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Demokratijû bendrijos ministrai pritarè
Lietuvos pasiùlymams

New York, rugsėjo 25 d. (ELTA)
– Lietuva, liepos mėnesį perėmusi
pirmininkavimą Demokratijų bendri-
jai, rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, New
York mieste sukvietė pirmąjį nefor-
malų užsienio reikalų ministrų susi-
tikimą.

Ministrai pritarė Lietuvos pirmi-
ninkavimo Demokratijų bendrijai iki
2011 metų prioritetams ir pagrindi-
niams siekiams – pagerinti Demok-
ratijų bendrijos veiklos efektyvumą ir
matomumą pasaulyje. Šalys pritarė
Lietuvos pasiryžimui siekti į Demok-
ratijų bendrijos veiklą labiau įtraukti
tarptautines ir regionines organizaci-
jas, besirūpinančias demokratijos
sklaida, tarp jų ir Europos Sąjungą,
Europos Tarybą, Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizaciją
(ESBO), Amerikos šalių organizaciją,
Afrikos Sąjungą, Pietryčių Azijos
šalių asociaciją (ASEAN).

Pradėdamas posėdį užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas
užtikrino, kad Lietuva, kaip ir kitos
laisvę po Berlyno sienos griuvimo at-
gavusios valstybės, kurioms demok-

ratija reiškia nepriklausomybę, sau-
gumą ir stabilumą, padarys viską,
kad per pirmininkavimą Demokra-
tijų bendrijai demokratinės vertybės
būtų dar labiau įtvirtintos regione ir
pasaulyje. Nukelta į 6 psl.

D. Grybauskaitè pakviesta î pasaulio moterû vadoviû gretas
New York, rugsėjo 25 d. (Presi-

dent.lt) – Rugsėjo 24 d. Lietuvos Res-
publikos Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė, baigdama darbo viešnagę New
York mieste, dalyvavo pasaulio mo-
terų vadovių susitikime.

Į susitikimą susirinko ne tik įvai-
rių pasaulio šalių vadovės moterys,
bet ir ministrės pirmininkės bei

užsienio reikalų ministrės. Lietuvos
vadovė pirmą kartą dalyvavo tokiame
susitikime, kurį surengė Jungtinių
Amerikos Valstijų Valstybės sekre-
torė Hilary Clinton.

„Sulaukiau kvietimo aktyviai įsi-
jungti į moterų vadovių judėjimo dar-
bą, ne tik ginant moterų teises, bet ir
aktyviai įtraukiant jas į sprendimų

priėmimą ir formuojant pasaulio
nuomonę pačiais aktualiausiais klau-
simais”, – teigia D. Grybauskaitė.

Moterų teises ginantis tarptauti-
nis moterų vadovių judėjimas buvo
įkurtas prieš dešimtmetį pirmosios
JAV valstybės sekretorės Madeleine
Albright.
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Čikaga, rugsėjo 25 d. (,,Draugas”) – Š. m. rugsėjo 24 d., penktadienį, prof. Giedriaus Subačiaus kvietimu Uni-
versity of Illinois at Chicago lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Vienoje iš universiteto salių LR
Prezidentas papasakojo susirinkusiems studentams ir dėstytojams apie savo dviejų kadencijų patirtį einant prezidento
pareigas. V. Admakus taip pat aplankė šiais metais 25-erius metus nuo įsteigimo švenčiančią PLB Lituanistikos kated-
rą, susitiko su neseniai įsikūrusios Lietuvių studentų asociacijos UIC nariais.

LR Prezidentą pasveikino R. Michael Tanner, Provost and Vice Chancellor for Academic Affairs, Jessica Williams,
Senior Associate Dean of the College, Astrida Tantillo, Director of School of Literature, Cultural Studies and Lingusitics
ir kiti UIC atstovai. Giedriaus Šulniaus nuotr.

Demokratijų bendrijos susitikime žo-
dį tarė LR užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas.

Vilnius, rugsėjo 25 d. (ELTA) –
Siūloma panaikinti Administracinių
teisės pažeidimų kodekso nuostatą,
numatančią atsakomybę už sistemin-
gą raginimą ar kurstymą emigruoti
Lietuvos Respublikos piliečius į už-
sienį. Tokią Administracinių teisės
pažeidimų kodekso (ATPK) pataisą
Seimo posėdžių sekretoriate įregis-
travo Seimo narys Petras Auštrevi-
čius.

Pasak parlamentaro, ši nuostata
praktikoje neveikia, bet vis tiek ne-
tiesiogiai riboja asmenų teises ir lais-
ves. 1992 m. Administracinių teisės
pažeidimų kodekse buvo įtvirtinta
teisės norma, kuri numato atsakomy-
bę už sistemingą raginimą arba
kurstymą žodžiu, raštu arba kitokiu
būdu Lietuvos Respublikos piliečius
emigruoti į užsienį. Ši teisės norma
su vėlesniais pakeitimais galioja ir
dabar.

P. Auštrevičius pažymi, kad lais-
vas asmenų judėjimas yra viena iš
kertinių Europos Sąjungos laisvių,
sudarančių Europos bendrosios rin-
kos pagrindą. Ši teisė ne tik suteikia
galimybę laisvai keliauti ES teritori-
joje, bet ir studijuoti, ieškoti darbo,
dirbti savarankiškai ar samdomąjį
darbą. Todėl, anot Seimo nario,
ATPK numatyta atsakomybė už ra-
ginimą ar kurstymą emigruoti netie-
siogiai gali būti suprantama kaip
ribojanti asmenų teisę judėti, taip pat
kaip ribojanti asmens saviraiškos
laisvę.
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Politinių įvykių sūkuryje be-
veik liko nepastebėtas Lietuvos
teisingumo ministerijos pateik-
tas projektas, kuriuo siūloma
leisti nutraukti santuokas no-
tarams tais atvejais, kai dėl to
sutaria abu sutuoktiniai, netu-
rintys nepilnamečių vaikų bei
kreditorių. Teisingumo ministras
tvirtino, kad šiuo siūlymu siekia-
ma sparčiau organizuoti skyry-
bų procesą. Laimė, neseniai pa-
sirodė Lietuvos Vyskupų Konfe-
rencijos pareiškimas dėl šių
projektų. Vyskupai, pasisakyda-
mi prieš tokius projektus, teigia,
kad santuoka ir šeima yra Kons-
titucijos saugomos vertybės.
Suprantama, kad finansinės kri-
zės laikais valstybė negali vyk-
dyti kai kurių savo nuostatų. Ta-
čiau lieka neaišku, kodėl kėsina-
masi į dalykus, kurie tiesiogiai
nėra susiję su finansais. Juk tokie
įstatymai paveikia besituokian-
čiųjų sąmonę, kad galimas leng-
vas sprendimas. Tačiau kokios to
lengvo sprendimo pasekmės?

Redaktorė Loreta Timukienė

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

Du šimtai žmonių susėdo prie
puošniai papuoštų stalų po di-
džiule balta palapine Ateitinin-

kų namų kieme, Lemont, rugsėjo mėn.
12 d. vakarą. Kas juos visus subūrė?
Jie buvo pakviesti kartu atšvęsti Atei-
tininkų namų 30 metų jubiliejų.

Yra sakoma, kad negalima per
daug prisirišti prie vietos ar pastato,
kad labiau reikia vertinti žmones, tar-
pusavio bendravimą ir prasmingą
veiklą bei nuveiktus darbus. Taip, va-
karo dalyviai šventė pačių namų
įsigijimo jubiliejų. Svarbiau, žinoma,
buvo prisiminta, kas tuose namuose
vyko ir vyksta... Vakarui išspausdinta
programėlė priminė, kas tuose namuo-
se vyksta „įvairiausios konferencijos,

susirinkimai, maldos būreliai, posė-
džiai, pobūviai ir šeimos šventės” (ga-
lima dar pridėti meno parodos, gegu-
žinės, repeticijos, rekolekcijos, stovyk-
los ir akademiniai savaitgaliai).

Namai buvo nupirkti 1979 m., jie
sėkmingai priglaudė Čikagos priemies-
čių lietuvius, kai Lemont dar nebuvo
Pasaulio lietuvių centro, kuris buvo įsi-
gytas ,,tik” 1988 m.

Susirinkę pokylio dalyviai apžiūrė-
jo viduje esančias Jono Kuprio ir Dai-
nės Quinn surinktas nuotraukas. Kiek
daug vaizdų, įamžintų akimirkų, kiek
daug žmonių... Atrodo, kad lyg tik va-
kar bendrauta su tais žmonėmis, o iš
tikrųjų laikas kaip upė toli nutekėjo...

Nuostabus vakaras
Ateitininkų namuose

Ateitininkų federacija ieško sklypo įrengti modernią stovyklą Lietuvoje, kuri
būtų ne tik visų ateitininkų kartų sambūrio vieta, bet ir vaikų bei jaunimo,
kurie puoselėja katalikiškas vertybes, vasaros stovyklų ir kitų programų vieta
ištisus metus.

Reikalavimai ieškomam sklypui:

• Sklypas turėtų būti Vidurio Lietuvoje.
• Plotas ne mažiau 10 ha. Atokiau nuo gamyklų, stambių gyvenviečių.
• Netoli ežero ar upės.
• Gamta — pušynas arba kitas sausas, gražus miškas.
• Geras susisiekimas visuomeniniu transportu.

Kodėl reikia naujos stovyklavietės?

Ateitininkų federacija stovyklas organizuoja Lietuvoje jau daugiau kaip 20
metų. Stovyklos organizuojamos Berčiūnuose, šalia Panevėžio. Šios vaikų,
jaunimo, studentų vasaros stovyklos per daugelį metų tapo žinomos ir gerai
vertinamos plačios visuomenės. Ne viena vaikų ir jaunimo karta stovykloje
sėmėsi ir semiasi dvasinės bei fizinės stiprybės. Rengiamų stovyklų prog-
ramos padeda ugdyti asmenybes, jaunimui suteikia tvirtus pilietiškumo pa-
matus.

Kodėl neužtenka Berčiūnų stovyklavietės?

Berčiūnų stovyklavietė įsikūrusi Panevėžio miestui priklausančiame parke.
Miestas nenumaldomai artėja prie stovyklavietės, todėl darosi vis sunkiau
užtikrinti stovyklautojų saugumą. Taip pat į esamą stovyklą negalime priimti
visų norinčių stovyklauti, nėra ištisus metus veikiančių patalpų. Berčiūnų
stovykla išliks ir bus ieškoma galimybių jai atsinaujinti.

Į ką kreiptis? Jei susidomėjote žemes paaukoti, daugiau informacijos su-
teiks: Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirm. Vilhelmina Raubaitė
Rotušės a. 7 Kaunas LT-44280 • jas@ateitis.lt • tel. +370 686 77824

IEŠKOME SKLYPO
Ateitininkijos šimtmečio stovyklai

Ar yra asmenų, kurie, atgavę Lietuvoje žemę, nenorėtų jos pa-
aukoti Šimtmečio stovyklos įkūrimui? Tai būtų labai prasmin-
gas Jūsų turto panaudojimas.

Pirmasis šių veiklos metų Čikagos
Sendraugių susirinkimas įvyks sek-
madienį, spalio 4 d. 10:30 v.r. (po
9:00 val. šv. Mišių) Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Susirinksime senoje
bibliotekoje, PLC vakarinėje pusėje.
(Jaunučių susirinkimas vyks tuo pačiu
metu Ateitininkų namuose, tad tiki-
mės, kad tėveliai, palikę vaikus jų susi-
rinkime, galės sugrįžti į PLC pas sen-
draugius.)

Susirinkime bus rodomas doku-
mentinis filmas ,,Misija Sibiras” apie
Lietuvos jaunimo pastangas aplankyti
lietuvių tremties vietas Sibire ir ap-
tvarkyti rastus kapus. Taip pat apžvel-
gsime pereitų metų sendraugių veiklą
ir pranešime apie Ateitininkų kongre-
są, įvyksiantį 2010 m. vasarą Lietuvoje.
Po programos — kuklios vaišės.

Visus mielai kviečia Čikagos Sen-
draugių ateitininkų valdyba — Jolita
Kisieliūtė-Narutienė, Ona Daugirdienė
— iždininkė, Vytas Čuplinskas ir Irena
Karoblytė — nariai.

Čikagos Moksleivių ateitininkų
kuopos pirmas 2009–2010 veiklos metų
susirinkimas įvyks penktadienį, spalio
9 d., Ateitininkų namuose, Lemont,
nuo 6:30 iki 10 v.v. Kviečiami visi mok-
sleiviai nuo 9 iki 12 skyriaus. Tai gera
proga susipažinti su ateitininkų veikla.

Taip pat pranešame, kad Moks-
leivių ateitininkų sąjungos Centro val-
dyba paskyrė Čikagos kuopai 100 dol.
premiją, pažymėdama, kad kuopoje bu-
vo aukščiausias nuošimtis įžodininkų.
Širdingai dėkojam Centro valdybai!

Vija Kasniūnaitė
korespondentė

KVIEČIAMI: Visi, kurie norėtų arti-
miau susipažinti su Ateitininkų judė-
jimu. Gal augote Lietuvoje ir neturė-
jote progų su ateitininkais susipažinti?
Gal jaunystėje dalyvavote ateitininkų
veikloje, važiavote į stovyklas, bet
užaugę nutolote nuo veiklos? Gal norė-
tumėtė pagilinti savo žinias apie atei-
tininkų pasaulėžiūrą ir geriau susi-
pažinti su galimybėmis šioje organi-
zacijoje veikti? Šis supažindinimo sa-
vaitgalis yra skirtas jums.

PROGRAMA: Programoje pristaty-
sime ateitininkų organizaciją, jos isto-
riją ir dabartinę jaunimo ir suaugusių-
jų veiklą Amerikoje. Susipažinsime, pa-
draugausime, pasilinksminsime, padai-
nuosime, pasigrožėsime rudenine Dai-
navos gamta. Pašnekesius ves Andrius
Kazlauskas, Dainė Quinn, kapelionas
kun. Arvydas Žygas ir kiti.

Jei susidomėjote, galite registruotis, parašydami
Rasai Kasniūnienei adresu: rasakas@aol.com,
o jei turite klausimų, prašome susisiekti telefo-
nu: 708-403-4988.

Labai laukiame!

Šiaurės Amerikos ateitininkų
valdyba ir Susipažinimo

savaitgalio ruošos komitetas

Susipažinkite su
ateitininkų organizacija

Spalio 9 d. -11 d.
Dainavoje

Kalendorius

Nukelta į 10 psl.

Čikagos moksleiviai pradeda
naujus veiklos metus

Kviečiame į Čikagos
sendraugių susirinkimq

Ateitininkų namų pirmieji mecenatai ir valdybos nariai uždegė žvakutes ant jubiliejinio
torto Ateitininkų namų pokylyje (iš k): Marytė Ambrozaitienė, Antanas Razma, Rima
ir Linas Sidriai, Irena Kazlauskienė ir Daina Čyvienė. Jono Kuprio nuotr.
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Nejaugi prezidentas
Obama meluoja?

ALEKSAS VITKUS

Vasaros metu prezidentas Barack Obama apskraidė Montana, Co-
lorado, North Carolina, New Hampshire valstijas, kur dažnai jį
sutiko jam nepritarianti, net gana pikta žmonių minia dėl jo nepa-

kankamai aiškiai paruoštos sveikatos apdraudos programos, kurią jis nori,
kad Kongresas kuo greičiau priimtų.

Kai, pvz., Obama kalbėjo žmonėms Colorado valstijoje, minioje pasi-
girdo šauksmai: „Obama – melagis ir sukčius socialistas”, tuo gal parodant,
jog bet koks valdžios tvarkomas sveikatos aprūpinimas yra Amerikai sve-
tima ir todėl nepriimtina ideologija. Bet čia reikėtų prisiminti, kad pirmą
Europoje sveikatos apdraudos sąvoką ne tik įvedė, bet 1883 m. ir tvirtai įpi-
lietino tikrai ne socialistas, Vokietijos kancleris Otto von Bismarck, kurio
dešiniuoju konservatizmu niekas negali abejoti.

Atrodo kaip paradoksas: milijonai amerikiečių sutinka, jog sveikatos
apdraudos sistema Amerikoje yra nevykusi ir ją reikia taisyti, bet tuo pa-
čiu dauguma jų yra patenkinti savo sveikatos medicininiu aprūpinimu.
Kaip tą prieštaravimą paaiškinti?

Problema yra gal ta, kad sveikatos aprūpinimas yra toks gyvybiškai
svarbus reikalas, kad jo negalima aprėpti tik išsprendus vieną ar kitą kri-
zę. Be to, dauguma žmonių paprastai yra gana geros sveikatos būklės, ir ja
susirūpina tik tuomet, kai juos ištinka koks nors su sveikata susijęs rimtas
sunegalavimas.

Išlaidos, susijusios su sveikatos apsauga, kasmet auga daug didesniais
šuoliais negu infliacijos rodikliai ar šeimos pajamos. Prie to prisideda ir fak-
tas, kad nuolat tobulėjanti medicinos technologija, nors ir veiksminga, da-
rosi nepaprastai brangi. Kadangi dauguma dirbančiųjų turi vienokį ar kito-
kį sveikatos draudimą, ši problema yra mažiau jaučiama. Ir tik kai atsitinka
kokia nors rimtesnė medicininė problema, dažnai pasirodo, jog turėtas drau-
dimas turi daug skylių, ir tai šeimai sukelia nemažą finansinį sukrėtimą.

Praėjo vasara, ir politikos ratai vėl pradėjo suktis pilnu greičiu. Prezi-
dentas Obama, pailsėjęs Martha’s Vineyard saloje, grįžo prie savo dar vasa-
rą pradėtos ofenzyvos, bandydamas įtikinti amerikiečius jo įkyriai stumia-
mos naujos sveikatos apsaugos programos nauda. Nors rugsėjo 9 d. jis ir vėl
kalbėjo bendroje sesijoje susirinkusiems abiejų Rūmų Kongreso nariams,
daugelis jų, o taip pat ir milijonai eilinių amerikiečių, dar ir šiandien abejo-
ja, ar pats Obama tiki tuo, ką sako.

Kaip suprasti prezidento tvirtinimą, jog reikia skubiai reformuoti
Amerikos sveikatos aprūpinimą, ir tuo pačiu metu jam aiškinant, jog tie,
kurie jau turi sveikatos draudimą (pvz., „Medicare”) ir juo yra patenkinti,
gali jį ir toliau pasilaikyti be jokių permainų. Jis giria „Medicare” principą,
bet taip pat sako, jog ji klimpsta į bankrotą. Jis kalbėjo apie tai, kaip jo stu-
miama programa sutaupys šimtus milijardų dolerių, kai bus išvengta da-
bar esamų „Medicare” piktnaudžiavimų, išeikvojimų ir apgavysčių.

„Jei tai teisybė, – klausia komentatorius Charles Krauthammer, – tai
kodėl nepradėti tvarkyti tuos tariamus ‘Medicare’ biurokratizmo netobu-
lumus jau dabar, nelaukiant Obama stumiamos sveikatos apsaugos per-
tvarkos?” Pasipiktinęs tokia prezidento demagogija, Krauthammer įman-
triai ironizuoja: „Ne, tai ne melas, net ne apgavystė, o tik mūsų papras-
čiausios logikos sampratos įžeidimas.”

Komentatorė Meg Greenfield tokius Obama žadamus sutaupymus pa-
vadino melžiama „karvute”, kuri jau seniai pieno nebeturi, nors visi iš jos
jo dar tikisi. Šis juokas tarp politikų sklando jau nuo 1977 metų, kai su-
tvarkyti biudžetą panašiais neįgyvendinamais sutaupymais planavo prezi-
dentas Jimmy Carter.

Jau vien sutvardžius taip vadinamą „gynybinę” (defensive) medicinos
praktiką, kuri esą užuot tinkamiau gydžiusi ligonius nuo ligų, labiau sau-
goja gydytojus nuo milijoninių ieškinių siekiančių advokatų. Obama savo
47 minutes trukusioje kalboje vis dėlto nė vienu žodžiu nenurodė, kaip jis
tai atliktų.

Obama norėjo amerikiečius įtikinti, kad 46 milijonų dabar draudimo
neturinčiųjų įjungimas į jo programą valstybės deficito nepadidins nė de-
šimčia centų. Dešimt milijonų iš jų nėra Amerikos piliečiai, ir dauguma jų
yra nelegalūs imigrantai, kuriems Obama pareiškė neduosiąs sveikatos
draudimo. Taip jam pasakius, atstovas Joe Wilson (R, S.C.), dar preziden-
tui bekalbant, neiškentęs sušuko: „You lie!” (Meluoji!).

O kaip su valdžios tvarkomu draudimu (Public option), kuris suteiktų
draudimo galimybę tokio draudimo iki šiol neturėjusiems? Jį esą finan-
suotų apdraudžiamųjų asmenų apdraudos premijos, o ne federalinių mo-
kesčių mokėtojai. Obama žadėjo jo neremti subsidijomis, nes privačioms
draudimo kompanijoms tai apsunkintų su juo varžytis. Obama puolė ir di-
džiųjų draudimo kompanijų tariamą didžiulį pelną, nors iš tikrųjų jis yra
mažesnis negu kitų kompanijų pelnas.

Net ir Atstovų Rūmų pirmininkė, demokratė Nancy Pelosi perspėjo,
kad bet koks planas, kuris nesulauks plačios amerikiečių visuomenės pri-
tarimo, nelaimės balsų Atstovų Rūmuose. Senatorius Max Baucus (D, MT)
tą patį sakė ir apie Senatą.

Kad Amerikos kapitalistinė santvarka ir jos žmonių sveikatos aprū-
pinimas toli gražu nėra tobuli, visi pripažįsta ir sutinka. Beveik visi išsi-
vystę pramoniniai kraštai yra sukūrę ne tik geresnę, bet ir gerokai mažiau
jų piliečiams kainuojančią sveikatos aprūpinimo sistemą negu Amerikos,
kur mirtingumo bei amžiaus trukmės vidurkio rodikliai yra prastesni negu
kitur. Europoje toks sveikatos aprūpinimo lygis buvo pasiektas per šimtą
metų, o Obama nori Amerikoje kažką panašaus pasiekti per keliolika sa-
vaičių. Amerikiečių tauta, atrodo, katės maiše pirkti dar nėra pasiruošusi.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

POPIEŽIAUS KALBOS ĮRAŠAS
JTO KONFERENCIJAI APIE 

KLIMATO KAITĄ
Antradienį, rugsėjo 22 dieną,

Jungtinėse Tautose New York mieste
vyko viršūnių susitikimas, skirtas
klimato kaitos problematikai. Greta
pasisakymų ir diskusijų, vykusių
paties susitikimo metu, šia proga
buvo atsiųsti iš anksto įrašyti kelių
dešimčių valstybių ir vyriausybių va-
dovų pasisakymai gamtosaugos te-
momis. Vienas tokių pasisakymų,
skirtų NY vykusiam susitikimui, bu-
vo ištraukos popiežiaus kalbos, saky-
tos per vieną pastarųjų savaičių ben-
drųjų audiencijų.

Žemė yra brangi Kūrėjo dovana,
– sakoma į New York pasiųstame
popiežiaus kalbos video įraše. Dievas
nustatė jos vidinę sąrangą, o mums
nurodė kryptis, kuriomis vadovau-
damiesi mes esame kūrinijos valdyto-
jai. Remdamasi šituo įsitikinimu,
Bažnyčia mato glaudų ryšį, gam-
tosaugą siejantį su visapusiška žmo-
gaus plėtra ir pažanga. Šios temos, –
sakė popiežius, – gana išsamiai nag-
rinėjamos ir mano naujojoje encik-
likoje „Caritas in veritate”, kurioje
priminiau būtinumą šioje srityje stip-
rinti ne tik tarptautinį solidarumą,
bet ir pavienių žmonių asmeninį ben-
dradarbiavimą, nes juk gamta yra vi-
siems žmonėms duota Dievo dovana

ir naudojimasis jos ištekliais suteikia
mums asmeninę atsakomybę prieš
visą žmoniją, ypač prieš vargstančius
žmones ir prieš ateities kartas.

Dėl to labai svarbu, – toliau sako-
ma popiežiaus kalboje, – kad tarp-
tautinė bendruomenė ir atskirų šalių
vyriausybės skatintų savo piliečius
saugoti gamtą, kovoti su visais žalin-
gais jos naudojimo būdais. Visiems
mums priklausančių išteklių naudoji-
mo ekonominę ir socialinę kainą pri-
valo visiškai skaidriai ir teisingai
sumokėti tie, kas šiandien iš jų pel-
nosi, o ne kitos tautos ar būsimosios
kartos. Gamtos tausojimas, išteklių ir
klimato apsauga reikalauja tarp-
tautinės bendruomenės vadovų su-
derinto veikimo ir solidarumo visų
pirma su silpniausiais pasaulio re-
gionais. Veikdami išvien ir semda-
miesi įkvėpimo iš meilės tiesoje ga-
lime sukurti vieningos plėtros sąly-
gas visoms tautoms, dabartinėms ir
būsimoms. To siekiant dabartinį glo-
balios plėtros modelį reikia keisti į
glaudesnį bendradarbiavimą ir dides-
nę atsakomybę už kūriniją. Tam mus
įpareigoja ne tik gamtai iškilę pavo-
jai, bet visų pirma skandalingas ba-
das ir skurdas, – sakė popiežius į New
York pasiųstame įraše.

Prasideda popiežiaus apaštališkoji kelionė į Čekiją
Šventasis Tėvas Čekijos Respub-

likoje viešės tris dienas – nuo šešta-
dienio, rugsėjo 26 d., iki pirmadienio,
rugsėjo 28-sios, Čekijos dangiškojo
globėjo šv. Vaclovo liturginės ir Čeki-
jos Respublikos valstybingumo šven-
tės. Tai bus jau XIII tarptautinė
popiežiaus Benedikto XVI kelionė ir
septintoji Europoje nuo pontifikato
pradžios. Apie Čekijos Bažnyčios lū-
kesčius ir viltis, sudėtas į būsimą
popiežiaus apsilankymą, ,,Vatikano
radijui” papasakojo Prahos ganytojas
kardinolas Miloslavas Vlk.

Tarp didžiausių bažnytinės vi-
suomenės problemų Čekijoje jaučia-
mas būtinumas įtaigiau liudyti Evan-
geliją. Turime šį krikščioniškąjį liudi-
jimą perduoti visai mus supančiai vi-
suomenei. Manau, kad tai reikėtų da-
ryti kur kas greičiau, tačiau Čekijos
Bažnyčios padėtis nėra pati idealiau-
sia. Nūdienos sekuliarizuotai visuo-
menei būtinai reikia krikščioniško
gyvenimo liudijimo. Visų prima tai

reiškia liudyti Evangeliją, ją išgyven-
ti asmeniškai ir tada, liudyti. Tai, de-
ja, ligi šiol ne visai pasiektas tikslas ir
tai yra vienas iš Čekijos Bažnyčios
trūkumų, tačiau kartu yra ir svar-
biausia jos perspektyva. Kiek tai lie-
čia Bažnyčios džiaugsmus, reikia pa-
sakyti, kad jų netrūksta, ypač atsi-
vertimų dėka. Turime daug katechu-
menų, kurie priimami per specialias
apeigas Prahos katedroje du kartus
per metus. Paskutinėje šventėje, su-
rengtoje prieš vasaros atostogas, bu-
vo priimta 150 naujų katechumenų.
Čekijos Bažnyčiai tai itin reikšmin-
gas skaičius, kuris drauge teikia daug
džiaugsmo.

Čekija yra maža, čekų tauta su-
daro nedidelę valstybę Europos širdy-
je. Mums ypatinga malonė ir tikras
palaiminimas, kad netrukus apsi-
lankys Šventasis Tėvas. Laukiame,
kad jo apsilankymas sustiprintų mū-
sų tikėjimą, – sakė Prahos arkivysku-
pas kardinolas Miloslavas Vlk. 

Šiemet pranciškonų ordinas mini
800 m. (1209–2009) įkūrimo sukaktį.
Lietuvos Šv. Kazimiero provincijai pri-
klausantys Mažesnieji broliai pran-
ciškonai, švęsdami šį jubiliejų, spalio
2–4 d. kviečia į šventinius renginius.

Mažesniųjų brolių ordinu vadina-
ma Šv. Pranciškaus Asyžiečio (1281–
1226) Italijoje įkurta vienuolija. Pir-
mųjų bendražygių šv. Pranciškus Asy-
žietis sulaukė 1209 m. Netrukus jis iš
popiežiaus Inocento III gavo palaimi-
nimą jų bendruomenės gyvenimo
būdui bei leidimą pamokslauti. Įkū-
rėjas savo sekėjus pavadino Mažes-
niaisiais broliais, o žmonės – pranciš-
konais. Dėl šimtmečiais vykusių per-
mainų šiandien pranciškonai suside-
da iš trijų savarankiškų atšakų: Ma-
žesniųjų brolių (OFM), Mažesniųjų

brolių konventualų (OFM Conv.) ir Ma-
žesniųjų brolių kapucinų (OFM Cap.).

Pranciškonų buvimas Lietuvoje
siekia valstybės kūrimosi pradžią –
Mindaugo laikus. Paties šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio bendražygis Jonas,
popiežiaus Inocento IV siunčiamas
pas totorius, 1245 m. su keliais paly-
dovais atvyko į Lietuvos teritoriją.
Nuo tada prasidėjo pranciškonų mi-
sija Lietuvoje. Krikščionybei vis la-
biau skleidžiantis, Lietuvoje plėtėsi ir
pranciškonų vienuolynų tinklas.

Mažesnieji broliai observantai
(vėliau pavadinti Mažesniaisiais bro-
liais, o Lietuvoje, Lenkijoje, Jugosla-
vijoje ir Vengrijoje pagal ordino refor-
matoriaus šv. Bernardino Sieniečio
vardą vadinti bernardinais), kaip sa-
varankiškas          Nukelta į 9 psl.

Lietuvos pranciškonai kviečia į ordino 800 metų
jubiliejaus renginius
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Rankose turiu vieno susitikimo,
rašyto 2009 m. liepos 16 d., memo-
randumą. Jame aprašomas Lietuvos
Respublikos Seimo nario dr. Manto
Adomėno susitikimas su dr. Stasiu
Bačkaičiu, įvykęs š. m. birželio 29 d.
Vilniuje. Susitikimo metu aptarti ne
tik University of Illinois at Chicago
(UIC) PLB Lituanistikos katedros
dabartiniai rūpesčiai, bet ir kalbėta
apie galimybę Čikagoje įkurti Lietu-
vos universiteto filialą. Kalbinu dr.
Stasį Bačkaitį, prašydamas papasa-
koti daugiau apie susitikimą ir naują
sumanymą.

– Gerb. dr. Bačkaiti, papasa-
kokite apie savo susitikimą su
Seimo nariu dr. Mantu Adomėnu.

– Dr. Mantas Adomėnas, seimū-
nas, Vilniaus universiteto Filologijos
fakulteto docentas, buvo labai susirū-
pinęs dėl UIC PLB Lituanistikos ka-
tedros magistro ir doktorantūros pro-
gramų uždarymo. Su juo pradėjau
internetinį dialogą šiuo klausimu
2009 m. gegužės mėn., dar prieš man
išvykstant į Lietuvą. Dr. Adomėnas
buvo nusiteikęs Seimo vardu kreiptis
į UIC vadovybę ir Baltų ir slavų kal-
bų ir literatūrų skyriaus (Depart-
ment of Slavic and Baltic Languages
and Literatures) vadovą, kad šis
sprendimas būtų atšauktas. 

Dr. Adomėno kvietimu birželio
29 d. susitikome Seimo rūmuose ap-
tarti susidariusios padėties. Apžvel-
gėme UIC Slavų ir Baltų kalbų ir lit.
skyriaus paskelbtą norą nutraukti
,,graduate” lygio programas, nors tai
nereiškia pačios Lituanistikos kate-
dros uždarymo. UIC, kiek žinoma,
paliks vieną ar porą bakalauro lygio
lituanistikos ar lietuvių kultūros
kursų. Nors teigiama, kad per metus
Katedros kursą išklauso daugiau nei
100 studentų, programa neveda nei į
gilesnes lituanistikos studijas, nei į
lituanistikos bakalauro laipsnį.

UIC, kaip ir kiti JAV universite-
tai, šiuo metu yra spaudžiami finan-
sinių problemų, todėl jis siekia suma-
žinti arba uždaryti tokias programas,
kurios neapsimoka. UIC, kiek su-
prantu, uždaro ir keliolika kitų etni-
nių programų, tad negalima manyti,
jog tai yra išskirtinis akibrokštas
mūsų Katedrai.

Susitikime aptarėme ir lituanis-
tinę programą iš UIC pusės. Galima
suprasti UIC laikyseną, kad lituanis-
tinė ,,graduate” programa universite-
tui mažai ką duoda iš mokslinio taš-
ko. Per 25 gyvavimo metus Katedra
išleido 21 magistrą ir 3 daktarus, šiuo
metu Katedroje dar studijuoja dvi
doktorantės. Tad UIC sunku patei-
sinti tokį pilno laipsnio programos
išlaikymą, kai vidutiniškai išleidžia-
mas vos vienas studentas metuose.
Pagal dr. Giedrių Subačių, UIC išlai-
kys ,,graduate” programą dar trejus
metus, kol išleis paskutinį doktoran-
tą.

Pagal turimą žodinę informaciją,
PLB fondo sutartyje nėra įrašyta,
kokį mokslinį Katedros lygį UIC yra
įsipareigojęs išlaikyti už įmokėtus
600,000 JAV dol. Todėl išlaikydamas
bakalauro lygio programą, UIC visiš-
kai patenkina sutarties sąlygas.

Kiek žinoma, keli PLB fondo
bandymai išsiaiškinti padėtį ir per
tarpininkus pradėti konstruktyvias
diskusijas su UIC dėl Katedros ,,gra-
duate” studijų lygio atkūrimo pirmu
atveju nepavyko, antru – buvo visiš-
kai nesėkmingi.

Todėl turint visa tai omenyje,
ypač žinant, jog Katedrai trūksta
magistro ir doktorantūros studentų,
kyla klausimas, ar verta Lietuvos val-
stybinėms institucijoms toliau disku-
tuoti dėl šių studijų apribojimų ir
kreiptis į UIC vadovybę dėl jos ,,grad-
uate” lygio programos tęsimo. Net ir
pasiūlius šiam reikalui kaupą pinigų,
jeigu neatsiras studentų, koks būtų

Ar bus įkurtas Lietuvos universiteto
filialas Čikagoje?

tikslas išlaikyti tokią programą?
Aišku, mums visiems rūpi, kad kur
nors užsienyje būtų lituanistikos
studijų ,,graduate” lygio katedra, bet
realybė UIC atveju yra kitokia.

– Ar susitikimo metu su Sei-
mo nariu buvo aptartos kitos ga-
limybės?

– Taip, su dr. Adomėnu aptarėme
ir keletą alternatyvų. Patraukliausia
iš jų būtų galimybė įsteigti Vilniaus
universiteto (VU) arba Vytauto Di-
džiojo universiteto (VDU) humani-
tarinių mokslų filialą Čikagoje, vei-
kiantį šalia ir kartu su Lietuvių ty-
rimų ir studijų centru (LTSC) tėvų
Jėzuitų centre, Čikagoje. Humanita-
rinių mokslų filialas galėtų būti daug
platesnės apimties, pvz., apimantis
lituanistiką (filologiją, literatūrą,
žurnalistiką, mokytojų paruošimą
išeivijai), išeivijos istoriją, lietuvių
kultūrą, politinius mokslus, labiau
susitelkiančius ties JAV santykiais su
Lietuva ar Baltijos regiono valsty-
bėmis, socialinius mokslus, besigili-
nančius į Čikagos lietuvių fizines ir
psichologines problemas, ir labai rei-
kalingus archyvų-bibliotekininkystės
mokslus ir t.t. Tokio masto filialas
aiškiai praplėstų susidomėjimo ratą
ne tik tarp vietinių lietuvių, norinčių
studijuoti vieną iš minėtų disciplinų,
bet ir, pasinaudojant internetu, iš
kitų išeivijos vietovių. Studijuojan-
tiems būtų suteikta galimybė įsigyti
gero universiteto mokslinį laipsnį,
kurio diplomai yra pripažįstami
Europos Sąjungos ribose, o Vilniaus
universiteto atveju – visame pasauly-
je prestižinio universiteto laipsnį.
Ilgainiui galėtų atsirasti net ir ben-
dravimas bakalauro lygyje su UIC
lituanistikos kursantais.

Dr. Adomėnas įvertino sunku-
mus atgaivinant aukšto mokslinio
lygio lituanistines studijas UIC. Jis
paskambino VU Filologijos ir Isto-
rijos fakultetų dekanams siūlydamas
jiems susitikti ir aptarti aukščiau
minėto filialo naudą, praktiškumą ir
priimtinumą.

– Jau susitikote su VU Filo-
logijos ir Istorijos fakultetų de-
kanais. Kokie vėjai ten pučia?

– Birželio 30 d. dr. Adomėnas ir
aš nuvykome į VU Filologijos fakul-
tetą, kur susitikome su jo dekanu

prof. Antanu Smetona ir Istorijos fa-
kulteto dekanu prof. Zenonu Butku-
mi. Abu dekanai, išklausę apie suma-
nymą įkurti filialą Čikagoje, parodė
susidomėjimą, pabrėžė, jog tai būtų
unikali galimybė padėti VU išeiti į
platų pasaulį ir sudaryti galimybę
savo doktorantams ir kitiems studen-
tams stažuotis užsienyje. Dekanas
Smetona paminėjo, jog jis reikalauja,
kad kiekvienas VU doktorantas iš-
vyktų vieneriems metams studijų
užsienyje. Deja, lituanistikos dokto-
rantai to padaryti negali, nes užsie-
nyje nėra tokių studijų galimybių. O
bendraujant su LTSC, tiems dok-
torantams būtų puiki proga atlikti
įvairios rūšies studijas bei stažuotes.
Esant internetui, studijos filiale ga-
lėtų vykti daugiausia el. būdu, su
administracine bei akademine vieno
ar poros reziduojančių administra-
torių-profesorių iš Lietuvos parama,
kurie savo ruožtu galėtų tuo pačiu
metu atlikti savo ,,sabbatical”. Šių
žmonių etatinis finansavimas bei
paties filialo įsteigimas, pvz., poros
kambarių-klasių nuoma, bent iš pra-
džių turėtų būti bendrai sprendžiami
VU ir Seimo. Vėliau toks filialas ga-
lėtų būti finansuojamas iš studen-
tų mokesčių, VU ir LR Seimo dotaci-
jų, Lietuvių Fondo ir išeivijos para-
mos.

Susitikime kilo klausimas, ar
amerikiečiai leistų tokį filialą įsteigti.
Aš užtikrinau, jog Illinois valstijoje
gali įsiregistruoti bet kokia grupė.
Tokių grupių Amerikoje yra daug.
Problema iškiltų, jeigu būtų norima
įsijungti į JAV universitetų sąjungą.
Bet tokio įsijungimo net nereikia, nes
diplomai būtų išduodami VU arba
VDU vardu ir ES lygio. Kitas klausi-
mas iškilo, ar tokio filialo kūrimas
būtų priimtinas LTSC. Paminėjau,
jog šiuo reikalu kalbėjau su LTSC
dirbančiu dr. Vitu, kuris išsakė visiš-
ką Centro pritarimą ir pagalbą šiuo
reikalu. Sugrįžęs į JAV, apie tai kalbė-
jau ir su LTSC direktoriumi dr. Jonu
Račkausku. Jis taip pat pritarė su-
manymui, teigiamai įvertino tokio
bendradarbiavimo naudą, ko iki šiol
nebuvo su PLB Lituanistikos katedra
UIC. 

Abu VU dekanai pabrėžė šio su-
manymo unikalumą ir priimtinumą
jiems, bet dėl galimybės steigti filialą
jie turės                Nukelta į 11 psl.

Rugsėjo 18 d. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje buvo pristatyta paroda,
skirta PLB Lituanistikos katedros 25-erių metų sukakčiai paminėti.

Giedriaus Šulniaus nuotraukos
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DALIA CIDZIKAITÈ

Šių metų neeiliniam ,,Draugo”
100-mečio pokyliui surengti yra su-
darytas komitetas, kuriam pirminin-
kauja dr. Jonas Prunskis. 

Prunskio pavardę, pavarčius
dienraščio puslapius, galima sutikti
jau 1948 metais. Ten minimas kun.
Juozas Prunskis, dr. J. Prunskio dė-
dė, beveik ketvirtį amžiaus – nuo
1948 iki 1972 metų – dirbęs ,,Drau-
ge”. Kaip rašoma neseniai pasiro-
džiusioje knygoje ,,‘Draugui‘ – 100.
Už tikėjimą ir lietuvybę”, su dien-
raščiu prelatas Prunskis buvo tarsi
suaugęs – net ir atsisakęs darbo re-
dakcijoje jis „Draugui” rašė straips-
nius, kol leido sveikata. Prelatas
buvo ir yra vienas didžiausių Draugo
fondo aukotojų, paaukojęs net 67,500
dol. 

Prunskių šeimos tradicija remti
„Draugą”, iš kartos į kartą būti iš-
tikimu jo skaitytoju tam tikra prasme
ir atvedė dr. Prunskį į „Draugo” po-
kylio rengimo komiteto pirmininko
pareigas. Kalbamės su juo apie spalio
17 d., šeštadienį, Willowbrook poky-
lių salėje (8900 Archer Ave., Willow
Springs, IL 60480) įvyksiantį 100-
mečio pokylį. 

Dr. Prunskis prisipažino, jog pir-
mininkavimas „Draugo” 100-mečio
pokylio rengimo komitetui nors ir yra
didelė garbė, yra dar didesnė atsa-
komybė. ,,Šimtmečio pokylio rengi-
mas yra tikrai didelis uždavinys, – sa-
kė jis, – nes ‘Draugas‘ buvo ryšys tarp
visų lietuvių, net ir prieš 1918 metų
Lietuvos nepriklausomybę. Todėl
buvo svarbu išlaikyti šį laikraštį, taip
ilgai jį leisti.” Galbūt todėl pirmi-
ninkauti dr. Prunskis iš karto nepa-
sižadėjo, paprašė dienos pagalvoti ir
apsispręsti.

Sutikus eiti pirmininko pareigas
dr. Prunskis pasitelkė savo patirtį,
ruošiant panašius renginius – prieš
keletą metų jis buvo JAV ir Baltijos
šalių fondo (US-Baltic Foundation)
metinio renginio pirmininkas. Dr.
Prunskis iki šiol prisimena labai
gražiai Washington, DC pavykusį
renginį, kuris, jo teigimu, buvo vie-
nas iš gražiausių Fondo renginių, ka-
da nors turėtų. 

Šį kartą rengdamas neeilinę
šventę – ,,Draugo” 100-mečio pokylį,
dr. Prunskis iškėlė sau tikslą bandyti
pritraukti neseniai atvažiavusius iš
Lietuvos lietuvius ne tik į patį pokylį,
bet ir į dienraščio skaitytojų būrį.
,,Norėjau, kad būtų kviečiama plates-
nė publika, kuri apimtų didesnį lietu-
vių ratą”, – sakė pirmininkas. Todėl
jam ir jo vadovaujamam komitetui
buvo labai svarbu kuo greičiau pa-
ruošti tinklalapį, kur būtų galima
bilietus į pokylį užsisakyti interne-
tu. 

Jau kuris laikas tą galima pa-
daryti dienraščio internetinėje svetai-
nėje (www.draugas.org) per saugią,
daug kur pasaulyje naudojamą „Pay-
pal” sistemą, atsiskaitant kredito ar
debito kortele. Kaip sakė dr. Pruns-
kis, ši naujovė įgalina ne tik paprastu
ir saugiu būdu nusipirkti bilietą į
pokylį, bet ir, negalint jame dalyvau-

ti, paaukoti ir taip paremti tolimesnę
dienraščio veiklą. Tokių jau atsirado.
Štai prieš keletą dienų į kvietimą da-
lyvauti pokylyje atsiliepė Tasmani-
joje, Australijoje gyvenantis lietuvis.
Kadangi į renginį jis atvykti negali,
pažadėjo pinigine auka paremti
„Draugą”. 

Dr. Prunskis neatmetė galimy-
bės, jog net ir pasibaigus pokyliui,
„Draugas” ir toliau galės naudotis
,,Paypal” sistema – prenumeratai ir
paramai. Jis įsitikinęs, kad apie
„Draugą” žino ir norėtų jį skaityti ne
tik Šiaurės Amerikos lietuviai, bet ir
kitose pasaulio šalyse gyvenantys
tautiečiai. Todėl galimybė internetu
užsisakyti dienraštį per „Paypal” sis-
temą būtų didelė paskata laikraščio
dar neskaitantiems. Ar ateityje palik-
ti „Paypal”, ar ne, turės nuspręsti
„Draugo” taryba ir administracija.

Pamažu bilietų į „Draugo” pokylį
skaičius tirpsta, stalai pildosi. Iki šiol
jau išsiųsta daug asmeninių kvietimų
dalyvauti neeiliniame renginyje.
Kviečiami ne tik dienraščio rėmėjai,
skaitytojai, bendradarbiai, bet ir ge-
rai žinomos organizacijos kaip JBANC,
US-Baltic Foundation, ŠALFASS,
JAV LB, PLB ir t. t. ,,Norėjau pakvies-
ti kiekvieną lietuvį, kuris gyvena
Amerikoje, – sakė dr. Prunskis, – vi-
sus ateitininkus, Lietuvių Bendruo-
menės narius, skautus, gydytojus ir
kitus. Visus kviečiame.” 

Dr. Prunskiui rengiant „Draugo”
100-mečio pokylį daug gelbsti ir jo
suburtas gausus komitetas, parink-
tas iš žmonių, atstovaujančių įvai-
rioms lietuviškoms organizacijoms,
gyvenančių ne tik Čikagoje ir jos apy-
linkėse. Jį sudaro: Stanley Balzekas,
Sr., Ofelija Baršketis, Birutė Bub-
lienė, Dalia Cidzikaitė, Rimas Do-
manskis, Rimas Gedeika, Aldona
Gintautaitė, Birutė Jodwalis, Jurgis
Joga, Marius Kasniūnas, Aušra Kar-
kienė, Algis ir Teresė Kazlauskai,
Saulius Kuprys, Vytas Maciūnas,
Edis Mickus, Pranas Pranckevičius,
Marija Remienė ir Dalia Zarskienė.

Iki pokylio liko nedaug laiko. Jau
žinoma, kad garbės svečio teisėmis
dalyvaus prof. Vytautas Landsbergis
– pirmos Lietuvos Respublikos vado-
vas, Sąjūdžio pirmininkas, politikas,
visuomenės veikėjas, meno, muzikos
ir kultūros istorikas, šiuo metu
Europos Parlamente atstovaujantis
Lietuvai. Dr. Prunskis apgailestavo,
jog pokylyje negali dalyvauti Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų minis-
tras Vygaudas Ušackas. 

Pokylio svečių laukia ir netikėta
meninė programa. Ją šiais metais pa-
ruoš jaunas Amerikos lietuvis, mu-
zikas, kompozitorius čikagiškis Kęs-
tutis Daugirdas. Jam talkins jo su-
burta grupė. Žinoma, netruks ir svei-
kinimų – juk sukaktis išties neeilinė!
Savo sveikinimą dar galite įdėti į
„Draugo” 100-mečio pokyliui specia-
liai leidžiamą programą. Dėl sveiki-
nimo, bilietų ar kitos informacijos
kreipkitės į „Draugo” administraciją
tel.: 773-585-9500 arba apsilankykite
„Draugo” tinklalapyje adresu: www.
draugas.org. Į klausimus mielai at-
sakys ir „Draugo” 100-mečio pokylio
komiteto nariai.

Į ,,DRAUGO” POKYLĮ
KVIEČIAMI VISI

100
,,DRAUGO”

JUBILIEJINIS
POKYLIS

2009 m. spalio 17 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p.

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

Auka 100 dol.

,,DRAUGO” IŠKILMINGO MINĖJIMO-
POKYLIO UŽSAKYMO KORTELĖ

Maloniai prašome užpildyti ir atsiųsti čekį
,,Draugo” vardu iki spalio 1 d.

,,DRAUGAS”
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

Vardas, pavardė: __________________________________

Adresas: __________________________________________

_________________________________________________

Telefonas __________________ El. paštas ______________

� Užsakau ______ vietų po 100 dol. už bilietą

� Užsakau 10 vietų (visą stalą)

� Siunčiu sveikinimą pokylio leidiniui $ _______________
(Pridėkite sveikinimo tekstą)
Iš viso siunčiu $ ______________

,,DRAUGO” pokylio 
sveikinimų leidinys

Aukso psl. 500 dol.
Puslapis 200 dol.
1/2 psl. 120 dol.
1/4 psl. 65 dol.
Rėmėjas 25 dol.
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Demokratijû bendrijos ministrai pritarè
Lietuvos pasiùlymams

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) –
Lietuvos karių dalyvavimą tarptau-
tinėse operacijose norima pratęsti iki
2013 metų pabaigos. Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė Seimui pateikė
Krašto apsaugos ministerijos pareng-
tą nutarimo projektą patvirtinti ka-
rių dalyvavimą tarptautinėse opera-
cijose Balkanų, Centrinės ir Pietų
Azijos, Pietų Kaukazo bei Persijos
įlankos regionuose.

Projekte numatytas didžiausias
420 tarptautinėse operacijose galin-
čių dalyvauti karių ir karinėms pajė-
goms priskirtų civilių tarnautojų
skaičius. Šiuo metu 270 Lietuvos ka-
rių dalyvauja tarptautinėse operaci-
jose pagal Seimo 2007 m. suteiktą ir
iki 2010-ųjų pabaigos galiojantį man-
datą. Pagal jį į tarptautines operaci-
jas taip pat gali būti siunčiama iki
420 karių.

Pasak nutarimo projekto, galio-
jantį Seimo mandatą tikslinga pra-
tęsti 3 metams pirmiausia dėl vykdo-
mos NATO Tarptautinių saugumo
paramos pajėgų (TSPP) operacijos

Afganistane, kur Lietuva vadovauja
Provincijos atkūrimo grupei Goro
provincijoje ir išlaiko Specialiųjų
operacijų pajėgų vienetą.

Lietuvos kariuomenės Jungtinio
štabo duomenimis, Afganistane iš
viso tarnauja 260 karių, didžioji jų
dalis priklauso Lietuvos vadovau-
jamos Goro provincijos atkūrimo gru-
pei (PAG). Pietų Afganistane esančio-
je Kandaharo provincijoje tarnauja
iki 100 Lietuvos specialiųjų operacijų
pajėgų karių (SOP). 4 Lietuvos ka-
riniai instruktoriai dalyvauja NATO
Irako karių apmokymo misijoje, 5
kariniai instruktoriai yra priskirti
NATO mokymo grupei Kosove, vie-
nas karininkas tarnauja ES operaci-
jos ,,Althea” vadavietėje Bosnijoje ir
Hercegovinoje.

2008 m. Lietuvos karių kovinis
būrys baigė dalyvavimą JAV vado-
vaujamoje tarptautinėje operacijoje
Irake, 2009-aisiais paskutinis Lietu-
vos karių būrys baigė misiją NATO
taikos palaikymo pajėgų operacijoje
Kosove.

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) –
Lietuvoje bent dvi užsienio kalbas sa-
ko mokantys du trečdaliai gyventojų
– tai kelis kartus viršija Europos
Sąjungos (ES) vidurkį, rodo naujas
tyrimas.

ES statistikos agentūros „Euros-
tat” duomenimis, dvi ar daugiau
užsienio kalbų 2007 metais Lietuvoje
sakė mokantys 66,1 proc. 25–64 metų
šalies gyventojų, vieną užsienio kalbą
– 31,5 proc., nė vienos – vos 2,5 proc.
Tyrimo duomenimis, geriausiai Lie-
tuvos gyventojai moka rusų kalbą.

Apklausa atlikta 21 iš 27 ES val-
stybių narių rugsėjo 26 dieną mini-
mos Europos kalbų dienos proga.

Tyrimo duomenimis, vidutiniš-
kai šiose valstybėse bent dvi užsienio
kalbas mokėjo 28,1 proc. gyventojų.
Lietuvos gyventojus šioje kategorijoje
šiek tiek pralenkė Slovėnijos (71,8
proc.), Slovakijos (68 proc.) ir Suo-
mijos (67,9 proc.) gyventojai. Pras-
čiausiomis užsienio kalbos žiniomis
pasižymi Vengrijos gyventojai – net
trys iš keturių (75 proc.) sakė nemo-
kantys jokios užsienio kalbos.

Lietuvos kurtieji eitynèmis bandys
atkreipti dèmesî î savo problemas

Atkelta iš 1 psl.

Demokratijų bendrijos ministrai
taip pat sutiko su Lietuvos pasiūlymu
atkurti Bendrijos darbo grupes, ku-
riose būtų atpažįstamos grėsmės de-
mokratijai, sprendžiama, kaip stip-
rinti demokratinį valdymą po pasau-
linės ekonominės ir finansų krizės,
stiprinti moterų ir jaunimo vaidmenį
plėtojant demokratiją, plėsti švietimą
apie demokratiją, regioninį bendra-
darbiavimą demokratijos srityje, ap-
saugoti pilietinę visuomenę ir nevy-
riausybines organizacijas nuo nede-
mokratinių vyriausybių, reformuoti
pačią Demokratijų bendriją, veiks-
mingiau į jos veiklą įtraukti didžią-
sias pasaulio demokratijas, įvairius
regionus ir pilietinę visuomenę.

Ministrai palaikė Lietuvos pa-

teiktą JT Generalinės Asamblėjos re-
zoliuciją dėl švietimo demokratijos
klausimais, siūlymus stiprinti De-
mokratijų bendrijos veiklą JT New
York  ir JT Žmogaus Teisių Taryboje
Ženevoje.

Susitikime dalyvavo 154 šalys, iš
jų 107 – šalys narės, kitos valstybės –
turinčios stebėtojos statusą. Susiti-
kime kalbėjo Čilės, Filipinų, Jemeno,
Maroko, Nepalo, Pietų Korėjos, Ru-
munijos, Tailando užsienio reikalų
ministrai, Ispanijos, Italijos, JAV,
Lenkijos, Kanados, Ukrainos vicemi-
nistrai, Argentinos, Brazilijos, Jung-
tinės Karalystės, Europos Komisijos,
nevyriausybinių organizacijų ir De-
mokratijų bendrijos sekretoriato Var-
šuvoje atstovai.

Sutarta kitą Demokratijų bendri-
jos posėdį surengti Briuselyje.

Seimo opozicija nepasitiki ministru 
G. Steponaviçiumi

Lietuvos kurtieji Tarptautinę kurčiųjų dieną sostinės centre surengė eitynes.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS,
ELTA)  – Lietuvos kurtieji, minėdami
Tarptautinę kurčiųjų dieną, rugsėjo
25 d., penktadienį, Vilniuje surengė
eitynes, kuriomis siekiama atkreipti
visuomenės ir valdžios dėmesį į sun-
kumus, su kuriais susiduria negir-
dintys žmonės.

,,Mes siekiame lygių teisių kur-
tiesiems žmonėms, nes jau daug me-
tų problemos sprendžiamos tik paža-
dais”, – BNS spaudos konferencijoje
penktadienį teigė Lietuvos kurčiųjų
draugijos prezidentė Roma Kleč-
kovskaja. Pasak jos, viena didžiausių
problemų – kurčiųjų žmonių atskyri-
mas nuo informacijos.

Pasak Ramunės Leonavičienės,
Kauno apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro direktorės, 1995 metais
Lietuvoje kurčiųjų kalba buvo pri-
pažinta gimtąja kurčiųjų kalba. Bet
iki šiol nėra nustatyta gestų kalbos
vertėjo statuso.

Lietuvoje vertėjai priskiriami
aukštos kvalifikacijos specialistams,

tačiau jų alga minimali. Šiuo metu,
pasak R. Leonavičienės, Lietuvoje
dirba apie šimtas vertėjų, bet ketina-
ma 15 proc. jų atleisti. Tai sumažins
kurčiųjų galimybę įsidarbinti, bus
sunkiau bendrauti.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto
prezidentas Aleksas Jasiūnas primi-
nė, kad Lietuvos kurtieji sportininkai
šiemet buvo išvykę į vasaros kurčiųjų
olimpines žaidynes ir parvežė trylika
medalių. Tačiau Lietuvoje jų niekas
nelaukė. Pasak jo, Lietuvoje yra pen-
ki kurčiųjų sporto klubai, bet tik
Kauno savivaldybė į juos kreipia dė-
mesį. Vilniaus savivaldybė vėluoja
vykdyti finansinius įsipareigojimus.

Spaudos konferencijos metu taip
pat buvo atkreiptas dėmesys į sunku-
mus išsikviečiant greitąją pagalbą,
gaisrinę ar policiją. Kurtiesiems sun-
ku išsikviesti pagalbą, nes gali tik
siųsti trumpąsias žinutes.

Lietuvos kurčiųjų draugijoje yra
apie 6 tūkstančius narių.

Vilnius, rugsėjo 25 d. (ELTA) –
Seimo opozicija rengiasi pateikti
interpeliaciją švietimo ir mokslo
ministrui Gintarui Steponavičiui.
Kaip ,,Eltai” sakė opozicijos vadovas,
Seimo frakcijos Tvarka ir teisingu-
mas seniūnas Valentinas Mazuronis,
mėginama sutelkti opozicines frak-
cijas, kurių netenkina ministro G.
Steponavičiaus darbas, ypač Aukštojo
mokslo įstatymo rezultatai, tarp jų
kreditų išdavimo studentams tvarka. 

Anot V. Mazuronio, rugsėjo 28 d.,
pirmadienį, visos opozicinės frakcijos
kartu su studentų bei dėstytojų ats-
tovais surengs bendrą spaudos kon-

ferenciją ir ,,išdėstys savo požiūrį ir
planus artimiausiai ateičiai”.

Interpeliaciją siūlo socialdemok-
ratai, ,,darbiečiai”, ,,tvarkiečiai” ir
valstiečių liaudininkų atstovai Seime.

Švietimo ir mokslo ministras G.
Steponavičius opozicijos kritikuoja-
mą aukštojo mokslo reformą vertina
kaip svarbų poslinkį kokybiškesnių
studijų link. Pasak ministro, nors
ryškesnių pertvarkos rezultatų gali-
ma tikėtis po poros metų, teigiamų
pokyčių matyti jau dabar.

Aukštojo mokslo reformą iš es-
mės teigiamai vertina ir premjeras
Andrius Kubilius.

JT bùstinèje atidaryta 
Tùkstantmeçiui skirta paroda

New York, rugsėjo 25 d. (ELTA)
– New York, Jungtinių Tautų būsti-
nėje, atidaryta Lietuvos vardo tūks-
tantmečio programos paroda ,,Lietu-
va: kultūra ir istorija”. Parodą ati-
darė JT Generalinėje Asamblėjoje da-
lyvaujantis užsienio reikalų minist-
ras Vygaudas Ušackas.

Pirmasis parodą aplankė Izraelio
ministras pirmininkas Benjamin Ne-
tanyahu, Vilniaus Gaono Elijahu ben
Šlomo Zalmano palikuonis. Ministras
V. Ušackas supažindino svečius su
svarbiausiais Lietuvos istorijos įvy-
kiais ir pažymėjo, kad rugsėjo 23 d.
Lietuva mini Lietuvos žydų genocido
dieną. Lietuvos diplomatijos vadovas
pakvietė Izraelio ministrą pirminin-
ką apsilankyti Lietuvoje.

Pirmąją parodos dieną ją aplankė
daugelio šalių diplomatai, dalyvaujan-
tys JT Generalinės Asamblėjos darbe. 

Parodos angliškoji versija jau pa-
rodyta Suomijoje, Estijoje, Jungtinėje
Karalystėje, Europos Sąjungos Euro-
pos Komisijos būstinėje Briuselyje,
UNESCO būstinėje Paryžiuje, Čekijo-
je, šiemet bus pristatyta JAV (Washing-

ton, DC, New York, Čikaga),  2010 m. –
Kanadoje, Japonijoje, Izraelyje. 

Virtuali parodos versija anglų
kalba paskelbta Lietuvos dailės mu-
ziejaus svetainėje www.ldm.lt.

Pirmasis parodos lankytojas – Izrae-
lio ministras pirmininkas Benjamin
Netanyahu (v).                   URM nuotr.

Norima pratêsti Lietuvos kariû 
dalyvavimâ tarptautinèse operacijose 

Lietuviû užsienio kalbû žinios – vienos iš
geriausiû Europoje
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Quid pro quo ar JAV užsienio politikos nelaim∂? 
raketinės gynybos sistemai Europoje
ne tik išklibino pasitikėjimo pamatus
dabartine JAV prezidento administ-
racija (iš pastarosios istorijos neabe-
jotinai ko pasimokyti turės ir tokie
tradiciniai Jungtinių Valstijų partne-
riai kaip Izraelis ar Pietų Korėja), bet
ir nepaprastai paaštrino Lenkijos bei
Čekijos santykius su dabartine Rusi-
jos vadovybe. Maskvą Washington
planai ypatingai erzino, nes tapo aki-
vaizdu, kad nepaisoma reikalavimų
pripažinti Rusijos interesų sferą bu-
vusioje Varšuvos pakto ir SSRS teri-
torijoje. Jungtinės Valstijos nelaikė
Kremliaus aukščiausio lygio žaidėju
tarptautiniuose reikaluose ir nematė
reikalo daryti užsienio politikos išly-
gų ar nuolaidžiavimų toje Europos
dalyje, kurią jau ne vieną amžių
Maskva laiko savo kiemu. Po Jungti-
nių Valstijų atsisakymo statyti prieš-
raketinio skydo elementus Europoje,
šis žingsnis Kremliuje buvo teisingai
suprastas kaip diplomatinis ženklas,
jog Rusija geopolitiniame mūšyje dėl
vyravimo postkomunistinėje Europos
dalyje pasiekė reikšmingą pergalę:
JAV pirmą kartą po Šaltojo karo pa-
baigos netiesiogiai pripažino išimti-

nai politiniais motyvais grįstus Mask-
vos reikalavimus nesikišti į jos inte-
resų sferą. Tačiau mainais į ką?

Jungtinės Valstijos, nusileisda-
mos Rusijos primygtiniam reikalavi-
mui nestatyti PRG skydo elementų
Centrinės Europos šalyse, neabejoti-
nai tikisi pasiekti kelis tikslus: su-
laukti santykių su Maskva atšilimo,
atkalbėti pastarąją nuo tolesnių ban-
dymų flirtuoti su Irano ajatolomis,
padedant šiems įgyvendinti branduo-
linę programą ar tiekiant raketines
sistemas (pvz. oro gynybai skirtas S-
300), o svarbiausia – žlugus galimy-
bei JAV su Iranu susitarti akis į akį,
gauti Kremliaus paramą Jungtinių
Tautų Saugumo taryboje, balsuojant

už naujus apribojimus, nukreiptus
prieš Irano naftos sektorių. Tačiau
jau dabar galima numatyti, kad nei
vienas iš šių tikslų galutinai nebus
pasiektas, nes didelės įtampos ir ne-
tikrumo atmosfera Artimuosiuose
Rytuose visada reiškia dideles naftos
kainas ir turtėjančias Rusijos energe-
tikos bendroves. Be to, svarbu nepa-
miršti, kad dar vienas nesutarimų ži-
dinys Persijos įlankoje dar labiau su-
silpnintų JAV, kaip į du ilgus karus
jau įsitraukusios supergalybės vyra-
vimą. To laukiančių nėra mažai.

Rusija, būdama specifinių galios
žaidimų meistre, šią ypatingą padėtį
jau dabar išnaudojo tinkamai, pa-
reikšdama, kad ji labai vertinanti
konstruktyvų Jungtinių Valstijų pre-
zidento administracijos žingsnį ir sa-
vo ruožtu ketinanti atšaukti ,,Iskan-
der-M” tipo taktinių raketų (kurio-
mis pati Rusijos kariuomenė apsirū-
pins tik 2016 m.) išdėstymą Kalinin-
grado srityje. Įdomu tai, kad apie
Kremliaus strategiją sukurti dirbti-
nes problemas ir už tai gauti įvairių
nuolaidų yra nemažai rašęs ir buvęs
JAV valstybės sekretorius, Nobelio
taikos premijos laureatas Henry Kis-
singer, su panašiomis dilemomis Šal-
tojo karo metu nuolat susidurdavęs
tiesiogiai. Nepanašu, kad Maskva bū-
tų pasiruošusi lengvai iš rankų pa-
leisti puikią progą manipuliuoti di-
džiaisiais tarptautinės bendruome-
nės veikėjais, susigrąžinti įtaką bu-
vusios imperijos valdose ir dar gerai
iš viso to uždirbti.

Paradoksalu, kad B. Obama ad-
ministracija mainais už tuščias naujų
(„perkrautų”) santykių viltis su
Maskva likimo valiai palieka ideolo-
giškai sau artimiausius sąjunginin-
kus, kurie Europoje iki šiol stoiškai
atstovavo atlantizmo doktrinai ir
dažnai atsverdavo antiamerikietiškas
Vakarų Europos šalių nuostatas. Net
ir bandant išnarplioti šiuo metu opų
branduolinio Irano klausimą, JAV
nederėtų pamiršti, kad geopolitinio
stabilumo trūkumas Centrinėje ir
Rytų Europoje – it griūnantys domi-
no kauliukai – taps tik didžiulių Se-
nojo žemyno problemų pradžia. O
ateityje spręsti šias problemas gali
tekti už aukščiausią kainą…

Justas Šireika
Alfa.lt

Greičiausiai būtų sunku surasti
ciniškesnį laiką paskelbti apie Cent-
rinės ir Rytų Europos atidavimą į Ru-
sijos įtakos sferą nei Antrojo pasauli-
nio karo pradžios 70-osios metinės.
Rugsėjo 17 d. kaip tik tokį žingsnį
žengė JAV „vilties” prezidentas Ba-
rack Obama, atsisakęs planų Čekijoje
ir Lenkijoje įkurti priešraketinės gy-
nybos (PRG) sistemos elementus.
Pastaruosius išdėstyti Centrinėje Eu-
ropoje, tęsdama Ronald Reagan SDI
(SDI – strateginė gynybos iniciatyva
– aštuntajame dešimtmetyje pradėta
įgyvendinti JAV gynybos nuo tarpže-
myninių balistinių raketų programa)
tradiciją, buvo nusprendusi George
W. Bush administracija.

Dar likus kelioms savaitėms iki
B. Obama pareiškimo apie Jungtinių
Valstijų sprendimą atsisakyti PRG
elementų (radaro Čekijoje ir 10 rake-
tų Lenkijoje, skirtų susekti ir nu-
mušti iš Irano ir Šiaurės Korėjos pa-
leistoms tarpžemyninėms balisti-
nėms raketoms) neoficialiais ryšiais
iš Washington nutekėjo informacija
apie B. Obama „ne” PRG sistemai
Centrinėje Europoje. Baltųjų Rūmų
administracijos darbuotojams oficia-
liai neigiant tokias naujienas, Cent-
rinės ir Rytų Europos šalims teko
pratintis prie minties, kad netrukus
teks nuryti ypatingai karčią piliulę.
Pirmą kartą nuo 1999 m., kai su JAV
pritarimu į NATO buvo priimtos pir-
mosios trys postkomunistinės valsty-
bės, už Jungtinių Valstijų užsienio
politikos pagrindinių tikslų sąrašo ri-
bų atsidūrė bene ištikimiausi JAV są-
jungininkai.

B. Obama užsienio politikos skir-
tumai nuo prieš tai Jungtinių Valstijų
prezidento pareigas ėjusių G. W. Bush
ir Bill Clinton, vertinant JAV santy-
kius su savo partneriais postkomu-
nistinėje erdvėje, tapo dar labiau aki-
vaizdūs, kai į Lenkijoje vykusį Ant-
rojo pasaulinio karo pradžios minėji-
mą – į kurį, beje, atvyko net rimtų ne-
sutarimų su Lenkija turinčios Rusijos
ministras pirmininkas Vladimir Pu-
tin – Jungtinėms Valstijoms atsto-
vauti buvo pavesta C lygio politikos
veikėjui, B. Clinton laikų gynybos
sekretoriui William Perry. Tačiau po
to, kai dėl tokio diplomatinio aki-
brokšto Lenkijoje kilo nemažas pasi-
piktinimas, W. Perry buvo pakeistas
JAV Nacionalinio saugumo patarėju,
generolu James Jones. Pats JAV pre-
zidentas B. Obama savaip išreiškė
naująjį Jungtinių Valstijų požiūrį į
partnerius Centrinėje Europoje – jis
ne tik nedalyvavo minėjime, bet ir to-
liau tęsė savo atostogas.

Priešiškumas PRG sistemai
Centrinėje Europoje įsišaknijęs ne tik
dabartinėje JAV prezidento aplinko-
je, bet ir paties B. Obama vykdomoje
užsienio politikoje. Dar 2007 m., bū-
damas Illinois senatoriumi, B. Oba-
ma kritikavo G. W. Bush administra-
cijos PRG planus dėl nepakankamų
pasitarimų su NATO sąjungininkais
Europoje, abejotino PRG skydo efek-
tyvumo ir noro įrengti šią sistemą
grynai dėl politinių, o ne saugumo
priežasčių. Nors pati PRG idėja ne-
buvo atmesta, B. Obama pareiškė,
kad nuo šiol dėmesys bus skiriamas
trumpo ir vidutinio nuotolio raketas
galinčioms numušti sistemoms. Dip-

lomatiškai nutylėta tik viena – atsi-
sakymas įkurti PRG skydo elementus
Lenkijoje ir Čekijoje šį kartą buvo
kaip tik toks politinis Washington
žingsnis, kurį prezidentas Obama
kritikavo prieš dvejus metus.

Dabartinės Baltųjų rūmų admi-
nistracijos teigimu, šiuo metu Iranas
nėra pajėgus sukurti ilgo nuotolio ba-
listinių raketų, todėl nėra prasmės iš-
leisti milžiniškas sumas gynybai nuo
nesančios grėsmės. Tačiau, kad tai
yra vakar dienos sprendimas, rodo ir
žvalgybos tarnybų nuolat pateikiami
įspėjimai apie Irano branduolinės
programos vystymosi tempus: Tehe-
ranas jau po mėnesio ar poros turės
pakankamą kiekį silpnai sodrinto
urano branduoliniam ginklui pasiga-
minti. Irano raketinių sistemų pra-
monė taip pat nėra apmirusi – jau da-
bar persiškos vidutinio nuotolio
,,Shahab III” raketos gali nuskrieti
2,000 km. atstumą ir pasiekti Euro-
pos Sąjungos teritoriją. Galimybes ir
ryžtą pasigaminti tolimojo nuotolio
balistinių raketų Teheranas šiemet
jau įrodė į kosmosą pakeldamas pir-
mąjį savo palydovą.

Nors JAV teigia neatsisakanti
priešraketinės gynybos, o tik kei-
čianti abejotino efektyvumo sausu-
mos sistemas tokiomis, kurios įren-
giamos laivuose (Aegis), reikia nepa-
miršti, kad antžeminių sistemų įren-
gimas užima ne vienerius metus, o
apgauti sąjungininkai, prisiminę, kuo
negalima pasitikėti, kitą kartą gali ne
tik nebesutikti savo teritorijoje įkurti
Šiaurės Amerikos rytinei pakrantei
strategiškai būtinų gynybinių įren-
ginių, bet ir „pritrūkti” politinės va-
lios išsiųsti daugiau karių į vis giliau
NATO į pralaimėjimo liūną tempian-
tį Afganistaną.

Neabejotiną Centrinės ir Rytų
Europos šalių nusivylimą dėl B. Oba-
ma administracijos sprendimo su-
laužyti pažadus, duotus G. W. Bush
prezidentavimo laikais, dar labiau gi-
lina faktas, kad PRG sistemų įkūri-
mas postkomunistinėje erdvėje galėjo
bent iš dalies atpirkti neatleistiną
NATO neveiklumą naujųjų savo na-
rių gynybos klausimu. JAV karinių
objektų įkūrimas Čekijoje ir Lenkijo-
je visų pirma buvo svarbus ne tiek
kariniu, kiek (geo)politiniu požiūriu,
kadangi būtų įtvirtinęs ilgalaikes ga-
limybes į šį regioną dar giliau įleisti
Jungtinių Valstijų karinės galios šak-
nis. Tačiau, regis, Centrinei ir Rytų
Europai šiuo metu atėjo tinkamas lai-
kas apsvarstyti, ar buvo tikrai išmin-
tinga savo gynybos architektūrą iš-
imtinai derinti su abejotinomis Bal-
tųjų rūmų garantijomis ir remtis re-
gione neegzistuojančia Jungtinių
Valstijų karine galia. Tokį klausimą
sau iškelti laikas ir Lietuvai, paskuti-
niais metais savo kariuomene paver-
tusiai kelių šimtų profesionalų būre-
liu ir pamiršusiai šalies teritorinės
gynybos svarbiausius tikslus.

Prezidento B. Obama „ne” prieš-

Net ir bandant išnarplioti šiuo metu opų branduoli-
nio Irano klausimą, JAV nederėtų pamiršti, kad
geopolitinio stabilumo trūkumas Centrinėje ir Rytų
Europoje – it griūnantys domino kauliukai – taps tik
didžiulių Senojo žemyno problemų pradžia. 
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

Primename, jog visiems, keti-
nantiems netrukus pirmą kartą įsi-
gyti nuosavą būstą, vertėtų paskubė-
ti. Šiemet priimtame  ,,ekonominio
postūmio” įstatyme (oficialiai žino-
mame kaip American Recovery and
Reinvestment Act of 2009) numato-
ma, jog visi ,,pirmojo” būsto pirkėjai,
įsigiję jį nuo šių metų pradžios iki
gruodžio 1-osios, galės gauti negrą-
žintiną iki 10 proc. nuo pirkinio su-
mos sudarantį, tačiau neviršijantį
8,000 dol. (šeimai) ir 4,000 dol. (pa-
vieniams asmenims) valstybės kre-
ditą. Pagrindinė sąlyga kreditui gauti
– nustatytos ribos metinėms paja-
moms (ne daugiau nei 75,000 dol. per
metus pavieniams asmenims ir ne
daugiau nei 150,000 dol. šeimoms),
,,pirmasis” būstas bei ketinimas pra-
gyventi nusipirktame būste ne ma-
žiau nei trejus metus nuo jo įsigijimo
datos. Asmenys, kurių pajamos di-
desnės nei nustatyta riba, bet nevirši-
ja 95,000 dol. per metus vienam as-
meniui ir 170,000 dol. šeimai, taip
pat gali tikėtis gauti šiek tiek pinigų
iš valstybės, tačiau ne pilną sumą, o
proporcingai sumažintą pagal gau-
namų pajamų dydį. Šis kreditas, kaip
ir daugelis panašių lengvatų, bus
išmokamas kompensacijos (,,refund”)
pavidalu, t.y. netgi asmenys, kurie ki-
tąmet neturės apmokestinamų paja-
mų, galės teikti paraišką kreditui.

Kreditą norintys gauti asme-
nys/šeimos pagal IRS reikalavimus
neturi būti per pastaruosius trejus
metus pirkę nuosavo būsto (neskai-
tant ,,atostogų” ar nuomai įsigyto
būsto). Tiek namai (pastatyti ir dar
tik statomi), tiek butai, mobilūs na-
mai gali taikyti į kreditą – su viena
sąlyga, kad nuosavybė būtų įsigyta
iki nustatyto laiko ir ne iš artimiau-
sių šeimos narių (tėvų, senelių ar
anūkų). Deja, jei bent vienas iš su-
tuoktinių, drauge perkančių nuosa-
vybę ir pildančių mokesčių deklaraci-
jas, jau yra turėjęs nuosavą būstą per
pastaruosius trejus metus, šeima
kredito gauti negalės. Kita vertus,
santuokos ryšiais nesusaistyti šeimos
nariai (pvz., asmuo, perkantis nuosa-
vybę drauge su vienu iš tėvų, anks-
čiau turėjusiu(-ia) nuosavybę), turės
teisę gauti kreditą, kaip ir kiti mo-
kesčių mokėtojai. 

Pažymėtina, jog teisę į būsto įsi-
gijimo kreditą turi tik asmenys, pil-
dantys nuolatinių JAV gyventojų mo-

kesčių deklaracijas (t.y., IRS formą
1040 arba 1040EZ, o ne 1040NR ar
1040NR-EZ). Nemokantys mokesčių
nelegalūs imigrantai bei laikinai šaly-
je esantys užsieniečiai į šį kreditą,
kaip ir į daugelį kitų lengvatų, teisės
neturi. Visi, įsigijusieji būstą pernai
(nuo 2008-ųjų balandžio 1-osios iki
metų pabaigos), minėto kredito gauti
nebegali, kadangi jiems galiojo seniau
egzistavusios taisyklės, pagal kurias,
pildydami šių metų mokesčių dekla-
racijas (,,tax returns”), jie galėjo
gauti nuo 3,750 dol. iki 7,500 dol. kre-
ditą, išduodamą valstybės beprocen-
tinės paskolos, grąžintinos per pen-
kiolika metų lygiomis dalimis, pavi-
dalu. 

Siekiant palengvinti būsto pirkė-
jų finansinę naštą, kai kuriems jų
kreditai bus išduodami nelaukiant
mokesčių deklaracijų pildymo kitų
metų pavasarį. Visi būsto pirkėjai,
turintys teisę į kreditą bei imantys
valstybės apdraustą būsto paskolą
(,,federally insured loan”), galės pa-
naudoti kredito pinigus būstui įsigyti
iš karto. Be to, pagal Federalinės
būsto administracijos (Federal Hou-
sing Administration arba FHA) nuro-
dymą, ne pelno siekiantys kreditoriai
bei su FHA bendradarbiaujančios
kredito įstaigos galės teikti trumpa-
laikes paskolas klientams, atitinkan-
tiems reikalavimus kreditui gauti. 

Primename, jog net jei viskas
klostosi sklandžiai, būsto įsigijimo
procedūra užtrunka bent keletą sa-
vaičių. Deja, šiuo metu šis laiko tar-
pas gerokai pailgėjo, kadangi kredi-
toriai tapo daug atsargesni ir nesku-
ba, neatlikę nuodugnaus patikrini-
mo, tvirtinti paskolų. Be to, būtent
dėl valstybės naujai įsteigto kredito,
paraiškų būsto paskoloms gauti pas-
taruoju metu itin padaugėjo. Pirmąjį
būstą įsigijantys žmonės paprastai
neturi daug patirties nekilnojamojo
turto sandoriuose, todėl yra linkę ati-
dėlioti bei nepasitikėti. Tačiau, turint
galvoje stebimą laipsnišką ekonomi-
kos bei nekilnojamo turto rinkos atsi-
gavimą, kartą apsisprendus ilgai
laukti nevertėtų – laikui bėgant, tin-
kamų pirkinių ims mažėti, o pagrin-
do tikėtis, kad JAV Kongresas pratęs
kredito galiojimo terminą, nėra daug. 

Pagal FHA bei žiniasklaidos
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DĖMESIO: BŪSTO ĮSIGIJIMO
KREDITAS GALIOS IKI

GRUODŽIO 1-OSIOS
JONAS V. PRUNSKIS, MD

TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD
ANDREW J. YU, MD

ir partneriai
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

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

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

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242
Skambinti tel.: 1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 055 atsakymai
Vertikaliai:
1. Aklys. 2. Aliaska. 3. Mygtukas. 4. Kuolinga. 5. Sekvoja. 6. Silkė. 9.

Pantera. 10. Įgimtis. 11. Svirtis. 16. „Odisėja”. 17. Rūkalai. 19. Anūkė. 20.
Iglus. 24. Uogienė. 25. „Coliukė”. 26. Šturmas. 29. Diagrama. 30. Ieškinys. 32.
Kliauda. 33. Vilnius. 35. Pilis. 36. Vergė.

Horizontaliai:
7. Skilvys. 8. Tunelis. 12. Rapyra. 13. Tegul. 14. Viksva. 15. Ekskomunija.

18. Grūdą. 19. Astikai. 21. Lūšis. 22. Įsprūda. 23. Filtras. 27. Dosjė. 28. Ėduo-
nis. 31. Naštą. 34. Ilgapirštis. 37. Uncija. 38. Rykai. 39. Niekas. 40. Diadema.
41. Vynuogė.

Kryžiažodžio atsakymas: Rojaus kampelis.

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

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

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

MIELI LIETUVIAI,
DAINUOJANTYS IR MĖGSTANTYS DAINĄ,

Su džiaugsmu pranešame apie artėjančią 
IX DAINŲ ŠVENTĘ, kuri įvyks 2010 M. LIEPOS 2–4 D.

TORONTE, KANADOJE

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų šventės savo dalyvavimu.
Daugelis chorų organizuojasi ir jau pradeda ruoštis.  Pavieniai dainininkai
taip pat gali registruotis.

Junkitės bendrai dainai, mokykitės repertuarą, dainuokite ir su melodinga
nuotaika atvykite į mūsų visų šventę.

Registruotis galite iki rugsėjo 28 d.
Registracijos mokestį reikia susimokėti iki spalio 31 d.

Bilietai į Dainų šventės renginius bus parduodami nuo lapkričio 1 d.

Plačiau šventės žinias sekite internetinėje svetainėje
www.dainusvente.org

IX dainų šventės ruošos komitetas

Šiaulių vyskupijos jaunimo dienos ir 
t. Stanislovo minėjimas

Atkelta iš 3 psl. ordinas patvirtin-
ti 1517 m. Lietuvoje bernardinai įsi-
kūrė 1469 m., atsikėlę iš Krokuvos,
kur juos 1453 m. įsteigė šv. Jonas
Kapistranas, uolus šv. Bernardino
vykdytos ordino reformos šalininkas.
XVI–XVII amžiais keletą kartų ban-
dyta įkurti atskirą Lietuvos bernar-
dinų provinciją, bet galutinai tai
pavyko tik 1731 m., kai įkurta Lie-
tuvos Šv. Kazimiero provincija (cen-
tras – Vilniuje).

XIX a. antroje pusėje visi vie-
nuolynai, išskyrus Kretingos, uždary-
ti. 1931 m. atkūrę savo provinciją, jie
pradėjo vadintis tikruoju Mažesniųjų

brolių ordino vardu. Po Antrojo pa-
saulinio karo veikla Lietuvoje nutrū-
ko (dalis vienuolių pasitraukė į už-
sienį, 1946 m. JAV įkurtas Lietuvos
pranciškonų komisariatas – atskiras
bažnytinis juridinis vienetas). Pra-
sidėjus tautos atgimimui, Lietuvoje
pogrindyje veikę pranciškonai drauge
su Šiaurės Amerikoje gyvenančiais
broliais ėmėsi atkurti provinciją, vėl
galėjo laisvai skelbti Evangeliją, o
daugėjant brolių skaičiui, 2004 m.
gruodžio 8 d. Lietuvoje augančiai
pranciškonų bendruomenei buvo su-
grąžintas Šv. Kazimiero provincijos
statusas.

Lietuvos pranciškonai kviečia...

Šį savaitgalį, rugsėjo 26 d. vyks
Šiaulių vyskupijos jaunimo dienos
,,Mes pasitikime gyvuoju Dievu”,
kuriose tikimasi sulaukti apie pusę
tūkstančio dalyvių iš visos Šiaulių
vyskupijos. Vyskupijose rengiamos
jaunimo dienos yra dalis pasiruošimo
Pasaulio Jaunimo dienoms, kurios
vyks 2011 metais Madride, Ispanijoje,
programos dalis. 

Rugsėjo 26-27 d. Paberžėje vyks

renginiai bažnyčios 150 metų ir Tėvo
Stanislovo OFM Cap. 91-ųjų gimimo
metinių paminėjimui, praneša Krikš-
čionybės žiniasklaidos tarnyba. Tėvas
Stanislovas Paberžėje, nuošalioje Kė-
dainių rajono parapijoje, dirbo nuo
1966 metų. Ten jis ir atgulė amžinam
poilsiui 2005 metais. (pagal Krikščio-
nybės žiniasklaidos tarnybos praneši-
mus)

,,Vatikano radijas”
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Iš Ateitininkų gyvenimo

Vakaro vedėja, Ateitininkų namų valdybos narė Dainė Quinn, vie ną po kito
sukvietė Ateitininkų namų istorijoje ir vadovavime svarbius žmo nes, pra-
dedant  valdybos pirm. Vida Maleiškiene, ilgamečiu valdybos nariu Kęstučiu

Sušinsku ir vienu iš steigėjų — dr. Antanu Razma. Vėliau visi sus to jo ir uždegė
jubliejaus šventinį tortą puošiančias žvakes, dalyviams su giedant „Ilgiausių
metų”. Dr. Razma priminė vakaro dalyviams, kad Ateiti ninkų namų nupirkimu
ypač rūpinosi a.a. Elenutė Razmienė ir platus jų draugų ratas. Buvo prisiminta,
kad iš penkiasdešimt iš anksto pasižadė ju sių jų remti namų įsigijimą, tik dešimt
po rų savo dosnumu ištęsėjo savo pažadus. Tai buvo Marija ir Kazys Ambrozaičiai;
Stefa ir Petras Kisieliai; Regina ir Henrikas Padleckai; Vanda ir Zenonas Petkai;
Elena ir Antanas Razmos; Aldona ir Kazimieras Rimkai; Rima ir Li nas Sidriai;
Augusta ir Vaclovas Šau liai; Vita ir Bronius Valadkos; Eugenija ir Algis Žukauskai.
Vakaro vedėja prisiminė kitus remėjus, kaip prelatą Joną Ur boną, kuris vakare
neg alėdamas da ly vauti, atsiuntė nuoširdžius svei ki nimus.

Paskaičius progra mos tekstą, sužinojome, kad netolimoje ateityje numa toma
įsteigti ateitininkų veiklos ar chy vą. Archyve galėtų būti sukauptas ma žas išeivijos
ateitininkų gyvenimo ker tinis pjūvis — nuotraukos, progra mos, prisiminimų
tekstai, greitai kol viskas dar neišnyko interneto erdvėje. Reikia tikėtis, kad
archyve bus už fik suoti visi „užkuliusiuose” dirbę žmo nės, kurie padėjo išlaikyti
Ateitininkų namų fizinį ir finansinį tvir tumą. Ži noma, Ateitininkų na muo se ren-
kasi ne vien ateitininkai, bet ar chy vus apie sa vo veiklą turės išlaikyti jie patys.

Po kun. Kęstučio Trimako sukal bė tos invokacijos ir skanios vakarienės, pub-
lika maloniai buvo nustebinta naujai sudaryto mu zikinio vieneto, „Penklinė”, kurį
su darė dainininkai ir humoristai Dalia Lietuvninkienė, Greta Miški nie nė, Aud-
rius Polikaitis, Darius Polikaitis bei dainininkas ir akompaniatorius Vidas Neve-
rauskas. Girdėjome operos dainų ir liaudies dainų, atliktų solo, duetais ir „penk-
line”. Po programos per gar sia kal bius girdima muzika kvie tė visus – jaunus ir
vyresnius – pašokti.

Ateitininkų namai yra išlaikomi iš na rių darbų ir aukų. Jubiliejaus pokylio
programėlėje, su Vyto Čuplinsko papuoštu viršeliu, valdyba kvietė visus įsijungti į
narių eiles. „Ateitininkų namai bus tada ir jūsų namai! Jaus kitės kaip namie,
naudokite ir išlai ky ki te savo namus”. Kaune yra Ateiti nin kų rūmai, kurių gy-
vavimo istorijoje bu vo daug gražių akimirkų. Tie rūmai figūravo daugelio jaunų
anų laikų Kaune studijuojančių jaunuolių ir mer ginų gyvenimuose bei prisimi ni -
muose. Čikagos apy linkės atei tininkai ir visi Ateitininkų namuose apsilan kiu sieji
bei pasinaudojusieji gali prisiminti įvai rias ypa tingas savo gyvenimų akimirkas
per paskutinius trisdešimt me tų, susietus su šiapus Atlanto esančiais „rūmais” –
Atei ti ninkų namais. 

Jubi liejinis vakaras susilaukė pasise ki mo ne vien dėl ma lo naus rudens vaka-
ro, kurio metu praskrido tik vienas kitas pasimetęs uodas, bet kad tą savait galį
buvo suvažiavę  sve čiai iš kitų mies tų. Jie atvyko į Moksleivių ateitininkų sąjungos
centro valdybos posėdį, į valdybos sukviestą kuopų globėjų suvažiavimą ir į Lie -
tuvių ope ros „Šikšnosparnis” spek taklį. Čikagos apylinkėse svečiuodamiesi, vieti-
niai ir iš toliau atvykę svečiai įsijungė į Ateitininkų namų trisdešimties gyvavimo
metų jubiliejaus šventę.

Ramunė Kubiliūtė

Nuostabus vakaras:
Ateitininkų namų jubiliejus 

iaurės Amerikos ateitininkai džiaugiasi Ateitininkų namų
30 metų veiklos sukaktimi. Šie namai yra prieglobstis
ateiti nin kams, esantiems toli už tėvynės Lietuvos, tai lyg
antri mūsų namai.

Nuoširdžiai dėkojame namų mecenatams, 
padovanojusiems mums šiuos namus, o Namų

valdybai linkime ištvermės juos globojant.

Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba ir valdyba

Š

Gerai nusiteikę svečiai Ateitininkų namų sodelyje (iš k): Irena Karoblytė, pokylio vedė-
ja Dainė Quinn, Jonas Prunskis, Regina Gailiešiūtė ir Thomas Quinn.

Ateitininkų namų mecenatai ir valdybos nariai gieda ,,Ilgiausių metų”, švęsdami Ateitininkų namų jubiliejų. Iš k: Vida Maleiškienė, Raminta Marchertienė, Kęstutis Sušinskas,
Kazys ir Marytė Ambrozaičiai, Antanas Razma, Rima ir Linas Sidriai, Irena Kazlauskienė, Daina Čyvienė, Dainė Quinn, Loreta Grybauskienė, Kostas Stankus, Pranas Pranc-
kevičius. Dešinėje pokylio svečias Tadas Birutis.                                                                                                                                       Jono Kuprio nuotraukos

Meninę programą atliko dainininkai (iš k): Audrius Polikaitis, Dalia Lietuvninkienė,
Greta Miškinienė ir Darius Polikaitis. Jiems akompanavo Vidas Neverauskas.

Pokylio metu Vija Sidrytė visus filmavo, o Milda Chmieliauskaitė, Vaiva Laniauskaitė,
ir Laura Šeštokaitė su kitu jaunimu įdėmiai sekė programą.

Ateitininkų namų pokylio dalyviai: priekyje Jolita Kisieliūtė-Narutienė, už jos Aras Žlio-
ba, Viktutė Siliūnienė, Lina Žliobienė, Virginija Senkienė ir Domas Lapkus.

Atkelta iš 2 psl.
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Atkelta iš 4 psl. pasikalbėti su
VU rektoriumi Juodka. Dekanas
Smetona bandė susisiekti su rekto-
riumi dar mums ten esant, tačiau
rektorius buvo išvykęs. Išsiskyrėme
sutarę, jog abu dekanai šį klausimą
artimoje ateityje pateiks rektoriui
Juodkai. Su dr. Adomėnu sutarėme
toliau tartis ir tirti, ką šiuo reikalu
reikėtų padaryti abejose Atlanto
pusėse.

– Gal jau ką nors girdėjote iš
VU rektoriaus?

– Rektorius Juodka, sprendžiant
iš gauto dekano Smetonos atsakymo,
teigiamai vertina sumanymą tokį fi-
lialą steigti, bet aiškiai pasakė, jog
reikia išspręsti daug klausimų ir
surišti daug mazgų, kad nebūtų pa-
kelėje suklupta. 

– Ar turite užmezgę ryšį su
VDU? Kokia jų nuomonė dėl
Jūsų projekto? Ar su laiku tarp
VU ir VDU gali atsirasti konku-
rencija, ypač jeigu Jūsų planas
jiems pasirodytų labai patrauk-
lus?

– Pakartotini bandymai susisiek-
ti su VDU rektoriumi Lydeka, net ir
prieš man išvykstant birželio mėn. į
Lietuvą, nebuvo sėkmingi. Tikėjomės
ir jį įtraukti į šį dialogą, tuo labiau,
kad VDU turi išeivijos studijų centrą.
Manau, kad ir VDU galėtų būti part-
neriu šio filialo rėmuose, jeigu tik to
pageidautų. Bet visų pirma jie turi
parodyti susidomėjimą, be jo kalbėji-
mas su savim pačiu niekur nenuveda.

– Atrodo, jog UIC numatyti
pokyčiai, drastiškai apkarpant
PLB Lituanistikos katedros pro-
gramą, buvo bene pagrindinė
priežastis, ką nors daryti dėl to.
Dr. Subačius, Katedros profeso-
rius, ,,Drauge” (2009 m. rugsėjo
16 d.) rašo, kad VDU pradėjo
ieškoti kelių, kaip suformuoti
jungtinių studijų programą su
UIC. Jis taip pat mini Jūsų pa-
vardę, kalbėdamas apie sumany-
mą tartis su VU, ieškant kitų
Katedros veiklos kelių Čikagoje.
Atrodo, kad galimybės tiriamos
dirbant kartu arba kad bent
Jūsų pastangos turi platesnį su-
interesuotų pusių pritarimą.

– Aišku, visuomet reikia svars-
tyti alternatyvas. Jeigu pasisektų su-
dominti UIC plataus masto bendra-
vimu su VDU, kuris užtikrintų aukš-
to lygio magistro ir doktorantūros
studijas, Dieve padėk. Jeigu tai būtų
galima padaryti, reikėtų labai ati-
džiai sudaryti programą, patrauklią
aukštesnio lygio studijoms, kurios
taip pat atsižvelgtų į visos išeivijos
poreikius ir duotų progą iš Lietuvos
atvykstantiems moksliniams darbuo-
tojams stažuotis, pasinaudojant di-
džiuliais kultūros turtais, sukauptais
LTSC bei ALKA. 

Tačiau, atvirai kalbant, esu labai
skeptiškas dėl bendrų programų tarp
Lietuvos ir JAV universitetų. Duosiu
pavyzdį. Dr. Tijūnėlis ir aš bandėme
sudaryti keletą progų ryšiui tarp
Lietuvos universitetų ir Northwes-
tern University bei Illinois Institute
of Technology užmezgti pereito
Mokslo ir kūrybos simpoziumo Le-
mont metu. Sudarėme programą,
nuvežėme Lietuvos svečius į susitiki-
mus su aukščiausio rango žmonėmis.
Vietos universitetai gražiai priėmė,
pristatė savo programas, o didesniam

sudominimui pakvietėme net Nobelio
premijos laureatą į atsilankiusius
prabilti. Deja, dėl vienokios ar kito-
kios priežasties ryšys neužsimezgė.
Northwestern University po lietuvių
apsilankymo net padėkojo laiškais
Lietuvos universitetų vadovams ir
kvietė juos pradėti dialogą, deja, ne-
sulaukė atsako. Bet tai ne pirmas pa-
vyzdys. Kiti bandymai sudaryti arti-
mus darbo ryšius tarp Lietuvos ir
JAV per paskutiniuosius 20 metų ne-
turėjo ilgalaikės sėkmės.

– Turėjote numatę ir daugiau
susitikimų su VU ir VDU atsto-
vais. Ar jie jau įvyko?

– Tolimesni susitikimai dar ne-
įvyko. Prieš pradedant tolimesnius
pokalbius su Lietuva, norime susitik-
ti ir apkalbėti šį reikalą su lietuviais
profesoriais, dirbančiais įvairiuose
universitetuose Čikagos regione. Bū-
tų įdomu išgirsti jų nuomonę apie
tokio filialo praktiškumą bei galimy-
bę prisidėti prie filialo veiklos, jeigu
toks būtų įkurtas. Vasaros metu,
daugeliui išsivažinėjus, buvo sunku
tokį suėjimą sušaukti. Ruduo tam yra
geresnis laikas.

– Planuose numatytas svar-
bus vaidmuo Čikagoje esančiam
LTSC. Buvo galvojama apie pla-
tesnės apimties humanitari-
nių mokslų filialą. Kokios LTSC
nuotaikos šiuo reikalu?

– LTSC su entuziazmu remia šį
sumanymą. LTSC taptų dėmesio ir
darbo centru. Pavyzdžiui, iš Lietuvos
atvyksiantiems lituanistikos dok-
torantams, studijuojantiems išeivijos
literatūros, meno, istorijos, žurnalis-
tikos-žiniasklaidos ir kultūros sri-
tyse, LTSC būtų stačiai turtų dėžė.
Filialo sumanymu domisi ir JAV LB
Krašto valdybos Kultūros, Švietimo
bei Socialinių reikalų tarybos.

– Ne paslaptis, kad PLB Li-
tuanistikos katedros magistro ir
doktorantūros programoje nėra
studentų pertekliaus. Savo susi-
tikimo memorandume rašote,
kad sunku pateisinti pilno laips-
nio programos išlaikymą, kai vi-
dutiniškai išleidžimas vos vienas
studentas metuose. Ar nereikėtų
tikėtis panašios padėties ir įstei-
gus Lietuvos universiteto filialą?

– Jeigu siaurai užsidarytume li-
tuanistikoje, manyčiau, kad JAV gy-
venančių studentų stoka aukštesnio
lygio studijoms būtų jaučiama ir to-
liau, nes reikia labai jau išskirtinių
žmonių, kurie norėtų pašvęsti ilga-
metes studijas lituanistikai, kaip pa-
rodė 25 metų Katedros patirtis. Ta-
čiau praplėtus tokį filialą į humani-
tarinių mokslų fakultetą, susietą su
studijomis sociologijoje, psichologijo-
je, istorijoje, kultūroje, menuose, bib-
liotekininkystėje, archyvavime-doku-
mentacijoje ir pan., studentas jau gali
tokį profesinį pasiruošimą panaudoti
savo profesiniame gyvenime, ypatin-
gai su gero universiteto diplomu.
Taip pat tikėčiau, kad net ir mokslo
užmokesčio atveju, tai galėtų būti
gana patrauklu, palyginti su kitais
vietiniais universitetais. Taip pat,
kadangi šios studijos būtų paremtos
daugiausiai internetinėmis paskaito-
mis ir pasiekimų įvertinimu, būtų
gana didelė paskata šiose studijose
dalyvauti jauniems žmonėms ir iš
kitų JAV bei kitur pasaulyje esančių
išeivijos telkinių. 

– Gal atsirastų daugiau stu-
dentų iš Lietuvos, norinčių at-
vykti į Ameriką ir tęsti studijas?
Jeigu taip tikrai įvyktų, ar tuo
netiesiogiai nebūtų prisidedama
prie daug kam nerimą keliančio
,,smegenų nutekėjimo”?

– Visuomet yra tokių galimybių.
Bet iš dalies tai būtų galima ir suval-
dyti. Sakykime, atvyksta VU dokto-
rantas daryti tam tikro pobūdžio stu-
dijų. Jis ar ji negalėtų gauti laipsnio
iš Čikagos filialo, turėtų sugrįžti į
Lietuvą savo studijų užbaigti. Bet
taip pat galėtume sudominti užsilikti
Lietuvoje kai kuriuos vietinius stu-
dentus, jeigu būtų reikalaujama vie-
no semestro ar metų stažuotės Vil-
niuje. Priklausys, kaip akademinė
programa būtų sudaryta.

– Ko tikėtumėtės iš JAV lietu-
vių bendruomenės?

– Tikiuosi, kad didžiulė Čikagos
lietuvių bendruomenė ir ypatingai
jaunesnioji jos dalis susidomės gali-
mybe įsigyti mokslinius laipsnius
vartojant lietuvių kalbą čia, JAV, ir
tam pritars. Galbūt nemažas skaičius
trečiabangių, pradėjusių studijas
Lietuvoje, bet dėl vienokių ar kitokių
priežasčių negalinčių jų tęsti vieti-
niuose universitetuose, panorėtų jas
užbaigti šiame filiale, ypač, jog tokio
filialo laipsnis atidarytų duris toli-
mesnei karjerai akademiniame ir
profesiniame pasaulyje. O šiame am-
žiuje nuolatinis tobulinimasis yra
būtinybė. Nematau, kodėl šis filialas
negalėtų to duoti mūsų išeivijai, pa-
našiai kaip aukštesnio laipsnio moks-
lo programos, siūlomos ir amerikie-
čių visuomenėje. Taip pat LB organi-
zacijoms, besirūpinančioms lituanis-
tiniu švietimu, spauda, socialiniu ap-
rūpinimu, psichologinių problemų
sprendimu, prireiks žmonių su to-

kiais įgūdžiais pakeisti pasitraukian-
čius iš veiklos. Tikuosi, kad jeigu toks
filialas įsikurtų, vietinė bendruome-
nė ne tik tai sveikintų kaip naują ga-
limybę išplėsti savo akademinį išpru-
simą, bet ir pasiruošti tolimesnei pro-
fesinei veiklai. Būtų labai gerai iš-
girsti spaudoje mūsų plačios visuo-
menės požiūrį į šį užmojį. 

– Trečioji Jūsų kadencija
JAV LB Krašto valdyboje jau
pasibaigė. Gal liksite šiose pa-
reigose ir toliau, nes Jūsų pradėti
darbai dar nebaigti?

– Kadencija dar ne visai pasibai-
gė, bet, aišku, pasibaigs, kai pareigas
pradės eiti nauja Krašto valdyba.
Pamatai sumanymui padėti, bent iš
Lietuvos pusės yra noras padaryti ką
nors labai skirtingo ir naudingo tiek
išeivijai, tiek pačiai Lietuvai. Šį
sumanymą įgyvendinant reikės įdėti
daug ir kantraus darbo. Ar nauja
Krašto valdyba turės pakankamai
ryžto tai įgyvendinti, priklausys, ar
jie matys naudą ir reikalą šį užmojį
vesti iki galo. 

Nors Krašto valdybos veikla aka-
deminiuose reikaluose buvo įdomi ir
čia, palyginti, daug pasiekta, ji parei-
kalavo labai daug laiko ir jėgų. Po
trijų kadencijų valdyboje, pasiekus
garbingą amžių, jaučiu, kad šie rei-
kalai turėtų būti daug geriau suvo-
kiami ir tvarkomi jaunesnės kartos
žmonių, kurie šį amžių formuoja ir
vairuoja. Neketinu po trijų kadencijų
Krašto valdyboje toliau joje pasilikti. 

– Ačiū už pasidalijimą
įdomiomis galimybėmis ir sėk-
mės ateities užmojuose!

Kalbėjosi
Romualdas Kriaučiūnas

Ar bus įkurtas Lietuvos
universiteto filialas Čikagoje?
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

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

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS
ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

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

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

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

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

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias
dienas per savaitę. Tel. 708-543-
7984.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose nuo 12
val. p. p. iki 6 val. vakaro. Tel. 708-
691-8650. 

* Ieškau 6 mėn. berniukui vyres-
nio amžiaus auklės su patirtimi. 20
valandų slenkančiu grafiku mūsų
namuose vakarinėje Čikagoje. Tel.
708-567-1409.

* Moteris ieško darbo. Gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną arba
išleisti atostogų. Turi žalią kortą,
susikalba angliškai, vairuoja auto-
mobilį. Tel. 773-983-2879.
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SPALIS
Spalio 3 d., šeštadienį:  Jau-

nimo  rūmuose Pasaulio lietuvių cen-
tre (14911 127th St., Lemont, IL
60439) Lietuvių Fondas rengia iškil-
mingą pokylį prezidento Valdo Adam-
kaus ir Almos Adamkienės garbei.
Garbės svečių priėmimas – 6 val. v.,
kokteiliai – 6:30 val. v., vakarienė –
7:30 val. v. Programoje – meno an-
samblis ,,Dainava”. Bilietus užsisa-
kyti tel.: 630-257-1616.

– Svetingoje Jim ir Inos Bray
pastogėje (3883 45th Ave. NE, Seattle
WA 98105) vyks Seattle Lie tuvių
Bendruomenės rudeninis rin ki minis
susirinkimas. Pradžia 7 val. v.

Spalio 3–4 d.: Šv. Kazimiero
parapijoje (2718 St. George Street,
Los Angeles, CA) vyks Lietuvių die-
nos. Pradžia 11 val. r. Daugiau infor-
macijos tel.: 818-321-1811 arba el.
paštu: msepikas@yahoo.com.

Spalio 4 d., sekmadienį: Lie-
tuvių dailės muziejuje, PLC, vyks
,,Draugo” knygos ,,‘Draugui’ – 100.
Už ti kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės.
Apie kny gą kalbės dienraščio bendra-
darbis Alek sas Vitkus. Pradžia 12:30
val. p. p.

– Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misi joje, PLC, Weiss Memorial li go -
ninės kapelionė Nora Aušrienė skai-
tys paskaitą  ,,Netektis ir gedė ji mas”.
Jei bus pageidaujančių, bus suorga ni-
zuota pagalbos grupė gedintiesiems.
Pradžia 12:15 val p. p. 

– Our Lady of Mount Carmel vir-
šutinėje bažnyčios salėje (prie Apsi-
reiškimo parapijos) (275 North Eight
street, Brooklyn, NY) JAV Lietuvių
Bendruomenės kvietimu koncertuos
liaudies instrumentinis ansamblis iš�
Lietuvos ,,Vaivora” ir operos solistė
Irena Milkevičiūtė. Pradžia 3 val. p.
p. Vietas užsisakyti tel.: 516-353-
1229 arba el. paštu: president@
nylithuanian.org.

– PLC ir Ateiti ninkų namuose
vyks Čikagos apylinkių šokių an sam -
blio ,,Grandis” visų ratelių (išskyrus
veteranų) pirmosios repeticijos. Dau -
giau informacijos suteiks ansamblio
va dovė Violeta Fabianovich tel.: 708-
422-3556.

Spalio 8 d., ketvirtadienį: St.
Petersburg, FL JAV Lietuvių Bend-
ruomenės kvietimu koncertuos an-
samblis ,,Vaivora” ir operos solistė I.
Milkevičiūtė.

Spalio 9 d., penktadienį: Car-
riage Greens Country Club patalpose
(Darien, IL) vyks Akademinio skautų
sąjūdžio 85-ųjų jubiliejinių metų
šventė. Pradžia 7 val. v. 

– Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Či-
kaga, IL, 60636) vyks dailininkės
Danguolės Kuolienės dar bų parodos
,,Ieškojimai ir atradimai” atidary-
mas. Pradžia – 7:30 val. v.

– ,,Carriage  Greens Country
Club” patalpose (Darien, IL) Akade-
minis skautų sąjūdžio 85-ojo jubilie-
jaus proga Čikagos skyrius ruošia sa-
vo metinę šventę. Užsakymus šven-
tei priims fil. Jolanda Kerelienė tel.
630-257-2558.

Spalio 9–11 d.: Neringos sto-
vykloje vyks kasmetinės eitynės, skir-
tos stovyklos 40-mečiui. Nepilname-
čiai priimami tik su tėveliais. Dau-
giau informacijos: www.neringa.org.

Spalio 10 d., šeštadienį: – Pa-
los Park, Mc Ginnis Slough parke (La

Grange Rd. ir Southwest Highway
sankryžoje) Tadas Birutis kviečia
kartu su juo „pamedžioti paukščių”.
Rinktis 9 val. r.  Iš anksto registruo-
tis tel.: 708-289-0866.

– Šaulių na muose (2417 W. 43th
Street, Chicago, IL 60632) vyks Lie-
tuvos šaulių są jungos 90-mečio įkūri-
mo ir šaulių są jungos tremtyje 55
metų atkūrimo su kakčių minėjimas-
pokylis. Gros pučiamųjų orkestras
,,Gintaras”, dainuos Rasa Zub rec-
kaitė, jai akompanuos Jeroni mas Vi-
tavičius. Pradžia 6 val. v. Tel. pasitei-
rauti: 773-434-3713. 

– PLC, Lemonte, vyks daininin-
kės Rūtos Morozovaitės ir anekdotų
pasakotojo Raimondo Bingelio kon-
certas. Pradžia 8 val. v. Pasiteirauti
tel.: 630-669-4055.

– PLC, Lemonte, JAV Lietuvių
Bendruomenės kvietimu koncertuos
ansamblis ,,Vaivora” ir operos solistė
I. Milkevičiūtė.

Spalio 11 d., sekmadienį:  Lie-
tuvos Dukterų draugijos metiniai iš-
kilmingi pietūs vyks ,,Camelot” res-
torane (8624 W. 95th str., Hickory
Hills). Pradžia 12 val. p. p. Vietas
užsisakyti  tel.: 630-272-0791 (Graži-
na Kazėnie nė) ir 708-499-4845 (Aldo-
na Rukuižienė). 

– Lietuvių dailės muziejuje PLC
politinių mokslų profesorius Tomas
Remeikis pristatys veikalą ,,Lietuvos
Respublikos užsienio politika. Doku-
mentai. 1939–1940”. Pradžia 12:30
val. p. p.

– Šv. Andriejaus bažnyčioje, New
Britain, vyks JAV Romos katalikų
kunigų vienybės 100-ųjų metinių mi-
nėjimas. Pradžia 3:30 val. p. p.

– Restorane ,,Two Rivers”
(10997 S. Archer Ave., Lemont) vyks
dainininkės Rūtos Morozovaitės ir
anekdotų pasakotojo Raimondo Bin-
gelio koncertas. Pradžia 5 val. p. p.
Vietas užsisakyti tel.: 630-257-8178.

– Detroit JAV Lietuvių Bendruo-
menės kvietimu koncertuos ansamb-
lis ,,Vaivora” ir operos solistė I. Mil-
kevičiūtė.

– Kasmetinis Či kagos maratono
bėgimas. Registruotis el. paštu: agne
@konsulatas.org arba tel.: 312-397-
0382, trump. nr. 204 (Agnė Vertel-
kaitė). 

Spalio 14 d., trečiadienį: LR
Vyriausybės rūmuose Vilniuje vyks
,,Draugo” 100-mečiui skirtos parodos
atidarymas.  Pradžia 12:40 val. p. p.

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil -
lowbrook pokylių salėje (8900 Ar cher
Ave., Willow Springs, IL) vyks ,,Drau -
go” 100-mečio pokylis. Kokteiliai – 5
val. p. p., vaišės – 6 val. v.  Bilietus į
pokylį galima galima įsigyti ,,Drau-
go” administracijoje (4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629) ir interne-
tu per „Paypal” sistemą, atsiskaitant
kreditine kortele. Daugiau informaci-
jos: www.draugas.org.

– Boston JAV Lietuvių Bendruo-
menės kvietimu koncertuos ansamb-
lis ,,Vaivora” ir operos solistė I. Mil-
kevičiūtė.

Spalio 18  d., sekmadienį, Lie-
tuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”
kviečia į Lietuvių dailės muziejuje PLC
vyksiantį pianisto Edvino Minkštimo
ir violončelininko Dane Johansen
koncertą. Pradžia 12:30 val. p. p.

– Putname, Švč. Mergelės Mari-
jos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno
patalpose ruošiamas liaudies instru-

mentinio ansamblio iš� Lietuvos
,,Vaivora” ir solistės I. Milkevičiūtes
koncertas.  Pradžia 1 val. p. p. Šv. Mi-
šias atnašaus kunigas A. Žygas 11
val. v. Teirautis: tel.: 860-828-9954 –
Angelė Jonynienė (New Britain),
860-657-9067 – Danutė Grajauskienė
(Hartford), 203-757-9382 – Vytautas
Petruskevičius (Waterbury), 203-768-
7344 – Dzina Inkratienė (New Ha-
ven), 203-314-4645 – Žydrūnas Gim-
butas (New Haven).

– PLC konferencijų kambaryje
vyks lietuvių anoniminių alkoholikų
(AA) grupės „Viltis” atvirų durų susi-
tikimas. Pradžia 7 val. v. 

Spalio 18–25 d.: Šv. Andriejaus
parapijos salėje (Phi la delphia) vyks
fotonuot raukų paroda. Dar bus iki
spalio 17 d. perduoti Vil mai Bal -
nytei arba Jonui Dun čiai sekmadie-
niais po 10:30 val. r. šv. Mišių Šv.
Andrie jaus parapijos baž nyčioje. Dėl
smulkesnės in formacijos kreiptis į  V.
Balnytę el. paštu: vbalnyte@gmail.
com arba Jo ną Dunčią el. paštu:
jonasvytautas@verizon.net.

Spalio 23–25 d. Čikagoje vyks
Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos
vardo tūkstantmečio šventė. Šia pro-
ga spalio 25 d., sekmadienį, 3 val.
p. p. Šventojo Vardo Čikagos kated-
roje Čikagos kardinolas F. George ir
Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius, SJ  konceleb-
ruos iškilmingas šv. Mišias. Daugiau
informacijos suteiks Nerijus Šme -
raus kas el. paštu: nuostaba@gmail.
com arba tel. 773-735-6677, mob.
773-875-8847, faks. 773-735-3946.   

Spalio 24 d., šeštadienį: Mun-
delein seminarijoje (1000 East Maple
Avenue, Mundelein IL 60060) Evan-
gelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo
tūkstantmečio paminėjimui Kauno
arkivyskupas metropolitas S. Tamke-
vičius, SJ aukos iškilmingas šv.
Mišias. Mišios vyks nuo 12 iki 1 val.
p. p. Po šv. Mišių seminarijos konfe-
rencijų salėje bus vaišės. Pakvietimus
užsisakyti Gedimino lituanistinėje
mokykloje  skambinant tel.: 847-668-
1731 (Beata) arba 847-244-4943 (Vio-
leta). Pakvietimus taip pat galima
įsigyti ir pas JAV LB valdybos narius.

– Philadelphia JAV Lietuvių
Bendruomenės kvietimu koncertuos
ansamblis ,,Vaivora” ir operos solistė
I. Milkevičiūtė.

Spalio 25 d., sekmadienį: Phi-

ladelphia koncertuos ansamblis ,,Vai-
vora” ir operos solistė I. Milkevičiūtė.

LAPKRITIS
Lapkričio 6 d., penktadienį,

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
bus atidaroma Audriaus Plioplio ir
Aušrinės Plioplys paroda ,,MindSca-
pes”. Pradžia 7:30 val. v.

Lapkričio 7–8 d. vyks Phila -
delphia Lietuvių namų 31-oji metinė
mugė. Daugiau in for macijos el. paštu
Ewashofsky@verizon.net (Estera
Bendžiūtė-Washofsky). 

Lapkričio 8 d., sekmadienį:
„Garden Chalet” pokylių salėje (11000
S. Ridgeland Ave., Worth, IL 60482)
Čikagos lietuvių moterų klubas ruo-
šia pokylį. Muzikinėje programoje –
„Harmony Harvest”. Pradžia – 12:30
val. p. p. Vietas užsisakyti tel.: 708-
788-2781 (Birutė Zalatorienė).

Lapkričio 13 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir
LR Generalinis konsulatas Čikagoje
pristato parodą ,,Lietuva: kultūra ir
istorija”. Pradžia 7 val. v.

Lapkričio 14 d., šeštadienį:
Lietuvių fondo salėje PLC vyks
,,Skautų aido” 85 m. jubiliejinis po-
kylis. Pradžia 5 val. p. p.

– Jaunimo centro Didžiojoje sa-
lėje vyks Operos pokylis.

Lapkričio 21 d., šeštadienį:
Jaunimo centro Didžiojoje salėje vyks
,,Sodžiaus” vakaronė.

Lapkričio 29 d.,  sekmadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
,,Draugas” organizuoja literatūrinę
popietę. Pagrindinė dalyvė – ,,Drau-
go” kultūrinio priedo redaktorė Re-
nata Šerelytė. Pradžia 12:30 val. p. p.

GRUODIS
Gruodžio 4 d., penktadienį:

Čiur lionio gale ri joje Jaunimo centre
bus atidaroma paroda, skirta grafiko
Pauliaus Augiaus 100-osioms gimimo
metinėms paminėti. Pradžia 7:30 val. v.

Gruodžio 5 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
kalėdinių šiaudinukų kūrimo užsiė-
mimas. Pradžia 11 val. r.

Gruodžio 6 d., sekmadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks
tradicinė Jaunimo centro metinė va-
karienė.

Gruodžio 20 d., sekmadienį:
Jaunimo centro Didžiojoje salėje vyks
ateitininkų Kūčios. 

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2009 METAI2009 METAI

2010 METAI2010 METAI
SAUSIS
Sausio 15 d., penktadienį:

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
atidaroma Reginos Nedas darbų pa-
roda. Pradžia – 7:30 val. v.

VASARIS
Vasario 7 d., sekmadienį:

Latvian Hall (10710 3rd Ave. NE,
Seattle, WA)  vyks Lietuvos Nepri-
klausomybės minėjimas. Pradžia
4:30 val. p. p. Smulkesnė informacija
kituose „Tulpės  Times” numeriuose.

Vasario 27 d., šeštadienį: PLC
metinis pokylis. 

Vasario 28 d., sekmadienį:
vyks PLC metinis susirinkimas. Pra-
džia 12:30 val. p. p.

KOVAS
Kovo 14 d., sekmadienį: Ame-

rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga
(ALTS) rengia Kovo 11-osios minė-
jimą. Kartu bus švenčiamas ,,Dirvos”
95-metis, ALTS 95 metų sukaktis,
vyks literatūrinio konkurso laureatų
apdovanojimas.

Kovo 20–27 d. Vail, Colorado

valstijoje vyks ŠALFASS 2010 m. sli-
dinėjimo išvyka. Dėl vietų užsakymo
rašyti carol@ski.com arba skambinti
tel.: 800-525-2052 (ext 3319) arba
970-925-9500 (ext 3319). 

Kovo 28 d., sekmadienį: Aud-
riaus ir Aušros  Vaš takų na  muose,
(29302 61st Ave.,  S. Au burn, WA)
Lietuvos Dukterys kvie čia visus prie
vašku kvepiančio stalo marginti mar-
gučių. Pradžia 2 val. p. p.  Tel.: 253-
529-8483.

BALANDIS
Balandžio 22–24 d. University

of Washington (Seattle, WA) vyks 22-
oji AABS ((Association for the Advan-
cement of Baltic Studies) konferenci-
ja. Ji bus kartu su Skandinavų studi-
jų konferencija (SASS, the Society for
the Advancement of Scandinavian
Studies).

Balandžio 24 d., trečiadienį:
Geni  Orrico namuose (19912 NE
121st St., Woodinville, WA) vyks
Lietuvos Dukterų metinis susirinki-
mas. Pradžia 2 val. p. p. Pasiteirauti
tel.: 425-558-4084.
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Vilniuje atidengta rašytojos 
J. Ivanauskaitės atminimui skirta

skulptūra „Katinas"
Vilniuje, Aguonų gatvėje atideng-

ta prieš porą metų mirusios rašytojos
Jurgos Ivanauskaitės atminimui įam -
žinti skirta skulptūra ,,Katinas”.

Iš rausvai pilkšvo lietuviško lau -
ko riedulio nukalta skulptūra, pasak
rašytojos mamos Ingridos Korsakai -
tės, sukelia dviprasmiškus jausmus.

,,Jausmas labai geras, tiesa,
džiaugsmas ir su skausmu maišosi”, -
žurnalistams sakė J. Ivanauskaitės
mama. Moteris pripažino kiek anks -
čiau besibaiminusi, kad skulptūra
bus per didelė.

15 tonų akmuo buvo rastas netoli
buvusio Arvydiškių karjero greta
Kur tuvėnų. Akmuo daugelį metų gu -
lėjo Pašiaušės kaime Kelmės rajone,
kur ir buvo kuriama skulptūra. Bai -
gus darbus skulptūra sveria 10 tonų.

Pasak I. Korsakaitės, mintis su -
kurti katiną kilo spontaniškai ir jau
sunku atsiminti, kas buvo pirmasis
pasiūlęs šią idėją.

,,Ta idėja kažkaip spontaniškai
kilo (...). Jurga iš viso labai mėgo
įvairius žvėrelius ir gyvūnėlius, jos
bute pilna visokių (į gyvūnus panašių
daiktų – BNS), tai buteliai, pavirtę
zebrais ir tigrais, visokios skulptū rė -
lės, o katinus ji ypatingai mėgo. Pas -
kutiniais gyvenimo metais turėjo ka -
tytę Lūšį, ji jai praskaidrino daugelį
liūdnų valandų (...). Katės ir angelai
buvo Jurgos didžioji meilė”, – kalbėjo
J. Ivanauskaitės mama.

Pasak moters, J. Ivanauskaitės
kapas Antakalnyje, Menininkų kal -
nelyje yra papuoštas angelo skulptū -
ra. Kūrinio autorė, skulptorė, Nacio -
na linės kultūros ir meno premijos
lau reatė Ksenija Jaroševaitė susirin -
ku siesiems teigė, kad idėją sukurti
katiną jai pasiūlė I. Korsakaitė.

,,Jurgos mama Ingrida paskam-
bino man ir pasakė, kad būtų gerai
pastatyti katino skulptūrą. Katino
ar ba katinų angelo. Aš sakiau, kad
katinų angelų aš tikrai nepažįstu, o
su katinais mano santykis yra ypatin-
gas”, – juokavo skulptorė. Meninin -
kės teigimu, skulptūrai ją įkvėpė

Vilniaus rajono, kuriame ji gyveno, –
Jeruzalės katinai.

,,Šitas katinas yra mano kiemo
katinų simbolis. Katinas – Vilniaus
val kata, kuris gyvena pats sau ir nors
žmonės mano, kad jie juos prisijauki-
na, tačiau katinai mus prisijaukina”,
– kalbėjo autorė.

J. Ivanauskaitės kūrybos paveldo
centro, kurio iniciatyva buvo pastaty-
ta skulptūra, direktorė Ramunė Sa -
ka lauskaitė pripažino, kad pati su J.
Iva nauskaite nebuvo pažįstama, ta -
čiau, pasak direktorės, jas sieja drau-
gystė su monsinjoru Kazimieru Vasi -
liausku. ,,Monsinjorą ir Jurgą siejo
to l e rancija ir drąsa gyventi. Prieš po -
rą mietų, Jurgai išėjus, Velykos suta -
po su monsinjoro gimtadieniu, tąkart
ir kilo idėja įrengti Jurgos skverą ir
pastatyti čia katino skulptūrą”, –
renginio metu sakė R. Sakalauskaitė.

Seimo pirmininkė Irena Degu ti e-
nė, asmeniškai prisidėjusi prie skul p -

tūros pastatymo, tvirtino, kad rašyto-
jos talentas sujungė visus Lietuvos
žmones. ,,Didžiausias jos talentas bu -
vo mokėjimas bendrauti ir būti arti-
ma kiekvienam žmogui”, – sakė I. De -
gutienė.

Įgyvendinti ,,Katino” idėją pri -
reikė dvejų metų. Šiuo metu, pasak
R. Sakalauskaitės, ruošiamasi įrengti
skverą monsinjorui K. Vasiliauskui ir
pastatyti jo garbei skulptūrą.

Nacionalinės kultūros ir meno
pre mijos laureatė J. Ivanauskaitė
Aguonų gatvėje gyveno dešimt metų
(nuo 1997-ųjų iki mirties 2007-ai-
siais) ir čia sukūrė daugumą svar-
biau sių savo kūrinių. Ant namo
Aguonų gatvės 15/ Šaltinių gatvės 11
namo įrengta J. Ivanauskaitės atmi-
nimo lenta.

Idėją Vilniaus Aguonų gatvėje
įamžinti 2007 metais vasario 17 die-
ną anapilin išėjusios J. Ivanaus kai tės
atminimą parėmė žurnalistai, teisi-
ninkai, menininkai, politikai ir pa-
prasti sostinės gyventojai. 

BNS

Skulptorė Ksenija Jarošovaitė kalba skulptūros atidengimo metu.
Audriaus Ufarto nuotr.

Viso pasaulio kybartiečių
šventė – požemiuose

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui“ iš Lietuvos

Nedidelio pasienyje su Rusijos
Karaliaučiaus sritimi įsikūrusio Ky-
bartų miestelio gyventojai, prieš ke-
lerius metus įsteigę Pasaulio kybar-
tiečių draugiją, nutarė visuomenei
pristatyti patį įdomiausią šio mieste-
lio objektą – didžiulius požemius,
esan čius po geležinkelio stotimi. Šie
požemiai statybininkų ir specialistų
iš Prancūzijos buvo pastatyti 1857
me tais, bet jau pusšimtį metų nenau-
dojami ir išlikę tik senų vietos žmo -
nių prisiminimuose. Į juos galima pa -
tekti tik labai retai, iš anksto susita -
rus.

Apie požemių egzistavimą jau
buvo beveik užmiršta, tačiau prieš
kelerius metus statybininkai, remon-
tavę vieną iš 1870 metais statytų
stoties pastatų, ardydami rampą neti -
kėtai aptiko didžiulę angą – tai ir bu -
vo pamirštas požemis. Kokia jo pas -
kir tis, nėra iki galo aišku, tik žinoma,
kad tunelis tęsėsi apie pusę kilometro
link tuometės sienos su Vokietija. 

Manoma, kad tuneliai turėjo
strateginę reikšmę, šalia jų stovėjo
depas, kuriame apsistodavo specialu-
sis Rusijos caro Nikolajaus garvežys
su vagonais. Kybartuose, kurie tada
va dinosi Virbalio geležinkelio stoti-
mi, caras iš vieno traukinio persėsda-
vo į kitą, laukusį jo pasienyje.   

Šiuo metu atidengta ir išvalyta
apie 130 metrų tunelio atkarpa. Iš
pra džių statybininkams teko iš -
siurbti vandenį. Tą padarius pože -
miuo se atsivėrė gražūs skliautiniai
rū siai su kolonomis. Vienoje vietoje
yra išlikusios aviacinės bombos pra-
muštos skylės žymės. Rūsiuose buvo
ledainė, kur žiemą, atgabenus ledo,
carinės Rusijos laikais buvo saugoja-
mi gendantys maisto produktai. 

Šiuose požemiuose ilgokai slaps -
tėsi rusų pasieniečiai, kai 1941 metų
birželio 22-ąją per sieną įsiveržė vo -
kiečių armija. Požemiai mena ir liūd-
ną istoriją – kai apie ten besislepian -
čius rusus sužinojo vokiečiai, jie pa -
leido į požemius dujas ir bėgliai neiš -
gy veno.

Daugiau kaip 200 Pasaulio ky -
bar tiečių draugijos pakviestų žmo -
nių, nusileidę į požemius, negalėjo at -
sistebėti, kad pasienio miestelyje yra
toks įdomus objektas. Ši apie 75 na -
rius turinti draugija, kuriai priklauso
ne tik Lietuvoje gyvenantys buvę ky -
bar tiečiai, bet ir Australijoje, Jung -
tinėse Amerikos valstijose įsikūrę
tau tiečiai (vienas jų – ir „Draugo”
bendradarbis, žurnalistas Edvardas
Šu laitis), daug dėmesio skiria isto ri -
nio paveldo išsaugojimui, deda daug
pas tangų, kad būtų suremontuotas
pa čiame pasienyje esantis įspūdingas
senas namas.

Svečiai, nusileidę į požemius po
geležinkelio stotimi, ne tik gėrėjosi
daugiau kaip prieš pusantro šimto
metų atsiradusiais statiniais, bet ir
apžiūrėjo skliautuose pakabintą se-
nųjų Kybartų fotografijų parodą. Be
to, visi galėjo pasiklausyti koncerto,
kurį parengė muzikantas, rašytojas ir
dramaturgas Vytautas V. Landsbergis.
Atlikėjas taip pat turi ryšių su Kybar-
tais – 1928 metais čia buvo pastatyta
neorenesansinė Eucharistinio Išgany-
tojo bažnyčia pagal jo senelio Vytau-
to Landsbergio-Žemkalnio projektą.

Kybartai daugeliui dar įdomūs ir
tuo, kad per miestelį teka Lieponos
upelis. Būtent per šį upelį iš sovietų
okupuotos Lietuvos brido Lietuvos
prezidentas Antanas Smetona. Be to,
miestelyje gimė žinomas dailininkas
Isaak Levitan, čia ilgokai klebonavo
dabartinis Kauno arkivyskupas Sigi-
tas Tamkevičius.

Skliautiniuose rūsiuose buvo surengta senųjų fotografijų paroda.

Tarp žiūrovų buvo ir daug vaikų, kuriems požemiuose buvo itin įdomu.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

Birutė K. Milliron, gyvenanti Westchester, CA, paaukojo
„Draugo” leidybai paremti dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Waukegan/Lake County LB valdyba atsidėkodama už skelbimus,
reklamą, lietuvybės puoselėjimą, paaukojo dosnią 100 dol. auką. Labai
ačiū, kad mus remiate.
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Margumynai

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-GaidasPETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Spalvos, kiekvieną rudenį nuda-
žančios miškus, skiriasi priklausomai
nuo to, kurioje vandenyno pusėje me-
džiai auga. Šiaurės Amerikoje ir Rytų
Azijoje rudens paletėje vyrauja lieps-
nojantys raudoni atspalviai, tačiau
Europoje lapai dažniausiai tampa gel-
toni. Viena tyrėjų komanda turi nau-
ją teoriją, kodėl rudens spalvos skir-
tinguose žemynuose skiriasi. Idėją,
kuriai patikrinti, reikėjo grįžti 35
mln. metų atgal, rašo „LiveScience”.

Žalią lapų spalvą pavasarį ir va-
sarą lemia cholorofilas, kuris padeda
augalams pasigaminti organinių me-
džiagų per fotosintezės procesą. Kai
orai rudenį ima šalti, šalčiui jautrus
chlorofilas nustoja gamintis. Žaliai
spalvai nykstant, įsigali geltoni ir
oranžiniai pigmentai, vadinami karo-
tenoidais (atsakingi ir už oranžinę
morkų spalvą). Šie pigmentai esti vi-
sada, tačiau ima matytis tada, kai nu-
nyksta žalia spalva.

Nors spalvų keitimo procesas
mokslininkams žinomas seniai, me-
chanizmą, kurio rezultatas yra ryški
raudona spalva, suprasti pasirodė su-
dėtingiau, ypač dėl to, kad medžiams
dėl raudonų atspalvių atsiradimo rei-
kėtų išnaudoti daug energijos tuo
metu, kai lapai jau vis tiek pradeda
kristi. Raudona spalva atsiranda dėl
antocianinų, kurie, kitaip nei karo-
tenoidai, pradeda gamintis tik rude-
nį. 

Tolesnėje fazėje dėl ledynmečių
ir kitų besikeičiančių sąlygų daugelis
medžių pradėjo periodiškai mesti la-

pus žiemai. Taip pat daugelyje šių
medžių prasidėjo evoliucinis proce-
sas, dėl kurio lapai ėmė rausti. Šiau-
rės Amerikoje, kaip ir Rytų Azijoje, iš
Šiaurės į Pietus besidriekiančios kal-
nų grandinės leido gyvūnų ir augalų
„migraciją” į Pietus ar Šiaurę pagal
ledyno plėtrą ar atsitraukimą, juose
nuolat likdavo zonų, kuriose gyvybė
galėjo išgyventi. 

Europoje, priešingai, kalnai – Al-
pės ir toliau esančios grandinės –
driekiasi iš Rytų į Vakarus ir dėl to
per ledynmečius čia neatsirado sau-
gių zonų, daugelis medžių rūšių neiš-
gyveno gilaus šalčio ir žuvo, o kartu
su jais – ir vabzdžiai, priklausę nuo
medžių. Baigiantis pakartotiniams
ledynmečiams daugelis medžių rūšių,
kurios išsilaikė Europoje, nebeturėjo
kovoti su vabzdžiais, tapusiais nyk-
stančiais, ir todėl nebeikvojo energi-
jos raudoniems perspėjantiems la-
pams atsirasti, tvirtina tyrėjai.

Kad paremtų savo teoriją, jie siū-
lo išimtį, kuri esą patvirtina taisyk-
lę: Skandinavijoje nykštukiniai krū-
mokšniai rudenį vis dar tampa rau-
doni. Kitaip nei medžiai, nykštuki-
niai krūmai ledynmečius išgyveno po
sniego sluoksniu, kuris juos saugojo
nuo ekstremalių paviršiaus sąlygų.
Po sniego antklode vabzdžiai, kurie
maitinosi krūmais, taip pat buvo
apsaugoti – todėl čia tarpusavio kova
tęsėsi, palikdama būtinybę lapams
tapti raudoniems, aiškina analizę
atlikę tyrėjai.

Lrt.lt

Kodėl skiriasi rudens spalvos JAV ir Europoje?

A † A
JONUI VASARIUI

iškeliavus į Amžinuosius Namus, jo dukrai DALIAI ir
sūnui ALGIUI, jų šeimoms ir visiems Jono bičiuliams bei
giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu
liūdime.

Juozas ir Rėda  Ardžiai
Roma Čepulienė

Anita Giedraitienė
Vytautas ir Aldona Mauručiai

Marija Mikonienė
Vacys ir Ona Rociūnai

Aleksas Petrauskis
Artūras ir Maureen Petrauskis

Mečys ir Jadvyga Palūnai
Vytautas ir Zelma Plodzinskai

Eufemija Steponienė
Vincas ir Teresė Urbaičiai

A † A
SALOMĖJAI JUŠKAITEI

NYERGES

mirus, Jos sūnui medicinos daktarui profesoriui
ANTANUI NYERGES ir giminėms, šeimos vardu
reiškiu užuojautą.

Salomėja Juškaitė baigė universitetą Kaune. Ji
studijavo anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbas.

Karui pasibaigus dirbo vertėja amerikiečių kariuo-
menės vyriausiam štabe Vokietijoje.

Emilis Sinkys

PENKIOLIKOS METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ANTANAS P.

KULBIS
(1962–1994)

Prieš penkiolika metų, 1994 m. rugsėjo 27 d., netekome bran-
gaus Antano, kuris iškeliavo 32 metų amžiaus.

Mes niekados jo nepamiršime.
Prašome a. a. Antaną prisiminti savo maldose.

Kulbių šeima

„...kad tik akimirksnį,
ir ne ilgiau,
galėjau savo rankoje laikyti –
sapną ir pasaką ir paukštį.”

H. Nagys
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�Rugsėjo 27 d., sekmadienį, po
10 val. šv. Mišių Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(Brighton Park) Amerikos lietuvių
katalikių moterų sąjungos 20-oji
kuopa ruošia popietę. Gardus mais-
tas, įdomus 20 min. filmas. Lėlė ,,Pū-
kutis” vaikučiams paseks pasakaitę.
Maloniai kviečiame ne tik Brighton
Park, bet it kitų apylinkių žmones
atvykti adresu: 2745 W. 44th Street,
Chicago.

�Knygos ,,‘Draugui’ –100. Už ti -
kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės vyks
spalio 4 d., sekmadienį, Lietuvių dai -
lės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen t -
re, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Pradžia 12:30 val. p. p. Apie
kny  gą kalbės  dienraščio  bendradar-
bis Alek sas Vitkus. 

��Pianisto Edvino Minkštimo ir
violončelininko Dane Johansen kon-
certas vyks sekmadienį, spalio 18 d.,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės mu zie -
juje, Pasaulio lietuvių centre. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI 

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

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

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

,,DRAUGAS” – ŠEIMOS DRAUGAS
Žinome, kad meilė knygai ir skai -

tymo poreikis gimsta šeimoje. Vakaro
ir laisvalaikio skaitymai ugdo ne tik
vaizduotę, turtina skaitančiųjų žinių
bagažą, bet ir vienija visų – mažo ir
di delio žmogaus – vidinį pasaulį. Ar
šių laikų šeima randa laiko skaityti?
Ar domisi lietuviška spauda ir sudo -
mi na ja savo jaunimą?

Prieš šimtą metų įkurto ,,Drau -
go” nuolatinė tema buvo rūpestis lie -
tuvybės išlaikymu išeivijoje. ,,Drau -
gas” atėjo tėvams į pagalbą sunkiame
auklėjimo darbe. Netolimoje praeity-
je lituanistinės mokyklos naudodavo
,,Draugo” dienraštį, kad moksleiviai
geriau išmoktų lietuvių kalbą. Nuo
pirmųjų dienų ,,Draugas” auklėjo
tau tiečius dvasiškai ir tautiškai, in -
for mavo apie Amerikos lietuvių gy -
venimą ir pateikdavo apžvalgas iš ka -
talikų gyvenimo bei Lietuvos.

Per šimtą metų ,,Draugas” kei -
tėsi, prisitaikydamas prie naujų sąly -

gų, naujų skaitytojų, bet nepa si keitė
jo tikslai: jungti tautiečius, skelbti
žinias, informuoti.

Tenka pabrėžti, kad ,,Draugas”
finansinių sunkumų turėjo visais
savo šimtmečio gyvavimo metais.
Mažėjant prenumeratorių skaičiui
kun. Vik to ro Rimšelio pastangomis,
buvo įs teigtas Draugo fondas. DF yra
dienraščio gyvybės šaltinis, o tą šalti -
nį nuolat papildo nuoširdūs ,,Drau -
go” skaitytojai.  Visų Draugo fondo
na rių ir rėmėjų dėka dienraštis gra -
žėja, tur tėja turiniu.

Remkime ir toliau DF, siųskite
sa  vo aukas rudens vajui, kad ,,Drau -
gas” būtų mūsų visų laikraštis – kas-
dieninis, nuolatinis draugas.

Rašydami testamentus, nepa -
mir š kime dalį turto paskirti
Drau  go fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 200 dolerių:
Irena Kriaučeliūnienė-Leonas,

garbės narė, iš viso 5,700 dol., Burr
Ridge, IL

Dr. Romualdas ir Gražina Kriau -
čiūnai, garbės nariai, iš viso 4,500
dol., Lancing, MI

Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,
garbės nariai, iš viso 3,400 dol.,
Burr Ridge, IL

Šarūnas ir Audronė Užgiriai, iš
viso 200 dol., Highland Park, IL

Su 100 dolerių:
Juozas Mikulis, garbės narys,

iš viso 5,500 dol., Westchester, IL
Nemira Šumskienė, garbės na -

rė, iš viso 3,900 dol., Chicago, IL
Albinas ir Gražina Reskevičiai,

garbės nariai, iš viso 2,600 dol.,
Oma ha, NE

Vytautas Mažeika, garbės na -
rys, iš viso 2,600 dol., Colbert, GA

Irena Ancerienė, garbės narė,
iš viso 2,300 dol., Porter, IN

Vaclovas ir Margarita Momkai,
garbės nariai, iš viso 1,800 dol.,
Chi cago, IL

Alfonsa Pažiūrienė, garbės na -
rė,  a. a. Vlado Pažiūros atminimui, iš
viso 1,700 dol., Oak Park, CA 

Dr. Juozas Vidžiūnas, garbės
na rys, iš viso 1,450 dol., Tucson, AZ

Vincas ir Ona Šalčiūnai, garbės
nariai, iš viso 1,345 dol., Palm Beach
Gardens, FL

Dr. Eugenijus ir Regina  Šilgaliai,
garbės nariai, iš viso 1,250 dol.,
Willoughby, OH

Eduardas ir Elena Olšauskai,
gar bės nariai, iš viso 1,000 dol.,
Ber wyn, IL

Dr. Vytautas ir Aldona Urbai, iš
viso 600 dol., Schererville, IL

Mary F. Jablonskis, iš viso 550

dol., Westchester, IL
George Venk-Venckūnas, iš viso

480 dol., Santa Monica, CA
Izabela Naujalienė, iš viso 400

dol., Cicero, IL
Ema Dovydaitienė-Datis, iš viso

300 dol., Los Angeles, CA
Roma Žilionienė, iš viso 225 dol.,

Baltimore, MD
Algirdas Keblinskas, iš viso 225

dol., Santa Monica, CA
Lilija Jasaitė-Jasas, iš viso 100

dol., Palos Hills, IL
Su 50 dolerių:
Kazė Ratnikas, garbės narė, iš

viso 10,450 dol., Sunny Hills, FL
Antanas Osteika, garbės narys,

iš viso 1,050 dol., Warren, MI
Stasė Daugelienė, iš viso 750 dol.,

Bedford, NH
Dr. Aldona Baltch-Gravrokas ir

George Gravrokas, iš viso 630 dol.,
Manands, NY

Olga Mamaitienė, iš viso 450
dol., Chipley, FL

Valentinas ir Vanda Bužinskai, iš
viso 300 dol., Chicago, IL

Su 25-20 dolerių:
Kastytis ir Rita Giedraičiai, iš vi -

so 75 dol., Livonia, MI
Ramutė Bergstrom, iš viso 25

dol., Bay Harbor Island, FL
Irena Daugirdas, iš viso 25 dol.,

Wilmette, IL
Rimas ir Natalie Zinai, iš viso

125 dol., Bethlehem, PA
Kazys ir Danuta Razmai, iš viso

305 dol., Westchester, IL
Danguolė Banevičienė, iš viso

480 dol., W. Hartford, CT
Genovaitė Narbutienė, iš viso

400 dol., Vista, CA
DF nuoširdžiai dėkoja visiems

au kotojams.

• „Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas” rugsėjo mėn. yra gavęs
šias aukas paremti našlaičius: $1,000:
Lucina Chalmeta, Alexandria, VA.
$700: Maksiminas Karaska, Frede -
rick sburg, VA. $450: Ellinora Vinson,
Wyandotte, MI; Genie Juodikis, Chi -
cago Ridge, IL. $375: Albert Mikutis,
Philadelphia, PA. $200: Donna Cam -
p bell, Marlton, NJ. $175 Nancy Sny -
der, Fredericksburg, VA. $150: Ma  rie
Kapacinskas, Chicago, IL; Gudenas
Jonas, Euclid, OH; Patricia Stearns,
Greensville, PA; Gediminas  Dragu -
nas, Philadelphia, PA. $120: William
Kizevich, Bartlett, TN. $100: Joyce-
Ellen Kaseta, Norwood, MA; Aldona
Savickas, Monticello, NY. $30: Jo -
seph Banks, Auburn, MA. $25: Mary
Mazens Sullivan, Oxford, CT; Antho -
ny Genis, Islip, NY. $20: Grand Ra -
pids Dominicans-320 Marywood Mo -
therhouse, Grand Rapids, MI.

A. a. Jurgio Bubnio atmini-
mui pagerbti – $250 aukojo Ed ward
ir Dalia Gudaiciai; Lyna Bub nys.

A. a. Jurgio Bubnio atmini-
mui pagerbti – $100 aukojo JAV LB
Švietimo taryba.

A. a. Aneles Lukas atmini-

mui pagerbti – $100 aukojo Rimas
ir Brigid Lukas.

A. a. Liongino Pliuros atmi -
ni mui pagerbti – $100 aukojo Juo -
zas ir Reda Ardžiai.

A. a. Henry Novickas atmini-
mui pagerbti – $25 aukojo Carol ir
William Metz.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lietuvos Našlaičių
Glo  bos komitetas (Lithuanian
Or phan Care, Inc.), 2711 West
71st St., Chicago, IL 60629. Tel.
773-476-2655. Fed.  Tax ID #36-
4124191

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Char-
les ir Rita (Kupcikevičiūtė) Rackmil
$20, Nida ir Michael Verachtert $50,
dr. Jonas Prunskis $50, Knights of
Lithuania Hudson Mohawk Council
136 $360 tęsiant mergaitės metinę
paramą, dr. Remigijus Gaška $8,300
studentų paramai. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275.

PIRKSIU:
Jono Rimšos, Vizgirdos,
Domšaičio, Žoromskio,

Puzino,Valeškos,
Kiaulėno ir Veščiūno  

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

��Maloniai kviečiame akademi -
kus skautus ir svečius į Akademinio
skautų sąjūdžio 85 metų jubiliejų ir
metinę šventę spalio 9 d., penktadie-
nį, 6:30 val. v. Šventė įvyks ,,Ca rria-
ge Greens Coun try Club”, 8700 Car -
riage Green Dr., Darien, IL 60561.
Vakaro prelegentė – v.s.fil. Zita Rah -
bar. Programą atliks tautinių šokių
grupė ,,Suktinis”. Pokylį užbaig si-
me lin k s ma muzika, dainomis, šo -
kiais. Vie tas galite užsi sa kyti pas fil.
Jo landą Kerelienę tel.: 630-257-
2558. 

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis Berwyn, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti. Jis taip pat
užprenumeravo laikraštį Al Povilaikai, gyvenančiam  Coleman, WI. Ačiū,
kad mus skaitote, dosniai paremiate ir užprenumeruojate kitiems.

Nuoširdi „Draugo” rėmėja Mary Barzda, gyvenanti Little Rock,
AR, pratęsė laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo laikraščio leidybai
paremti 250 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir
dosniai remiate.


