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•Ateitininkai (p. 2, 10)
•Ganytojo žodis (p. 3)
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miestelio. Ranka ant krūti-
nės (p. 4)
•Sveikinimai ,,Draugo” 100-
mečio pokylio proga (p. 5,
9)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Po rinkimų Vokietijoje (p.
7)
•Apgavystės, tykančios vai-
ruotojų (2) (p. 8)
•L. Briedžio istorija – tarp
tikrovės ir vaizduotės (p.
11)
•Sūduvos krašte prikeliama
žydų istorija (p. 14)

Sveikiname ,,Draugo” pokylio dalyvius!

Vilnius, spalio 16 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, su
premjeru Andriumi Kubiliumi ir fi-

nansų ministre Ingrida Šimonyte ap-
tarusi 2010 m. valstybės biudžetą,
teigia, kad vis dar bandome gyventi

ne pagal išgales, ir pasisako prieš bet
kokį tolesnį mokesčių didinimą.

,,Prezidentė iš esmės palankiai
vertina Vyriausybės pastangas ma-
žinti biudžeto deficitą, vykdyti taupy-
mo programą”, – D. Grybauskaitės
nuostatą perdavė jos atstovas spaudai
Linas Balsys.

Pasak jo, šalies vadovės manymu,
Vyriausybė pasirinko lengviausią ke-
lią ir ne tiek daug, kiek būtų galima
tikėtis, galvoja apie struktūrines
pertvarkas.

,,Apie struktūrines pertvarkas,
prezidentės nuomone, galvoti yra bū-
tina, ypač tuo metu, kai biudžeto de-
ficitas grėsmingai artėja prie dviženk-
lio skaičiaus ribos, vadinamosios rau-
donos linijos, kurią peržengti tampa
pavojinga valstybei”, – sakė L. Balsys.

Nukelta į 6 psl.

Netekome Meil∂s Lukšien∂s
Vilnius, spalio 16 d. (ELTA) –

Eidama 97-uosius, mirė literatūro-
logė, kultūros istorikė, edukologė
Meilutė Julija Lukšienė.

Meilė Lukšienė gimė 1913 m.
rugpjūčio 20 d. Vienoje (Austrija).
Mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo
gimnazijoje, studijavo lituanistiką
Kauno Vytauto Didžiojo universitete.
Po studijų dirbo gimnazijos mokyto-
ja, buvo Kauno valstybinio universi-
teto asistentė, Vilniaus universiteto
dėstytoja, Lietuvių literatūros kated-
ros vedėja. 1958 m. prasidėjus Vil-
niaus universiteto Lietuvių kalbos
katedros ,,išvalymui nuo nacionalis-
tų” atleista kartu su kitomis dėstyto-
jomis.

Mokslinę veiklą M. Lukšienė
pradėjo kaip literatūros tyrėja, yra
parengusi spaudai J. Biliūno, S. Dau-
kanto raštus, vėliau tyrinėjo švietimo
istoriją.

M. Lukšienė žinoma kaip švieti-
mo pertvarkos pradininkė ir viena iš
tautinės mokyklos koncepcijos auto-
rių, prisidėjusi prie Lietuvos švietimo
strateginių dokumentų sukūrimo.

M. Lukšienei 2003 m. buvo įteik-
tas Vytauto Didžiojo ordino Koman-

doro didysis kryžius už nuopelnus
Lietuvos švietimui. 1994 m. ji apdo-
vanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikš-
čio Gedimino ordinu, taip pat vienu
garbingiausių UNESCO apdovanoji-
mų – Jan Amos Comenius medaliu.

Brangsta naryst∂ tarptautin∂se organizacijose
Vilnius, spalio 16 d. (BNS) –

Narystė tarptautinėse organizacijose
2010 m. Lietuvai gali atsieiti 17 mln.
litų, t. y. dukart daugiau nei ankstes-
niais metais.

Kaip teigė Užsienio reikalų mi-
nisterija, pagrindinė priežastis, kodėl
Lietuvai, kaip ir kitoms Vidurio ir Ry-
tų Europos šalims gali išaugti įmokų
dydis – pastaruosius keletą metų spar-
čiai augęs Bendrasis vidaus produktas.

Vis dėlto, pasak URM, tai kol kas
yra planuojamas lėšų poreikis ki-
tiems metams, nes narystės mokes-
čių išaugimas būtų susijęs su siūloma
nauja Jungtinių Tautų mokesčių skale,
dėl kurios šiuo metu vyksta derybos, ir
nėra aišku, kokia ji bus patvirtinta.

2008 m. Lietuva sumokėjo 7,98
mln. litų Tarptautinių organizacijų na-
rystės mokesčių, 2009 m. lėšų poreikis
šiems mokesčiams siekia 8,35 mln. Lt.

URM pateiktais duomenimis,
Lietuvos mokestis JT į pagrindinį
biudžetą gali išaugti nuo 1,78 mln.
litų 2009 m. iki 4,59 mln. litų 2010
m., JT taikos palaikymo misijoms –
nuo 0,93 mln. iki 3,51 mln. litų,
NATO civilinės įmokos – nuo 1,46
mln. iki 2,57 mln. litų, Europos Ta-
rybai – nuo 1,83 mln. iki 1,9 mln. litų,
Pasaulio prekybos organizacijai – nuo
0,48 mln. iki 0.545 mln. litų.

D. Grybauskaitè: vis dar siùloma gyventi
ne pagal išgales
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė premjerą Andrių Kubilių ir finansų mi-
nistrę Ingridą Šimonytę. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

A. a. Meilutė Julija Lukšienė.
Eltos nuotr.

Vilnius, spalio 15 d. (ELTA) –
Vilniaus universitetas – vienintelė
Lietuvos ir Baltijos šalių aukštoji mo-
kykla, antrus metus iš eilės išlaikiusi
savo vietą ,,Times Higher Education
– QS” geriausių pasaulio universi-
tetų vertinime. VU 600 geriausių pa-
saulio universitetų sąraše užima 501
– 600 vietą.

Tarptautiniam vertinimui šie-
met buvo atrinkta per 1,300 universi-
tetų. Pasaulyje yra daugiau nei 16 ,000
aukštojo mokslo įstaigų, iš jų 12 ,000 –
universitetai.

Pirmą kartą tarp 600 geriausiųjų
pasaulio universitetų VU pateko per-
nai. Į šią grupę taip pat pateko gar-
sūs Perudžos, Genujos, Milano ir Tu-
rino universitetai (Italija), Porto uni-
versitetas (Portugalija), Salamankos
universitetas (Ispanija), Segedo uni-
versitetas (Vengrija).

,,Times Higher Education – QS”
vertiime 1–400 vietos yra nustato-
mos tiksliai, žemesnės skirstomos į
dvi stambias grupes – 401–500 ir 501
–600.

Šių metų geriausiųjų pasaulio
universitetų dešimtuke tradiciškai
tebevyrauja JAV (6) ir Jungtinės Ka-
ralystės (4) universitetai. Tarp 50 ge-
riausiųjų pasaulio universitetų šie-
met pateko ir 9 Azijos žemyno aukš-
tosios mokyklos.

ES švietimo komisaras Jan Fi-
gel, komentuodamas šių metų verti-
nimo rezultatus www.topuniversities.
com, teigė: ,,Jei Europa nepadidins
aukštajam mokslui skiriamų investi-
cijų, netolimoje ateityje vertinimų są-
rašo viršuje atsiras Azijos šalių uni-
versitetai.”
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Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Kai neseniai JAV viešėjusi
,,Ateities” žurnalo redaktorė,
užsukusi į „Draugą”, pastebėjo,
jog tokiems leidiniams kaip
,,Ateitis” visais laikais buvo
sunku išgyventi ir kiekvieni me-
tai jiems yra krizės metai, sunku
buvo su ja nesutikti. Net ir 100
metų sulaukęs ,,Draugas”, šį va-
karą Willowbrook pokylių salėje
iškilmingai pažymėsiantis šią
garbingą sukaktį, visais būdais
bando išgyventi ir toliau pasiek-
ti jį skaitančius. Todėl jei patinka
dabartinis ,,Draugas”, jei per-
skaitę straipsnį jį pasiliekate,
galbūt pasidalijate juo su kitais,
jei dienraštį skaitote ilgiau nei
10–15 min., pratęskite prenu-
meratą ir kitiems metams. Ir dar
– padovanokite jį tiems, kurie jo
neprenumeruoja ir galbūt prašo
Jūsų jį pasaugoti, supažindinkite
su „Draugu” tuos, kurie jo dar
nėra matę. Galbūt apsilankęs
kartą jų namuose, ,,Draugas”
taps draugu ilgesniam laikui.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

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

Šiemet, kaip ir kiekvieną vasarą,
Amerikos lietuvių jaunimas su-
sirinko Moksleivių Ateitininkų

stovykloje Michigan valstijoje, Ame-
rikos lietuvių Romos katalikų fede-
racijos stovyklavietėje, Dainavoje.
Skirtumas buvo tas, jog šį kartą aidė-
jo daugiausiai balsų istorijoje — dau-
giau nei 114 įvairaus amžiaus moks-
leivių!

Šių metų stovyklos tema buvo
,,Metų maratonas”. Kiekvienas sto-
vyklautojas turėjo progą bent trum-
pam prabėgti per metų gražiausias
šventes, susipažinti su lietuviškomis
šventėmis ir papročiais. Kiekvienai
dienai buvo priskirtas tam tikras me-
tų mėnuo ir paminėtos svarbiausios
šventės, vaidinami vaidinimai, paro-
domos apeigos, spėliojimai ir pana-
šiai. Žodis ,,maratonas” skambėjo ne
tik kaip bėgimo sąvoka, juo nuolat
buvo primenama apie ištvermę, tiks-
lo siekimą, judėjimą pirmyn, tobu-
lėjimą, Dievo ieškojimą.

Stovykla prasidėjo Trijų Karalių
švente. Tą vakarą po temos pristaty-

mo visus lydėjo gera nuotaika vėl su-
tinkant senus veidus ir susipažįstant
su naujais. Šypsenos veiduose nedin-
go ir kitomis dienomis, kai buvo mi-
nimas Mindaugo karūnavimas, Lie-
tuvos vardo 1000-metis. Kadangi ne-
mažai stovyklautojų prieš atvykstant
į Dainavą viešėjo Lietuvoje, per Tau-
tos vakarą buvo paruoštas mažas fil-
mukas apie Vilniuje vykusią Dainų
šventę. Visi kada nors buvę Lietuvoje
žiurėjo su nostalgija į senamiesčio
gatveles, vaizdus nuo Gedimino pilies
bokšto, Trakų pilies ir t.t. Nė vienas
nesigailėjo, jog vyko į Lietuvą, nes
palavino savo kalbą, susipažino su
lietuvių gyvenimu, žmonėmis, kul-
tūra. Pasakojimai apie Lietuvą taip
pat skatino dar nebuvusiųjų smal-
sumą, norą apsilankyti.

Kitomis dienomis buvo minimas
Verbų sekmadienis, Velykos bei Sek-
minės. Stovyklautojai Verbų sekma-
dienio rytą buvo ,,išplakti ” verbomis,
vėliau patys margino kiaušinius bičių
vašku. Kitą rytą juos daužė, rinko
stipriausiąjį, o vakare ieškojo paslėp-
tų margučių, juos rideno. Kiekvieną
dieną kūrybingi vadovai stengėsi kuo
labiau sudominti stovyklautojus, juos
prajuokinti, tačiau tuo pačiu kuo

daugiau supažindinti su tikraisiais
papročiais, paversti juos vaikų mė-
gstamomis tradicijomis. Paklausti, ar
sužinojo ką nors naujo, stovyklauto-
jai vienareikšmiškai linksėjo galvo-
mis, dalinosi įspūdžiais, džiaugsmin-
gai žadėjo tęsti išmoktus dalykus na-
muose.

Kalbant apie moksleivių užsiė-
mimus, kiekvieną dieną jaunimas iš-
siskirstydavo į įvairiausius ryto ir va-
karo būrelius: atsipalaidavimo (vado-
vė Aista Kazlauskaitė), bėgimo (vad.
Vytas Reivydas), chorelio (vadovai
Rita Kliorienė ir Kęstutis Daugir-
das), fotografijos (vad. Lina Aukštuo-
lytė), gitaros (vad. Matas Čyvas), in-
žinerijos (vad. Tomas Quinn), krep-
šinio (vad. Tadas Širvinskas ir Juo-
zas Pranckevičius), kulinarijos (vad.
Vija Sidrytė), meno (vad. Kristina
Quinn), radijo (vad. Darius Jutzi),
tinklų (vad. Laura Karvelytė, Regina
Čyvaitė), mūsų mylimos Dainavos
(vad. Andrius Giedraitis). Šių būre-
lių metu stovyklautojai lavinosi tam
tikrose srityse, smagiai leido laiką,
kūrė, sportavo, tvarkė aplinką, dai-
navo ir pan. Vėliau kai kurie būreliai
rodė savo pristatymus per Talentų
vakarą.

Nepaisant naujų švenčių, tradici-
jų pristatymo, buvo išlaikyta ir kas-
metinė išvyka prie Wamplers ežero.
Stovyklautojai turėjo gražaus laiko
pabendrauti vienas su kitu, pajuo-
kauti, pakalbėti.

Prisimenant vasarą
Moksleivių ateitininkų stovykla
Dainavoje
Raimonda Tuinylaitė,
Onutė Bieliauskaitė

Merginos ant lieptelio Moksleivių ateitininkų stovykloje, Dainavoje. Iš k: Liana Bandžiulytė, Liana Šontaitė, Vita Bobelytė, Emilija
Pranckevičiūtė, Aistė Degėsytė, Darija Siliūnaitė, Natalija Vaznelytė ir Diana Jankutė.

Moksleiviai ateitininkai prie moksleivių pastatyto kryžiaus ant Kryžių kalno, Dainavoje. Nidos Vidutytės nuotr.

Nukelta į 10 psl.
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DIEVO ŽODIS – KELIAS 
Į GYVENIMĄ

Prieš tūkstantį metų šv. Bruno-
nas nešė lietuviams Dievo žodį, bet
mūsų protėviai nesuprato šios dan-
gaus dovanos ir liko be jos dar beveik
400 metų. Liko su prigimtine religija,
galėjusia padėti žmogui tiek, kiek
šiandien jam padeda Zodiako ženklai,
astrologinės pranašystės ar tikėjimas
aitvarais. 

Dievo žodis yra užrašytas Šven-
tajam Rašte, kuris turėtų būti kiek-
vieno krikščionio, kiekvieno kataliko
parankinė knyga. Pats reikalingiau-
sias ir aktualiausias yra Naujasis Tes-
tamentas – joje surašyta, ką kalbėjo ir
veikė Jėzus Kristus ir jo mokiniai. 

Tautų apaštalas Paulius Laiške
žydams šitaip įvertina Dievo žodį:
„Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas,
aštresnis už bet kokį dviašmenį ka-
laviją. Jis (...) teisia širdies sumany-
mus bei mintis. Jam nėra jokių
paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir
atidengta akims to, kuriam turėsime
duoti apyskaitą” (Žyd 4, 12–13). 

Šį sekmadienį Dievo žodis pasa-
koja apie turtingo vyro dialogą su
Galilėjos Mokytoju (Mk 10, 17–27).
Vyras paklausė, ką jis turįs daryti,
kad laimėtų amžinąjį gyvenimą. Jė-
zus nurodė tai, kas parašyta Šventa-
jame Rašte, – laikytis Dievo įsakymų.
Kai vyras paaiškino, jog jis jų laikosi
nuo pat jaunystės, Jėzus patarė par-
duoti visa, ką turi, išdalyti vargšams
ir taip įsigyti lobį danguje. Tuomet
galėsiąs ateiti ir būti jo mokiniu. Jė-
zui patiko šis šaunus vyras, todėl ir
pakvietė jį į artimų draugų būrį.
Tačiau šioji draugystė reikalavo, kad
mokinys būtų panašus į Mokytoją,
todėl Jėzus ir patarė atsisakyti turtų.
Evangelistas pažymi, kad Jėzaus
patarimas išdalyti vargšams turtus
pasirodė per didelis, todėl vyras nu-
liūdęs pasitraukė šalin. 

Iš tiesų, Jėzus reikalauja iš savo
sekėjo ne vien paprasto padorumo –
nebūti sukčiumi ar svetimautoju, bet
kviečia į dvasines aukštumas, į visiš-
ką nevaržomą laisvę. Perteklinės me-
džiaginės gėrybės yra ne kas kita,
kaip balastas, kliudantis siekti dva-
sinių vertybių. Alpinistas, kopdamas
į kalnus, pasiima tik tai, kas būtina,
antraip, jis nepasiektų savo tikslo. 

Dėl Dievo karalystės Jėzus kvie-
čia atsisakyti savanaudiškumo ir sa-
vimeilės. Šis kvietimas galioja ne vien
asmenims, siekiantiems tobulesnio
gyvenimo, bet ir visiems Jėzaus mo-
kiniams, tarp jų – ir visiems mums.
Kiekvienam žmogui nuolat tenka
rinktis Dievą arba Mamoną, simbo-
lizuojantį stabus, kurie kėsinasi už-
imti Dievo vietą. 

Dievo žodis jau pačiuose pirmuo-
se Šventojo Rašto puslapiuose ragina
žmogų atsisakyti dalies turimų gėry-
bių ir jas paaukoti Dievui. Pradžios
knygoje skaitome, kaip pirmųjų tėvų
sūnus Abelis aukodavo Dievui rink-

tines gėrybes, o brolis Kainas – tai,
kas atliko, todėl Dievui jo auka buvo
nepriimtina. Gobšumas pamažu Kai-
ną nuvedė į brolžudystę.

Šventasis Raštas labai vaizdžiai
kalba apie medžiaginių gėrybių pavo-
jų Išėjimo knygoje. Tuomet, kai Mozė
užlipo ant kalno kalbėtis su Dievu,
žydai pasigamino aukso veršį ir šok-
dami garbino šį stabą. Mozė apstulbo,
matydamas tėvynainių stabmeldystę.
Deja, jos šaknys – kiekvieno žmogaus
širdyje ir yra panašios į žmogaus or-
ganizme slypintį pavojingą virusą,
bet kuriuo metu galintį sukelti mir-
tiną ligą.

Kuo mažesnis medžiaginių gėry-
bių kiekis žmogui yra būtinas, tačiau
visuomet lieka „aukso veršio” pagun-
da. Šį gundymą mes matėme visai ne-
seniai, kai žmonės, daug nesusimąs-
tydami, ėmė paskolas, statėsi namus
ir manė, kad netrukus gyvens kaip
skandinavai ar amerikiečiai. Retas iš
jų susimąstė, kad medžiaginių gėry-
bių karštligė yra labai pavojinga, kad
siekiant geresnio gyvenimo kartu
reikia siekti dvasinių vertybių, kad
dėl medžiaginės gerovės nevalia už-
kietinti širdies, numarinti sąžinės ir
trypti teisingumo.

Žmonių daromos nuodėmės ir
klaidingi pasirinkimai visuomet su-
kelia nelaimę. Jei tos nuodėmės re-
tos, nelaimė būna tik asmeninė, ta-
čiau jeigu nuodėmių daug, visuomenė
sukrečiama kaip per žemės drebė-
jimą. Šiuo metu tikrai jaučiame tokį
„žemės drebėjimą”. 

Ką daryti, kai nuodėmės nubloš-
kia mus į cunamio sūkurį? Ką daryti
pataria Šventasis Raštas. Naujojo
Testamento pradžioje skaitome apie
dykumoje prie Jordano pasirodžiusį
Joną Krikštytoją, skelbusį, jog ateis
pasaulio Gelbėtojas, ir raginusį žmo-
nes daryti atgailą – nusigręžti nuo
nuodėmių ir rinktis teisumo kelią.
Jono Krikštytojo raginimas atsiversti
ir atsigręžti į Dievą yra vienintelis
kelias, vienintelė išeitis iš pasaulį
apėmusios krizės. Kito kelio nėra. 

Sunkmečio akivaizdoje mums
reikia mokytis saikingai naudotis
žemės gėrybėmis, paisyti teisingumo
ir visas viltis sudėti ne į bankus, bet į
Dievo rankas. Pasitikėti Dievu reiš-
kia ne nieko nedaryti, bet viską dary-
ti sąžiningai. Niekas niekada nesipa-
gailėjo, kad siekė dvasinių vertybių,
nes tik jos teikia tikrą džiaugsmą ir
laimę. Kalkutos motina šv. Teresė,
sąmoningai pasirinkusi didžiausio
neturto kelią, buvo laimingesnė už
visus pasaulio milijonierius.

Minėdami tūkstantmetį, kai Lie-
tuvai pirmą kartą buvo atneštas Die-
vo žodis, ryžkimės tą Žodį branginti
ir jo padedami ieškoti atsakymų į
asmeninio ir visuomeninio gyvenimo
klausimus. Suradę prašykime Šven-
tosios Dvasios duoti jėgos atsiliepti į
Dievo žodį. Tik niekuomet nepasiel-
gti, kaip tas turtingas vyras, kuriam
pritrūko drąsos paklausyti Kristaus.

Mano draugystė su
,,Draugu” 

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Pati pirmoji mano pažintis su ,,Draugu” įvyko 1948 m. karo pabė-
gėlių stovykloje Rebdorf kaime, prie Eichstatt miesto, Vokietijos
Bavarijoje. Mama iš Amerikos – Čikagos – gavo siuntinėlį su pa-

dėvėtais rūbais ir keletu dėžučių konservų. Į atlikusius tarpus buvo įkiš-
tas suglamžytas laikraštis. Jį ištiesinus radome lietuvišką žodį. To laik-
raščio pavadinimas buvo ,,Draugas”. Pradžioje be didelio entuziazmo tą
suglamžytą laikraštį tiesinome ir vartėme, nes jo pavadinimas dvelkė
,,draugais”, nuo kurių iš tėvynės bėgome. Pavadinimas skambėjo prole-
tariškai, o turinys buvo katalikiškas. 

Tikroji mano draugystė su ,,Draugu” prasidėjo 1950 metų liepos mė-
nesį. Tą mėnesį atvykome į Ameriką, tiesiai į Cicero, Illinois, prie Čikagos.
Atrodo, kad ,,Draugas” palaikė ryšį su Amerikos katalikų vyskupų konfe-
rencija, kuri tarpininkavo sudarant sutartis atvykti į Ameriką ir turėjo
sąrašus atvykstančių lietuvių. Atvykusieji automatiškai ir veltui visą mė-
nesį  gaudavo ,,Draugą”. Mėnesiui pasibaigus mama dienraštį užprenu-
meravo ir skaitė jį iki paskutinės savo gyvenimo dienos. Kai apsivedžiau,
,,Draugą” užsiprenumeravau sau atskirai, ir be pertraukų jį gaunu jau 47
metus.

Pirmąjį darbą fabrike gavau praėjus porai savaičių nuo atvykimo. Ten
teko tekinti sušveicuotus plieno katilus, statomus pieno pramonei. Teki-
nant ir esant pačiame katile triukšmas buvo neišpasakytas, o darbas tru-
ko visą dieną kiekvieną dieną. Atsimenu, kad, kai vakarais iš darbo grįž-
davau, negalėdavau per daug bendrauti, nes būdavau apkurtęs. Autobusu
grįžęs iš darbo ir pavalgęs, pasiimdavau ,,Draugą” ir išeidavau į netoli
esantį miesto parkelį. Net buvau pradėjęs rinkti įdomesnių straipsnių
iškarpas, bet po poros mėnesių pamačiau, kad čia bus pasaka be galo ir
savo užmojo atsisakiau. Vakarais pradėjau lankyti suaugusiųjų gimnaziją,
nors buvau vos keturiolikos metų. Vakarai buvo užimti mokslu, todėl
,,Draugą” pradėjau kasdien neštis į darbą ir ten pertraukėlių metu skai-
tyti. Tuo pat metu ėmiau taikomojo meno pamokas. 

Vakarinėje gimnazijoje susipažinau su Jonu Šoliūnu, kuris buvo ke-
letą metų vyresnis ir jau įsitraukęs į lietuvių sportinę veiklą. Tikslių metų
nežinau, bet tai turėjo būti prieš mano gimnazijos pabaigimą 1953 metais,
kai jis manęs paprašė padaryti sporto apžvalgos vinjetę ,,Draugui”. Jis tuo
metu jau redagavo tą skyrių ,,Drauge”. Mano padaryta vinjetė ,,Drauge”
buvo naudojama keliasdešimt metų. Tas pats atsitiko ir su ,,Ateitininkų
gyvenimo” skyriaus vinjete. Ir ją pas  mane užsakė J. Šoliūnas. Pastaroji
irgi buvo naudojama ,,Drauge” gal keturiasdešimt metų. Po to atsiradu-
sioje naujoje vinjetėje šviečia mano prieš penkiasdešimt metų sukurtas
stilizuotas ateitininkų ženklas.

,,Drauge” pradėjau bendradarbiauti 1956 metais, studentų skyriuje,
kurį redagavo mano geras draugas Skirmantas Radvila. Tais metais susi-
laukiau savo pirmojo žurnalistinio honoraro – trijų dolerių čekio. Pažinau
ir kitus sporto, ateitininkų ir studentų skyrių redaktorius, bet per daug
nebendradarbiavau. Kiek arčiau bendravau su Jonu Žadeikiu, ateitinin-
kų skyriaus redaktoriumi. Atsimenu ne vieną ,,Draugo” bendradarbį, ku-
rio straipsnius mielai skaitydavau, nesvarbu, apie ką rašydavo, nes rašy-
davo įdomiai. Tarp jų paminėtini Vladas Butėnas, Aloyzas Baronas, Vy-
tautas Kasniūnas, Alfonsas Nakas, Jurgis Janušaitis. Ypač daug rašydavo
kun. Juozas Prunskis. Jo parašyta knygelė ,,Kaip ir ką rašyti į laikraštį”
buvo mano pirmieji žurnalistikos ,,kursai”.

Su ,,Draugo” redaktoriais bendravau labai kukliai. Kai ką parašyda-
vau, pasiųsdavau, ir jie išspausdindavo, bet jiems po kojomis nesimaišiau.
Su kun. Pranu Garšva susitikau tik vieną kartą keletui minučių. Su Da-
nute Bindokiene turėjau keletą grupinių susitikimų, bet tai įvyko man
esant JAV LB Krašto valdyboje. Glaudžiausi  santykiai yra su dabartine
vyr. redaktore dr. Dalia Cidzikaite.

Mane, kaip nuolatinį skaitytoją, visada domino istorinių įvykių ap-
rašymai. Visada skaitau biografinius rašinius. Gaila, kad dažniausia jie
spausdinami tik aprašomam asmeniui mirus. Ne viskas ,,Drauge” man
būdavo įdomu, ypač jaunystėje. Tik iš reikalo skaitydavau kultūrinį prie-
dą, nors, spėju, istorikai tam priedui daug svarbos suteiks ateityje. Pasto-
viai skaitydavau studentų bei ateitininkų skyrius. Taip pat, nors ir nebū-
damas skautu, skaitydavau skautų skyrių. Keletą ar kelioliką metų
,,Draugas” skelbdavo romano konkursus, o premijuotus romanus spaus-
dindavo dienraščio atkarpoje. Juos skaitydavau gana dėmesingai. 

Patikdavo kelionių aprašymai, renginių korespondencijos, lietuviškų
organizacijų veikla. Nuotraukose visada ieškodavau pažįstamų veidų. Kai
mano vaikai paūgėjo ir lankė lituanistinę mokyklą ar lietuviškas stovyk-
las, mane visada pradžiugindavo matant įdėtus jų rašinėlius. Atsimenu,
kai tomis progomis jų močiutė (mano mama) jiems į delną įsprausdavo po
dolerį už gražų lietuvišką rašinėlį. 

Skaitydavau ir tebeskaitau ,,Draugą” ir kitą lietuvišką spaudą. Visada
ieškau ko nors ypatingai įdomaus, ko nors intriguojančio, net skandalin-
go. Gaila, bet to ,,Drauge” nesimatė. ,,Draugas” atstovavo katalikiškos,
lietuviškos kultūros linijai ir  veiksmingai priešinosi liaudies patarlei, kad
nėra namų be dūmų.                                                    Nukelta į 9 psl.

Arkivysk. SIGITAS
TAMKEVIÇIUS, SJ

Homilija, skaityta Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje 
2009 m. spalio 11 d.
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Amerikoje yra įprasta, giedant
himną, uždėti ranką ant krūtinės,
ant širdies. Bet prieš keliasdešimt
metų olimpiados metu JAV juoda-
odžiai atletai apdovanojimo metu ant
tribūnos, grojant Amerikos himną,
iškėlė kumščius į viršų, tuo pasauliui
parodydami neapykantą savo gimta-
jam kraštui – Amerikai. Tačiau taip
buvo praeity, nors dar pernai, dabar-
tiniam JAV prezidentui kandidatuo-
jant, jo žmona Michelle pareiškė, kad
pirmą kartą savo gyvenime ji didžiuo-
jasi savo kraštu. Pasirodo, nesididžia-
vo savo kraštu nei kad galėjo studi-
juoti prestižinėje aukštojoje mokyklo-
je, nesididžiavo, nei kai įsidarbino už
palyginti didelį atlyginimą, nei kai
ištekėjo už afrikiečio tėvo palikto sū-
naus, užauginto ir į mokslus išleisto
baltaodžių senelių. Didžiavimasis
prasidėjo, kai vyras jau kopė į prezi-
dentus, beje, taip pat baltųjų pastan-
gomis ir lėšomis.

* * *
Kažkada esu rašęs, kad klausant

Amerikos himno man nekyla ranka
prie širdies. O kodėl man ta ranka ne-
pakildavo, tai tikrai nežinau. Gal,
kad tai nebuvo lietuviškas paprotys,
taip, kaip ir amerikiečių nepaliaujan-
tis gumos kramtymas, nors ir ranką
pasidėjus ant širdies himno metu. O
gal, kad aš niekada savo širdy nejau-
čiau, kad Amerika yra mano tikroji
tėvynė. 

Esu jai dėkingas, kad mane ir
mano tėvus, pabėgusius iš savo tėvy-
nės, priėmė ir leido gyventi ir kurtis
taip, kaip mes norime. Juk Kanada
rinkosi tik stiprius vaikinus ir mergi-
nas dirbti nustatytą laiką medkirčiais
ir tarnaitėmis, Australijoje taip pat
tik po tam tikro laiko buvo leista gy-
venti ir įsidarbinti kur nori. O Belgija
verbavo vyrus į anglies kasyklas,
Prancūzija – į svetimšalių legioną. Iš
tiesų, tai Vokietijoje, pereinamoje
stovykloje, buvau Amerikos konsulo
klausiamas, ar sutiksiu tarnauti
Amerikos kariuomenėje, o atvykęs į
Ameriką po nepilno pusmečio buvau
pašauktas tarnauti. 

Atsidūriau antroje marinų divizi-
joje, kurioje buvo trys pulkai. Ten su-
sipažinau su dviem lietuviais, taip
pat dipukais, bet mes trys tarnavome
skirtingose pulkuose, tad retai ir su-
sitikdavome. Apmokymo metu, kuris
tais laikais (1951 m.) buvo labai žiau-
rus (tikrai žiauresnis už Guantana-
mo kalėjimą), pamačiau tokį storoką,
visada atsiliekantį bėgant, nežinau,
kaip patekusį į marinus, lietuviška
pavarde. Užkalbinau jį lietuviškai, o
jis atšovė visai neblogai lietuviškai,
kad kalbėčiau su juo tik „angelskai”.
Nesikalbėjome daugiau. Po metų,
man jau esant seržantu, atkėlė jį į
mano būrį. Tiesiog ieškojau progų
siųsti jį valyti tualetus, visada pridur-
damas, kad valytų „angelskai”. 

Pasigesdavau lietuvių. Su kai ku-

riais, dar stovyklinių laikų pažįsta-
mais susirašinėdavau. „Draugą” gau-
davau ne savaitės kaip dabar, bet
dviejų savaičių senumo. Nebuvau aš
dainininkas, bet kaip pasigesdavau
lietuviškos dainos! Juk dažnai tekda-
vo žygiuoti, ne tik paraduose, bet ir
pratimuose naktimis ir – jokios dai-
nos. Nemokėjo ir nebuvo įpratę ame-
rikiečiai dainuoti. Ak, kaip sunku bu-
vo priprasti prie kito krašto papročių!
Jausdavausi toks vienišas, kai prisi-
mindavau stovyklinius laikus Vokie-
tijoje, ypač Gross Hesepe stovykloje.
Žygiuodavo skautai, žygiuodavo visa
gimnazija rytinei mankštai ir vis su
daina, dažniausiai vedama Antano
Polikaičio. 

* * *
Šių metų rugsėjo 20 d. kaip karo

veteranas dalyvavau Amerikos Le-
giono lietuvių padalinio (American
Legion, Lithuanian Post 154) vadovy-
bės pakeitimo metinėse iškilmėse
Baltimore mieste. Šis padalinys arba
angliškai „Post” yra vienintelis visa-
me Amerikos Legione, pavadintas
„Lithuanian Post 154”. Tai mūsų
senųjų emigrantų nuopelnas. Deja, jų
jau nebėra, dauguma Legiono dabar-
tinių narių – jau mano bendraamžiai
Korėjos, o dar jaunesni – Vietnamo
karo veteranai. Amerikos Legionas
yra viena iš patriotiškiausių ameri-
kiečių organizacijų ir palyginti kon-
servatyvi, pasirinkusi šūkį „Dievui ir
Tėvynei”. Ir nenuostabu, nes jo na-
riai – visi veteranai, ne vienas kovojęs
įvairiuose frontuose ir matęs daug
pasaulio. 

O pamatęs kitus kraštus negali

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Ranka ant krūtinės

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

nevertinti Amerikos ir gyvenimo joje.
Žiūrėjau į amžiaus naštos slegiamus
legionierius, įnešančius Amerikos
žvaigždėtąją ir mūsų trispalvę, o jau-
nai merginai Deanna Howes giedant
Amerikos ir Lietuvos himnus, nepa-
jutau, kaip mano ranka pakilo prie
krūtinės. Pirmą kartą minutėlei
užmiršau, kad Amerika, laimėjusį
karą prieš Vokietiją, paliko visą Rytų
Europą, įskaitant ir Lietuvą, Stalino
tironijai, užmiršau, kad prez. G. Ford
tiek pasidavė H. Kissinger įtakai, kad
net neigė, jog Lenkija buvo sovietų
kontroliuojamas satelitas. Užmiršau,
kad prez. G. Bush labiau rūpinosi
Gorbačiovo išsilaikymu valdžioje nei
Baltijos kraštų laisve, ir Amerika bu-

vo viena iš paskutiniųjų, pripažinusi
Lietuvos nepriklausomybę. Užmir-
šau ir tai, kad Amerika, Marshall pla-
nu rėmusi sugriautą Vakarų Europą,
apginklavusi Izraelio valstybę moder-
niausiais ginklais ir kasmet skirianti
jam milijardus dolerių, ir net Egiptui
bei Jordanijai, kad šie būtų jam geri,
niekuo neparėmė Baltijos kraštų, at-
gavus jiems laisvę. 

Bet juk ne Amerikos karys kaltas
dėl krašto vadovų keistų ir kartais
nesuprantamų veiksmų. Dabartinio
prezidento atsiprašinėjimai už buvu-
sios administracijos veiksmus savo
kalbose lankantis kituose kraštuose
susilaukia  klausytojų plojimų. O jo
pažadai pakeisti Amerikos užsienio
politiką ir dirbti pasaulio taikos labui
laimėjo jam Nobelio Taikos premiją.
Ak, kad jis taip būtų atsiprašęs Rytų
Europos kraštų, kad anuometinė Ame-
rika paliko juos sovietinei tironijai! 

Keisčiausias Obama teiginys
Prahoje – kad susijungusioje Europo-
je yra taika ir laisvė, nes eiliniai žmo-
nės (ordinary people) tikėjo, kad sie-
nos bus nugriautos ir vis tiek taika
laimėsianti. Sąmoningai ar nesąmo-
ningai jis kraipo istoriją ir žemina
savo kraštą. Vakarų Europa tikrai
klestėjo, bet ji Amerikos buvo išlais-
vinta ir tik po Amerikos ginklo jėga
buvo laisva ir saugi, o Rytų Europa
vargo po blogio imperijos letena.
Žmonės Čekoslovakijoje, Vengrijoje
tikrai buvo sukilę, bet buvo žiauriai
numalšinti, o blogio imperija subyrė-
jo, nes neatlaikė nei ginklavimosi, nei
ekonomikos lenktynių su Amerika. 

* * *
Grįžtu vėl prie Amerikos Legiono

Lietuvių posto iškilmių Baltimore.
Jose dalyvauja ir daug amerikiečių
svečių: atstovų iš kitų Legiono postų,
miesto policijos, ugniagesių. Lietuvių
postas kasmet apdovanoja pasižymė-
jusį policininką, ugniagesį, mokytoją,
taip pat moksle pasižymėjusius lietu-
vių kilmės moksleivius. Prieš 59 me-
tus buvo apdovanota ir mano žmona,
baigusi pradinę. O šiose iškilmėse
apdovanoti mano dar nuo ateitininkų
stovyklų Vokietijoje draugų, taip pat
veteranų anūkai, pradėję studijas:
Broniaus Galinaičio anūkas Nicholas
Galinaitis ir a. a. Vytauto Eringio
(Korėjos karo veterano) anūkė Gab-
riela Buda. 

Nepaprastai jautrus buvo pami-
nėjimas visų kautynėse žuvusių ka-
rių ir pastaraisiais metais mirusių
legionierių. Toks jau mūsų likimas,
kad lietuviams teko kovoti įvairiose
armijose, deja, už svetimųjų intere-
sus. Iš mūsų pokarinių ateivių, net
buvo prievarta paimtų tarnauti vo-
kiečių armijoje, o atvykus į Ameriką,
pašauktų tarnauti jos kariuomenėje.
Įdomu tai, kad Baltimore gyveno ir
visuomeninėje veikloje buvo aktyvūs
trys buvę nepriklausomos Lietuvos
pulkininkai. Jau pasimirę: pulk. lt.
Motiejus Karaša, tarnavęs caro armi-
joje ir Sibire kovęsis su bolševikais,
pulk. lt. Kazys Pažemėnas, taip pat
tarnavęs caro armijoje, pulk. lt. Ka-
zys Pranckonis, dalyvavęs kautynėse
su bolševikais, lenkais, bermontinin-
kais. Iš mano kartos, Baltimore bai-
gusių mokslus, turime du Amerikos
pulkininkus: pulk. lt Algį Bačianską
ir pulk. lt. Juozą Dėdiną. Abu jau
pensininkai ir apsigyvenę California
valstijoje. 

Amerikos Legionas yra viena iš patriotiškiausių
amerikiečių organizacijų ir palyginti konservatyvi,
pasirinkusi šūkį „Dievui ir Tėvynei”. Ir nenuostabu, nes
jo nariai – visi veteranai, ne vienas kovojęs įvairiuose
frontuose ir matęs daug pasaulio.

Amerikos Legiono Lietuvių posto 154 iškilmės Baltimore, MD.                                               B. Brazausko nuotr.

Lietuvių gimnazijos rytinė mankšta Gross Hesepe stovyklos durpynuose, Vokietijoje 1947 m.
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Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas
lietuvių išeivijos dienraščio „Draugas” šimto metų jubiliejaus proga

Mielieji „Draugo” kolektyvo
nariai, bičiuliai, rėmėjai,

Šimtametė „Draugo” istorija
patvirtina, kad žmogiškųjų verty-
bių puoselėjimas, viso pasaulio
lietuvių vienijimas ir lietuviškos
kultūros sklaida buvo ir tebelieka
gyvybingaisiais laikraščio tikslais,
nepaisant istorinių aplinkybių. 

„Draugo” jubiliejus minimas
kartu su Lietuvos vardo tūkstant-
mečiu. Tai simboliškas ženklas,
atskleidžiantis, kad žmogus ir jo
vertybės buvo ir bus liudijamos
visada. Ir kad visuomet reikės to-
kių žmonių, kurie imasi iniciaty-
vos ir į šį darbą įdeda visą širdį:
nuo „Draugo” įkūrėjų iki šian-
dieninių laikraščio darbuotojų.
„Draugo” nueitas kelias – ištisa

epocha svarių ir tautai labai reikšmingų darbų, tapusių tiltu susieiti iš-
kiliai viso pasaulio lietuvių minčiai.

Nuoširdžiai sveikinu laikraščio kolektyvą, rėmėjus, bičiulius,
skaitytojus – visus, kuriems brangus šis leidinys. Įžengę į antrąjį šimt-
metį, ir toliau būkite laisvo žodžio, tolerancijos ir lietuviškos kultūros
skleidimo pavyzdžiu, reikšmingų darbų puoselėtoju, tradicijų ir kultū-
rinio paveldo saugotoju. Išlikite gyvu lietuvybės ir tikėjimo židiniu, ku-
riame visados ras atgarsį Lietuvai svarbios problemos.

Linkiu išsaugoti kūrybiškumo ir lietuvybės dvasią. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė                 Dalia Grybauskaitė

Sveikinimas ,,Draugo” redakcijai

Paminėdami garbingą dienraščio ,,Draugas” 100-metį, dera prisi-
minti, kad dėl istorinių aplinkybių periodika lietuvių kalba atsirado ir
XIX a. plėtojosi už Lietuvos ribų, užsieniuose. 

Periodiniai leidiniai davė impulsą JAV lietuvių visuomeniniam
gyvenimui, ugdė jų nacionalinę sąmonę ir apsisprendimą, jų vienybę ir
diferenciaciją. JAV lietuvių laikraščiai ir žurnalai, pasiekę Lietuvą, veikė
lietuvių tautinį atgimimą gimtajame krašte, žadino tautos pasipriešini-
mą carizmui, kovojo už nacionalines, kultūrines, pilietines jos teises,
kėlė Lietuvos dvasią, laisvės ir nepriklausomybės idėjas.

Džiugu, kad iš senosios lietuvių išeivių kartos įsteigtų laikraščių
didelę įtaką iki šiol išlaiko katalikų dienraštis „Draugas” Čikagoje.

Lietuvos ambasados Kanadoje vardu nuoširdžiai sveikinu dabartinę
vyr. redaktorę Dalią Cidzikaitę, buvusias ,,Draugo” redaktores, šio dien-
raščio bendradarbius ir ilgamečius leidybos globėjus marijonus vienuo-
lius. Esame dėkingi Jums už viziją, kūrybinį indėlį ir ištikimybę laisvam
lietuviškam žodžiui.

Linkiu, kad ,,Draugas” ilgai gyvuotų ir toliau palaikytų glaudžius
ryšius su gimtuoju kraštu ir jo žurnalistika, kad naujoji emigracija duotų
intelektualinį papildymą ,,Draugui”, kaip tai darė į JAV po karo per-
sikėlę lietuvių inteligentai, ir kad mes – šio dienraščio skaitytojai, ryžtin-
gai remtume šį garbingą šimtametį spaudos šviesulį.

Pagarbiai,
Gintė Damušytė
LR ambasadorė Kanadoje  

To the attendees of the 100th anniversary Gala of Draugas:

It is my honor to welcome you to the 100th anniversary celebration
of Draugas, the longest running Lithuanian language newspaper pub-
lished in the United States. I regret that I am unable to join with you
for this importatnt celebration. Draugas has brought the voice of the
independent Lithuanian media to the world and serves to connect the
Lithuanian diaspora. Draugas promotes the value of a free and inde-
pendent media and is credited with contributions leading to the col-
lapse of communist rule in the Baltic States.

I look forward to continuing my work in Congress to advance the
strong bonds that exist between the United States and the Baltic
States. I congratulate Draugas and the Lithuanian people on this
important occasion.

Sincerely,
Dennis J. Kucinich
Member of Congress

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Šių metų Santaros-Šviesos suva-
žiavime, vykusiame Pasaulio lietuvių
centro Lietuvių dailės muziejuje, Le-
mont, rugsėjo 12 d. lankęsis Lietuvos
Respublikos Prezidentas Valdas
Adamkus atsakydamas į susirinku-
siųjų klausimus keletą žodžių skyrė
ir dienraščiui ,,Draugas”. 

Komentuodamas š. m. balandžio
20 d. ,,Lietuvos žiniose” pasirodžiusį
vyr. redaktoriaus Valdo Vasiliausko
straipsnį apie tariamus jo ryšius su
KGB, Prezidentas sakė: ,,Nė vienas
Lietuvos dienraštis, laikraštis, nei ra-
dijo programa ar televizija, kaip susi-
tarę, apie tą ‘Lietuvos žinių’ straipsnį
– nė žodžio. (...) Vienintelis, kuris tą
žinią skleidė ir pirmame puslapyje,
buvo ‘Draugas’” (Visą V. Adamkaus
tekstą galima rasti „Drauge” 2009 m.
rugsėjo 19 d. arba dienraščio sve-
tainėje adresu: www.draugas.org). 

Aš ir ,,Draugo” pirmojo puslapio
redaktorė Loreta Timukienė peržiū-
rėjome tuo metu (š. m. balandžio 20
d., kai pasirodė minėtas Vasiliausko
straipsnis, ir vėliau) pasirodžiusius
,,Draugo” numerius ir atradome, jog
Prezidento teiginiai nėra tikslūs. 

Visų pirma, ,,Draugo” pirmame
puslapyje niekada nebuvo išspaus-
dintas ,,Lietuvos žinių” vyr. redakto-

riaus straipsnis ,,Valdas Adamkus ir
KGB”. Dar daugiau, pats straipsnis
mūsų dienraštyje niekada nebuvo
spausdintas. 

,,Drauge” balandžio 21 d. ne pir-
mame, o šeštame puslapyje buvo iš-
spausdinta naujienų agentūros BNS
informacija ,,Prezidentas V. Adamkus
apie primetamus ryšius su KGB”,
kurioje pateikiamos ištraukos iš V.
Adamkaus išplatinto viešo pareiški-
mo dėl pasirodžiusio Vasiliausko
straipsnio. 

Dar viena žinutė, paimta iš inter-
netinio dienraščio Delfi.lt, ta tema
dienraštyje pasirodė š. m. rugsėjo 4 d.
,,Draugo” pirmame puslapyje pava-
dinimu ,,Adamkus neigia, jog buvo
susijęs su KGB”. Šioje žinutėje rašo-
ma apie V. Adamkaus dalyvavimą TV
laidoje ,,Teisė žinoti”, kur jis dar
kartą paneigė informaciją apie ryšius
su KGB.

Belieka apgailestauti, jog toks
nesusipratimas įvyko. Viliamės, jog
tai nesukliudys mūsų bendradarbia-
vimui ateityje.

Dalia Cidzikaitė
„Draugo” vyr. redaktorė

P. S. Panašaus turinio laiškas bu-
vo išsiųstas LR Prezidentui V. Adam-
kui.

DÈL V. ADAMKAUS TEIGINIÛ APIE ,,DRAUGÂ”

Donato Janutos straipsnyje
,,Gen. Vitkausko istorija ne jam vie-
nam priklauso” (,,Draugas”, 2009 m.
spalio 6 d.) aprašytas Lietuvos ka-
riuomenės likvidavimas paskatino
mane pasidomėti, kaip tomis pačio-
mis aplinkybėmis  elgėsi Latvijos ir
Estijos kariuomenių vadai. Nenoriu
šiuo palyginimu teisti ar smerkti bet
kurį generolą dėl jo elgesio ar pasi-
rinkto kelio.

Latvijos generolas Roberts Kla-
vins (1885–1941) nepriklausomybės
metais vadovavo Latvijos kariuome-
nės Vidžemės divizijai. 1940 m. birže-
lio 17 d. sovietams okupuojant Latvi-
ją, Klavins buvo paskirtas vadovauti
Latvijos liaudies kariuomenei. Dar
nebuvo žinoma, kad jau nuo 1939 m.
rudens Klavins buvo susijęs su sovie-
tu žvalgyba ir NKVD.

1940 m. rugsėjo m. Latvijos liau-
dies kariuomenė buvo pavadinta
Raudonosios Armijos 24-to Šaulių te-
ritoriniu korpusu. Po pakartotinų
,,patikrinimų” daugiau nei 800 kari-
ninkų buvo atleisti. 1941 m. birželio
m. likusieji karininkai buvo išsiųsti į
Rusiją ,,pasitobulinimo kursams Bal-
tijos respublikų karininkams”. Ten,
prasidėjus karui su Vokietija, latviai
buvo suimti arba sušaudyti kartu su
gen. Klavins. Birželio 14 d. daugiau
nei 430 latvių karininkų buvo išsiųsti
į sovietų koncentracijos stovyklas.

Estijos generolas Johan Laidoner
(1884–1953) nepriklausomybės me-
tais  iki 1940 m. birželio 22 d. buvo
Estijos kariuomenės vyriausias va-
das. Palaikė nuoširdžius santykius su
Lietuvos gen. Stasiu Raštikiu. 1940

m. birželio 19 d. Laidoner su žmona
buvo sovietų NKVD suimti. 1941 m.
Laidoner buvo išsiųstas bausmei į Ki-
rov kalėjimą Maskvoje. Tame pačia-
me kalėjime įkalinti buvo ir Lietuvos
Užsienio reikalų ministras Juozas
Urbšys ir Lietuvos ministras pirmi-
ninkas Antanas Merkys. 1953 m. gen.
Laidoner mirė Vladimir kalinių sto-
vykloje.

Lietuvos generolas Vincas Vit-
kauskas (1890–1965) buvo paskirtas
vyriausiu Lietuvos kariuomenės vadu
1940 m. sausio mėn. Kaip rašo Ja-
nuta, jis buvo doras, garbingas pat-
riotas, pasisakęs prieš Lietuvos oku-
paciją. J. Urbšys knygoje ,,Lietuva
lemtingaisiais 1939–1940 metais”
rašo: ,,Išvada aiški: generolo V. Vit-
kausko 1940 m. birželio 15 d. įsaky-
mas Lietuvos kariuomenei (t. y. nesi-
priešinti) buvo ne koks jo asmeniškas
mostas, o teisėtas tarnybinis aktas,
pagrįstas vyriausybės nutarimu pri-
imti ultimatumą.” 1941 m. birželio
m. gen. Vitkauskas buvo išsiųstas į
Rusiją vadinamiems ,,pasitobulinimo
kursams” kartu su kitais karinin-
kais. Nežinau, kas ten buvo dėstoma,
ar jis ten buvo politiškai perauklėja-
mas ar užverbuotas. 

Taigi, palyginus trijų generolų li-
kimus, paaiškėja, jog tik Lietuvos
gen. Vitkauskui pavyko prisitaikyti
prie okupacinio režimo ir nebūti su-
imtam. J. Urbšys vengia vadinti jį  iš-
daviku, tai gal ir mes susilaikykim
nuo gen. Vitkausko pasmerkimo, ne-
žinodami visos istorijos.

Gediminas Indreika
Čikaga, IL

TRIJÛ GENEROLÛ LIKIMAI

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 
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Nuo gegužès mèn. Lietuvoje kiauliû gripu 
susirgo 56 žmonès

Roma, spalio 15 d. (ELTA) –
Daugiausiai Europos Sąjungos (ES)
šalyse uždirba Italijos ir Didžiosios
Britanijos parlamentarai, mažiausiai
– portugalai ir lietuviai. Tokias išva-
das padarė tyrimą atlikę TV žurnalis-
tai. Jų tyrimo rezultatai buvo pa-
skelbti ,,YouTube” laidoje ,,Klaus-
condicio”.

Žurnalistai išstudijavo visą ži-
niasklaidoje ir parlamentų svetainėse
paskelbtą informaciją apie deputatų
algas ir įvairias išmokas šiais metais.

Paaiškėjo, kad, nepaisant daugy-
bės raginimų sunkmečiu veržtis dir-
žus, italų parlamentarai uždirba
maždaug 20,600 eurų per mėnesį.
Teoriniu požiūriu daugiau gauna tik

britų deputatai – 20,760 eurų. Tačiau
įvertinus pragyvenimo lygį Didžiojoje
Britanijoje, italai susižeria beveik 20
proc. daugiau.

Trečioje vietoje yra prancūzų de-
putatai ir senatoriais su 20,416 eurų
atlyginimu. Vokiečiai uždirba beveik
dvigubai mažiau – 10,729 eurų. Dau-
giau kaip po 8,000 eurų per mėnesį
gauna tautos išrinkti atstovai Airijo-
je, Nyderlanduose ir Austrijoje.

Belgijoje išmokos parlamenta-
rams siekia beveik 7,000 eurų, Ispa-
nijoje – 5,000, Suomijoje – šiek tiek
daugiau nei 4,000. Kukliausiai gyve-
na Portugalijos ir Lietuvos deputatai,
gaunantys per mėnesį atitinkamai
3,707 ir 3,139 eurus.

Atkelta iš 1 psl.
Jis taip pat teigė, kad D. Gry-

bauskaitė pasisako prieš bet kokį to-
lesnį mokesčių didinimą, nes mano,
kad riba jau pasiekta, o tolesnis mo-
kesčių didinimas nėra tikslingas.

Vyriausybė planuoja 2 proc.
punktais didinti ,,Sodros” įmokas.

,,Prezidentė visiškai teisi, ir nėra
kaip ginčytis – viešųjų finansų defici-
tas ties 10 proc. riba yra tikrai pavo-
jingas dalykas. Gerai, kad mums pa-
vyko pasiekti, kad deficitas nebūtų
didesnis nei šiais metais”, – po susi-
tikimo su D. Grybauskaite kalbėjo A.
Kubilius.

Pasak jo, visą deficitą iš esmės
sukuria tai, kad valstybės biudžeto
pajamos krito iki 2006 m. lygio, o iš-
laidos liko 2008 m. lygio.

Anot Vyriausybės vadovo, didžiau-
sią problemą kelia nuo 2006 m. išau-
gusios motinystės išmokos, senatvės
pensijos, pervedimai į Privalomąjį
sveikatos draudimo fondą, atlygini-
mai mokytojams, šalpos išmokos ir
darbo užmokestis viešajame sektoriu-
je. A. Kubiliaus teigimu, į 2006 m.
lygmenį kol kas pavyko sugrąžinti tik
viešojo sektoriaus atlyginimus.

,,Turėsime ieškoti pakankamai
nelengvų sprendimų, kurie leistų pa-
siekti, kad 2011 m. liktume ne su 10
proc., o su mažesniu deficitu”, – aiš-
kino premjeras.  

Vyriausybė trečiadienį pritarė
2010 metų nacionalinio biudžeto,
Sodros ir Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžeto projektams. Jie
bus pateikti svarstyti Seimui.

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) –
Naujuoju A(H1N1), arba vadina-
muoju kiaulių gripų Lietuvoje nuo
gegužės mėnesio susirgo 56 žmonės.
Lietuvos pareigūnai sergamumą šiuo
gripu, dėl kurio pasaulyje yra pa-
skelbta pandemija, vadina mažu.

Iš viso Lietuvoje įtardami naująjį
gripą į medikus ištyrimui kreipėsi
354 asmenys. Šiuo gripu susirgo 31
moterys ir 25 vyrai, apie 79,6 proc.
susirgusiųjų – iki 30 m. amžiaus. Nu-
stačius ligą apie trečdalis susirgusių-
jų buvo hospitalizuota, likusiems
skirtas ambulatorinis gydymas, pra-
nešė Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM).

Pasak pranešimo, bent po vieną
susirgimą yra nustatyta kiekvienoje
Lietuvos apskrityje, išskyrus Aly-
taus.  Daugiausia atvejų – Vilniaus
apskrityje – 29. 12 asmenų užsikrėtė

būdami Lietuvoje, 44 susirgimai yra
susiję su kelionėmis į kitas šalis.

Sveikatos apsaugos viceministro
Artūro Skiko teigimu, Lietuvoje ser-
gamumas pandeminiu gripu yra ma-
žas. Pasak viceministro, šalies gydy-
mo įstaigos turėtų planuoti apsaugos
priemones, jei sergamumas didėtų.

Planuojama, kad vakcina Lie-
tuvą pasieks ne anksčiau kaip 2010
m. antrąjį ketvirtį. Nutarta pirmiau-
sia vakciną skirti medicinos darbuo-
tojams.  

Pasaulio sveikatos organizacija
pataria gripo pandemijos metu pir-
miausia apsaugoti asmenis, sergan-
čius lėtinėmis ligomis, nėščiąsias ir svei-
katos priežiūros įstaigų darbuotojus.

Nuo gripo A(H1N1) pandemijos
pradžios Europoje skaičiuojama dau-
giau nei 59,000 susirgimų, visame pa-
saulyje – daugiau nei 378,000.

Kauno arkivyskupijos kunigai
aptar∂ sielovados pad∂tî�

G. Lukšo ,,Duburys” pateko 
î antrâ ,,Oskaro” atrankos etapâ�

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Apdovanojimą Z. Jan (d.) įteikė Lie-
tuvos ambasadorius Lenkijoje Egidi-
jus Meilūnas.                   Eltos nuotr.

Varšuva, spalio 16 d. (ELTA) –
Aktyviam Lenkijos ,,Solidarumo” vei-
kėjui, palaikiusiam glaudžius ryšius
su Lietuvos ,,Sąjūdžio” dalyviais,
Zbignew Piotr Jan Varšuvoje įteiktas
ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai” Ka-
rininko kryžius. Apdovanojimą įteikė
Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Egi-
dijus Meilūnas.

Būdamas Rytų Europos forumo
direktoriumi Z. Jan rengė susitikimus
su Lietuvos politikais, sausio 13-ąją
kartu su Lietuvos žmonėmis gynė
Seimo rūmus. Jo pastangomis į Lie-
tuvą buvo gabenama ryšio technika.
Z. Jan nuo 1989 m. buvo Lenkijos
Seimo narys. Dirbdamas Seimo Už-
sienio reikalų komitete rėmė Lietuvos
išsivaduojamąjį judėjimą, organiza-
vo dvišalius politikų susitikimus, pa-
ramos akcijas.

Priimdamas apdovanojimą Z.
Jan pasidžiaugė, kad Lenkija ir Lietu-
va tapo nepriklausomomis valstybė-
mis ir kad abi šalys yra Europos Są-
jungos ir NATO narės. Tai, anot jo,
yra aktyvių lietuvių nuopelnas, ku-
riuos parėmė ir Lenkija.

Apdovanojimo iškilmėse dalyva-
vo Z. Jan šeima, kolegos ir Lietuvos
ambasados Lenkijoje darbuotojai. 

Vilnius, spalio 16 d.
(Bernardinai.lt) – Kauno kurijoje vy-
ko arkivyskupijos kunigų susirinki-
mas. Jam vadovavo Kauno arkivys-
kupas metropolitas Sigitas Tamkevi-
čius. Pirmoje susirinkimo dalyje ar-
kivyskupijos Katechetikos centro va-
dovas dr. Artūras Lukaševičius pris-
tatė vaikų ir jaunimo rengimą sakra-
mentams, antrojoje augziliaras vys-
kupas Jonas Ivanauskas aptarė Kau-
no arkivyskupijos antrojo sinodo nu-
tarimų įgyvendinimą.

A. Lukaševičiaus pranešimo tiks-
las buvo aptarti su kunigais, kaip ar-
kivyskupijoje vyksta katechetinis
darbas rengiant vaikus ir jaunimą
įkrikščioninimo sakramentams. Su-
taikinimui ir Pirmajai komunijai jau
keleri metai arkivyskupijoje vaikai
gana sėkmingai rengiami pagal arki-
vyskupijos Katechetikos centro pa-
rengtą programą „Vaikų rengimas
Sutaikinimui ir Eucharistijai”. Arki-
vyskupijos parapijose jau pradedama

įgyvendinti taip pat šio centro pa-
rengta ir jaunimo pasirengimo Su-
tvirtinimui programa.

Svarbiausias ir galutinis minėtų
programų tikslas, pasak A. Lukaše-
vičiaus, – padėti vaikams ir jaunimui
tapti praktikuojančiais katalikais.
Pasak A. Lukaševičiaus, naująją ren-
gimo Sutvirtinimui programą rengė
ir jos įdiegimu rūpinasi dvi katechetų
grupės, vadovaujamos seserų vie-
nuolių. Programa apima 8 mėnesių
rengimo laikotarpį.

Minėta rengimo Sutvirtinimui
programa, kuomet jaunimas sudomi-
namas, jam padedant užmegzti as-
meninį santykį su Jėzumi, jau rodo
pirmuosius gražius vaisius. Atkreip-
tas dėmesys, jog Lietuvoje rengimas
sakramentams, įprastai prasidedan-
tis tikėjimo tiesų perteikimu, nelei-
džia pasiekti galutinio tikslo – tikro
vaikų įsišaknijimo krikščioniškame
gyvenime.

Vilnius, spalio 16 d. (ELTA) –
Amerikos kino akademijos ,,Oskaro”
apdovanojimo geriausio filmo užsie-
nio kalba kategorijoje pristatytas Gy-
čio Lukšo vaidybinis filmas ,,Dubu-
rys” įveikė pirmojo etapo atranką ir
gavo teisę toliau varžytis šioje kate-
gorijoje. Lietuviško filmo dar laukia
profesionalių Amerikos kino vertin-
tojų peržiūros.

Filmas ,,Duburys” pagal rašytojo
Romualdo Granausko to paties pa-
vadinimo romaną pateko tarp 65 kino
juostų iš įvairių šalių, pretenduojan-
čių tapti geriausiu filmu užsienio kal-
ba 82-ąjį kartą rengiamuose ,,Oska-
ro” apdovanojimuose.

G. Lukšo naujausias darbas pri-
statomas Berlyne spalio 16–22 d.

vykstančiame Baltijos šalių kino fes-
tivalyje ,,Baltic Films”. Čia taip pat
rodomi lietuviški filmai ,,Vabzdžių
dresuotojas” ir ,,Balkonas”.

Lapkričio viduryje ,,Duburį” pa-
matys Kairo tarptautinio kino festi-
valio žiūrovai Egipte, gruodį juosta
keliaus į New York, kur dalyvaus gar-
siajame Šiuolaikinio meno muziejuje
,,MoMA” rengiamose Lietuvių kino
dienose. Pasak A. Stoškaus, šia proga
lietuvių filmu domisi įtakingas New
York dienraštis ,,The New York Times”.

G. Lukšo ,,Duburys” pakviestas
ir į tarptautinį kino festivalį Tamilų
Nadu Indijoje, kuriame prieš keletą
metų buvo įvertintas Janinos Lapins-
kaitės vaidybinis filmas ,,Stiklo šalis”.

I. Šimonyt∂: artimiausiu metu – jokiû
galimybiû� baigti Valdovû� rùmus 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) – Fi-
nansų ministrė Ingrida Šimonytė sa-
ko, kad nėra jokių galimybių arti-
miausiu metu baigti Valdovų rūmų
statybą. Tam, remiantis skaičiavi-
mais, esą reikėtų 150 mln. litų.

,,Pabaigti Valdovų rūmų statybų,
bijau, kad artimiausiu metu nepavyk-
tų pagal tuos apetitus, kurie yra pa-
teikti kaip skaičiavimai, reikalingi
rūmams pabaigti”, – po susitikimo su
prezidente Dalia Grybauskaite sakė
ministrė.

Vyriausybė buvo numačiusi kitą-
met Valdovų rūmų statybai skirti 25
mln. litų. Spalio pabaigoje žinia-

sklaidoje skelbta, kad kultūros minis-
tras Remigijus Vilkaitis šį finansavi-
mą sumažino trečdaliu – iki 17 mln.
litų. Tai esą itin papiktino kadenciją
baigusį prezidentą, socialdemokratų
garbės pirmininką Algirdą Brazauską.

Vilniaus pilių direkcija tuomet
pareiškė, kad, jeigu kitais metais bus
skiriama 17 mln. litų, lankytojai į
Valdovų rūmus priimti nebus.

Valdovų rūmams nuo 1995 m. jau
išleista daugiau kaip 200 mln. litų.
Prieštaringai vertinamas Valdovų rū-
mų atkūrimas yra vienas didžiausių
kultūros srities investicinių projektų
nepriklausomos Lietuvos istorijoje.

Lietuvos parlamentarai uždirba mažiausiai

D. Grybauskaitè: vis dar siùloma
gyventi ne pagal išgales
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Po rinkimû Vokietijoje

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) –
Vaclav Havel, vadovavęs 1989 m.
,,Aksominei revoliucijai”, per kurią
tuometinėje Čekoslovakijoje buvo tai-
kiai nuverstas komunistinis režimas,
apkaltino savo įpėdinį prezidento
pareigose, kad jis daro žalą šaliai, ne-
pasirašydamas Europos Sąjungos
(ES) pertvarkų sutarties.

73-ejų metų V. Havel sakė, kad
dabartinis valstybės vadovas Vaclav
Klaus, su kuriuo buvęs prezidentas
smarkiai nesutaria, ,,kenkia šiai res-
publikai ir yra neatsakingas”.

Tai buvęs disidentas, dramatur-
gas V. Havel pareiškė susitikęs su užsie-
nio valstybių žurnalistais 20-ųjų ,,Ak-
sominės revoliucijos” metinių proga.

,,Negaliu nekomentuoti dabarti-
nės politinės padėties”, – sakė jis.

Dabartinio prezidento V. Klaus,
kuris garsėja kaip aršus euroskepti-
kas, nuostata yra paskutinė kliūtis
ES Lisabonos sutarties, kuriai jau
pritarė visos Bendrijos valstybės, iš-
skyrus Čekiją, patvirtinimo kelyje.

Šiuo dokumentu siekiama užtik-
rinti geresnį ES valdymą ir sustip-
rinti jos įtaką pasaulyje.

Ilgą laiką Lisabonos sutartį kriti-
kavęs V. Klaus dabar reikalauja ,,pas-
kutinės minutės” išlygos dėl ES Pa-
grindinių teisių chartijos, ir tik gavęs
atitinkamas garantijas žada svarstyti
galimybę pasirašyti pertvarkų doku-
mentą. Panašios išimtys 2007 m. per de-

rybas dėl Lisabonos sutarties buvo su-
teiktos Lenkijai ir Didžiajai Britanijai.

Abeji Čekijos parlamento rūmai
jau patvirtino Lisabonos sutartį. Jei
šis dokumentas žlugs, Bendriją gali
ištikti krizė.

V. Klaus pareiškė, kad dokumen-
tas leis žmonėms, kurie po Antrojo
pasaulinio karo buvo išvaryti iš Čeki-
jos, apeinant šalies teismus iš karto
kreiptis į Europos Teisingumo Teis-
mą ir kelti reikalavimus dėl turto
grąžinimo.

V. Havel ir teisininkai nesutinka
su tokia nuomone. Konservatyvių pa-
žiūrų ekonomistas V. Klaus seniai ne-
sutaria su V. Havel, į politiką pasu-
kusiu dramaturgu.

V. Havel sakė, kad nepaisant
problemų, su kuriomis susiduria 10
mln. gyventojų turinti Čekija, šalis
yra teisingame kelyje – joje puoselė-
jamos demokratijos vertybės, galioja
įstatymo viršenybės principas, ger-
biamos žmogaus teisės ir klesti lais-
vosios rinkos ekonomika.

Tačiau V. Havel taip pat sakė, jog
,,reikia dešimtmečių”, kad žmonių
protai išsivaduotų nuo komunizmo
palikimo. Pasak buvusio prezidento,
didžiausia problema yra tai, kad ,,ne-
kreipiama dėmesio į moralinę būklę,
kuri yra teisinės tvarkos ir visos vi-
suomenės gyvenimo atspirties taš-
kas”.

V. Havel:  Çekijos prezidentas daro
žalâ savo šaliai

lemas, tačiau greičiausiai jis laikysis
tokios pačios nuostatos, kokios šiuo
klausimu laikydavosi A. Merkel. Ne-
skausmingai pagrūmojusi pirštu, Vo-
kietijos kanclerė į susiklosčiusią
padėtį galiausiai visuomet pažiūrė-
davo pragmatiškai – su Rusija nau-
dingiau palaikyti draugiškus santy-
kius, nes tai atitinka ekonominius
abiejų šalių interesus.

Kad įsitikintum, jog Vokietijai ir
Rusijai reikia vienai kitos, užtenka
paminėti du pavadinimus: „Nord
Stream” ir „Opel”. „Nord Stream”
nauda Vokietijai yra keleriopa. Visų
pirma Vokietija importuoja iš Rusijos
apie 30 proc. reikalingų dujų ir Balti-
jos jūros dugnu tiesiamas dujotiekis
leis apsirūpinti šiais ištekliais aplen-
kiant bet kokias tranzitines šalis. Du-

jų tiekimas tokiu atveju priklausys
tik nuo Rusijos. Kaip teigia bendros
Vokietijos ir Rusijos dujų bendrovės
„Wingas” vadovas Rainer Seele,
„saugiausia tranzito šalis – Baltijos
jūra”. Be to, nutiesus „Nord Stream”,
Vokietija taptų didžiausia energeti-
nių išteklių skirstytoja Europoje, nes
jos teritorijoje nuo „Nord Stream”
dujotiekio būtų tiesiamos atšakos, ve-
dančios į kitas Europos valstybes.

Vokietijos automobilių gamintojo
„Opel” 55 proc. akcijų išpirkimas iš
bankrutuojančios bendrovės „Gene-
ral Motors” – dar vienas sąlyčio su
Rusija taškas. Mašinų pramonę gel-
bėti ir vokiečių darbo vietų išsaugoti
padėjo ir rusiškas kapitalas, nes Ka-
nados susivienijimas „Magna”, įsigi-

jęs kontrolinį „Opel” akcijų paketą,
bendradarbiauja su Rusijos valstybi-
niu banku „Sberbank”. Panašios gel-
bėjimo akcijos laukia ir kita pramo-
nės šaka – laivų statyba. Nors Rusijos
investicijos Vokietijos valdžios nebu-
vo sutiktos kaip geriausias pasirinki-
mas pramonei gelbėti, suplanuoti
sandoriai įpareigoja palaikyti su
Kremliumi gerus santykius.

Todėl akivaizdu, kad draugystė
su Rusija nesiliaus net ir į Vokietijos
parlamento valdančiąją koaliciją ne-
patekus socialdemokratams. Ekono-
minis interesas jau seniai yra Vokie-
tijos ir Rusijos santykių atrama, ji ne-
sugrius ir į valdančiąją koaliciją atė-
jus liberalams. Netgi atvirkščiai. Juk
ši partija, atėjusi į valdžią su šūkiu,
raginančiu mažinti mokesčius, gina
verslo interesus. Kai verslininkams
atsiveria galimybės plėtoti pelną ža-
dančius verslo projektus, Rusijos ne-
demokratiškumo požymių jie tikrai
neiškels į pirmąjį planą. Šiandieninis
Rusijos politinės viršūnės yra ir eko-
nominės svarbiausių ūkio sričių
viršūnės, todėl su politikais reikia
draugauti.

O draugauti, atrodo, visai nesu-
dėtinga. Ypač kai pavyksta draugais
vienu metu paversti ir JAV, ir Rusiją.
Jau minėtasis liberalas G. Wester-
welle, besitaikantis į užsienio reikalų
ministro kėdę, sveikindamas sprendi-
mą neįkurti priešraketinės gynybos
skydo Čekijoje bei Lenkijoje, sugebėjo
vienu metu būti ir proamerikietiškas,
ir prorusiškas. Nesugebėta įtikti tik
Vidurio ir Rytų Europai, bet, žvel-
giant pragmatiškai, tai mažiausias
praradimas.

Būsimajam Vokietijos diplomati-
jos vadovui ir ateityje neturėtų būti
sunku vykdyti politiką, paremtą na-
cionaliniais interesais. Užsienio poli-
tikos naujokas turės rimtą mokytoją.
Pasimokyti Realpolitik gudrybių G.
Westerwelle galėjo jau iš rugpjūčio
mėnesį Sočyje vykusio A. Merkel su-
sitikimo su Rusijos prezidentu Dmit-
rij Medvedev. Konferencijos metu Ru-
sijos vadovas negailėjo priekaištų da-
bartinei Ukrainos valdžiai, su kuria
esą neįmanoma palaikyti normalių
santykių, taip dar labiau sustiprin-
damas įtarimus, kad Rusija visais
įmanomais būdais stengsis Ukrainos
valdžios viršūnėje pastatyti Kremliui
palankius žmones. Tačiau A. Merkel,
regis, nė negirdėjo D. Medvedev žo-
džių. Atrodo, prie tokios kanclerės
laikysenos turėsime įprasti dar ket-
veriems metams.

Jurgita Laurinènaitè�
Geopolitika.lt

Paskutinį rugsėjo sekmadienį Vo-
kietijoje vykę parlamento rinkimai
buvo sėkmingi dviem partijoms –
krikščionims demokratams su kanc-
lere Angela Merkel priešakyje ir Lais-
vųjų demokratų partijai. Krikščionių
demokratų sąjunga ir šios partijos
atitikmuo Bavarijos žemėse – Krikš-
čionių socialinė sąjunga surinko ma-
žiau balsų nei prieš ketverius metus,
o laisvųjų demokratų pasirodymas
rinkimuose buvo toks sėkmingas, kad
abi centro dešiniosios jėgos galės su-
daryti valdančiąją koaliciją.

Socialdemokratų partijos, surin-
kusios mažiausiai procentų balsų nuo
pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos,
išstūmimas į opoziciją turėtų būti
reikšmingas pokytis, žadantis per-
tvarkas. Tačiau apie jas garsiau kal-
bama tik vidaus politikos srityje. Kal-
bėdami apie užsienio politikos kursą,
specialistai sutartinai linksi galvomis
– didelių pasikeitimų laukti neverta.
Nors socialdemokratą Frank-Walter
Steinmeier užsienio reikalų ministro
pareigose tikriausiai pakeis diploma-
tijos naujoku vadinamas Guido Wes-
terwelle, santykiuose su kitomis vals-
tybėmis ir toliau bus remiamasi lig-
šiolinėmis nuostatomis. Juk už val-
džios vairo – ta pati vadovė ir ta pati
valdančioji jėga, rinkimuose gavusi
dvigubai daugiau balsų nei koalicijos
partneriai liberalai. Pareiškę norą
tarti svarų žodį sprendžiant vidaus
politikos (pavyzdžiui, mokesčių ma-
žinimo) klausimus, užsienio politikos
srityje liberalai greičiausiai nesi-
stengs draskyti akių ir nusileis dau-

giau rinkėjų paramos sulaukusiems
krikščionims demokratams.

Lietuvai, be abejo, aktualiausia
yra tolesnių Vokietijos santykių su
Rusija ir rytinėmis Europos valsty-
bėmis raida. Socialdemokratų parti-
jos pralaimėjimas turėtų reikšti, kad
Rusija sulauks griežtesnio demokra-
tijos plėtros, žiniasklaidos laisvės ir
žmogaus teisių apsaugos vertinimo,
nes socialdemokratai, būdami šiltes-
nių santykių su Rusija šalininkai,
dažnai įvairių pažeidimų joje tiesiog
stengdavosi nepastebėti. Liberalų
partijos kandidatas į užsienio reikalų
ministro pareigas tikino kreipsiąs
daugiau dėmesio į šias Rusijos prob-

Vokietijos kanclerė Angela Merkel. SCANPIX nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

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

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

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

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

Tęsiant apgavysčių automobilių
stovėjimo aikštelėse temą, reikėtų
paminėti šias kiek mažiau paplitu-
sias, tačiau vis tiek pavojingas sukčių
išmones, su kuriomis ypač tikėtina,
jog susidursite, jei gyvenate didelia-
me mieste:

• Nors, atrodo, pasistatėte auto-
mobilį leistinoje vietoje, sugrįžę pa-
stebite, jog jums išrašytas baudos ta-
lonas (,,ticket”) – už neleistiną arba
neteisingą automobilio pastatymą.
Talone nurodytas jį išdavusios kom-
panijos pavadinimas bei interneto
svetainės adresas, skirtas susimokėti
baudai. Deja, apsilankius šioje svetai-
nėje jūsų laukia nemalonumai, susiję
su tapatybės vagyste, įvedus į apklau-
sos formas asmeninius duomenis,
ir/arba  finansiniai nuostoliai, sumo-
kėjus pinigus sukčiams, neturėju-
siems jokios teisės prašyti pinigų ir
,,bausti” už statymo pažeidimus. To-
dėl jei gavote baudos taloną ne iš poli-
cijos, o iš kokios nors įstaigos ar orga-
nizacijos, teigiančios apie turimą
teisę skirti baudas, reikėtų atidžiai
pasitikrinti, ar toji teisė, o ir pati or-
ganizacija, išvis egzistuoja. Taip pat
nederėtų mokėti pinigų internete
arba siųsti juos paštu nurodytu ad-
resu, neįsitikinus, kam ir už ką mo-
kama. 

• Automobilių ratų suvaržymas
,,batais” ar kitomis priemonėmis nė-
ra labai įprastas Jungtinėse Valstijo-
se, išskyrus didmiesčius. Tačiau ir čia
apgavikai sugeba prasisukti, surakin-
dami niekuo dėtų žmonių automobi-
lius dėl, atseit, neteisėtai ar neteisin-
gai pastatyto automobilio bei vėliau
reikalaudami susimokėti už jų ,,iš-
laisvinimą”. Kaip ir netikrų baudų
atveju, derėtų pirmiausia smulkiai
išsiaiškinti, kokia kompanija ir kodėl
surakino automobilį, užsirašyti jos
adresą bei telefoną – šie duomenys,
reikalui esant, pravers bendraujant
su teisėsaugos atstovais. Tuo tarpu
susimokėti visgi gali tekti, juk prie-
šingu atveju automobilio iš vietos
nepajudinsite. 

• Įvairių prekių siūlymai ir pini-
gų kaulijimas nebūtinai vyksta vien
automobilių stovėjimo aikštelėse. Ne-
aiškių ketinimų turintys praeiviai jus
gali sustabdyti ir parke, ir prekybos
centre, ir tiesiog gatvėje. Asmenys,
pasakojantys graudžias istorijas apie
tai, kaip pamiršo namuose piniginę ir
dabar, pasibaigus kurui jų automobi-
lyje, nebegali sugrįžti namo, yra
viena apgavikų – pinigų kaulytojų rū-
šis. Kai kada šie žmonės netgi atsive-
da su savimi vaikus, specialiai apsi-

rengia neprastais rūbais, siekdami
sudaryti ,,padorumo” įspūdį. Tačiau
bet kuriuo atveju pinigų jiems duoti
nereikėtų – nebent jums visiškai vis
viena, kam bus panaudotos jūsų
sunkiai uždirbtos lėšos. 

Įvairių prekių pardavėjai taiko
keletą strategijų, skirtų apgauti pa-
tiklias aukas, besitikinčias už skati-
kus nusipirkti gerą daiktą. Kartais jie
pasakoja graudžias istorijas vien tam,
kad po to tarsi nejučia  išsitrauktų
kokį nors daiktą (dažnai – juvelyrinį
papuošalą), kuris, jų tikinimu, yra be
galo vertingas ir, jei nebūtų tokioje
beviltiškoje padėtyje, jie tikrai jo pus-
velčiui neparduotų. Tačiau dabar –
kodėl jums jo neįsigijus? Maža to, ki-
tas ,,praeivis” (iš tiesų – bendrinin-
kas) paskuba ,,užtikrinti” prekės ver-
tingumą. Deja, jei susigundysite jų
pasiūlymu, nenustebkite, jog įsiūlyta
prekė pasirodys neverta nė tų kelių
skatikų, kuriuos atidavėte sukčiams. 

Panaši lemtis laukia ir žmonių,
susigundžiusių pirkiniais iš ,,baltų
autobusiukų”, kuriuos kartais galima
pamatyti prie prekybos centrų, vilio-
jančius praeivius užrašais apie žemas
kainas ir kokybiškas prekes (įvairius
įrankius bei prietaisus, papuošalus,
meno dirbinius, kai kada netgi bal-
dus). Pardavėjai paprastai tikina esą
sąžiningi ir netgi duoda naudojimo
,,galiojimo laiką” prekei. Deja, kai
nusipirkę apsižiūrėsite, jog prekė yra
padirbta arba žemos kokybės, auto-
busiuko nerasite nė pėdsako, todėl
beliks tik apraudoti patirtus nuos-
tolius. Pagaliau, kartais pasitaiko, jog
sukčiai tiesiog prieina ir kaip didelę
paslaptį pasisako radę nemažą sumą
pinigų, kurią su jumis pasidalintų už
kokią nors jiems vėliau padarytą pas-
laugą (tarkime, kur nors juos nuvež-
ti). Tačiau pirma paprašo sumokėti
kažkiek pinigų ,,susitarimo vardan”.
Deja, pakibę ant šio kabliuko, sulauk-
site tik pergyvenimų ir nusivylimo
dėl savo naivumo. 

Be abejo, sunku ir galbūt never-
ta, vos iškėlus koją iš namų, aplink
matyti tik apgavikus ir niekadėjus.
Kita vertus, nederėtų prarasti budru-
mo, ypač bendraujant su nepažįsta-
mais žmonėmis – neskubėti nei teikti
jiems tiek savo asmeninių duomenų,
nei skirtis su sunkiai uždirbtais savo
pinigais, neįsitikinus, su kuo turite
reikalą. Paprastas sveikas protas ir
šiek tiek apdairumo šiuo atveju – ge-
riausi patarėjai.

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELIŲ
,,VAIDUOKLIAI”:

APGAVYSTĖS, TYKANČIOS
VAIRUOTOJŲ (2)

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242

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

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Sudoku Nr. 18 atsakymai

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Atkelta iš 3 psl. Kad ir patį
,,Draugą” lietę įvykiai nesusilaukė
platesnio aprašymo. Buvo linkstama
viską, kas yra nemalonu, šluoti po
kilimu, mažinti ar tiesiog paneigti.
,,Draugas” savo gairėmis pasirinko
,,informuoti ir formuoti” liniją. Visa
kita liko antraeiliais reikalais.

Šiuo metu girdėti vis daugiau ir
daugiau balsų, kad ,,Draugas” turi
likti ištikimas savo praeičiai, savo
krypčiai, kad neprarastų ištikimų

bendradarbių bei skaitytojų. Pagarba
jiems. Gal ir reikėtų laikyti vienu iš
išeivijos stebuklų, kad mielasis
,,Draugas” jau visą šimtą metų ištiki-
mai lanko savo skaitytojus? Tačiau
skaitytojų gretos retėja. Paskutinis li-
kęs skaitytojas, pakelėje į Anapilį,
bus prašomas išjungti ,,Draugo”
spausdinimo mašinas.  Nors ir  pavė-
luotai, versdami naują lapą įžengsime
į kompiuterių amžių. 

Mano draugystė su ,,Draugu”

Lietuvių Kredito Unija
švenčia „Stimulus Celebration”

ir kviečia į ypatingą naujos lietuviškos operos 
„Karalius be karūnos”

III akto pristatymą. 

Žodžiai ir muzika Paul Aristidas Trimakas.
Pristatymas vyks šeštadienį, spalio 24 d. 6 val. vak.
Lietuvių tautiniame centre (Lithuanian National Center), 

3356 Glendale Blvd. Los  Angeles,  CA, 90039.
(Nemokama vakarienė, šokiai)

R.S.V.P. 323-661-5276
El. p.: LithuanianCU@SBCGlobal.net

,,Draugo” sudoku Nr. 17  teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
E. K., Orland Park, IL
B. Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
K. J. M., Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Gerbiami sudoku sprendėjai, atsiprašome dėl įsivėlusios klaidos
pateikiant sudoku Nr. 17 atsakymus. Rugsėjo 19 d. ,,Draugo” numeryje nebu-
vo pateikti antrosios užduoties atsakymai. Atsiprašome dėl šio akibrokšto ir
nuoširdžiai dėkojame visiems Jums už atsiųstus atsakymus.  Nekantriai lauk-
sime jų ir toliau. Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių
atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago,
IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

We would like to sincerely congratulate the colleagues at Draugas
and wish a pleasant Gala event.

Please note that information about this special and historical event
was published on AmCham Lithuania web page.

Sincerely,
Aistė Andziulevičiūtė
Executive Director
American Chamber of Commerce

Mieli kolegos „Draugo” kūrėjai ir Jūsų skaitytojai,

Viešoje erdvėje laikraštis „Draugas” pristatomas kaip seniausias
pasaulyje, be pertraukos leidžiamas lietuviškas laikraštis. Šis kuklus sa-
kinys apie Jūsų leidinio šimtametę istoriją pasako daug ką – Jūs pa-
tyrėte ne vieną išbandymą, Jums teko nuolat ieškoti svarbių ir aktualių
temų, rūpintis laikraščio leidyba ir, svarbiausia, nepamiršti skaitytojų.
Be jokios pertraukos, be jokio atokvėpio Jums tai pavyko daryti 100 me-
tų –  tai labai daug. 

Tačiau kiekvienam laikraščiui brangiausias turtas visuomet buvo,
yra ir išlieka tik ryšys su skaitytojais. Jūsų skaitytojai gyvena šiapus ir
anapus Atlanto, jų galite rasti bet kuriame žemyne. Galbūt tam talkina
ir simbolinis Jūsų pavadinimas – „Draugas”. 

Todėl noriu Lietuvos žurnalistų sąjungos ir žurnalistų bendruo-
menės vardu pasveikinti Jus su įspūdingu Jubiliejumi. O linkėti norisi
tik vieno – kūrybinės ugnelės, kurios šilumą gali įvertinti Jūsų skaity-
tojas.

Dainius Radzevičius
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas

Savaitraščio ,,Amerikos lietuvis” kolektyvas nuoširdžiai sveikina
Jus, sulaukusius garbingo 100 metų jubiliejaus. Jums, lietuvybės židi-
nio puoselėtojams ir tautinio žodžio riteriams, linkime tęsti kilnią tėvų
ir protėvių misiją ateitiems kartoms. Gausus skaitytojų būrys telydi
Jūsų darbus!

Pagarbiai, 
,,Amerikos lietuvio” kolektyvas

SVEIKINAME

šimtametį ,,Draugą” –
būk ir toliau puikus ir nepamainomas,
visų lietuvių labai laukiamas bičiulis.

Tegu ta draugystė tęsiasi metų nebeskaičiuojant!

Kanados lietuvių katalikų kultūros
draugija „Žiburiai” 

ir savaitraščio ,,Tėviškės žiburiai” darbuotojai
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Atsirado ir tikrų spor tininkų, kurie ne ėjo, o bėgo. Vidutiniškai  į vieną
galą buvo nubėgta per vos dau giau nei valandą. Šių žmonių ištvermingumas
stebino ir pel nė kitų žmonių pagarbą jiems. Puikus oras tarsi Dievo palaima
lydėjo tiek einant, tiek besimaudant, tiek grįžtant. Nors nemažai vaikų grį žo
nutrintomis ar pūslėtomis kojomis, tai buvo tik menki dalykai. Smagu, jog
šaunioms stovyklos slau gėms Ritai Giedraitienei bei Kristinai Bandžiulienei
nereikejo suteikti ypa tingos medicininės pagalbos. Malo niai išvargę po va-
karienės, visi drau giškai sukritę ant čiužinių žiūrėjo fil mą ir vėliau tarsi kū-
dikiai sumigo. 

Dar viena iš ,,Metų maratono” šven čių buvo Užgavėnės. Ši diena buvo
ypatingai nuotaikinga ir linksma. Blynų valgymas, kaukių darymas, persi-
rengimas čigonais bei gy vu liais sukūrė linksmą nuotaiką va karinėje mugėje.
Ypatingai linksmino Lašininio (Kęstutis Daugirdas) ir Ka na pinio (Algis Gry-

bauskas)  kova, kai kanapinis nugalėjo lašininį ir simboliškai žiemą pakeitė
pavasaris. Pakylėta nuotaika atšventę Užga vė nes, kitą dieną vaikai turejo
progą išlieti entuziazmą Sporto šventėje. Tą dieną visi buvo paskirtyti koman-
domis, turėjo savo spalvą, kūrė šū kius, lenktyniavo. Tai buvo puiki proga
pajusti, koks svarbus yra komandos jausmas, bendrumas, dvasia, jog kartu
būdami galime būti dvigubai stipresni, galingesni.

Viena iš gražiausių dienų buvo Susikaupimo vakaras, atitinkantis lap-
kričio mėnesio šventę — Vėlines. Šią dieną visi stengėsi būti su sikaupę,
prisiminti mirusius arti muo sius. Ypač jog pastaraisiais metais mūsų pasaulį
paliko nemažai Dainavai brangių žmonių: Kazys Bradūnas, Bronius Poli-
kaitis, Rasa Poskočimienė, dr. Petras Kisielius, Dalia Katiliūtė-Boydstun,
Kristina Stankutė. Iš pradžių šią dieną siautė audra, lijo, griaudėjo griausti-
nis, žaibavo, sukosi vėjas. Kai buvo laikas išeiti laukan, pasidarė ramu lyg
niekad:  virš ežero lyg vata susirinko migla, nurimo vėjas, buvo maloniai šilta,
paslaptingai nusidažė dangus. Tai buvo lyg ženklas iš mūsų mylimųjų miru -
siųjų, jog jie su mumis, jog jie laimina ir džiaugiasi, kad atsimename, esame
kartu su jais. Vakarą užbaigėme širdingomis Mišiomis, už kurias esame dėkin-
gi stovyklos kapelionui  kunigui Gintarui Vitkui.

Po Susikaupimo vakaro, surinkę visas išsiblaškiusias mintis, moksleiviai
galėjo atsipalaiduoti ir šiltai sutikti Dainavą aplankiusius latvių stovyklauto-
jus iš Garezers stovyklavietės. Atvykstantys svečiai buvo pasitikti dainomis ir
plojimais. Vėliau kiekvienas lietuvis buvo atsakingas už vieną latvį, taip suda-
rytos poros rinkosi į didesnes grupes, žaidė žaidimus, apžiūrinėjo stovyklą,
pietavo, sportavo, šoko tautinius šokius, dainavo. Vakare jaukiai susėdę aplink
laužą žiūrėjo vieni kitų pasirodymus, ragavo latvių šv. Jono vaišes (Jono sūrį
ir lašiniočius). Kai latviams buvo laikas vykti namo, visi susikibę rankomis
sudainavo vakaro giesmę ir entuziastingai išlydėjo latvius
namo. Tiek moksleiviai, tiek vadovai, tiek stovyklos or-
ganizatoriai buvo patenkinti drau giška, malo-
nia diena. Galima dėkoti šauniajam stovyk-
los komendantui Kęstu čiui Aukštuoliui,
įkvėpusiam sto vyklautojus atsakingai,
tvarkingai pasirodyti tą nuos -
tabią dieną. 

Paskutinė stovyklos
programoje numatyta diena
bu vo šokių vakaras. Ši diena
tarsi  trūks ta mas taškas už-
baigė stovyklą. Išklausę pas-
kutines Mišias, susikrovę la-
gaminus ir sutvarkę aplinką,

moksleiviai galėjo leisti sau gražiai pasipuošti,
paskutinį vakarą nuoširdžiai pabendrauti vieni su
kitais, pašokti, pa si linksminti. Ypatingą vakarienę
patiekė šaunusis stovyklos virtuvės štabas: Rima
Giedraitytė, Saulė Grybauskaitė, Diana Kar velytė,
Šarūnas Dau girdas bei Justas
Lelis. Ši komanda su nuostabiomis virtuvės
šeimininkėmis Laima Ja ra šiene, Daiva Lu-
kasiewicz ir Alma Jankiene kasdieną rū-
pinosi, kad moksleiviai skaniai ir ypatin-
gai sveikai pavalgytų. Pasku-
tinį sto vyk los rytą visiems
jiems skambėjo skardus sto-
vyklautojų padėkos plojimai
ir šūksniai — šie žmo nės
puikiai pasidarbavo! Tuo pačiu
reikia pasidžiaugti ir stovyklos ūkvedžiais
Monika Mikulionyte bei Juozu Pranc kevi -
čiumi, kurie kasdien važiuodavo į miestelį
pirkti maisto produktų. Apie atsitikimus
bei aplinkinių replikas prekybos centre
perkant milžinišką kiekį pieno, mėsos
ar pyrago buvo nuolat smaikščiai juo-
kaujama. Beje, po paskutinių šokių pa-
ryčiais visi moksleiviai bei vadovai su-
sirinko salėje žiūrėti Nidos Vidutytės pa-
ruošto filmuko apie praleistą laiką Daina-
voje. Ši dalis privertė ne vieną nubraukti ašarą ir suprasti, kiek daug Dainava
reiškia kiekvienam stovyklautojui, kiek daug nuo pat mažens čia yra išmoko-
mi moksleiviai, kiek žmonių ir draugų kiekvienas čia sutinka, kaip stipriai čia
jaučia Dievo artumą.

Žvelgiant visą stovyklos programą į tai, kas buvo nuveikta, galima nuo-
širdžiai pasidžiaugti. Daugiau nei 114 stovyklautojų turėjo progą vėl,,pagyven-
ti” tradicijomis, kalbėti lietuviškai, šokti, dainuoti. Stovyklą apibendrino šau-
nus laikraštėlis ,,Metų maratonas”, kurio leidimu pasirūpino Raimundas Kaz-
lauskas ir Liana Butkūnaitė. Laikraštėlis pareikalavo daug darbo ir pastangų,
tačiau stovyklautojų džiaugsmas ir šypsenos gavus leidinį turėjo atpirkti Lia-
nos ir Raimundo išlietą prakaitą. 

Kalbant apie stovyklą, gražiausias dalykas yra tai, jog patriotizmas yra
lydimas katalikybės. Trumpa, bet nuoširdi malda prieš kiekvieną valgį, kas
rytą pakeliamos su Lietuvos ir nuleidžiamos su Ateitininkų himnu vėliavos,
prieš miegą susikabintos rankos ir giedamos giesmės – visa tai sukuria ypa-
tingą aurą, stovyklos dvasią, kurios nepajusi niekur kitur. Dalyvavimas sto-
vykloje ne tik naudingas moksleiviams dėl įdomaus laisvalaikio praleidimo ar
kalbos lavinimo — tai gyvenimo pamoka. Čia žmonės išmoksta būti kūrybin-
gais ir nebijoti  išreikšti save. Stovyklos vadovai taip pat gauna  pamokas, kaip
bendrauti su jaunimu, kaip rodyti jiems pavyzdį, kaip jiems padėti. Vyriausi
stovyklos vadovai Vija Sidrytė bei Tomas Quinn ypač buvo šaunūs pavyzdžiai
kitiems stovyklos vadovams savo iniciatyva, kūrybingumu, atsakomybe. Tai -

gi, Ateitininkų moksleivių sto vykla išlaiko
savo vertybes: tautiškumą, katalikybę,

draugystę, mei lę ar ti mui, kūrybą. Visa
tai atsispindi kiekvieno stovyklautojo

ar vadovo el gesyje, kalboje, supra-
time. Ga li ma padė koti šauniai sto-
vyklos or ganizatorei Dainei Quinn
už nuo šir dų darbą, su ma nu mą ir
atsidavimą.

Stovyklos įspūdžius 
aprašė iš Mari jampolės 

atvykusios studentės vadovės
Raimonda Tuinylaitė 

ir Onutė Bieliauskaitė.

Vasara Ateitininkų stovykloje

Stovykloje moksleiviai šventė šv. Velykas, margindami margučius. Iš k: Vija Lietuv i-
ninkaitė, Austė Rimkutė, Gintas Jarašius, Aleksas Matvekas, Vilija Aleksaitė, Mantas
Naris ir Stevenas Abriani.                                           Nidos Vidutytės nuotraukos

Kovas Kulbis pasakoja apie
metus, praleistus Afrikoje.

Kristijonas Vaitkus ir Gintas Sidrys kartu su latvaite,
atvykusia iš latvių stovyklos ,,Garezers”, švenčia Jo-
nines Moksleivių ateitininkų stovykloje.

Dešinėje: Moksleivės su ,,vel -
niu  kais” pasi ruošusios švęsti
Už gavėnes. Iš k: Natalija Vaz -
nelytė, Dari j a Siliūnaitė ir Ais -
tė Degė sytė. Velniukų neat-
pažįstam.

Atkelta iš 2 psl.
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NEW YORK, NY

L. Briedžio istorija – tarp tikrovės  ir vaizduotės
,,VILNIUS City of Strangers” –

unikali, nepakartojama ir neišsemia-
ma Laimono Briedžio knyga apie
Lietuvos sostinę Vilnių. Knygoje at-
sispindi Vilniaus istorija nuo legen-
dinės miesto pradžios iki dramatiškų
XX amžiaus karų ir revoliucijų.
Gausiai iliustruota ir rūpestingai
parašyta knyga yra tikra karalystė,
kurioje atsispindi Vilnius kaip išskir-
tinis Europos langas.

Šių metų rugsėjo 10 dieną ,,Riz-
zoli” knygyne, pirmą kartą New York
ir buvo pristatyta ši knyga. Kas jau
žinojo apie knygą, galėjo ją įsigyti su
rašytojo parašu. Kas dar nežinojo,
buvo nepaprasta proga susipažinti ne
tik su knyga, bet ir su pačiu rašytoju.
Pasiklausykime pačio L. Briedžio, ką
jis mano apie savo knygą, jos išlei-
dimą, kokios jo nuotaikos ir kokie jo
tolimesni ateities planai.

– Kaip kilo sumanymas iš-
leisti šią knygą?

– Šios knygos išleidimas turi du
tikslus. Visų pirma, tai buvo mano
mokslinio darbo pagrindas, kurį aš
rašiau apie 7 metus. O antra, tai no-
ras supažindinti užsienyje gyvenan-
čius lietuvius su Vilniaus istorija ir
kultūra. Iš vienos pusės tai ir pareiga,
o iš kitos – malonumas.

– Kodėl pasirinkote Vilniaus
istoriją?

– Šią temą pasirinkau todėl, kad
istorijos knygų apie Vilnių iš viso nė-
ra. Nėra ką skaityti užsienyje gyve-
nančiam lietuviui ir apskritai angliš-
kai skaitančiam skaitytojui, kuris no-
rėtų daugiau sužinoti apie Lietuvos
sostinę. Žinoma, Vilniaus istoriją gali-
ma atrasti sovietinėse knygose, bet tai
nėra tai, koks Vilnius yra iš tikrųjų.

– Knygai parinkote „VIL-
NIUS City of Strangers” pava-
dinimą, kodėl?

– Pagal knygos tematiką ir visą
jos pobūdį toks pavadinimas labiau-
siai tinkamas. Aš jį tarsi paėmiau iš
Johaness Bobrovskio eilėraščio, ku-

ris, beje, ir buvo apie Vilnių. Tai yra
savitas miestas, kuriame gausu sve-
timšalių ir imigrantų. Man yra svar-
bu būtent tų imigrantų požiūris į
Vilnių, kaip jie jį mato savo akimis.

– Ar sunku buvo tartis su lei-
dyklomis dėl knygos išleidimo?

– Ši knyga yra dviejų leidyklų
projektas, todėl su Europos universi-
tetu buvo tik minučių reikalas apta-
riant knygos leidimą. Jie patys sakė,
jog tai viena geriausių parduodamų
knygų. O Lietuvoje knygą išleido
,,Baltų lankų” leidykla. Čia buvo šiek
tiek sunkiau.

– Žinau, jog knyga parašyta
anglų kalba, kodėl? Gal jau yra ir
lietuviškas jos vertimas?

– Todėl, kad ji skiriama užsienyje
gyvenantiems lietuviams. Ir apskritai
visiems, kurie domisi Lietuva ir jos
sostine. Aš rašau angliškai dar ir dėl
to, kad kitaip rašyti nemoku. Tad
kaip moku, taip ir rašau.

Knygos lietuviško vertimo dar
nėra, bet prie jo kaip tik dabar dar-
buojamasi. 

– Knyga jau baigta ir guli
knygynuose, ko iš jos tikitės?

– Tikiuosi, kad Vilnius taps žino-
mas miestas, nes mano didžiausias no-
ras – supažindinti pasaulį su Vilniumi.
Tikiuosi, jog ši knyga padės suvokti
Vilniaus miesto skirtingumą nuo kitų
šalių miestų ir jo unikalią istoriją.

– Manau, kad nemažai lietu-
vių ir nelietuvių tikrai norėtų
turėti tokią knygą. Kur ją galima
įsigyti?

– Prieinamiausias ir palankiau-
sias būdas įsigyti šį leidinį yra inter-
netu iš www.amazon.com, kadangi
knygynuose jos, manau, dabar jau
nebėra.  Šiuo metu yra darbuojamasi
prie naujo leidimo ir žiemos metu,
apie Kalėdas, knygų turėtų pasi-
rodyti daugiau.

– Kodėl knygos pristatymui

New York mieste pasirinkote
,,Rizzoli” knygyną?

– Visų pirma, nevadinčiau kny-
gos pristatymu, tai buvo daugiau
knygos pasirašymas ir susitikimas su
rašytoju. Šiam įvykiui aš knygyno ne-
sirinkau. Europos Universiteto lei-
dykla man jį pasiūlė, o aš su malonu-
mu sutikau, kadangi ,,Rizzoli” kny-
gynas, mano nuomone, yra vienas iš
geriausių New York.

– Ko tikėjotės iš šio rengi-
nio? Ar buvo patenkinti Jūsų lū-
kesčiai?

– Nieko per daug ir nesitikėjau,
kadangi nelabai dar turiu patyrimo
tokiuose renginiuose. Man asmeniš-
kai buvo labai malonu, kad buvo pa-
rinkta tokia nuostabi vieta ir kad atė-
jo tiek daug žmonių. Už tai labai dė-
koju Europos universiteto leidyklai ir
Lietuvos Respublikos gen.  konsula-
tui NY, ypač jos darbuotojai Dinai Ko-
pilevič. 

– Kokių atsiliepimų išgirdote
renginio metu?

– Atsiliepimų nugirdau nemažai
ir gana gražių. Labiausiai mane žavi
ir stebina, kai žmonės asmeniškai pa-
rašo laišką jau perskaitę knygą. Ma-
lonu girdėti, jog yra skaitytojų, kurie
domisi, klausinėja ir nori studijuoti
daugiau ta tema. Manau, tai didelis
džiaugsmas kiekvienam rašytojui –
sulaukti tokio palankaus vertinimo iš
skaitytojų.

– Kiek jau miestų, šalių ap-
lankėte ir kur dar planuojate da-
ryti knygos pristatymus?

– Pirmosios aplankytos vietovės
buvo Europoje. Tai Varšuva, Londo-
nas ir kiti miestai. Ateityje planuoju
daugiau pakeliauti po Šiaurės Ameri-
ką, ypač nuvykti į tuos miestus, kur
yra didesnės lietuvių bendruomenės.
Po Kalėdų laukite Toront, Cleveland,
Čikagoje, Boston, Washington ir Los
Angeles miestuose.

– Koks jausmas laikyti ranko-
je savo išleistą knygą?

– Siurrealus jausmas. Rašant
knygą, tenka pereiti nemažai įvairių
„pragarėlių”. Kai ją išleidi, naujas
etapas atsiveria – reikia surasti skai-
tytoją. Tai tarsi slenkstinis  procesas,
perėjimas iš vidinio pasaulio į išori-
nį. Vidinį pasaulį dar galima suval-
dyti, o kai jau atsiduri išoriniam –
tenka nuolankiai priimti visus iššū-
kius. Tačiau širdies gilumoje jaučiu,
kad kažkas jau užbaigta, ir tai yra la-
bai geras jausmas.

– Kokie ateities planai? Gal-
būt jau darbuojatės prie kitos
knygos?

– Ateities planų yra daug ir įvai-
rių, tačiau juos reikia suderinti su gy-
venimu. Apie knygas galvoju labai
rimtai,  mane labiausiai domina isto-
riografinė tema. Aš netikiu gryna
moksline istorija. Mano istorija yra
pasakojimas tarp tikrovės ir istorijos,
kaip tu ją pats matai ir įsivaizduoji.
Tai tarsi realybė, susipynusi su vaiz-
duotės pasauliu.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbino 
Jurgita Raškevičiūtė

New York ,,Rizzoli” knygyne buriavosi į knygos pristatymą susirinkę dalyviai.
Straipsnio autorės ir LR gen. konsulato NY nuotraukos

Knygos autorius su JAV LB New York apygardos pirmininke Ramute Žukaite.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

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

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

PARDUODA

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

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

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

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

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

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

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

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

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

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

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

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

Skrenda Krizė virš Amerikos:
– O, kaip čia gerai padirbėjau...
Skrenda virš Kinijos:
– O, ir čia neblogai padirbėjau...
Skrenda virš Rusijos:
– O, ir čia puikiai padirbėjau...
Skrenda virš Lenkijos:
– O, ir čia padirbėjau...
Skrenda virš Lietuvos:
– O, kas čia be manęs taip gerai
padirbėjo?

Pasakyk

Pasakyk mums, Jonai,
Ką tu išradai,

Kad nei tau, nei žmonai
Nesensta veidai?

Gal iš deimantėlių
Sunkias tau lašai?

Gal su kokiais bondais
Mostį sumaišai?

Gal tau nuo kupletų
Vis linksma dvasia,
Kai apgauni svietą

Artisto dūšia?

Gal čigonė AZA
Kutina sapnuos?
Aitvaras gal neša

Laimę tau namuos?

Gal Ramunė, Linas
Netrina širdies?

Gal arbatą kmynų
Vis geri kasdien?

Gal Janinos blynai,
Gal jų dažinys?

Kad smagus kas dieną
Linksmai kikeni?

Pasakyk mums, Jonai,
Pasakyk tikrai,

Ar tik ne jaunystės
Muilą išradai?

P. Natas
2003 m.

Sveikiname

„Spygliai dygliai” kartais duria,
Dabar – kelia jie kepurę.
Tai prieš naują prezidentę
Sveikina ir galvą lenkia.

Kas negera kada buvo,
Galima sakyt – pražuvo.
Ji pabrauks nauja šluota –
Kai kam baigsis linksmos puotos...

Gal mažiau bus „arielkėlės”,
O pilnesnės mokyklėlės.
Neišbėgs ieškot duonelės,
Jauni vyrai ir mergelės...

Nevyniodama į vilną,
Ji atlieka darbą kilnų.
Gal sakydami neklysim –
Ji – nauja bus Platerytė.

Agotėlė

ECH, TA REKLAMA...ECH, TA REKLAMA...
Kartais ji mus varo į neviltį, 
bet būna, kad ir prajuokina 

Pristatome naują psichologinę pagalbą tele-
fonu. Jeigu jūs pernelyg nervingas, tai keletą
kartų stipriai spustelėkit 1.

Jei jaučiatės nuo ko nors priklausomas,
paprašykite, kad paspaustų 2.

Jei manote, kad jums asmenybės susidveji-
nimas – spauskite 3 ir 4.

Jei esate šizofrenikas, tai tylus balsas jums
pasakys, ką reikia spausti.

Jei jus kamuoja depresija, tai spauskite ką
norite, vis tiek niekas neatsilieps.

Jei jus vargina persekiojimo manija, tai
žinokite, kad ragelį dėti per vėlu, mes jus jau
stebime.

* * *
Pigiausia Jūsų įmonės reklama: visus metus

nemokėkite savo darbuotojams atlyginimų, ir
jūsų įmonę nemokamai parodys visų pagrindi-
nių televizijos kanalų žiniose.

* * *
Naujas mobiliojo ryšio mokesčio dydis

,,Super-puper”! Visiškai nemokamai! Jokių
įeinančių skambučių! Jokių išeinančių skam-
bučių! Jūs nešiojatės telefoną tik dėl grožio!

* * *
Informacija telefonu 118. Savo atsakymus

paverčiame naujais jūsų klausimais.
* * *

Skruostus rausvinu su burokėliais, nes
,,L’Oreal” aš dar neverta.

* * *
Naujasis ,,Head and Shoulders 3 in 1”. Da-

bar ne tik šampūnas ir kondicionierius, bet ir
majonezas!

* * *
Parduodamas 1969 m. ,,Mersedesas”. Iš sa-

lono atsiveria puikus vaizdas į Gedimino pilį.
* * *

Mes atrenkame geriausias kavos pupeles, o
kas lieka, supakuojame ir parduodame jums.

* * *
Nuo šiol Jūsų katei reikia ne tik ,,Wiskas”,

bet ir mažo konservų dėžutės atidarytuvėlio.
* * *

,,Gillete” pirmas peiliukas skuta švariai,
antras – dar švariau, o dvidešimt ketvirtasis –
iki blizgesio nupoliruoja jūsų žandikaulį.

* * *
– Gal galėčiau kuo nors padėti?
– Taip... Jei pirksiu brangius skalbimo mil-

telius, tai žmona sakys, kad išlaidauju, o jei
pigius – kad taupau ne ten, kur reikia.

– Geriausia jums būtų mesti tą kaprizingą
žmoną ir vesti mane. Aš visada skalbimo mil-
telius perku pati.

* * *
,,Lietuvos rytas” – kiekvieną dieną staigme-

na. Atbėgi prie savo pašto dėžutės, o jo ir vėl
nėra!

R. JOHN RAPŠYS

Futbolistai
Mes – lietuviai futbolistai,
Taiklių golų specialistai.
Ar ant aikštės, ar už baro,
Mums visuomet laikas karo.

Kovojame su oponentais,
Su girtuokliais ir studentais,
Mes – atletai vainikuoti,
Gėda būtų pasiduoti!

Ant kredito
Neškit kugelį ir blynus
Ir taukuotus cepelinus.
Pilkit šnapso ir konjako,
Importuoto armanjako.
Pristatykit dar merginą,
Duokit pinigų už kiną.
Man malonę padarykit,
Ant kortelės užrašykit.
Visas skolas atiduosiu,
Kai velėna apsiklosiu.

* * *

Beveik vienintelis dalykas, kuris pasiekia-
mas be pastangų, yra senatvė.

* * *

Jaunas tu būsi trumpai, bet nesubrendęs
gali išlikti visą gyvenimą.

* * *

Kol kas niekas neišrado vaistų nuo gimta-
dienio – jis ištinka kasmet.

Parengė Stasys Bikulčius

GRAŽINA ÇEKAVIÇIENÈ

Kaip pataisyti figūrą
Humoreska

Visą rudenį domėjausi tinkama dieta savo
kvadratinei figūrai supaprastinti. Rezultatas buvo
vienareikšmis – fiasko. Nors derinau produktus,
skaičiavau kalorijas, prisiminiau kraujo grupę,
sportavau 3-juose klubuose, prarastieji gramai
virsdavo kilogramais, o aš nervindamasi kimšau
nekoloringus papildus ir storėjau toliau. Sekdama
mada, nusipirkau populiarų diržą, tačiau matuo-
dama jį neradau talijos. Jos vietoje trumfavo ne-
koloringi papildai.

Nežinau, kas įmetė akmenuką į mano tulžies
pūslę? Veikiausiai buvusi sodo kaimynė. Jis ten
augo, didėjo, subrendo ir ėmė nemandagiai elgtis –
uždarė tulžies lataką. Panikuodamas organizmas
pasiuntė sargybinį – skausmą, ir šis lyg yla dūrė
man tiesiai po šonkauliais taip stipriai, kad bul-
vytės „fri” išlėkė iš burnos, o aš iš skausmo ėmiau
skraidyti po kambarį. Mėginau derėtis su organiz-
mu gerdama tabletes, tačiau derybos buvo bevai-
sės. Vyras mane kaukiančią iš skausmo įsimetė į
automobilį ir nulėkęs į ligoninę atidavė eskula-
pams.

Palatoje man įvedė medicininį vamzdį, kuriuo
litrais pylė „stebuklingą vandenį”, valgyti nedavė
nieko. Išplovę paskutinę bulvę paskelbė verdiktą –
peilis.

Aš vėl bandžiau derėtis, bet, prisiminusi mane
kamavusį skausmą, sutikau. Kaip jie lupo tą ak-
menį, nemačiau – miegojau. Tačiau atsibudau tar-
si naujai gimusi. Vėl gavau „stebuklingo vandens”,
paskui – sriubos. Susirūpinęs vyras baiminosi, kad
susirgsiu anoreksija. Nuraminau.

Grįžau namo liekna lyg manekenė. Pasima-
tavau drabužius ir labai nustebau, nes mano ma-
dingas diržas ne tik laisvai juosė taliją, bet ir siekė
tą vietą, kuri yra vyrų svajonė. Tad, mielosios, ne-
sibijokite akmenukų, paleistų į Jūsų daržą, ir nuo-
širdus ačiū – eskulapams už 90–60–90.
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Sūduvos krašte iš praeities prikeliama žydų istorija 
ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lie tuvos

Vilkaviškio kultūros centre nese-
niai atidaryta nepaprasta fotografijų
paroda „Dingęs Vilkaviškis: pastatai
ir žmonės’’. Miesto gyventojai ir sve-
čiai pirmą kartą turi galimybę pama-
ty ti senojo Vilkaviškio fotografijas,
ku riose – šio miesto pastatai, čia gy-
ve nę žmonės, jų buities akimirkos,
kas dienybė. Fotografijose įamžintas
ir didžiulis Vilkaviškį 1926 metais
nu siaubęs gaisras, ir potvynis, ir pre-
zidento Antano Smetonos apsilanky-
mas, ir kiti įdomūs faktai.

Lietuvoje šių fotografijų dar nie-
kas nebuvo matęs, nes visos jos yra
sau gomos Izraelyje, prie Tel Avivo
uni versiteto įkurtame Diasporos mu-
ziejuje. Apie tai, kad ten yra maždaug
300 senojo Vilkaviškio fotografijų, iš
žy dų praeities tyrinėtojo, Izraelyje
gy venančio Ralph Salinger Vilkaviš-
kio krašto muziejaus direktorius An-
ta nas Žilinskas sužinojo dar prieš
dve jus metus. Šiemet kovo mėnesį A.
Ži linskas kartu su šių eilučių autoriu -
mi lankėsi Izraelyje ir Tel Avive ap-
žiū rėjo minėtas nuotraukas bei iš-
rin ko tas, kurios dabar rodomas Vil -
ka viškyje.

Daugiau kaip prieš keturiasde-
šimt metų iš Vilkaviškio kilę ir jau
seniai į Izraelį išvykę žydai buvo nu-
ta rę surinkti iš asmeninių albumų
nuot raukas apie tą miestą ir išleisti
jas viena knyga. Tokia knyga dėl įvai-
rių priežasčių išleista nebuvo, o su-
rink tos 300 nuotraukų pateko į Dias -
po ros muziejų. Fotografijų rinkimą
su  organizavo Ari Ankorion, kuris Vil -
ka viškyje ilgai gyveno, mokėsi čia vei -
ku sioje žydų gimnazijoje, vėliau pats
jo je mokytojavo, o išvykęs į Izraelį ke -
tu rias kadencijas buvo šios šalies par -
la mento (Kneseto) nariu. Naująją pa -
ro dą Vilkaviškyje atidarė specialiai
atvykęs jo sūnus Yossi Ankorion ir R.
Salinger.

Į parodos atidarymą susirinko
gau sus būrys vilkaviškiečių, iš Izrae-
lio atvyko dar keletas svečių, kurių
tė vai ir protėviai gyveno šiame mies-
te. Nuo XVI amžiaus Vilkaviškyje įsi-
kū rę žydai dar prieš Antrąjį pasaulinį

ka rą sudarė apie 62 proc. visų Vilka-
viš kio gyventojų, bet 1941-ųjų lie -
pos–rugsėjo mėnesį beveik visi jie bu -
vo išžudyti, ir dabar šiame mieste nė -
ra nė vieno žydų tautybės asmens. 

A. Žilinskas, papasakojęs apie pa-
ro dos istoriją, pakvietė ir tuos vilka-
viš kiečius, kurie Antrojo pasaulinio
ka ro metais gelbėjo ir slėpė žydus.
Kai visi sustojo prie senojo Vilkaviš-
kio vaizdų, ne vieno akyse suspindo
aša ros, prisiminus ne tokią tolimą is -
to riją. Svečiai iš Izraelio dėkojo, kad
Vil kaviškyje prisimenami jų protė-
viai, tvarkomos senosios žydų kapi-
nės, prižiūrima žydų holokausto vie-
ta. Šioje vietoje Vilkaviškyje apsilan-
kę žydai sukalbėjo maldą, uždegė
žvakes, padėjo gėlių.

R. Salinger per trejus metus Vil-
ka viškyje nuveikė didelį darbą, iš
praeities prikeldamas jau pamirštą
žy dų istoriją. Jis susitiko su kelių Vil -
kaviškio rajono mokyklų ir gimnazijų
vy resniųjų klasių mokiniais, kuriems
pa pasakojo, kokia gausi buvo žydų
ben druomenė Vilkaviškyje, kaip ge -
rai jie sugyveno su lietuviais ir kitų
tau tybių žmonėmis. Mokiniai prisi -
pa žino, jog net nebuvo girdėję, kad
ša lia jų senelių Vilkaviškyje gyveno ir
žy dų tautybės asmenys.

Iš praeities buvo prikelta beveik
200 šiame mieste gyvenusių žydų pa-
var džių, tiek pavardžių R. Salinger
pa vyko iššifruoti kapinių akmens
pos tamentuose. Tam, kad įskaitytų
se nus įrašus, jis naudojo neįprastą
bū dą – paminklus nupurkšdavo sku -
ti mosi putomis, po to jas nubraukda-
vo lazdele, o grioveliuose išryškėdavo
he brajiški įrašai. Visos tos pavardės
bu vo sudėtos į specialiai internete su-
kur tą puslapį www.jewishvilkavis -
kis.org, ir atsirado nemažai žmonių,
kurie tokiu būdu nors šį bei tą suži -
no jo apie savo protėvius.

Vilkaviškio krašte gimė ir gyveno
garsioji Olandijos šiuolaikinio baleto
įkūrėja Sonia Gaskell, taip pat garsus
rusų dailininkas Isaak Levitan, kurio
peizažai puošia daugelio muziejų sa-
les, kiti žinomi menininkai. A. Žilins-
kas sako, kad bus bandoma jų atmi-
nimui rengti parodas, priminti vilka-
viškiečiams apie garsius jų kraštie-
čius. 

Šiemet į Lietuvą vėl atvykęs R.
Sa linger lankėsi ir kitame Sūduvos
krašto mieste – netoli sienos su Len-
kija esančioje Kalvarijoje, kur taip
pat iki Pirmojo bei iki Antrojo pa -
saulinių karų gyveno daug žydų. Čia
dar yra išlikęs vienintelis toks Lie tu -
vo je sinagogų kompleksas, kurį su da -
ro dvi sinagogos ir Talmudo mokykla.
Kalvarijoje svečias susitiko su mok-
sleiviais, kurie renka medžiagą apie
miesto praeitį, o kapinėse vėl bandė
perskaityti senųjų miesto gyventojų
pavardes. Čia pavyko aptikti ir per -
skai tyti 80 pavardžių, kurios jau grei-
tai taip pat atsidurs internete.

„Daugelis manęs klausia, kodėl
darau šį darbą, kam man to reikia.
Tiesiog jaučiu, kad kažkas turi tai pa-
daryti, kad praeities negalima pa-
miršti. Šimtus metų šalia lietuvių gy-
veno ir žydų tautybės asmenys, o apie
tai jaunoji karta beveik nieko nežino.
Praeities negalima pamiršti, nes be
jos negali būti ateities’’, – sakė R.
Salinger.Vienoje gretoje – ir žydai, ir jų gelbėtojai.                                                          Algio Vaškevičiaus nuotraukos   

R. Salinger Kalvarijos žydų kapinėse perskaitė 80 pavardžių.  

Parodoje netrūko jaunųjų lankytojų.
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

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

1-773-523-0440  

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

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

priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

A † A
VIDA ŠIMĖNAITĖ

GRAYSON, PhD

Iškeliavo amžinybėn 2009 m. rugsėjo 20 d., Tenafly, N.J.
Nuliūdime liko seserys: Ina Nenortienė; Renata Manomaitienė

su šeima; giminės JAV ir Lietuvoje; vyras Robert Grayson, MD; sū-
nus Tomas, duktė Carla ir anūkai.

Nuliūdę artimieji

A † A
VYTAUTUI KASNIŪNUI

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą šeimai ir visiems
artimiesiems reiškia

dr. Terri ir dr. Jonas Prunskiai

Mūsų šeimų artimam draugui
A † A

JONUI ČINGAI

apleidus šį pasaulį, giliai užjaučiame žmoną ALDO-
NĄ, dukras LINĄ ir DAIVĄ bei jų šeimas.

Liūdime kartu.
Bacevičių ir Rutkauskų šeimos

A † A
SALOMĖJA
JUŠKAITĖ
NYERGES

Į Viešpaties namus iškeliavo 2009 m. rugpjūčio 9 d.
Daugelį metų gyveno  Santa Monica, Californija.
Giliame liūdesyje pasiliko: sūnus dr. Antanas, seserys Genovaitė

Geštautienė, Aldona Juškaitė (Vilniuje) ir kiti artimieji.
Velionė buvo palaidota rugpjūčio 14 d. Los Angeles Šv. Kryžiaus

kapinėse, šalia prieš 11 metų mirusio vyro, a. a. Napoleono.
Salomėja gimė Biržų krašte, baigė Biržų gimnaziją ir studijavo

humanitarinius mokslus Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Ji
priklausė Studentų ateitininkų sąjungos „Giedros” studenčių kor-
poracijai. Savo korporacijos kepuraitę daugiau nei 70 metų išlaikė
pas save ir, pagal jos norą, laidotuvių metu kepuraitė gulėjo ant
rožėmis apkloto karsto.

Prieš antrąją sovietų okupaciją Salomėja pasitraukė į Vokietiją,
kurį laiką dėstė kalbas lietuviškoje progimnazijoje, vertėjavo Ameri-
kos kariuomenės generolui L. Clay, vėliau dirbo UNRRA – Jungtinių
tautų paramos ir atstatymo administracijoje – vertėjos pareigose.
Salomėja Juškaitė žinojo ir laisvai valdė 5 kalbas. Šios pareigos Sa-
lomėją nuvedė iki pat Australijos ir ten gyveno nuo 1946 iki 1951
metų. Dar pokario metais Vokietijoje susipažino su Amerikos ka-
riuomenėje pasižymėjusiu lakūnu Napoleonu Nyerges ir 1951 me-
tais Melbourne sukūrė šeimą. Greit po to persikėlė gyventi į Kali-
forniją.

Atsikėlus gyventi į Santa Monica, nenutolo nuo Los Angeles
mieste esančios lietuviškos Šv. Kazimiero parapijos, kurį laiką pri-
klausė šeštadieninės lituanistinės mokyklos tėvų komitetui ir, kol
sveikata leido, Los Angeles ateitininkų sendraugių skyriui.

A. a. Salomėja buvo giliai religinga, savo gyvenimą įprasmino
gyvendama ateitininkų šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje”, domėjosi
Lietuvos ir viso pasaulio naujienomis, buvo gerų darbų rėmėja.
Labdaringa dvasia ji užaugino savo sūnų Antaną, kuris altruistiškai
padėjo slaugant jau iškeliavusius į amžinybę prelatą Joną Kučingį,
poetą Bernardą  Brazdžionį ir kitus parapijiečius.

Viešpats Dievas tesuteikia Salomėjai amžiną džiaugsmą savo
prieglobstyje, o jos šeimai ir artimiesiems paguodos išsiskyrimo va-
landoje.

DJP

A † A
JUZEFA APOLONIJA

ŠIMAITIENĖ-PUŠINSKAITĖ

Mirė 2009 m. spalio 15 d. 6:55 val. vakaro.
Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Justice, IL.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: duktė Irena Danutė Blinstrubienė su vyru

Rimantu; anūkai Ričardas Blinstrubas, Robertas Blinstrubas su
žmona Gina; proanūkiai Gilius ir Gytis Blinstrubai; anūkė Diana
Šimaitytė; buvusi marti Živilė Prapuolenienė; brolis Lietuvoje
Antanas Pušinskas; dukterėčios Sylvia Krumplienė, Audronė
Elvikienė; sūnėnas  Vytautas Šimaitis su šeimomis.

Velionė buvo žmona a. a. Viktoro Šimaičio ir mama a. a.
Ramučio Stasio Šimaičio.

A. a. Juzefa bus pašarvota pirmadienį, spalio 19 d. nuo 10 v.
r. iki 11 val. ryto  Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette
Park, IL. Šv. Mišios už jos vėlę bus aukojamos 11 val. ryto. Po šv.
Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius daly-
vauti  laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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��Jaunimo centro Moterų klubo
ge riausios šeimininkės kviečia į Jau -
ni mo centro kavinę, spalio 18 d., sek -
ma dienį, tuoj po 10:30 val. ryto šv.
Mi šių Jėzuitų koplyčioje. Klubo narės
pri žada skanių, šviežių mielinių bly -
nų su namuose virta obuoliene. Visi
lau kiami. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą.

��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, 14911
127th Street, Lemont, IL. Viliamės,
kad koncerte apsilankys ,,Draugo”
po kylio garbės svečias, Lietuvos nep -
riklausomybės ,,tėvas” prof. Vytautas
Land sbergis. Į labdaros koncertą vi -
sus maloniai kviečia ,,Saulutė”, Lie -
tu vos vaikų globos būrelis.

��Spalio 21 d., trečiadienį, 2 v. p.
p., PLC skaitykloje rengiama popietė
su svečiu, JAV LB reikalų vedėju Lie -
tuvoje Leonu Narbučiu. Po pokalbio
su svečiu bus žiūrimas ,,Tūk stant -
mečio odisėjos” įrašas. Popietę  ren-
gia ir maloniai kviečia apsilankyti LB
Lemonto Socialinių reikalų skyrius.

��Spalio 22  d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. ,,Sek lyčioje” įvyks pen si nin -
kų drau gijos susirinkimas. Valdyba
kviečia visus narius dalyvauti. Te le -
fo nas pasiteirauti: 773-434-3713.

��Spalio 24 d. (šeštadienį) 6:30
val. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
vi sus kviečiame į susitikimą su Kau -
no arkivyskupu metropolitu Sigitu
Tam kevičiumi, SJ ir Vilniaus univer-
siteto docente, bažnyčios istorijos
dak tare Irena Vaišvilaite. Meninę
prog ramą atliks Kęstutis Daugirdas.
Dėl išsamesnės informacijos skam -
bin kite tel.:708-691-9674.

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

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

lūs AA gvildenami klausimai ir jų
spren dimai.

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

��Vėlinių susikaupimo apeigos
įvyks lapkričio  2 d., sekmadienį, 1
val. p. p. prie Įsteigėjų paminklo (111
ir Pulaski gatvių sankryža Čikagoje).
Apeigas rengia Šv. Kazimiero kapų
skly pų savininkų draugija. Religines
apeigas aukos rektorius kun. Jonas
Ku zinskas. Dalyvaus šauliai. Pa gerb -
ki me savo protėvių ir tėvelių atmini -
mą žvakės ir vainiko padėjimu. Pra -
šo me kuo gausiau dalyvauti.

��Visus nuoširdžiai kviečiame į
kasmeti nę madų parodą ,,Rudens
simfonija – 2009”, kuri įvyks sekma-
dienį, lapkričio 15 d. 12:30 v. p. p.
PLC didžiojoje salėje (14911 127th
St., Lemont, IL). Pietų ir bilieto kai -
na 30 dol. Dėl vietų rezervacijos
skam binkite Žibutei tel. 630-852-
3204 arba Dainai tel. 630-257-0153.

��Lietuvos vardo tūkstantmečio
pro ga Lietuvos Respublikos ambasa-
da JAV maloniai kviečia visus į paro-
dos ,,Lietuva: kultūra ir istorija”
atidarymą. Renginys vyks penktadie -
nį, spalio 23 d., 6 val. v. Lietuvos Res -
pub likos ambasadoje (2622 16th St.,
NW, Washington, DC 20009). Po ofi-
cialaus atidarymo vyks lietuviškos
vai šės ir trumpas muzikinis pasirody-
mas. Norintys dalyvauti iki spalio 22
d. prašomi registruotis: leonas.garba-
causkas@ltembassyus.org.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos Lietuvių draugiją Či-
ka goje aukojo: $1,000 Petras Pago -
jus. $125 Leonas L. Petronis. $100
Gediminas Balanda, Kęstutis Che so -
nis, Victoria Karaitis, Emilis  Sinkys.
$50 Rimas Domanskis, Viktoras Ma -
kiejus, Algirdas ir Raminta Mar cher -
tai. $40 Domas ir Ada Misiuliai. $30
Juozas  Bernotas, Algis ir Stasė Da-
mijonaičiai, Kostas ir Vida Stankus.
$25 Kazys G. Ambrozaitis, Greta
Bra žinskienė, Henrikas ir Gilma
Elek sis, Balys Milaknis, Marija Re-
mie nė, Alfonsas Tumas. $20 Jonas ir
Va leria Juodvalkiai, Vacys ir Alfonsa
La niauskai,  S. K. Lukas, Birutė Na-
vic kienė. Dėkojame visiems rėmė-
jams. Mažosios Lietuvos Lietuvių
draugija, 1394 Middleburg, Ct.,
Naperville, IL 60540.

• Lithuanian Mercy Lift nuo-
širdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paskirtos Lietuvos perinatalinės nau-
jagimių priežiūros programai. Auko-
jo: $50 – J. ir F. Bobinas, IL; F. Senft,
MD ir A. J. Menciunas, NY. Lithua-
nian Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Fed. Tax ID #36-
3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org.

• Lithuanian Mercy Lift dėko-

ja už aukas, kurios skiriamos padėti
jau  nimo savižudybių prevencijos pro -
g ra mai Lietuvoje. Aukojo: $150 – L.
R. Kazlas, CA ir $100 – J. I. Pet raus -
kas, CA. Lithuanian Mercy Lift,
P.O. Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel. 708-636-6140.  Fed.
Tax ID #36-3810893,

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Oak Tree Philanthropic
Foun dation, CA per dr. Maciūnas-
Moc kus atsiuntė $5,000 auką, kurią
pa skyrė padėti  Šiaulių TB sanatori-
jai Lietuvoje. Nuoširdžiai dėkojame
už auką.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
naš laičiams, beglobiams ir su negalia
vai kams, daugiavaikėms šeimoms bei
stu dentams Lietuvoje.  Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $25, Aldona Ješman-
tie nė $50, dr. Algirdas ir Raminta
Mar chertai $200 jaunos našlės gau-
siai šeimai, Zenonas ir Aldona Reka -
šiai $100 a. a. Vinco Skaisgirio atmi -
ni mui, Jaunutis ir Dalia Gilvydžiai
$300 vaiko metinei paramai. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435, el. paštas: tiju ne -
lis@sbcglobal.net

Evangelizacijos ir Lietuvos vardo 
tūkstantmečio šventė Čikagoje

Spalio 23–25 d. Čikagoje vyks „Evan-
gelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūks-
tantmečio” iškilmės, kuriomis bus paminė-
ta vyskupo šv. Brunono krikščioniška misi-
ja, pirmasis Kristaus Evangelijos paskelbi-
mas Lietuvos krašte. Kartu bus švenčiama
sukaktis Lietuvos vardo, kuris 1009 m. pir-
mą kartą raštų istorijoje paminėtas Kved-
linburgo pasakojimuose apie šv. Brunono
misiją.

P R O G R A M A

Spalio 23 d., penktadienis

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapija (9000 S. Menard Ave, Oak
Lawn, IL 60453)

7 val. v. – Ekumeninės „Taize” pamaldos, vaišės ir pabendravimas.
Dalyvauja evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai ir katalikai.
Pamaldose dalyvauja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ.

Spalio 24 d., šeštadienis

Mundelein kunigų seminarija (1000 E. Maple Ave., Mundelein, IL 60060)
12 val. p. p. – Šv. Mišios. Atnašauja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,

SJ. Bus meninė programa bei vaišės seminarijos konferencijų salėje.

Pasaulio lietuvių centras, Lietuvių dailės galerija (14911 W. 127th St.,
Lemont, IL 60439)

6:30 val. v. – Vakaras-susitikimas tema „Lietuvos tūkstantmetis –
Europos atradimas”. Dalyvauja Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ
ir Vilniaus universiteto docentė dr. Irena Vaišvilaitė. Bus meninė programa
bei vaišės.

Spalio 25 d., sekmadienis

Šv. Vardo Čikagos katedra (735 N. State St., Chicago, IL 60601)
3 val. p. p. – Iškilmingos šv. Mišios. Atnašauja Čikagos arkivyskupas

kardinolas Francis George, OMI ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
SJ. Kartu meldžiasi evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai. Gieda
„Dainavos” choras. Groja kanklių ansamblis „Gabija”.

4:30 val. p. p. – Pabendravimas, vaišės ir ansamblio „Gabija” programa
katedros parapijos salėje.

Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūkstantmečio 
šventės Čikagoje komiteto info

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

IŠ ARTI IR TOLI...


