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Washington, DC, rugsėjo 23 d.
(ALT’o ir ,,Draugo” info) – Amerikos
lietuvių taryba (ALT) kviečia visuo-
menę kreiptis į JAV Kongreso narius,
kad būtų priimta Baltijos šalių rezo-
liucija, siekiant pažymėti Lietuvos,
Latvijos ir Estijos 20 metų nepriklau-
somybės sukaktį. Nukelta į 6 psl.

ALT’as kvieçia
paremti J. Shimkus

rezoliucijâ

D. Grybauskaitè dalyvavo JT Generalinès
Asamblèjos 65-ojoje sesijoje

Hillary Clinton galvoja apsilankyti Baltijos šalyse
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Vilnius, rugsėjo 24 d. (ELTA) –
Jungtinių Valstijų valstybės sekre-
torė Hillary Clinton svarsto galimybę
apsilankyti Baltijos šalyse, Lietuvai
2011 metais planuojant surengti
Demokratijų bendrijos ir Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos šalių ministrų susitikimus.
Tai per rugsėjo 23 d., ketvirtadienį,
vykusį susitikimą su Baltijos šalių
užsienio reikalų ministrais New York

patvirtino JAV valstybės sekretorės
pavaduotojas James Steinberg.

JAV valstybės sekretorės pava-
duotojo ir Lietuvos, Latvijos, Estijos
užsienio reikalų ministrų susitikime
taip pat aptarta būtinybė stiprinti
Baltijos šalių ir JAV politinį dialogą.
J. Steinberg taip pat pabrėžė Baltijos
šalių ir JAV visuomenių ryšių svarbą.

,,Baltijos šalių piliečiai, jūsų išei-
viai Amerikoje visada buvo labai

aktyvi ir pozityvi jėga, mes labai jais
didžiuojamės”, – sakė JAV valstybės
sekretorės pavaduotojas.

Rugsėjo 23 dieną Jungtinių Vals-
tijų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos vy-
riausybės New York pranešė apie
Baltijos ir Amerikos laisvės fondo
veiklos pradžią. Fondas per švietimo
ir mainų programas sieks praturtinti
ryšius tarp JAV ir Lietuvos, Latvijos
bei Estijos. Fondas teiks finansinę

paramą Baltijos šalių studentų bei
jaunųjų specialistų stažuotėms JAV
įmonėse, skirs stipendijas moksli-
niams tyrimams ir studijoms JAV
universitetuose. Fondo veiklos pra-
džiai skirtose iškilmėse LR užsienio
reikalų ministras Audronius Ažubalis
pareiškė, kad šis fondas yra svarbus
tiltas tarp Baltijos šalių ir JAV jauni-
mo, ateities kartų, būsimų politikų,
verslininkų bei mokslininkų.

JAV Atstovų rūmų narys, Atstovų rū-
mų Baltijos komiteto narys John
Shimkus. SCANPIX nuotr.

New York, rugsėjo 24 d. (URM
info) – Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos bendrųjų debatų savaitės
renginiuose dalyvavęs Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis rugsėjo 22 d. New York ir

aplinkinių valstijų Lietuvių Bendruo-
menės narius supažindino su pagrin-
dinėmis ,,Globalios Lietuvos” kūrimo
strategijos projekto nuostatomis.

Ministras pabrėžė, kad ,,Globa-
lios Lietuvos” Nukelta į 6 psl.

New York, rugsėjo 24 d. (ELTA,
BNS, ,,Draugo” info) – Šią savaitę
New York mieste vykstančios Jungti-
nių Tautų (JT) Generalinės Asamblė-
jos 65-osios sesijos visuotiniuose de-
batuose dalyvavusi Lietuvos Respub-
likos prezidentė Dalia Grybauskaitė
savo kalboje paragino visas šalis pri-
siimti atsakomybę už pasaulio ateitį
ir ja dalytis, nepriklausomai nuo jų
dydžio.

,,Nors Lietuva ir nėra turtinga
valstybė, ji teikė humanitarinę pagal-
bą Haičiui, Pakistanui, Moldovai,
Ukrainai, Rusijai ir kitoms šalims.
Mes ėmėmės tokių sunkių iniciatyvų
kaip nacionalinių saugumo pajėgų
mokymas Afganistane. Bendras dar-
bas leido pasiekti, kad Lietuvos lėšo-
mis Afganistano Goro provincijoje bu-
vo vykdomos bendruomenės švietimo
programos, pastatyta 19 mokyklų, ku-
rios atvėrė duris ir mergaitėms,
įkurta pirmoji viešoji biblioteka pro-
vincijos sostinėje Nukelta į 6 psl.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė kalba JT Generalinės
Asamblėjos 65-osios sesijoje. EPA nuotr.

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje dalyvavęs Lietuvos užsienio
reikalų ministras Audronius Ažubalis susitiko su New York ir aplinkinių valsti-
jų lietuvių bendruomenės nariais. LR konsulato New York nuotr.
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Kad esame tikri ,,internautai”,
parodė ketvirtadienio popietė.
Užteko sutrikti socialiniam tinklui
,,Facebook”, apie tai ėmė trimi-
tuoti svarbiausi interneto tech-
nologijų leidiniai – ,,Financial
Post”, ,,Forbes”, ,,PCWorld” ir kt. O
juk visai neseniai niekas net ir
nežinojo, kad toks virtualus ben-
dravimas yra įmanomas. 2004 m.
įkurto, tik JAV universitetų stu-
dentams skirto ,,Facebook” var-
totojų skaičius auga kaip ant
mielių ir, atrodo, jo populiarumas
nė neketina kristi. O pats tinklo
įkūrėjas, trisdešimtmetis Mark
Zuckerberg, ,,Forbes” duomeni-
mis, šiuo metu tarp 400 turtin-
giausių JAV gyventojų yra 35-oje
vietoje ir yra jauniausias mili-
jardierius, pats susikrovęs sau
turtą. Neseniai jis 100 milijonų
dolerių paskyrė Newark, NJ, vals-
tybinėms mokykloms, daugelį
metų turinčioms finansinių prob-
lemų, paremti. Belieka tikėtis, kad
,,Facebook” veiks be sutrikimų, o
jaunasis milijardierius uždirbtus
pinigus ir toliau aukos kilniems
tikslams.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Studentus ateitininkus, rugsėjo 3 d. atvykusius į Daina-
vą, pasitiko giedras dangus, graži gamta ir draugų šyp-
senos. Tai po eilės metų buvo pirma tik studentų atei-

tininkų stovykla Dainavoje. Anksčiau per JAV švenčiamą
Darbo dienos savaitgalį buvo ruošiami ateitininkų akademi-
niai savaitgaliai, bet šįmet šis savaitgalis buvo užleistas stu-
dentams, atsižvelgus, kad tai palankiausias laikas studen-
tams susiburti Dainavoje.

Programa prasidėjo šeštadienį simpoziumu, kurį vedė
Gytis Mikulionis ir Tomas Quinn. Simpoziumo dalyviai Da-
nius Giedraitis, Matas Čyvas ir Julius Kasniūnas svarstė,
kaip suderinti penkis ateitininkų principus – katalikiškumą,
tautiškumą, inteligentiškumą, visuomeniškumą ir šeimyniš-
kumą – su studento kasdieniniais rūpesčiais. Ar studentams
įmanoma išlikti aktyviais ateitininkais, kai mūsų dėmesys
yra nukreiptas į mokslą ir į pirmuosius sunkius žingsnius
karjeros kopime? Ar iš viso šis klausimas mums rūpi? Kaip
ateitininkija paveikia mūsų kasdieninį gyvenimą mokyklose
arba darbovietėse? Visi sutikome, kad esame užaugę ateiti-
ninkijos dvasia ir mūsų įgytos vertybės mus teigiamai veikia,
nepaisant, kur ar kuo užsiimtumėme.

Simpoziumas sklandžiai nuvedė į Petro V. Kisieliaus
paskaitą ,,Studentai ateitininkai ir jų veiklumas ateityje”.
Būdamas aktyviu studentu ateitininku, o dabar – veikliu
sendraugiu, dr. Kisielius yra puikus pavyzdys, kaip yra įma-
noma įgyvendinti ateitininkijos užduotis studentavimo die-
nomis ir ateityje. Jis iškėlė paradoksalią ateitininko būseną:
ateitininkai privalo būti idealistais, bet tuo pačiu ir realis-
tais. Mes siekiame amžinų vertybių, bet jas įgyvendiname
kasdienybėje. Ilgai diskutavome kartu su dr. Kisieliumi apie
jo paskaitoje iškeltas provokuojančias mintis.

Vakarop visi kartu nuvažiavome į bažnyčią Manchester
miestelyje šv. Mišioms. Sugrįžus, lydint Kęstučiui Daugirdui,
prisiminėme Dainų šventę, dainavome visas šventės dainas
keturiais balsais…

Kiekvienais metais didelis darbas yra Dainavos stovyk-
lavietę paruošti žiemai. Sekmadienį padėjome šeimininkui ir
praleidome visą rytą tvarkydami stovyklą. Sulankstėme sta-
lus, sustatėme lovas barakuose, sugrąžinome sporto aikštės
tinklus į garažą, suvežėme visus lauko stalus į pastogę. Be-
dirbant kartu, darbai buvo greit atlikti. O kas padėjo – tai
nuostabus Dainavos oras, kuris visų ūpą kėlė. Ir kas gali
būti smagiau, kaip baigti sunkius darbus su daina? Dar
kartą, palydint Kęstučiui su akordeonu, smagiai dainavo-
me.

Sekmadienio popietę vyko studentų suvažiavimas. Svei-
kiname Tadą Stonkų, davusį studento ateitininko įžodį. Su-
važiavimo metu buvo pranešta, kad Padėkos dienos savait-
galį vyks Ateitininkijos šimtmečio šventė Čikagos miesto
centre. Raginame visus studentus ateitininkus dalyvauti;
bus vertinga ir įspūdinga programa. Bus renkama nauja
valdyba, duodami įžodžiai, švenčiamas ateitininkijos šimto
metų veiklos jubiliejus.

Savaitgalį užbaigėme sekmadienio vakare laužu. Rai-
mundas Kazlauskas vedė smagią laužo programą. Tema bu-
vo ,,stalas”. Turbūt keistai skamba, bet kiekviena grupė
turėjo panaudoti skirtingą stalą vaidinimuose – šeimos va-
karienės stalą, chirurgo stalą ir mokyklinį stalą. Studentai
parodė savo išradingumą, humorą ir kūrybingumą. Vaidi-
nome, dainavome, ir džiaugėmės, kad buvo proga vienam su
kitu padraugauti mūsų mylimoje stovyklavietėje.

Esame dėkingi, kad mums buvo skirtas šis savaitgalis.
Susirinko 40 studentų iš įvairių miestų. Savaitgalis buvo
darbingas – protiškai, fiziškai, ir dvasiškai. Ypatingai dėko-
jame studentui Sauliui Klioriui, kuris visą savaitgalį mus
skaniai valgydino. Laukiame, kad daug studentų susiburtų
lapkričio mėnesį Ateitininkų šimtmečio šventėje Čikagoje,
,,Marriott” viešbutyje.

Monika Mikulionytė ir Tomas Quinn
SAS CV nariai

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Studentai ateitininkai palydėjo vasarą Dainavoje

Dalis studentų ateitininkų, susirinkusių Dainavoje, prieš pradedant naujuosius mokslo metus. Pirmoje eilėje iš k: Gintas Sidrys,
Lijana Šontaitė, Monika Mikulionytė, Daina Chmieliauskaitė, Eglė Širvinskaitė, Aleksas Kučas, Jonas Čyvas, Vaiva Laniauskaitė,
Rima Giedraitytė, Liana Butkūnaitė; už pirmos eilės: paskaitininkas sendraugis Petras V. Kisielius, Tomas Quinn, Raimis Kazlaus-
kas, Danius Giedraitis, Justas Lelis, Paulius Razgaitis, Vytas Reivydas, Mykolas Daugirdas, Šarūnas Daugirdas, Paulius Kuprys,
Kęstutis Daugirdas, Kristijonas Vaitkus, Juozas Pranckevičius, Adomas Daugirdas, Jonas Kuprys, Virgus Volertas, Paulius Jankus,
Gytis Mikulionis, Matas Čyvas ir Julius Kasniūnas.

Ateitininkijos 100 m. šventė
Toronto Prisikėlimo parapijoje
spalio 2 d. • 4 val. p.p.
šv. Mišios, paroda, prof. Kęstučio Skrupskelio
paskaita, vakarienė, prisiminimų vakaras

Informaciją teikia Rūta Rygelienė e. paštu: rrygelis@yahoo.ca
Rengia Toronto ir Hamiltono ateitininkai

Ateitininkijos
šimtmečio šventė

Čikagoje
lapkričio 26–28 d.

Iškilmingos šv. Mišios Čikagos Švento Vardo ka-
tedroje • Kultūrinė ir akademinė programa,
,,Marriott Magnificent Mile” viešbutyje 540
N. Michigan Ave. Chicago

Kviečiame registruotis internete: www.ateitis.org
arba kreipkitės į Ritą Rušėnienę tel. 630-355-4445

ar e. paštu: RitaRusenas@yahoo.com

Ateitininkų šventės
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PASIRINKIMAS – PINIGAS 
AR DIEVAS?

Kiekvieną sekmadienį Dievo žodis
mūsų mintis kreipia į kurią nors vieną
svarbią temą. Šį sekmadienį – į pinigus.
Jie iš tikrųjų yra labai svarbūs. Kai
trūksta pinigų, tampame irzlūs ir
nelaimingi. Dėl pinigų daromi sunkūs
nusikaltimai, Lietuva girdoma labiau
nei sovietmečiu, klesti korupcija. Taip,
pinigai reikalingi net ir kunigui, skel-
biančiam dvasinių dalykų pirmumą.
Dievo žodis smerkia ne pinigus, bet
žmogų pavergiantį šykštumą. 

Į pranašo Amoso lūpas įdėtas
Dievo žodis smerkia turtuolius, kurie
sukčiauja, „mindo beturtį ir žudo kraš-
to vargšus” (Am 8, 4 ). Taigi, godumas
nėra mūsų dienų išradimas – jis gyvas,
kaip gyva žmonija.

Jėzus Kristus pinigus vadina neš-
variais ir net liepia rinktis, kam tar-
nausime – Dievui ar pinigams: „Joks
tarnas negali tarnauti dviem šei-
mininkams (...) Dievui ir Mamonai”
(Lk 16, 13 ). Jėzus ragina elgtis taip,
kad pinigai nepasidarytų žmogaus
gyvenimo valdovu. Ne pinigai turi lemti
mūsų elgesį, bet mes turime spręsti,
kas mums gyvenime svarbiausia, o kas
turi tik pasitarnauti siekiant aukštes-
nio tikslo. 

Godumas yra pražūtingas kiek-
vienam žmogui, neišskiriant nė dvasi-
ninkų, jeigu tik pasiduodama šiam gun-
dymui. Godumas yra panašus į priklau-
somybę narkotikams. Žmogus mano,
kad turėdamas daug pinigų bus laimin-
gas, tačiau tai skatina norą turėti jų dar
daugiau. Ši aistra yra besaikė. Pasida-
vęs godumui, žmogus pradeda neskirti,
kas moralu, o kas ne. Jis pateisina bet
kokį elgesį, jei tik mato galimybę pra-
turtėti.

Neseniai buvo atliktas tyrimas ir
paaiškėjo, kad net 63 proc. Lietuvos gy-
ventojų palankiai vertina šešėlinę eko-
nomiką. Aiškiau sakant, palankiai ver-
tina tokį verslą, kai nemokami mokes-
čiai. Toks verslas yra kontrabanda,
atlyginimas vokeliais ir t. t. Retas žmo-
gus, pirkdamas kontrabanda atgabentą
degtinę, cigaretes ar benziną, jaučia
sąžinės priekaištą, kad taip elgdamasis
apvagia savo valstybę, pensininkus,
ligonius, neįgaliuosius, našlaičius ir
kitus silpnus žmones – valstybė, gau-
dama mažiau mokesčių, negali jų tinka-
mai paremti. Pinigai iš oro negamina-
mi, juos reikia uždirbti ar pasiskolinti.

Antra vertus, kai perkamos kontra-
bandinės prekės, drauge finansuojami
nusikaltėliai, kurie papirkinėja pasie-
nio pareigūnus, žiniasklaidą, teismus.
Pelnas lieka ne valstybei, bet žmonėms,
skandinantiems valstybę. Kur išeitis? 

Reikia pradėti nuo to, ko moko
Dievo žodis, – leisti, kad mums vado-
vautų ne pinigai, bet Dievas. Reikia
turėti drąsos gyventi kukliau, bet są-
žiningai. Nesutrumpės gyvenimas, jei
nenuvažiuosime į užsienio kurortus.
Neatsiras skrandyje opaligės, jei stalas
bus kuklesnis. Turiu daug pavyzdžių iš
kunigų ir pasauliečių gyvenimo: pralei-
dusieji sovietiniuose lageriuose po
dešimt ir daugiau metų išgyveno po 80
ir daugiau metų. 

Šykštuoliai praranda ramybę – tai,
kas žmogui svarbiausia. Jie pilni neri-
mo, žudo ir žudosi, stato smėlio pilis,
kurios nuo pirmo vėjo gūsio sugriūva.
Dabartinėje Lietuvoje daug žmonių turi
ne po vieną žemės sklypą, ne vieną
namą ir daug milijonų litų bankų sąs-
kaitose. Manote, jie yra laimingi?
Pasižiūrėkite į jų veidus ir juose ne-
matysite nė šešėlio ramybės ir tikro
džiaugsmo. Žmogų laimingą padaro ne
daug turėjimas, bet širdies ramybė ir
suvokimas, kad yra sąžiningas, doras,
nieko neskriaudžia ir net daro kitiems
gera. Šitos laimės niekada neturi
šykštieji, nes jų laimė panaši į kvaišalų
sukeltus „malonumus”. Nė vienas mili-
jonierius neišgyvena dukart ilgiau už
kukliai gyvenančius žmones. 

Kartkartėmis aplankau vieną šim-
tametį senuką. Visą gyvenimą labai do-
rai gyvenęs niekada nieko nenuskriau-
dęs, šis žmogus kelis kartus teistas už
Bažnyčios reikalų gynimą, yra skru-
pulingai sąžiningas. Jis juokaudamas
pasako: „Gal mane Viešpats užmiršo,
jau laukiu, kad pasišauks.” Jo turimos
gyvenimo laimės ir ilgų metų galėtų tik
pavydėti šių dienų šykštieji.

Tokia Dievo žodžio pamoka. Nepa-
vydėkime tiems, kurie nesąžiningai
kaupia pinigus. Jų į karstą tikrai neįsi-
dės. Su gailesčiu žvelkime į kiekvieną,
kuris Dievą iškeičia į nešvarų pinigą, ir
pasiryžkime gyventi teisiai ne tik dėl
to, kad taip reikalauja žmonių sukurti
įstatymai, bet kad taip gyventi apsimo-
ka. Laimingi tik einantieji tiesiu keliu.
Tada ir Dievas laimina žmogaus gyve-
nimą.

Kaip elgtis, 
kai visi kalti?

VYTAUTAS VOLERTAS

Sakoma, kad protingam žmogui užtenka dykumos lopinėlio. Gal ir
užtenka, tačiau jau reikėtų būti labai protingu. Bet jei šalia guli
tuščias valakas derlingos žemės, kodėl likti dykumoje ir tuo valaku

nepasinaudoti? Žinoma, jei nedraudžia etika. Gausi ir sveika duona ne-
trukdo Dievui paklusti ir dorai gyventi. Tik kai šalimais nesiliauja aima-
nos ir skundimasis, kad valdžia neduoda, ko trokštama, ir ta piktoji val-
džia yra korumpuota, dykumos lopelis gali vilioti atgal. Jei teismus ir tei-
sėsaugą valdo mafija, teisingumą apsprendžia demonstracijos, aplink
siaučia pedofilų gaujos, gyvenimą valdo sukčių klanai ir nėra šeimų, tik
susidėjėliai bei jų pamiršti vaikai, dyka dykumėle, kokia tu miela...

Toks vaizdas labai skausmingas. Tai lyg raupsuotojo dalia. Jam drau-
džiama pasirodyti žmonėse, o jei toks kur įsiskverbia, jo šalinamasi.
Raupsuotojo veidą Lietuvoje piešia kai kuri spauda, taip šneka kai kurie
jos piliečiai. Skaudu, kad romumu pasižymėjusi tauta karštakošių žodžiu
ir elgesiu paverčiama nevykėle. Jei tai tiesa, ji nei savo namuose nesusit-
varkys, nei Europoje ar pasaulio bendruomenėje neįsitvirtins. Dėl savo
vidinės padėties ji taps išskirta iš tvarkingų šalių būrio, o tada ją paglemš
tie, kuriems prireiks jos kampelio.

Man atrodo, kad Lietuvos žmonės šiandien yra pikti ir priekabūs. (Jei
klystu, tokia klaida džiaugiuosi.) Tokį apibendrinimą laikydami netiks-
liu, kai kurių keistenybių vis tiek nepaslėpsime. Pirmiausia – netvarka
aukštumose.

Lietuvos piliečiams demokratija su rinkimais buvo naujiena. Štai ko-
dėl egzistuoja keistoki klausimai dėl LR Seimo. Kaip mūsų žmonės bal-
suodavo, kuo jie tikėdavo, jei kiekvienoje Seimo sudėtyje susirinkdavo bū-
reliai nepribrendėlių, keistuolių, grobikų, simuliantų, melagių bei kitokių
Seimui netinkamų tipų? Kokius įstatymus, rimtiems nariams trukdyda-
mi, jie kūrė? Kokias vyriausybes tvirtino? Ar ne per juos ir per jų vyriau-
sybes atsirado tokios pabaisos kaip Leo-LT, įvairūs „valstybininkų” kla-
nai, net politinės žudynės? Kaip įtikinti Lietuvos piliečius, kad rinkimai
yra svarbus reikalas, kad nešvarūs kandidatai ir po rinkimų lieka neš-
varūs? O partijos? Kodėl jos savo rinkimų sąrašuose prikaišioja menka-
verčių pavardžių? Ar malonu, kai jų atstovai, vietoj dalyvavimo posė-
džiuose, važinėja po užsienius, balsuoja už kitus, išgėrę vairuoja automo-
bilius, susimuša? Tenesnaudžia tauta balsuodama, teneįsileidžia valdžion
juokdarių – tokia paprastutė taisyklė dorai valdžiai.

Tiesa, dabartinio Seimo nariai, atrodo, mažiau pokštauja, daugiau
svarsto ir dirba. Todėl ir vyriausybė pastovesnė. Nors premjerą Andrių
Kubilių gnaibo „išbadėję” kultūrininkai, mažaalgiai mokytojai bei valsty-
bės išmokas gauną pensininkai, bedarbiai, ištekėjusios ir netekėjusios mo-
tinėlės, jis laikosi, nes ir dejuotojai supranta, kad pinigų kasyklų nėra. O
kitokių rimtų priekaištų neranda. Jis net turi nuopelnų: krizėje Lietuvą
išlaiko gyvą ir, rūpestingai Prezidentei pritariant, išardė finansinę siur-
bėlę Leo-LT.

Atrodytų, kad tauta po staigios laisvės svaigulio atsigauna. Į dideles ir
mažas valdžias vis dar žvairuojama piktai, bet jau suprantama, kad val-
džia yra patys žmonės. Interpeliacijų mažėja, sumažės ir erzeliacijos.

Šiandieninė finansinė krizė neša nelaimes. Viena iš jų – emigracija –
Lietuvai yra labai skaudi. Maža tauta tirpsta skaičiumi ir pajėgumu, tirp-
sta ir sensta, nes jauni žmonės, lyg bastūnai vaikai, krinka po pasaulį.

Bet kaip jie turėtų elgtis, jei namuose nesugriebia ką nors veikti? Sė-
dėti, pelėti, išnaudoti tėvus, likti įsitingėjusiais nenaudėliais? Gal dirbti
už sūrų kąsnį be vilties į šviesesnį gyvenimą? Dėvėti skylėtais batais,
kampininkaujant auginti vaikus? Išvykusieji susitaupo, grįžę (jei grįžta)
net butą nusiperka, savo vaikus gražiai aprengia. O sėslieji bedarbiai, kaip
jiems, kaip valstybei su jais elgtis?

Tai klausimų klausimas – kaip valstybei elgtis šiuo reikalu? Jei kas
žino ir tyli, nusikalsta. Bet tokių turbūt nėra. Ypač tarp tų, kurie iš tolo
stebi ir ant savo sprando nejaučia šios problemos.

Bet galvoti ir svarstyti leidžiama. Ir čia rašąs žmogelis ne patarimais
kalba. Jis tik pasisako, kaip liūdnai jam visas vaizdas atrodo.

Vytautas Volertas – inžinierius, matematikas, rašytojas, spaudos ir
radijo bendradarbis. Aktyvus JAV LB narys. 2000 metais apdovanotas JAV
LB Kultūros tarybos premija.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000

WWW.DRAUGAS.ORG

Rugsėjo 22-osios vakarą Vilniaus Verkių regioniniame parke surengta ru-
dens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos paminėjimo šventė. 

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.



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

4 DRAUGAS, 2010 m. rugsėjo 25 d., šeštadienis

DR. AUGUSTINAS IDZELIS
LTSC valdybos pirmininkas

Prieš 27 metus, būdamas geogra-
fijos profesorius Kent State Univer-
sity, parašiau straipsnį ,,Lituanisti-
kos tyrimo ir studijų centras – tikslai
ir uždaviniai” (,,Draugas’’, 1983 m.
lapkričio 19 d.). Straipsnyje konsta-
tavau, kad Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras (LTSC) yra svarbi ins-
titucija dėl dviejų priežasčių: ,,Pirma,
Centras turi reikalingą infrastruktū-
rą; erdvias patalpas Jaunimo centre,
vieną iš didžiausių ir vertingiausių
lituanistinių bibliotekų Vakaruose,
archyvams kopijavimo ir duplikacijos
mašinas, video aparatūrą, kompiuterį
ir kitas reikalingas priemones. Antra,
Centras yra lietuvių rankose ir nėra
priklausomas kokiai nors svetimai
institucijai.”

Straipsnyje taip pat apibendri-
nau LTSC tikslus ir uždavinius: ,,Ma-
no manymu, Centro uždaviniai tyri-
mų srityje yra trys: (1) rinkti infor-
maciją, (2) ruošti mokslines studijas
ir (3) skleisti tiriamųjų darbų rezul-
tatus. Pirmasis uždavinys jau yra
vykdomas. Dabar atėjo laikas nusta-
tyti tyrimų darbo eigą ir kryptį. Ty-
rimų programa turėtų traukti ne tik
pripažintus mūsų mokslininkus, bet
taip pat jaunos kartos žmones, kurie
ruošia ar planuoja ruošti tezes ar di-
sertacijas lituanistikos srityje. Cent-
ras taip pat galėtų atlikti užsakomus
specifinius tyrimų ir dokumentacijos
darbus, kurie jau dabar yra aktualūs
lietuviškai visuomenei. Kaip pavyzdį
galima paminėti lietuvių rezistenciją
prieš vokiečius per Antrąjį pasaulinį
karą.”

Po 27 metų pamiršau, kad esu
parašęs straipsnį apie LTSC veiklą ir
tikslus. Tik šią vasarą, tvarkydamas
savo raštus, radau kopiją. Buvau ma-
loniai nustebintas – mano analizė
buvo nuosekli ir teisinga. Per dr. Jono
Račkausko ilgą kadenciją (1982–
2009) jo darbo dėka LTSC ir padali-
niai ne tik surinko milžinišką kiekį
knygų ir archyvinės medžiagos, bet ir
tapo rimtų mokslinių darbų puoselė-
toju ir leidėju. Pastarasis pasiekimas
nėra gerai žinomas lietuviškoje visuo-
menėje. 

• • •
Per 25 metus (1982–2007) LTSC

išleido 54 knygas – iš jų 18 anglų kal-
ba. William Urban mokslinis veikalas
,,Tannenberg and After” yra įtrauk-
tas į sarašą 30 geriausių istorinių
knygų, išleistų 2001 metais. Tai dide-
lis laimėjimas. Knygą galima užsi-
sakyti LTSC, jos kaina 38.50 dol.
(daugiau informacijos rasite inter-
nete: http://www.lithuanianresearch.
org/lit/ltsc/visosknygos.htm). Atsi-
žvelgiant į tai, kad šiais metais yra
Žalgirio mūšio 600 metinės, knyga
būtų puiki dovana besidomintiems
Lietuvos istorija. Naujausia LTSC iš-
leista knyga yra ,,Šv. Kazimiero lietu-

vių kapinėms 100 metų” (ats. redak-
torė Skirmantė Miglinienė). 

Žmonės užsisako Centro išleistas
knygas, ypač didelę paklausą turi
knygos anglų kalba. Nuo š. m. ba-
landžio 20 d. iki birželio 30 d. knygų
užsakymai Centrui davė 792.00 dol.
pajamų. Knygas galima užsisakyti e.
paštu: info@lithuanianreasearch.
org.

• • •
1983 m. straipsnyje aš paminė-

jau, kad VI PLB seimas pripažino
LTSC reikšmę ir svarbą: ,,Išeivijos
mokslinio gyvenimo bei išeivijos tiks-
lų ir problemų moksliniam tyrinėji-

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras – 
tikslai ir uždaviniai po 27 metų nesikeičia

mams ir sprendimui reikia centrinės
tyrimų ir studijų įstaigos, lietuviško
‘think tank’. Todėl VI Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės seimas pritaria
Lituanistikos tyrimo ir studijų cen-
trui, įsikūrusiam Jaunimo centre,
Chicagoje, ir skatina visus lietuvius
bei lietuvių organizacijas tiek mora-
liškai, tiek materiališkai remti jo dar-
bus ir pastangas, ypač lituanistinių
archyvų telkimą ir jų išlaikymą atei-
čiai.”

Daug metų prabėgo nuo VI PLB
seimo, tačiau lietuvių visuomenė ne-
pamiršo seimo raginimo remti LTSC.
Centro archyvai auga, gauname nau-
jų siuntų su reta ir vertinga istorine

medžiaga. Lietuviai JAV toliau finan-
siškai remia LTSC, ir aukų suma
didėja. Balandžio mėnesį prasidėjo
LTSC metinis aukų vajus. Iki liepos
pradžios centras aukų surinko dau-
giau kaip 7,400 dol. Dešimt asmenų
paaukojo nuo 150 dol. iki 1,200 dol.
Praėjusiais metais (2009) metinis
aukų vajus atnešė LTSC 4,150 dol.
Tais metais Centrui finansiškai ypač
padėjo a. a. dr. Mildos Budrienės tes-
tamentinis palikimas (10,000 dol.).
Šiais metais kol kas Centras negavo
jokių testamentinių palikimų, o jie
yra labai reikalingi. 

Didelę finansinę paramą LTSC
centras gauna iš Lietuvių Fondo
(LF). Šiais metais Centras gavo
18,000 dol. Palyginti su 2009 m., pa-
skirta suma sumažėjo, tačiau, atsi-
žvelgiant į prastą JAV ekonominę
padėtį, ji nėra bloga. LF pinigai pa-
dengia 85 proc. mūsų patalpų nuo-
mos tėvams Jėzuitams ir Jaunimo
centrui. Be LF paramos LTSC nega-
lėtų užmokėti nuomos už patalpas, ir
tolimesnis mūsų likimas būtų neaiš-
kus. 

• • •
Trumpai norėčiau pranešti lietu-

viškai visuomenei apie dabartinius
LTSC darbus. Š. m. gegužės 29 d.
,,Drauge” pasirodė Loretos Timukie-
nės straipsnis apie Clevelando ,,Tė-
vynės garsų” radijo programos de-

šimtmečių kelionę. Straipsnis baigėsi
klausimu: ,,Be abejo, ‘Tėvynės garsai’
turi sukaupę didelį įrašų archyvą,
kuriame yra įvairios muzikinės ir
dokumentinės medžiagos. Įdomu, ar
bus pasirūpinta šiais margaspalviais
mūsų tautos turtais – dešimtmečių
lietuviško gyvenimo atspindžiais ir
čia, ir tėvynėje?”

Clevelando ,,Tėvynės garsų” ra-
dijo programos vedėjas buvo Juozas
Stempužis (1920–1992). Norint įver-
tinti ,,Tėvynės garsų” radijo archyvo
istorinę reikšmę, reikia pažvelgti į
Clevelando lietuvių praeitį ir ypač į J.
Stempužį kaip žmogų, visuomenės
veikėją ir lietuvį patriotą. J. Stem-
pužis buvo vienas iš tų retų žmonių,
kuris ne tik užėmė svarbią vietą
Clevelando amerikietiškame gyveni-
me, bet ir tapo vadovaujančiu asme-
niu lietuviškoje veikloje bei tos veik-
los radijo metraštininku. Po jo mir-
ties radijo programos vedėja tapo
Aldona Stempužienė. 

Paskutinė A. Stempužienės ,,Tė-
vynės garsų” radijo laida įvyko š. m.
gegužės 9 d. Balandžio mėnesį A.
Stempužienė susisiekė su LTSC ir
pareiškė norą perduoti ,,Tėvynės
garsų” archyvą Centrui. Birželio 11
dieną susitikau su A. Stempužiene
Clevelande ir apžiūrėjau archyvą.
Mano nuomone, tai yra vienas iš
svarbiausių lietuviško gyvenimo
Amerikoje paveldo liudytojų. Archyvo
medžiaga – tai balsai iš praeities,
kurie prisidėtų prie tautinės sąmonės
išlaikymo ne tik čia, bet ir Lietuvoje.
(Ilgesnis straipsnis apie ,,Tėvynės
garsų” archyvą pasirodys šiek tiek
vėliau.) 

LTSC nuolat gauna didelį skaičių
lietuviškų knygų. Dr. Enata Skrups-
kelytė, kuri aukoja savo laiką ir ta-
lentus, jas nuolat kataloguoja ir
tvarko. Dublikatines knygas centras
siunčia į Lietuvos bibliotekas. Šiuo
metu turime beveik 150 dėžių su
knygomis, kurias numatome siųsti į
Lietuvą vasaros pabaigoje. 

Tarp dublikatinių knygų yra ir
labai vertingų leidinių. Jų sąrašas
šiuo metu sudaromas ir bus paskelb-
tas spaudoje, kad visuomenė galėtų
įsigyti tas knygas ir taip paremtų
LTSC. Pvz., Centras turi daugiau
kaip 10 pilnų komplektų ,,Lietuvių
enciklopedijos” (36 tomai). Jų pak-
lausa didelė, nes LE yra tapusi biblio-
grafine retenybe. 

Darbas LTSC vyksta visą vasarą.
Liepos 6 d. centre lankėsi Romas
Sakadolskis iš Vilniaus, rengęs inter-
viu su Petru Petručiu. Liepos 17 d.
JAV LB Krašto valdybos pirmininkas
Vytas Maciūnas susitiko su dr. A.
Idzeliu aptarti Centro padėties. 

Tad LTSC, gyvuojantis jau 27
metus, tęsia savo darbus, kurių ne
mažėja, o daugėja, vykdydamas savo
įkūrimo pradžioje numatytus uždavi-
nius. Lietuviška visuomenė kviečia-
ma prisidėti prie Centro veiklos ir
archyvų išsaugojimo.

Nuotraukoje: LTSC valdybos pirmininkas dr. Augustinas Idzelis ir JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas aptaria LTSC veiklą. 

Nuotr. Kristinos Lapienytės
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,,REPATRIANTAI” IR LR PILIETYBÈ
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Raõykite mums el. paõtu: redakcija@draugas.org, 
dalia.cidzikaite@gmail.com.

Loretos Timukienės straipsnyje
apie naujai paskirtą Lietuvos Res-
publikos garbės konsulę Los Angeles
Daivą Čekanauskaitę-Navaretti, yra
ir toks sakinys: Strategija ,,Globali
Lietuva” ,,turi būti visų lietuviais
save laikančių ir lietuvių išeivijos
telkimo idėjai pritariančių bendras
kūrinys ir nuosavybė. Visi norintys
teikti pastabas ir siūlymus dėl strate-
gijos kūrimo yra kviečiami tai dary-
ti iki rugsėjo 24 dienos”. Kadangi ne-
nurodytas konsulės adresas, rašau į
,,Draugą”, juo labiau, kai yra ir kitų
susipratusių lietuvių, kurie ligi šiol
buvo pabrėžtinai nuo tautos ,,nura-
šyti” lyg tautai prasikaltę žmonės. 

Kai sovietai okupavo Lietuvą,
mūsų Tėvelis Juozas Strolia, kuris
buvo Šiaulių Mokytojų seminarijos
muzikos mokytojas ir sykiu šios insti-
tucijos inspektorius, gavo iš pažįsta-
mo žinią, kad jis ir jo šeima yra iš-
vežamųjų į Sibirą sąrašuose. Jo lai-
mei, mūsų motina turėjo vokišką
mergautinę pavardę, ir visi galėjome
išsprukti kaip Volksdeutsche į Vokie-
tiją. Sutrumpintai mes buvome vadi-
nami ,,repatriantais”. Mūsų šeima
Vokietijoje įsikūrė Saksonijos sostinė-
je Dresden. Tėvelis gavo darbą Thea-
ter des Volkes orkestre, paskui dirbo
muzikos mokytoju mergaičių gimna-
zijoje. Buvome trys sūnūs, lankėme
vokiškas mokyklas, bet namuose kal-
bėjome tik lietuviškai. 

Tėveliai sukūrė tokį šeimos įvaiz-
dį, kad kiekvienas lietuvis, atvykęs iš
Lietuvos, turėjo užtikrintą priėmimą
mūsų namuose. Iš muzikų prisimenu
viešėjus pas mus brolius Bronių ir
Matą Budriūnus, smuikininką Povilą
ir Vandą Matiukus, operos solistus
Juzę Augaitytę ir Antaną Sprindį,
aktorių Tvirbutų šeimą, daugybę stu-
dentų ir kitų tautiečių. Kai pas mus
daugiau nebetilpdavo, mano – tuomet
dvylikamečio – pareiga buvo juos
tramvajumi nuvežti pas tame pačia-
me mieste gyvenusius dirigentą
Aleksandrą Kučiūną ir jo žmoną. Po
karo Vokietijoje Tėvelis mokytojavo
lietuviškose gimnazijose Hanau, Det-
mold ir Uchte pabėgėlių stovyklose.
Detmold ir Uchte vadovavo ir sto-

vyklos mišriems chorams. 
Aš baigiau Uchte lietuvišką gim-

naziją ir daugelį  metų vadovavau
lietuvių chorams ar mažesniems vo-
kaliniams vienetams. Per amerikie-
čių armijos radiją lietuviškas kalė-
dines giesmes giedojo jungtinis Labor
Service lietuviškų kuopų choras iš
Kaiserslautern ir Schwetzingen. Su
koncertais (soliste Janina Liustikaite
ir vyrų kvartetu) aplankėmė beveik
visus lietuvių telkinius į šiaurę nuo
Main upės ligi Flensburg (arti Dani-
jos sienos). 

Atvykęs į Ameriką, porą metų
vadovavau lituanistinei mokyklai
Chicago pašonėje esančiame mieste-
lyje Indiana Harbor. Apie 25 metus
dirbau dainų mokytoju Čikagos aukš-
tesniojoje lituanistinėje ir Dariaus ir
Girėno mokyklose. 42 metus vadova-
vau Amerikoje gimusių lietuvių orga-
nizacijos Lietuvos Vyčiai chorui.
Perėmus jam vadovauti Almai Prei-
saitienei, nuo choro nepasitraukiau,
o kitus penketą metų, kur tik reikėjo,
talkininkavau. Po penketą metų dir-
bau vienu iš chorvedžių su ,,Daina-
vos” ansambliu ir Čikagos lietuvių
opera. Apie 25 metus buvau lietuviš-
kų vasaros stovyklų ,,Dainava”, ,,Ne-
ringa”, o taip pat dviejų lietuvių stu-
dentų pasaulinių kongresų muziki-
niu vadovu Anglijoje ir Kanadoje
(miestelis, esantis 100 mylių į šiaurę
nuo Toronto). Porą dešimčių metų
mokiau dainų vaikučių ansamblius
Chicago Marquette ir Brighton Par-
kuose bei Bridgeport. Penkiolika
metų kartą į mėnesį vedžiau daina-
vimą suaugusiems ir pagyvenusiems
tautiečiams Chicago esančioje ,,Sek-
lyčios” salėje. 

Tėveliai man buvo išrūpinę Lie-
tuvos pasą iš Londone gyvavusio Lie-
tuvos konsulato, kurį ligi Lietuvos
Nepriklausomybės atgavimo aš regu-
liariai pratęsdavau. Nejaugi lietu-
viškos valdžios įstaigos ir toliau mane
laikys tik ,,repatriantu”, nevertu va-
dintis lietuviu ar susigrąžinti Lietu-
vos pilietybę!?

Faustas Strolia
Oak Forest, IL

Atsiliepimas į A. Gečio
priekaištus

BRONIUS NAINYS

,,Amerikos lietuvyje”, aptarda-
mas uždarymo pavojų Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės (PLB) atstovy-
bei Vilniuje, šiek tiek aprašiau ir jos
praeitį, ypač pradinę jos veiklą, ku-
riai nemenkos įtakos turėjo ir tuo lai-
ku buvęs JAV LB valdybos narys Al-
gimantas Gečys, kuris, neseniai taip
pat apie tą pradinę veiklą net dviem
rašiniais  parašęs ,,Drauge” (2010 m.
rugpjūčio 14 d. ir rugsėjo 4 d.) man,
tuo metu buvusiam PLB valdybos
pirmininkui, ir Juozui Gailai, buvu-
siam PLB atstovybės vadovui, pabėrė
daug nepagrįstų, skaitytojus klaidi-
nančių priekaištų. Į juos atsiliepiau
,,Amerikos lietuvio” rašiniu ,,Pavojus
PLB atstovybei (II)” (2010 m. rugsėjo
11 d., nr. 37 (541)). Kadangi tie A.
Gečio priekaištai buvo išspausdinti
,,Drauge”, manau, kad ir atsiliepi-
mus į juos turėtų žinoti juos skaitę
žmonės. Todėl šį, ,,Amerikos lietuvy-
je” išspausdintą straipsnį šiek tiek
pataisęs siunčiu ir ,,Draugui”, tikėda-
masis, kad redakcija neatsisakys jį
paskelbti. 

Ne visiems bendruomeninin-
kams Vilniuje įsteigta PLB atstovybė
įtiko. Ir ne dėl jos veiklos, kuri buvo
tik prasidėjusi, taigi, nespėjusi net
išryškėti, bet dėl jos atsiradimo. Jos
atsiradimas kažin kodėl užkliuvo
bent jau vienam žymiam JAV LB vei-
kėjui, nors jis skelbėsi veikiantis šio
krašto Bendruomenės valdybos var-
du. Tai labai tiksliai pastebi tuometi-
nis atstovybės vadovas, buvęs JAV
LB Krašto valdybos pirmininkas
Juozas Gaila. Jis rašo:

,,Pradėjus Vilniuje, Seimo rū-
muose, veikti PLB atstovybei, ir JAV
LB vadovybė užsigeidė turėti savo
atstovybę Seimo rūmuose. Taip pra-
sidėjo JAV LB veikėjų kelionės į Lie-
tuvą ir jų ‘lobizmas’ dėl Seimo ir JAV
LB Komisijos ir tos atstovybės įkūri-
mo. Ir ne bet kokios, bet aprūpintos
techninėmis priemonėmis, finansuo-
jamos iš Lietuvos Respublikos biu-
džeto. Taigi, iš varganų Lietuvos
mokesčių mokėtojų kišenės. O juk
Seimas nemokamai buvo davęs erd-
vias patalapas PLB atstovybei, ku-
riomis lengvai galėjo naudotis ir JAV
LB atstovai. Ir ne tik patalpomis, bet
ir paslaugia administratore, kuriai
kuklią algą mokėjo PLB valdyba, taip
pat valdybos pirktais kompiuteriais,
faksu ir visas kita raštinės įranga”
(,,Draugas”, 2010 m. liepos 24 d.).

Aišku, kaip gi tokia padėtis pa-
tiks, jeigu buvo siekiama atskiros pa-
talpos su visa raštinės įranga, apmo-
kama tarnyba, apmokamų JAV LB
atstovų kelionių į komisijos posė-
džius, apgyvendinimo ir kitų išlaidų
apmokėjimo, o šalia to dar ir ,,presti-
žo”, kurį PLB valdyba jau turi, o JAV
LB valdyba – ne. Kodėl taip turi būti?
O to siekiantis čia mano minimas as-
muo kaip tik ir buvo A. Gečys, kaip jis
pats, ginčydamasis su J. Gaila, prisi-
pažino. ,,Būsiu nekuklus ir prisipa-
žinsiu, kad Seimo–JAV LB komisijos
sukūrimas buvo mano mintis”, – rašo
jis rugpjūčio 14 d. ,,Drauge”, straips-
nyje ,,Nesutinku su kai kuriais J.
Gailos teiginiais”. Net ir su primini-

mu, kad ,,sveikas protas nugalėjo ir
JAV LB atstovybė Seimo rūmuose
nebuvo įkurta”. 

Iš tikrųjų tai tas sveikas protas
ne viską nugalėjo, nes A. Gečio ypa-
tingu rūpesčiu JAV LB–LR Seimo ko-
misija vis dėlto buvo įkurta, nors
daugiau nė vienas kraštas, net visaip
jo spaudžiama Kanados LB, tokios
komisijos steigimui nepritarė ir atsi-
sakė joje dalyvauti. Kanados LB va-
dovai puikiai suprato, kad A. Gečiui
ne tiek tos komisijos, kiek akibrokšto
jo nemėgstamai PLB valdybai, ypač
man, jos pirmininkui, reikėjo. Ir čia
savo tikslą jis pasiekė: PLB atstovy-
bės, taigi ir PLB valdybos, vaidmuo ir
poveikis Lietuvos vadovų atžvilgiu
buvo sumenkintas, o įsibėgėjanti
veikla prislopinta. Ir dar daugiau:
tarp PLB ir JAV LB valdybų kilo stip-
rus nesutarimas, erzelis tarp jų va-
dovų, kuris atsiliepia ir šiandien. Ir
kodėl viso to reikėjo, nesupratau ta-
da, nesuprantu nė šiandien, nes kaip
tada neįžiūrėjau tos Komisijos nau-
dos, taip jos nematau nė šiandien.
Tik pribarstyta daug tuščių žodžių, o
tarp jų – ir daug netiesos. Ir kažkokia
A. Gečio susikurta, vieša paslaptimi
vadinama fantazija, kad aš, ,,išrink-
tas PLB valdybos pirmininku, sten-
giausi užtverti duris JAV LB vadovy-
bei palaikyti ryšius su Lietuvos va-
dovybe”. Va, kur jį išgąsdinusi ,,ga-
lybė”. Tikrai nežinojau, kad tokią
,,galybę”  savo rankose laikiau. 

Pagrindinis, o kurį laiką – net
vienintelis, JAV LB–LR Seimo komi-
sijos sumanytojas ir steigėjas A. Ge-
čys pagaliau prisipažino ir atsakomy-
bę už tai prisiėmė, nors neišdegusį
užmojį steigti JAV LB atstovybę Sei-
mo rūmuose dar vis neigia. Šis prisi-
pažinimas – tai beveik vienintelė tie-
sa, net per du ,,Draugo” numerius ką
tik pasipylusių jo žodžių ,,tiradoje”,
kaltinant J. Gailą, Aleksą Vitkų,
Vytautą Kamantą ir mane. Tiesiog
keista skaityti, kai jis, ką tik prisipa-
žinęs prieš 15 metų užsimojęs ir uo-
liai vykdęs JAV LB–LR Seimo komisi-
jos steigimą, teigia man siūlęs steigti
lyg ir visišką jo užmačių priešingybę
– PLB–LR Seimo komisiją. Kada A.
Gečys taip sakyti sugalvojo? Tokio
siūlymo neatsimenu, nes jo niekada
nebuvo. Jokio dokumento apie tai nei
PLB valyba, nei aš, jos pirmininkas,
niekada negavome. A. Gečys PLB
valdybai tik leido žinoti, kad JAV LB
Krašto valdyba kuria kažin kokią
bendrą JAV LB–LR Seimo  įstaigą. Iš
karto net nesuvokiau, ar tai bus ant-
roji Bendruomenės atstovybė, ar dar
kas nors. Ir kas dabar šiuos A. Gečio,
anot jo, prieš 15 metų sakytus teigi-
nius patikrins? Tad ir teigti jis gali,
ką tik nori. O bruka jis juos piktai,
ypač mano adresu, užgauliai mano
veiksmus lygindamas su XIX šimt-
mečio Rusijos carų veiksmais. 

Iš peties kerta jis ir į šį sūkurį
įtrauktam PLB fondui. V. Kamanto
vadovaujamos direktorių tarybos
veiksmai A. Gečiui panašūs į Sovietų
Sąjungos kominterno veiksmus. Tad
šia proga gal verta A. Gečio paklausti,
į ką panašūs buvo, o dar ir dabar te-
bėra, jo paties veiksmai? Nes kai aš,
kaip PLB valdybos pirmininkas, PLB

valdybos vardu jam priminiau, kad
PLB valdyba tokiems jo užmojams
nepritaria, jis supyko, į PLB valdybos
nuomonę nekreipė dėmesio ir savo
užmojį toliau vykdė. Nesupratau ta-
da, nesuprantu nė dabar, ar A. Gečys
ir jam pritarianti, jeigu iš tikrųjų taip
buvo, JAV LB Krašto valdyba tokį
bendradarbiavimo kelią su PLB val-
dyba rinkdamasi elgėsi pagal Bend-
ruomenėje puoselėjamą solidarumo
dvasią? Kelią, grįstą ginčais, nesusi-
pratimais, piktokais ir beprasmiais
išmetinėjimais – o tai ir aš pats ,,savo
kailiu”, ypač per paskiausius kelerius
metus, iš naujo patyriau – nusitęsu-
siais net 15 metų. Kelią, dėl tarpu-
savio bendradarbiavimo bei suprati-
mo stokos neseniai uždariusį tikrai
labai naudingą, reikalingą ir paveikų
PLB fondą ir tokiu pat likimu dabar
grasinantį PLB atstovybei. 

Taip, PLB atstovybei grasinama.
Ir labai rimtai. Nors ir nedaug lėšų

reikia jai išlaikyti, ypač kai visi iki
šiol buvę atstovai ir dabar esanti
atstovė dirba be atlyginimo, o įstaigos
vedėja, palyginti irgi tik nedidelį atly-
ginimą tegauna, tačiau ir jų nėra. Tų
keliolikos tūkstančių dolerių per
metus? Kaip mums ne gėda? Ypač
turtingiems ,,amerikonams” ir kana-
diečiams? Taip, gėda. Ir dar blogiau,
gėda ne dėl to, kad pinigų neturime,
ne dėl to, kad nenorėtume jų duoti,
bet tik dėl to, kad Bendruomenė ne-
beturi darbininkų tuos pinigus su-
rinkti. Mat dabar visi dideli: vadai,
pirmininkai, komisijų nariai, savo po-
sėdžiais prieš visuomenę, ypač Lietu-
voje, blizginasi. O lėšų telkimas juk
nieko daugiau, kaip tik juodas, sun-
kus, niekur neblizgantis darbas. Ge-
riau jį pasiūlyti kitiems, o patiems
užsiimti tokiai tuščiai posėdinei veik-
lai niekad nepritarusių ir dabar ne-
pritariančių viešu niekinimu spaudo-
je. Juk taip daug lengviau. 

KOMENTARASKOMENTARAS
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Buvusiems eurokomisarams –
priekaištai dèl rentos

�  Î Vytauto Didžiojo universitetâ�  �
îstojo apie 100 užsienieçiû

Ministras su  lietuviais kalbèjosi apie 
globalios Lietuvos kùrimâ�

Atkelta iš 1 psl.
Rezoliucija, kurią pasiūlė JAV

Atstovų rūmų narys, Atstovų rūmų
Baltijos komiteto narys John Shim-
kus iš Illinois valstijos, sveikina prieš
20 metų nepriklausomybę atkūrusias
ir iš sovietinės okupacijos išsivadavu-
sias Baltijos šalis. Baltijos rezoliucija
(H.Con.Res.267) buvo pristatyta šių
metų balandžio 26 d. Tą pačią dieną
pasiūlymas perduotas Atstovų rūmų
užsienio reikalų komitetui ir laukia
tolimesnių svarstymų. ,,Kad rezoliu-
cija būtų priimta artimiausiu metu,
reikia surasti daugiau ją paremiančių
Atstovų rūmų narių”, – teigia ALT’o
tarybos pirmininkas Saulius Kuprys.

Spalio 8 dieną dėl šį rudenį įvyk-
siančių rinkimų JAV Kongresas su-
stabdys savo veiklą, todėl kreipimaisi,
raginantys patvirtinti minimą rezoliu-
ciją, yra labai reikšmingi ir reikalingi. 

Baltijos šalis sveikinanti rezoliu-
cija taip pat ragina JAV prezidentą
Barack Obama ,,toliau plėtoti glau-
džius ir abipusiai naudingus santy-
kius, kurie egzistavo tarp Jungtinių
Valstijų, Estijos, Latvijos ir Lietuvos
nuo šių šalių nepriklausomybės atkū-

rimo”. 
Kai kurie politikos stebėtojai iš-

reiškė susirūpinimą, kad pastarai-
siais metais, ypač JAV diplomatams
užsimojus pagerinti santykius su Ru-
sija, JAV dėmesys Baltijos šalims,
taip pat Rytų ir Centrinei Europai,
sumažėjo.

Be Shimkus, dvylika kitų Atsto-
vų rūmų narių tapo siūlomos rezoliu-
cijos rėmėjais: Shelley Berkley (Ne-
vada), Gerald E. Connolly (Virginia),
Lincoln Diaz-Balart (Florida), Alcee
Hastings (Florida), Tim Holden (Penn-
sylvania), Dennis Kucinich (Ohio), Da-
niel Lipinski (Illinois), Thaddeus G.
McCotter (Michigan), Erik Paulsen
(Minnesota), Aaron Schock (Illinois),
John S. Tanner (Tennessee) ir CW Bill
Young (Florida).

Išsamią informaciją, kaip šiuo
klausimu galima susisiekti su JAV įs-
tatymų leidėjais, rasite ALT’o tinkla-
lapyje (www.altcenter.org), skiltyje,
pavadintoje ,,Action items”. ALT’as
veikia kartu su Amerikos latvių ir es-
tų organizacijomis per Jungtinį pa-
baltijiečių komitetą (JBANC), esantį
Washington, DC. 

Vilnius, rugsėjo 24 d. (DELFI.lt)
– Lietuvoje nerimstant aistroms dėl
rentos prezidento Algirdo Brazausko
žmonai Kristinai Brazauskienei, Eu-
ropoje verda diskusijos dėl išmokų
buvusiems Europos Komisijos (EK)
nariams. Istorijoje minima ir Lietu-
vos prezidentės Dalios Grybauskaitės
pavardė, kuri, kaip ir dar 17 buvusių
EK komisarų, gauna išmokas iš Eu-
ropos Sąjungos (ES) biudžeto, nors ir
turi gerai apmokamą darbą. 

„Financial Times Deutschland”
atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 17 as-
menų, anksčiau dirbusių Europos ko-
misarais, vis dar gauna mažiausiai
96,000 eurų (331,200 Lt) dydžio ren-
tas per metus, nors jau seniausiai už-
ima lobistų ar politikų pareigas kitur.

Vienas garsiausių dvigubą uždar-
bį gaunančių politikų yra ankstesnis
ES vidaus rinkos komisaras Charlie
McCreevy. Šis airis po pasitraukimo
iš Komisijos greitai pateko į skrydžių
bendrovės „Ryanair” stebėtojų tary-
bą ir  uždirba iki 47,000 eurų (162,
150 Lt) per metus. Prie to dar reikėtų
priskaičiuoti pereinamojo laikotarpio
EK rentą, kuri sudaro apie 11,000
eurų (37,950 Lt) per mėnesį. Taip pat
ir ankstesnis komisaras, atsakingas
už žuvų ūkį, Joe Borg, dabar dirban-
tis lobistu Briuselio agentūroje „Fip-
ra”, gauna šią sumą.  

EK ši tema yra ypač jautri. Nuo
senų laikų nevyriausybinės organiza-
cijos skundžiasi, kad tokiu būdu su-
keliami milžiniški viešų ir privačių
siekių konfliktai, nes komisarai iš-
kart po pasitraukimo iš tarnybos daž-
niausiai pereina dirbti į privatų sek-
torių. Tačiau nedaugelis žino, kad bu-
vusieji komisarai net ir naujose pa-
reigose kurį laiką gauna pereinamojo
laikotarpio išmokas. Net trejus me-

tus po išėjimo iš EK jos buvę nariai
gauna nuo 40 iki 65 proc. buvusio už-
darbio. 

„Tai turėtų padėti buvusiems ko-
misarams pereinant į darbo rinką”, –
sako vienas iš Komisijos atstovų. ES
kritikai dėl to niršta. „Tai yra bank-
roto paskelbimas pereinamojo laiko-
tarpio išmokų sistemai”, – pareiškė
jokiai frakcijai nepriklausantis EP
narys Martin Ehrenhauser. 

EK atstovai taip pat užsimena,
kad šios išmokos turėtų padėti buvu-
siems komisarams pailsėti po įtemp-
tos tarnybos Briuselyje. Tačiau buvę
komisarai ilsisi neilgai. Štai vokiečių
delegatas Komisijoje Günter Verheu-
gen, pailsėjęs 6 mėnesius, įsteigė lo-
bistų agentūrą. 

Kol G. Verheugen mėgaujasi so-
lidžia „pensija”, savo atlyginimų sta-
tistiką Komisijos išmokomis gerina
Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė
ir  Italijos užsienio reikalų ministras
Franco Frattini. Tačiau daugiausia
kritikos sulaukia Danuta Hübner ir
Louis Michel – Lenkijos ir Belgijos
europarlamentarai. Jie gauna ne tik
EP nario atlyginimą, bet ir Komisijos
išmoką. D. Hübner ginasi tvirtinda-
ma, kad kiekvienam buvusiam komi-
sarui priklauso šie pinigai. Taigi EK
teisės tarnyba leidžia išmokomis
mėgautis visais atvejais. 

„Kai Europa vieną kartą susi-
maus, į tokius dalykus bus atkreiptas
dėmesys”, – sako Vokietijos krikščio-
nių demokratų (CDU) delegatė EP
Ingeborga Grässle. Ji ketina kitą sa-
vaitę Parlamento Biudžeto kontrolės
komiteto posėdyje siūlyti užšaldyti
komisarų atlyginimų biudžetą 2011
metams, kol nepasikeis pereinamojo
laikotarpio išmokų sistema. 

ALT’as kvieçia paremti J. Shimkus rezoliucijâ�

Kaunas, rugsėjo 23 d. (ELTA) –
Šį rudenį į Vytauto Didžiojo univer-
siteto (VDU) bendruomenę pirmą
kartą įsiliejo toks gausus užsienio
jaunimo būrys. Šios aukštosios mo-
kyklos studentais ilgesniam ar trum-
pesniam laikotarpiui, greta tūkstan-
čių lietuvių, tapo apie 100 jaunuolių,
atvykusių iš 21 pasaulio šalies.

Vienas ryškesnių pokyčių šiemet
– net 9 atvykę studentai pasirinko
pilnas magistro programas anglų
kalba. Pusė pasirinkusių tokias mo-
kamas studijas užsieniečių atvyko iš
JAV. Didžiausio populiarumo sulaukė
Politikos mokslų ir diplomatijos fa-
kulteto siūlomos magistro studijos.

Tradiciškai didžioji dalis užsie-
niečių atvyko pagal ,,LLP/Erasmus”
programą, šiemet jie VDU sudaro
kiek daugiau nei du trečdalius visų
užsieniečių. Kaip ir ankstesniais me-
tais, tarp jų populiariausi Ekonomi-
kos ir vadybos bei Politikos mokslų ir
diplomatijos fakultetai. Daugiausia

studentų atvyko iš Turkijos ir Pran-
cūzijos.

,,Per dešimtmetį vien pasinaudo-
ję ‘LLP/Erasmus’ programos galimy-
bėmis į VDU atvyko daugiau nei 400
užsieniečių. Tikimės, kad atvykstan-
čių gabių ir veiklių studentų bus vis
daugiau, tai prisidės prie Kauno, kaip
jaunatviško, gyvo ir spalvingo miesto
kūrimo ir įsitvirtinimo”, – kalbėjo
VDU Tarptautinių ryšių tarnybos di-
rektorė Zina Baltrėnienė.

,,LLP/Erasmus” programa itin
patraukli ir VDU studentams – jos
privalumais jau pasinaudojo beveik
1,000 studentų ir 500 universiteto
dėstytojų. Šį rudenį studijuoti užsie-
nyje pagal ,,LLP/Erasmus” programą
išvyko 60 universiteto bendruomenės
narių. Dar 9 studentai gavo VDU sti-
pendijas studijoms užsienyje. Kai ku-
rie jaunuoliai studijoms pasirinko to-
kias egzotiškas šalis kaip Japonija ar
Pietų Korėja.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (ELTA) – Rugsėjo 24 dieną Vilniaus teatras ,,Lėlė” pa-
kvietė žiūrovus į poezijos spektaklio jaunimui ,,Šeksrysap, t. y. Šekspyras”
premjerą. Tai antroji teatro trupę atnaujinusių jaunųjų lėlininkų premjera šį,
jau 53-iąjį, ,,Lėlės” sezoną. Spektaklio režisierė – Joana Čižauskaitė, dai-
lininkė – Rasa Baradinskienė, dainų autoriai – Gediminas Storpirštis ir Jonė
Dambrauskaitė.                                        Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.  sėkmė priklausys
nuo visų aktyvaus dalyvavimo jos
kūrime. ,,Be po visą pasaulį pasklidu-
sios diasporos įsitraukimo tai bus tik
eilinis popierius, nugulsiantis į stal-
čių”, – susitikime Lietuvos genera-
liniame konsulate New York mieste
sakė A. Ažubalis. Jis taip pat pakvie-
tė JAV lietuvius dalytis savo patirti-
mi, žiniomis, idėjomis, dalyvauti ben-

druose socialiniuose ir kultūriniuose
projektuose. Ministras pabrėžė JAV
LB vykdomos Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuočių Lietuvoje programos
naudą. Pasak jo, per stažuotes Lie-
tuvoje JAV lietuvių jaunimas turi ga-
limybę įsilieti į šalies gyvenimą, la-
vinti savo lietuvių kalbos žinias,
pasisemti patirties ir pasidalinti sa-
vąja.

Atkelta iš 1 psl. Čagčarane. Tai
nedidelis, bet svarbus indėlis”, –
pabrėžė Lietuvos vadovė.

Kreipdamasi į tarptautinę bend-
ruomenę D. Grybauskaitė savo kal-
boje taip pat kėlė klausimus dėl
ekologinių, saugumo ir lyčių lygybės
problemų. Lietuvos prezidentė at-
kreipė JT dėmesį į Lietuvos siūlomą
rezoliuciją dėl jūroje paskandintų
pavojingų cheminių medžiagų bei
karinės amunicijos ir pakvietė šalis
aktyviau bendradarbiauti keičiantis
informacija apie šios problemos ke-
liamus pavojus.

Lietuvos vadovė ragino ypatingą
dėmesį skirti lyčių lygybės proble-
moms. Europos Sąjunga per savo
Lyčių lygybės institutą, įsikūrusį
Lietuvoje, pasak D. Grybauskaitės,
galėtų būti pavyzdžiu ir kitiems
regionams. Pasidalyti naujomis min-
timis ir konkrečia teigiama patirtimi
Lietuvos vadovė visus pakvietė kitą-
met Vilniuje įvyksiančiame Demok-
ratijų bendrijos, kuriai pirminin-
kauja Lietuva, susitikime lyčių lygy-
bės klausimais.

Rugsėjo 23 d., ketvirtadienį, su-
sitikusi su Gruzijos prezidentu Mi-
chail Saakašvili LR prezidentė paža-

dėjo tolimesnę Lietuvos paramą Gru-
zijai, jai siekiant tapti euroatlantinės
bendruomenės – ES ir NATO – nare.
Dviejų šalių vadovų susitikime taip
pat buvo aptarta dvišalių Lietuvos ir
Gruzijos santykių raida, konkrečios
šalių bendradarbiavimo perspektyvos
kitais metais, Lietuvai perėmus pir-
mininkavimą Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijai.

Apsilankymo New York metu
Prezidentė taip pat dalyvavo bend-
roje Demokratijų bendrijos, kuriai
Lietuva šiuo metu pirmininkauja, ir
Pasaulio moterų vadovių tarybos
organizuotoje diskusijoje ,,Moterys –
svarbi demokratinio valdymo jėga”. 

Bendruose pietuose, kuriuos su-
rengė JT generalinis sekretorius Ban
Ki-moon, D. Grybauskaitė trumpai
susitiko su JAV prezidentu Barack
Obama. Kaip teigiama prezidentės
spaudos tarnybos pranešime ,,Trum-
po susitikimo metu buvo apsikeista
nuomonėmis apie JT Generalinės
Asamblėjos sesijos darbo aktualijas,
JT svarbą globaliuose procesuose.
JAV prezidentas padėkojo Lietuvos
vadovei už aktyvų dalyvavimą JT
veikloje.”

D.Grybauskaitè dalyvavo JT Generalinès
Asamblèjos 65-ojoje sesijoje
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Kunigas G. Vitkus ragina didesnî dèmesî 
skirti jaunimui ir ugdymui

rasti tam tikram kitiems žmonėms
tarnaujančiam elitui – asmenims, ku-
rie visų pirma nori ir sugeba vado-
vauti sau, o tada ryžtasi vadovauti ir
kitiems.

Nevalstybinių mokyklų, ypač
krikščioniškųjų tinklo plėtimas, sie-
kiant užtikrinti mokyklų įvairovę ir
kokybišką bendradarbiavimą, sie-
kiant pilietinės visuomenės telkimo.
Tam svarbu numatyti tinkamą vals-
tybės paramą, nurodyti, kokiomis są-
lygomis ji bus skiriama.

Mokyti vaikus ir patiems apsi-
saugoti, ir užtikrinti, kad jie būtų ap-
saugoti nuo patyčių, smurto, pikt-
naudžiavimo ir prievartos šeimoje,
mokykloje, tikinčiųjų bendruome-
nėse, plačiojoje visuomeninėje erdvė-
je (įskaitant ir internetą, televiziją ir
kitas media priemones).

Žiniasklaidos tobulinimas,  ypač
žurnalistų rengimo esminis pertvar-
kymas, siekiant didesnio jų profesio-
nalumo ir atsakingumo. 

Reikalingos pagalbos emigruo-
jantiems ir emigravusiems teikimas,
siekiant padėti jiems pilnavertiškai
pritapti svetimame krašte (apsisau-
goti nuo išnaudojimo ir priklausomy-

bių), bet kartu išlaikant lojalumą Lie-
tuvai.

Nevyriausybinio trečiojo sekto-
riaus stiprinimas, tarp jų – ir religi-
nių bendruomenių, jų įgalinimas pri-
sidėti prie pilietinės atsakingos visuo-
menės kūrimo, skatinant jį ruošti ir
įgyvendinti pilietiškumo ugdymo pro-
gramas, pasinaudojant ES struktūri-
nių fondų pagalba.

– Ar Jums neatrodo, kad Baž-
nyčia šiek tiek sustabarėjo, joje
mažai kalbama jaunimui pa-
trauklia kalba. Kokias galimybes
regite?

– Bažnyčia, kaip ir kitos religinės
bendruomenės, visais laikais turėjo,
turi ir turės įtaką visuomenės verty-
binių nuostatų kūrimui. Katalikų
Bažnyčios paskirtis – padėti žmo-
nėms susitikti su Dievu, kuris per Jė-
zų Kristų davė mylinčio artumo žen-
klą, ir to susitikimo šviesoje išgyve-
nus tam tikrą atnaujinimą, perkeiti-
mą konkrečiai spręsti gyvenimiškas
problemas ir iššūkius. Vykstantys pa-
sikeitimai visuomenėje paveikia visus
Bažnyčios narius. Juk visiems aišku,
kad Bažnyčia – ne vien kunigija ir
vyskupai. Jie – tik dalis Bažnyčios
hierarchinės struktūros. Kristaus
bažnyčia – visi Jame pakrikštytieji.
Ar jie visi sustabarėjo? Tikriausiai
panašiai, kaip ir kitos panašios reli-
ginės ar visuomeninės-politinės insti-
tucijos. Visoms institucijoms daž-
niausiai nelengva spėti koja kojon su
greitai besikeičiančiomis aplinkybė-
mis. Kita vertus, Bažnyčia turi sau-
goti paveldą, dvasinį ir kultūrinį, ir
nesusižavėti bet kokia naujove, būti
tam tikra stabilumo oaze, kurion bū-
tų galima grįžti atsigauti po didžiulio
kitimo.

Tačiau turiu sutikti, kad Bažny-
čios nariai galėtų būti veržlesni ir
daug aktyviau dalyvauti politiniame
ir visuomeniniame gyvenime, ne vien
viešai reikšdami savo nuomonę (deja,
per dažnai ji susijusi su draudimu ir
įkyroku moralizavimu), bet ir mokė-
dami ją pagrįsti, pateikti argumen-
tus, o dar svarbiau – siekdami patys
nuosekliai gyventi pagal Kristaus at-
neštus idealus.      Nukelta į 13 psl.

Pokalbis su Gintaru Vitkumi,
Apaštalinės vyrų vienuolijos Jėzaus
draugijos Lietuvos ir Latvijos provin-
cijos provincijolu, jėzuitu, Nacionali-
nės katališkųjų mokyklų sąjungos
vadovu. Kunigas yra ne kartą lankę-
sis  Jungtinėse Valstijose – Čikagoje,
taip pat ,,Dainavos” stovykloje.

– Ar per 20 metų neišsivaikš-
čiosime po platųjį pasaulį? Ar
būsimoje strategijoje nederėtų
skirti didelį dėmesį jaunimui,
švietimo reikalams?

– Nepriklausoma Lietuva kartu
reiškia ir Lietuva, leidžianti savo pi-
liečiams laisvai rinktis bei spręsti.
Šiame kontekste svarbios dvi kate-
gorijos: laisvė pasirinkti ir atsakomy-
bė. Kiekvienas žmogus laisvai pasi-
rinkdamas kartu ir įsipareigoja. Lais-
voje, demokratinėje valstybėje šios
dvi sąvokos turėtų būti itin atidžiai
analizuojamos ir skiepijamos atei-
nančioms kartoms. Negalime tikėtis,
kad kokiomis nors išorinėmis prie-
monėmis priversime žmones gyventi
Lietuvoje. Visuomet išlieka galimybė,
kad žmonės pasirinks gyvenimą sve-
tur. Tačiau visuomet turėtume steng-
tis ugdyti žmonėse atsakomybės ir
įsipareigojimo vertybes, kurios padė-
tų gyventi bet kurioje šalyje. Jaunajai
kartai (gimusiai po nepriklausomy-
bės arba keletą metų prieš ją) daug
lengviau žvelgti į Europą ir kitas pa-
saulio valstybes atvira širdimi. Karta,
kuri nekovojo dėl nepriklausomybės,
neturi taip giliai įsišaknijusio pasidi-
džiavimo savo valstybe. Tad natūra-
liai kyla klausimas, o kodėl neišvažia-
vus? Kodėl nepasiieškojus laimės sve-
tur, juolab, kad žmogiškųjų santykių
kultūra Lietuvoje nėra labai paguo-
džianti bei drąsinanti?

O kaip valstybė reaguoja į šį
klausimą? Šiuo metu Lietuvoje pa-
brėžiama ekonominė gerovė, tačiau
neretai vertybinis ugdymas lieka ap-
leistas. Todėl ir nenuostabu, kad
žmonės išvažiuoja, tikėdamiesi grei-
čiau uždirbti ir pasiekti įprastinių Va-
karams reikalavimų. Jei kaip pagrin-
dinis saugumo ir laimės rodiklis įvar-
dijama ekonominė gerovė, žmonės jos
ir siekia. Tad tam tikra prasme, ar iš-
sivaikščiosime, ar ne per ateinančius
20 metų priklausys labai daug ir nuo
valstybės politikos bei visuomenės
formacijos. Reikėtų didelį dėmesį
skirti ne tik politikos bei kultūros sri-
čių pokyčiams, bet ir nuolatiniam su-
augusiųjų ugdymui. Ugdymui, kuris
gebėtų skatinti žmones ne vien kom-
forto siekimui, bet ir asmeniniam kil-
numui, didžiadvasiškumui, su pasi-
šventimu susijusioms vertybėms ir
platesniam žvilgsniui į tikrovę. Ne-
galime viso saugumo ir užtikrintumo
sutelkti ties ekonomine gerove. Taip
tik susiauriname savo žvilgsnį į tik-
rovę ir visa galva pasineriame į mate-
rializmą.

Bet kokia strategija turėtų didelį
dėmesį skirti tiek jaunimui, tiek su-
augusių švietimo reikalams. Lietuva
prieš keletą metų vis lygiuodavosi į
Airijos valstybę. Įdomus faktas Airi-

joje yra tas, kad per pastrąjį dvide-
šimtmetį šioje šalyje didžiausios in-
vesticijos buvo skiriamos švietimui ir
jo plėtrai. Tuo Airija pasiekė, kad
šiuo metu yra viena labiausiai išsila-
vinusių šalių. Išsilavinimas – užtikri-
na investicijas. Investijos – ekonomi-
nį stabilumą ir užtikrintumą. Kitaip
tariant, didelis dėmesys švietimui ir
jo modernizavimui užtikrina ir grįž-
tamąjį poveikį. Visiems aišku, kad po-
kyčiai švietimo sistemoje, kuri daro
tokią didelę įtaką mūsų jaunų žmo-
nių savijautai, elgsenai, augimui, vai-
sių subrandins tik po keliolikos metų,
juos sunku numatyti, tačiau jei nieko
nebus daroma, tai mūsų vaikai ir vai-
kaičiai po keliasdešimt metų Europos
ir pasaulio tautų bendrijoje gali tapti
niekam neįdomūs, net apgailėtini,
nes nesugebės pasirūpinti savimi ir
kitais.

– Ar jums neatrodo, kad pa-
mažu tolstame nuo pamatinių
vertybių, prarandame savitumą.
Ateityje būsime prie sudužusio
savojo identiteto puodo...

– Nemanau, kad mes praranda-
me vertybes, gal tiksliau būtų sakyti,
kad keičiasi vertybių suvokimas ir jų
interpretavimas. Kitaip tariant, lais-
vė ir gerovė išlieka vertybėmis, bet
kitaip suprantame bei įvardijame jų
reikšmes. Dabartinis žmogus siekia
tiesos, kaip jos siekė kitų kartų žmo-
nės, tačiau į klausimą, kas yra tiesa,
tikriausiai atsakytume labai skirtin-
gai. Todėl dėmesį turėtume kreipti į
vertybių gilinimą ir suvokimo išplė-
timą. Turėtume ugdyti žmones, ge-
bančius įžvelgti skirtingų vertybių
gelmes ir jomis gyventi. Pasak Aris-
totelio, vertybės naudingos tiek, kiek
jos tampa mūsų įpročiais, mūsų sa-
vastimi. Jei to neįvyksta, vertybės lie-
ka atitrūkusios nuo tikrovės plato-
niškos idėjos, neturinčios jokios
konkrečios įtakos mūsų kasdienybei.
Kas gali labiausiai motyvuoti asme-
nį? – jo artimiausieji žmonės, kuriais
jis gali pasitikėti (dažniausiai šeimos
nariai, ypač motinos ir seneliai, drau-
gai, kai kurie mokytojai. Taip pat mo-
kykla, bažnyčia, religinė bendruo-
menė). Vis galingesnę įtaką daro ir
darys žiniasklaida.

– Kokius žingsnius Jūs patar-
tumėte valdžiai daryti skubiai,
neatidėliojant dešimtmečiui?

– Visų pirma šeimos stiprinimas,
ugdant atvirumą ir pagarbą gyvybei
nuo jos prasidėjimo iki mirties, šei-
mos kultūros plėtojimas rengiant kū-
rybingai ir atsakingai tėvystei bei
motinystei, pagarbumo, atlaidumo ir
bendradarbiavimo, prevencijos nuo
priklausomybių įgūdžių ugdymas.

Mokyklos pertvarka – mokytojų
atranka ir rengimo kokybės užtikri-
nimas, kuris leistų į mokyklą ateiti
dirbti talentingiems, kūrybingiems ir
motyvuotiems žmonėms. Kuo sku-
biau, pasinaudojant ES fondų para-
ma, parengti ir įdiegti charakterio
ugdymo, kūrybingo mąstymo, vado-
vavimo, konfliktų valdymo, informa-
cinio raštingumo ugdymo, debatų
kursus.  Užtikrinti socialinės prakti-
kos įdiegimą ir atlikimą, padedančią
ne vien pasirinkti būsimą profesiją,
bet ir ugdyti atjautos ir kitus sociali-
nius gebėjimus. Visa tai padėtų atsi-

Kunigas Gintaras Vitkus.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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

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

Bendra praktika

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�

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

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441
Klinikos tel. (815) 834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

LB Lemonto Socialinių reikalų
skyriaus popietė

Š. m. rugsėjo 1 dieną JAV LB
Lemonto Socialinių reikalų skyriaus
surengtoje popietėje pasibaigus rodo-
mam filmui „Žiežmariai” iš ciklo
„Mūsų miesteliai”, dalyvavo keletas
kompanijos ,,Forum Health Care,
Inc.” tarnautojų, tarp jų – Solvita Ta-
mošiūnienė (RN) su paskaita „Kokie
yra privalumai turintiems ‘Medica-
re’”. Savo paskaitoje ji kalbėjo apie
galimą slaugą namuose, pagalbą ligo-
niui bei jo artimiesiems. Popietės da-
lyviai su dideliu susidomėjimu klau-
sėsi pateikiamos informacijos. 

Kadangi pati prelegentė yra lie-
tuvaitė, puikiai žinanti, kad tarp mū-
sų vyrauja senos tradicijos – padėti
savo artimiesiems išvengti slaugos
namų bei kitų sunkumų, ji popietės
dalyvius supažindino su daug leng-
vatų tiems, kurie turi „Medicare”
draudimą, siūlydama kreiptis į ,,Fo-
rum Health Care. Inc.”

Štai kelios ištraukos iš Tamo-
šiūnienės paskaitos.

Mes padedame visiems, kam rei-
kalinga slauga, globa ir priežiūra.
Rūpinamės senyvais, neįgaliais, ser-
gančiais ir jėgas po ligos ar traumos
atgaunančiais žmonėmis. Medikai
lanko lėtinėmis ligomis sergančius
pacientus namuose ir atlieka visas
gydytojų paskirtas procedūras, kaip
antai, seka ligonio sveikatos būklę,
matuoja kraujospūdį, nustato gliu-
kozės kiekį kraujuje, tvarsto žaizdas,
leidžia vaistus, daro tyrimus. Duome-
nys yra perduodami gydytojui. Ka-
dangi gydytojas labai greitai gauna
informaciją apie ligonį, reikalui
esant, jis gali pakeisti gydymą ir nu-
matyti reikalingus tyrimus, profilak-
tikos priemones. Pacientas mokomas
stebėti savo sveikatą, atkreipti dėmesį
į įvairius pasikeitimus ir apie juos
pranešti medikams. 

Pirmiausia ateina medicinos se-
suo ir sudaro slaugos planą: kokios
procedūros bus atliekamos, ar reika-
linga fizinė terapija, ar reikės slaugės
padėti apsiprausti. Medicinos sesuo
išaiškina ligoniui apie vaistų veiki-
mą, jų kiekį ir pašalinį poveikį. Kar-
tais žmogus kreipiasi į skirtingų
sričių specialistus ir kiekvienas jiems
paskiria gydymą; pasitaiko atvejų,
kad ligonis vartoja tą patį vaistą, tik
skirtingais pavadinimais, to nežino-
damas paima dvigubą jo kiekį. Me-
dicinos sesuo ateina kelis kartus per
savaitę, atlieka reikiamus tyrimus,
procedūras. 

Fizioterapeutas atlieka fizinę te-
rapiją, padeda pacientui tobulinti, iš-

laikyti ir atkurti judėjimą, funkcines
galimybes. Jis taip pat nustato prob-
lemines sritis ir moko pacientą atlikti
reikalingus pratimus, kad būtų at-
statytas judėjimas ir funkcinės gali-
mybės. Socialinis darbuotojas gali
apsilankyti ir nustatyti, kokios dar
pagalbos reikia pacientui. 

Mūsų įstaigoje dirba patyrę ir at-
sakingi darbuotojai, kurie užtikrins
kokybišką slaugos ir gydymo pagalbą
namuose, dėl to mažiau ligonių pa-
tenka į ligoninę. Svarbu ir tai, kad
vyresnio amžiaus žmonės nenoriai
išvažiuoja iš savo namų, ligoninė
jiems kelia stresą. Jei bus susidomėji-
mas šiomis teikiamomis paslau-
gomis, ieškosime galimybių įkurti
kabinetą pačiame Pasaulio lietuvių
centre, Lemont.

Tema buvo labai aktuali, dau-
geliui mažai žinoma. Paskaitai pasi-

baigus, klausytojai apipylė prelegentę
sveikatos klausimais. Po to buvo pa-
siūlyta vietoje nemokamai patikrinti
kraujo spaudimą, pamatuoti gliuko-
zės kiekį kraujuje, deguonies kiekį
plaučiuose. Tai jau ne pirma tokia
paskaita, pateikta tautiečiams JAV
LB Lemonto Socialinių reikalų sky-
riuje. Turime viltį ir toliau ruošti pa-
našias popietes aktualiais sveikatin-
gumo, pagalbos vieni kitiems, artimo
meilės bei globos klausimais. 

JV LB Lemonto Socialinių rei-
kalų skyriaus raštinė dirba kiekvieną
trečiadienį nuo 10 val. r.  – 3 val. p. p.
Popietės vyksta 1 val. p. p. Neseniai
žiūrėjome filmą „Priekulė”, Klaipė-
dos rajonas. Kadangi filmas – apie
Mažosios Lietuvos žmonių gyvenimą,
jų nelaimes bei vargus Antrojo pa-
saulinio karo metais, popietėje sve-
čiavosi kun. Liudas Miliauskas, Vi-
lius Tumpjonas, Ramūnas Buntinas,
Aldona Buntinaitė ir kt., ta tema
vyko pasikalbėjimas.

Po filmo peržiūros visada vyksta
diskusijos, dalijamasi įspūdžiais, ko-
mentarais, pasikeičiama asmenine
patirtimi bei išgyvenimais.

Maloniai kviečiame visus savais
prisiminimais, gal net naujais suma-
nymais praturtinti bei paįvairinti
mūsų vedamas popietes.

Dėl informacijos prašome kreip-
tis į raštinę tel. 630-243-8611 arba se-
kite žinutes dienraštyje „Draugas” ir
PLC skelbimų lentoje.

LB Lemonto apylinkės
Socialinių reikalų skyriaus

administracija

JAV LB KV Socialinių reikalų tarybos straipsnius, kuriuos rengia Vaida Ma-
leckaitė, skaitykite ,,Drauge” nuo kitų metų vasario mėnesio.         Redakcija 

JAV LB Lemonto Socialinių reikalų skyriaus surengtoje popietėje paskaitą
skaitė Solvita Tamošiūnienė.
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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

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
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

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

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.

IEŠKO DARBO

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, reko-
mendacijos. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Atsakinga, pareiginga moteris
ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu kartu. Tel. 312-
752-0713.

* Vyras ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu.
Anglų kalba, vairuoja. Tel. 630-863-
0958 arba 630-962-0808.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, kalbanti rusų, lietuvių, anglų,
lenkų kalbomis, vairuojanti, turinti
dokumentus, ieško senelių priežiūros
darbo naktimis arba rytais iki 12 val.
pietiniuose rajonuose. Valymo darbų
nesiūlyti. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu.
Gali pakeisti ar išleisti atostogų bet
kurią savaitės dieną. Vairuoja. Tel.
630-863-0958 arba 630-962-0808.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną, išleisti atostogų.
Tel. 773-434-0706 arba 773-808-
0011.

* Jaunatviška moteris ieško bet ko-
kio darbo. Anglų kalba, legalūs doku-
mentai. Tel. 773-983-6438.

* Rimtas vaikinas ieško rimto darbo.
Gera anglų kalba, legalūs dokumen-
tai. Tel. 773-209-1535.

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 068 atsakymai
Vertikaliai:
1. Pero. 2. Piaf. 3. Skola. 4. Įtėvis. 6. Duomuo. 7. Dvina. 10. Asla. 11. Led.

12. „Saab”. 16. Bastilija. 17. Atributas. 18. Diadema. 19. Apgaulė. 20. Iškalba.
22. Rusistė. 23. Savaime. 24. Dalyvis. 34. Reikmė. 35. Sakė. 36. Ties. 37. Verž-
lė. 38. Ledai. 40. Kuo. 41. Špyga. 45. Upės. 46. Nelė.

Horizontaliai:
5. Premija. 8. Eketė. 9. Bulvė. 10. Adolfas. 13. Klevas. 14. Akmens.

15. Labdara. 19. „Asia“. 21. Bros. 25. Daug. 26. Kokteilis. 27. Volė. 28. Ana.
29. Ima. 30. Peru. 31. Ledlaužis. 32. Ieva. 33. Ėras. 36. Tėve. 39. Adaksai.
42. Negirk. 43. Europa. 44. Ėduonis. 47. Palmė. 48. Blogo. 49. Grėblys.

Kryžiažodžio atsakymas: Magminė uoliena.

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 

1 vonios butai. 
Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 067 išsprendė 
ir mums atsakymus at siun tė:

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

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

Istorinė santrauka 
(nuo 1633 iki 1984 metų)

1633 metais, Europoje siaučiant
marui (Black plague), epidemija nu-
skynė apie pusę Oberammergau
miestelio gyventojų, paliesdama be-
veik visas šeimas. Paveikti šios skau-
džios tragedijos, tuometinės Oberam-
mergau katalikų parapijos atstovai
prisiekė atlikti pasirinktą religinę pa-
reigą – remiantis Šv. Rašto atpasako-
jimais ir vietinėmis pajėgomis kas
dešimt metų atkartoti, t. y. suvaidin-
ti, Viešpaties Jėzaus Kristaus kan-
čios eigą, mirtį ir prisikėlimą  su vil-
timi, kad tokios priesaikos išpildy-
mas visiems laikams apsaugos jų ben-
druomenę nuo maro. 1634 metais
įvyko pirmasis jų atliekamas vaidini-
mas dailioje pievoje, visai netoli Šv.
Petro ir Povilo šventovės, kuri tikin-
čiųjų tebelankoma iki šių dienų.

Ilgainiui tuo reikalu ėmė rūpintis
miestelio atstovai, parinkę vietą pas-
togei įrengti su sėdimomis vietomis
žiūrovams, taip norėdami patobulinti
savo pirmtakų priesaikos vykdymą.
Suvaidinus 1674 metų pastatymą,
buvo nutarta pereiti prie lyginių de-
šimtmečių, tad kitas spektaklis įvyko
1680 metais. Vėliau dėl karo du de-
šimtmečius – 1870-sius ir 1940-sius  –
teko praleisti. Tačiau švenčiant šios
tradicijos 300 metų jubiliejų, spek-
taklis įvyko 1934 metais, o pasiekus
350 metų jubiliejų, jis buvo pažen-
klintas tuo pačiu būdu 1984 metais.
Laikui bėgant ir piligrimų skaičiui
augant, teatro pastatas reikalavo pa-
kartotinų tobulinimų; paskutiniu
laiku spektakliai vyksta pasigėrėtino-
mis sąlygomis. 

1990 m. atidarytas naujas
,,Kančios” teatras
(Passionspielhaus) 

Dabartinis teatro pastatas yra
tikrai imponuojantis: jis modernus,
su visais patogumais ir atitinkama
technine įranga, net su šildomomis
grindimis. Bet tai netrukdo patirti
atitinkamą rimtį. Piligrimai sėdi pa-
togiose vietose (iš viso 4,800 vietų),
kurios išdėstytos taip, kad matomu-
mas labai geras tiek sėdint arti, tiek
toliau nuo scenos. Nors solidus stogas
dengia žiūrovus nuo netinkamo oro,

scena palikta po atviru dangumi. Vis
dėlto, siekiant apsaugoti vaidintojus
nuo lietaus ir  pan., ne per seniausiai
virš jos buvo įrengtas permatomas
plastmasinis stogas, tuo pačiu pa-
liekant gamtą prieinamą žiūrovams. 

Mūsų 40-ties asmenų grupei ati-
teko vietos septintoje ir aštuntoje
eilėse, taigi, visai arti scenos. Matėme
be priekaištų. O scenoje, pavyzdžiui,
kai rodoma minia, apsirengusi Jė-
zaus Kristaus meto Šventoje Žemėje
apranga, telpa keli šimtai vaidintojų. 

Apie spektaklį, jo atlikėjus ir
likusius miestelio gyventojus 

Visi spektaklio  atlikėjai – režisie-
riai, pagrindiniai vaidintojai, masinių
scenų atlikėjai, tiek suaugę, tiek
vaikai, dainininkai, simfoninio orke-
stro nariai, dekoracijų kūrėjai ir sta-
liai, grimuotojai, kostiumų siuvėjai,
aparatūros tvarkytojai bei kiti padė-
jėjai – privalo būti Oberammergau gi-
mę arba ne mažiau nei 20 metų šiame
miestelyje išgyvenę gyventojai. Už jų
prisidėjimą prie šio projekto jie gauna
kuklų atlyginimą. Pagal pirmtakų
priesaikoje išdėstytas sąlygas, visi jie
iš esmės turi būti ir yra mėgėjai,
moksleiviai ar įvairių amatų ir profe-
sijų darbuotojai. Bet rezultatas, kurį
matėme scenoje, matyt, dėl daugybės
repeticijų, yra profesionalaus lygio. 

Pagrindinių vaidmenų atlikėjų
paruošiamos dvi pamainos. Nes iš vi-
so kas savaitę vyksta penki spektak-
liai, pradedant š. m. gegužės 15 d. ir
baigiant spalio 3 d. iš viso 102 spek-
taklių. Prie spektaklio prisideda apie
tūkstantis iš 5,000 miestelio gyvento-
jų, kitas tūkstantis aptarnauja pilig-
rimus viešbučiuose, restoranuose,
suvenyrų ir drožinių parduotuvėse,
rūpinasi jų transportu, teikia kitas
paslaugas, rodo dailius medžio droži-
nius dviejuose muziejuose. 

Apie gyvulių pasirodymus 
scenoje

Visi dalyvaujantys gyvuliai yra
arba vietiniai, arba iš aplinkinių
miestelių. Pirmasis, kuris pasirodo,
yra asiliukas, kuriuo į sceną atjoja
vaidintojas, vaidinantis Jėzų. Minioje
matėme ir avių, ir ožkų, vištų, ir net
praskrendančių balandžių. Vėliau nu-
kryžiavimo scenoje ant arklio atjojo
romėnų karys, o vaidinimo antroje

Piligriminė kelionė į Oberammergau 
Apie 500,000 piligrimų 2010 metais aplankys šį Bavarijos Alpėmis apsuptą miestelį 

,,Kančios” teatro vidus su 4,800 vietų žiūrovams.

Vienas iš Oberammergau pastatų su religiniais vaizdais. 

Miestelio menininkų medžio droži-
niai religinėmis temomis. 

Jėzaus nukryžiavimas scenoje.

Vienas iš Oberammergau viešbučių, kuriame nakvojo straipsnio autorė.
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,,Drauge” galima įsigyti puošnių

vestuvinių kvietimų.

Tel. 773-585-9500

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail:
astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Century 21 
Accent Realty

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

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

dalyje buvo įvesti du kupranugariai. 

Ypatingas reikalavimas iš visų
miestelio vyrų, ne tik scenoje

pasirodančių

Kadangi norima parodyti vyrus,
dalyvaujančius scenoje, taip, kaip jie
būtų atrodę Jėzaus dienomis, reika-
laujama, kad jie nustotų skusti barz-
das ir kirpti plaukus 15 mėnesių
prieš spektaklio pradžią. Draudžiama
naudoti perukus arba dirbtines barz-
das. Tad ir jauni, ir seni vyrai pasiro-
do įtikinančiai – su ilgais plaukais ir
barzdomis Be to, gyventojai, žygiuo-
dami gatvėmis, taip pat būna su barz-
domis ir ilgais plaukais. 

Gyvieji paveikslai

Visas spektaklis suskirstytas į
trylika dalių. Kiekvienos dalies įva-
das – gyvas paveikslas. Jame vaidin-
tojai su atitinkama apranga, susta-
tyti priešais spalvingą foną, apie 4–5
minutes stovi, sėdi ar guli nejudėda-
mi. Tai sukuria iliuziją, lyg stebėtu-
me tapytą didžiulį paveikslą. Ši ypa-
tingai meniška ir reikšminga dalis
dažniausiai įpina ištraukas iš Senojo
Testamento. 

Pasikeitusi vaidinimo 
tvarka ir muzika

Šiam spektakliui reikia paskirti
aštuonias valandas: pirmoji dalis
(trunkanti 2 ½ valandos), vakarienė
(3 valandos) ir antroji dalis (2 ½
valandos). Šiemet režisierius įvedė
naują tvarką. Anksčiau vaidinimas
prasidėdavo 10:30 val. r. ir baigdavosi
5 val. p. p. Šį kartą pirmoji dalis pra-
sidėjo 2:30 val. p. p.  ir  truko iki 5
val. p. p., tada vyko vakarienė iki 8
val. v., o antroji dalis prasidėjo nuo 8
val. v. ir vyko iki 10:30 val. v. Mat
Šventame Rašte minima, kad per nu-
kryžiavimą dangus sutemo. Tad reži-
sierius norėjo, kad ši dalis būtų at-

liekama tada, kai jau būna sutemę.
Tarp šių penkių spektaklio valandų
skiriamos dvi valandos muzikai, t.y.
60 dainininkų giedojimui, prie jų pri-
sidedant simfoniniam orkestrui, susi-
dedančiam taip pat iš daugelio at-
likėjų. 

Be to, žiūrovai gauna po knygelę,
kurioje išspausdintas visas spektaklio
turinys dviem kalbomis: vokiškai ir
angliškai. Tad galima stebėti, kas at-
liekama scenoje, ir tuo pačiu sekti
tekstą. 

Įspūdžiai spektakliui 
pasibaigus

Mūsų  kelionėje  dalyvavę 40 na-
rių susitiko Toronto Pearson tarptau-
tiniame oro uoste, iš kur ir išskrido-
me į Frankfurtą. Iš ten vykome pa-
togiu turistiniu autobusu per gražias
Vokietijos vietoves. Sustojome vynuo-
gynuose, istoriniuose miestuose, taip
pat plaukėme laivu per Rhine ir Mo-
sel upes, kol po kelių dienų pasiekė-
me savo kelionės pagrindinį tikslą –
Oberammergau. Ten nakvojome dvi
naktis, o vieną dieną paskyrėme gar-
siajam spektakliui. Mūsų grupėje
buvo įvairių konfesijų krikščionių.
Vienas iš jų buvo pensininkas, angli-
konų kunigas atvykęs į šį spektaklį
antrą kartą. Pirmą kartą jis lankėsi
1980 metais. Teko pasišnekėti su
europiečiais, kurie Oberammergau
lankėsi prieš dešimt metų, o šiais me-
tais vėl grįžo patirti šį ypatingą išgy-
venimą. 

Kai kitą rytą po spektaklio su-
lipome vėl į autobusą, mūsų kelionių
vadovė paklausė, ar spektaklis atitiko
mūsų lūkesčius. Visi sušukome, kad
jis mūsų lūkesčius net viršijo. Ir su-
pratome, kodėl yra žmonių, kurie po
dešimties metų grįžta antrą kartą
pasisemti dvasiško peno tokiomis
ypatingomis sąlygomis, kuriose atsi-
spindi šio miestelio gyventojų pasi-
šventimas religiniam projektui, artė-
jančiam prie 400 metų jubiliejaus. 

Paskutinė vakarienė.

Vaidinimo reklama ant teatro priekinės sienos.

Margumynai

Vietoj lagamino – liemenė su 25 kišenėmis
Oro linijoms vis labiau griežti-

nant rankinio bagažo taisykles, dra-
bužių kūrėjai sugalvojo naują būdą,
kaip apeiti šią nemalonią procedūrą:
jie į keliones vietoje mažo lagamino
siūlo imti liemenę su 25 kišenėmis.

Teigiama, kad į „Scottevest” bus

galima susidėti ne tik smulkius daik-
tus ar elektroninius prietaisus, bet ir
drabužius su batais. Ji prekyboje pa-
sirodyti turėtų dar šio mėnesio pa-
baigoje. Planuojama, jog originalio-
sios liemenės kaina sieks kelis šimtus
litų.           Balsas.lt

Punktualiausia oro bendrove vėl išrinkta „SAS“ 
Punktualiausia pasaulio oro ben-

drove ne pirmą kartą iš eilės išrinkta
skandinavų oro bendrovė „SAS”.
Remiantis tyrimų, kurios atliko kom-
panija ,,Flightstats”, duomenimis,
rugpjūčio mėnesį 93 proc. bendrovės
skrydžių (15,607 skrydžiai) buvo
atlikti laiku.

Šis rezultatas užtikrino SAS pir-
mąją sąrašo vietą ir padėjo aplenkti
stipriausius Europos ir JAV varžo-

vus. Įdomu tai, kad SAS pasiektą 90
proc. ribą peržengė tik trys Azijos oro
bendrovės – ,,Korean Air Lines”,
ANA ir ,,Japan Airlines”.

,,SASGroup” direktorius John
Djuholma teigia, kad oro bendrovei šį
rezultatą pavyko pasiekti dėl naujų
sprendimų. Daugiau dėmesio steng-
tasi skirti registracijos pagreitinimui,
saugumui bei aptarnavimo kokybei
skrydžio metu. Balsas.lt

Nauja programa pažabos taksi vairuotojų
nesąžiningumą 

Prahos miestas rado būdą, kaip
kovoti su nesąžiningais taksi vairuo-
tojais, kurie ilgus metus maustė
nieko neįtariančius turistus. Prane-
šama, jog čekų firma „Et netera”,
naudodamasi „GPS” technologija,
sukūrė specialią programą išmanie-
siems telefonams, kuri suskaičiuos tik-
rąjį taksi nuvažiuotą atstumą ir kai-
ną už jį. Programa jau spėjo būti pa-
krikštyta „virtualiu taksometru”.

Praha ilgus metus bandė kovoti
su taksi vairuotojų nesąžiningumu,
tačiau nesėkmingai. Dar visai nese-
niai vienas turistas už trumpą atstu-
mą, vertą keliolikos litų, taksi vairuo-
tojui paliko daugiau nei šimtą, nes šis
jį vežiojo lankstais. Teigiama, jog
naująją programą į išmaniuosius
„iPhone” telefonus visi Prahos sve-
čiai galės atsisiųsti nemokamai.

,,The Daily Mail”

Ieškantiems nebrangaus ir gero
hostelio gali padėti tinklalapis Hos-
telworld.com”, kuriame sukaupta
informacija apie 24,000 pigių hostelių
180 pasaulio šalyse.

Hostelius galima pasirinkti pagal
kambario rūšį, papildomas paslaugas
bei ypatingus pasiūlymus. Be to,
pateikiami bendri hostelių įvertini-
mai bei čia apsistojusių keliautojų at-
siliepimai. Tinklalapiu tikrai papras-
ta naudotis – tereikia pasirinkti datą
ir naktų skaičių. Jums parenkami pa-

siūlymai, iš kurių, remdamiesi įver-
tinimais bei lankytojų atsiliepimais,
galėsite pasirinkti tinkamą. Tiesa,
kartais hostelių aprašymai labiau pri-
mena reklaminiuose lankstinukuose
pateikiamą informaciją. Be to, užsa-
kydami hostelį per šį tinklalapį turite
mokėti 10 JAV centų negrąžinamą
mokestį. Vienaip ar kitaip, Hostel-
world.com – naudingas tinklalapis
padėsiantis visiems, beieškantiems
nebrangios ir tinkamos nakvynės.

,,The Daily Mail” 

Hostelworld.com – ieškantiems nebrangaus poilsio 
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„Kelkitės. Mankšta.” – Tai pir-
mieji žodžiai kasryt, kuriuos išgirsda-
vo vaikai ir tėvai. Žadindavom juos
abi su Tonya Iverson su šaižiu „dū-
dos” garsu.

Pirmąją dieną, pakeliant vėliavą
,,Lanko” stovykloj, daugelis atrodė
pavargę ir ne visai įsitikinę, ko gi
tikėtis ateinančiomis dienomis. Tą
patį rytą mes su Tonya turėjom pra-
nešti liūdnas žinias, kad negalima
maudytis baseine. Yra gedimai, kurie
turi būti pataisyti. Visi tikėjomės,
kad problemos išsispręs kiek galima
greičiau. Buvo karšta diena. Visų
džiaugs mui Joe Dunorovich ir Tonya
sužinojo apie netoliese esantį eže-
riuką – puikią galimybę vaikams pa-
sitaškyti vėsiame vandenyje. Tą patį
vakarą vaikai dalyvavo estafetėje,
ieškodami gudriai paslėptų laimikių.
Stovyklautojai, pasiskirstę koman-
domis, pažiro po visą stovyklavietę
bandydami išspręsti pateiktas užduo-
tis, tikėdamiesi kuo greičiau gauti
svarbiausią laimikį – saldainius. Ką ir
besakyti. Prieš pat miegą – laimingi
stovyklautojų veidai ir pilnos saujos
saldainiukų. Nepykit, tėveliai!

Kita diena vėl prasidėjo „dū-
da”, pasportavimu ir vėliavos kėlimu.
Po pusryčių dvi vyresnių vaikų (nuo
10 iki 15 metų) grupės pradėjo klau-
syti paskaitų ciklą apie lietuvių liau-
dies tradicijas. Per savaitę, besiklau-

sant Irenos Blekytės ir Nomedos Lu-
koševičienės paskaitų, vaikai apipy-
nė puikiausią kupolę (kuri puikiai
pritapo prie pakeltos lietuviškos vė-
liavos), išlipdė mažutėles, bet dai-
lias Užgavėnių kaukes iš tikro molio,
pynė vainikus iš žolynų. Buvo ma-
lonu pasigėrėti užbaigtais darbe-
liais.

Drauge su Tonya buvom pasiruo-
šusios mokinti vyresniuosius vaikus
tautinių šokių. Nusprendėme, kad
berniukai ir mergaitės puikiausiai
galėtų išmokti sudėtingesnius šokius.
Taip ėmėme repetuoti „Ragučius” ir
„Šustą”. Žinoma, nė viena repeticija
nepraėjo be skardaus juoko iki ašarų.
Noriu padėkoti visiems šokėjams už
kantrybę ir geranoriškumą besimo-
kant šiuos šokius, pilnus pasisuki-
nėjimų ir pašokinėjimų. Lengva tik-
rai nebuvo.

Kol vyresnieji stovyklautojai ke-
liavo iš vienų užsiėmimų į kitus, jau-
nesnės grupės irgi nesnaudė. Jie šoko
savo šokius, dainavo ir, sukišę nosy-
tes, dirbo prie savo piešinukų ir kitų
darbelių. Tačiau tikrai nesuklysiu
pasakydama, kad vienas iš mėgsta-
miausių užsiėmimų buvo jodinėjimas
Steelie. Tai labai gražus, draugiškas
ir vaikus kantriai ant nugaros nešio-
jantis žirgas. Nuoširdžiausias ačiū
tariamas Marsha’i, kuri mūsų ben-
druomenės vaikams dovanoja savo
laiką ir jau ne pirmi metai atveža į
„Lanką” savo žirgą.

,,Lanko” stovykla – 2010

Antradienio vakare stovyklauto-
jai susitiko penkiakovės varžybose.
Jau galėjome rungtyniauti baseine.
Šių metų naujovė – varžybas pradėjo
jaunesniosios grupės vaikai, o vyres-
nieji tęsė jų komandinį žaidimą.
Tikrai įspūdinga buvo matyti, kaip
vyresnieji „sirgo” už savo komandos
jaunėlius. Kiekvieno vakaro užbaig-
tuvėms – gardi užkandėlė, kurią ruo-
šė mūsų nepailstančios virėjos.

Kiekvienų metų stovykloje yra
vienas tradicinis vakaras prie laužo.
Tuomet smaguriaujame saldumynais
ir daug dainuojame. Toks ir buvo
trečiadienio vakaras. Jūratei Audė-
jaitienei ir Astai Vaičekonienei vado-
vaujant, vaikai dainavo liaudiškas ir

chorines dainas visą vakarą. Laužo
liepsna šildė ant ilgų kartelių pas-
meigtus „maršmėliukus”, kurie pagal
tikrą receptą buvo suspausti tarp šo-
kolado ir sausainėlių. Ko dar berei-
kėtų? Susirinkome prie bibliotekos
židinio ir kitą vakarą, kuris jau iš
senų laikų turi „Talentų šou” pava-
dinimą. Skirtingo amžiaus vaikai
šoko, dainavo, rodė gimnastikos triu-
kus, grojo gitara ir stebino visus savo
gebėjimais. Kadangi tai buvo ketvir-
tadienis, negalėjom labai ilgai links-
mintis. Penktadienio žygiui juk reikia
gerai išsimiegoti ir sukaupti jėgas.
Anksti nuėjo miegoti vyriausi stovyk-
los vaikai. Argi neskamba juokingai?
Skamba, skamba...

Tačiau išaušus saulėtam penkta-
dienio rytui kopėjai į kalnus vis tik
buvo pasiruošę Joe vadovaujamam
žygiui prie Lena ežero. Nors stovyk-
lautojai sukorė aštuonias mylias, jie
grįžo namo su šypsenomis ir pasi-
ruošę galingam šuoliui į baseiną. O
tuo pačiu metu jaunesnieji vaikai taip
pat entuziastingai jodinėjo arkliu,
maudėsi ir lipdė mozaikas. Išalkti
visiems padėjo vien mintis, kad va-
kare ant stalo garuos lietuviškas
kugelis. Vėlgi tradicija – mūsų Olim-
pijos virėjų komanda ir šįmet mus
visus lepino fantastišku kugeliu. Nuo
vaišių gausumo ir gardumo galėjai
liežuvį praryti.

Atėjo vakaras ir vėliavos buvo
nuleistos paskutinį kartą. Kiekvienas
stovyklautojas buvo apdovanotas iš-
skirtiniu raštu, ištarti padėkos žo-
džiai stovyklos organizatoriams.
Nuoširdų ,,ačiū” tarėme Jūratei
Audėjaitienei, kuri puikiai vadovavo
stovyklai. Dėkojome ir Tonya’i, kuri
visą savaitę atsakingai ėjo gelbėtojosŠių metų ,,Lanko” stovyklos stovyklautojai stovykla tikrai nenusivylė.
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Kunigas G. Vitkus ragina...
Atkelta iš 7 psl. Susikalbėjimo,
mokėjimo pasidalinti patirtimi ir idė-
jomis, gebėjimo atskleisti argumen-
tus ir motyvus poreikis yra esminis.

Atrodo, kad kunigijai vis sunkiau
rasti bendrą kalbą su skubančia ir re-
ligijai laiko nerandančia karta. Būti-
nybė išsivaduoti iš sudėtingo teologi-
nio žargono ir prabilti labai supran-
tama kalba yra akivaizdi.

Dėl ženklių demografinių pasi-
keitimų Lietuvoje mažėja ne vien mo-
kinių, studentų bei darbingo amžiaus
žmonių skaičius, mažėja ir kunigų,
seminarijų auklėtinių. Natūralu, kad
su mažėjančiais skaičiais, mažėja ir
gabių bei labai motyvuotų kunigų
skaičius, tuo pačiu – ir dialogo koky-
bė. Kaip pagerinti ir patraukliais pa-
daryti šiuolaikinės sielovados būdus?
Receptų nėra. Svarbu pripažinti, kad
ugdymas – tai ir menas, ir mokslas, jo
galima mokytis, tačiau reikia nuolati-
nių pastangų žvelgti į dalykus ne-
standartiškai, kūrybingai, labai bran-
ginant dialogo partnerius. Daug vil-
čių sieju su vis labiau pasireiškiančia
brandžia pasauliečių krikščionių kar-
ta, kurių vaikai jungiasi į jaunimo or-
ganizacijas, sąjūdžius, maldos gru-
pes, kurie beldžiasi į katalikiškųjų
mokyklų duris. Dvasinis alkis yra
akivaizdus. Svarbu melstis, kad šv.
Dvasia kūrėja pagreitintų tą procesą,
padėdama siekti sąveikos.

– Ar galima tikėtis, kad po 20
metų Lietuvoje bus daugiau dva-
singumo? Kaip jį ugdyti ir tvir-
tinti?

– Esu optimistas ir tikiu, kad per
tuos keliolika metų mums pavyks iš-
sivaduoti ne vien iš ekonominio bei fi-
nansinio nuosmukio duobės, didelių
skolų, kurios slegia daugelio šeimų ir
valstybės pečius, bet ir iš dvasinio
skurdo. Viena didžiausių žmogaus
patiriamų skurdo rūšių yra vienišu-
mas. Daug žmonių jaučiasi atstumti,
nemylimi ir nesugebantys mylėti.
Dažnai skurdą gimdo žmogaus atsi-
sakymas priimti Dievo meilę, kai už-
sisklendžiama savyje, teigiant, kad
man užteks vien manęs paties, ma-
nant, kad žmogus yra tik nereikšmin-
gas ir laikinas reiškinys, „svetimša-
lis” šioje atsitiktinai atsiradusioje
visatoje. Kai nepasitikima Dievu ir jo
veikiančia gelbstinčia Dvasia, kai at-
siribojama nuo tikrovės, kai pasireiš-
kia  abejingumas aplinkai (gamtai, vi-
suomenės reikalams, savo artimųjų
problemoms),  patenkama į pragariš-
ką vienatvę, skurdą. Siekdamas jį pa-
naikinti, užpildyti savo viduje atsi-
randančią tuštumą ir pabėgti nuo vis
labiau į jo gyvenimą įslenkančio nuo-
bodulio, žmogus ieško atgaivos.

Šiuo metu „rinkoje”  yra svaigi-
nančiai gausus atgaivą žadančių šal-
tinių pasirinkimas, pradedant laisva-
laikio ir pramogų industrijos siūlo-
mais renginiais, iki televizijos ir in-
terneto reklamose propaguojamais
būrimo salonais, aistrą žadinančiais
masažais ar sekso paslaugomis. Visi
jie sakosi numalšinsią dvasingumo
troškulį.

Aš giliai įsitikinęs, kad šeima,
mokykla, bažnyčia ir vis didesnes ga-
lias įgyjanti žiniasklaida, taip pat ne-
vyriausybinės jaunimo organizacijos
privalo įsipareigoti bendradarbiauti,
ugdydamos atsakingą  savo talentų ir
galimybių išskleidimu besirūpinantį
žmogų, kuris rūpinasi tapti visapu-
siškas.

Dvasingumo Lietuvoje bus dau-
giau, jei sieksime žmonėse ugdyti ge-
bėjimą sieti, vienyti, suprasti. Tam
svarbi refleksija, patirčių apmąsty-
mas, gebėjimas jas įvardinti. Bet tai
nėra lengvas dalykas, todėl tam, atro-
do, labiausiai ir „nerandame laiko”,
nes turime per daug darbų. Katalikiš-
kas švietimas pasižymi šiomis savy-
bėmis, nes skatina visas patirtis ver-
tinti amžinybės horizonte..

– Kokia galėtų būti ateities
mokykla?

– Šiuolaikinėje visuomenėje pag-
rindinė ugdymo paskirtis yra – žmo-
giškumo sklaida, apimanti asmeninį
ir socialinį gerbūvį bei pasiekimus ir
laimėjimus. Ugdymo tikslas: žmonių
ugdymas, kylantis iš meilės, rūpesčio
ir užuojautos. Žmogiškumo baromet-
ras yra gebėjimo bendrauti su pažei-
džiamais ir atstumtais vaikais kokybė.

Ugdymas vienu metu atsisklei-
džia kaip paruošimas gyvenimui ir
kaip neatskiriama paties gyvenimo
dalis: todėl gera mokykla neturi būti
vertinama pagal egzaminų rezulta-
tus, kad ir pačius įspūdingiausius,
bet pagal tai, kiek ji gebėjo pripildyti
jaunuolių metus saugumu, malone ir
tvarkinga laisve, tapdama terpe, ku-
rioje atėjus metui suvešės visi gerieji
pasiekimai.

Mokyklinis lavinimas yra tik vie-
nas ugdymo sričių, be jo yra ir kitų.
Ugdymas yra vilties misija, tarnau-
jant jaunimui, mokytojai ugdo jaunus
žmones savo besišypsančiomis aki-
mis. Kiekvienos mokyklos misijos da-
limi turėtų būti vertybių aibės pasiū-
lymas nuolankiai ir su meile, rūpi-
nantis laisva valia tų, kuriems ši pa-
saulėžiūra gali būti nepriimtina. For-
malioji ugdymo aplinka turėtų būti
švietimo terpė, o ne priespaudos ar
baimės vieta. Išorinė atskaitomybė ir
susirūpinimas, kaip paklusti išori-
niams reikalavimams, retai kada at-
gaivina institucijas ar jose esančius
žmones. Tikras ugdymas reikalauja
dvasios laisvės.

Ateities mokykla turės būti pa-
jėgi palaikyti dialogą tarp ją lankan-
čių žmonių ir visos visuomenės, ku-
rioje ji veikia, tikrove. Tai bus mo-
kykla, kuri telks dėmesį mokymosi
proceso plėtimui: sieks mokyti vis la-
biau atsižvelgdama į asmens porei-
kius ir galimybes. Mokykloje infor-
mavimas užleis vietą asmens visum-
iniam ugdymui, mokykla neapsiribos
vien ugdymu, bet vis labiau drąsins
asmenį ugdytis pačiam. Tai nebus
vien tik vieta, kurioje tam tikram lai-
kui susirenka jauni žmonės, bet ap-
linka, kurioje jaunuoliai gyvena. Mo-
kykloje idėjų įsisavinimą pakeis mo-
kymasis iš patirties ir per patirtį, jos
tikslas nebus vien ugdyti šiandienos
gerą mokinį, bet kuri ugdys savo bu-
vusius gerus mokinius, ruoš juos gy-
venimui.

Kai kalbama apie mokytojų ruo-
šimą, kai kurie dalykai verčia mus
galvoti apie didžiausios svarbos daly-
ką – ugdytojų ugdymą, jo kaitą. Ši
kaita pasireiškia dviejomis kryptimis:
„iš kur mes atėjome?” ir „kur mes ei-
name?”. Mes ateiname iš idėjų for-
muotojų, o einame prie tokio rengi-
mo, kai ugdymo metu idėjos pasisa-
vinamos, ugdomi asmeniniai ir profe-
siniai įgūdžiai. Veiksmingas vadova-
vimas privalo užtikrinti, kad mokyk-
los būtų teisingumo, vilties, mokymo-
si ir kūrybingo mąstymo vieta.

pareigas saugodama visus vaikus
baseine. Dėl jos stovyklautojai nepa-
tyrė jokių traumų besimaudydami.
Saugumui užtikrinti kiekvienas plau-
kikas turėjo išlaikyti egzaminą van-
denyje.

Nuleistos vėliavos. Įteikti apdo-
vanojimai. Atėjo laikas vakarinei pro-
gramai. Gražus būrys Seattle ir Van-
couver lietuvių bendruomenių svečių
tą vakarą atvyko į stovyklą. Jiems
buvo smalsu pamatyti vaikų paruoštą
programą, pažiūrėti, kokius meno
darbelius vaikai sukūrė. Pirmieji
pasirodė trečios ir ketvirtos grupių
vaikai su savo dainomis ir ne visai
sklandžia šokių programa, kuri su-
kėlė linksmą juoką ne tiek tarp žiū-
rovų, kiek tarp pačių šokėjų. Vyriau-
sieji, ketvirtokai, visus nustebino sa-
vo kūrybos daina apie draugystę sto-
vykloje. Kai rodėsi, jog programa
baigta, į sceną išėjo Asta Vaičeko-
nienė, Aušra Vaštakienė ir Nomeda
Lukoševičienė. Nuskambėjo savos

kūrybos daina, apvainikavusi kiek-
vieną stovykloje dirbusį ir savo laiką
vaikams dovanojusį. Dabar jau tikrai
programa baigėsi. Mažieji išskubėjo į
loveles, vyresnieji dar dalinosi įspū-
džiais. Didelis būrys stovyklautojų ir
svečių būriavosi aplink didžiulį laužą.
Dar ilgai netilo dainos.

Aš pati užaugau „Lanko” stovyk-
loje. Čia bėgiota pievomis, maudytasi
baseine, klausyta paskaitų apie lietu-
vių kultūrą. Nuostabu matyti, kad
stovykla taip išaugusi ir suvešėjusi.
Štai todėl ir nusprendžiau vieną
nuostabią vasaros savaitę vėl pra-
leisti su bendruomenės vaikais, pasi-
dalinti savo džiaugsmais „Lanko”
stovykloje. Tikiu, kad susitiksime ir
ateinančiais metais. Juk visi atėjome
čia lyg „po vieną”, o išsiskyrėme su-
vokę, kad esame viena didelė šeima.

Vertė Nomeda Lukoševičienė
,,Tulpė Times”, 
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Zapyškį! Zapyškyje draugai pasodino
F. Zappa ąžuoliuką, bet vėliau medis
buvo išrautas remontuojant baž nyčią.

Atsitrenkė į L.Rėzą?

1994 metais S. Paukštys vasarojo
Juodkrantėje ir kartą naktį grįžda -
mas iš vakarėlio tamsoje atsitrenkė į
ką tik pastatytą paminklą Liudvikui
Rėzai. „O, skulptūra! Gal ir aš galiu
tokią pastatyti F. Zappa? Tereikia su-
rasti galvą ir ją užkelti ant ko lonos”,
– esą šovusi mintis fotome ni ninkui.
Grįžęs į Vilnių jis pradėjo do mėtis,
kaip statomi paminklai. „Įma noma”,
– paaiškino S. Pilinkus. Ne bu vo labai
sudėtinga: tereikėjo savivaldybėje
gauti leidimą ir suderinti vietą skulp-
tūrai.

„Nebuvome nusiteikę trūks plyš
pastatyti paminklą F. Zappa. Ir jo
nepastatę būtume patyrę didelį
džiaug smą dėl paties veiksmo. Bet
kai pastatėme, viskas išėjo dar ge -
riau”, – kalbėjo S. Paukštys.

Gal jis buvo litvakas?

Suprasdamas, kad F. Zappa tikrai
nėra populiarus Lietuvoje, S. Pilin -
kus sugalvojo gudrų planą. Į Vilniaus
paminklų ir gatvių pavadinimų ko -
misiją „Lango” galerijos savininkas
kreipėsi iš karto su dviem projektais.

Pirmiausia jis ragino ant Simono
Konarskio sušaudymo vietos stovin -
čio akmens atstatyti kažkada ten bu -
vusį erelį ir tik po to pasiūlė pastatyti
skulptūrinį biustą roko muzikantui F.
Zappa. Savivaldybėje surengtame
posėdyje dėl paminklo S. Konarskiui
klausimų nekilo. Tačiau perėjus prie
F. Zappa kažkas paklausė, kuo jis nu -
sipelnė paminklo. Atsakymą meni -
nin kai buvo parengę: esą tam tikra
prasme tai būtų ir paminklas kartai,
kuri aktyviausiai dalyvavo atkuriant
nepriklausomybę Lietuvoje.

S. Pilinkus ypač pabrėžė laisvą
amerikiečio asmenybę ir jo nenorą
prisitaikyti prie bet kokios situacijos.

Kai pasiteirauta, kaip F. Zappa
susijęs su Vilniumi, kažkuris iš ko -
misijos narių garsiai pasvarstė: „Gal
Zappa turi litvakų kraujo?” Paminklo
sumanytojai kukliai patylėjo žinoda-
mi, kad litvakų problemos Lietuvoje
labai jautrios ir jas buvo siekiama vi -
saip spręsti. „Negaliu tvirtinti, kad
tai buvo viską lemiantis teiginys, bet,
manau, būtent jis nulėmė teigiamą
valdžios atsakymą”, – pasakojo to po -
sėdžio protokolą iki šiol saugantis S.
Pilinkus. (Beje, F. Zappa neturėjo nė
lašo litvakų kraujo).

Kūrėjas atsisakė honoraro

Daugelio pasaulio šalių žurnalis-
tai vėliau pabrėždavo, jog F. Zappa
biustą sukūręs Konstantinas Bogda -
nas garsėjo kaip paminklų Vladimi r
Lenin autorius. Bet šį skulptorių S.
Paukštys pasirinko be jokio sąmo nin -
go išskaičiavimo. Tuo metu jis drau-
gavo su kūrėjo sūnumi ir šis kartą pa -
siūlė: „Gal mano tėvui būtų įdomu
to kią skulptūrą sukurti?”

K. Bogdanui fotomenininkas pa -
rodė F. Zappa nuotrauką ir paliko pa -
klausyti jo plokštelę. Muzika skulpto-
riui pasirodė įdomi, veidas – charak-
teringas. „Po nepriklausomybės at -
kū  ri mo profesorius, kuris buvo sovie -
tinės nomenklatūros meninin kas,
patyrė dvasinį lūžį. Jis jautėsi nebe -

reikalingas. Mūsų pasiūlymas jam
pa tiko. Jis vėl turėjo darbą, jautė dė -
mesį. Jam buvo gera dirbti, o mums
buvo gera, kad toks žymus meistras
su tiko”, – pasakojo S. Paukštys.

K.Bogdanas atsisakė honoraro.
Jokių pinigų neėmė ir gamindamas į
Baltimore išvežtą biusto kopiją.

Dėstytojai protestavo

Bet paminklo įkūnijimo kelyje
buvo ir kliūčių. Pasipylė M. K. Čiur -
lionio menų gimnazijos dėstytojų pro -
testai, kai savivaldybė pasiūlė pamin -
k l ą statyti netoli šios mokyklos. Iš
pra džių pedagogai teigė, kad F. Zappa
veidas labai panašus į Mikalojų Kon -
s tantiną Čiurlionį, ir vaikai gali ne -
suprasti, kam skirtas paminklas. Po
to sukilo prieš amerikinės kultū ros
įtaką. Buvo viešai baiminamasi, kad
prie paminklo rinksis narkomanai ir
homoseksualistai, darysian tys neigia -
mą įtaką mokiniams.

Kartą S. Paukštys nustebo pama -
tęs pagyvenusį žmogų, kuris kasėsi
po jau nulietais būsimo F. Zappa pa -
minklo pamatais. Kai netrukus at vy -
kusi policija jį suėmė, paaiškėjo, kad
tai – garsus šios mokyklos dėstytojas.
Visi pedagogai S. Paukštį ėmė keikti
vos ne visos Lietuvos vardu. Galiau -
siai Vilniaus savivaldybės buvo pa -
pra šyta skirti paminklui kitą vietą.

Buvo pakviestas ir V. Havel

1995-ųjų gruodžio 17 d. daugelio
pasaulio naujienų agentūros pranešė
apie F. Zappa paminklo atidengimą
Vil niuje. Užsienio žurnalistus ypač
glu mino paminklo kaina: jo sumany -
to jams jis kainavo 12,000 litų. Kai tą
popietę prie dar neatidengto pamink-
lo pradėjo plūsti minios žmonių, S.
Pi linkus tikina patyręs vieną didžiau -
sių gyvenimo sukrėtimų. Jam atrodė,
kad klausydamiesi karinio pučiamųjų
orkestro, grojančio F. Zappa melodiją,
žmonės patyrė 1989-iesiems būdingą
bendrumo jausmą.

Į F. Zappa paminklo atidarymą
bu  vo pakviestas ir V. Havel. Jis at sa -
kė mandagiu laišku: „Esu valstybės
va dovas, negaliu išvykti, kada pa no -
rėjęs, bet esant pirmai progai būtinai
atvyksiu.” Beje, 1996 m. V. Havel tik -
rai atvyko į Vilnių ir planavo ap lan -
ky ti F. Zappa paminklą. Tačiau su t -
rukdė nenumatytos aplinkybės. Tei -
giama, kad V. Havel su palyda einant
Senamiesčiu svečias išvydo stovintį
Vy tautą Landsbergį. V. Havel sustojęs
pasikalbėti, pokalbis užsitęsęs ir F.
Za ppa nebelikę laiko.
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DALIA GUDAVIÇIÙTÈ
,,Lietuvos rytas”

Rugsėjo 19 d. Baltimore, MD,
prie universiteto bibliotekos Baltimo -
re merė Stephanie Rawling-Blake ir
Vilniaus meras Vilius Navickas iškil -
mingai atidengė paminklą garsiam
JAV muzikui Frank Zappa (1940–
1993). Kūrėjo gim ti nei paminklą pa -
dovanojo keli vil nie čiai. Padovanoti
F. Zappa pa min klo kopiją JAV dar
2005 m. su manė S. Paukštys. Dovana
Baltimore vilniečiams kainavo per
30,000 litų. Didžiąją šios sumos dalį
paaukojo buvęs Europos Parlamento
narys Gintaras Didžiokas.

„Manau, mano tėvui ši anekdotą
primenanti situacija patiktų”, – iš ta -
rė F. Zappa sūnus Dweezil Zappa.

Jei garsusis amerikiečių muzikas
prisikeltų, greičiausiai dar plačiau
nu sišypsotų sužinojęs, jog paminklas
Vilniuje buvo statomas ne jam, o tik
jo skambiu vardu pavadintam vei kė -
jui, įvardinančiam garsų užsienietį.

Kone kiekvieną F. Zappa įamži -
nimo žingsnį lydėjo aibė tokių anek-
dotų. Pvz., leidimą statyti paminklą
nulėmė svarstymai, ar tik jis neturįs
Lietuvos žydų kraujo.

Paminklas Lietuvos sostinėje bu -
vo atidengtas 1995 m. gruodžio 17 d.
Dabar tai – viena garsiausių Vil niaus
vietų užsienyje. Jau penkiolika metų
dažnas į Lietuvą atvykęs užsienietis
pirmiausia nori pamatyti KGB mu -
ziejų ir paminklą F. Zappa. Tarp 15
priežasčių, kodėl verta aplankyti Lie -
tuvą, šiemet aštuoniomis užsienio
kal bomis išleistoje brošiūroje F. Za p -
pa paminklas yra šeštas, toli pra len-
kęs Trakų pilį.

Pokalbis buvo išgalvotas

Statyti paminklą F. Zappa, o vė -
liau jo gimtajam miestui padovanoti
paminklo kopiją sumanė fotografas
Saulius Paukštys, ilgą laiką skelbęs,
kad 1991 m. JAV asmeniškai bendra-
vo su muzikos garsenybe. Tik šią sa -
vaitę vykdamas į iškilmes Baltimore
vilnietis „Lietuvos rytui” prisipažino,
kad niekada nebuvo susitikęs su F.
Zappa, o kompozitoriaus laiškų ir as -
meninių daiktų parodos Vilniaus
„Lango” galerijoje tebuvo meninė
mis tifikacija.

Išgalvotas ir savaitraštyje „Lite -
ratūra ir menas” kažkada išspausdin-
tas neva to susitikimo metu padary-
tas pasikalbėjimas, nors niekas po to
nebandė jo paneigti.

Linksmi renginiai

Pasirodo, S. Paukštys nė nebandė
susitikti su F. Zappa, kai pirmaisiais
nepriklausomybės metais nuvyko į
JAV paviešėti pas gimines. „Buvau
naivus, jaunas ir išsigandęs”, – pri -
siminė fotomenininkas. Įsidrąsinęs
jis bandė siūlyti savo nuotraukas JAV
meno galerijoms, bet niekas jomis ne -
susidomėjo. Tačiau grįžus į Lietuvą
laukė netikėtumas. Daugelis Vilniaus
skelbimų lentų buvo išklijuotos pla -
katais, kurie skelbė: „Saulius Pauk š -
tys jau grįžo iš Amerikos.” Tuo
pasirūpino menininko draugai, ku -
riems tais laikais kelionė už Atlanto
buvo įvykis.

S. Paukščio bičiuliai nuoširdžiai
linksminosi ir kitomis progomis, šią
veiklą vadindami meniniais rengi-

niais. Jose dalyvaujant S. Paukščiui
ir šovė mintis apie Zappa. Iš pradžių
jis kaip priežodį kartojo lietuviui juo -
kingai skambantį F. Zappa plokštelės
pavadinimą – „Waka Jawaka”. Trau -
kė ir įmantri menininko išvaizda, jo
keisti animaciniai filmai.

S. Paukščio įsitikinimu, tikrasis
F. Zappa tuo metu Lietuvoje buvo be -
veik nežinomas. 

Miręs sveikino su Kalėdomis

Menotyrininkas Saulius Pilinkus
pradėjo domėtis F. Zappa išgirdęs,
kad su šiuo muziku buvo susitikęs jo
draugas S. Paukštys.

Prisipažinęs, kad niekada nebu-
vo F. Zappa gerbėjas, menotyri nin kas
tada, be kita ko, žinojo, jog tą keistą
ir įdomų žmogų tuometės Čekoslo-
vakijos prezidentas Vaclav Havel
buvo pasikvietęs savo patarėju.

S. Pilinkus buvo vienas „Lango”
galerijos savininkų, kur ir buvo su -
rengta F. Zappa daiktų paroda. Dau -
gybė kompozitoriaus gerbėjų į tuos
rodinius žvelgė kaip į tikrus. 

Prie kiekvieno S. Paukščio iš kaž -
kur pasiskolinto daikto buvo pažy mė -
jimas, liudijantis, kad tai tik rai F.
Zappa priklausęs daiktas. Meninin -
kams buvo linksma: kaip lengvai vi -
sus apgavo!

Tuo metu ir S. Pilinkus jau ėmė
suprasti, kad S.Paukštys greičiausiai
nebuvo susitikęs su F. Zappa.

1993 metais muzikas mirė nuo
vėžio, ir lietuvis fotomenininkas su -
ren gė dar vieną parodą – keliolikos
laiš kų, kuriuos jam neva atsiuntė F.
Zappa. Jau po muziko mirties Vil niu -
je buvo iškabinta keliasdešimt pla ka -
tų, skelbiančių: „F. Zappa sveikina
lietuvių tautą su Kalėdomis.” Nie -
kam ir tai neužkliuvo.

Zapyškyje – ąžuoliukas

„Tuo metu mums darė įspūdį
„Flu xus” veikla. Nors laikas buvo ne -
lengvas, valstybė jau buvo, sovietų
ka riuomenė išėjo, gyvenimas visiškai
pasikeitė ir atrodė, kad gali įgyven -
dinti bet kokią idėją”, – prisiminė S.
Pilinkus. Su realiu F. Zappa tas lietu-
viškasis Zappa iš tiesų neturėjo nieko
bendra. Menotyrininko teigimu, tai
buvo greičiau bendrinis garsaus
vakariečio vardas.

Tuo metu Lietuvoje buvo daugy-
bė muzikos gerbėjų. Bliuzistai, džia-
zistai, metalistai, merkuristai. Pa -
našiai turėjo vadintis ir Zappa gerbė-
jai, o tai skambėjo smagiai. Be to,
„zapu” buvo vadinamas automobilis
„Zaporožec”. Lietuva turėjo netgi

Muzikui F. Zappa paminklas atidengtas Baltimore

Saulius Paukštys gali papasakoti ne
vieną neįtikimą istoriją apie pamin-
klą.        Renato Neverbicko nuotr.

Lietuvių dovana baltimoriečiams –
pa  minklas Frank Zappa.

Vytauto Brazauskio nuotr.
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Îvairenybès

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  

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

A † A
STASEI MACIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą broliui ALEKSUI
VITKUI ir žmonai DANGUOLEI.

Janina Šalnienė
Severina ir Nardis Juškai

A † A
Dr. FRANCIS MAŽEIKAI

mirus, liūdesyje pasilikusiai žmonai ALDONAI, duk-
rai MARYTEI UTZ, sūnums, jų šeimoms ir kitiems
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Jaunimo centro tarybos ir
valdybos nariai

A † A
STASYS ŽIDONIS

Mirė 2010 m. rugsėjo 9 d.
Gyveno Riverside, IL.
Nuliūdę liko: brolis Henrikas; seserys Genovaitė ir Liolė bei jų

šeimos ir artimieji.
A. a. Stasys buvo vyras a. a. Birutės.
Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 13 d. 9 val. ryto

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto buvo
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Stasys buvo palaido-
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šv. Mišiose ir
laidotuvėse bei pareiškusiems užuojautą.

Liūdinti šeima

A † A
JONAS KASIS

Mirė 2010 m. rugsėjo 23 d., sulaukęs 86 metų.
Gyveno Orland Park, IL.
Nuliūdę liko: žmona Ina, Jono dukra Rovena su vyru John

Rekenthaler, anūkas Jonathan, žmonos pusseserės a. a. Laimos Lu-
neckienės vyras Antanas ir jų dukros Daiva su vyru Tytus Bulicz;
Gina Cabal, vaikai Alexandras ir Andrius; sūnus Algis ir Ina Lu-
neckai, jų vaikai Gina ir Antanas, kiti giminės Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas antradienį, rugsėjo 28 d. nuo 3 v. p. p. iki
9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory
Hills, IL.

Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 29 d. Iš laidojimo
namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio mi-
siją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-

ti atsisveikinime ir  šv. Mišiose.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A
ALFONSUI PARGAUSKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukroms DANAI ir
VIDAI su šeimomis, broliui JUOZUI su šeima Kanadoje,
kitiems giminėms bei artimiesiems Amerikoje, Kanadoje
ir Lietuvoje.

Lai Dievo gailestingoji ranka jį globoja amžinybėje.

Irena ir Mečys Šilkaičiai
Rasa ir Raimundas Šilkaičiai
Aušra ir Edmundas Šilkaičiai

Pažaislio vienuolyno ansamblis sieks vietos
Pasaulio paveldo sąraše 

Kauno miesto meras su UNESCO
generalinio sekretoriaus patarėju
Henriku Juškevičiumi šią savaitę
aptarė, ko reikia imtis, kad Pažaislio
kamaldulių vienuolyno ansamblis
būtų įtrauktas į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą. Toks bandymas būtų
jau ne pirmas.

Pasak UNESCO generalinio sek-
retoriaus patarėjo, Lietuvai per gana
trumpą laiką pavyko įtraukti palygi-
nus nemažai objektų į šį paveldo są-

rašą. Lietuva į UNESCO (Jungtinių
Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros
organizacija) buvo priimta 1991 m.
Viena iš šios organizacijos veiklos
sričių – pasaulio materialaus ir dva-
sinio paveldo išsaugojimas ateities
kartoms. 1992 m. Lietuva prisijungė
prie UNESCO Pasaulio kultūros ir
gamtos paveldo apsaugos konvenci-
jos, o 2004 m. – prie Nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvenci-
jos. ,,Respublika”

Šyšos upė užteršta bioetanoliu 
Šilutėje veikiančios bendrovės

„Biofuture” gamyklos vadovai tik šią
savaitę patvirtino tai, ką vietos
gyventojai žinojo seniai, – ši gamykla
kalta dėl Šyšos upėje įvykusios
ekologinės nelaimės.

„Biofuture” pripažino savo kaltę
ir nelaimės priežastis aiškina tech-
nologinio proceso sutrikimais ir žmo-

gaus klaida. Teršalus į Šyšą bioetano-
lio gamykla išleido kartu su gamybos
įrenginiams aušinti naudojamu upės
vandeniu. Skaidydamiesi jie ir sunai-
kino vandenyje esantį deguonį, todėl
ėmė dusti ir gaišti žuvys. Kol kas
manoma, jog žala sieks apie 50 tūks-
tančių litų. 

,,Respublika”

Ukmergėje ruošiamasi skelbti ypatingąją padėtį
Daliai Ukmergės gyventojų ne-

turint karšto vandens bei žiemą ga-
lint likti be šildymo, mieste ruošia-
masi skelbti ypatingąją padėtį. Tada
Ukmergei būtų atnaujintas karšto
vandens tiekimas. Rugsėjo 23 d. Uk-
mergės rajono savivaldybės taryba
priėmė rezoliuciją dėl grėsmių artė-
jant šildymo sezonui Ukmergės ra-
jone, pranešė Ukmergės rajono savi-
valdybės administracija. Anot tary-
bos, jeigu iki spalio 1 dienos nebus
valstybės institucijų sprendimo, Uk-
mergės savivaldybė bus priversta
paskelbti ypatingąją padėtį – rajone

atnaujinti karšto vandens ir šilumos
tiekimą gyventojams. 

Šiuo metu Ukmergėje dalis gy-
ventojų vis dar neturi karšto van-
dens. Tokia padėtis susiklostė, nes
mieste esančios dvi katilinės pritaiky-
tos kūrenti tik gamtinėmis dujomis,
tuo tarpu „Lietuvos dujos” tiekti
kuro savivaldybei negali, kol nėra
VKEKK sprendimo. Pasak savivaldy-
bės administracijos, pernai Ukmer-
gės rajono gyventojai už šildymo
paslaugas mokėjo brangiausiai šaly-
je – beveik 30 ct/kWh su PVM.

ELTA
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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

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 Bank, 
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

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jauni -
mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago, IL 60636) įvyks „Mažosios
Lietuvos enciklopedijos IV tomo pris -
ta tymas. Knygą pristatys Danutė
Bin dokienė. Po pristatymo meninę
programą atliks Lietuvių Operos so -
listė Nida Grigalavičiū tė. Akompa -
nuos Mani gir das Motekai tis. Kvie -
čiame visus.  Renginį ruošia Mažosios
Lietuvos fondas.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugsėjo 29 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Židikai” (Mažeikių rajonas) iš ciklo
,,Mū sų mies te liai”. Filmai rodomi
PLC skai tykloje.

�Zarasų klubas rugsėjo 30 d.,
ketvirtadienį, maloniai kviečia narius
ir svečius atvykti į ,,Sek lyčią”. Susi -
rin kimo pradžia – 1 val. p.p.

��Jaunimo centro moterų klubo
geriausios šeimininkės kviečia spalio
3 d., sekmadienį, tuoj po 10:30 val. r.
šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje į
Jaunimo centro kavinę. Klubo narės
vaišins šviežiais mieliniais blynais su
namine obuolių koše. Savo apsilanky-
mu paremsite Jaunimo centrą.

��Lietuvių rašytojų draugija, va -
dovaujama rašytojos Stasės Peterso -
nie nės, sekmadienį, spalio 10 d., 2
val. p. p. kviečia poezijos ir dailės mė -
gėjus į Čiurlionio galeriją, Jau nimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
ca go, IL, kur keturių recenzijų iš -
traukomis bus aptarta kun. dr. K. A.
Trimako eilėraščių knyga ,,Jis man
do  vanojo būtį”. Recenzijas parašė li -
te ratūrologė dr. Irena Slavinskaitė iš
Lietuvos, rašytoja Nijolė Jankutė-
Užubalienė iš Australijos ir litera tū -
ros kritikas Alfredas Guščius iš Lie -
tuvos. Savo kūrybą skaitys Kęs tu-
 tis A. Trimakas. Vilmos Meilutytės
va do  vaujamas Cicero lietuvių choras
gie dos K. Trimako žodžiams su kur    -
tas giesmes. Veiks Kęstučio Tri   ma-
ko dailės kūrinių paroda. Bus galima
įsigyti  naująją K. Trimako kny gą.

��Socialinių reikalų skyrius Le -
monte praneša, kad spalio 10 d., sek-
madienį, Pasaulio lietuvių centre po

11 val. r. šv. Mišių nuo 12 val. p. p. iki
2 val. p.p. didžiosios salės vakarinėje
dalyje bus galima pasis kiepyti nuo
gri po ir plaučių uždegimo (Pneu mo -
nia and Flu schots). Primename, kad
einant skiepytis su savimi reikia tu -
rėti ,,Medicare” kortelę.

��Kviečiame 18–36 metų nete kė -
jusias moteris katalikes, norin čias
dau giau sužinoti apie vienuolių gy -
venimą ar galvojančias tapti vienuo -
lėmis spalio 15–16 dienomis dalyvau-
ti programoje ,,Nun Run”. Regis t -
ruotis el. paštu jhoward@spsmw.org
arba tel. 812-535-2897 (seselė Jenny
Howard).

��Kviečiame į piligriminę kelio -
nę, į Guadalupės Marijos, Šiaurės ir
Pietų Amerikos globėjos, šventovę
(Mek sika) kuri vyks spalio 6–12 die -
nomis. Išsami programa ir registraci-
ja tinklalapyje www.pilgrimages.com
/srigne/. Daugiau informacijos su -
teiks seselė Ignė tel. 860-928-7955 ar -
ba el. paštu sesigne@gmail.com.

��Dailininkė Dalia Ra manaus kai-
tė kviečia į debiutinę tapybos darbų
parodą ,,Playing Rea li ty” (,,Realybės
žaismas”), kuri vyks Amarillo
Museum of Art (2200 S. Van Bu ren
St., Amarillo, TX, 79109) 2010 m.
spalio 9 – 2011 m. sausio 16 die nomis.
Tuo pat metu didžiojoje minėto
muziejaus salėje vyks Dalios vyro,
skulptoriaus Leo Jensen įvairiamedi-
jos skulptūrų paroda ,,Total Pop
Art”. Atidarymas – spalio 8 d., penk-
tadienį, 6 val. v. 

��Spalio 16 d., šeštadienį, Lenkų
kultūros fondo salėje (177 Broadway,
Clark, NJ 07066) koncertuos Žilvinas
Žvagulis ir Irena Starošaitė. Veiks ba -
ras. Daugiau informacijos – tel. 732-
713-5108 .

��Informuojame, kad susiklos -
čius nepalankioms aplinkybėms,
an ksčiau skelbta registracija daly-
vauti parodoje ,,Angelai” Janinos
Monku tės-Marks muziejuje-galerijoje
Kėdainiuose, Lietuvoje atšau kiama.
Parodos rengimas atidedamas vėles-
niam laikui. 

PIRKSIU: Jono Rimšos,
Petro Rimšos, 
V. Vizgirdos, 

A. Valeškos, A. Varno, 
V. Kasiulio, A. Galdiko ir
Murino tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

IŠ ARTI IR TOLI...

Prelato 
JONO KUZINSKO 
pagerbi mas vyks 

sekmadienį, spalio 24 d. 

Ta proga po 10:30 val. r. šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Gimimo

parapijos salėje ruošiami 
šventiniai pietūs. 

Vie tas prašome užsisakyti iš
anksto tel. 773-776-4600 (Audra).

Spalio 7–8 dienomis Lietuvos Respubikos generalinio konsulato New
York darbuotojai St. Petersburg, FL, priims iš anksto užsiregistravusius pi-
liečius visais konsuliniais klausimais (pasų, pilietybės, notarinių veiksmų,
konsulinių pažymų ir t. t.). Užsiregistruoti prašome el. paštu: ltconsnulfl
@bay-printonline.com arba tel. 727-895-4811(palikti žinutę).

Prieš pateikiant dokumentus prašome labai atidžiai perskaityti informa -
ciją mūsų tinklalapyje (www.ltconsny.org/konsuline.htm), anketas užpil -
dy ti dar prieš atvykstant į priėmimą (išskyrus prašymą pasui), taip pat turėti
visų pateikiamų dokumentų kopijas bei konsulinį mokestį grynaisiais pinigais
be grąžos. Dėl įgaliojimų surašymo ar iškilus asmeniniams klausimams dėl
dokumentų teikimo tvarkos, prašome rašyti el. paštu: info@ltconsny.org
arba skambinti (212) 354 7840, trumpasis numeris – 0.

Mindaugas Šatas, JAV LB Orlando apylinkės pirmininkas

Priėmimas konsuliniais klausimais Floridoje

Džiaugsmingai nusiteikęs „Draugo” draugų būrys (52 asmenys),
sveikindamas Širvintų krašto Garbės pilietę Mariją Remienę, apmokėjęs
„Drauge” atspausdintą sveikinimą, dar pridėjo 372.50 dol. auką
„Draugo” leidybai. Ypač dosniai atsiuntė Marija Vaitkienė iš Belleville, IL
– 100 dol. (jau anksčiau paskelbta bei padėkota), Juozas ir Aldona
Šulaičiai iš St. Petersburg, FL – 50 dol. Nuoširdžiausiai dėkojame už
„Draugo” nepamiršimą bei paramą į antrąjį šimtmetį kopiančiam dien-
raščiui!

Susitikimas su nepaprastai
įdomiu žmogumi, 

buvusiu aktoriumi ir
režisieriumi, o dabar 

vienuoliu 
Kęstučiu Marčiulynu 

(Bo Haeng Sunim) 
Čiurlionio galerijoje,

Jaunimo centre 
(5620 S. Cla remont Ave., 

Chicago, IL 60636) 

vyks 7 val. v.  
spalio 1 d., penktadienį

• Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas yra gavęs šias aukas rug -
sėjo mėnesį. Aukojo: $700 – Maksi-
mi nas Karaška, Fredericksburg, VA.
$500 – Ellinora Vinson, Wyandotte,
MI. $450 – Genie  Irene Juodikis,
Chi cago Ridge, IL. $300 – Knights of
Li thuania, Anthracite Council 144,
Frackville, PA. $200 – Florence
Strouphauer, Pine Grove, PA. $175 –
Jonas P. Kavaliūnas,  Beverly Shores,
IN; Nancy Snyder, Fredericksburg,
VA. $150 – Joyce-Ellen Kaseta, Nor -
wood, MA; Patricia B. Stearns,
Green ville, PA; Marie Kapačinskas,
Chicago, IL; Paul Vadopalas, Palo
Alto, CA. $125 – M. F. Jablonskis,
West chester, IL. $100 – Sharon Mess-
mer, Sarasota, FL; Theresa J. Jaku-
bauskas, Auburn, MA; Janina ir Fe-
liksas Bobinas, Berwyn, IL. $50 –
Patricia ir Richard Unish, Eastham,
MA; Mary Mitchell, Livonia, MI;
Veronika ir Ralph Hagewood, Ashe-
ville, NC. $25 – Mary Mazens-Sulli-
van, Oxford, CT;  Andrew Poskus,
North Weymouth, MA. $20 – Teresa
ir Joseph Banks, Jr., Auburn, MA; Sr.
Helen Jude/Grand Rapids Domini-
cans, Grand Rapids, MI.

Jūs, mielieji našlaičių globėjai,

esate kaip Dievo dovana tiems vai-
kams! Be Jūsų, tų vaikučių gyveni-
mas būtų daug niūresnis. Lenkiam
galvas ir tariame ačiū Jums už Jūsų
globos aukas ir aukas kalėdinėms
dovanėlėms. Ačiū, kad padedate ki-
tiems, neužmirštate jaunų, silpnes-
nių.

Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas (Lithuanian Orphan
Care), Fed. Tax ID #35-412419,
2711 W. 71st St., Chicago, IL
60629. Tel.: 1-773-476-2655

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a.
Aldonos Šoliūnienės atm. Rima Sell
$30, Liudas ir Dalia  Šleniai $25; a. a.
Kosto Norvilos atm. Algirdas ir Ra-
munė Česnavičiai $25,  T. P. Alinskai
$50; Jonas ir Ona Treškos $30; dr.
Rasa McCarthy $100; kun. Vytas
Memėnas $1,000; Lietuvos Vyčiai
(Bernice Aviža) $360 tęsiant mergai-
tės metinę paramą. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275, e. paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net


