai sueiti draugėn, kartu
pasidžiaugti jubiliejumi. Mieli atei-
tininkai, bičiuliai, visus raginame
skubėti įsigyti lėktuvo bilietus kitai
vasarai į Lietuvą! Visi esate labai
laukiami!

Reda Sopranaitė
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Ar trys moterys
Lietuvą valdo?

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Lietuvoje, šioje žavioje prie Baltijos jūroje šalyje, net ir senovėje
moteris gerai išmanė savo savitą vaidmenį. Istorijos puslapiuose
randame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žymių moterų, le-

gendinių karžygių, va, net savo vyrų neužbaigtų darbų tęsėjų, kaip ta is-
torinė didvyriškoji Gražina. O Rusijos carų slopinamoje Lietuvoje moteris
tapo ne tik šeimos židinio kurstytoja, bet ir savo vaikų „mokykla”. Kuri gi
kita tauta gali didžiuotis lietuvės motinos „vargo mokykla” – Petro Rim-
šos įamžinta skulptūra – prie ratelio verpiančia jauna motina, mokančia
savąjį vaiką iš uždrausto lietuviško elementoriaus skaityti? Vai, juk tai
buvo didvyriškas moters pasiaukojimas! Rusų žandarų užklupta tai da-
rant, jos laukė žiauri bausmė.

Pirmosios LR nepriklausomybės paskelbimo metu mūsų kilnioji rašy-
toja, dvasinio auklėjimo ugdytoja Marija Pečkauskaitė giliai suprato mo-
ters paskirtį. Savo raštuose ji akivaizdžiai ją išdėstė: „Vyriausias moteriš-
kės uždavinys yra jungti žemę su dangumi.” Tarsi jos mestą svarbią mintį
išgirdę, Lietuvos balsuotojai 1920 m. į Steigiamąjį seimą išrinko liaudi-
ninkę, rašytoją, publicistę, visuomenininkę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.
Antanas Smetona, atidaręs Seimą, pakvietė vyriausią (59 m.) Petkevičaitę
pirmininkauti pirmajam posėdžiui.

Negalima užmiršti ir kitos žymios anų laikų seimūnės – Magdalenos
Galdikienės, pedagogės, visuomenininkės, didžios katalikų moterų vei-
kėjos bei organizatorės, irgi 1920 m. išrinktos į Steigiamąjį seimą (29 m.)
Po 5 metų jau ji buvo Seimo sekretorė, o 1926 m. net Seimo vicepirmi-
ninkė. Argi ne nuostabu, jog ir tuomet moterys nesnaudė, bet buvo žva-
lios politikės? Regis, kad iš vyrų pusės nekilo joks „maištas”. Anaiptol!

Ogi mūsų karta yra gyva brangių istorinių įvykių liudininkė. Moterys
mūsų tėvynėje virto narsiomis vyrų talkininkėmis visų nelemtų mūsų že-
mės okupacijų metu. Jos tapo ne tiktai drąsiomis partizanų ryšininkė-
mis, bet ir pačios su ginklu pasiryžusiai partizanavo. Išvydome jas ir atvi-
ro žodžio – tiesos skelbėjomis, disidentėmis. Už tėvynės meilę bei ištiki-
mybę jos liko tremtinės už tolimo Uralo, įšalo žemėje Sibire, katorginin-
kės Kazachstano stepėse.

Štai Vladas Putvys, rašytojas, Šaulių sąjungos steigėjas, Lietuvos Res-
publikos „žydėjimo laikais” įvertino moters svarbą bei didžiulę reikšmę,
atkreipdamas į tai kitų dėmesį, rašė: „Vergijos ir baudžiavos laikais daug
nustojo ir mūsų moteris. Dabar ji vėl pamažu atgauna savo sostą. Padė-
kime jai tapti tikro gyvenimo karaliene!” Parašyta – padaryta!

Ak, ir tarytum XXI amžiuje, iš praeities atsiliepė aidas į Lietuvos tau-
tos rinkėjus. O jie, tai išgirdę, didesne tautos dauguma į Lietuvos Respub-
likos aukščiausios valdžios sostą įsodino pirmąją istorijoje moterį Prezi-
dentę – Dalią Grybauskaitę.

O ji, it atsidėkodama savajai tautai, atėjo jai tarnauti ne tuščiomis
rankomis ar nuolat politikų įprastais tuščiais pažadais, bet atsinešdama
kupiną vertybių kraičio skrynią. Joje surinkti ne tik Europos kraštų
pagyrimai, įvertinimai, netgi jos apdovanojimai, bet, kas visų svarbiausia,
jos pačios didelis patyrimas tarptautinėje plotmėje, jai besidarbuojant su
įvairių pakraipų, įvairių valstybių politikais. Būdama pačiame aukščiau-
siame amžiaus pajėgume, kupina energijos, ryžto, stiprios, anot kitatau-
čių, „geležinės” valios, geranoriško nusistatymo padėti savo tėvynei,
įklimpusiai bėdoje, tarsi aukodamasi ar statanti save gyvu pavyzdžiu,
pradėjo savoje žemėje „tvarkytis” nuo savęs. Suprasdama sunkią visą pa-
saulį užplūdusią ekonominę krizę, tvirtai susiveržė diržu. Pirmiausia nu-
sprendė perpus sau sumažinti atlyginimą, atsisakyti patogių, prabangių
skrydžių, savo gyvenamo būsto nei papuošti, nei pagerinti... Viską, tary-
tum puikiai matydama bei įžvelgdama, karpė, kiek pajėgdama ir kitų
plačiai pamėgtus „padykusius nemokamus malonums ir patogumus”.

D. Grybauskaitė perėmė LR vairą į savo rankas būdama jau gerai
patyrusi politikė, taipgi turėdama žinių skrynią, nė kiek nemenkesnę už
savo kraičio skrynią. 1983 m. ji baigė A. Ždanovo universitete, Leningra-
de, politinės ekonomikos studijas. O 1988 m. Maskvoje apgynė socialinių
mokslų (ekonomikos krypties) daktarės laipsnį (Ph D). 1991 m., gilin-
dama savo profesinį išsilavinimą, Georgetown University (Washington,
DC), Tarptautinių ekonominių santykių institute, D. Grybauskaitė baigė
specialią programą vadovams. Mūsų tėvynės Prezidentės laisvai vartoja-
mos 5 kalbos (lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir lenkų) yra tūzas jos ga-
biose rankose, be vertėjų diplomatiškai susikalbant su pasaulio valstybių
vadovais.

Kita politikė, taip pat Lietuvos istorijoje pirmoji moteris, yra Seimo
pirmininkė Irena Degutienė. Ne naujokė politikoje, ji jau du kartus „raga-
vo” valdžios. Pirmą kartą ji veikė kaip LR premjerė nuo 1999 m. gegužės
4 d. iki 1999 m. gegužės 18 d., antru kartu – nuo 1999 m. spalio 27 d. iki
1999 m. lapkričio 3 d. Ji yra sėdėjusi Socialinės apsaugos ir darbo minist-
rės kėdėje (1996–2000 m.). 1978 m. baigė Vilniaus universitete medicinos
mokslus, beveik 20 metų darbavosi Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, prieš
užimdama Sveikatos apsaugos ministro pavaduotojos vietą. 1996 m. ji bu-
vo išrinkta į Seimą, o 2000 m. perrinkta. Nukelta į 9 psl.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  
APAŠTALIŠKOJI KONSTITUCIJA –

EKUMENINIO DIALOGO TARP 
KATALIKŲ IR ANGLIKONŲ PASEKMĖ

Tuo pat metu, kai Romoje vyku-
sioje spaudos konferencijoje buvo
pranešta apie rengiamą Apaštališkąją
konstituciją, Romoje ir Londone buvo
paskelbtas Anglijos anglikonų bei
Anglijos ir Velso katalikų Bažnyčių
primų – Kenterberio arkivyskupo
Rowan Williams ir Vestminsterio
arkivyskupo Vincent Nichols – ben-
dras pareiškimas. Abu arkivyskupai
spalio 20 d. rytą Londone surengė ir
bendrą spaudos konferenciją apie
Apaštališkąją konstituciją, jos reikš-
mę ir perspektyvas.

Abu primai užtikrino, jog bus
tęsiamas katalikų ir anglikonų dialo-
gas. Pasak Anglikonų primo Wil-
liams, Šv. Sostas tęsia normalius san-
tykius su anglikonais. Katalikų pri-
mas sakė, jog Apaštališkoji konstitu-
cija yra ne anglikonų padėties įver-
tinimas, o atsiliepimas į tuos, kurie
prašosi į Katalikų Bažnyčią. Pastaroji
laikysena pabrėžiama ir bendrame
pareiškime.

Jame sakoma, jog Apaštališko-
sios konstitucijos paskelbimu popie-
žius Benediktas XVI atsiliepia į dau-
gybę per pastaruosius kelerius metus
gautų prašymų, kuriais į Šventąjį
Sostą kreipėsi pilnutinės ir regimos
vienybės su visuotine katalikų Baž-
nyčia siekiančios anglikonų grupės,
pasiryžusius pareikšti, kad dalijasi
bendru tikėjimu bei pripažįsta Petro

tarnystę kaip paties Kristaus valią
savo Bažnyčiai.

Popiežius Benediktas XVI Apaš-
tališkąja konstitucija patvirtins ka-
noninę struktūrą, numatančią asme-
ninius ordinariatus, kurie įgalins
anglikonų tikinčiuosius sukurti pil-
nutinę vienybę su katalikų Bažnyčia,
tačiau išlaikant anglikonų dvasingu-
mo paveldui būdingas savybes.

Kenterberio arkivyskupas Wil-
liams ir Vestminsterio arkivyskupas
Nichols pažymėjo, jog yra pasiryžę
tęsti ir sutvirtinti vykdomą bendrą
įsipareigojimą ir pasitarimus šiais ir
kitais klausimais, jog bus tęsiami
mišrūs Anglijos ir Velso vyskupų kon-
ferencijos ir Anglijos Bažnyčios Vys-
kupų namų susitikimai bendros misi-
jos klausimais.

Anglijos katalikų ir anglikonų
primai pareiškė norą tęsti Lydse 2006
metais pradėtus ir Lambete 2008
metais pratęstus bendrus anglikonų
ir katalikų susikaupimo ir maldos
susitikimus. Glaudus bendradarbia-
vimas bus tęsiamas augant vienybėje
ir misijoje, liudijant Evangeliją savo
kraštui ir Bažnyčiai pasaulyje, – pa-
žymėjo bendrame pareiškime Angli-
jos anglikonų bei Anglijos ir Velso ka-
talikų primai. 

Parengė klier. Andrius Tarvidas
,,Vatikano radijas”

Šį savaitgalį, spalio 23-25 d., Čikagoje vyks „Evangelijos paskelbimo ir
Lietuvos vardo tūkstantmečio” iškilmės, kuriomis bus paminėta vyskupo šv.
Brunono misija, pirmasis Kristaus Evangelijos paskelbimas Lietuvos krašte. 

Sukakties renginiai Čikagoje prasidės penktadienį, spalio 23 d., ekume-
nine malda Ziono lietuvių evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų para-
pijoje. 

Šeštadienio, spalio 24-osios rytą šventė aplankys Illinois valstijos šiaurinį
kraštą, kur Mundelein priemiestyje, Gedimino lituanistinėje mokykloje bus
paminėtas Lietuvos tūkstantmetis ir šios mokyklos gyvavimo septynerių
metų sukaktis. 

Šeštadienio, spalio 24-osios, vakare, Pasaulio lietuvių centro Lietuvių dai-
lės galerijoje, Lemont ruošiama konferencija tema „Lietuvos tūkstantmetis –
Europos atradimas”. 

Pagrindinę Lietuvos evangelizacijos sukakties minėjimo dieną, spalio 25-
ąją, sekmadienį, Šventojo Vardo Čikagos katedroje vyks iškilmingos šv. Mišios.
Su lietuvių parapijų kunigais Mišias celebruos JAV Vyskupų konferencijos
pirmininkas, Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI, Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius, SJ ir LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putri-
mas bei iškilmėse dalyvaujantys svečiai.  

* * *

* * *
Š. m. spalio 19–20 d. Vasario 16-osios gimnazijoje lankėsi arkivyskupas

Sigitas Tamkevičius, SJ. Jį lydėjo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas.

Vasario 16-osios gimnazijos chorelis su kun. J. Dėdinu, arkivyskupu S. Tamke-
vičiumi ir prel. E. Putrimu. Marytės Šmitienės nuotr.
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ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Nors jokia lietuviška organizacija
šių metų nepaskelbė ,,‘Draugo’ me-
tais”, tokio pripažinimo dienraštis
tikrai nusipelnė. Kaip ten bebūtų,
2009 metai atmintyje liks kaip ,,Drau-
go” metai. 

Šimtmečio proga kovo 22 d. Či-
kagoje jau įvyko ,,Draugo” surengtas
koncertas. Jau buvo paruošta ir Lie-
tuvoje išleista bei ten pristatyta kny-
ga ,,‘Draugui’ – 100. Už tikėjimą ir
lietuvybę” (knygą išleido Lietuvių ka-
talikų spaudos draugija, sudarytoja
Marija Remienė, redaktorė Audronė
Škiudaitė). Kiek vėliau Čikagoje buvo
surengta paroda, skirta 100-metį
švenčiančiam ,,Draugui”. Ją parengė
žinomas ir kruopštus ,,Draugo” ben-
dradarbis, fotografas Jonas Kuprys.
Dabar ta įdomi ir sėkminga paroda
yra nukeliavusi į LR Vyriausybės
kanceliarijos rūmus Vilniuje ir bus
ten iki lapkričio 4 d. Netolimoje atei-
tyje numatoma anksčiau mano minė-
tą knygą pristatyti ir Čikagos apylin-
kėje. O spalio 17 d., šeštadienį, įvyko
šaunus ir atmintinas ,,Draugo” 100-
mečio pokylis. Tai dar viena puokštė į
Marijos Remienės ir jos talkininkų
pinamą ir nevystantį jubiliejinės su-
kakties vainiką. Visuose čia išvardy-
tuose renginiuose Marija Remienė
grojo pirmuoju smuiku.

Pokylio komitetui pirmininkavo
dr. Jonas Prunskis. Be jo, komitetą
sudarė devyniolika energingų, dau-
giausia viduriniosios kartos atstovų,
savo veikla gražiai pasižymėjusių
lietuviškoje visuomeninėje ir kultūri-
nėje veikloje: Stanley Balzekas, Jr.,
Ofelija Baršketis, Birutė Bublienė,
Dalia Cidzikaitė, Rimas Domanskis,
Rimas Gedeika, Aldona Gintautaitė,
Birutė Jodwalis, Jurgis Joga, Marius
Kasniūnas, Algis Kazlauskas, Teresė
Kazlauskienė, Saulius Kuprys, Vytas
Maciūnas, Edis Mickus, Aušra Pada-
lino, Pranas Pranckevičius, Marija
Remienė ir Dalia Zarskienė. Prieš po-
kylį tiek organizacijos, tiek pavieniai
asmenys galėjo raštu pasveikinti mie-
ląjį ,,Draugą”. Visi laiku gauti sveiki-
nimai buvo išspausdinti 60-yje nesu-
numeruotų puslapių leidinyje.

Šimtmečio pokylyje garbės svečio
teisėmis dalyvavo prof. Vytautas
Landsbergis – pirmasis antros atkur-
tos nepriklausomos Lietuvos Respub-
likos vadovas, Sąjūdžio pirmininkas,
politikas, visuomenės veikėjas, meno,
muzikos ir kultūros istorikas, 2004
m. išrinktas ir vėliau perrinktas
Europos Parlamento nariu.

Į pokylį, vykusį Wilowbrook Ball-
room, Willow Springs, Illinois, su
žmona nuvykau prieš penktą valan-
dą, kad matyčiau viską nuo pat pra-
džios. Žmonės pradėjo rinktis numa-
tytu laiku. Prie registracijos stalo bu-
vome mandagiai ir draugiškai užre-
gistruoti. Kai kurie asmenys savo
švarkų atlapuose ar suknelėse turėjo
prisisegę žalia spalva šviečiančią
sagutę. Maniau, kad taip buvo pažy-
mėti rengėjų komiteto ir kiti ruošos
darbuotojai. Mums jau sėdint prie
stalo, prie mūsų priėjo mergina, irgi
su žalia šviesele, ir pasiūlė įsigyti lo-
terijos bilietėlį. Jį gavusi mergina
man įsegė tokią pat žalią švieselę. Per
visą vakarą tų žalių švieselių daugėjo,
nes daugėjo pokylio dalyvių, kurie

prie šio kūrybingo sumanymo prisi-
dėjo. Žalia spalva – tai vilties spalva.
Tokią apčiuopiamą viltį skatino po-
kylin susirinkę daugiau nei 430 daly-
vių.

Prie stalo kiekvienam buvo padė-
ta po vakaro programos leidinį, o su-
venyriniuose puodeliuose radome po
senų ,,Draugo” numerių pirmąjį pus-
lapį. Vakaro pabaigoje surinkau ke-
turis skirtingus puslapius – 1920,
1939, 1944 ir 1990 metų. Tai buvo
labai paveikus pokylio dalyvių perkė-
limas į ,,Draugo” nueitą kelią, jo pus-
lapiuose atsispindėjusias istorines
akimirkas. Pvz., 1990 m. kovo 13 d.
numeryje pranešama, kad paskelbtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mas su Vytautu Landsbergiu, Aukš-
čiausios Tarybos pirmininku, ir Kazi-
miera Prunskiene, Ministrų tarybos
pirmininke. Dar kartą ačiū J. Kupriui
už šią naujovę. 

Kita praktinė naujovė buvo stalų
papuošimas. Ant kiekvieno stalo bu-
vo po aukštą vazą su baltomis rožė-
mis. Plona vazos kojytė buvo užtekti-
nai aukšta, kad nekliudytų matyti ir
bendrauti su kitoje stalo pusėje sė-
dinčiais. Tai tik pora kruopštaus
planavimo iki svarbių smulkmenų
pavyzdžių.

Pokylį atidarė ir jam vadovavo dr.
Prunskis. Pirmasis susirinkusius pa-
sveikino Lietuvos Respublikos amba-
sadorius JAV ir Meksikai Audrius
Brūzga, palinkėjęs ,,Draugui” nenu-
sigręžti nuo Lietuvos. A. Brūzga lin-
kėjimus perdavė ir nuo LR Užsienio
reikalų ministro Vygaudo Ušacko.
Joana Kuraitė-Lasienė pasveikino
Kanados Lietuvių Bendruomenės ir
,,Tėviškės žiburių” vardu. Savo trum-
poje kalboje ji nepamiršo visų pa-
kviesti į 2010 metais įvyksiančią Dai-
nų šventę Toronto mieste. Vytas
Maciūnas, naujai perrinktas JAV LB
Krašto valdybos pirmininku, dėkojo
visiems už ryžtingus žingsnius išlai-
kant lietuvybę.

Iš gausių sveikinimų raštu buvo
perskaitytas tik LR Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės sveikinimas, kuris
yra taip pat išspausdintas tiek pro-
gramos leidinyje, tiek ir spalio 17 d.
,,Drauge”. Prezidentė palinkėjo
,,Draugui” ir toliau būti laisvo žodžio,
tolerancijos ir lietuviškos kultūros
skleidimo pavyzdžiu, reikšmingų dar-
bų puoselėtoju, tradicijų ir kultūrinio
paveldo saugotoju. Susirinkusius po-
kylio svečius pasveikino prel. Edis
Putrimas, po to sukalbėjo invokaciją. 

Belaukiant kulinarinių mandry-
bių, visiems, begurkšojantiems rau-
doną ar baltą vyną, keturiuose ekra-
nuose buvo parodytas Ryčio Januš-
kos parengtas ,,Draugo” istorinių
akimirkų fotomontažas. Stalus pa-
siekęs maistas buvo skanus ir sotus.
Mėgavomės salotomis, lašišos ir jau-
tienos kepsniais, desertui ragavome
skanaus torto. Beje, torto pristaty-
mas buvo labai įspūdingas. Prigesi-
nus šviesas, iš virtuvės pusės pasipylė
keliasdešimt patarnautojų, nešinų
degančiomis žvakutėmis papuoštais
tortais. Atrodė tarsi iš tėvynės atke-
liavę vaidilučių nešami ugnies žibu-
rėliai. Vaizdas – tikrai neužmirštamas.

Toliau ,,Draugo” leidėjų vardu
kalbėjo Saulius Kuprys, Lietuvių ka-
talikų spaudos draugijos tarybos pir-
mininkas.             Nukelta į 10 psl.

2009–IEJI ATMINTYJE LIKS KAIP2009–IEJI ATMINTYJE LIKS KAIP
,,DRAUGO” METAI,,DRAUGO” METAI

Willowbrook pokylių salėje spalio 17 d. įvyko ,,Draugo” 100-mečio pokylis

,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzi-
kaitė ir Narimantas Udrys.

Jono Urbono nuotrauka

Vakaro rengėjai ir svečiai (iš k.): Teresė Kazlauskienė, dr. Romualdas Kriaučiū-
nas ir Marija Remienė.

Garbės svečias prof. Vytautas Lands-
bergis.

Iš kairės: Joe Kulys, marijonų provincijolas Dan Cambra ir ,,Draugo” leidėjų
tarybos pirmininkas Saulius Kuprys.

Pokylio svečiai džiaugėsi ant savo stalų radę senų dienraščio puslapių.
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ZENONAS V. REKAŠIUS

Būčiau linkęs pritarti gerb. Al-
gimanto S. Gečio komentarui, iš-
spausdintam šių metų spalio mėn. 3
dienos ,,Drauge”, kuriame jis siūlo
pagalvoti apie Liustracijos komisijos
veiklos baigtį. Iš tikrųjų, praėjus be-
veik 20-čiai metų nuo nepriklau-
somybės atgavimo, tolimesnės jos ne-
priklausomybės priešų, kolaborantų
ar kitokių politinių nusikaltėlių pa-
ieškos pradeda kelti rimtų teisinių ir
moralinių abejonių. Tuo labiau, kad
masinis teroras prieš Lietuvos gyven-
tojus praktiškai pasibaigė su Stalino
mirtimi, taigi, daugiau kaip prieš 50
metų, liko tik žiauri politinė prie-
spauda. Pagaliau liustracija ir nesie-
kia nubausti nusikaltėlių; jos tikslas
– suregistruoti buvusius KGB ir jai
giminingų struktūrų bendradarbius
ir tokiu būdu apsaugoti Lietuvą nuo
jų galimos priešvalstybinės veiklos.

Būčiau linkęs pritarti ir išvadai,
kad gerb. Juozo Kojelio šeimos gimi-
naitis, solistas Vincas Kuprys neprik-
lausomos Lietuvos teisme atsidūrė ne
todėl, kad bendradarbiavo su KGB, o
kad grįžęs iš kelionės į JAV nesiryžo
atsisakyti atsakinėti į KGB tardytojų
klausimus. Žinoma, atsisakydamas
kalbėti su KGB tardytojais, Kuprys
būtų pasielgęs didvyriškai, bet ar mes
norime tokios valstybės, kuri žmones
tampo po teismus vien todėl, kad jie
nesiryžo būti didvyriais?!

Pavyzdžių, rodančių, kad liustra-
cija nuo kolaborantų atsigręžia prieš
sovietinio režimo aukas, galima rasti
ir daugiau. Pateiksiu vieną pavyzdį iš
savo paties santarietiškos patirties.
Kadaise svarstėme klausimą, ką pasi-
kviesti iš Lietuvos į Santaros-Šviesos
suvažiavimą, kad būtų rimtas istori-
kas, nekomunistas, kad nepadarytų
mums gėdos ir kad parodytų Lietuvos
visuomenei, jog mes kapsukinės raš-
liavos nelaikome rimta istorija. Apsi-
stojome ties Vytauto Merkio, Istorijos
institute dirbančio vyr. mokslinio
bendradarbio pavarde. Tačiau atsa-
kymas iš „Tėviškės” draugijos buvo
neigiamas. Merkys negali atvykti dėl
ligos. Pamanėme, jog tai – politinė
„liga”, todėl nusprendėme neleisti
„Tėviškei” diktuoti mūsų programos.
Kitam suvažiavimui vėl kviečiame
Merkį, o jei jis negalės dalyvauti, tai
apsieisime be svečio iš Lietuvos.
Labai nusiminė „Tėviškė” dėl tokio
mūsų užsispyrimo, bet jau kitą dieną
skambutis su gera žinia: Merkys gali
atvykti. Tačiau iš suvažiavimo grįžusį
Merkį į tardymo kambarį ,,Neringos”
viešbutyje, Vilniuje, išsikvietė KGB ir
liepė aprašyti, ką JAV veikė, su kuo
kalbėjo ir t.t. O kapsukinio braižo Is-
torijos instituto vadovybė atleido V.
Merkį iš Instituto, negalėdama pa-
kęsti akibrokšto, kad jis, o ne ji susi-
laukė išeivių (nors ir „buržuazinių
nacionalistų”) organizacijos dėmesio.

Dėl ideologinių priežasčių darbą
praradusio V. Merkio laukė bausmė
už veltėdžiavimą arba koks nors, tar-
kim, akmenskaldžio darbas. Jo gelbė-
ti ėmėsi tuometinis Mokslų akademi-
jos viceprezidentas ir Ekonomikos
instituto direktorius Eduardas Vil-
kas, įsteigęs Ekonomikos institute
Lietuvos ekonomikos skyrių ir jo
moksliniu bendradarbiu pasamdęs V.

Merkį. Apie tai man dar sovietmečiu
pasakojo ir E. Vilkas, ir pats V. Mer-
kys. Vėliau, prasidėjus atgimimui, bet
dar tebesant sovietinei valdžiai, kai
kompartija ėmė prarasti valdžios mo-
nopolį, Istorijos instituto direktoriu-
mi istorikai išsirinko V. Merkį. Tai
buvo ir pirmas nekomunistas, išrink-
tas Instituto direktoriumi. 

2006 metais Vilniuje sužinojau,
kad mano bičiulis V. Merkys kviečia-
mas į Liustacijos komisiją aiškintis
dėl bendradarbiavimo su KGB dėl jo
kelionės į Santaros-Šviesos suva-
žiavimą. Kreipiausi į gerb. D. Kuody-
tę ir žodžiu bei raštu išdėsčiau V.
Merkio kvietimo į suvažiavimą aplin-
kybes. Nurodžiau, kad V. Merkys į
JAV vyko mūsų šeimos kvietimu ir
kad Vilniuje yra išlikusi mano KGB
byla, su kuria esu susipažinęs ir ku-
rioje nėra nieko, dėl ko būtų galima
Merkiui priekaištauti. Kiek žinau,
tuo Liustracijos komisija ir pasiten-
kino. Tačiau pats faktas, kad žinomas
istorikas, patriotas, daukantininkas,
profesorius, išugdęs visą būrį žinomų
istorikų, atsiduria Liustracijos komi-
sijos dėmesyje, rodo, jog kažkas nege-
rai su ta liustracija. Liustracija, kuri
turėtų saugoti Lietuvą nuo jos priešų,
atsigręžia prieš tuos, kurie patys yra
sovietmečiu nuo valdžios vienaip ar
kitaip nukentėję. Todėl aš visiškai
pritarčiau A. Gečio logiškai išvadai,
kad reikia pagalvoti apie Liustracijos
komisijos veiklos baigtį, jeigu jis savo
komentarą būtų baigęs klausimu, kas
kaltas dėl susidariusios padėties, ką
daryti, kaip iš jos išeiti?

J. Kojelis dėl V. Kuprio patirtų
liustracinių bėdų (nors ir be jokių įro-
dinėjimų, vien todėl, kad jam taip at-
rodo) kaltino buvusios Liustracijos
komisijos pirmininkės D. Kuodytės
draugystę su velioniu Liūtu Mockū-
nu. O  A. Gečys dar paaiškina, kad
santarietis Mockūnas sunkiai pa-
žeidė solistą V. Kuprį, norėdamas
pakenkti jo giminaičiui J. Kojeliui.
Bet Kojelis nėra Kuprio giminaitis.
Kuprio giminaitis – santarietis Vin-
cas Trumpa. O kad šie du geri mano
draugai būtų galėję vienas kitam
kenkti, nepatikėčiau net ir ant laužo
kraunamas. Čia jau nesveikos vaiz-
duotės kūryba. Tuo labiau, kad su
mirusiais kultūringoje visuomenėje
taip nesielgiama.

Negaliu pritarti ir A. Gečio ko-
mentare išsakytai nuomonei, kad dėl
solisto V. Kuprio liustracinių bėdų
kalta buvusi komsijos pirmininkė D.
Kuodytė. Komisijos sprendimai pri-
imami balsų dauguma. Todėl dėl Si-
biro tremtiniui V. Kupriui nepalan-
kaus sprendimo kalta netgi ne Lius-
tracijos komisija, o ydingas Liustra-
cijos įstatymas, nenubrėžiantis aiš-
kios ribos, skiriančios tardymą nuo
bendradarbiavimo. 

Norėčiau dar pritarti J. Kojelio
pastabai, kad negalima aklai pasi-
tikėti visais KGB „dokumentais” ir
pateikti KGB klastočių pavyzdžių iš
savo patirties. Deja, mano komen-
taras darosi per ilgas. Todėl laikas
baigti. Ir baigti norisi kompromisu.
Su jau minėtomis išlygomis vis tik
norėčiau pritarti esminei  Gečio ko-
mentaro daliai – siūlymui pagalvoti
apie Liustracijos komisijos baig-
tį. 

Kai ramybės neduoda
mirusieji

Prof. V. Landsbergis (centre) ,,Draugo” darbuotojų ir jų draugų būryje: (iš k.)
Regina ir Vytautas Šilanskai, Raimondas Šenauskas, Dalia Sokienė, Ina Stan-
kevičienė, Egidijus Einoris ir Sylvia Krumplienė.

Nauja pažintis: Stanley Balzekas, Jr. (centre) supažindina LR ambasadorių JAV
ir Meksikai Audrių Brūzgą su gyd. Rasa Kazlauskaite.

Daina sujungė (iš k.) JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytą Maciūną, prof. Lands-
bergį ir pokylio rengimo komiteto pirm. ir vakaro vedėją dr. Joną Prunskį.

Pokylyje netrūko ir svečių iš Kanados – Kanadoje gyvenantis dr. Artūras
Petronis (centre) kalba su S. Kupriu (k.) ir prof. Giedriumi Subačiumi (d.)
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Lietuvoje bus atšauktas vasaros laikas

Vilnius, spalio 22 d. (ELTA) –
Seimas griežtai pasisakė prieš mėgi-
nimus legalizuoti narkotikus ir prieš
politiką, skatinančią narkomanijos
plitimą. Tokią nuostatą parlamenta-
rai išreiškė priimtoje rezoliucijoje
,,Dėl narkotikų kontrolės politikos
tęstinumo”.

Kaip skelbia rezoliucija, Seimas
remia narkomanijos prevenciją, gy-
dymą, reabilitaciją ir privalomus ap-
ribojimus bei draudimus, kaip pag-
rindinius veiksmingos narkotikų

kontrolės politikos principus. Seimas
ragina prisidėti Lietuvos nevyriausy-
bines organizacijas ir visuomenę įgy-
vendinant bendras kovos su narkoti-
kų platinimu priemones.

Rezoliuciją priėmę Seimo nariai
pažymi, kad narkomanija vis labiau
plinta, ,,kenkdama žmonių sveikatai
ir trukdydama jų socialinei raidai,
taip pat sudarydama sąlygas aktyvėti
organizuotam nusikalstamumui ir
keldama grėsmę visuomenės saugu-
mui bei gerovei”.

Vilnius, spalio 23 d. (ELTA) –
Dėl nustatytų tarnybinių nusižengi-
mų tiriant Drąsiaus Kedžio dukros
pedofilijos bylą generaliniam proku-
rorui Algimantui Valantinui siūloma
atleisti Kauno miesto apylinkės pro-
kuratūros prokurorę Genovaitę Ro-
čienę, dar trims Kauno prokuratūrų
prokurorams ir dviems Generalinės
prokuratūros darbuotojams siūloma
skirti švelnesnes nuobaudas.

Kauno apygardos prokuratūros
prokurorą Andrių Kiuršiną ir Kauno
apylinkės prokuratūros vyriausiojo
prokuroro pavaduotoją Ritą Čirvins-
kaitę siūloma perkelti į žemesnes pa-

reigas, Kauno apygardos prokura-
tūros vyriausiojo prokuroro pava-
duotojui Nerijui Marcinkevičiui skir-
ti papeikimą, Civilinių bylų skyriaus
prokurorei Solveigai Gradzevičienei
– pastabą.

Specialiai sudaryta komisija pri-
pažino, kad nusižengimų padarė ir
du Generalinės prokuratūros Ikiteis-
minio tyrimo kontrolės skyriaus pro-
kurorai – vyriausiasis prokuroras Ze-
nonas Burokas ir prokuroras Sigitas
Jankauskas. Vyriausiajam prokuro-
rui siūloma skirti pastabą, prokuro-
rui – papeikimą.

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) – Vy-
riausybė ketina siūlyti prezidentei
pritarti šiuo metu Valstybės kontrolei
vadovaujančios Rasos Budbergytės
kandidatūrai į Europos Bendrijų Au-
dito Rūmų narius.

Anot nutarimo projektą pateiku-
sios Užsienio reikalų ministerijos
(URM), Europos Bendrijų Audito Rū-
mus sudaro po vieną kiekvienos vals-

tybės narės pilietį.
Dabartinės Audito Rūmų narės

Irenos Petruškevičienės kadencija
baigiasi 2010 m. gegužės 6 d. Naują
kandidatūrą į Rūmų narius Europos
Sąjungos (ES) Generaliniam sekreto-
riatui prašoma pateikti iki 2009 lapk-
ričio 30 d.

R. Budbergytė Valstybės kontro-
lei vadovauja nuo 2005 metų.

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) –
Sekmadienį, spalio 25 d., Lietuvoje
bus atšauktas vasaros laikas. Jis at-
šaukiamas kasmet spalio mėn. pas-
kutinį sekmadienį ketvirtą valandą
nakties, pasukant laikrodžio rodyklę
viena valanda atgal, o įvedamas kovo
paskutinį sekmadienį trečią valandą
nakties, pasukant laikrodžio rodyklę
viena valanda pirmyn.

Vasaros laikas atšaukiamas viso-

je Europos Sąjungoje. Teigiama, kad
vasaros laikas teikia galimybę ilgiau
naudotis šviesiu paros metu, taupyti
elektros energiją.

Pirmieji vasaros laiką Pirmojo
pasaulinio karo metais įvedė anglai –
pristigus kuro ir degalų, buvo nu-
spręsta geriau panaudoti saulės švie-
są. Didžiosios Britanijos pavyzdžiu
pasekė nemažai pasaulio ir Europos
šalių. 

Lietuvos ambasadoje Airijoje –
šimtoji Lietuvos pilieçiû santuoka

R. Budbergytê siùloma skirti î�
Europos Bendrijû Audito Rùmû narius

Londone v∂l atid∂tas lietuvio
bylos nagrin∂jimas

Č. Milošas.                    Eltos nuotr.

Rašytojas Juozas Baltušis (k.). Delfi.lt nuotr.

Vilnius, spalio 23 d. (ELTA) –
2011 metus siūloma paskelbti žy-
maus poeto Česlovo Milošo metais.
Tokį nutarimo projektą Seimo posė-
džių sekretoriate įregistravo Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkas Valentinas Stundys.

Projektas teikiamas atsižvelgiant
į tai, kad 2011 m. sueina 100 metų
nuo poeto Č. Milošo gimimo, kad
poeto jubiliejus yra įtrauktas į
UNESCO minimų datų sąrašą. Taip
pat tokiu būdu siekiama suaktyvinti
kultūrinį Lietuvos ir Lenkijos bendra-
darbiavimą.

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) –
Londone dar kartą nukeltas teismo
posėdis, kuriame turėjo būti nagri-
nėjama tyčiniu padegimu per Didžio-
jo dvidešimtuko (G20) viršūnių susi-
tikimą kaltinamo Mindaugo Lenar-
tavičiaus byla. Bylos nagrinėjimas
atidėtas nesant būtino gydytojo
pažymėjimo, sakė Southwark teismo
atstovai.

Rugsėjo mėnesį užsienio žinia-
sklaida skelbė, jog pirmą kartą byla
turėjo būti nagrinėjama rugsėjo 21 d.,
tačiau tada ji nukelta trūkstant psi-
chiatro ataskaitos. Kitas posėdis nu-
matytas lapkričio 20 dieną.

M. Lenartavičius suimtas balan-

džio mėnesį, kai per Londone vyku-
sius protestus prieš G20 šalių vadovų
susitikimą jis galimai žiebtuvėliu
bandė padegti banko žaliuzes. Lietu-
vis kaltinamas tyčiniu padegimu sie-
kiant sukelti pavojų aplinkinių gyvy-
bei.

Rugsėjo 21 d. prie Jungtinės Ka-
ralystės ambasados Vilniuje buvo
rengtas piketas M. Lenartavičiui pa-
laikyti. Pasak piketo rengėjų, per ba-
landžio 1–2 d. neramumus Londone
buvo suimti 4 žmonės, bet tik lietuvis
buvo apkaltintas ,,padegimu siekiant
sukelti pavojų aplinkinių gyvybei” ir
pusę metų kalinamas didžiausiame
Europos kalėjime. 

Rašytojo J. Baltušio asmenybè –
vèl aistrû sùkuryje

Vilnius, spalio 23 d. („Lietuvos
žinios”) – Vieni siekia Juozui Baltu-
šiui grąžinti Anykščių rajono garbės
piliečio vardą, kiti ragina nedrumsti
jo Amžinojo poilsio. Prabėgus beveik
dvidešimčiai metų nuo vieno talen-
tingiausių lietuvių rašytojų J. Baltu-
šio mirties, jo nevienareikšmiškai
vertinama asmenybė tebekelia prieš-
taringas diskusijas.

Anykščių savivaldybės tarybos
narys socialdemokratas Romualdas
Gižinskas pakartotinai užregistravo
projektą, kuriuo siūlo garsiam rašy-
tojui grąžinti rajono garbės piliečio
vardą.

Anot R. Gižinsko, to siekti jį ska-
tina surengta gyventojų apklausa.
,,Apie 70 proc. anykštėnų pasisakė už
tai, kad J. Baltušiui būtų grąžintas
garbės piliečio vardas”, – teigė R. Gi-
žinskas.

Rašytojui J. Baltušiui dar soviet-
mečiu vienam pirmųjų buvo suteik-
tas Anykščių rajono garbės piliečio

vardas, tačiau 1990 m., po jo nevie-
nareikšmiškai vertintos kalbos per
Rusijos televizijos informacinę laidą
,,Laikas”, rajono tarybos politikai šį
vardą atėmė.

Anot Anykščių rajono mero Si-
gučio Obelevičiaus, J. Baltušis buvo
puikus rašytojas, tačiau įvairiai verti-
nama asmenybė. Pasak jo, dabar ta-
ryboje pristačius R. Gižinsko užregis-
truotą projektą, vėl užvirs nereikalin-
gos aistros. ,,Esu prieš tokius daly-
kus. Kam narstyti ir kelti praeitį? Tai
jau istorija”, – tikino S. Obelevičius.

Panašios nuomonės yra ir poetas,
eseistas, vertėjas Marcelijus Marti-
naitis. Jo teigimu, šiandien ne pats
geriausias metas spręsti klausimus,
kurie neabejotinai kels aštrias disku-
sijas. ,,Nei J. Baltušiui, nei literatūrai
nebus didelė garbė vėl kelti jau apri-
musį klausimą. Niekas nemenkina
rašytojo talento, tačiau kūryba su gy-
venimu neturėtų būti painiojama”, –
įsitikinęs M. Martinaitis.

Seimas pasisak∂ prieš m∂ginimus 
legalizuoti narkotikus

Iš pareigû siùloma atleisti prokurorê�
Vilnius, spalio 23 d. (Delfi.lt) –

Spalio 23 dieną Lietuvos ambasadoje
Airijoje buvo įregistruota šimtoji Lie-
tuvos piliečių santuoka. Sveikinda-
mas sutuoktinius, Lietuvos ambasa-
dorius Airijoje Vidmantas Purlys
linkėjo jaunavedžiams kurti tvirtą
lietuvišką šeimą ir palaikyti glau-
džius saitus su Tėvyne.

„Būdami Lietuvos piliečiais Ai-
rijoje, platesnės lietuviškos bendruo-
menės užsienyje nariai, turite gali-
mybę svariai prisidėti prie mūsų tau-
tos ir valstybės stiprinimo, jos verty-
bių ir tradicijų puoselėjimo”, – sakė
ambasadorius V. Purlys.

Lietuvos diplomatinėms atstovy-
bėms ir konsulinėms įstaigoms teisė

registruoti užsienio valstybėse gyve-
nančių Lietuvos piliečių santuokas
buvo suteikta nuo 2008 m. liepos 1 d.

Pirmoji Airijoje gyvenančių Lie-
tuvos piliečių santuoka ambasadoje
Dubline buvo įregistruota 2008 m.
rugpjūčio 4 d., šimtoji – 2009 m. spa-
lio 23 d. Tai didžiausias santuokų
skaičius tarp visų Lietuvos diploma-
tinių atstovybių ir konsulinių įstaigų.

Teikdama kitas konsulines pa-
slaugas, Lietuvos ambasada Dubline
2009 m. jau priėmė daugiau kaip pus-
antro tūkstančio Lietuvos piliečių
prašymų dėl pasų keitimo ir doku-
mentų išdavimo, atliko daugiau kaip
tūkstantį įvairių notarinių veiksmų.
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Lietuva ir real politique tomis posovietinėmis šalimis buvo
pasiūlyta prisijungti prie ES Rytų
partnerystės programos. Tad A. Lu-
kašenka viešnagę galima sieti ir su
tuo, kad ir pačioje susivienijusioje
Europoje požiūris į jo režimą tapo at-
laidesnis, negu buvo anksčiau. Tačiau
tai nepaaiškina, kodėl šiam autorita-
riniam vadovui Lietuvoje, pripažįs-
tančioje liberalių europinių laisvių ir

teisių principus, buvo surengtas toks
šiltas priėmimas (ypač atsižvelgiant į
tai, jog D. Grybauskaitė prieš tai at-
sisakė susitikti su į Lietuvą atvyku-
siais dingusių Baltarusijos opozicio-
nierių Dmitrij Zavadski motina ir
Viktor Gončar žmona bei kitais Bal-
tarusijos opozicijos atstovais).

Real politique

D. Grybauskaitė ilgus metus pra-
leido Briuselyje, kur ėjo aukštas Eu-
ropos komisarės pareigas. Per šį laiką
ji puikiai perprato Europos Sąjungos
(tiksliau – ES šalių senbuvių) politi-
kos principus. Taip, Europa pripa-
žįsta laisvės ir liberaliųjų principų
vertybes, tačiau tai, galima sakyti,
yra „vertybės pačios sau”. Svarbiausi
sočios ir aptingusios Europos užsie-
nio politikos principai yra vengti ašt-
resnių konfliktų, nesivelti į juos. Tai
parodo kad ir įvykiai per Gruzijos ir
Rusijos karą. Baltijos šalys ir Lenkija,
kurios puikiai žino, kas yra rusiška
okupacija, vienareikšmiškai palaikė
Gruziją, kurios teritoriniam vientisu-
mui ir nepriklausomybei iškilo tikras
pavojus. O kitos ES valstybės iš tiesų
susilaikė nuo bet kokių vertinimų ir
tik gana abejingai stebėjo, kaip klos-
tosi įvykiai. ES iš esmės nesureagavo
net į tai, kad Rusija, pasirašiusi vadi-
namąjį N. Sarkozy taikos susitarimą,
taip jo iki šiol ir neįvykdė. Visa tai ga-
lima apibrėžti kaip real politique, kai
valstybė ar valstybių sąjunga (šiuo
atveju – ES) veikia savanaudiškai ve-
dama vien tik savo interesų, dėl ku-
rių galima aukoti bet ką, kas su šiais

interesais nesusiję. Remiantis šia
nuostata, neverta nervinti Rusijos ir
gadinti su ja santykių, net jei dėl to
teks paaukoti Gruziją. Lygiai taip pat
paprasčiau ir naudingiau aukščiausiu
lygmeniu priimti kaimyninės šalies
diktatorių, negu bandyti priminti
jam jo režimo nusikaltimus, žmogaus
teisių ir laisvių pamynimą. Kitaip sa-
kant, tokia yra real politique.

Real politique praeityje

Numanu, kad ir Lietuvoje atsi-
rastų nemažai real politique šalinin-
kų. Galiausiai mes jau pripratom,
kad kalboms apie teisingumą, verty-
bes, užuojautą vieta – mokykloje ar
bažnyčioje, bet ne politikoje. Sava-
naudiškumas politikoje atrodo natū-
raliai ir daugelis mano, kad taip ir tu-
rėtų būti. Tikrai ne kartą esu skaitęs
komentaruose prie savo ir savo kole-
gų straipsnių nuostabą: kodėl Lietu-
va užstoja tą pačią Gruziją ar Ukrai-
ną ir taip dar labiau gadina savo santy-
kius su Rusija? Kodėl ji, o tiksliau – mes,
turime tai daryti? Ir tikrai – kodėl?

Real politique nėra koks nors
naujas išradimas. Jau prieš Antrąjį
pasaulinį karą Europos valstybės bu-
vo gana sočios ir tingios. Tai pui-
kiausiai parodo 1938 m. Miuncheno
suokalbis, kai Hitleriui, iš esmės – dėl
šventos ramybės, buvo paaukota Če-
koslovakija. Tai buvo tuometinės real
politique reiškinys. „Aš parvežiau tai-
ką mūsų kartai”, – pareiškė Londono
oro uoste grįžęs iš Miuncheno Arthur
Neville Chamberlain, tačiau tada dar
niekas nežinojo, kad jis smarkiai
klysta. Lygiai taip pat Rusija šiandien
bando pateisinti Molotov-Ribbentrop
paktą kaip vienintelį galimą tuome-
tinės Sovietų Sąjungos interesus ati-
tinkantį sprendimą, padiktuotą tos
pačios real politique padėties. Abu šie
„realios politikos” reiškiniai atnešė
baisių padarinių, kuriuos mes šian-
dien vadiname Antrojo pasaulinio ka-
ro vardu.                    

Nukelta į 9 psl.

Viktor Denisenko 
Geopolitika.lt

Vienas iš esminių Lietuvos Res-
publikos prezidento darbų, nustatytų
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje,
yra pagrindinių užsienio politikos
klausimų sprendimas ir jos vykdymas
(LR Konstitucijos 84 straipsnis). Ne
taip seniai kadenciją baigęs prezi-
dentas Valdas Adamkus pasižymėjo
aktyviais veiksmais, dalyvavo spren-
džiant sudėtingus klausimus poso-
vietinėje erdvėje. Šiandien rūmai
Daukanto aikštėje turi naują šeimi-
ninkę. Jau dabar aišku, kad prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės užsienio
politikos strategija skirsis nuo tos,
kurios laikėsi V. Adamkus. Tai aki-
vaizdžiai parodė pirmieji naujosios
prezidentės darbo mėnesiai. Ką mes
laimėsime su naująja užsienio politi-
kos strategija, ar ji pasiteisins, ar bus
naudinga Lietuvai? Klausimų daug, ta-
čiau į juos galima pabandyti atsakyti.

Permainos „Rytų fronte”

Lietuvos santykiuose su Vakarais
vargu ar verta laukti kokių nors per-
mainų. Šie santykiai nėra problemi-
niai, ypač dabar, kai jau šeštus metus
Lietuva yra Europos Sąjungos ir
NATO narė. Diplomatinis „Rytų
frontas” šiuo atveju yra kur kas įdo-
mesnis – gyvas, besikeičiantis, o daž-
nai ir nenuspėjamas. Iki šiol Lietuva
labiausiai ir reikšdavosi formuodama
politiką Rytų kryptimi. Atrodo, kad
lygiai taip pat bus ir ateityje.

Dvi V. Adamkaus kadencijos
sukūrė tam tikrą užsienio politikos
tradiciją. Pavyzdžiui, po inaugura-
cijos pirma prezidento kelionė – į kai-
myninę Lenkiją. D. Grybauskaitė nu-
sprendė šios tradicijos netęsti, iš
anksto parodydama, kad vykdys sa-
vitą užsienio politiką ir neverta lauk-
ti, jog tai bus V. Adamkaus užsienio
politikos tęsinys. Ji pirmiausia nuva-
žiavo į Švediją ir Latviją.

Per tris mėnesius, praėjusius nuo
inauguracijos, D. Grybauskaitei jau
teko pasireikšti Rytų politikos plot-
mėje. Pirmiausia reikėtų prisiminti,
kaip Rusijos valdžia surengė savotiš-
ką blokadą Lietuvos vežėjams. Kaip
pabrėžė Rusija, šiame įvykyje nebuvo
didesnės politinės potekstės – tiesiog
Maskva, reaguodama į ekonominį
sunkmetį, taip nusprendė užgrobti
Lietuvos vežėjams priklausančią rin-
kos dalį. D. Grybauskaitė paskambi-
no Rusijos prezidentui Dmitrij Med-
vedev. Po šio pokalbio Rusijos vado-
vas pažadėjo įpareigoti atitinkamas
savo šalies žinybas aktyviau ir lanks-

čiau spręsti atsiradusias problemas.
D. Grybauskaitės skambutis pre-

zidentui D. Medvedev buvo gana ne-
tikėtas Lietuvos politinio gyvenimo
įvykis. Verta panagrinėti, kur slypėjo
tas netikėtumas. Iš tikrųjų pavadinti
šį įvykį netikėtu lyg ir nebuvo prie-
žasties – valstybių vadovų pokalbiai
telefonu yra seniai žinoma ir plačiai
naudojama diplomatinė priemonė.
Tačiau šis įvykis buvo netikėtas pir-
miausia ankstesnės – V. Adamkaus –
politinės tradicijos fone. Tarp Lietu-
vos ir Rusijos tvyrojo ir tebetvyro tam
tikra santykių įtampa, iš dalies susi-
jusi su istorinėmis skriaudomis, ku-
rių Rusija nelabai nori pripažinti, iš
dalies su dabartine Maskvos imperi-
ne iškalba. Todėl D. Grybauskaitės
skambutis – tai siekis parodyti, kad ji
pasiryžusi klausimus spręsti betar-
piškai su Rusijos vadovais, neatsi-
žvelgdama į jokią susikaupusią tar-
pusavio santykių įtampą. Ko gero,
santykiuose su Maskva tai yra žings-
nis į priekį.

Kitas Rytų krypties diplomatinis
įvykis buvo daug sudėtingesnis ir la-
biau nevienareikšmis: rugsėjo 16 d.
D. Grybauskaitė pačiu aukščiausiu
lygmeniu priėmė Baltarusijos prezi-
dentą Aleksandr Lukašenka. Ši vieš-
nagė sukėlė daug ginčų. A. Lukašen-
ka yra vadinamas paskutiniuoju Eu-
ropos diktatoriumi, savo šalyje jis įve-
dė griežtą autoritarinį valdymą. Bal-
tarusijoje pažeidžiami žodžio ir susi-
rinkimų laisvės principai, persekio-
jami politinės opozicijos atstovai. Lie-
tuvoje A. Lukašenka svečiavosi kaip
tik tą dieną, kai Baltarusijos opozici-
nės jėgos minėjo 10 metų nuo tos die-
nos, kai be žinios dingo politikas Vik-
tor Gončar ir verslininkas, visuome-
nės veikėjas Anatolij Krasovski. Ma-
noma, kad su jais susidorota prezi-
dento A. Lukašenka pavedimu. Tą
dieną, kai Baltarusijos prezidentas
svečiavosi Vilniuje, Baltarusijos jėgos
struktūros šiurkščiai išvaikė mitingo,
skirto dingusiems opozicijos veikė-
jams atminti, dalyvius.

Prezidento A. Lukašenka viešna-
gę Lietuvoje galima vertinti dvejopai.
Viena vertus, Baltarusija yra Lietu-
vos kaimynė, nuo kurios negalima at-
siriboti. Visus šiuos metus Lietuva,
kiek tai buvo įmanoma, palaikydavo
su šia šalimi draugiškus santykius,
nors A. Lukašenka režimo nusikalti-
mai buvo aiškiai ir nedviprasmiškai
smerkiami. Kita vertus, pastaruoju
metu savo nuostatą Baltarusijos at-
žvilgiu sušvelnino ir Europos Sąjun-
ga. Po tam tikrų A. Lukašenka de-
mokratinių sprendimų (iš kalėjimo
buvo paleisti keli politiniai kaliniai)
Baltarusijai kartu su kai kuriomis ki-

Tikriausiai daugelis dar prisimena, kad Baltijos ša-
lims paskelbus nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjun-
gos mažai kas iš Vakarų šalių paskubėjo ištiesti pa-
galbos ranką. Tada dauguma Europos senbuvių irgi
galvojo, kad geriau nesiutinti Maskvos. Ką gi, tai bu-
vo visai protinga real politique.
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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.

Gyventojų surašymas Jungtinėse
Valstijose vyksta nuo 1970-ųjų metų.
Šio kas dešimtį metų vykdomo sura-
šymo  tikslai yra keleriopi: patikslin-
ti, kiek kiekvienai valstijai pagal gy-
ventojų skaičių priklauso vietų JAV
Atstovų rūmuose, surinkti duomenis
apie šalies demografinius rodiklius,
įvertinti atskirų vietovių ekonomines
galimybes bei poreikį valstybės lėšo-
ms ir kt. Surašymas yra  atliekamas
pagal JAV Konstitucijos nuostatas ir
yra privalomas tiek piliečiams, tiek ir
visiems kitiems JAV gyventojams. 

2010-ųjų gyventojų surašymo
formos visiems bus išsiuntinėtos paš-
tu jau po kelių mėnesių. Asmenims
bei šeimoms, gyvenantiems atokiose
vietovėse, taip pat visiems, negrąži-
nusiems iki nustatytos datos užpil-
dytų formų, surašymo blankai bus at-
nešami į namus. Surašymo formos
turėtų pasiekti visus gyventojus kitų
metų kovą, o maždaug po mėnesio
(oficiali ,,surašymo diena” paskelbta
2010 m. balandžio 1-oji) visus, negrą-
žinusius užpildytų formų, pasieks pa-
pildomos jų kopijos. Jei visgi dėl ko-
kių nors priežasčių negautumėte nė
vienos kopijos, formas bus taip pat
galima gauti užsukus į daugelį viešų-
jų įstaigų, įskaitant bibliotekas. Visus
gyventojų duomenis planuojama su-
rinkti iki  kitų metų rugpjūčio mėne-
sio, o pateikti apdorotus surašymo re-
zultatus iki 2011-ųjų pradžios. 

Palyginti su ankstesniais surašy-
mais, šį kartą  surašymo tvarka bus
šiek tiek pakeista. Surašymo formos,
anksčiau apėmusios daugybę klausi-
mų ir dalintos tik atsitiktinai atrink-
tiems gyventojams, šįkart bus gana
paprastos, tačiau išsiuntinėtos abso-
liučiai visiems. Į dešimt jose pateiktų
klausimų bus galima atsakyti maž-
daug per dešimt minučių. Nurodomi
duomenys apims pagrindinius de-
mografinius rodiklius: adresą, būsto
rūšį (nuosavas ar nuomojamas), jame
gyvenančių žmonių vardus bei pa-
vardes, lytį, amžių bei rasę ir pan. Su-
rinkti duomenys bus naudojami išim-
tinai tik statistiniams tikslams ir ne-
pasieks teisėsaugos ar valdžios įstai-
gų. Formos bus platinamos tiek ang-
lų, tiek kitomis  tarp JAV gyventojų
populiariomis kalbomis, dalis jų taip
pat bus išspausdinta specialiu šriftu
bei skirtos regėjimo sutrikimų turin-
tiems asmenims. Specialioms gyven-
tojų grupėms skirtas formas bei pa-
galbą jas pildant bus galima gauti re-
gioniniuose gyventojų surašymo cen-
truose (Regional Census Centers),
kurių duomenis nesunku rasti telefo-
nų knygoje arba apsilankius oficia-
liame gyventojų surašymo tinklalapy-
je www.Census.gov.

Surašymo formas užpildyti turė-
tų būsto savininkas (-ė) arba nuomo-
tojas (-a), įrašydamas (-a) prašomą

informaciją apie save bei visus kitus
drauge gyvenančius asmenis. Kai ku-
riems, atsitiktinai atrinktiems gyven-
tojams bus pateikiamos ir smulkes-
nės socioekonominės informacijos
prašančios formos, kurių duomenys
bus panaudoti atskirai organizuoja-
mai Amerikos visuomenės apklausai
(American Community Survey). Dau-
giau informacijos apie šią apklausą
galima rasti jau minėtame surašymo
tinklalapyje.

Kaip ir anksčiau, surašymo metu
žmonės, ieškantys laikino darbo įvai-
riose vietovėse, turės galimybę tapti
gyventojų surašytojais. Nors samdyti
šimtus tūkstančių laikinų darbuotojų
gyventojų surašymo tikslais vyriau-
sybė pradėjo dar pernai (šių metų
pavasarį jau buvo atliktas gyventojų
adresų patikslinimas), šiuo metu vis
dar ieškoma papildomų darbuotojų,
padėsiančių susidoroti su būsimo
pavasario darbymečiu. Daugiau in-
formacijos apie laikiną įdarbinimą
bei reikalavimus būsimiems surašy-
tojams galima rasti internete, apsi-
lankius adresu http://www.census.
gov/hrd/ www/index.html. 

Kaip minėta, pagal įstatymus, vi-
si JAV gyventojai yra įpareigoti gera-
noriškai suteikti prašomą informaci-
ją surašytojams. Kita vertus, gyven-
tojų surašymu visuomet yra linkę
pasinaudoti ir nekokių ketinimų tu-
rintys asmenys, besibendžiantys į jų
namus ar siunčiantys ,,oficialius”
laiškus, kuriuose prašoma ne tik de-
mografinių duomenų, tačiau taip pat
ir Social Security arba kreditinės kor-
telės numerio. Todėl reikėtų turėti
omenyje, kad visi gyventojus lankan-
tys valstybės siunčiami surašytojai
segės specialius ženkliukus bei nešio-
sis specialius Nacionalinio surašymo
biurų (Census Bureau) išduotus krep-
šius. Jie taip pat turės jums parodyti
užtikrinantį garantuojantį raštą. 

Neįsitikinę, jog iš tiesų bendrau-
jate su oficialiu surašytoju, į jokius
klausimus neatsakinėkite, juo labiau
neduokite savo finansinių bei tapaty-
bės duomenų. Nors gyventojų surašy-
mo tikslais gali būti domimasi jūsų
metinių pajamų lygiu, vyriausybės
atstovai neturi teisės teirautis jūsų
Social Security numerio ar finansinės
informacijos, juo labiau prašyti bet
kokių ,,aukų” ar ,,mokesčių”. Taip pat
vertėtų atsiminti, jog gyventojų sura-
šymo programos atstovai su jumis
gali mėginti susisiekti paštu ar tele-
fonu, tačiau ne el. paštu. Todėl gavus
el. laišką iš sukčių, apsimetančių vy-
riausybės atstovais, geriausia būtų iš-
kart persiųsti jį Nacionalinio surašy-
mo biuro apgavysčių tyrėjams, adresu:
itso.fraud.reporting@census. gov.

Pagal www.Census.gov bei 
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�

2010-ŲJŲ METŲ 
JAV GYVENTOJŲ SURAŠYMAS

(US CENSUS)
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

GinekologijaDr. 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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 056 atsakymai

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Vertikaliai:
1. Švarplė. 2. Marmuras. 3. Maršas. 4. Vualis. 5. Rekordas. 6. Niagara. 8.

„Traviata”. 12. Svarstyklės. 13. Hidroplanas. 16. Zuikena. 17. Senjora. 18.
Lukštas. 19. Rojalis. 23. Aviacija. 24. Kivirčas. 25. Savickas. 27. Varlytė. 29.
Apyniai. 30. Vaškas. 31. Spraga.

Horizontaliai:
7. Avokada. 9. Upeivis. 10. Rubrika. 11. Apmaudas. 13. Hibridas. 14. Svai-

nis. 15. Vėzdas. 18. Lauras. 20. Sekretorius. 21. Skrajutė. 22. Epušynas. 24.
Krakoviakas. 26. Dvasia. 28. Saksas. 30. Vėdaras. 32. Kreditas. 33. Spaiglys.
34. Karjera. 35. Atskala. 36. Graižas.

Kryžiažodžio atsakymas: Mėsos troškinys.

Atkelta iš 3 psl. Š. m. rugsėjo 17 d.
I. Degutienė laimėjo istorinį posūkį. 

Tarsi atsargoje budinti yra ir
trečioji svarbi moteris, pati jauniau-
sia (51 m.) – LR krašto apsaugos mi-
nistrė Rasa Juknevičienė. Jei (neduok,
Dieve!) kas nutiktų premjerui, ji tuč-
tuojau įstotų į jo paliktus didžiulius
batus. Ši patyrusi politikė, Kovo 11-
osios akto signatarė, 1983 m. baigusi
Kauno medicinos institutą, dirbo
Panevėžio centrinėje ligoninėje, o
1984–1990 m. Pasvalio centrinės ligo-

ninės pediatre. Dabar aktyviai reiš-
kiasi vyriškose pareigose. Čia bera-
šant smogė mintis, juk ir ji eina savo
užimamas pareigas kaip „pirmoji mo-
teris”!

Sėkmės šiai garbingai trejukei
tarnauti savo Tėvynei bei vadovauti
mylimai Tautai ne tik savo įgytais
gabumais, giliu protu, bet ir karšta
širdimi! O mes padėkime joms išsi-
laikyti savo sostuose, siekiant tiesos,
gėrio ir grožio kelio!

Ar trys moterys Lietuvą valdo?

Spalio 15 dieną Telšių Vyskupo
Vincento Borisevičiaus kunigų semi-
narijoje vyko mokslinė katechetinė
konferencija, skirta paminėti Telšių
vyskupo Pranciškaus Ramanausko
50-ąsias mirties metines, prisime-
nant jo katechetinę bei visuomeninę
veiklą ir jos atgarsius šiandien.

Vyskupas P. Ramanauskas gimė
1893 m. spalio 18 d. Kudonių kaime,
Betygalos parapijoje. Jis buvo jau-
niausias sūnus keturių vaikų šeimo-
je. Lankė Betygalos pradžios mokyk-
lą, vėliau Raseinių gimnaziją. Buvo
labai gabus. 1917 m. birželio 22 d.
vyskupo Pranciškaus Karevičiaus
pašventintas kunigu. Dirbo Baisio-
galos vikaru, gimnazijų kapelionu,
Kauno kalėjimo kapelionu, studijavo
Vytauto Didžiojo universitete. 1927
m. buvo išsiųstas teologijos studijoms
į Romą, kur apsigynė teologijos dak-
taro laipsnį. 1932 m. sugrižęs Lietu-
von paskirtas Telšių kunigų semina-
rijos profesoriumi, 1940-aisiais – rek-

toriumi, netrukus pakeltas prelatu, o
1944 m. balandžio 6 d. arkivyskupas
Juozapas Skvireckas jį konsekravo
vyskupu. Paskirtas Telšių ganytoju.
Sovietinės okupacijos metais patyrė
daug išbandymų. 1946 m. sovietinės
valdžios apkaltintas antitarybine
veikla ištremtas į Sovietų Sąjungos
gilumą. Grįžo tik po dešimtmečio, ta-
čiau dėl okupacinės valdžios draudi-
mo nebegalėjo eiti pareigų bei gyven-
ti Telšiuose, todėl apsigyveno Švėkš-
noje. Sunkios ligos išvargintas mirė
1959 m. spalio 15 d. Telšiuose, kur ir
buvo palaidotas Katedros kriptoje.
Joje šiuo metu ilsisi trijų Telšių vys-
kupijos ganytojų palaikai: vysk.
Justino Staugaičio, tikėjimo kankinio
vyskupo Vincento Borisevičiaus bei
minėto vyskupo P. Ramanausko. 2006
m. birželio 7 d. dekretu (po mirties)
apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu.

Parengė klier. Andrius Tarvidas
,,Vatikano radijas”

Vysk. P. Ramanausko mirties 
50-osios metinės

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 054 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Laima Jakelaitienė, Ever green Park, IL

Nuoširdžiai dėkojame spren dėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų
sprendimų ir toliau. Pri me name, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Drau-
gas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@drau-
gas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Lietuva ir real politique 
Atkelta iš 7 psl.

Galima paieškoti ir ne tokių toli-
mų pavyzdžių. Tikriausiai daugelis
dar prisimena, kad Baltijos šalims
paskelbus nepriklausomybę nuo So-
vietų Sąjungos mažai kas iš Vakarų
šalių paskubėjo ištiesti pagalbos ran-
ką. Tada dauguma Europos senbu-
vių irgi galvojo, kad geriau nesiutinti
Maskvos. Ką gi, tai buvo visai pro-
tinga real politique. Masinio pripaži-
nimo Baltijos šalys sulaukė tik
Sovietų Sąjungai pradėjus akivaiz-
džiai byrėti.

Šiandien ES pasyvumas Rusijos
ir Gruzijos konflikto klausimu irgi
kartais lyginamas su 1938 m. Miun-
cheno suokalbiu. Niekas neparodė
Rusijai, kad su jos agresyvia politika
bus nesitaikstoma, kad į tai ji gali su-
laukti griežto atsako. Netgi priešin-
gai: Maskva suprato, kad nors ES ir
NATO nepritaria, tačiau ir nesikiš į
savavališkus Rusijos veiksmus poso-
vietinėje erdvėje, leis jai ramiai šei-
mininkauti savo „įtakos zonoje”. Tie-
sa, dar nežinia, kokių pasekmių tokia
real politique gali turėti ateityje, nes
istorija moko, kad pasekmės gali būti
skaudžios.

Post scriptum

Anksčiau mane džiugino tai, kad
Lietuvos užsienio politikoje pasitaiko
savotiško „politinio romantizmo” (V.
Adamkus važiuoja į Ukrainą padėti
išspręsti politinę krizę per „oranžinę
revoliuciją” ar skuba į Tbilisį Rusijos
ir Gruzijos karinio konflikto metu), o
dabar aišku, jog to bus kur kas ma-
žiau. Sunku pasakyti, ar žengdami
real politique keliu elgiamės apdai-
riai. Savanaudiškumas ir abejingu-
mas žmonių bendruomenėje vertina-
mi neigiamai, tai kodėl jie turėtų būti
kitaip vertinami politikoje?

Baltijos šalys ir Lenkija, taip pat
sovietinę agresiją patyrusios Čekija ir
Vengrija, įstojusios į ES, tapo savo-
tišku politiniu susivienijimu, atsve-
riančiu ES senbuvių real politique.
Visada maniau, kad tai teigiamas
reiškinys. Jeigu prarasim šias pozici-
jas arba tiesiog savanoriškai jų atsisa-
kysime, tikriausiai sulauksime tos
akimirkos, kai suvienyta Europa ga-
lutinai nugrims į sotų ir ramų miegą
(žinoma, dabar to padaryti dar nelei-
džia ir ekonominis sunkmetis, tačiau
krizė nesitęs amžinai). Tokiu atveju
vargu ar mūsų visų po šio miego
lauks ramus pabudimas. 

Onos Rušėnienės nuotr.
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Atkelta iš 4 psl. Jis paminėjo tarp
pokylio svečių esančius spaudos dar-
buotojus ir visuomenės veikėjus. Šil-
tais plojimais palydėta buvusi ,,Drau-
go” vyr. redaktorė Danutė Bindokie-
nė. Išskirtinai paminėtas Antanas
Rudis, pirmininkas komiteto, kuris
rūpinosi dabartinio ,,Draugo” pasta-
to pastatymu. Taip pat žodžiu visus
pasveikino dabartinis marijonų pro-
vincijolas Dan Cambra, palinkėjęs
dienraščiui sulaukti 125 metų. Ga-
liausiai, S. Kuprys pristatė dabartinę
,,Draugo” vyr. redaktorę dr. Dalią
Cidzikaitę. Nebuvo pamiršti ir Wil-
lowbrook pokylių salės savininkai –
nuoširdžiais plojimais buvo sutikta
žinia, kad Jodwaliai be uždarbio
paruošė šio pokylio maistą. 

Vakaro vedėjas dr. Prunskis pri-
statė pokylio svečią prof. V. Lands-
bergį. Prieš tai nuskambėjo profeso-
riaus sukurta daina ,,Tu ne viena,
Lietuva”. Pokylio garbės svečias ap-
gailestavo, jog sovietmečiu žodis ,,drau-
gas” buvo sumenkintas. Tačiau, sakė
prof. Landsbergis, jam tas žodis yra
šventas. Prisiminęs Sąjūdžio laikus,
jis dar kartą priminė, jog gyvenime
reikia turėti idealus. Ir ne tik turėti,
bet ir tuos idealus atgaivinti. Reikia
prasmės ir vilties, reikia žalios švie-
selės, – tvirtino V. Landsbergis. ,,Mes

nieko nepuolėme. Mes nuo nieko ne-
sitraukėme”, – kritiškas Sąjūdžio
dienas prisiminęs sakė svečias. Su-
sirinkusieji garsiu plojimu ir atsisto-
jimu prof. Landsbergiui išreiškė savo
pagarbą ir padėką. Įdomiu sutapimu,
kitą dieną profesorius šventė savo
gimtadienį, o kadangi pokylio metu
Lietuvoje ta diena jau buvo prasidė-
jusi, garbingam ir mielam svečiui
buvo sugiedota ,,Ilgiausių metų!”

Dar prieš pokylį buvo skelbiama,
kad svečių laukia netikėta meninė
programa. Ją paruošė jaunas Ameri-
kos lietuvis, muzikas, kompozitorius
čikagiškis Kęstutis Daugirdas. Tai
buvo pirmasis toks jo, kaip meninės
programos vadovo, pasirodymas. Pa-
vakarieniavus, lygiai 8:47 val. vaka-
ro, ant scenos užlipo K. Daugirdas su
savo suburta penkių muzikantų gru-
pe. Programą pradėjo su vaikiška
dainele ,,Garnys, garnys, tur ilgas
kojas”, atlikta džiazo stiliumi. Ir kiti
vakaro metu nuskambėję muzikiniai
jaunos grupės ,,gabaliukai” buvo
įvilkti į džiazo rūbelius. Meninės pro-
gramos metu K. Daugirdo orkestras
atliko specialiai tai progai sukurtą
kūrinį, sudarytą iš klasikinių Lietu-
vos kompozitorių kūrinių, įjungiant
ir šiuolaikinių kompozitorių muzikos
kūrinių fragmentus. Programos me-
tu, o gal ir visą laiką, salėje buvo tam-
soka, bet jaukią nuotaiką palaikė ant
stalo degančios žvakutės. Deja, jų
šviesa buvo per silpna, kad galėčiau
užsirašyti, kas buvo atliekama. Ban-
džiau knygutėje pasižymėti, ką galė-
jau, nors mažai mačiau, ką užsira-
šiau. 

Vija Underytė iš Detroit apylin-
kės drauge su K. Daugirdu padainavo
naują muzikinę versiją pagal Ber-
nardo Brazdžionio eiles ,,Oi giria, gi-
ria”. Įspūdingai ir pakiliai nuskam-
bėjo Dariaus Polikaičio daina ,,Esi,
dangau”. Koncerto pabaigoje buvo
įtraukti visi dalyviai, energingai su-
dainavę ,,Daug, daug dainelių” ir
,,Augo sode klevelis”. Pagaliau, vi-
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Šokių aikštelėje.

siems sustojus ir rankomis susikabi-
nus, per salę nubangavo moderni,
lietuviškus jausmus kelianti daina,
kurios refrenas ,,Žemėj Lietuvos
ąžuolai žaliuos” atliepė mūsų tau-
tiškiems genams. Tikrai, Lietuva,
,,tu tokia brangi, žeme, mūs gimta,
tau mintis šviesi, tau širdy vieta”.
Dainos pagauta publika įsiliejo į
šokių aikštelę ir, šokdama rateliu,
toliau tą dainą pakartotinai traukė. 

Dalyvių, jau esančių šokių aikš-
telėje, prie savo stalų neleido sugrįžti
iš karto šokių muziką pradėjęs groti
Algimantas Barniškis. Pasirodo, kad
tarp pokylio svečių buvo nemažai ir
jaunosios kartos atstovų. Galbūt jie
niekam neatstovavo, o tik norėjo pa-
rodyti savo lietuviškumą ir norą to-
liau tęsti ir ugdyti jau šimtą metų
trunkančią ,,Draugo” tradiciją. 

Buvo ypač malonu pokylio ma-
tyti nemažą būrį lietuviškos spaudos
atstovų bei darbuotojų. Jų specialiai
neieškojau, bet sutikau Bronių Ab-
rutį, ,,Amerikos lietuvio” leidėją, Ra-
mūnę Sakalaitę-Jonaitienę, ,,Tėviš-
kės žiburių” redaktorę, Lietuvių žur-
nalistų sąjungos valdybos pirminin-
ką Edvardą Šulaitį, ,,Draugo” ve-
damųjų autorių Aleksą Vitkų, nepail-
stančią spaudos darbuotoją Aldoną
Šmulkštienę, ,,Draugo” skaitytojų
laiškų ,,karalių” Antaną Paužuolį,
dienraščio ,,Ateitininkų” skyriaus
redaktorę Vidą Kuprytę, Joną Urbo-
ną, Ramunę Kubiliūtę ir kitus. Pasi-
gedau spaudos veteranės Stasės Se-
mėnienės, kuri, negalėdama dalyvau-
ti, pokylio sėkme rūpinosi iš Bara-
boo, Wisconsin. Pabaigai palikau
,,Draugo” vyr. redaktorę dr. Dalią
Cidzikaitę, kurios rankose dienraštis
užbaigia savo pirmąjį šimtmetį. Jai
patikėta toliau tęsti šio laikraščio
misiją – ,,informuoti ir formuoti”. O
dienraščio formatą, be abejo, padik-
tuos gyvenimo realybė. Gal ne atsi-
tiktinai, o pranašiškai suvenyrinia-
me puodelyje įrašyta: DRAUGAS –
100. www.draugas.org. 

K. Daugirdo grupės nariai.
Jono Kuprio nuotraukos

Žavingos vakaro viešnios (iš k.): Aušra Karkienė, Marija Remienė, Birutė Bub-
lienė, Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir Joana Kuraitė-Lasienė. Už viešnių stovi
Stasys Goštautas.

Tomas Stonkus paniręs į ,,Draugą”.

Kęstutis Daugirdas.

Meninę programą atliko Kęstučio Daugirdo grupė.
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I. MEDZIUKAS – ,,DRAUGO” BENDRAAMŽIS
DANUTÈ BINDOKIENÈ

Šiemet vienintelis užsienyje lei-
džiamas lietuvių dienraštis ,,Drau-
gas” švenčia garbingą 100 metų su-
kaktį. Ta proga tiek Čikagoje, tiek ir
tėvynėje Lietuvoje šis įvykis pamini-
mas įvairiais renginiais. Tačiau lietu-
vių visuomenė gali pasidžiaugti, kad
savo tarpe turi iškilių ir šviesių žmo-
nių, taip pat šiais metais sulaukusių
savo šimtojo gimtadienio. Vienas to-
kių – Los Angeles, California valstijo-
je, gyvenantis teisininkas, visuome-
nininkas, žurnalistas Ignas Medziu-
kas! Šio asmens gimtadienis iš dalies
svarbus ir ,,Draugui”, nes I. Medziu-
kas daugelį metų savo įdomiais, įžval-
giais straipsniais bei korespondenci-
jomis iš Los Angeles lietuvių telkinio
veiklos praturtindavo mūsų dienraš-
čio puslapius.

Ignas Medziukas gimė 1909 m.
spalio 22 d. Krokialaukio vls., Alytaus
apskrityje. Vytauto Didžiojo univer-
sitete Kaune studijavo klasikinę filo-
logiją, vėliau – teisę. Spaudoje ben-
dradarbiauti pradėjo nuo 1926 m. –
savo straipsniuose pasisakydamas
politiniais ir kultūriniais klausimais.
1935 m. išleido knygą ,,Vilniaus ge-
ležinis fondas” (jis buvo šio fondo rei-
kalų vedėjas). I. Medziukas, dar gy-
vendamas Lietuvoje, priklausė tauti-
nėms ir katalikiškoms organizaci-
joms, buvo ypač veiklus ateitinin-
kas.

Kaip ir tūkstančiai lietuvių, 1944
metais artėjant antrajai bolševikų
okupacijai, I. Medziukas paliko tėvy-
nę ir pasitraukė į Vokietiją. Karui pa-
sibaigus, gyvai įsijungė į švietėjišką
bei kultūrinę lietuvių, susispietusių
pabėgėlių stovyklose, veiklą. 1949 m.
atvyko į Ameriką, kurį laiką studija-
vo New York ir Pennsylvania kole-
džiuose buhalteriją, vėliau persikėlė į
Los Angeles ir daugelį metų dirbo fi-
nansinėse institucijose; 1985 m. išėjo
į pensiją. 

Tačiau šios trumpos I. Medziuko

biografijos bruožų užuominos nenu-
šviečia jo plačios visuomeninės ir kul-
tūrinės veiklos, kuriai visą ilgą gyve-
nimą negailėjo nei laiko, nei jėgų.
Šalia bendradarbiavimo ,,Drauge”,
,,Tėviškės žiburiuose”, ,,Pasaulio
lietuvyje” ir kitoje periodikoje, I.
Medziukas savo spaudos darbuotojo
sugebėjimų dalį atidavė ir Šv. Kazi-
miero lituanistinei mokyklai Los An-
geles, CA (1958–1969 m. buvo Šv. Ka-
zimiero mokyklos vedėjas), parašy-
damas Lietuvos istorijos vadovėlio
apžvalgas, paruošė šios mokyklos 50
metų sukaktuvinį leidinį (,,Šv. Kazi-
miero lituanistinė šeštadieninė mo-
kykla”, 1974 m.), taip pat Šv. Kazi-
miero lietuvių parapijos auksinio
jubiliejaus leidinį (1991 m.). 1957–
1960 m. buvo Los Angeles Sendrau-
gių ateitininkų pirmininkas; 1969–
1970 m. Lietuvių kredito unijos LA
pirm.; veiklus Lietuvių žurnalistų są-
jungos narys ir kurį laiką – jos vice-
pirmininkas.

I. Medziukas, atrodo, nejaučia
metų naštos – jis judrus, žvalus, vis-
kuo besidomintis ir maloniai sutiko
atsakyti į keletą klausimų.

– Jūs teisininkas, visuomeni-
ninkas, pedagogas ir žurnalistas,
kuri šių veiklos sričių Jums ar-
čiausiai prie širdies?

– Lietuvoje Vytauto Didžiojo uni-
versitete pasirinkau teisės mokslus.
Tada nepagalvojau, kad Lietuva gali
būti pavergta. Tikėjausi, kad ši sritis
bus man ir šeimai pragyvenimo šalti-
nis. Žurnalistika man studijuojant
buvo tik antraeilis užsiėmimas, pa-
našiai, kaip dalyvavimas organizaci-
jose.

– Universitete studijavote
klasikinę filologiją, bet vėliau –
teisę, kokia studijų krypties pa-
keitimo priežastis?

– Atsakymas paprastas – filosofi-
ja nebepatiko. Teisė atrodė daug iš-
kilmingiau.

– Kas paskatino bendradar-
biauti spaudoje ir kada pradė-
jote tai daryti?

– Spaudoje pradėjau bendradar-
biauti, būdamas III ir IV gimnazijos
klasėje. Rašinėjau ,,Žemaičių Priete-
liuje”, kurio redaktorius buvo kun.
Maželis (vėliau vyskupas) ir kituose
savaitraščiuose. Jau gimnazijoje ma-
ne vadino publicistu.

Studijuodamas universitete Kau-
ne, esu parašęs knygelę ,,Vilniaus ge-
ležinis fondas”. Tos knygelės dabar
neturiu, bet mačiau pas Bronių Kvik-
lį, kai jis buvo atvežęs savo rinkinį į
Los Angeles. Į periodinę spaudą rašy-
davau politinėmis temomis, kas tuo
metu buvo aktualu. Kai kurie laik-
raščiai mokėdavo honorarą.

Kai atvykau į Los Angeles, prel.
Jonas Kučingis pakvietė mane šešta-
dieninės lituanistinės mokyklos vedė-
ju. Čia pasirinkęs medžiagos, para-
šiau ,,Šv. Kazimiero lituanistinė šeš-
tadieninė mokykla 1949–1974”. Vė-
liau suredagavau ,,Los Angeles lietu-
vių Šv. Kazimiero parapijos auksinė
sukaktis 1941–1991”.

– Be abejo, stebite nepriklau-
somos Lietuvos gyvenimą ir poli-
tiką, kaip žiūrite į vis modernė-
jančią ir globalizėjančią Lietuvą?

– Stebint Lietuvos politinį gyve-
nimą, atrodo, kad reikalai krypsta į
gerą pusę, žinoma, galima tikėtis ir
nelauktų, netikėtų dalykų.

– Kokį patarimą duotumėte
mums visiems, kad sulauktume
ilgo amžiaus?

– Prel. Jonas Kučingis (neseniai
miręs) man siūlė pasiskaityti litera-
tūros, kaip reikia gyventi, kad su-
lauktum ilgo gyvenimo, bet aš tuo
siūlymu nepasinaudojau. Galvojau:
kiek Dievas leis, tiek gyvensiu!

Sveikiname Igną Medziuką su
100-uoju gimtadieniu ir tikimės, kad
Dievas leis jam sulaukti dar daug,
daug metų!

Rašytojo Juozo Balčiūno-Švaisto knygos sutiktuvėse Tautiniuose namuose (Los
Angeles). Iš kairės: R. Bureikienė, Švaistas, B. Medziukienė, I. Medziukas.

Ritutė Bureikaitė-Kaufmanienė su sūneliu Aru ir Ritutės seneliu, Ariuko pro-
seneliu Ignu Medziuku.

Vytautas Petrulis, gyvenantis Walled Lake, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo laikraščio leidybai paremti 120 dol.
auką. Dėkojame Jums už Jūsų dosnumą.

Birutė A. Kasakaitis, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” dosnią 100 dol. auką.
Dėkojame Jums, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Dalia S. Anysas gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo „Draugą”
dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums dosnią 100
dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus dosniai remiate ir
skaitote.

Sisters of St. Casimir, Chicago, IL, paaukojo „Draugo” leidybai
100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnią paramą.

Algis Regis, gyvenantis Frazier Park, CA, paaukojo „Draugui” 100
dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū už dosnią auką.

Aldona ir Elegijus Kaminskai, gyvenantys Orland Park, IL, rašo:
„Dienraštį skaitome nuo atvykimo į šį kraštą. ‘Draugas’ įdomus ir laukia-
mas. Geriausi linkėjimai minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, švenčiant
‘Draugo’ 100 metų jubiliejaus šventę.” Kartu su sveikinimais skaitytojai
atsiuntė ir 100 dol. auką. Ačiū už Jūsų dosnumą.

Peter Kiskunas, gyvenantis Lewiston, ME, paaukojo „Draugui”
dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Ignas  Žemaitaitis, gyvenantis Willow Springs, IL, paaukojo
„Draugui” dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū, kad mus remiate.
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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

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 išsilavi-
nimą, vairuojanti, ieško senelių prie-
žiūros darbo pirmadinį, antradienį ar
naktinio pietiniuose rajonuose. Valymo
darbų nesiūlyti. Tel. 773-387-7232.

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

* Moteris, gyvenanti šalia Naperville,
gali pakeisti savaitgaliais. Patirtis, vai-
ruoja. Tel. 224-766-9067arba 630-759-
0510.

* Ieškau pirkti tautinių rūbų, kurie
tiktų mergaitėms nuo 5 iki 12 metų.
Tel. 630-272-7626, Alda.

* Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo. Geros rekomendacijos, anglų kalba,
automobilis. Tel. 773-575-3343.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško
darbo šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Medikė, turinti dokumentus, kal-
banti keliomis kalbomis, vairuoja, rū-
pestingai prižiūri pagyvenusius žmo-
nes, ieško darbo su gyvenimu. Turi re-
komendaciją, patirtį. Tel. 630-776-
3555.
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ŠV. BRUNONAS – TŪKSTANTĮ METŲ
LIETUVIŲ UŽMIRŠTAS

LINAS SIDRYS, MD

Katalikų bažnyčios visos išpuoš-
tos statulomis, paveikslais, freskomis
ir vitražais. Visur – veidai, vaizduo-
jantys šventuosius, angelus, patį
Kristų. Keliaudamas po Europą ir
JAV, esu aplankęs tikrai daugiau
negu šimtą bažnyčių. Ir čia, Mar-
quette Park, Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje, pamačiau kažką
naujo, dar niekur nematyto – veidą
marmuro kolonoje. Šį veidą pastebė-
jau per Evangelijos paskelbimo Lie-
tuvoje tūkstantmečio Mišias, įvyku-
sias šios vasaros pradžioje. Tai mane
labai nustebino, kilo daug klausimų.

Nemanau, kad būtų įmanoma
tokį atvaizdą akmenyje sukurti. Juk
marmuro sluoksniai sukalkėjo prieš
milijonus metų. Kolona, kuri puošia
Marijos koplytėlę į kairę nuo alto-
riaus, ten stovi jau daugiau nei pen-
kiasdešimt metų, kai pati bažnyčia
buvo pastatyta. Ligi šiol šis žmogaus
veido atvaizdas marmure nebuvo
pastebėtas. Nesu šios parapijos na-
rys, bet apsilankau čia Mišiose šiokia-
dieniais, prieš eidamas operuoti pa-
cientus Švento Kryžiaus ligoninėje.
Žinau, kad šioje parapijoje vyksta vai-
dinimai, paremti Kristaus kančios
drama, Gavėnios metu – ,,Paskutiniai
Kristaus žodžiai”. Pagalvojau, kad
gal tuomet ta kolona buvo kažkaip iš-
dažyta. Paklausiau klebono, tačiau jis
neigė, kad ten būtų dažę.

Ne visi tą veidą pastebi. Turi pa-
kartotinai žiūrėti, norėdamas jį pa-
matyti. Vieniems tas veidas išryškėja,
kiti veido taip ir nepamato. Iš tikrųjų,
tik kairė veido pusė yra aiškesnė,
dešinė – nublukusi. Joks menininkas
nebūtų sukūręs tik pusės veido.
Veidas ištemptas, plonas, lyg iš ispa-
no El Greco paveikslo. Aiškiai matyti
barzda, nosis, žandas, kakta. Akys
užmerktos. Ne miegantis, bet miręs
asmuo. Tačiau veidas nesukelia žiū-
rėtojui baimės. Vieni, žiūrėdami į jį,
jaučia liūdesį, kiti – ramybę. Gal jis
šiek tiek primena Kristų? Tačiau tai

nėra Kristaus veidas. Atrodo vyres-
nis. Gal tai Jonas Krikštytojas? Ne.
Man atrodo lyg jis būtų inteligentas,
ne žmogus iš dykumos. 

Gal jis Brunonas (vok. Bruno)
Bonifacijus? Ar jo vardas nereiškia
,,gražus veidas’’, jei pasinaudosime
prancūzų-anglų kalbų deriniu? Ka-
dangi nestudijavau lotynų kalbos,
pasiteiravęs sužinojau, kad ,,Bonifa-
cius’’ lotyniškai reiškia ,,gerų darbų
darytojas’’. Tikrai! Už artimą savo
gyvybę atidavęs, jis ėjo į pavojų
skleisti Dievo Karalystę, pagonių
nužudytas ir tūkstantį metų lietuvių
pamirštas! 

1987 m. buvau Krikščionybės ju-
biliejaus komiteto pirmininkas ir,
mea culpa, Šventasis Brunonas tada
nebuvo minimas, jis buvo pamirštas
ir Čikagoje, ir Romoje. Ar čia nevei-
kia tarptautinė politika, nes lenkai
teigia, kad jie Lietuvą apkrikštijo
prieš 700 metų ir nenori pripažinti,
kad Šv. Brunono Kverfurtiečio misija
į Lietuvą įvyko 300 metų anksčiau?
Pasirodo, lenkai sako, jog būtent len-
kų karalius siuntė Brunoną į rytus.
Tačiau Šv. Brunonas buvo vokietis,
arkivyskupas ir vienuolis, nepaval-
dus lenkams. Jis sekė Šv. Vaitiekaus
Adalberto, misionieriaus į Prūsiją,
pavyzdžiu ir Kristaus įsakymu –
eikite pas visas tautas.

• • •
Ar Lietuvoje prisimenamas Šv.

Brunonas? Sulenkėję klerikai, matyt,
jo kratėsi – išliko tik viena jo freska
Pažaislio vienuolyne. Dabartinėje
Lietuvoje Šv. Brunono vardu pava-
dinta gatvė, neseniai jo vardu pa-
šventinta ir bažnyčia Klaipėdoje.
Paminklo jam nėra.

Šiuo metu lietuviai daugiausia
švenčia Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmetį, o ne šio kankinio did-
vyrišką pasiaukojimą. Prisimenu,
kaip mane nustebino, kad komu-
nistai bandė pakeisti krikšto sakra-
mentą ,,vardo davimo’’ švente. Kaip
banalu! Katalikai žino, kad žodis tapo
kūnu. Mums svarbiausia žmogus ir jo

,,Marquette Park, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje, pamačiau kažką
naujo, dar niekur nematyto – veidą marmuro kolonoje”, – dr. L. Sidrys.

Jono Kuprio nuotr.

amžina siela. Šv. Brunonui buvo svar-
bu žmonės ir jų sielos. Dabartiniai
pagonys skanduoja ,,Lietuva, Lietu-
va’’, bet lietuviai, žmonės jiems ne-
svarbu.

Iš istoriko Tomo Baranausko
darbų sužinojau daugiau apie praeitį.
Kai Brunonas įžengė į pagonių že-
mes, jis buvo nuvestas pas vietinį
,,karalių’’ Netimerą ir ten skelbė
Kristaus evangeliją. Netimerui atsi-
sakius krikštytis, Brunonas įmetė į
ugnį karaliaus stabus. Užsirūstinęs
Netimeras įsakė sudeginti Brunoną,
tačiau laužo nepavyko uždegti. Neti-
meras tai palaikė stebuklu, paleido
Brunoną ir su 300 vyrų apsikrikštijo!
Tai ir būtų Lietuvos krikščionybės
pradžia: šventoji ugnis buvo pakeista
šventos dvasios liepsna. Nuvykęs į

kitą valsčių, Brunonas buvo suimtas
Zebedenio. Jo nurodymu, arkivysku-
pui buvo nukirsta galva, o 18 jo paly-
dovų pakarti. Brunono galva buvo
įmesta į upę, vadinamą Aistra (dabar
Aitra).

Veido atvaizdas Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje yra apa-
tinėje marmurinės kolonos dalyje.
Kūno nėra, tik galva ant balto stovo.
Kada ir kaip veidas ten atsirado, gal
išsiaiškins parapijos komitetas. Mane
šis veidas sugrąžino tūkstančius me-
tų į praeitį, kai drąsus, ryžtingas, ge-
rų darbų vykdytojas perėjo gilias
pelkes ir tankius miškus ir įtraukė
naują tautą į Europos krikščioniš-
kų tautų istoriją, už tai sumokėjęs sa-
vo gyvybe ir laimėjęs amžiną gyveni-
mą.

Gatvę Vilniuje siūloma pavadinti 
Zalcburgo vardu

Liberalų sąjūdžio frakcijos narys,
Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos
Respublika grupės pirmininkas
Petras Auštrevičius kreipėsi į sosti-
nės merą Vilių Navicką, prašydamas
apsvarstyti galimybę vieną iš Vil-
niaus gatvių pavadinti Zalcburgo
vardu.

,,Siekiant pažymėti ilgametę Vil-
niaus ir Zalcburgo miestų draugystę
bei stiprinant tolimesnį dvišalį ben-
dradarbiavimą maloniai siūlome ap-

svarstyti galimybę vienai iš Vilniaus
miesto gatvių suteikti Zalcburgo
pavadinimą”, – kreipimesi teigia P.
Auštrevičius.

2009-ieji – jubiliejiniai Vilniaus ir
Zalcburgo bendradarbavimo metai.
Šiemet sukanka 20 metų šių abiejų
miestų draugystei, 2010 metais Zalc-
burgo federacinė žemė ir Lietuva mi-
nės partnerystės 40-metį.

ELTA

Pagėgių rinktinės pasieniečiai iš
užmaršties prikėlė Mažosios Lietuvos
laikus menančias kapinaites. Nuo
šiol kiekvienas, užklystantis į pasie-
nyje su Rusija esančias Plaškių ka-
pinaites galės pasidžiaugti istoriniu
paveldu, padėti gėlę ar uždegti žva-
kutę tiems palaidotiems, kurių kapo
lankyti nebėra kam.

Kad istorinės kapinaitės būtų
tvarkingos, Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos Pagėgių rinktinės Plaš-
kių užkardos pasieniečiai rūpinosi
jau nuo birželio. Kaip išsaugoti me-
talinius, istorinę vertę turinčius kry-
žius, rugsėjį atvykęs į Plaškius parei-
gūnams pasakojo liuteroniškų kryžių
žinovas Algis Šveikauskas. Jis, siek-
damas išsaugoti senuosius liuteroniš-
kus kryžius, Kultūros ministerijos
Nekilnojamojo kultūros paveldo pa-
žinimo sklaidos ir atgaivinimo pro-
gramai pateikė projektą ir gavo fi-
nansavimą.

Kai dar birželį pasieniečiai pasi-

ryžo sutvarkyti senas ir visiškai ap-
leistas kapines, vaizdas jose buvo bai-
sus – unikalūs XIX amžių ir Mažosios
Lietuvos laikus menantys kryžiai gu-
lėjo nuvirtę, juos šakomis buvo ap-
raizgę krūmai. Lentelės su samano-
mis apaugusiais užrašais vokiečių ir
lietuvių kalbomis mėtėsi ant žemės,
ant jos taip pat gulėjo laiko ir gamtos
paliesti unikalūs paminklai. Reto
grožio iš metalo iškalti angelai sukėlė
kapinėse besidarbavusių pasieniečių
nuostabą.

Plaškių kapinaitėse pasienio pa-
reigūnai iškirto krūmus, krūmokš-
nius ir medelius palikdami jose tik
ąžuolus ir beržus, iškasė jau žemėse
buvusius kryžius, juos atstatė, nu-
šveitė ir nudažė kapinių kryžius bei
antkapius, sutvarkė aplinką, pasodi-
no gėlių. Metaliniai angelai dabar vėl
liudija, kad čia yra senosios kapinės,
kad jos saugomos ir prižiūrimos.

ELTA

Pasieniečiai sutvarkys 
Mažosios Lietuvos laikų kapinaites
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” 
iš Am ster da mo

Nyderlandų sostinė Amsterda-
mas – miestas, kuriame ką nors įdo-
maus gali rasti kiekvienas ten apsi-
lankęs svečias. Šios šalies sostinė
graži visais metų laikais, o patys
olandai sako, kad geriausias laikas
apsilankyti jų sostinėje – rudens pra-
džia, kai dar šilta, o turistų jau ma-
žiau, tad per kelias dienas galima vis-
ką ramiai apžiūrėti ir susipažinti.

Pirmiausia krinta į akis nesu-
skaičiuojamas dviratininkų srautas,
dieną naktį plūstantis miesto gat-
vėmis. Į darbą ir atgal, į užmiestį ir
pas draugus dviračiu ten važiuoja
visi, pradedant paaugliu, solidžiu
banko tarnautoju ar pagyvenusia po-
nia. Bandant pereiti gatvę, visi labiau
saugojasi ne automobilių, o dvirati-
ninkų, nes jiems visur įrengti puikūs
takai ir jais nuolat lekia tūkstančiai
dviratininkų.

Kiekvienas žino, kad Amsterda-
mas garsėja kaip dviejų garsiausių
Olandijos dailininkų Rembrandt van
Rijn ir Vincent van Gogh miestas.
Amsterdamo centre dar išlikęs na-
mas, kuriame XVII amžiuje ilgai gy-
veno Rembrandt. Dabar jame įreng-
tas muziejus – lankytojai siaurais
laipteliais kyla iš vieno aukšto į kitą,
apžiūri buvusias dailininko dirbtu-
ves, jo kambarius. Čia yra ir keletas
garsių menininko paveikslų, taip pat
dalis daug metų kauptos įvairių an -
tikvarinių daiktų kolekcijos. Po šį na -
mą vaikščiojantys lankytojai tarsi su -
grįž ta į tą epochą, kurioje gyveno ir
kū rė garsusis olandas.

Ne mažiau įdomus ir kitos Olan-
di jos garsenybės V. van Gogh muzie-
jus, nors jis gana naujas. Šiame mu-
zie juje visada daugybė žmonių, nes
čia saugoma ir rodoma daugiau kaip
200 dailininko paveikslų ir eskizų.
Mi nios žmonių nuolat stoviniuoja
prie garsiųjų „Saulėgrąžų”, „Geltono
na mo”, „Bulvių valgytojų”, „Auto -
portreto”. Paroda užima didžiules
er dves, tad galima išsamiai susipa-
žinti su įvairiais garsiojo olando kū-
rybos eta pais.

Olandai didžiuojasi, kad visai ne-
se niai, birželio pabaigoje, Amsterda -
me atvėrė duris dar vienas ypatingas
mu  ziejus – Rusijos Sankt Peterburgo
mies  te esančio Ermitažo padalinys.
Mu ziejus įsikūrė XVII amžiaus pasta -
te, kuriame anksčiau veikė pagy ve -
nu  sių žmonių globos namai. Dabar

čia galima susipažinti su Rusijos caro
šei mos aplinka, atkurtomis iškilmin -
go  mis puotomis, prabangiomis caro
pa valdinių rūbais, baldais. Lankytojų
čia taip pat daug, nes paroda išties įs -
pūdinga.

Amsterdame yra dar vienas mu-
ziejus, prie kurio nuolat driekiasi lan-
kytojų eilės. Tai Anne Frank namas,
kuriame kelerius metus su artimai-
siais slėpėsi ši žydų kilmės mergina,
ap rašiusi savo išgyvenimus garsiaja -
me „Anne Frank dienoraštyje”, kuris
bu vo išverstas į 65 kalbas. Nuo 1942
me tų liepos iki 1944 metų rugpjūčio
ta me name A. Frank, jos artimieji bei
dar viena šeima slėpėsi nuo nacių.
Bet kažkieno buvo įskųsti vokie -
čiams, kurie namo gyventojus išsiun-
tė į koncentracijos stovyklas. Visi jie,
iš skyrus A. Frank tėvą Otto, ten žu -
vo, o tėvas, ištvėręs Auschwitz baisu-
mus, išgyveno ir vėliau išleido savo
duk  ters dienoraštį. 

Namas ir jo kambariai išliko to -
kie, kokie buvo prieš daugiau kaip še -
šis dešimtmečius. Jame galima pa-
jus ti, kokiomis sąlygomis gyveno be-
si slapstanti šeima, čia yra išlikę ir ke -

le tas jų daiktų. Viename iš kambarių
dar išliko sienos, kurias A. Frank iš -
kli  javo mėgstamų aktorių fotografijo -
mis, kitame rodomas ir pats dieno -
raš  čio originalas. Į šį muziejų nuolat
plūs ta minios lankytojų, jį pamatyti
bei prisiminti netolimą praeitį tiesiog
bū tina.

Nuo slogių minčių apie karo bai-
su mus išvaduoja kelionė Amster da -
mo kanalais. Miestas visas išraižytas
van dens kanalų, čia yra daugybė til -
tų. Būnant Amsterdame, paplaukio ti

kanalais – tiesiog būtina. Galima pa -
sirinkti nedidelę kelionę dieną, bet
daug įdomiau – pusantros valandos
truk  mės iškyla laiveliu po kanalus
va  karėjant, kai denyje, gurkšnoda-
mas vyną, gali stebėti aplinkines ka-
vi nes, juose sėdinčius žmones, miesto

gat ves ir vitrinas.
Laivelis praplaukia pro „Raudo-

nųjų žibintų” kvartalą – vietą, kur
savo paslaugas namų vitrinose siūlo
lais vo elgesio moterys. Tai – irgi sena
šio miesto tradicija, taip pat trau-
kian ti nemažai vyriškos lyties turis-
tų, kaip ir vadinamosios „coffee-
shop”, kurių vitrinose kabo užrašai,
jog kavos čia negausi, bet tau bus pa -
siū lyta kanapių. Lengvas kanapių
kva  pas tiesiog tvyro siaurose gatve-
lė se. Olandai jau senokai yra įteisinę
ir prostituciją, ir gėjų vedybas, ir eu -
ta naziją, ir lengvų narkotikų vartoji -
mą, kartu įspėdami, jog su kitais nar -
ko tikais kovoja negailestingai.

Dar viena šio miesto įdomybė –
deimantų muziejus ir brangakmenių
apdirbimo fabrikai. Jų Amsterdame,
kur deimantai apdirbami jau nuo
1586 metų, yra net keli. Muziejuje ga -
li  ma apžiūrėti įspūdingus monarchų
pa  puošalus, čia rodomos ištraukos iš
fil  mų „Deimantų asas”, „Rožinės
pan teros sugrįžimas”, „Indiana Jo -
nes ir Likimo šventovė” bei kitų, kur
bu  vo rodomi deimantų pagrobimai.
Lan  kytojai gali iš arti pamatyti, kaip
dei  mantai yra apdirbami ir šlifuoja-
mi, kokių rūšių ir formų jie būna, pa -
ro domi įspūdingiausi ir di džiau si bei
ma žiausi deimantai, o apsilankymo
pa baigoje pasiūloma brangakme nių
įsi gyti su ypatinga nuolaida – pi giau -

si kainuoja tik apie 1,200 dolerių.
Pavargus nuo žaižaruojančių dei -

man tų ir trokštant truputį ramybės,
pui kiausia vieta pailsėti – nuostabus
Am sterdamo botanikos sodas. Se -
niau siame Europos botanikos sode,
ku  ris buvo įkurtas 1638 metais, yra
apie 4 tūkstančiai egzotiškiausių au -
ga lų iš pačių įvairiausių mūsų plane-
tos kampelių. Šis sodas – tarytum ra -
my bės oazė gaudžiančiame mieste,
kur gali pasigėrėti ir šiltnamiu su
pal  mėmis, ir atogrąžų augalais, ir
nuo s tabiomis Viktorijos vandens leli -
jo  mis. Bene įdomiausia – šiltnamis,
ku  riame gyvena drugeliai. Čia užėjus,
ap  link plevena dešimtys įvairiaspal -
vių drugių, kurie nekreipia dėmesio į
lan kytojus, o skuba pasimaitinti sul -
ti mis iš perpjautos apelsino skiltelės. 

Viešnagę Amsterdame galima už -
baig ti garsiojoje, 1864 metais įkurto-
je „Heineken” alaus darykloje. Per-
nai ši alaus kompanija atnaujino savo
pa rodą ir laukia lankytojų. Daugiau
kaip dviejų valandų apsilankymo me-
tu galima pamatyti ir senąją įrangą,
ir visą alaus gamybos procesą, o no -
rin tys gali tą procesą ir patys iš ban -
dy ti. Jie yra uždaromi į nedidelę pa -
tal pą, čia yra kratomi, ant galvos by -
ra grūdai ir teška vanduo. Daug vie -
tos skirta „Heineken” remiamoms
spor to šakoms, filmams pristatyti –
be šio alaus neapsiėjo ir garsusis
agen tas James Bond. Apsilankymo
pa  baigoje lankytojų dar laukia pora
bo  kalų nemokamo alaus, tad daryklą
vi  si palieka pilni geriausių įspūdžių.

Meno ir laisvės, dviračių ir ka-
na   lų miesto muziejus patogiausia
lan   kyti iš anksto įsigijus specialią
kor   telę. Sumokėjus apie 70 dolerių,
dvi paras beveik visus miesto muzie -
jus galima lankyti nemokamai, ne mo -
ka mas yra ir miesto transportas, ir
ke liavimas vandens kanalais. 

Amsterdamas – dviračių, meno 
ir laisvės miestas

Amsterdamas išraižytas kanalų.

Mieste – daugybė dviračių.                        Algio Vaškevičiaus nuotraukos

„Heineken’’ alaus darykloje.

Botanikos sode galima stebėti dru-
gelius.
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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.

A † A
ELIZABETH JANE IGNAITIS

mirus, jos vyrą JUOZĄ IGNAITĮ, jų sūnus JOE,
BILL,  BOB, JOHN, JIM, JEFF su šeimomis, vi-
sus gimines ir draugus nuoširdžiai užjaučiame.

Buvę 4200 L. S. sargybų kuopos draugai:
Algimantas Antanėlis

Vytautas Bandžiulis
Julius Jakutis

Leonas Juraitis
Gediminas Kazėnas

Bronius Mikėnas
Teodoras Mitkus

Eugenijus Slavinskas
Vladas Vasikauskas

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

dr. NANCY
CAROL

MAZEIKA
1953–1999

Jau praėjo dešimt metų, kai Viešpats išvadavo mūsų brangią
dukrelę, sesutę ir motinėlę iš jos skausmingo gyvenimo ir pasi-
šaukė pas save.

Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos šeštadienį, spalio 24
d. lietuvių Pranciškonų koplyčioje St. Petersburg, FL.

Prašome prisiminti a. a. dr. Nancy savo maldose.

Liūdintys: tėvas Vytautas, jo žmona Danutė, dukrelė
Veronika Tarrian, broliai Kernius ir dr. Bartis bei artimi
draugai

Lietuvos regionû margumynai

Neliko kliūčių sutvarkyti stadioną Kauno
Panemunėje

Kauno miesto savivaldybės kole-
gijos posėdyje spalio 21 d. nuspręsta
patvirtinti žemės sklypo Kareivinių
g. 13 detalųjį planą. Tad netrukus be
jokių kliūčių čia gali prasidėti teri-
torijos plėtros darbai.

Dar 2004 metais futbolo ir beis-
bolo klubas ,,Kaunas” pagal du de-
šimtmečius galiojančią panaudos
sutartį iš Kauno miesto savivaldybės
yra gavęs stadioną Kareivinių gatvė-
je, Panemunėje. ,,Kaunas” tuomet
įsipareigojo savo lėšomis įrengti dvi
futbolo aikšteles, atitinkančias UEFA
ir FIFA standartus, sutvarkyti aikš-
tyną su krepšinio ir tinklinio aikš-
tėmis.

Kurį laiką pradėti planų įgyven-

dinimą delsė, nes puoselėjo viltis
gauti nemokamai (panaudai) kitą –
didžiausią mieste stadioną greta
Kauno sporto halės. Savivaldybei ne-
sutikus jo duoti, vėl grįžta prie Karei-
vinių gatvės stadiono, kuriuo ilgą
laiką naudojosi greta esančio bata-
liono kariai bei šalia esančios mokyk-
los moksleiviai.

Klubas planavo šioje teritorijoje
įrengti varžyboms skirtą futbolo
aikštę, dvi apšilimo aikštes, pastatyti
iki 3 tūkst. vietų tribūnas žiūrovams,
įrengti buitines patalpas su drabu-
žinėmis žaidėjams ir treneriams, mo-
kymui skirtas ir administracines pa-
talpas, automobilių stovėjimo aikš-
telę.                                         ELTA

Senoji, XVI amžiaus viduryje
pastatyta Kauno rotušė galėtų tapti
kauniečių ir miesto svečių labiau
lankoma, jei joje būtų įkurdinta
miesto muziejaus dalis. Tačiau tam
reikėtų iš tradiciškai reprezentaty-
viausių ir svarbiausių miesto rūmų
iškeldinti savivaldybės Civilinės
metrikacijos biurą, įrengusį Rotušėje
kabinetus tarnautojams.

Savivaldybės tarybos Kultūros,
bendruomenių ir savivaldos plėtojimo

komitetas pataria savivaldybės admi-
nistracijai svarstyti siūlymą iškelti
jos padalinį iš Rotušės patalpų bei
sudaryti galimybę miesto muziejui
Rotušėje rengti viešas parodas. Šiuo
metu savivaldybės įsteigtas Kauno
miesto muziejus glaudžiasi iš Kauno
arkivyskupijos išnuomotame pastate.

Kad pasiūlymas taptų realybe, jis
turėtų būti apsvarstytas kituose ta-
rybos komitetuose bei pačioje Kauno
miesto taryboje.                       ELTA

Kauno rotušės rūmams ieškoma platesnio
pritaikymo

Lietuvos skurdą bandys įveikti Vokietijoje
įsteigta organizacija

Vokietijoje gyvenantis Gerhard
Josef Carl jau 62 kartą atvyko į Lie-
tuvą su, kaip pats teigia, Dievo jam
siųsta misija gelbėti skurstančius
vaikus.

G. J. Carl jau daugelį metų kartą
per ketvirtį iš Vokietijos atvyksta į
Lietuvą. Visi jo apsilankymai pasta-
raisiais metais suplanuoti Marijam-
polės apskrityje. Čia  skurdžiai gyve-
nančioms šeimoms, auginančioms
vaikus, skiriama jo fondo „Solida-
rity” parama. Vokietis pasakojo, kad
Vilniuje yra įsteigęs spaustuvę ir
visas jos pelnas skiriamas vargšams

Marijampolės apskrityje remti.
Šįkart G. J. Carl sakė Vokietijoje

įsteigęs paramos Lietuvos daugiavai-
kėms šeimoms organizaciją. Jis tikisi
jos aktyvistai surengs akcijų, kurios
padės skurstantiems Lietuvos vai-
kams sukurti normalų gyvenimą,
gauti normalų išsilavinimą. Iki šiol G.
J. Carl skurdui Lietuvoje įveikti jau
išleido  apie 1 mln 650 tūkst. litų.

Prieš skurdą kovojantis vokietis
yra visų penkių mūsų apskrities savi-
valdybių Garbės pilietis. Jis buvo pri-
pažintas Metų žmogumi Lietuvoje. 

,,Miesto laikraštis”
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��Spalio 25 d. arkiv. S. Tamke vi -
čius, SJ bus Pal. Jurgio Matulaičio
mi sijoje po 9 val. r. Mišių. Norintieji
su sitikti kviečiami į pabendravimą
prie kavutės.

��Lietuvių meno ansamblis ,,Dai -
nava” ruošia iškilmingus kūrinius ir
giedos spalio 25 d., sekmadienį, 3 val.
p. p. Šv. Vardo Čikagos katedroje, šv.
Mišiose Evangelijos paskelbimo ir
Lietuvos vardo tūkstantmečiui at  -
mi n  ti. Vargonuos muz. Ričardas So-
kas.  Mišiose taip pat gros ir salėje
meninę programą atliks Genės Razu-
mienės vadovaujamas kanklių an-
samblis „Ga bija”. Pasipuošę tauti-
niais dra bu žiais, organizacijų atsto-
vai su vėlia vo mis iškilmingai eis šv.
Mišių proce si jo je. Visus kviečiame
ruoštis ir gau siai dalyvauti. Daugiau
informacijos te lefonu 773-735-6677,
773-875-8847.

��Spalio 25 d., sekmadienį, 7 val.
vak. PLC konferencijų kambaryje
vyks lietuvių anoniminių alkoholikų
(AA) grupės „Viltis” atvirų durų susi -
ti kimas. Kviečiami apsilankyti visi,
ku riems vienaip ar kitaip yra aktua -
lūs AA gvildenami klausimai ir jų
spren dimai.

��Lapkričio 1 d., sekmadienį,
10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo (Nativity B.V. M.) bažnyčioje
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629) bus aukojamos Visų Šventųjų
iškil mių šv. Mišios. Iš karto po šv.
Mišių kvie čiame dalyvauti bažnyčioje
rengiamoje Vėlinių procesijoje, kurio-
je melsimės už visus mūsų mirusiuo-
sius. Šv. Mišias aukos ir procesijai va -
dovaus kun. Gediminas Jankūnas. 

��Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų
die  ną, Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
koplyčia bus atidaryta nuo 10 val. r. 2
val. p. p. koplyčioje bus kalbamas ro -
ži nis.

��Lietuvių skautų sąjungos žur-
nalo ,,Skautų aidas” 85-erių metų ju -
bi liejus vyks šeštadienį, lapkričio 14
d., Pasaulio lietuvių centro Lietuvių
fon do salėje. Pradžia – 5 v. p. p. Bi lie -
tus prašome užsisakyti iki lapkričio 6
d. pas sesę Ireną Žukauskienę tel.
708-579-0529 arba el. paštu: Irena -
Zukas@att.net.

��Lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks Suval kie -
čių klubo susirinkimas. Valdyba kvie -
čia visus narius dalyvauti.

��Vinco Krėvės lituanistinės mo -
kyk los tėveliai, mokiniai ir mokytojai
kviečia visus, o ypač vaikus, sekma -
die nį, spalio 25d. 11:30 val. r.  iš kar -
to po lietuviškų Mišių šv. Andriejaus
baž nyčioje  ateiti į parapijos salę ir
pri sijungti prie kaukių ir rudens der-
liaus dienos šventimo. Salėje vyks
vai kų rudens derliaus darbelių paro-
da. Apylinkės vaikus kviečiame at si -
nešti savo namuose padarytų darbe-
lių rudens derliaus tematika ir daly -
vau ti parodoje.  Taip pat kviečiame
vi sus vaikus šventėje dalyvauti su
kau kėmis.  Lauksime visų su įdo -
miais darbeliais, kūrybingomis kau -
kė mis ir gera nuotaika! Jeigu turite
pasiūlymų ar klausimų dėl šventės,
skambinkite Vilmai Židanavičienei
tel.: 215-676-3517(n.);  267-243-
2321(mob.)

��Šiemet Tautinės sąjungos Bos-
to no skyrius švenčia 60 metų, o Bos -
to no kultūriniai subatvakariai – 50
me tų sukaktis. Kviečiame kartu su
mumis atšvęsti šiuos du garbingus
ju biliejus 2009 m. lapkričio 7 dieną,
šeš tadienį, 3 val. po pietų So. Bostono
Lie tuvių piliečių klube, trečio aukšto
sa lėje (368 West Broadway, So. Bos -
ton, MA). Programoje: prisiminimų ir
skaid rių apie subatvakarius pynė;
Vil niaus universiteto merginų choro
,,Vir go” koncertas. Įėjimas – 25 dol.,
stu dentams (su studento pa žy mė ji -
mu) – 5 dol.,  moksleiviams – ne mo -
ka mai. Apranga – šventinė. Bus pa -
tei kiama lengva vakarienė.  Po subat -
va kario vyks šokiai. Subatvakarį ren-
gia Bostono kultūrinių subatvakarių
valdyba.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

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

IŠ ARTI IR TOLI...

ARTĖJA METINIS DF NARIŲ SUVAŽIAVIMAS
Metinis Draugo Fondo (DF) na-

rių su va žia vimas yra labai svarbus
fondo veik los gyvastingumui. Jame
yra pateikiamos Fondo finansinės
apys kai  tos, kurios iš anksto išsiun-
čiamos Fon do nariams.  Suvažiavime
bus pa tei kiami tarybos, iždo, investa-
vimo ir kon trolės komisijos praneši-
mai.  Taip pat bus renkami 3 Fon do
direktoriai dvejų metų kaden ci jai. Tai
jau 16-tas DF na rių suvažiavimas,
kuris įvyks Čikagoje, Čiurlionio ga -
lerijoje Jau ni mo centre lapkričio 7 d.,
šeštadienį, 9 val. ryte.

Į suvažiavimą skaityti prane ši mų
kviečiami: ,,Draugo” leidėjų ta ry  bos
pirmininkas, vyriausioji redak to  rė,
DF iždininkas, bus pateikta inves-
tavimo finansinė apyskaita.  Bus gera
proga išgirsti šių žmonių pasisaky-
mus ir pareikšti suvažiavimo na -
riams pageidavimus ,,Draugo” leidy-
bos reikalais. Todėl į DF me tinį su va -
žia vimą kviečiami ir ne Fondo nariai
(su važiavimas yra labai gera proga
tapti Fondo nariais). Kviečiami at-

vykti visi ,,Draugo” išlaikymu be si rū -
pinantys skaitytojai. 

DF, jo nariai ir rėmėjai yra
pagrindiniai asmenys ir organizaci-
jos, nuolat padedantys ,,Draugo” lei-
dybai, remiantys lietuvybės išlai ky -
mą išeivijoje per lietuvišką spaudą.

DF narių esama JAV, Kanadoje
ir Europoje. Atstumai, kelionės išlai-
dos daugeliui sudarys sunkumų daly-
vauti suvažiavime. Tuo tikslu buvo
iš siųsti įgaliojimai tiems Fondo na -
riams, kurie gyvena Čikagoje ir jos
apy linkėse ir kurie dalyvaus suvažia -
vi me. Įgaliojimai yra labai svarbūs
sudarant suvažiavimo kvorumą. To -
dėl tų Fondo narių, kurių suvažiavi-
me nebus, prašome gavus laiškus ne-
delsiant išsiųsti įgaliojimus Fondo
na riams Čikagoje.  

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

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 200 dolerių:
Kazys ir Danutė Paškonys, gar-

bės nariai, iš viso 6,600 dol., East la -
ke, OH

Ateitininkai sendraugiai Čikago-
je, iš viso 250 dol., Lemont, IL

Su 100 dolerių:
Jonas ir Janina Mikulioniai, gar-

bės nariai, iš viso 2,600 dol., Ster -
ling Hts, MI

Julius ir Regina Matoniai, gar-
bės nariai, iš viso 2,000 dol., Bur -
bank, IL

Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė, gar-
bės narė, iš viso 1,550 dol., Parrish,
FL

Bronius Andriukaitis, garbės
na rys, iš viso 1,825 dol., Forest Park,
IL

Algirdas ir Raminta Marchertai,
garbės nariai, iš viso 1,250 dol., Le -
mont, IL

Rimas Černius, garbės narys, iš
viso 1,150 dol., La Grange, IL

Dr. Vytautas ir Aldona Mau ru -
čiai, iš viso 200 dol., Kirkland, OH

Alfonsas Tumas, iš viso 200 dol.,
Simi Valley, CA

Su 50–70 dolerių:
Dr. Juozas ir dr. Elona Vaišniai,

garbės nariai, iš viso 1,170 dol.,
North Haven, CT

Algimantas ir Teresė Gečiai, gar-
bės nariai, iš viso 1,850 dol., Hun -
ting ton Valley, PA

Elena Jasaitienė, garbės narė,
iš viso 1,650 dol., St. Petersburg, FL

Rita Kavolienė, iš viso 50 dol.,
Carlisle, PA

Su 25–20–10 dolerių:
Balys ir Gėnė Erslovai, iš viso

145 dol., Beverly Shores, IN
Mary V. Burba, iš viso 90 dol.,

Wes tern Springs, IL
Genovaitė Karsokienė, iš viso

180 dol., Cleveland, OH
DF nuoširdžiai dėkoja visiems

aukotojams.

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos Lietuvių draugiją
Čikagoje aukojo: $300 Leo Trečiokas.
$105 Leonas ir Dalia Sulas. $100
Algirdas ir Laima Stepaitis. $80 Vy-
tautas J. Graužinis. $50 Ona Daugir-
dienė, Vytautas ir Valdemara Rašyti-
niai, Narimantas ir Janina Udrys,
Marija Vaitkus. $40 Antanas ir Victo-
ria Valavičiai. $25 Jonas Kubilius,
Kostas Norvila, Elena Purtulienė.
$20 Jonas Ironis Jokubka. $15 Anta-
nas Skridiulis. $10 Ona Adomaitis,
Danutė Uogintas. Dėkojame visiems
rėmėjams. Mažosios Lietuvos Lie-

tuvių draugija, 1394 Middleburg
Ct., Naperville, IL 60540

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo:  Ro-
mualdas ir Gražina Kriaučiūnai
$1,000, Linas ir Rita Maleiškos
$100,  Charles ir Rita Rackmil $20,
Augustinas ir Vida Tijūnėliai $240
tęsiant mergaitės metinę paramą.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf  St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7575.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.5 proc. vieneriems ir 3.0 proc.dve-
jiems metams terminuotas indėlis
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000 REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG


