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Vilnius, lapkričio 20 d. (ELTA) –
Europos Sąjungos (ES) Vadovų Tary-
bos prezidentu tapęs belgas Herman
Van Rompuy yra žmogus, kuris suge-
ba rasti bendrus sprendimus labai su-
dėtingose situacijose – Europai tai la-
bai svarbi patirtis, teigia prezidentė

Dalia Grybauskaitė socialiniame tink-
le ,,Facebook”.

Valstybės vadovė teigia įžvelgian-
ti privalumų ir tame, kad ES prezi-
dentu tapo būtent belgas. ,,Belgija
yra labai europietiška šalis, labai ge-
rai suprantanti mažąsias nares. Lie-

tuvai dėl to Belgijos atstovas tikrai
bus labai naudingas”, – teigia D. Gry-
bauskaitė.

Apie naująją aukštąją įgaliotinę
bendrajai užsienio ir saugumo politi-
kai Catherine Ashton prezidentė atsi-
liepia kaip apie labai didelį tarptau-
tinį patyrimą turintį asmenį.

,,C. Ashton labai sėkmingai prieš
pusantrų metų pakeitė iki tol šiose
pareigose dirbusį britų prekybos ko-
misarą Peter Mandelson”, – teigė vals-
tybės vadovė.

D. Grybauskaitė teigė, kad jai yra
tekę dirbti beveik vienerius metus su
C. Ashton kartu Europos Komisijoje.
,,Tikiuosi, jog šie ryšiai ir patirtis labai
pravers ateityje ir man ginant Lietuvos
interesus”, – teigė prezidentė.

Belgijos premjerą H. van Rom-
puy ir ligšiolinę ES prekybos reikalų
komisarę C. Ashton į aukščiausias ES
pareigas išrinko į neeilinę Tarybą su-
sirinkę ES šalių vadovai.

Nukelta į 6 psl.

Lietuvos mokykla – tarp pañangiausiû

Vilnius, lapkričio 19 d. (,,Integ-
rity PR”) – Lapkričio pradžioje Brazi-
lijos mieste Salvadore įvyko penkta-
sis metinis pažangaus švietimo foru-
mas, kuriame dalyvavo daugiau nei
40 pažangių mokyklų ir 250 pedago-
gų iš skirtingų pasaulio šalių. Lietu-
vai atstovavo Kuršėnų L. Ivinskio
gimnazija, dalyvaujanti ilgalaikėje
švietimo programoje „Novatoriška
mokykla” ir nurungusi atrankoje per
70 mokyklų iš kitų šalių. Programą
vykdo LR Švietimo ir mokslo minis-

terija ir informacinių technologijų
bendrovė „Microsoft Lietuva”.

Pažangaus švietimo forume mo-
kyklos iš viso pasaulio dalinosi pa-
žangių sprendimų patirtimi. Pagrin-
dinis šiemet vykusio forumo tikslas –
suburti pedagogus iš įvairių pasaulio
šalių, pristatyti įgyvendintus pažan-
gaus švietimo projektus tiek klasėje,
tiek ir visos mokyklos lygiu ir įgy-
vendinti naujus sumanymus atskiro-
se darbo grupėse.

D. Medvedev teigiamai vertina Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimâ

Vilnius, lapkričio 20 d. (ELTA) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev teigiamai įvertino Lietuvos ir Ru-
sijos bendradarbiavimo galimybes
transporto srityje, pažymėdamas,
kad sklandus tranzitas į Kaliningra-
do sritį yra labai svarbus jo šaliai, bei
išreiškė suinteresuotumą plėtoti
veiksmingus transporto koridorius
tarp Europos ir Azijos žemynų. Tai

Rusijos prezidentas pareiškė susiti-
kime su transporto ministrais, kuria-
me dalyvavo ir Lietuvos susisiekimo
ministras Eligijus Masiulis.

Padėkojęs Rusijos prezidentui už
bendradarbiavimą sprendžiant Lie-
tuvos vežėjų, vykstančių į Rusiją, pa-
tikros problemą, susisiekimo minist-
ras E. Masiulis pažymėjo vis glau-
desnį dvišalį bendradarbiavimą su

Rusijos transporto ministerija.
Ministras E. Masiulis pakvietė

Rusiją dalyvauti Europos-Azijos kori-
doriaus plėtojime ir pažymėjo, jog
Lietuvos susisiekimo ministerija
sieks, kad Rusija taptų Azijos ir Eu-
ropos bendradarbiavimo dalyve, nes
to reikalauja transporto ir logistikos
sektoriaus specifika.

D. Grybauskait∂: ES prezidentas belgas
naudingas Lietuvai
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Europos Sąjungos Vadovų Tarybos prezidentu tapo belgas Herman Van Rom-
puy. Scanpix nuotr.

Vilnius, lapkričio 20 d. (ELTA) –
Prezidentui Valdui Adamkui už žy-
mų indėlį vykdant Lietuvos aukštojo
mokslo pertvarką suteiktas pirmojo
nevalstybinio ISM Vadybos ir ekono-
mikos universiteto, mininčio veiklos
dešimtmetį, garbės daktaro vardas.

Prezidentas V. Adamkus pasisa-
kė už Lietuvos aukštojo mokslo per-
tvarką, ragino Seimo narius, akade-
minę bendruomenę ir Lietuvos vi-
suomenę ryžtis pertvarkai, kuri būti-
na siekiant didinti Lietuvos universi-
tetų konkurencingumą, kelti aukšto-
jo mokslo lygį ir užtikrinti kokybiškas
studijas, jų profesinį pritaikomumą.

Buvęs valstybės vadovas yra ap-
dovanotas 35-iais įvairių šalių aukš-
čiausiais valstybiniais ordinais, Atė-
nų miesto Aukso grandine, taip pat
Lietuvos Skautų sąjungos Geležinio
Vilko ordinu, Lietuvos Šaulių sąjun-
gos Žvaigždės ordinu, Tarptautinio
olimpinio komiteto apdovanojimu už
Sporto ir olimpinio judėjimo plėtoji-
mą. V. Adamkus yra daugelio Lietu-
vos bei kitų šalių universitetų ir
aukštųjų mokyklų garbės daktaras.

ISM rektoriaus doc. dr. Nerijaus
Pačėsos teigimu, per dešimt metų
ISM vardas tapo žinomas ne tik Lie-
tuvoje, bet ir užsienio rinkose. ,,ISM
pelnė Tarptautinę kokybės akredita-
ciją, šiemet vėl pateko į tarptautinę
verslo universitetų vertinimo lentelę
‘Eduniversal’ – esame tarp 300 ge-
riausių verslo mokyklų. ISM vyku-
sioje tarptautinėje konferencijoje pri-
statyti pirmieji lietuviški verslo atve-
jai, kuriuos sudarė mūsų specialis-
tai”, – pažymėjo ISM rektorius.

Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos atstovai – mokytoja Tatjana Kriliuvienė ir di-
rektorius A. Jokubauskas. Microsoft.com nuotr.



Redakcijos žodis

2 DRAUGAS, 2009 m. lapkričio 21 d., šeštadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

GARBÈS PRENUMERATA
(metams kasdien, paskelbta) $250.00

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Renata Šerelyt�

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Kaip bekalbėsime, žmogaus
išradingumui ribų nėra. Sutikite
– reikia turėti labai lakią vaiz-
duotę norint paaiškinti, kaip su
parlamentine veikla susiję į
dangų leidžiami žibintai ir blai-
vininkų kelionės. Pasirodo, to-
kiems reikalams Lietuvos Seimo
nariai leidžia pinigus, skirtus
parlamentinei veiklai. Kaip sa-
koma, ant svetimos duonos ir
pelė šeimininkė.

Seimo Etikos ir procedūrų
komisija tokio seimūnų išlaida-
vimo nepateisino ir liepė grą-
žinti netinkamai išleistus pini-
gus. Dauguma parlamentarų
prisipažino klydę, tačiau atsira-
do ir tokių, kurie tokį savo poel-
gį vadina technine klaida arba
labdara. Iki šiol tautos išrinktieji
tokiai veiklai per mėnesį galėjo
skirti nei daug, nei mažai – 3,200
litų.

Redaktorė Loreta Timukienė

Gražiame Amerikos kampelyje
spalio 9–11 d. buvo suorga-
nizuota stovykla ,,Ateitis Dai-

navoje 2009”. Susirinko 35 lietuvai-
čiai, iš kurių vieni buvo ateitininkai,
kiti — gal būsimi ateitininkai, bet visi
neabejingi lietuvybės ir krikščionybės
išlaikymui.

Ne šiaip sau stovykla vadinosi
,,Ateitis Dainavoje”. Ten buvo planuo-
jama vesti kursus būsimiems atei-
tininkams ir visiems tiems, kurie buvo
susidomėję ateitininkų veikla, kuriems
buvo įdomu išgirsti jos istoriją, sužinoti
apie jos vadus ir jų nueitą kelią.

Tokio pobūdžio stovykla buvo or-
ganizuojama pirmą kartą, bet mes visi
gerai žinome, kad ten, Dainavoje, Mi-
chigan valstijoje, ateitininkai stovyk-
lauja, ilsisi, mokosi, dirba ištisus me-
tus. Todėl nebuvo lengva surasti tą
laisvą savaitgalį Dainavoje. Bet mūsų
dabartinių vadovų Rasos Kasniūnie-
nės, Prano Pranckevičiaus, Jolitos Ki-
sieliūtės-Narutienės, Virgaus Volerto ir
Rimo Petraičio ir jų entuziazmo dėka

stovykla buvo kruopščiai ap-
galvota, suplanuota nuo pir-
mos atvykimo minutės. Vyra-
vo gera nuotaika ir viltis dar
ne kartą susitikti Dainavoje.

Na, o kad būtų tikrai
viskas išsamiai ir aiškiai dės-
toma, buvo pakviesti ateiti-
ninkai, kurie turėjo ilgametę
patirtį, kurie galėjo su įdo-
mumu perteikti tas žinias
apie ateitininkijos veiklą, jos
ideologiją, principus. Buvo
analizuojama, kodėl tokia or-
ganizacija susikūrė, kodėl ji
yra tokia svarbi lietuviams
katalikams ir kodėl tai yra ypač svarbu
mūsų jaunosios kartos ateičiai.

Šią temą labai įdomiai pristatė
Andrius Kazlauskas. Skaidrių ir filmu-
kų pagalba buvo supažindinama su
Ateitininkų istorija, pasakojama apie
Ateitininkų organizacijos pradžią, są-
jūdžio sąvoką. Buvo labai įdomu iš-
girsti, kokias gilias šaknis ši organiza-
cija turi, kokie kilnūs tikslai tų žmonių,
kurie tapo vadais ir kurių dėka buvo
šitaip garsinamas ir pripažintas Lietu-
vos vardas pasaulyje. Kurie neretai, gal
net dažniausiai, turėjo rizikuoti savo
gyvybe už Lietuvos nepriklausomybę,
įrodinėdami savo, kaip lietuvio, kata-
liko, ateitininko įsitikinimus.

Dainė Quinn pristatė ateitininkų
principus, pritaikydama juos mūsų
dabartiniam gyvenimui. Davė suprasti,
kad tie principai buvo sukurti taip
senai, bet jie visi pritaikomi ir dabar.

Tai yra, kad šių laikų ateitininkas
niekuo nesiskiria nuo ateitininko prieš
šimtą metų, davusio įžadą tarnauti
savo Tėvynei. Taip seniai prasidėjo
ateitininkijos veikla.

Labai įdomiai laikas buvo leidžia-
mas pokalbių-diskusijų būreliuose, ku-

riuos vedė kun. Arvydas Žygas. Ir vėl
atrodė, kad kas prailgintų tą dieną,
atrodė, galima bendrauti be galo…

Diskutuojant buvo aptariami ir
dabartiniai Lietuvos reikalai, prisi-
minta ateitininkų bendruomenės veik-
la Lietuvoje. Buvo daug klausimų, daug
atsakymų, daug svarstymų. Nepapras-
tai įdomu turėti tokį pokalbių-diskusijų
vakarą su žmogumi kaip kun. A. Žygas,
kuris žino tiek daug apie ateitininkų
sąjūdį nuo pat jo įsikūrimo pradžios
tiek Lietuvoje, tiek čia — Amerikoje.

Tarp diskusijų ir užsiėmimų buvo
ir gražaus laisvalaikio. Su Dainavos
stovyklos apylinkėmis mus supažindi-
no Pranas Pranckevičius, kuris Daina-
vos kelius žino skersai ir išilgai. Nu-
žingsniavome ne vieną mylią ir išgirdo-
me daug pasakojimų, kaip nelengva
buvo lietuviams išeiviams įsigyti tokią
teritoriją, kiek turėjo būti drąsių

žmonių, kurie taip aukojosi dėl mūsų
jaunosios kartos auklėjimo.

Nebuvo apsieita be tradicinio lau-
žo. Paulius Jankus, padedamas mūsų
mažųjų dalyvių, sukrovė laužą, paruošė
mūsų vakariniam pasibuvimui, pasišil-
dymui. Ten taip pat buvo diskutuo-
jama, kalbama. Juk mus visus čia
susirinkusius jaudino ta pati tema, tai
– lietuvybė, ateitininkija, katalikišku-
mas…

Na, o kaip ten bebūtų, vis dėlto
linksmiausia laužo dalis buvo žaidimai,
dainos, giesmės. Ten turėjo progos
pasireikšti mūsų moksleiviai atei-
tininkai (vadovavo Marius Jankus,
Mikas Giedraitis, Vija Kasniūnaitė,
Lukas Petraitis, Julija Petraitytė,
Alena Pranckevičiūtė). Kartu su nau-
jaisiais mūsų dalyviais jie parengė
koncertinę programą. Ilgai neužtruko
visus užvesti dainai. Netrukus progra-
moje dalyvavo visi – maži ir dideli.

Nebūtumėme mes tokie linksmi,

prie laužo tokie aktyvūs ar per disku-
sijas tokie protingi, jei neturėtumėme
ypatingo virėjo. Jonas Korsakas mus
lepino skaniausiais patiekalais. Nors jis
tvirtino esąs tik mėgėjas, mes prieš-
taravome. Sakėme, kas sugeba iš pa-
prastų dalykų padaryti tokius ištai-
gingus patiekalus, tas profesionalas.
Ačiū jam!

Atrodė, visi turėjome ką veikti.
Spėjome ir pasportuoti, ir pasisemti
žinių, ir pasilinksminti. Atėjo sekma-
dienio popietė, ir, kaip sakoma, viskam
yra pabaiga. Arba yra labiau tinkanti
patarlė ,,Mūsų Ateities” stovyklai —
nėra kitos pradžios be pabaigos. Išsiski-
riame — su naujomis žiniomis, o svar-
biausia, su naujais draugais, ir tas ne-
liūdina… Juk mes vėl planuojame su-
sitikti Ateityje Dainavoje…

Rimas Petraitis

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

Prie Dainavos Rūpintojėlio dalis ,,Ateitis Dainavoje” savaitgalio dalyvių.

Ateitis
Dainavoje

Programos vedėjai ir dalyviai: Rimas Petraitis, Mindaugas Žekonis, Rūta Žekonienė,
Dainė Quinn ir Paulius Jankus. Rasos Kasniūnienės nuotraukos

Dalis ,,Ateitis Dainavoje” jaunimo dalyvių: Lukas Petraitis, Jonas Žekonis, Mikas Giedraitis,
Marius Jankus, Alena Pranckevičiūtė, Vija Kasniūnaitė, Julija Petraitytė ir Ona Žekonytė.
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Draugystės
glaudūs ryšiai

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Nereikia būti išminčiumi, kad suvoktum, jog be draugo pasaulis
yra dykuma. Ogi kaip ta jau turima draugyste džiaugtis, išmin-
tingai pamoko įtalų priežodis: „Kad išlaikytumei draugą, reikia

trijų dalykų: gerbti jį esant su tavim, girti jo nesant kartu, padėti jam,
reikalui iškilus.” Na, o kažin kada vienas žymus asmuo savo nuomonę
dėstė: „Draugystė padidina laiką ir sumažina nelaimę, padvigubindama
mūsų džiaugsmą ir padalindama mūsų skausmą.” Štai ir turime aiškų
vaizdą – nuoširdi draugystė šildo širdį, skaidrina sielą, lavina protą!

Bešnekučiuojant telefonu su mūsų garbinga poete, rašytoja Julija
Švabaite-Gyliene ir prasitarus, jog turime svečių iš Nyderlandų, ji guviai
spaudė – būtinai parašyk. Nepadėjo jokie atsikalbinėjimai, kad svečiai ne
lietuviai. Pasitariau su vyr. redaktore dr. Dalia Cidzikaite ir gavusi iš jos
pritarimą drožti pirmyn, ir susiklostė įdomi istorijėlė, kaip draugystė
atnešė brandžių vaisių.

Tačiau, prieš atskleidžiant apie tai šviesų puslapį, knieti pasiguosti
liūdnu reiškiniu, nelaimei, tūnančiu tarp mūsų. Kiek anksčiau „Drauge”
teko skaityti vieno lietuvaičio atvirą pasisakymą, jog jis, pamatęs iš tolo
priešais ateinantį lietuvį, pats kuo skubiausiai drožia skersai gatvės į kitą
pusę. Na, o ir kita lietuvaitė lygiai tą pat spaudoje kitu sykiu pakartojo
(abu naujieji ateiviai). Graudu bei skaudu, šiurpu nukrato! Ar romėnai
buvo teisūs ir reikia jiems tikėti, kai jie jau gilioje senovėje skelbė: Homo
hominis lupus est (žmogus žmogui yra vilkas)?!

Prieš keletą dešimtmečių į University of Wisconsin Madisone atvyko
iš Amsterdamo, Olandijos, profesorius dėstyti žemės ūkio mokslus. Olan-
das susidraugavo su kitu profesoriumi amerikiečiu, dėstančiu matemati-
ką. Olando 3 vaikai gimė Amerikoje. Savo pirmąjį sūnų olandų šeima pa-
krikštijo kolegos David vardu. Visai šeimai grįžus tėvynėn, jauniausią sū-
nų paliko Baraboo mieste baigti gimnaziją. Vienerius metus Bart gyveno
pusiau lietuviškoje, pusiau amerikietiškoje šeimoje, eidamas su šeimos
vyriausiu sūnumi Kristupu į paskutinę gimnazijos klasę. Gavęs brandos
atestatą ir grįžęs į savo tėvų žemę, 18-metis paauglys lygino gyvenimą
Amsterdame su Amerikos ir – vis savo tėvynės nenaudai. Jam net tuale-
tinis popierius Olandijoje buvo daug siauresnis už amerikietiškąjį...

Metams bėgant, šilti draugiškumo saitai nenutrūko. Vienos ir kitos
šeimos nariai per Atlantą aplankydavo vieni kitus skirtinguose žemy-
nuose. O prieš 2 metus David Raats su savo žmona Sanne van der Kaaij,
būdami JAV, pusę dienos praleido Baraboo miesto parke, „Žaibo” tautinių
šokių grupės gegužinėje.

Tuo metu sužinojus, jog Sanne daug mėnesių praleidžia Mumbai,
Indijoje, siekdama ten daktarės laipsnio ir dažnai būna turistams gide,
buvo sutarta kitais metais keliauti į Indiją, aplankant „Auksinį trikampį”.
2008 m. Sanne surengė nuostabią 3 savaičių kelionę po Indiją 2 lengvo-
mis mašinomis keliaujant 4 olandams (prisidėjo David sesuo Monique su
vyru) ir mudviem. Tai paliko neišblėstančias, nepakartojamas, pasakiškas
atostogas!

Šiemet spalio 21 d. Sanne, lydima vyro, atvyko į Madison, kur ji buvo
pakviesta dalyvauti 38th Annual Conference on South Asia University of
Wisconsin. Dalyvių buvo daugiau nei 500 mokslininkų, daugiausia iš JAV
ir Kanados, bet nemažai ir iš Europos bei Pietų Azijos. Sanne džiaugėsi ne
tik kad toji konferencija labai garsi, bet ir kad ji vyko Madisone, Baraboo
pašonėje.

Visi mokslininkai turėjo vieną bendrą bruožą – didelį susidomėjimą
Indija, Nepalu, Butanu, Pakistanu, Bangladešu ir/ar Šri Lanka. Olandė
žavėjosi sutikusi daug kalbininkų, antropologų, istorikų, geografų, arche-
ologų, meno istorikų, sociologų ir t. t. Ji buvo paskirta vienos komisijos
nare, o jos išsamus pranešimas apie Indijos religinę mokyklą, ypač hindu,
bus išspausdintas atskirai.

David dirba Groningen universitete, antrame pagal senumą Nyder-
landuose, įkurtame 1614 m., vertėju, jis taip pat taiso akademikų anglų
kalba parašytus straipsnius.

Pasibaigus konferencijai, olandų porelė praleido beveik savaitę savo
draugų lietuvių šeimoje. Įdomu, kad David išvyko iš savo tėvynės su olan-
dišku pasu, o atvyko į JAV su Amerikos pasu. Einant per imigracijos
punktus, vyras stovėjo amerikiečių eilėje, o žmona – kitataučių. Parei-
gūnas pasakė olandei, jog ji turi teisę eiti kartu su vyru.

Besvarstant, kaip JAV aukštas mokslas, gydymas ir net laidotuvės –
nežmoniška prabanga, Sanne pastebėjo, jog jai, iškritus danties plombai,
Baraboo dantistas per 10 min. įdėjo naują, o ji sumokėjo 150 dol., kai In-
dijoje lygiai toks pat darbas kainavo 10 dol., nors dantistas krapštėsi visą
valandą, o Amsterdame po 30 min. darbo sumokėjo 50 dol. Tačiau ji ne-
gailėjo išleistų pinigų, nes šiemet kartu su vyru metė rūkyti ir daug dau-
giau, nei tiek sutaupė.

Būdami sūriu garsėjančios šalies atstovai, David ir Sanne, šįkart
svečiuodamiesi Baraboo, kiekvienų pusryčių metu Nukelta į 8 psl.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ

GAILESTINGUMO MOTINA

Šią savaitę Lietuvos žmonės ke-
liauja aplankyti Aušros Vartų, kur
nuo seno yra malonėmis garsus Švč.
Mergelės Marijos paveikslas. Aušros
Vartų Marija tituluojama Gailestin-
gumo Motina. 

Gailestingumo Motina – Dievo
gailestingumo nešėja. Apaštalas Pau-
lius Laiške galatams rašo: „Atėjus
laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo
Sūnų, gimusį iš moters, (...) kad mes
įgytume įvaikystę” (Gal 4, 4–5).
Apaštalas teigia, kad per Jėzų Kristų
jau esame nebe vergai, bet įvaikiai ir
amžinojo gyvenimo paveldėtojai.

Europos gyventojai didele Dievo
dovana laiko prieš dvidešimt metų be
karo sugriuvusią Berlyno sieną, ilgą
laiką buvusią matomu ženklu, jog
milijonai žmonių yra pavergti. Tačiau
pačią didžiausią vergovę atneša ne
iškilusios Berlyno sienos, bet per
nuodėmę nutrauktas ryšys su Dievu.
Kiek žmogus tolsta nuo Dievo, tiek
nusiveja sau dvasinės nelaisvės
pančius.

Kryžius – Dievo gailestingumo
ženklas. Iš pervertų Jėzaus žaizdų
ištekėjusi Dievo gailestingumo vers-
mė leidžia mums atkurti santykius
su Dievu ir jį vadinti Tėvu. Švč. M.
Marija yra glaudžiausioje vienybėje
su Sūnaus kryžiumi. Evangelija pa-
sakoja apie Jėzaus motiną Mariją,
ištikimai stovėjusią prie nukryžiuoto
Sūnaus kryžiaus. Mirštantis Jėzus
tarė mokiniui Jonui: „Štai tavo moti-
na!” Nuo tada Marija tapo ne tik
mūsų visų Motina, bet ir Dievo gai-
lestingumo nešėja.

Popiežius Jonas Paulius II rašė:
„Marija yra drauge toji, kuri ypatin-
gai ir išskirtinai – kaip niekas kitas –
patyrė gailestingumą, o drauge kil-
niausiu būdu jį užtarnavo savo šir-
dies auka ir todėl galėjo dalyvauti
Dievo gailestingumą atskleidžiant.
Ta auka glaudžiai susieta su jos Sū-
naus kryžiumi, po kuriuo ji stovėjo
Kalvarijoje. Niekas taip artimai, kaip
Nukryžiuotojo Motina, nepatyrė kry-
žiaus slėpinio – to sukrečiančio įvy-

kio, kai transcendentinis Dievo tei-
singumas susitiko su meile. (...) Ma-
rijai geriausiai pažįstamas dieviškojo
gailestingumo slėpinys. Ji žino, kiek
tai kainavo, kokia didelė ta kaina“
(enciklika Dives in misericordia, 9 ).

Lietuva kelis kartus patyrė
išskirtinius Dievo gailestingumo žen-
klus. Pirmąkart – prieš tūkstantį
metų, kai šv. Brunonas nešė Lietuvai
žinią apie pasaulio Gelbėtoją Jėzų
Kristų. Deja, anuomet lietuviai Dievo
gailestingumo nesugebėjo priimti.
Antrą kartą jį patyrėme 1608 m. Šilu-
voje, kai apsireiškusi Dievo Sūnaus
Motina Marija pakvietė neužmiršti
jos Sūnaus. Šiuo apsireiškimu Lietu-
vos žmonės buvo pakviesti susigrą-
žinti meilės santykį su Jėzumi. Mūsų
laikais Jėzus, apsireiškęs seseriai
Faustinai Vilniuje, paragino pasiti-
kėti Jo meile. Šis paraginimas plačiai
pasklido pasaulyje.

Dievo gailestingumo ypač esame
reikalingi šiandien, kai aplink tvyro
nerimas, visuomeninis sąmyšis, mo-
ralinė degradacija ir neviltis. Ekono-
miniai sunkumai yra tik ryškiai
matoma viršūnė tikrųjų bėdų, kurias
prisišaukia kiekvienas žmogus, pra-
dėdamas savo gyvenimą tvarkyti ne
pagal Evangeliją, bet pagal pasaulio
taisykles. Šiandienio gyvenimo skau-
džiausių vaisių šaknys yra grynai
moralinės. Nuodėmės kultūra suno-
kina labai rūgščius vaisius.

Valstybių vadovai ieško spren-
dimų, kaip išlipti iš ekonominės kri-
zės duobės, į kurią yra patekusios jų
šalys. Tikėkimės, kad per keletą me-
tų jie sutvarkys ekonominį gyvenimą.
Tačiau visiškai prisikelti reikės kiek-
vieno mūsų pastangų. Todėl paban-
dykime pajusti asmeninę pareigą
patiems vaduotis iš nuodėmės kultū-
ros ir padėti prisikelti kitiems.

Šiandien visas pasaulis yra reika-
lingas Dievo gailestingumo. Jo esame
reikalingi mes visi, todėl visiems ver-
ta įsidėmėti, kad Gailestingumo Mo-
tina yra tiesiausias kelias į Dievo
gailestingumą.
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Legendiniam lietuviui S. Kudirkai – aukštas 
valstybinis apdovanojimas

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Vilkaviškio rajone, nedideliame
Pilviškių miestelyje, gyvenančiam le-
gendiniam lietuviui Simui Kudirkai,
kurio vardas labai gerai žinomas
Amerikos lietuviams, buvo įteiktas
aukštas Lietuvos valstybės apdovano-
jimas – Vyčio kryžiaus ordino Koman-
doro kryžius. Toks apdovanojimas
nepaprasto likimo lietuviui, kitąmet
minėsiančiam 80-ąsias savo gimimo
metines, įteiktas už beatodairišką
drąsą ir ypatingą dvasios stiprybę,
priešinantis sovietiniam okupaciniam
režimui bei ginant žmogaus teises
okupuotoje Lietuvoje.

Šis apdovanojimas Kudirkai buvo
skirtas dar pernai rudenį, kai dekretą
pasirašė tuometis prezidentas Valdas
Adamkus. Planuota Komandoro kry-
žių S. Kudirkai įteikti pernai per
Lietuvos kariuomenės dieną lapkričio
23-ąją, bet tada pilviškietis negalėjo
nuvykti į Vilnių, nes sirguliavo. Lap-
kričio 23-oji – itin įsimintina S. Ku-
dirkai ir todėl, kad būtent tą dieną
1970-aisiais jis bandė pabėgti iš sovie-
tinės Lietuvos, įšokdamas į amerikie-
čių laivą.

Neprisiruošė jis į Vilnių nuva-
žiuoti ir vėliau, tad šis apdovanojimas
buvo atvežtas į Vilkaviškio savivaldy-
bę ir paskutinį rugpjūčio sekmadienį,
švenčiant vasaros palydas, iškilmin-
gai įteiktas.

Apdovanojimą, stebint gausiam
būriui svečių ir pilviškiečių, S. Ku-
dirkai įteikė Seimo narys, buvęs fi-
nansų ir susisiekimo ministras Al-
girdas Butkevičius. Gavęs vieną
aukščiausių valstybės apdovanojimų,
garsusis jūreivis sakė, kad toks įver-
tinimas jam išties svarbus. 

* * *
Šis apdovanojimas S. Kudirkai –

tai ir proga prisiminti tuos įvykius,
kurie išgarsino lietuvį, visus jo išgy-
venimus, išklausyti jo nuomonę apie
Ameriką, apie sugrįžimą į namus,
juolab kad laikas trina atmintį ir jau-
noji karta jau mažai ką yra girdėjusi
apie S. Kudirkos žygdarbį. Savo prisi-
minimais jis pasidalijo praėjus ke-
lioms savaitėms po sugrįžimo į Lie-
tuvą.

,,Nesu joks didvyris, o tik papras-
tas žmogelis. Tas mano šuolis 1970
metais iš rusų į amerikiečių laivą aki-
mirksniu apvertė visą likusį gyveni-
mą. Dabar, praėjus tiek metų, tiek
visko patyrus, iškentus Magadano la-
gerių siaubą ir ramiai pagyvenus Ka-

lifornijoje, atėjo laikas grįžti namo. Į
tą Lietuvą, iš kurios kažkada bėgau ir
kuri šiandien – visiškai kitokia. Pri-
valėjome grįžti, net jokių abejonių ne-
buvo, tik tas sugrįżimas ilgai użtru-
ko”, – kalbėjo sugrįžęs S. Kudirka,
slėpdamas jaudulio ašaras.

Mano pašnekovas turi dar vieną
didelį turtą – puikią atmintį. Vardin-
damas tikslias datas, pavardes, įvykių
smulkmenas, mintimis jis vėl ir vėl
grįžta į tą 1970 metų lapkričio 23-ąją,
kai įšoko į amerikiečių laivą ir buvo
grąžintas atgal. ,,Apie pabėgimą iš
sovietinės Lietuvos galvojau daug,
tačiau tai buvo teorija. Tas šuolis vis
dėlto buvo spontaniškas žingsnis, ne-
parengtas iš anksto. Buvau šventai
įsitikinęs, kad demokratiškiausia pa-
saulio valstybė priims, tačiau ji at-
stūmė”, – prisiminė Kudirka.

Kudirkos motina buvo gimusi
Amerikoje, šis faktas vyro gyvenime

suvaidino didžiulį vaidmenį. Iš pra-
džių dėl to jis negaudavo jūreivio pa-
so, be kurio negalėdavo išlipti į kran-
tą tose šalyse, kur  sustodavo laivas.
Baigęs radistų mokyklą, Kudirka
laivuose dirbo, klausydavo užsienio
radijo stočių, gaudė laisvą žodį. Aš-
tuoniolika metų jis laukė, kol gaus
butą Klaipėdoje, su šeima vargdamas
ankštame bendrabučio kambaryje.
Pagaliau jį gavęs, jūreivis nutarė mes-
ti jūrą ir įsidarbinti krante. 1970-ųjų
rudenį laukė paskutinė kelionė, kuri
ir apvertė likimą aukštyn kojomis.

,,Gavau telegramą, kad privalau
plaukti. Nenorėjau, tačiau pagrasino,
kad atims butą. Plaukiant gavome ra-
diogramą, kad ‘Sovietskaja Litva’ lai-
ve įvyks tarybinių ir amerikiečių žve-

jybos organizacijų vadovų susitiki-
mas”, – prisimena Kudirka.

,,Sovietskaja Litva” priplaukė
prie amerikiečių laivo ,,Vigilant”,
juos skyrė tik kelių metrų tarpas, ja-
me buvo guminės padangos, kad lai-
vai nesidaužytų vienas į kitą. Jūrei-
viai pakilo į denį pažiūrėti, kaip tie
amerikiečiai atrodo. ,,Jie mojavo ir
mėtė mums į denį ‘Coca-Cola’ bute-
liukus, smulkias monetas, cigaretes,
kepuraites. Viskas buvo gražu, ame-
rikiečiai neatrodė panašūs į priešus,
kaip mums buvo daug metų aiškina-
ma. Pasibaigus dovanėlėms, link mū-
sų laivo kažkas švystelėjo keletą žur-
nalų. Buvo likusios akimirkos iki ma-
no šuolio”, – dar ir dar kartą išgyven-
ti vaizdai slenka pro pašnekovo akis.

Tada, kai į ,,Sovietskaja Litva”
nukrito žurnalai ir juos pakėlė vienas
vaikinas bei mergina, šalia buvęs
,,politrukas” jiems sušuko, kad dau-
giau į jūrą jie neišplauks. Šitas vaiz-
das ir išgirsti žodžiai nusmelkė Ku-
dirką kaip žaibas – šitoje šalyje niekas
niekada nepasikeis, ir gyventi čia
teks amžiais vergaujant.

,,Kai delegacijos nuėjo derėtis,
šūktelėjau amerikiečių karininkui,
modamas link savo laivo riktelėjau
‘Gestapo’, nes anglų kalbos beveik
nemokėjau. Amerikietis išpūtė akis,
nelabai suprato, ką noriu pasakyti.
Tada įbėgau į kajutę, parašiau laiš-
kelį, kad noriu pasilikti pas juos, kad
peršoksiu. Įdėjau jį į cigarečių pakelį,
kurį paėmiau iš draugo – pats aš ne-
rūkiau”, – pasakojo Kudirka. Perme-
tus pakelį, karininkas jį pakėlė, nusi-
nešė į kajutę, greitai grįžo ir linkte-
lėjo galvą. Kudirka tai suprato kaip
ženklą, tad greitai susirinko kelis bū-
tiniausius daiktus ir liuoktelėjo ant
,,Vigilant” denio.

Amerikiečių laive Kudirka sutiko
savo flotilės vadą ir tepasakė jam, kad
neturi laiko kalbėtis. Sutiktas ameri-
kietis palydėjo lietuvį į kajutę, čia su
juo pradėjo kalbėtis laivo kapitonas,
atėjęs su vertėju. ,,Aš iki šiol nežinau,
kas buvo tie žmonės, kurie po kelių
valandų laukimo davė komandą grą-
žinti mane sovietų laivui. Viskas buvo
sprendžiama aukščiau, ne laive.

Supratęs, kad parsiunčia atgal,
bandžiau bėgti, rusai vaikėsi mane po
amerikiečių laivą. Laksčiau, jie vijosi,
spardė, rišo, tačiau amerikiečiai di-
desnės prievartos prieš mane neleido
naudoti”, – sakė Kudirka.

Bėgliui amerikiečiai pasiūlė šokti
per bortą į vandenį – esą jei jį iš-
trauks ir išgelbės, tada rusai negalės
pasiimti atgal. Tačiau lapkričio gale

jūros vanduo buvo ledinis, o jokio pa-
tikinimo, kad iššokus tuoj pat bus
išgelbėtas, Kudirka neturėjo. Rusai
parsitempė jį atgal.

,,Jei būčiau nors kiek abejojęs,
kad amerikiečiai priims ir suteiks
prieglobstį, niekada nebūčiau šokęs.
Tikėjau didžiausia pasaulyje demok-
ratine valstybe, jos skelbiamomis idė-
jomis, tačiau man buvo atsukta nu-
gara”, – atsidūsta vyriškis.

* * *
Apie šį įvykį ,,Vigilant” įgulai bu-

vo įsakyta tylėti. Gal viskas būtų ir
neiškilę į viešumą, jei vienas įgulos
narys, latvių kilmės amerikietis Ro-
bertas Briezė apie tai nebūtų papasa-
kojęs savo žmonai. Ši, negalėdama
patikėti, kad demokratinė valstybė
taip pasielgė su pagalbos prašiusiu
žmogumi, įkalbėjo vyrą apie tai pa-
pasakoti žiniasklaidai. Straipsniai
apie šį įvykį pasirodė ,,The New York
Times”, ,,Los Angeles Times”, ,,Chi-
cago Tribune”, ,,Washington Post” ir
kitų laikraščių pirmuosiuose pusla-
piuose. Kilo didžiulis triukšmas, apie
tai kalbėjo radijo stotys, reportažus
rodė televizija. Į JAV miestų gatves
protestuodami plūstelėjo išeiviai iš
Baltijos ir kitų šalių.

Prezidentas Richard Nixon nuro-
dė ištirti šį atvejį. Du aukšti JAV pa-
krančių apsaugos karininkai netru-
kus buvo atleisti iš darbo, ,,Vigilant”
kapitonas į jūrą daugiau neplaukė ir
po ketverių metų išėjo į pensiją. ,,Ta-
čiau aš viso to tada nežinojau. 1971-
aisiais už tėvynės išdavimą buvau nu-
teistas dešimčiai metų, tad atsidūriau
Mordovijos lageriuose ir buvau kilno-
jamas iš vieno miesto į kitą”, – sakė
buvęs jūreivis.

Kudirkos žmona Genutė jau pir-
maisiais įkalinimo metais aplankė vy-
rą Mordovijoje. Paklausta, ar niekada
nepyko dėl jo šuolio į amerikiečių lai-
vą, moteris tik šyptelėjo. ,,Buvo taip,
kaip buvo. Žinoma, kai likau viena su
dviem vaikais, labai vargome, ir kar-
tais keikdavau likimą. Tada nežino-
jome, kad Simas neišbus kalėjime vi-
so bausmės laiko, o kai teisme išgir-
dau, jog jam skirta dešimt metų, tai
nušvitau ir atsisukusi pasakiau: ‘Si-
mai, mes dar pagyvensim. Ir kartu
jau esame 49-erius metus’”, – sakė
moteris.

1974 metų rugpjūčio 23-ąją Ku-
dirka lageryje sužinojo, kad jam su-
teikiama malonė ir su šeima leidžia-
ma išvykti į JAV. Tai buvo kaip sap-
nas, nors Kudirką jau buvo pasiekusi
informacija apie suteiktą JAV piliety-
bę – tam padėjo ir triukšmas dėl šio
įvykio JAV, ir faktas, jog jūreivio mo-
tina buvo Amerikos pilietė.

Lapkritį Kudirkos su motina ir
dviem vaikais atskrido į New York
miestą. Vietos lietuviai buvo surinkę
tiems laikams labai didelę 70,000 do-
lerių sumą. Motina ir žmona norėjo,
kad už šiuos pinigus būtų nusipirktas
namelis, tačiau Kudirka juos naudojo
kitoms reikmėms, ėmėsi padėti poli-
tiniams kaliniams. Kudirka dalyvavo
daugelyje protesto akcijų, susitiki-
mų, kalbėjo apie politinių kalinių
padėtį, bandė jiems pagelbėti. Vyras
dirbo pačius įvairiausius darbus – da-
žė namus, prižiūrėjo sodą, buvo te-
lefonų kompanijos darbuotojas.

* * *
Kudirkos poelgis sudomino ir

Hollywood. 1978 metais buvo sukur-
tas TV filmas ,,The Defension of Si-
mas Kudirka”.       Nukelta į 11psl.

Nemažai laiko Kudirka praleidžia šalia namo esančiame sodelyje. 

S. Kudirkai (k.) aukštą apdovanojimą įteikia Seimo narys A. Butkevičius
(viduryje) ir Vilkaviškio vicemeras Jonas Meškauskas. 
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Raimundas Marius Lapas įdo-
miai aprašė Šv. Jurgio parapijiečių
pastangas išgelbėti savo istorinės
bažnyčios pastatą nuo išnykimo
(,,Draugas’’, 2009 m. lapkričio 14 d.).
Šv. Jurgio katalikų bažnyčia Shenan-
doah, PA, yra ne tik seniausia lietu-
vių šventovė Amerikoje, bet ir di-
džiausia šio angliakasių miestelio
bažnyčia, įregistruota Pennsylvania
valstijos kaip istorinis paminklas.

Problema yra, jei Allentown vys-
kupija leistų Šv. Jurgio parapijie-
čiams savo bažnyčią atsiimti, ar jie
sugebėtų ją išlaikyti ir remti? Apskri-
ties teisėjas klysta, sakydamas, kad
jis negali sustabdyti vyskupijos spren-
dimo. Bent Čikagoje uždarytų baž-
nyčių pastatai, kurie jau nušventinti,
gali būti įregistruoti į saugotinų
miesto paminklų (landmarks) sąrašą,
tokiu būdu nebus išduotas miesto lei-
dimas pastatą griauti. Taip buvo iš-
gelbėta St. Gelasius bažnyčia Čikago-

je, esanti prie 63 ir Woodlawn gatvių.
Lietuviai Amerikoje apskritai ne-

turi patirties, kaip savo istorinius
pastatus gelbėti. Kai buvo paskelbtas
nuosprendis uždaryti Šv. Jurgio baž-
nyčią Čikagos Bridgeport rajone,
1990 m. ,,Draugas” ragino skaityto-
jus rašyti mandagius laiškus kardi-
nolui. Po uždarymo reikėjo agresy-
viau veikti. 

Geras pavyzdys būtų St. Francis
of Assisi bažnyčios Čikagoje atvejis,
kurią arkivyskupija ruošėsi griauti
1994 metais. Jau buvo išimti altoriai
ir vitražai. Meksikiečiai parapijiečiai
įsiveržė į užrakintą bažnyčią, per
naktį joje nakvojo ir meldėsi. Žinia-
sklaida plačiai aprašė St. Francis pa-
rapijiečių pastangas, arkivyskupija
persigalvojo ir grąžino bažnyčią ti-
kintiesiems. Kai kurie šį įvykį vadino
stebuklu.

Gediminas Indreika
Čikaga, IL

ŠV. JURGIO BAÑNYÇIA IR LIETUVIÛ 
PASTANGOS JÂ GELBÈTI
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Turbūt mažai kas iš mūsų galėtų
lengvai atspėti, ką reiškia  trumpinys
ŠALSS. Pasirodo, tai yra neseniai
jaunų žmonių atkurta organizacija,
siekianti suburti lietuvius studentus,
išsibarsčiusius po visą Ameriką.
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjungą (ŠALSS) pristato dvi bendra-
pavardės – organizacijos prezidentė
Aldona Gintautaitė ir viceprezi-
dentė Eglė Gintautaitė.

– Kas ir kodėl pasiūlė atkurti
Šiaurės Amerikos lietuvių stu-
dentų sąjungą (ŠALSS)? Kas
sudaro Jūsų organizacijos bran-
duolį?

– Amerikos Lietuvių Tarybos
pirmininkas Saulius Kuprys, labai
susidomėjęs Lietuvių studentų aso-
ciacijos University of Illinois at Chi-
cago (LSA UIC) veikla, pasiūlė Al-
donai Gintautaitei ir Pauliui Ver-
telkai ,,perkrikštyti” LSA UIC į LSS
(Lietuvių studentų sąjungą), kuri
buvo įkurta 1951 metais, bet vėliau
suiro. Pasvarstę nutarėme, kad ge-
riau būtų sukurti naują organizaciją
ir nekeisti LSA UIC, kadangi jos veik-
la susieta su vienu universitetu, o
mes norime suburti lietuvius studen-
tus iš visos Amerikos aukštųjų mo-
kyklų. Taip gimė ŠALSS. 

Dabar ŠALSS tikslas yra suburti
visus lietuvius studentus, ar jie būtų
pavieniai, ar priklausytų jau veikian-
čioms organizacijoms savuose univer-
sitetuose kaip LSA iš UIC ar ,,Baltic
Club” iš University of Illinois at Ur-
bana-Champaign. Taip pat  kalbina-
me studentus kurti vadinamus
ŠALSS filialus universitetuose ar ko-
legijose, jei tokių dar nėra, pavyz-
džiui, DePaul University, Moraine
Valley Community College, College of
DuPage ir kitur.

– Kokie svarbiausi ŠALSS
veiklos tikslai? Kokie darbai
laukia Jūsų artimiausiu metu?

– ŠALSS yra nacionalinė, pelno
nesiekianti organizacija, sukurta ats-
tovauti lietuvių kilmės studentams
Šiaurės Amerikoje, pristatyti juos
Lietuvių Bendruomenėje, JAV įstai-
gose ir tarptautinėse organizacijose.
ŠALSS stengiasi padėti išsaugoti
studentų lietuvybę, taipogi supažin-
dinti Šiaurės Amerikos moksleivius
ir studentus su Lietuvos kultūra ir
istorija organizuojant renginius, me-
tines konferencijas ir bendradar-
biaujant su kitomis tarptautinėmis
studentų organizacijomis.

Artimiausiu laiku sieksime toliau
burti lietuvius studentus ir skatinti
juos tapti aktyviais ŠALSS ir Lie-
tuvių Bendruomenės nariais, ypač
dalyvaujant visuomeniniuose rengi-
niuose, tokiuose kaip neseniai Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, įvykęs
akordeonisto Martyno Levickio kon-
certas studentams. Taip pat planuo-
jame lėšų rinkimo akciją, kuri mums
leistų toliau plėstis. 

– Ar nemanote, kad bus
nelengva suburti visoje Šiaurės
Amerikoje studijuojančius žmo-
nes? Kaip tai planuojate daryti?

– Iš tiesų tai nėra lengva už-
duotis, bet mes esame pasiryžę su-
kaupti jėgas ir tai įgyvendinti. Pasi-
telkę šiuolaikines technologijas (Fa-
cebook, Twitter) ir mūsų tinklalapį
(www.lsana.org) turime galimybę
lengvai ir greitai susisiekti su di-
džiąja Amerikos lietuvių studentų
dalimi. Taip pat iš seniau veikiančios
studentų organizacijos pas mus atei-

na gausus būrys susidomėjusių žmo-
nių, kurie nori dar aktyviau daly-
vauti lietuvių studentų veikloje.
Amerikos Lietuvių Taryba, dienraštis
,,Draugas”, Lietuvos generalinis kon-
sulatas Čikagoje, PLB lituanistikos
katedra UIC ir kiti mums daug pa-
deda ir yra nusiteikę priimti studen-
tus į savo veiklą. Pavyzdžiui, ,,Drau-
gas”  mus labai maloniai pakvietė į
savo šimto metų gimtadienį, kuriame
turėjome progą susipažinti su pro-
fesoriumi Vytautu Landsbergiu. 

– Neseniai buvo įkurta UIC
lietuvių studentų sąjunga. Ne-
mažai šios sąjungos tikslų yra
panašūs į jūsiškius. Kuo ŠALSS
skiriasi nuo kitų jaunimo orga-
nizacijų?

– ŠALSS sumanymas ir kilo se-
kant LSA UIC pavyzdžiu. Taip, mes
siekiame panašių tikslų, tiktai pla-
čiau – mūsų veikla apims visą Šiaurės
Ameriką. Tai ir yra didžiausias mūsų
organizacijų skirtumas. LSA UIC
veikia University of Illinois ribose, o
ŠALSS siekia suvienyti visus Ameri-
kos studentus. Mes taip pat norime
bendradarbiauti su kitomis baltų
organizacijomis ir ateityje galbūt net
su Lietuvos studentais. ŠALSS yra
sukurta padėti tokioms organizaci-
joms kaip LSA UIC tapti veiksmin-
gesnėmis, suteikiant finansinę pa-
galbą ir skleidžiant informaciją apie
jų renginius. 

– Kas ir kaip gali tapti Jūsų
organizacijos nariu? 

– Mūsų organizacijos nariais gali
tapti lietuvių kilmės studentai ir vy-
resnių klasių moksleiviai, kurie turės
kitas privilegijas. Taip pat jau vei-
kiančios studentų sąjungos gali tapti
ŠALSS filialais. Jau baigę mokslus
studentai, kurie priklausė ŠALSS,
turės alumnų statusą. Tapti oficia-
liais nariais labai paprasta – apsi-
lankę mūsų tinklalapyje tiesiog at-
sisiųskite nario anketą ir užpildę grą-
žinkite elektroniniu ar paprastu
paštu.

– Gruodžio-sausio mėn. Pietų
Amerikoje vyks XIII Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresas. Ar
ketinate jame dalyvauti? Kaip
ruošiatės bendrauti ar bendar-
darbiauti su pasaulio lietuvių
jaunimu?

– Kol kas planų dalyvauti kon-
grese nėra. Didžiausia problema yra,
kad neturime pakankamai lėšų, bet
mes per daug dėl to nesielvartau-

,,Norime suburti lietuvius studentus iš visos Amerikos”

Raimundo M. Lapo straipsnyje
,,Ar bus nukryžiuotas dar vienas
išeivijos rūpintojėlis?” (,,Draugas”,
2009 m. lapkričio 14 d.) parašytas ne-
pilnas Lietuvos ambasados JAV ad-
resas. Jis turėtų būti: 

Embassy of Lithuania

2622 Sixteenth Street NW
Washington, DC 20009

Taip pat pateiktas netikslus Šv.
Jurgio parapijos komiteto el. adresas.
Jis yra: Committee364@mail.com

Redakcija

NETIKSLUMAI R. LAPO STRAIPSNYJE

jame. Kitais metais planuojame su-
šaukti metinį ŠALSS suvažiavimą,
kuris toliau praplės Šiaurės Ameri-
kos lietuvių studentų tinklą. Kadangi
esame palyginti jauna sąjunga, pa-
saulinio masto veiklos kol kas nepla-
nuojame, bet pradedame įtraukti kuo
daugiau Vidurio vakarų Amerikos
universitetų. 

– Gal turite sumanymų, kaip
akademinį jaunimą, gyvenantį
Jungtinėse Valstijose, įtraukti į
Lietuvos gyvenimą?

– Dauguma mūsų yra atvažiavę
iš Lietuvos ir iki šiol palaikome
stiprius ryšius su draugais studen-

tais, kurie taipogi aktyviai dalyvauja
studentų veikloje Lietuvoje. Naudo-
jantis šiais ryšiais planuojame kartu
bendradarbiauti ir sukurti bendrą
tinklą. Lietuvos išeivijos studentų
stažuotės (LISS) programa siekia su-
rasti Lietuvoje darbovietes, kuriose
galėtų atlikti praktiką studentai, gy-
venantys Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose. Per šią organizaciją ŠALSS
bandys sustiprinti ryšius ne tik su
Lietuvos studentais, bet ir su Lie-
tuvos visuomene. Tai gali skatinti
išeivijos studentus rimčiau pamąstyti
apie ilgalaikį gyvenimą ir darbą Lie-
tuvoje.

Kalbino Loreta Timukienė 

Visus Šiaurės Amerikos studentus kviečiantis burtis jaunimas gamtoje.
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Vilnius, lapkričio 20 d. (BNS) –
Epidemija paskelbta jau 20-yje Lie-
tuvos savivaldybių, pranešė Valsty-
binė visuomenės sveikatos priežiūros
tarnyba (VVSPT). Lietuvoje yra 60
savivaldybių.

Vyriausiasis Lietuvos epidemio-
logas Vytautas Bakasėnas dar kartą
paragino savivaldybes atsisakyti ma-
sinių renginių.

Jeigu daugiau kaip pusėje Lietu-
vos savivaldybių teritorijų vienu me-
tu paskelbiama gripo epidemija, Vals-

tybinė gripo pandemijos komisija tei-
kia siūlymą Vyriausybės ekstremalių
situacijų komisijai dėl gripo epidemi-
jos paskelbimo Lietuvoje.

VVSPT duomenimis, pernai se-
zoninio gripo epidemija buvo pa-
skelbta tik vienoje savivaldybėje –
Kauno miesto, tačiau ankstesniais
metais gripas apimdavo kur kas dau-
giau teritorijų. 2007–2008 m. sezonu
gripo epidemija užregistruota 9 savi-
valdybėse, 2006–2007 m. – 27, o
2005–2006 m. – 40 savivaldybių. 

Pranešimai apie CŽV kal∂jimâ�
„nepadeda” Lietuvos îvaizdžiui 

Vilnius, lapkričio 20 d. (BNS) –
Šiais metais studentai sudarė 11,530
valstybės remiamų ir valstybės pa-
skolų sutarčių, bendra suma, išmo-
kėta iš valstybės biudžeto ir per šalies
bankus, sudaro daugiau kaip 43 mln.
litų.

Lietuvos valstybinis mokslo ir
studijų fondas pranešė, kad studentai
daugiausia skolinosi litais.

Rudenį valstybės paskolos su-
tartis, kurių suma siekia 170,000 li-
tų, fonde pasirašė 327 studentai.
Bankuose pasirašytos 4,583 sutartys
už daugiau nei 22,5 mln. litų.

Daugiausia valstybės remiamų
sutarčių sudaryta paskoloms studijų

kainai sumokėti – 2,433 sutartys (per
11 mln. litų).

Studentai taip pat pasirašė 2,120
sutartis paskolai gyvenimo išlaidoms
(daugiau nei 11 mln. litų) ir 30 su-
tarčių paskolai studijoms užsienyje
(beveik už 189,000 litų).

Daugiausia sutarčių studentai
pasirašė su banku ,,Swedbank” –
3,342 sutarčių už 16,15 mln. litų.
Banke ,,Snoras” pasirašytos 605 su-
tartys už 2,9 mln. litų, ,,DnB NORD”
banke – 421 sutartis už 2,278 mln.
litų, banke ,,Nordea” – 188 sutartys
už 1,07 mln. litų. Šiaulių bankas su-
darė 27 sutartis už 141,800 litų. 

Lietuvos oro uostai aptarnavo 
mažiau keleivi¨�  

Gripu serga vis daugiau ñmoniû

,,Lithuania today” keiçia ,,LiTnews”

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, lapkričio 20 d. (ELTA) – Radvilų rūmuose Vilniuje atidaryta paro-
da ,,Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900 m.” Parodą atidarė kolekci-
jos savininkas Aleksandr Vasiljev. Parodoje pirmą kartą Lietuvos žiūrovams ro-
domi itin reti ilgiausiai Anglijos soste išbuvusios karalienės Viktorijos valdymo
laikotarpio vyrų ir moterų kostiumai. Lankytojams pristatomi nuo romantizmo
epochos iki moderno sukurti kostiumai ir daugiau nei 100 drabužių priedų. 

Eltos nuotr.

Vilnius, lapkričio 20 d. (ELTA) –
Per 10 šių metų mėnesių į šalies oro
uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,6 mln.
keleivių, tai 29,3 proc. mažiau nei tuo
pačiu 2008 m. laikotarpiu.

Statistikos departamento duo-
menimis, daugiausia keleivių atvyko
ir išvyko į Jungtinę Karalystę, Latvi-
ją , Vokietiją, Daniją ir Airiją.

Palyginti su 2008 m. sausio– spa-
lio mėnesiais, dėl pakitusių skrydžių
krypčių 3,1 karto daugiau keleivių iš-
vyko ir atvyko iš Latvijos. Sumažėjo
keleivių ir iš Jungtinės Karalystės,
Danijos, Vokietijos ir Airijos. Didžioji
keleivių dalis atvyko ir išvyko nuola-
tiniais skrydžiais, tai 30,7 proc. ma-
žiau nei 2008 m. sausio-spalio mėn.

Lietuvos oro uostuose pakrauta
ir iškrauta 5,700 tonų krovinių ir
pašto, tai 37,7 proc. mažiau nei 2008

m. sausio–spalio mėn. Lietuvos ir už-
sienio oro bendrovių lėktuvai 2009 m.
sausio–spalio mėn. oro uostuose nusi-
leido ir pakilo 26,200 kartų, tai 34,8
proc. mažiau nei tuo pačiu 2008 m.
laikotarpiu.

Lietuvos oro bendrovių lėktuvais
per 10 šių metų mėnesių vežta 619,500
keleivių, tai 40,2 proc. mažiau nei
2008 m. sausio–spalio mėn. Didžioji
keleivių dalis skrido nenuolatiniais
skrydžiais, tai 10,8 proc. daugiau nei
per tą patį 2008 m. laikotarpį. 

Krovinių ir pašto šių metų sau-
sio-spalio mėn. Lietuvos oro bend-
rovių lėktuvais vežta 2,300 tonų, tai
37,4 proc. mažiau nei per tą patį 2008
m. laikotarpį, o krovinių apyvarta su-
darė 1,2 mln. tonkilometrių ir suma-
žėjo 67,5 procento.

Vilnius, lapkričio 20 d. (BNS) –
Generalinė prokuratūra nutraukė
ikiteisminį tyrimą dėl galimo Seimo
narės Astos Baukutės piktnaudžiavi-
mo ir neteisėto elektroninės mokėji-
mo kortelės naudojimo.

Generalinės prokuratūros Orga-
nizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty-
rimo departamento prokurorui Aidui
Mažeikai nepavyko surinkti pakan-
kamai duomenų, pagrindžiančių A.
Baukutės kaltę, pranešė Generalinė

prokuratūra.
Du buvę A. Baukutės padėjėjai

skundėsi, kad parlamentarės šeimos
narys naudojosi padėjėjų banko kor-
telėmis, į kurias buvo pervedami dar-
bo užmokesčiai. Neva jiems už kelių
mėnesių darbą nebuvo sumokėta.

Pati A. Baukutė aiškino, kad mi-
nėta istorija – melas. Ji žiniasklaidai
aiškino, kad ją bandė šantažuoti iš
darbo atleista jos buvusi padėjėja V.
Barkauskaitė.

Nutrauktas ikiteisminis tyrimas dèl
Seimo narès veiklos

Vilnius, lapkričio 20 d. (ELTA) –
Penktadienį pasirodė pirmasis naujo
laikraščio ,,LiTnew” numeris. Į nau-
jąjį leidinį susibūrė dalis beveik prieš
metus nustojusio eiti žurnalo ,,Li-
thuania today” darbuotojų.

Naujajam leidiniui vadovauja bu-
vęs žurnalo ,,Lithuania today” vy-
riausiasis redaktorius Australijos lie-
tuvis Ray Vyšniauskas. Laikraštį lei-
džia bendrovė ,,Mes Medija”.

Pasak R.Vyšniausko, ,,LiTnews”,
lyginant su žurnalu, laikraštis galės
greičiau reaguoti į įvykius, ketina
daugiau spausdinti naujienų, nors

netrūks ir analitinių straipsnių. Tiki-
masi išlaikyti ir geriausias ,,Lithuanian
today” tradicijas, ir jo skaitytojus.

Anglų kalba išeinantis dvisavai-
tinis leidinys skirtas Lietuvoje gyve-
nantiems ir dirbantiems užsienie-
čiams – verslininkams, diplomatams,
studentams, bet tuo pačiu  – ir angliš-
kai skaitančiam Lietuvos skaitytojui.

Naujasis leidinys pasirodys kas
antrą savaitę ir bus platinamas viešo-
se vietose – restoranuose, kavinėse,
verslo centruose, viešbučiuose, aukš-
tosiose mokyklose, jį bus galima ir
prenumeruoti.

Studentai pasiskolino 43 mln. litû�

D. Grybauskait∂: ES prezidentas 
belgas naudingas Lietuvai

Vilnius, lapkričio 21 d. (Lietu-
viams.com) – JAV žiniasklaidos pra-
nešimai apie Lietuvoje galimai vei-
kusį Centrinės žvalgybos valdybos
(CŽV) kalėjimą „nepadeda” Lietuvos
įvaizdžiui, todėl parlamentinis tyri-
mas turi išsklaidyti abejones, pareiš-
kė užsienio reikalų ministras Vygau-
das Ušackas, paraginęs nesivadovauti
vien „gandais ar prasimanymais”.

Ministro teigimu, JAV Valstybės
departamentas ir toliau atsisako ko-
mentuoti pranešimus apie galimai
veikusį slaptą centrą terorizmu įta-
riamiems asmenims.

„Svarbiausia, kad patys atliktu-

me tyrimą ir išsklaidytume tokias
abejones”, – sakė V. Ušackas.

Tai ministras pareiškė komen-
tuodamas „ABC News” pranešimą,
kad slaptas CŽV kalėjimas įtaria-
miems teroristams 2004–2005 m. vei-
kė netoli Vilniaus Antavilių mieste-
lyje. Jame, anot pranešimo, buvo kali-
nami 8 įtariami „Al Qaeda” teroristai.

V. Ušackas teigė esąs įsitikinęs,
kad „bet kokios kalbos ir teiginiai ne-
turi paversti įkaitais ypač artimų
Lietuvos ir JAV santykių”.

Buvę Lietuvos vadovai tvirtina
neturį jokios informacijos apie gali-
mai veikusį CŽV kalėjimą.

Atkelta iš 1 psl.
Nurimus rinkimų aistroms pasi-

girdo nevienareikšmiškų šių pasirin-
kimų vertinimų. Iš Jungtinių Valsti-
jų dar tą pačią naktį atskriejo sveiki-
nimai. ,,JAV pareiškė, kad šie pasky-
rimai sustiprins ES ir visos Europos
santykius su Washington”, – rašo
savo tinklalapyje BBC.

JAV Prezidentas Barack Obama
teigė, jog ,,JAV, siekdamos saugumo ir
gerovės pasaulyje, neturėjo stipres-
nių partnerių už Europą”.

JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton išreiškė viltį glaudžiai bend-
radarbiauti su H. van Rompuy ir C.
Ashton. Ashton sprendžiant abiem
pusėms rūpimus klausimus, tarp ku-
rių – debatai dėl Irano branduolinės
politikos, stabilumo siekimas Afga-
nistane, susitarimo dėl taikos Vidurio
Rytuose skatinimas.

,,Paskyrus šiuos vadovus, aš esu
įsitikinus labiau nei bet kada anks-
čiau, kad kartu galime sukurti tai-
kesnį būvį ir gerovę pasaulyje”, –
sakė H. Clinton. 

Geriausiu galimu pasirinkimu

šias kandidatūras įvardino ir Euro-
pos Komisijos pirmininkas Jose Ma-
nuel Barroso.

Bet, anot BBC, ,,kai kas” Briuse-
lyje šiuos pasirinkimus kritikuoja dėl
per silpno jų įvaizdžio tarptautinėje
arenoje.

Savo tautietei C. Ashton dėl neva
per mažo asmenybės ,,svorio” to-
kioms pareigoms spėjo įgelti ir britų
spauda. Joje pasirodė vertinimų, kad
tai trukdys ES siekti didesnės įtakos
pasaulyje. Savo ruožtu Turkijos poli-
tikai pareiškė, kad šie pasirinkimai
gali sužlugdyti šios šalies viltis ga-
liausiai įstoti į ES. Turkijos parla-
mentaras Onur Oymen teigė BBC,
jog nerimas pagrįstas H. van Rompuy
prieš keletą metų išsakyta nuostata,
kad ,,jis – prieš Turkijos narystę ES dėl
kultūrinių ir religinių priežasčių”.

ES vadovai savo ruožtu teigė ne-
manantys, kad paskirti asmenys yra
per silpni užimti tokias pareigas ir
gyrė jų kvalifikaciją.

Šios dvi naujos pareigybės buvo
sukurtos pagal Lisabonos sutartį, ku-
ri turėtų įsigalioti gruodžio 1 d.
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Maskva, lapkričio 20 d. (BNS) –
Rusijos prezidentas D. Medvedev ti-
kisi patikimų partneriškų santykių
su naujuoju Vokietijos užsienio rei-
kalų ministru Guido Westerwelle.

,,Viliamės jūsų asmenyje išvysti
patikimą derybų partnerį, stiprinant
mūsų šalių santykius tam, kad kartu
galėtume įgyvendinti įvairius projek-
tus”, – sakė D. Medvedev per susiti-
kimą su Vokietijos URM vadovu, pa-

sveikinęs Laisvųjų demokratų partiją
su sėkmingais rinkimais į Bundestagą.

,,Per paskutinius metus buvo la-
bai daug padaryta. Manau, kad mūsų
santykiai pastaruoju metu yra labai
geri, taip pat išplėtoti ir ekonomiškai.
Nepaisant krizės, tai vis tiek yra
stambių strateginių partnerių, ieš-
kančių kuo įvairesnių ir įdomesnių
projektų, santykiai”, – pridūrė Rusi-
jos vadovas.

Medvedev: Rusijos ir Vokietijos santykiai geri

Didžiosios varžytyn∂s d∂l Kinijos
nežada susiveržti diržų. O Kinija at-
sisako stiprinti juanį dolerio atžvil-
giu, taip remdama savo eksportuo-
tojus ir kaupdama valiutos atsargas.
JAV prezidento apsilankymo išvaka-
rėse Kinijos bankų reguliavimo tar-
nybos vadovas Lu Minkal kritikavo
Washington, kad šis nestiprina dole-
rio ir taip plečia pasaulinę spekuliaciją
vertybiniais popieriais bei nekilnoja-
muoju turtu, praneša agentūra AP.

B. Obama Kinijoje patikino, kad
Amerikos ekonomikos, taip pat ir do-
lerio stiprinimas neatneš nuostolių
Kinijai. Šanchajuje, Mokslo ir tech-
nikos muziejuje, kalbėdamas 500 stu-

dentų (svečias juos pavadino „būsi-
maisiais Kinijos vadovais”), B. Oba-
ma papasakojo, kaip per tris dešimt-
mečius – nuo Richard Nixon apsilan-
kymo pas Mao Dzedung – šiltėjo Kini-
jos ir JAV santykiai. 

„Mes neieškome būdų, kaip su-
stabdyti Kinijos augimą, – kalbėjo jis
jaunimui. – Mes galime daugiau pa-
siekti bendradarbiaudami, o ne prie-
šindamiesi vieni kitiems.” Jis gyrė
Kinijos laimėjimus, bet stengėsi nu-
tylėti ginčytinas temas, pavyzdžiui,
Taivanio klausimą arba Amerikos
ginklų tiekimą jam.

Aukštas svečias aiškiai pataikavo
šeimininkams. Pasisakydamas žmo-
gaus teisių klausimu jis pabrėžė, kad
nė vienai pasaulio šaliai Amerika ne-
nori primesti kokio nors politinio mo-
delio, bet patvirtino, kad su Kinijos
vadovais bus kalbama ir apie
žmogaus teises. Beijing nesiryžo šio
susitikimo su studentais rodyti per
nacionalinį TV kanalą, nors per pas-
kutinius Amerikos vadovų apsilan-
kymus Kinijoje 1998 ir 2002 metais
tokias laidas galėjo matyti visi dau-
giau kaip 1,3 mlrd. Kinijos gyventojų.

Londono „The Daily Telegraph”
pažymėjo, kad tokio viešumo Beijing
vengė ne be reikalo: Šanchajuje prieš
šią viešnagę įsivyravo tikra „obamo-
manija”. Buvo pardavinėjami marš-
kinėliai su užrašu „Oba Mao”, knygy-
nuose buvo galima nusipirkti abi pre-
zidento knygas, laikraščių pusla-
piuose šmėkščiojo vešli vietos meist-
rų sukurta B. Obama ševeliūra, net
kiaušiniai su jo portretu. 

Oficialioji valdžia bijojo, kad B.
Obama susitiks su žmogaus teisių ir
tikėjimo laisvės gynėjais. Kinijos di-
sidentai, pasirašę atsišaukimą „Char-
tija 08”, tikėjosi, kad JAV prezidento
atvykimas padės išlaisvinti bent dalį
disidentų, kurie, kaip pranešė tarp-
tautinė organizacija „Human Rigts
Watch”, laikomi slaptuose kalėjimuose.

Jeigu B. Obama ir nepasimokys
iš Kinijos fenomeno, tai bent sušvel-
nins Amerikos įvaizdį Azijos žmonių,
ypač kinų, akyse. Washington strate-
gija aiški: vykdyti naują „obamiš-
kąją” užsienio politiką, patraukti sa-
vo pusėn galingiausias ir labiausiai
pasaulinę ekonomiką veikiančias Ja-
ponijos, Kinijos, Indijos rinkas kartu
siekiant palengvinti JAV produkcijos
patekimą į jas. Taip JAV įsuka dar
vieną varžytynių dėl Pietryčių Azijos
su Rusija smagratį. Maskva į šią Azi-
jos dalį veržiasi su savo energijos iš-
tekliais, o Washington – vengdamas
ankstesnių tuščių propagandinių šū-
kių ir neveiksmingos iškalbos.

Atvykęs į Tokiją B. Obama tarsi
juokais save pavadino „pirmuoju
Amerikos prezidentu Ramiajame
vandenyne”. Angliškas žodis „paci-
fic” turi dvi reikšmes – „ramusis” ir
„taikdariškas”. Taip savo kelione po
Aziją B. Obama nori nušauti du zui-
kius: pakeisti JAV kaip „pasaulinio žan-
daro” įvaizdį ir perimti veiksmingo ūkio
valdymo patyrimą. Aišku, kad nei vie-
na, nei kita vienu mostu nepadaroma.

Çeslovas Iškauskas
Geopolitika.lt

JAV prezidentas Barack Obama,
garsėjantis rekordiniu per pirmuo-
sius vadovavimo metus kelionių į už-
sienio šalis skaičiumi (daugiau kaip
30), buvo kritikuojamas, kad simbo-
lines Berlyno sienos nuvertimo
iškilmes iškeitė į kelionę po Azijos ša-
lis. Bet Amerikos vadovą galima su-
prasti: užuot pakilnojęs šampano
taurę už šaltojo karo baigtį ir vėlęsis
į ginčus, kas gi iš tikrųjų nugriovė šią
sieną – Washington ar Maskva, jis
nutarė sustiprinti JAV padėtį labai
svarbiame Amerikos geopolitinių in-
teresų sparne. Juolab kad Azijos di-
džiosios valstybės skelbia, jog arba
jas mažai palietė pasaulinė ekonomi-
kos krizė, arba jos jau sėkmingai
ropščiasi iš sunkmečio duobės.

Prezidento B. Obama viešnagę
galima suskirstyti į kelis etapus. Ap-
silankymas Japonijoje didelio susido-
mėjimo nesukėlė, nes Tokijas – senas
strateginis Amerikos partneris Azi-
joje. JAV prezidento dalyvavimas Sin-
gapūre vykusiame Azijos ir Ramiojo
vandenyno šalių ekonominės sąjun-
gos susitikime įdomus tuo, kad čia B.
Obama jau penktą kartą per savo va-
dovavimo Amerikai metus susitiko su
Rusijos prezidentu Dmitrij Medve-
dev. Abu vadovai teigia, kad santykių
„perkrovimo” mygtukas veikia. O to-
kią išvadą leidžia daryti sėkmingai iš-
spręstos priešraketinio skydo įkūri-
mo Rytų Europoje problemos, pritilę
ginčai dėl Kosovo ir Gruzijos, suartė-
jusios nuostatos dėl Irano branduoli-
nės programos, o svarbiausia – sėk-
mingai baigiama rengti naujoji Stra-
teginės puolamosios ginkluotės apri-
bojimo sutartis (SPG-1) (senoji baigia
galioti šių metų gruodžio 5 d.)

Nereikėtų manyti, kad viskas čia
einasi kaip sviestu patepta. B. Obama
ir D. Medevedev dar nesutaria, kokį
apribojimų Iranui grafiką reikia tai-
kyti, jeigu Teheranas ir toliau nesieks
kompromiso, kur saugoti sodrinto
urano atsargas, ir plės savo branduo-
linę programą. Daug abejonių yra ir
dėl SPG-1 sutarties galutinio paren-
gimo. Manoma, kad sutarties patvirti-
nimas užtruks Kongrese ir Dūmoje, jei-
gu ji ir bus pasirašyta iki Naujųjų metų.

Vis dėlto daugiausia svarstymų
pasaulio spaudoje pasirodė apie pre-
zidento B. Obama trijų dienų kelionę
į Kiniją, kurią jis pradėjo atvykęs į
Šanchajų. Amerikos vadovo lėktuvas
oro uoste nusileido per didžiulę liūtį,
todėl, kaip rašo „The New York
Times”, tai buvo tarsi įvadas į pokal-
bį su Kinijos vadovu Hu Jintao apie
klimato kaitą. Apžvalgininkai rašo,
kad ši problema – tik „nekalta” Bei-
jing ir Washington dialogo pradžia, o
toliau kalbėtasi apie Šiaurės Korėjos
elgesį, Beijing nuostatą dėl Irano ir

apie pasaulinę ekonomikos krizę.
Specialistai mano, kad Washing-

ton, kuris laikomas atsakingu dėl
įžiebto finansų sunkmečio gaisro, tu-
ri daug ko pasimokyti iš Kinijos ko-
munistinės vienvaldystės ir centrali-
zuotos valdžios veiksmų, kurie gero-
kai pakėlė ekonomiką ir išvengė sun-
kių krizės padarinių. Pasaulio bankas
birželį paskelbė, kad Kinijos ekono-
mika šiemet išaugs 7,2 proc., o Rusi-
jos ūkis smuktels 7,9 proc. JAV eko-
nomika taip pat rodo nedrąsius atsi-
gavimo ženklus, bet jos augimas su-
daro vos kelias dešimtąsias procento.
Nedarbas Amerikoje išaugo iki 10,2
proc., o štai didžiuosiuose Kinijos

miestuose šį spalį nedarbo lygis siekė
tik 4,3 proc. ir per šiuos krizės metus
pakilo vos 0,1 proc.

Stebina, kokius turtus sukaupė
komunistinė Kinija. Interviu agen-
tūrai „Bloomberg” du garsūs ekono-
mistai iš Tarptautinio valiutos fondo
Kenneth Rogoff ir Raghuram Rajan
pataria, kad JAV finansines atsargas
reikia didinti, o Kinijai daugiau leisti.
Antai iki rugpjūčio mėnesio Kinijos
iždas sukaupė 797 mlrd. dolerių, tai
yra keturiskart daugiau, negu turėjo
2004 metais. Kitais duomenimis, Ki-
nijos valiutos atsargos sudaro 2,2 tri-
lijono dolerių, iš jų 800 mlrd. – JAV
iždo paskolų įsipareigojimai. Doleris
iš tiesų kelia nerimą Beijing, ekono-
mistai jau ragina įvesti pasaulinę at-
sarginę valiutą, ir ja tapti galėtų jua-
nis. Ekonomistai tvirtina, kad Beijing
pasirengęs skirti didžiulius kreditus
už mažas palūkanas, todėl amerikie-
čiai, laukdami šios dovanėlės, esą nė

Specialistai mano, kad Washington, kuris laikomas
atsakingu dėl įžiebto finansų sunkmečio gaisro, turi
daug ko pasimokyti iš Kinijos komunistinės vienval-
dystės ir centralizuotos valdžios veiksmų, kurie ge-
rokai pakėlė ekonomiką ir išvengė sunkių krizės pa-
darinių.
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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.

Primename, jog šių metų lapkri -
čio 15 dieną prasidėjo ir iki metų pa -
bai gos tęsis vadinamasis ,,Medicare”
,,pe reinamasis laikotarpis”, skirtas
per žiūrėti turimus draudimo planus
bei įgyvendinti visus norimus pa kei -
ti mus. Tai atlikti bus galima apsilan -
kius oficialioje ,,Medicare” progra -
mos svetainėje internete www.me di -
care.gov arba paskambinus nemoka-
ma linija 1-800-MEDICARE (1-800-
633-4227). Asmenys, besinaudojan-
tys ,,Medicare” draudimu, tačiau neį -
si rašę į receptinių vaisų kompensavi-
mo programą (,,Medicare Part D”)
šiuo laikotarpiu taip pat turi galimy-
bę be nuobaudų tapti „Part D” klien-
tais arba pasikeisti turimą „Medi ca-
re” planą į tokį, kuris siūlytų ir re cep -
tinių vaistų atlyginimo paslaugas. 

Net jei esate patenkinti gauna -
mo mis „Medicare” paslaugomis, ver -
tė tų skirti šiek tiek laiko ir peržiūrėti
tu rimą planą, kadangi, praėjus „pe -
rei namajam laikotarpiui”, jau nebe -
ga lėsite jo keisti ir, pakitus jūsų po -
rei kiams, būsite priversti kentėti ne -
pa togumus ir/ar nereikalingas iš lai -
das per visus ateinančius metus. In -
for maciją apie įvairius planus, siūlo-
mus ,,Medicare” klientams, galima
ras ti spalio mėnesį paštu išsiuntinė-
tuose ,,Medicare” žinynuose (CMS
Me dicare Handbooks) bei „Me di ca re”
svetainėje internete. Daugelyje vie -
tovių taip pat galima susitikti su pro-
fesionaliais „Medicare” patarėjais.
Norint sužinoti, kur juos rasti, rei -
kėtų apsilankyti interneto svetai nė je
arba paskambinti aukščiau nu ro dytu
nemokamu telefonu. 

Kaip ir anksčiau, „Medicare”
klientai, neišgalintys susimokėti už
re ceptinius vaistus ir atitinkantys
tam tikrus pajamų reikalavimus (me -
tams ne daugiau 16,245 dol. vienam
asmeniui ir 21,855 dol. sutuoktinių
porai; be to, turimas likvidus turtas,
pvz., banko sąskaitose esantys pini-
gai, akcijos, obligacijos ir pan., turi
ne viršyti atitinkamai 12,510 ir
25,010 dol. sumos), galės pasinaudoti
spe cialios programos teikiama pagal-
ba. Ši programa, dar žinoma „Extra
Help” pavadinimu, leidžia reikala-
vi mus atitinkantiems „Medicare”
klien tams mokėti viso labo 2.50 dol.
prie moką už bet kokius „nefir mi -
nius” vaistus („generic drugs”) ir ne
dau giau kaip 6.30 dol. už „firminius”

(„brand name drugs”). Pasitikrinti,
ar galite dalyvauti šioje programoje
bei sužinoti daugiau apie jos sąlygas
ir ypatumus galima apsilankius So -
cial Security administracijos sve-
tainėje (http://www.so cial se curity.gov
/pubs/10509.htm) arba paskambinus
nemokama linija 1-800-772-1213. Kai
kuriais atvejais ši programa taip pat
padeda sumokėti „Medicare” drau -
dimo įmokas bei padengti kitas me -
dicinines išlaidas. 

Kaip visuomet, per pereinamąjį
laikotarpį, „Medicare” administracija
pataria saugotis apgavikų, kurie nep -
rašyti skambina ar lankosi pa gy ve -
nusių žmonių namuose, „parda vi nė -
dami” „Medicare” planus ar kitas su
medicininiu draudimu susijusias pas -
laugas. Jokiu būdu nederėtų teikti
tokiems asmenims savo asmeninės
bei finansinės informacijos (įskaitant
jums paskirtą „Medicare“ kortelės
nu merį), o įtarus apgaulę iškart pra -
neš ti paskambinus nemokamu tele fo -
nu 1-800-HHS-TIPS (1-800-447-
8477) arba apsilankius interneto sve-
tainėje www.stopmedicarefraud.gov. 

Social Security administracija
(SSA) praneša, jog nuo šiol jos oficia -
lio je svetainėje adresu www.socialse-
curity.gov, suvedus kai kuriuos duo -
me nis apie savo pajamas bei planuo -
ja mą išėjimą į pensiją, bus galima iš -
kart sužinoti būsimų Social Security
(SS) išmokų dydį. Kasmet apie pusė
mi lijono žmonių, įgijusių teisę gauti
„Me dicare” ir SS lengvatas, neskuba
pasinaudoti SS išmokomis. Jei an ks -
čiau šiems asmenims, norint sužinoti
sa vo būsimų išmokų dydį, reikėdavo
kreip tis į artimiausią SSA biurą, sve -
tai nėje esanti skaičiuoklė (Retire -
ment Estimator) dabar galės atlikti šį
juodą darbą greičiau ir veiksmingiau,
suteikdama galimybes palyginti skir -
tingus išmokų variantus, prik lau -
somai nuo pasirinkto laiko pensijos
„pradžiai” bei numatomo būsimų pa -
jamų dydžio. Tokiu būdu skai čiuok le
besinaudojantys asmenys (tiek jau
pensinio amžiaus, tiek jau nes ni, bet
jau besidomintys būsimo mis leng-
vatomis) turės galimybę pa si rinkti
sau tinkamą variantą, numa ty dami
geriausią laiką gauti išmokas.

Pagal „Center for Medicare and
Medicaid Services” ir 

SSA  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�

SOCIAL SECURITY IR
,,MEDICARE” NAUJIENOSJONAS 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

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Atkelta iš 3 psl.    negalėjo atsi-
gardžiuoti ,,Rokiškio” sūriu.

Išsikalbėjus žydų klausimu Olan-
dijoje ir mums pareiškus, jog olandai
didvyriškai gelbėjo žydus, David aiš-
kino, kad buvo ne visai taip. Anot jo,
tiktai 20 nuošimčių tautos tą darė.
Amsterdame yra 4 paminklai žydų
tragiškam atminimui. Kituose mies-
tuose kartais net daugiau nei vienas.

Būta ir kolaborantų, nors ne
tokių žinomų, kaip Norvegijos Vid-
kun Quisling (1887–1945), buvęs
karininkas, diplomatas, 1931 m.
krašto apsaugos ministras. 1940 m.

pataikaudamas Hitleriui, pasiskelbė
premjeru. 1945 m. nuteistas, jam
įvykdyta mirties bausmė. Sic transit
gloria mundi! (Taip praeina pasaulio
garbė). Žodis „Quisling” tapo ben-
driniu žodžiu, reiškiančiu „išdaviką,
parsidavėlį”.

Mums, lietuviams šiauriečiams,
ne vien verta, bet ir būtina pasimo-
kyti iš olandų, irgi šiauriečių, šilto
draugiškumo, nebėgti nuo saviškių,
bet priešingai – jungtis su savo tau-
tiečiais, siekiant vienybės, jėgos, kul-
tūrinių aukštumų savo brangios
Tėvynės labui!

Draugystės glaudūs ryšiai
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 057 atsakymai
Vertikaliai:
2. Ibis. 3. Gustaitis. 5. Paliaubos. 6. Tris. 7. Užsakai. 8. Kaskart. 10. Ur-

vas. 12. Asorti. 14. Dubysa. 16. Flomasteris. 17. Žaibolaidis. 21. Kruša. 23. Ro-
deo. 26. Kanapė. 27. Sarafanas. 28. Trispalvė. 29. Čiurna. 31. Brendis. 33. Kai-
menė. 34. Korys. 38. Prie. 40. Ūdra.

Horizontaliai:
1. Piroga. 4. Sparta. 9. Džaivas. 11. Likimas. 13. Tyrai. 15. „Saab”. 18.

Ekiu. 19. Ultimatumas. 20. Trikampis. 22. Molbertas. 24. Kuosa. 25. Plūdė.
30. Arbaletas. 32. Artišokai. 35. Aivazovskis. 36. Pink. 37. Amen. 39. Anyta.
41. „Citroen”. 42. Lazdynų. 43. Teresė. 44. Vėzdas.

Kryžiažodžio atsakymas: Fabriko ženklas.

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”!

Kalėdų proga užsakykite ,,Draugą” savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms ir
pažįstamiems JAV $150.00
Mes nusiųsime
pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote
,,Draugą” jų vardu.

Kalėdų proga
užsakau
,,DRAUGĄ”
SIŲSKITE:
Vardas, pavardė
Adresas:
Miestas, valstija, zip code

DOVANOJA:
Vardas, pavardė
Adresas
Miestas, valstija, zip code

Geriausia kalėdinė dovanaGeriausia kalėdinė dovana
,,DRAUGO”,,DRAUGO” prenumerata!prenumerata!

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 055 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė:

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

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

JAV Vyskupų konferencijos sesija
Lapkričio 16 d., pirmadienį, Bal-

timore mieste prasidėjo Jungtinių
Amerikos Valstijų Vyskupų konferen-
cijos sesija, kurioje daugiausia dėme-
sio skiriama šiuo metu vykdomai val-
stybinės sveikatos apsaugos sistemos
reformai. Atidarydamas posėdžius
JAV konferencijos pirmininkas kardi-
nolas Francis Eugene George visų
pirma pabrėžė, jog Bažnyčios pasi-
sakymai tokiais klausimais kaip
abortas ar reikalavimas suteikti ne-
mokamą sveikatos apsaugą skurs-
tantiems žmonėms – tai ne Katalikų
Bažnyčios užimama politinė laikyse-

na, bet iš tikėjimo ir prigimtinės tei-
singumo sampratos išplaukianti mo-
ralinė nuostata. 

Jungtinių Amerikos Valstijų
episkopato posėdyje, kuris truko iki
lapkričio 19 dienos, ketvirtadienio,
taip pat svarstomos santuokos ir
šeimos sielovados, pašaukimų ugdy-
mo ir liturgijos temos. JAV Vyskupų
konferencijos šeimos komisija paren-
gė ganytojišką laišką tema, „San-
tuoka. Meilė ir gyvybė Dievo plane”,
kuris buvo pateiktas visų Vyskupų
konferencijos narių svarstymui.

Kard. Kasper apie apaštalinę konstituciją
„Anglicanorum Coetibus“ ir ekumenizmą
Paskelbus apaštališkąją konsti-

tuciją „Anglicanorum Coetibus”, kuri
sukuria sąlygas į katalikybę pereiti
norintiems anglikonams išlaikyti sa-
vo anglikoniškos tradicijos elemen-
tus, spaudoje pasirodė pačių įvai-
riausių interpretacijų ir spėliojimų
dėl šio gesto ir dėl galimų pasekmių
ekumenizmui.

Kard. Walter paneigė kalbas apie
skilimus tiek ekumeniniame fronte,
tiek kurijoje. Jis priminė, kad lap-
kričio 19–22 d. Kenterberio arkivys-
kupas Rowan Williams, anglikonų

Bažnyčios Anglijoje vadovas ir pasau-
linės anglikonų bendruomenės gar-
bės primas, lankysis Romoje būtent
su ekumenine programa, o lapkričio
21-ąją susitiks su popiežiumi Bene-
diktu XVI. Tai jau savaime rodo, jog
nėra ekumeninių santykių su ang-
likonais lūžio.

Kard. Kasper dar kartą pabrėžė,
kad galimybės įsilieti į katalikų Baž-
nyčią paprašė patys anglikonai. Jis
taip pat paneigė gandus apie skilimus
kurijoje. 

,,Vatikano radijas”

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos 
iškilmės Romoje

Romos lietuvių bendruomenė
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos
iškilmių proga susirinko į Vatikano
bazilikos lietuvių koplyčią, kur prie
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos
paveikslo šv. Mišias aukojo Šv.
Kazimiero lietuvių kolegijos ben-
druomenės kunigai. Mišiose dalyvavo
apie tris dešimtis tautiečių, tarp jų
svečias iš Lietuvos, Romoje JT

Maisto ir žemės ūkio organizacijos
(FAO) Generalinėje konferencijoje
dalyvaujantis Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministras Kazys Star-
kevičius, ambasadorius prie Šv. Sosto
Vytautas Ališauskas ir Ambasados
Italijos Respublikoje darbuotojai,
kartu su ambasadoriumi Petru Za-
polsku. 

Artėja pal. Motinos Teresės gimimo 
šimtosios metinės

Albanijos Bažnyčia ruošiasi iškil-
mingai švęsti pal. Kalkutos Motinos
Teresės gimimo šimtąsias metines.
Albanų kilmės palaimintoji Agnes
Gonxe Bojaxhiu gimė dabartinės
Makedonijos sostinėje Skopjė 1910
metų rugpjūčio 26 d. Prieš šešerius

metus ją beatifikavo popiežius Jonas
Paulius II. Motinos Teresės žemiški
palaikai ilsisi Kalkutos mieste In-
dijoje, kur 1950 metais įkūrė dabar
daugelyje pasaulio kraštų vargšų
globa besirūpinančią Meilės misio-
nierių seserų kongregaciją.
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ALMA PREISAITIENÈ

Saulėtą rudens popietę turėjome
galimybę pasiklausyti pianino ir vio-
lončelės dueto. Du jauni muzikantai,
kilę iš skirtingų pasaulio kraštų –
Lietuvos ir Jungtinių Amerikos vals-
tijų (Alaska valstijos), susitikę The
Juilliard School New York mieste,
užsuko į Lemonte, Pasaulio lietuvių
centre, esantį Lietuvių dailės muziejų
ir pamalonino visus, neabejingus
muzikai ir labdarai. 

Pianistas Edvinas Minkštimas ir
violončelistas Dane Johansen – stu-
dijuojantys, plačiai po visą pasaulį
koncertuojantys, dalyvaujantys kon-
kursuose muzikantai. Jų repertua-
ruose – garsiausi ir sudėtingiausi
kūriniai. Nors muzikantai dar jauni,
jų muzikinės biografijos labai ilgos.
Abu daug koncertuoja solo, su įvai-
riais orkestrais ir garsiais muzi-

kantais. 
Mums tą popietę jie pagrojo ke-

turis numatytus kūrinius ir dar porą
– papildomai, iš to spėju, kad jiems
patiko klausytojai. O susirinkusieji
liko sužavėti aukštu meistriškumu.
Pirmiausia skambėjo Robert Schu-
mann ,,Trys fantastinės pjesės”. Tai
– lyg dviejų instrumentų pokalbis.
Grakštus žaismas, trapumas, ugnin-
gas polėkis, skrydis. Claude Debussy
Sonatą violončelei ir fortepijonui
kompozitorius parašė po žmonos Em-
ma-Claude Debussy mirties. Pradžia
– tarsi antikinės Graikijos teatro
spektaklio, iškilminga, beveik rūsti ir
liūdna. Serenada mėnulio grožiui,
ispanų ritmais pagrįstas šokis, ku-
riame ištirpsta prisiminimai ir bai-
giasi stipria valia, šūkiu. Bohuslav
Martini ,,Variacijos Rossini tema” –
grakštus džiazinis kūrinys, humo-
ristinis, žaismingas, virtuoziškai

Nuostabus, daugiareikšmis renginys –
,,Labdaros koncertas”

Išnuomojamas 
1 ar 2 miegamųjų butas 

Brookfield miestelio centre.
Tel. 773-297-2012

IÕNUOMOJA

tikslus, nenuspėjamas. Johannes
Brahms Sonata E-minor – didinga,
kaip ir visa kompozitoriaus kūryba,
persmelkta melancholijos. Kūrinyje
susikaupimo nuotaika keičiasi į žais-
mingą ir trapų žaismą, kuris baigiasi
dramatiškai, kas būdinga Brahms
muzikai. Koncerto pabaigoje puikus
duetas dar atliko Deivid Poppper
,,Elfų šokį”. Tai virtuozinė pjesė vio-
lončelei, tikriausia taip savo pagarbą
klausytojams išreiškė Dane Johan-
sen. Pianistas E. Minkštimas solo pa-
skambino M. K. Čiurlionio Preliudą
B-moll, pagrįstą liaudies dainų te-
momis. Labai gražus gestas buvo pri-
siminti lietuviškos muzikos tėvą-pra-
dininką, tuo labiau, kad salėje sėdėjo
profesorius Vytautas Landsbergis,
Lietuvos atgimimo pradininkas. Pro-
fesorius sakė, kad šį koncertą priima
kaip dovaną, nes kaip tik tą pačią
dieną, spalio 18-ąją, yra jo gimta-
dienis. Jo žodžiais tariant, ,,esu mu-
zikas, bet įsivėlęs į visai kitus daly-
kus, tad man labai malonu pabūti
labai aukštoje grožio erdvėje”. 

• • •
Indrė Tijūnėlienė padėkojo vi-

siems susirinkusiems klausytojams,
garbiems svečiams, prof. V. Lands-
bergiui, kad rado laiko paremti šį
renginį, nors profesorius tą pačią
dieną turėjo išskristi atgal į Lietuvą.
I. Tijūnėlienė padėkojo gerb. Graži-
nai Landsbergienei už labdaringą
veiklą, taip pat muzikantams, kurie
įtemptame koncertų tvarkaraštyje
suranda laiko ir labdaringiems pa-
sirodymams. 

Tačiau didžiausios padėkos tą
popietę buvo nusipelniusi pati Indrė
Tijūnėlienė. Mus visus į šį renginį
pakvietė Lietuvos vaikų globos bū-
relis ,,Saulutė”, kuriam nuo 1993 m.
ir vadovauja I. Tijūnėlienė. Ši or-
ganizacija rūpinasi ir remia vargingai

gyvenančius vaikus ir studentus Lie-
tuvoje. Į plačiai išplėtotą veiklą
įtraukti labai garbūs Lietuvos ir
Šiaurės Amerikos žmonės, politikai ir
jų žmonos, sportininkai, menininkai,
verslininkai, gydytojai, didesnės ir
mažesnės bendrovės. Žmonės, kurie
neabejingi kitų bėdoms, prisidėdavo
prie bendrų projektų, ir taip jau skai-
čuojamos surinktos tikrai didelės
lėšos, gelbstinčios vargstantiems.
Dėkojame I. Tijūnėlienei už jos ener-
giją, laiką, sumanumą organizuojant
ir vadovaujant veiklai, kuri tikrai yra
labai reikalinga Lietuvai. 

Sužinojęs, kad artėja gerb. I. Ti-
jūnėlienės gimimo diena, koncerto
pabaigoje E. Minkštimas pakvietė
visus sudainuoti  gerb. I. Tijūnėlienei
ir prof. V. Landsbergiui ,,Ilgiausių
metų”. 

Nuostabus daugiareikšmis ren-
ginys, kažkam Lietuvoje labai svar-
bus, taip paprastai pavadintas  –
,,Labdaros koncertas”.  

Lietuvių dailės muziejuje PLC, Lemont ,,Saulutės” narės su atlikėjais pianistu Edvinu Minkštimu ir violončelistu Dane Johansen bei ,,Draugo” pokylio komiteto
pirmininku dr. Jonu Prunskiu ir garbės svečiu prof. Vytautu Landsbergiu.                                                                       Indrės Tijūnėlienės nuotraukos.

Po ,,Saulutės” labdaros koncerto muz. prof. Vytautas Landsbergis sveikina jau-
nuosius atlikėjus pianistą Edviną Minkštimą ir violončelistą Dane Johansen.

Indrė Tijūnėlienė.



Atkelta iš 4 psl. Šio filmo kopijas
pagrindinis herojus išdalijo drau-
gams, bet vieną parsisiuntė iš JAV.
Filmas buvo rodomas per ,,History
Channel”, CBS kanalus, jis pelnė du
,,Emmy” apdovanojimus. ,,Filmo kū-
rėjai bendravo su manimi, konsulta-
vosi, tačiau jiems nepavyko perteikti
visko taip, kaip aš norėjau. Išėjo toks
filmas, kuris skirtas amerikiečių na-
mų šeimininkėms žiūrėti tuo metu,
kai jos vaikams plaka kiaušinienę”, –
tokia filmo herojaus nuomonė apie
filmą.

Kudirka prisimena šiltą bendra-
vimą su Hollywood žvaigžde Alan Ar-
kin, sukūrusiu jo vaidmenį. Dabar
75-erių metų aktorius 2007 metais
gavo ,,Oskarą” už antraeilį vaidmenį
komedijoje ,,Little Miss Sunshine”.

,,Tai buvo labai malonus žmogus,
geras aktorius, kuris labai domėjosi
mano gyvenimu. Bendravome ir ku-
riant filmą, ir įspūdingame vakarėly-
je, kuris buvo surengtas baigus dar-
bus”, – prisiminė Kudirka. 

* * *
Prieš sugrįždami į Lietuvą Ku-

dirkos gyveno California valstijoje,
Santa Monica, kur prižiūrėjo didelį
buvusio Seimo nario Kazio Bobelio
žmonos Dalios Bobelienės broliui pri-
klausantį namą. Už tai jie čia galėjo
gyventi nemokamai, tad sukaupė pi-
nigų namui Pilviškiuose įsigyti.

Abu Kudirkos šiltai atsiliepė apie
Amerikos lietuvius, su kuriais teko
daug bendrauti, kurie jiems daug pa-
dėjo ir vos atvykus į Ameriką, ir vė-
lesniais metais. Lietuviai, sužinoję,
kad abu susiruošė visam laikui grįžti
į tėvynę, jų neatkalbinėjo, o pažįsta-
mi amerikiečiai stebėjosi, kad jie nori
grįžti ir patarė nevažiuoti į tėvynę.

Gimtinėn susiruošę Kudirkos ne-
abejojo, kad pragyventi iš amerikie-
tiškos pensijos Lietuvoje nebus sudė-
tinga. Kas mėnesį Simui iš Amerikos
pervedama po 450, Genutei – šiek
tiek daugiau dolerių. Dauguma Lie-
tuvos pensininkų pragyvena iš gero-
kai mažesnės sumos.

Visi Kudirkų daiktai Amerikoje
tilpo į maždaug 30 įvairaus dydžio dė-
žių. Didelę dalį dėžių Simas atidėjo
knygoms, kurias skaityti labai mėgs-
ta ir kurių Amerikoje turėjo kelis
tūkstančius. 

* * *
Iš Santa Monica, kur gyveno nuo

1982-ųjų, į tėvynę S. Kudirka su žmo-
na Genute grįžo 2007 metų gegužę ir
apsigyveno nedideliame Pilviškių
miestelyje, erdviame dviejų aukštų
name. Šį namą Kudirka nusipirko jau
gerokai anksčiau, čia gyveno jo ilga-
amžė motina, kuri į Lietuvą sugrįžo
dar 1994 metais, mirė 2003 metais.

Žmonos Genutės sveikata buvo silp-
noka nuo pat sugrįžimo, pastaruoju
metu sveikatos problemų neišvengia
ir pats Kudirka.

Prie Kudirkų namo yra gražus
sodelis, kuriame auga daug dekora-
tyvinių medžių ir krūmų, gėlių. Be-
laukdami, kol Kudirkos sugrįš namo,
jų artimiausi kaimynai pastatė ir šilt-
namį, jame pasodino pomidorų, agur-
kų daigų. Šalia – braškių lysvės, yra
ir nedidelis sodas, kuriame auga obe-
lys ir kiti vaismedžiai.

Kudirkienė nelengvai ištvėrė ilgą
ir varginančią kelionę į Lietuvą prieš
dvejus metus. Tuomet po kelionės pa-
klausta, kaip jaučiasi grįžusi į Lie-
tuvą ir ar neatkalbinėjo Simą sugrįžti
čia, sakė: „Ką čia atkalbinėsi – jau 47
metai kartu gyvename, daug visko
patyrėme, todėl darau taip, kaip rei-
kia, kaip atrodo geriau. Žinoma,
Amerikoje vos už dviejų blokų buvo
vandenynas, aplinkui – palmės, čia
viso to nėra, bet ir nepasigendame.”

Kudirkienė Lietuvoje yra buvusi
dar sovietiniais metais, o Lietuvai at-
gavus Nepriklausomybę iki sugrįži-
mo nebuvo atvykusi. Ji sakė, kad
gimtinė per tą laiką yra jau kitokia –
negalima net lyginti.

Apie tai, kad grįš į gimtinę, Ku-
dirka teigia niekada neabejojęs. Buvo
savaime suprantama, kad Lietuvai
vėl tapus nepriklausoma valstybe, jis
privalėjo čia grįžti, nors tais nepa-
mirštamais 1970 metais veržte veržė-
si iš jos. „Sveikata jau nebe ta, metai
bėga, ir kitaip būti negali. Ateis lai-
kas ir galėsime vienas kitą vežimė-
liuose stumdyti. Gaila tik, kad tas su-
grįžimas ilgokai užsitęsė – turėjome
parvažiuoti anksčiau. Viskas užtru-
ko, nes laukėme, kol Genutė gaus
amerikietišką pensiją. Be to, nemažai
teko taupyti, kad galėtume tą namą
Pilviškiuose nusipirkti, – sakė į tė-
vynę grįžęs Kudirka. – Ir mano sūnus
Valdas, ir dukra Lolita, ir jos sūnus,
mano anūkas Nicolas dirba ‘United
Airlines’ kompanijoje, bet, tikiuosi,
kad kada nors jie grįš į savo tėvų ir

senelių žemę”, – vylėsi buvęs jūreivis.

S. Kudirka neabejingas šiandie-
niniam Lietuvos gyvenimui, domisi
politiniais įvykiais, išgyvena, kad ta
išsvajota laisve lietuviai nelabai mo-
ka naudotis, o politiniame gyvenime
išlikę labai daug veidų iš praeities,
sovietinių metų. Vis dėlto jis džiau-
giasi, kad auga graži, nauja lietuvių
karta, atsikračiusi praeities šešėlių,
žinanti, kokios Lietuvos nori. Vyras
įsitikinęs, kad susitaikymo tarp trė-
musiųjų ir ištremtųjų niekada nebus,
o praeities nuoskaudos vargu ar grei-
tai leis tautai susivienyti.  

DRAUGAS, 2009 m. lapkričio 21 d., šeštadienis                         11 

Tradicinės Brakauskų šeimos 18-
tosios golfo žaidynės įvyko š. m.
rugsėjo 19 d. Schaumburg Golf Club.
Šįmet šių žaidynių rengėjas buvo jau-
nų dienų draugas Don Ross. Kasme-
tinį turnyrą rengia vis kiti žmonės,
kad nenusibostų žaisti tuose pačiuose
aikštynuose. Skirtinguose aikštynuo-
se įdomiau žaisti, nes susiduriama vis
su kitomis kliūtimis: vienur yra daug
vandens, kitur daug medžių, dar ki-
tur – labai ilgi atstumai iki duobutės.

Oras buvo gražus, dalyvavo 25
įvairaus amžiaus golfo žaidėjai – nuo
11 metų iki 77 metų. Tarp jų – ketu-
rios moterys.

Po žaidynių visi rinkosi į Don
Rose sodybą, kur jis su žmona suruo-
šė užbaigtuvių puotą. Į ją suvažiavo
žaidėjų šeimos ir draugai, apie 60
žmonių. Buvo paruošta šilta, skani
vakarienė.

Vėliau prasidėjo apdovanojimai.
Pirmiausia Šarūnas Brakauskas pri-
siminė staiga gyvenimą palikusį kas-
metinį gerą golfo žaidėją Ray Berta-
šių, kurį susirinkusieji pagerbė tylos

minute.
Pirmą vietą laimėjo komanda,

kurią sudarė: Algis Bendoraitis, Li-
nas Bendoraitis, Justin Dahl ir Jason
Roney. Antrą vietą laimėjo komanda:
Gintaras Brakauskas, Rich Storm,
Marlene Keegan ir Patty Keegan.
Toliausiai į duobutę patekęs kamuo-
liukas priklausė iš vyrų Dave Mum-
mah, iš moterų – Kathy Staskon. Ar-
čiausiai į duobutę pataikė Lino Ben-
doraičio ir Kurt Staskon kamuoliu-

kai. Taip pat ir jauniausio golfo žai-
dėjo Dean Lavery. Pirmos vietos ko-
manda gavo pereinamąją lentą, ku-
rioje nuo pirmųjų žaidynių kiekvie-
nais metais yra įrašoma pirmosios vie-
tos komanda, o po metų perduodama
tai komandai, kuri laimi pirmą vietą.

Po apdovanojimų įteikimo žaidė-
jai ir svečiai toliau linksminosi. Atsi-
rado kitų metų rengėjas – Algis Ben-
doraitis, gyvenantis Menomonee
Falls, Wisconsin. Visi skirstėsi paten-
kinti, žinodami, kad vėl pasimatys
kitais metais Wisconsin.

B. Brakauskas

Tradicinės Brakauskų šeimos
golfo žaidynės

Genutė ir Simas Kudirkos apsigyveno gražiame name Pilviškių miestelyje.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

Simas Kudirka MÙSÛ ÕEIMOSE �

Šią vasarą lankydamiesi Lietuvoje Europos centro Golfo klubo aikštyne, netoli
nuo Vilniaus, žaidė  (iš d.): Audronė Brakauskaitė-Scott, sūnus Andrew Scott,
Dylan Matrisciano ir Kęstutis Brakauskas.

Komanda su jauniausiais golfo žaidėjais (iš d.): Audronė Brakauskaitė-Scott,
Dean Lavery, anūkas Dylan Matrisciano ir Saigūnas Degutis.

Brakauskų šeimos komanda (iš d.): sūnus Kęstutis, tėvas Vaidevutis, sūnus
Šarūnas ir anūkas Viktoras.
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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

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

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

IEÍKO DARBO

* Moteris ieško darbo su gyvenimu ar
su grįžimu namo. Vairuoja, dokumen-
tai, anglų kalba. Tel. 773-816-6947.

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

Parduodu 15 arų sklypą
Vilkijos mieste, 

tel.: 630-968-0184.

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

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

IŠNUOMOJA

Čikagoje, Brighton Park rajone,
išnuomojamas 2-jų kambarių ir vir-
tuvės butas. Ramus rajonas, erdvus
uždaras kiemas, arti Orange line

traukinuko ir netoli 55-to greitkelio.
Kaina 400 dol./mėn., įeina apšildy-
mas ir elektra. Tel. 773-376-6256



Spygliai irSpygliai ir
dygliaidygliai IIII
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Sparnuoti mokytojų posakiai

– Praėjusį kartą taip nieko ir neišmokote,
šiandien tęsime toliau.

– Lukai, tu neteisingai tyli.

– Aš liepiau tau susiimti, o tu ką pasiėmei?!

– Berniukai ir mergaitės! Primenu, kad rytoj
visi turite ateiti su baltais marškinėliais ir tam-
siais sijonėliais.

– Žemė turi įprotį suktis.

– Tu ką, pirmą kartą gimęs?

– Kas ten bamba kartu su manim?

– Imkite rašiklius ir garsiai užsirašykite.

– Tris dienas mokykloje nebuvai, o jau į tuale-
tą užsimanei!

– Ir galite skųstis direktoriui, ministrui ar
kokiam kitam velniui!

– Kodėl tu, Evelina, atėjai į klasę su mini sijo-
nėliu? Nori pasirodyti protinga?

– Kas man atsakys? Niekas?! Čia juk lengvas
klausimas! Nagi, rankas aukštyn!

– Sėdėkit tyliai, kad girdėtumėt, kaip pelė
praskrenda.

– Padaliname atkarpą į tris nelygias puses.

– Vegetatyvinis dauginimasis neturi nieko
bendro su tuo žodžiu, kurį kažkas parašė ant
lentos.

– Dovile, kodėl atėjai tiek prisidažiusi? Tiesiog
taip ir norisi ne aiškinti tau apie kondensatorių, o
pasiūlyti pinigų.

– Maža to, kad rūkai, bet netgi rūkai neteisin-
gai.

– Aš žinau, Martynai, kad tu sergi už ,,Lie-
tuvos rytą”, bet tai dar nereiškia, kad neturi mo-
kytis apie Žalgirio mūšį.

J. Erlicko ir kitų mintys 

Apie stebuklus:

,,Jūs žinote, anksčiau vieną kartą metuose
būdavo stebuklinga diena, kai kalbėjo gyvuliai. O
dabar gyvuliai kalba kasdien. Net per televiziją.
Vadinasi, gyvenimas gerėja...” 

Apie vidurio amžiaus krizę:

,,Būdami apie 40 metų vyrai palieka savo šei-
mas ir išeina į Seimą. Kai kurie iš jų pakeliui užsu-
ka į alaus barą ir niekada nebepasiekia Seimo.
Taip protinga gamta ginasi nuo politikų pertek-
liaus.”

Įvairūs:

Jeigu jūsų katė jus aplojo, jums laikas pa-
atostogauti.

Ar žinote, kad garsusis kompozitorius Men-
delsonas, parašęs vestuvių maršą, paskui rašė tik
laidotuvių muziką? 

Moterys labiau myli savo vaikus, nei vyrai dėl
paprastos priežasties: jos labiau užtikrintos, kad
tai jų vaikai.

Niekaip negaliu suprasti dviejų dalykų: iš kur
atsiranda dulkės ir kur dingsta pinigai.

Tris dienas ir tris naktis bučiavo karalaitis
miegančiąją gražuolę, o paskui pagalvojo: ,,Gal ji
tikrai mirusi?”

Valdiški kalbos reikalavimai – visų
šalies gyventojų turtas

Pateikiame keletą blogų lietuvių kalbos varto-
jimo pavyzdžių su taisyklingais posakiais šalia:

,,Nusikalstamas sandoris” – reikia sakyti
,,abejotinas sandoris”;

,,Akivaizdžios vagystės ir plėšimai” – ,,galimai
padaryta žala”;

,,Mokesčių mokėtojų pinigų grobstymas” –
tokias vagystes tikslinga vadinti tiesiog ,,klai-
domis”;

,,Ikiteisminių tyrimų vilkinimas” – ,,domisi
prokurorai”;

,,Visi galai į vandenį” – įkalčiai su įrodymais
perduoti Generalinei prokuratūrai” (galima sakyti
ir tiesiog ,,prokuratūrai”);

,,Politikas meluoja” – ,,politikas sako ne visą
tiesą”;

,,Pinigų plovimas” – pastaruoju metu dažniau-
siai keistina į ,,įvaizdžio formavimas” arba ,,kul-
tūros projektas”;

,,Valdininkas apsivogė” – ,,valdininkas išlaida-
vo”;

,,Stambaus masto valstybinis korupcinis susi-
tarimas” – ,,neskaidrus susitarimas”;

,,Valdžios struktūrų sąmoningas tiesos slėpi-
mas nuo visuomenės” – ,,informacijos teikimas vi-
suomenei savo kompetencijos ribose”;

,,Valdininkas iššvaistė” – ,,tarnautojas panau-
dojo”;

Dėmesio, labai svarbu aiškų, suprantamą ir
visiems gerai žinomą žodį ,,mafija” visada keisti
gražiu žodžiu ,,oligarchija”;

,,Valdančiųjų partijų šalies piliečių mulkini-
mas” geriau vartoti bendrinį posakį ,,Lietuvos
tūkstantmetis”;

,,Banditų gauja” – ,,verslo grupė”;

,,Išvogti pinigai” – ,,pinigai panaudoti nera-
cionaliai”.

Gerbkime ir puoselėkime savo kalbą, todėl
kalbėkime taip, kaip kalba mūsų Elitas, mūsų Iš-
rinktieji, mūsų Vedliai – nebūkime prasčiokai. Nes
kalbėti taisyklingai, tai ne kokį šieną ravėti.

Parengta pagal ,,Respubliką“

IŠSIŠOKĖLIS

Vienoje paskaitoje, skirtoje kovoti prieš alko-
holizmą, prelegentas dėsto:

– Nenuginčijamai įrodyta, kad kiekvienas
degtinės gurkšnis sutrumpina žmogaus gyvenimą
mažiausiai valanda... Taigi, 24 romo gurkšniai
mums atima vieną gyvenimo parą! Tai patvirtina
moksliniai tyrimai. 

Staiga iš salės pasigirsta duslus girgždantis
balsas:

– Netiesa! Aš paskaičiavau, kad pagal jūsų tei-
ginį jau 20 metų manęs nebeturėtų būti tarp gy-
vųjų.

KAIP SAU NORI

Žinomas New York gangsteris, pralobęs neš-
variais darbeliais, turėjo operuotis ir kreipėsi į
mieste žinomą chirurgą:

– Kiek, tamsta, paimsite už operaciją?
– Penkiasdešimt tūkstančių, – atsakė gydyto-

jas.
– Bet juk tai apiplėšimas, piktnaudžiavimas,

grobimas...
– Sutinku. Tada jūs tarkitės su mano padėjėju

Smith, jis paims tik penkis tūkstančius. Beje, tos
sumos galbūt net ir neteks jums mokėti – ją su-
mokės jūsų įpėdinis.

1. 6 valandą ryto keliesi, o ne eini miegoti.

2. Tavo draugai ,,tuokiasi ir skiriasi”, o ne
,,susitinka ir išsilaksto”.

3. Į tave kreipiasi ,,Jūs”. Ir be juokų.

4. Iš namų išeini su skėčiu ir jo niekur ne-
pamiršti.

5. Sėdėdamas prie kompiuterio 90 proc. laiko
dirbi.

6. MTV nebėra tavo mėgstamiausia televizijos
programa.

7. Džinsai ir marškinėliai jau nebereiškia, kad
tu gerai apsirengęs.

8. Vakarienė ir kino teatras – tau vakaro
pabaiga, o ne jo pradžia.

9. Tu jau nebežinai, kada uždaromas tavo
mėgstamas klubas.

10. ,,Čili” picerijoje valgai tik per pietų per-
traukas.

11. Vaistinėje dažniau perki aspiriną ir rūgš-
tingumą mažinančius vaistus.

12. Tavo šaldytuve daugiau maisto nei alaus.

13. Vyresni giminaičiai nesidrovi tau girdint
pasakoti nešvankius anekdotus.

14. Tai tu tampi tuo skambintoju į policiją, kai
naktį pasigirsta tranki muzika.

15. Tu galvoji apie tai, ką veiksi po 2 mėnesių.

16. Tavo kambariniai augalai nevysta.

17. Tvarkyti namus tau tiek pat svarbu, kaip
ir plauti automobilį.

18. Už vis brangesnį automobilį moki vis ma-
žesnes draudimo įmokas.

19. Tu vis skaitai šį sąrašą, bandydamas rasti
tai, kas tau netinka.

R. JOHN RAPŠYS

Bulviniai blynai

Bulviniai blynai – tai gardumynai,
Visų karalių valgis.
Taip man sakė nusigėręs
Mano draugas Algis.

Bulvėse yr’ daug krakmolo,
Toliau tęsė Algis,
Jis palaiko stiprų kūną.
Būsi kiets, kaip dalgis.

Ar tai melas, ar teisybė,
Aš tuoj sužinojau.
Sudorojęs blynų lėkštę,
Žemyn galva stojau!

Paskui vaikščiojau ant rankų,
Stebindamas žmones.
Kol taip parėjau namo
Iš nuostabios kelionės.

KELETAS POŽYMIŲ, KELETAS POŽYMIŲ, 

RODANČIŲ RODANČIŲ 

KAD JAU SENSTI:KAD JAU SENSTI:

Linksmiau
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Sekmadienį, lapkričio 15 d., oras
buvo ne toks, kokio norėčiau, tad ne -
buvo sunku nuspręsti, kur eiti. Sėdau
į mašiną ir nuvykau į Čiurlionio ga -
leriją Jaunimo centre, kur vyko Lie -
tuvių rašytojų draugijos literatū rinė
popietė ,,Pavasaris rudenį”. Pasirodo,
tokių kaip aš buvo nemažas būrelis.
Tai tik dar kartą patvirtina visiems
žinomą tiesą – kad ir kokie technikos
stebuklai mus sup tų, be poezijos ne
vi  si galime gyventi.

Popietėje dalyvavo poetai: Korne -
lijus Jazbutis, Julija Švabaitė-Gylie -
nė, Eglė Juodvalkė, Linas Umb rasas
ir Vilija Vakarytė. 

Popietė prasidėjo ilgametės drau -
gijos pirmininkės Stasės Peter so nie -
nės žodžiu. Buvo prisiminti tie išeivi-
joje dirbę plunksnos broliai, kuriems
šiais metais būtų sukakę 100 metų –
Vanda Vaitkevičienė, Vincas Maciū -
nas, Bronys Raila, Alfonsas Šeš-
plaukis, Izabelė Blauzdžiūtė-Motie -
kaitienė. Susirinkusiems S. Peter so -
nienė ne tik trumpai priminė šių iš -
eivijoje kūrusių rašytojų biografijas,
bet ir aptarė jų kūrybą.

Programos vadovė Audrė Kubi -
liū tė-Daulienė pakvietė savo eiles pa -
skai tyti poetę Eglę Juodvalkę. Iš lei -
dusi ne vieną poezijos knygą, E.
Juod  val kė eilėraščius skaito ypač
įtaigiai (kas nebūdinga daugeliui poe -
tų), jos eilėse kiek vie nas žodis rū -
pestingai parinktas. E. Juodvalkės
eilės nėra klasikinės formos, tai lyg
trumpi jos išgyventų, patirtų gyveni-
mo momentų atpa sa kojimai. Ne vie -
no klausytojo širdį su jaudino jos liūd -
nos ir tragiškos, jaudinančios ei lės
apie partizanus. Kaip pati Eglė sakė –
partizanai – tai jos didžiulis sopulys,
tema, kuri ją labai jaudina. 

Savo eilėraščius skaitė ir J. Šva -
baitė-Gylienė.  Gal rudeniškas oras, o
gal tai, kaip pati autorė sakė, visų
laukia vienas kelias – išėjimas, jos pa -
sirinktos skaityti eilės skambėjo liū -
desiu, nors pati autorė popietės metu
ne stokojo geros nuotaikos. 

Moteriškąją poeziją paskutinę
pristatė Vilija Vakarytė. Jos eilėraš-
čiuose skamba meilė Lietuvai.

Vyriškąją poeziją pristatė Linas
Umbrasas ir Kornelijus Jazbutis.
Linas prisipažino, kad jis pastaruoju
metu susidomėjo Japonijos poezijos
forma – haiku. Haiku yra 17 skie -
menų eilių forma susidedanti iš trijų
metrinių dalių iš 5, 7, 5 skiemenų.

Kas mano, kad sukurti haiku yra len -
gva, siūlyčiau pabandyti. Ne taip se -
niai ,,Draugas” skelbė haiku  kon kur -
są, kuris parodė, kad sukurti tokį
nedidelį, nedaugiažodį eilėrašti gana
sudėtinga. Malonu buvo klausyti Li -
no haiku, o iš klausytojų reakcijos pa -
dariau išvadą, kad jie patiko ne tik
man. 

Neseniai iš Lietuvos grįžęs poe -
tas K. Jazbutis, perskaitęs keletą ei -
lė raščių, taip pat neatsispyrė haiku.
Pa sirodo, kad šiemet Druskininkų
poezijos festivalis, kuriame jis dalyva-
vo, buvo skirtas To limųjų Rytų trum -
posioms poetinėms formoms – visi
po etai buvo mokomi rašyti haiku. Tai
daryti juos mokė Pasaulinės haiku
asociacijos prezidentas Ban Natsui -
shi iš Japo nijos ir kiti šios srities spe-
cialistai. Kornelijus susirin ku siems
perskaitė savo bandymus šioje srity-
je.

Pabaigoje poetė E. Juodvalkė
pasidalino savo įspūdžiais iš šiųme-
tinių kelionių po Australiją ir Ze -
landiją.

Poezijos popietės svečius daino -
mis linksmino muzikas Algimantas
Barniškis.

Čiurlionio galerijoje vykusi lite -
ra tūrinė popietė padėjo prisiminti
po ezijos galią, jos gelmes, o kartu įsi-
tikinti, kad mūsų poetai nestovi vie -
toje, negyvena vien praėjusiomis die -
nomis, jie domisi naujomis kryptimis,
kuria. 

Siūlome skaitytojams keletą poe -
zijos popietės dalyvių kūrinių.

KORNELIJUS JAZBUTIS

BUVAU PAKRIKŠTYTAS

aš dar vis girdžiu
žviegiančias kiaules
Čikagos skerdyklose
ir laukiu kada
Bušas ant Bagdado
atominę bombą numes
kai bežiūrint man į Dangų
atskrido baltas balandis
ir net iš taip aukštai
padarė kaką
ant mano kaktos 

EGLÈ JUODVALKÈ

Palaidosiu Tave
Širdyje negulėsi
Turgaus aikštėje
Lavonas pagriovy
Šuliny patvory
Smegenimis ištaškytomis
Ant dulkėto kelio Tavo
Kraujas teka mano mintimis
Tavo pirštai
Gniaužia Laisvę
Tu Buvai Tu esi broli
Tu liksi…

JULIJA ŠVABAITÈ-GYLIENÈ

PRIE ŠVENTOS ONOS
BAŽNYČIOS

Ant plonų savo rankų
tu išlaikysi Vilniaus dangų
ir akmenį
su molio verpsčių raštais,
kur nešė piemenys,
mergelės ir Marijos
per keturis šimtus
pavasarių
žilvičio pintinėmis,
žydinčių jeronimų
vazonėliuose – – –

Lig paskutinio atodūsio
tu išlaikysi –
šimtmečiai klaupsis
prieš tave.
Ir mes ateisim,
ir mes ateisim tikrai
su molio verpsčių
raštais,
rankšluosčiu aštuonnyčiu
nusilenkti
prieš ploną tavo rankų tinklą,
prieš mėlynąjį skliautą,
kur skraidė akmenys, balandžiai,
maldos ir keiksmai –
pirmoji mūrininko vizija – – –

LAIKAS IŠSKYRĖ MANO
DRAUGUS

Those who have friends and want
them seem sadly human.                                         

Gregory Corso                               

Laikas išskirstė mano draugus
į Šiapus
ir Anapus.
Ir nežinau tikrai,
kurie iš jų
man šiandien brangesni?

Miriaduose žvaigždžių
ir žemės amžinoj harmonijoj
aš ieškau vieno draugo,
tik vieno,
kuris pabūtų su manimi
mano nelaimės valandą – – –

Iš rinkinio „Tu niekur neišėjai”
Vilnius. ,,Vaga”, 1991 

Poezijos popietės dalyviai (iš kairės ): Eglė Juodvalkė, Kornelijus Jazbutis, Vi -
lija Vakarytė, Julija Švabaitė-Gylienė, Linas Umbrasas, Lietuvių rašytojų drau -
gijos pirmininkė Stasė Petersonienė ir popietės vedėja Audrė Kubiliūtė-Dau -
lienė.                                                        Laimos Apanavičienės nuotr.

Poezijos popietės ,,Pavasaris rudenį” klausytojai.                                                     
Laimos Apanavičienės nuotr.

Rudeniškas pavasaris ar pavasariškas ruduo?

VILIJA VAKARYTÈ

LIETUVOS KARIAMS

Kelkite aukštai savo galvas
Lietuvos kariai –
Lietuvos kario didinga praeitis –
Šaulio narsumas –
Partizano drąsa kovos laukuose –
Patrioto meilė savo tėviškei 

Lietuvai –
kurią bandė sugriauti daug

kartų priešai.
Su ryžtingumu gynėte Jūs

tėvynę,
su ta pačia dvasia, kuri vedė

Vytautą Didįjį į kovas –
Jūs žengėte koja į koją,
dainuodami vilties pilnas 

dainas –
Nebijodami savosios lemties –
siekdami Lietuvai laisvės!
Kelkite aukštai savo galvas –
nes Jūs išsaugojote Lietuvos

garbingą vardą –
Dabar, po ilgos tylos, susibūrėte

saugoti naujai atgimusios
tėvynės nuo priešų –

Likite ištikimi Tėvynės laisvės
šaukliai –

neiškeitę, nepardavę savo 
patriotiškumo,

meilės tėvynei už jokius turtus!
Tegyvuoja Lietuva per amžius!

LINAS UMBRASAS

DROVUMAS

Nusirengiu po rievę
Tošies byrėjimas
popieriaus lapais
sukasi
stoviu nuogas
tarp puslapių
Tiesą nuogumu
dangstausi

Haiku

NEGERAI
Anoj lango pusėj
Viešpats kaštonais žiūri...
Daugiau negriešyk...

LAIMĖ
Tu nelaimingas
Man televizorius sakė
Nuryk tabletę...

ŠILTAI
Tavo šypsena
Kibirkščiuodama spragsi
Sėdžiu šildausi...
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

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

1-773-523-0440  

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Lapkričio 7 dieną Madride vyko
antrasis Ispanijos Lietuvių Bendruo-
menės (ILB) suvažiavimas. ILB
svarstė svarbius bendruosius reika-
lus ir aptarė lietuvių kultūrinės veik-
los ir švietimo darbų bei ryšių tarp
atskirų regionų lietuvių bendruo-
menių klausimus, išrinko naująją
valdybą ir pirmininką. Jos pirminin-
ku tapo Lietuvos turizmo ir informa-
cijos centro Barselonoje direktorius
Raimundas Michnevičius. 

Likusi valdyba: pavaduotoja –
Regina Gelūnienė; atsakingas už
ryšius su visuomene – Tomas Kriu-
kelis, atsakinga už švietimo reikalus

– Erika Dobrovolskaitė; atsakingas
už sportą bei darbą su jaunimu –
Džiugas Vickus; atsakingos už kul-
tūrą – Vilma Dobilaitė ir Ieva Če-
kuolytė. 

Suvažiavimo pabaigoje buvo pris-
tatyta neseniai įkurta Ispanijos-Lie-
tuvos kultūros asociacija, kurios tik-
slai: populiarinti Lietuvos tapatybę,
teikti jos pažinimo galimybes ispanų
visuomenei. Ji buvo sukurta siekiant
užpildyti iki šiol buvusią spragą ir
prisidėti prie glaudesnių ryšių tarp
Lietuvos ir Ispanijos kultūrų.

Lituanos.net

A † A
PETRAS DŪDA

Mirė 2009 m. lapkričio 18 d., sulaukęs 80 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Park, IL.
Giliame liūdesyje liko: žmona Rita Ječiūtė; sūnus Petras su žmo-

na Laura; sūnus Aldis, duktė Maria Duda-Smith su vyru Timothy;
anūkai Daniel ir Andrew; sesuo Kazė Baumil, daug sūnėnų ir duk-
terėčių bei kiti giminės ir artimieji.

Velionis buvo svainis a. a. Antano.
A. a. Petras bus pašarvotas antradienį, lapkričio 24 d. nuo 3 v. p.

p. iki 8 val. vak.  Suburban Family laidojimo namuose,  5940 W. 35th
St. (35th St. ir Austin Blvd.), Cicero, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 25 d., 9:30 val. ryto
Suburban Family laidojimo namuose, iš kur a. a. Petras bus palydė-
tas į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

2009 m. lapkričio 19 d.  Dievo pašauktas iškeliavo
A † A

dr. RENZO PARONETTO

Tautos Fondo vadovybė reiškia giliausią užuojautą jo
žmonai, Tautos Fondo tarybos narei, dr. NIJOLEI
BRAŽĖNAITEI-PARONETTO ir jos šeimai šioje sun-
kioje netekties valandoje.

Dr. Giedrė Kumpikaitė
Tautos Fondo tarybos pirmininkė

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

LIETUVIÛ TELKINIAI

Išrinktas naujas ILB pirmininkas

Dublino LB pirmininke perrinkta 
R. Raižienė

Lapkričio 14 d., šeštadienį, vyko
kasmetė Dublino skyriaus konferen-
cija, kurios metu buvo perrinkta
Dublino skyriaus pirmininkė Rasa
Raižienė. Konferencijos metu pirmi-
ninkė perskaitė savo veiklos atas-
kaitą, buvo aptarta visa Dublino sky-
riaus veikla. Vienbalsiai balsavę da-
lyviai perrinko Rasą Raižienę antrai

kadencijai. Balsavimas vyko viešai.
Po trumpos kavos pertraukėlės

buvo sudarytas Dublino delegatų
sąrašas į penktąjį Airijos LB suva-
žiavimą, kuris vyks lapkričio 21d.
Taip pat buvo aptarti numatomi 2010
metų renginiai.

Airijaonline.lt

Naujoji OLB pirmininkė – 
A. Helsper-Balčiūnaitė

Lapkričio 15 dieną Hagoje, Lie-
tuvos ambasadoje, Nyderlanduose
vyko metinis Olandijos Lietuvių
Bendruomenės (OLB) susirinkimas,
kurio metu išrinkta naujoji Bendruo-
menės valdyba ir jos pirmininkė. 

Susirinkimo metu Bendruome-
nės nariai apžvelgė šiais metais nu-
veiktus darbus, įgyvendintus projek-
tus, aptarė kitų metų planus ir
išrinko naująją OLB valdybą ir valdy-
bos pirmininkę, aktyvią Bendruo-
menės narę A. Helsper-Balčiūnaitę.
A. Helsper-Balčiūnaitė dirba INHol-
land universiteto dėstytoja, 2009
metų spalio 8 dieną jai suteiktas Lei-
deno universiteto mokslų daktarės
laipsnis, į OLB veiklą ji įsitraukė nuo
1996 metų. 

OLB savo veiklą pradėjo dar
1951 metais, kai po Antrojo pasau-
linio karo lietuviai emigrantai ėmė

megzti tarpusavio ryšius. Tuo metu
nedidelė bendruomenė vienijo pen-
kiolika narių, o jai vadovavo pirmoji
pirmininkė Mirga van Spanje-Augus-
taitytė. Šiuo metu vis auganti OLB
jungia apie 70 narių, o į Bendruo-
menės renginius susirenka daugiau
kaip 100 žmonių. OLB veikloje daly-
vauja Nyderlanduose gyvenantys lie-
tuviai ir jų šeimos, į veiklą įtraukia-
mi ir Lietuva besidomintys olandai.
Jau gražia tradicija tapo kasmet OLB
drauge su ambasada rengiami Lie-
tuvos nepriklausomybės dienos mi-
nėjimai, Kalėdų šventės, kultūros ir
meno renginiai. OLB buria panašių
interesų ir pomėgių žmones: šiuo
metu sėkmingai veikia jaunimo,
menininkų, mažųjų draugų, poezijos
klubai, bendruomenė dalyvauja lab-
daros projektuose.

Lietuviams.com
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��Skaitytojams pranešame, kad
redakcija nedirbs lapkričio 26–27
dienomis. Kitą savaitę nebus išleistas
penktadienio ,,Draugo” numeris.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte lap kričio 25 d., trečiadienį,  2
val.  p. p. maloniai kviečia į filmų po -
pie tę. Jos metu Baniutė Kronienė pa -
sidalins mintimis apie svarbų savo
ke lionės Lietuvon tikslą. Bus ro do -
mas dokumentinis filmas ,,Kernavė”
iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”. Filmai ro -
domi PLC skaitykloje.

��Anglijos lietuvių klubo metinis
susirinkimas įvyks gruodžio 3 d. 1 val.
p. p. ,,Seklyčioje” (2711 W. 71st. St.,
Chicago, IL). Visi laukiami, bus vaišės.
Tel. pasiteiravimui: 773-737-2795.

��Socialinių reikalų taryba ir Vy -
resniųjų lietuvių centras š. m. gruo -
džio 12 d. 4 val. p. p. ,,Seklyčioje” ruo -
šia metinį Labdaros vakarą. Visi kvie -
čiami dalyvauti Labdaros vakare ir
pa remti JAV LB Socialinių reikalų
ta rybą, kuri ištisus metus tiesia ran -
ką visiems pagalbos reikalingiems
lie tuviams: žilagalviams, vienišiems,
varg stantiems ir naujakuriams. Vie -
tas užsisakyti galite paskambinę į So -
cialinių reikalų raštinę Birutei Po die -
nei tel.: 773-476-2655.

��Gruodžio 6 d., sekmadienį, pa -
mi nė sime JAV LB veikėjos a. a. Vai -
vos Vėbraitės mirties metines. 9 val.
r. prelatas A. Kontautas atnašaus  šv.
Mišias Šv. Trejybės bažnyčioje (53
Ca pitol Ave., Hartford, CT 06106).
Šv. Mišiose giedos ansamblis ,,Jaunos
širdys” (vadovė Rima Girniuvienė) iš

Boston. Parapijos salėje po pusryčių
ma tysite vaizdo juostą ,,Mano Vaiva”
(au torius Jim Gust). Paminėjime da -
ly vaus a. a. Vaivos vyras, dukra Liepa
ir sūnus Lokys. Visus susirinkusius
Vai vos mėgtų lietuvių liaudies dainų
pamokys jos vaikystės ir jaunystės
draugė Gita Kupčinskienė. Apie  da -
lyvavimą prašome pranešti  iš anksto
el. paštu: ssimkute@comcast.net

��Sekmadienį, gruodžio 6 d., po
šv. Mišių Dievo Apvaizdos parapijos
svetainėje Lietuvos išeivijos studentų
stažuotės (LISS) vedėja Birutė Bub-
lienė prista tys šią jaunimui skirtą pro-
gramą ir atsakys į jūsų klausimus. 

��Lietuvių  švietimo ir kultūros
centras bei lituanistinė mokykla ,,Sau-
lėtas krantas” gruodžio 12 d., šešta -
die nį, 5 val. p. p. nuoširdžiai kvie čia
Jus į Kalėdinį kokteilių vaka rą, kuris
vyks LR garbės konsulate, 44 Cocoa -
nut Row T10, Palm Beach, FL 33480.
Programoje: lituanistinės mo kyklos
vai kučių pasirodymas ir Ka lėdų se ne -
lio linksmybės. Kokteilių baras ir šo -
kiai iki 10 val. v. Ieškome rėmėjų, au -
ko tojų ir norinčių reklamuotis rengi -
nio metu. Bilieto kaina asmeniui – 15
dol., vaikams iki 16 m. – nemokamai.
Bilietus galite įsigyti prieš renginį
prie įėjimo durų arba užsisakyti: 

www.lietuviucentras.com/gtickets. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IÕ ARTI IR TOLI...

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žo sios Lietuvos Lietuvių draugiją Či -
kagoje aukojo: $2,000 Dana Praitis
per Omaha Community Foundation.
$200 Rūta Dudėnas ir Charlie Bri g -
den. $80 kun. dr. Eugenius Gerulis.
$50 Aleksandras Petrauskis, Jonas ir
Birutė Svera, Liudas ir Rūta Šmul -
kščiai, Alfonas Tumas, Ema Žiobrie -
nė. $40 Antanas Girnius. $25 Vi tol -
das Gruzdys, Elena Rožėnas, Vytau -
tas  Vizgirda. $20 Astrida Paupe rie -
nė. $15 dr. Kazys ir Dalia Bobelis.

Dėkojame visiems rėmėjams. Mažo -
sios Lietuvos Lietuvių draugija,
1394 Middleburg Ct., Naperville,
IL 60540

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Arnol-
das ir Gudrum Kungiai $1,000, Bru -
no Jaselskis $50, dr. Vitas ir Dalia
Aleknos $150. Labai ačiū. „Saulu -
tė” (Sunlight Orphan  Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439.

Čikagoje vieši „Lietuvos ryto” televizijos laidos „Sveikatos kodas” vedėja Irena
Pivoriūnienė. Lapkričio 9 d. dr. Irena Pivoriūnienė kalbėjosi su Čika gos kardi-
nolu Francis George, OMI. Vertėjavo dr. Aldona Mogenytė-Walker, Loyola
University Chicago profesorė. Pokalbio su kardinolu įrašas bus rodo mas per
TV Lietuvoje prieš Kalėdas. 
Pasibaigus pokalbiui (iš kairės): I. Pivoriūnienė, Kardinolas Francis George,
Auš relė Sakalaitė ir dr. A. Mogenytė-Walker.

Čikagos Arkidiocezijos radijo/televizijos skyriaus nuotr.

LR Generalinis konsulatas infor-
muoja, kad šių metų lapkričio 17 d.
bu vo įtei ktos Čikagos konsulinio kor-
puso stipendijos (Chicago Consular
Corps – CCC). CCC stipendijos kas-
met skiriamos Ilinojaus universitete
Čikagoje studijuojančiam perspek-
tyviam jaunimui. Šiais metais pa -
raiškas stipendijoms gau ti pateikė
per šimtas pretendentų. Tarp dešim -

ties CCC paramą gavusių studentų
yra ir lietuvė – Slavų kalbų ir litera -
tū ros doktorantė Aurelija Tamo šiū -
naitė. LR Generalinis konsulatas Či -
kagoje nuoširdžiai sveikina Aureliją
ir džiaugiasi, kad jos akademiniai pa -
siekimai buvo įvertinti skiriant CCC
stipendiją.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje info

Nuotraukoje (iš kairės) LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, CCC
stipendiją gavusi Aurelija Tamošiūnaitė bei Čikagos konsulinio korpuso de ka -
nė Patricia Maza-Pittsford, El Salvadoro generalinė konsulė.

Daivos Litvinskaitės nuotr. 

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P.
Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V. Ig -
no, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklėriaus, V. Kasiulio,  A. Žmuidzina -
vičiaus, A. Varno, V.  Rato, J. Čeponio, J. Švažo, Gustaičio, V. Kisarausko, A.
Sa vicko, A. Martinaičio, Ciplijausko, Petrulio,  A. Samuolio, J. Mackevičiaus,
A. Valeškos, P. Kiaulėno, G. Staniulio ir daugelio kitų Lietuvių dailininkų su -
kurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat norėčiau širdingai padėkoti ir pasveikinti artėjančios Padėkos
dienos proga visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai padaryti
atei tyje. Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p. modeboston@yahoo.com Adre-
sas: Modestas Rimkus, P. O.  Box E34,  S. Boston, MA 02127, USA

Advento vakarai: pasiruoškime Kalėdų šventėms! Kviečiame
advento penktadienius skirti dvasiškai pasiruošti Kalėdų šventėms. Advento
vakarai vyks penktadieniais nuo 6:30 val. vak. Pal. Jurgio Matulaičio misijo-
je. Šiemet bus trys Advento vakarai ir ketvirtas vakaras paskirtas Susi -
taikymo sakramentui. Susitikimus praves: lapkričio 27 d. – Marija Stankus-
Saulaitis; gruodžio 4 d. – kun. Gediminas Jankūnas ir gruodžio 11 d. – kun.
Gintaras Vitkus, SJ. Gruodžio 18 d. vyks Susitaikymo sakramentas. Visi malo -
niai kviečiami.

Susitikimai su ,,Draugo” kultūrinio priedo 
redaktore Renata Šerelyte

Maloniai kviečiame visus į  su sitikimą su ,,Draugo” kul tūrinio prie do
redaktore Renata Še relyte. Susi ti kimas įvyks lapkričio 28 d., šešta dienį, 4
val. p. p. Čiurlionio ga le rijoje Jauni mo centre.

* * *
Knygos ,,‘Draugui’ – 100. Už ti kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės ir susitiki-

mas su ,,Draugo” kultūrinio priedo redaktore Renata Šerelyte įvyks lap-
kričio 29 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC.
Bus įdomu išgirsti ,,Draugo” bendradarbio Alekso Vitkaus paskaitą apie kny-
gą ir susipažinti su viešnia, redaktore iš Vilniaus. Malo niai kviečiame visus
apsilankyti.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.5 proc. vieneriems ir 3.0 proc.
dvejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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


