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•Nauja paroda Čiurlionio
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Vilnius, spalio 15 d. (BNS) –
Kiek kitąmet valstybės lėšų bus skir-
ta prieštaringai vertinamų Valdovų
rūmų statybai, spręs Kultūros minis-
terija, sakė premjeras Andrius Kubi-
lius. Anot Vyriausybės vadovo, yra
keletas didelių kultūros objektų, ku-
rių tvarkymas pradėtas ir nebaigtas.

„Pagal mūsų naują programinio
biudžetavimo tvarką, investicijų ati-
tinkama suma skiriama Kultūros mi-
nisterijai, ir ji sprendžia, kam tą in-
vesticijų sumą panaudoti”, – tvirtino
A. Kubilius.

Anot Vyriausybės vadovo, labai
svarbu pradėtas statybas ir atnauji-
nimus greičiau baigti. ,,Nebaigtų sta-
tybų kaina kyla, lygiai taip pat yra ir
su Valdovų rūmais”, – kalbėjo prem-
jeras.

Jis pritarė, kad būtina peržiūrėti
paruoštas Valdovų rūmų sąmatas,
prokuratūra savo ruožtu turi atlikti
tyrimą dėl ankstesnių išlaidų teisė-
tumo. „Tačiau turime į šiuos dalykus
žiūrėti šeimininkiškai, racionaliai”, –
pabrėžė A. Kubilius.

Valdovû rùmû
finansavimâ sprês

Kultùros ministerija

Lietuva ir Ukraina stiprins bendradarbiavimâ

Lietuva – uñ atsinaujinusiâ ir gyvybingâ organizacijâ
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Briuselis, spalio 15 d. (URM
info) – Užsienio reikalų ir krašto ap-
saugos ministrai Audronius Ažubalis
ir Rasa Juknevičienė spalio 14 dieną
Briuselyje dalyvavo jungtiniame
NATO valstybių užsienio reikalų ir
gynybos ministrų susitikime, kurio
tikslas – pateikti organizacijos šalių
narių politinį vertinimą NATO gene-
ralinio sekretoriaus parengtam nau-
josios organizacijos strateginės kon-
cepcijos projektui, kurį patvirtins Li-

sabonoje susirinkę NATO šalių
vadovai.

A. Ažubalio ir R. Juknevičienės
vertinimu, NATO Strateginės kon-
cepcijos projektas iš principo atitinka
Lietuvos siekius. Abu Lietuvos Vy-
riausybės nariai išsakė esminį Lietu-
vos norą – kad NATO išliktų stipri,
vieninga organizacija, turinti valios ir
pajėgumų atremti tiek tradicines,
tiek naująsias saugumo grėsmes.

Susitikime taip pat svarstyti

NATO priešraketinės gynybos, NATO
ir Rusijos santykių, NATO partnerys-
tės su kitomis šalimis ir organizaci-
jomis ir kiti svarbūs saugumo ir tarp-
tautinės politikos klausimai.

„Siekiame, kad derybų metu bū-
tų išsaugotos aiškios projekto nuos-
tatos dėl kolektyvinės gynybos, ener-
getinio ir kibernetinio saugumo,
branduolinio atgrasymo, atvirų durų
politikos ir santykių su Rusija”, –
sakė A. Ažubalis.

Kalbėdama apie NATO priešra-
ketinės gynybos plėtojimo galimybes,
R. Juknevičienė pažymėjo, kad Lie-
tuva remia NATO priešraketinės gy-
nybos sistemos sukūrimą, jeigu ji vie-
nodai saugos visas organizacijos na-
res. A. Ažubalis pasisakė už abipuse
pagarba, vertybėmis ir vykdomais
tarptautiniais įsipareigojimais grin-
džiamą NATO ir Rusijos santykių rai-
dą.

Washington, DC, spalio 15 d.
(LR ambasados Washington, DC info)
– Lietuvos užsienio reikalų vicemi-
nistro Evaldo Ignatavičiaus vadovau-
jama Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos delegacija spalio 14 d. Wa-
shington, DC vykusiame susitikime
su JAV tarptautinės paramos agentū-
ros – USAID – regioninių biurų vado-
vais tarėsi, kaip geriau vystyti abiejų
šalių vykdomas vystomojo bendradar-
biavimo ir paramos demokratijai pro-
gramas.

E. Ignatavičius pažymėjo, kad
Lietuvos vykdoma vystomojo bend-
radarbiavimo ir paramos demokrati-
jai politika yra skirta Europos Są-
jungos Rytų kaimynystės valstybių ir
Afganistano politinei, ekonominei ir
socialiniai padėčiai pagerinti.

„Tokį valstybių pasirinkimą le-
mia Lietuvos užsienio politikos kryp-
tys. Lietuvos pirmininkavimas Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijai (ESBO) ir Demokratijų
bendrijai Lietuvos vykdomai politikai
suteikia naujų galimybių”, – sakė E.

Ignatavičius. Viceministras pažymė-
jo, kad Lietuva pirmiausiai remia
projektus, skirtus socialiniai plėtrai,
sveikatos apsaugai ir administraci-
niams gebėjimams gerinti.

Susitikime aptarti ir su Afganis-
tanu susiję klausimai. E. Ignatavičius
paragino JAV skirti didesnį dėmesį
Afganistano Goro provincijos vysty-
mui. Sutarta toliau tartis dėl bend-
radarbiavimo priemonių.

Kalbant apie ES Rytų kaimynys-
tės šalis, Lietuva paragino USAID at-
kreipti dėmesį į šį regioną ir prisidėti
prie Lietuvos įgyvendinamų projek-
tų. Pasak E. Ignatavičiaus, papildo-
mas galimybes suteikia ir ES Rytų
partnerystės iniciatyva. JAV taip pat
galėtų rasti savo nišą šio sumanymo
ribose.

Lietuvos delegacija susitiko su
USAID vyriausiuoju patarėju Afga-
nistanui ir Pakistanui Alan E. Van
Egmond, USAID Eurazijos padalinio
vadovu Kent A. Larson, kitais parei-
gūnais.

Vilnius, spalio 15 d. (President.
lt) – Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė su į Lietuvą at-
vykusiu Ukrainos Respublikos prezi-
dentu Viktor Janukovyč aptarė dvi-
šalius klausimus, Ukrainos pažangą
europinės integracijos srityje ir re-
gioninio bendradarbiavimo klausi-
mus, tarp jų – būsimą Lietuvos pir-
mininkavimą ESBO.

„Įvyko svarbus susitikimas su
prezidentu V. Janukovyč, kuris pra-
tęsia gražią mūsų valstybių bendra-
darbiavimo tradiciją. Taip pat įvyko
ketvirtasis Lietuvos ir Ukrainos pre-
zidentų Tarybos posėdis. Su prezi-
dentu pasirašėme Lietuvos ir Ukrai-
nos strateginės partnerystės įgyven-
dinimo gaires 2011–2012 m.”, – sakė
prezidentė D. Grybauskaitė.

Aptariant dvišalį bendradarbia-
vimą ekonomikos ir transporto srity-
se, šalies vadovė atkreipė Ukrainos
prezidento dėmesį, jog greitasis kro-
vininis traukinys „Viking”, važiuo-
jantis tarp Klaipėdos ir Odesos uostų,
atveria puikias galimybes išplėsti
krovinių pervežimo srautus tarp Bal-
tijos ir Juodosios jūros regionų. ,,Ge-
resnis ‘Viking’ galimybių panaudoji-
mas leistų pritraukti didesnius pre-
kių pervežimo srautus iš Kaukazo,
Turkijos ir Šiaurės šalių, kurios jau
domisi tokiomis galimybėmis. Su pre-
zidentu sutarėme bendrai siekti ‘Vi-
king’ projekto didesnės naudos”, –
kalbėjo prezidentė.

Šalies vadovė taip pat pakvietė
Ukrainos elektros energijos tiekėjus
dalyvauti Lietuvos elektros rinkoje.
Lietuvos ir Ukrainos prezidentai ke-
tina tartis su Baltarusija dėl ukrai-
nietiškos elektros ir kitų energetikos
šaltinių importo per Baltarusiją į Lie-
tuvos teritoriją.

Su Lietuvoje viešinčiu Ukrainos
prezidentu susitiko ir premjeras And-
rius Kubilius.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Ukrainos Respublikos
prezidentas Viktor Janukovyč. President.lt nuotr.
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Rudenį retai pasitaiko griaus-
tinių, bet politikoje griaustiniai
sezonų nepaiso – sudunda tada,
kada jiems norisi. Šios savaitės
Lietuvos spauda paskelbė, jog ką
tik įvykusiame Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demok-
ratų frakcijos posėdyje dabarti-
nis LR užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis prasitarė
savo partijos kolegoms, jog dvi-
gubą pilietybę numatantis įsta-
tymas labiausiai reikalingas ne
lietuviams, o žydams. Toks mi-
nistro pareiškimas pakėlė ne tik
jo bendrapartiečių antakius mi-
nėtame posėdyje. Turėtų jis an-
takius pakelti ir mums, užsienyje
gyvenantiems lietuviams. Vadi-
nasi, nieko nereiškia pakartoti-
nės išeivijos pastangos parašais,
straipsniais žiniasklaidoje, sesi-
jomis LR Seime ir kitaip iš mirties
taško išjudinti įstrigusią dvigu-
bos pilietybės problemą? Užteko
jam apsilankyti JAV, atidaryti lit-
vakams skirtą parodą New York
mieste, ir, žiūrėk, dvigubos pilie-
tybės stūmoklio vaidmuo kaip
mat atiteko žydams.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

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

Neatsilikite – jau sparčiai jūsų draugai registruojasi!

Ateitininkijos šimtmečio šventė
Čikagoje • lapkričio 25–28 d.

Čikagos sendraugiai
prisimena Kongresą

Čikagos sendraugiai Mindaugas Bielskus ir Linas Sidrys smagiai
bendrijai po susirinkimo.

Ateitininkų šalpos fondo iždininkas Antanas
Gilvydis įteikia 8,000 dol. čekį Š. Amerikos
ateitininkų pirm. Rasai Kasniūnienei, Ateiti -
ninkijos šimtmečio šventei paremti. Šventę
parėmė ir Lietuvių Fondas 3,000 dol. auka.
Kviečiame ir pavienius geradarius šią iškil -
mingą šventę sušelpti.  Aukotojų vardai jau
skelbiami: http://100metis.ateitis.org Ten nu-
rodyta, kaip paprasta prisijungti prie šaunios
aukotojų grupės!

Š. m. spalio 8 d. Čikagos sen draugiai ateitininkai
susirinko į vakaronę Ateitininkų namuo se, Lemonte.
Susirinkime – XVI Ateitininkų kongreso ir prieškon-
gresinės stovyklos prisiminimai. 

Čikagos sendraugių pirmininkė Pranutė Laučkaitė-
Domanskienė pradėjo susirinkimą, prisimindama, kiek
vasarą netekome narių. Žvakutės uždegimu ir tylos mi-
nute  buvo pagerbti a. a. Ona Baužienė, Kazimiera Bra-
dūnienė, Jadvyga Damušienė, Alfonsas Pargauskas, Va-
cys Saliklis, Aldona Šoliūnienė ir Aldona Underienė.

Ateitininkų jubiliejinis kongresas, įvykęs š. m. rug-
pjūčio 6–8 d., sutraukė nedidelį skaičių išeivijos ateiti-
ninkų, dauguma pabūgo aukštų kelionės kainų. Bet
Ateities šalpos fondo dosnumo ir Š. Amerikos ateitinin-
kų valdybos sumanumo dėka keturiems studentams —
Monikai Mikulionytei, Raimiui Kazlauskui, Matui
Čyvui ir Vaivai Laniauskaitei, buvo suteiktos stipendijos
dalyvauti kongrese, o a.  a. Birutės Bublienės  pastangų
dėka nemažas būrys išeivijos jaunimo, kuris vasaros me-
tu stažavosi Lietuvoje, buvo paskatinti dalyvauti prieš-
kongresinėje stovykloje ir vadovauti moksleivių būre-
liams. Apie studentų kongresinius įspūdžius vaizdžiai
sendraugiams papasakojo dvi studentės Kristina Quinn
ir Monika Mikulionytė, dažnai pabrėždamos veiklos są-
lygų skirtumus tarp Lietuvos ir išeivijos ateitininkų. 

Sendraugiams prabilo ir Šarūnas Užgiris, Ateities
šalpos fondo pirmininkas, kuris prieškongresinėje sto -
vyk loje dalyvavo trumpai, bet su užsibrėžtu tikslu ge-
riau susipažinti su Lietuvos ateitininkų fondu. Jis sug-
rįžo turėdamas tvirtą nuomonę, kad Lietuvos ateitinin-
kams žūtbūt reikia įsigyti naują stovyklavietę. Tokios
stovyklavietės kaina apie 4 mln. dol. Kaip tokią sumą
sutelkti, buvo leista kiekvienam susirinkimo dalyviui
pagvildenti.

Kongreso įspūdžiais su mūsų korespondente Ramune Kubiliūte da-
lijasi studentė Monika Mikulionytė.

Studentė Kristina Quinn, pasinaudodama skaidrėmis, papasakojo sendraugiams apie įspūdžių kupinas dienas Ateitininkų jubilieji-
niame kongrese.                                                                                                                        Jono Kuprio nuotraukos

Penktadienį, lapkričio 26 d., 10 val.  ryto
Iškilmingos šv. Mišios Čikagos Švento Vardo Katedroje
Atnašauja vysk. Gintaras Grušas ir vysk. Gustavo Garcia Siller

Lapkričio 26–28 d. Akademinė ir kultūrinė programa
jaunučiams, moksleiviams, studentams, sendraugiams ir 
plačiajai lietuvių visuomenei — visiems, kurie domisi!
Marriott Magnificent Mile viešbutyje,
540 N. Michigan Ave., Chicago, IL

Pagrindiniai kalbėtojai: dr. Kęstutis Girnius, Vygantas Ma-
linauskas, prof. Kęstutis Skrupskelis. Iš Lietuvos atvyksta Atei-
tininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė. 

Kviečiame registruotis internete: http://100metis.ateitis.org
arba kreipkitės į Ritą Rušėnienę tel. 630-355-4445

ar el. paštu: RitaRusenas@yahoo.com
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ŠVIESA KANČIOS TAMSOJE

Antroje karalių knygoje pasako-
jama apie raupsais sergantį kariuo-
menės vadą Naamaną. Raupsais ser-
gantis žmogus žinojo, kad jo gyveni-
mo dienos baigiasi, o likusios bus
sunkesnės už mirtį. Išgirdęs iš tar-
naitės pasakojimą apie pranašą Eli-
ziejų, Naamanas keliauja pas jį, ta-
čiau nusivilia jo paragintas septynis
kartus pasinerti Jordano upėje.
Naamanas abejojo, ar gali padėti
drumzlinas Jordano vanduo. Vis
dėlto pranašo raginamas, kariuo-
menės vadas pasinėrė į Jordano van-
denis ir staiga pasijuto švarus nuo
raupsų. Laimingas žmogus įtikėjo į
Izraelio Dievą. Naamanas paėmė nuo
Jordano kranto žemės, kad sugrįžęs
namo iš jos pastatytų aukurą, ant
kurio būtų atnašaujamos aukos Die-
vui, sugrąžinusiam jam sveikatą. Šia-
me Šventojo Rašto pasakojime pa-
brėžiama pasitikėjimo Dievu ir dė-
kingumo jam svarba.

Senojo Testamento pasakojimas
apie Naamano pagijimą pasineriant
Jordano vandenyje primena Jėzaus
krikštą. Jėzus Kristus pasiėmė visus
mūsų nuodėmių raupsus, atėjo prie
Jordano upės ir paprašė krikšto. Po
kelerių metų Jėzus žmonių nuodė-
mių skolos raštą prikals prie kryžiaus
medžio ir savo kraujo kaina mus išgy-
dys.

Krikšto metu žmogus paneria-
mas į vandenį ir Dievo galia pagydo-
mas iš visų nuodėmių. Už šį Dievo
stebuklą turime būti ne mažiau
dėkingi, kaip už fizinę gyvybę ar ste-
buklingai sugrąžintą sveikatą.

Sutaikinimo sakramento (išpa-
žinties) metu mes taip pat paneriami
į Dievo gailestingumo vandenis, ir
mūsų apgailimos nuodėmės yra su-
naikinamos panašiai, kaip Dievas
sunaikino Naamano raupsus. Tik
gaila, kad mes ne visada suvokiame
savo vargingą būklę ir ne visada pa-
sinaudojame Dievo malone savo sie-
los žaizdoms išsigydyti.

Evangelija pasakoja apie dešimtį
raupsuotųjų, kurie su viltimi kreipėsi
į Jėzų, buvo pagydyti, tačiau užmiršo
padėkoti. Prisiminė tik vienas sve-
timtautis, dar nepažinęs Dievo, bet jo
malonės paliestas puolė ant kelių ir
dėkojo už pagijimo malonę. Jėzus
šiam svetimšaliui pasakė: „Kelkis,
eik! Tavo tikėjimas išgydė tave.” (Lk
17, 19)

Jėzus pasakė labai svarbią žinią:
pagonį išgydė jo tikėjimas ir pasi-
tikėjimas, kad Dievas gali jam padėti.
Tikėjimas yra pirmasis žingsnis, kurį
turime žengti, ieškodami Dievo pa-
galbos. Tačiau tikėjimas mus turi
vesti dar toliau. Jis turi padėti mums
užmegzti su Dievu nuolatinį draugys-
tės dialogą. Kaip vyksta šis dialo-
gas?

Tikėjime subrendęs žmogus vi-
suomet yra dėkingas Dievui už gy-
venimą, sveikatą, laisvę ir net pati-
riamus išbandymus. Kai į mūsų gy-
venimą įsiveržia liga, visuomet atro-
do kaip didelė nelaimė, tačiau ji gali
būti labai palaiminga, jeigu per ją
žmogui nušvinta Dievo veidas. Jeigu
ne sunki liga, Naamanas niekuomet
nebūtų pažinęs Dievo. Tikriausiai jis
būtų likęs stabmeldžiu, kaip ir jo šei-
mininkas Aramo karalius. Panašiai ir
raupsuotas samarietis tik savo ne-
laimėje pažino Jėzų Kristų ir buvo
išgydytas ne tik iš fizinės ligos – jis
įtikėjo į Dievą. 

Mes turime būti dėkingi ne tik
Dievui, bet ir vieni kitiems, nes be
kitų žmonių negalėtume gyventi.
Valgydami duoną, turime jausti dė-
kingumą tiems, kurie ją užaugino ir
paruošė. Gaudami pensijas, turime
būti dėkingi tiems, kurie sąžiningai
moka mokesčius, nes valstybė tik pa-
skirsto, ką surenka iš dirbančiųjų. 

Dievo žodis skatina ne tik būti
dėkingiems už patiriamą gėrį, bet ir
kurti gėrį, dalytis juo su stokojan-
čiais, ypač padėti kenčiantiems ir ser-
gantiems. 

Spalio 8 dieną buvo minima Pa-
saulinė paliatyviosios pagalbos diena.
Paliatyvioji pagalba – tai rūpestis
tais, kurie sunkiai serga ir kurių gy-
venimas jau baigiasi. Ši pagalba kar-
tais teikiama namuose, sunkesniais
atvejais – ligoninėse. Sunki, nepagy-
doma, dažnai prie lovos prikaustanti
liga yra sunkus išbandymas net stip-
riam žmogui. Sveikųjų pareiga padėti
kenčiančiam žmogui pakelti visus
sunkumus ir net juos įprasminti.
Labai svarbu, kad kenčiantis žmogus
suvoktų, jog liga gali tapti Dievo
dovana, jei jos metu keliame mintis į
Dievą, o kentėjimus dedame prie
Kristaus kryžiaus. Tuomet kančia
tampa palaiminga ir suvienija su
Kristumi.

Lietuvoje kasmet yra apie 14 tūks-
tančių vėžiu sergančių žmonių. Jiems
visiems reikalinga artimųjų, medikų
ir geros širdies savanorių pagalba.
Vėžio liga – tai mūsų dienų raupsai.
Jėzus Kristus paliko pavyzdį, kad ne-
praeitume pro šalį, kai šalia mūsų ken-
čia žmogus. Jėzus ne tik skelbė gerąją
naujieną, bet ir gydė, o po to pasaky-
davo, kaip tam samariečiui: „Kelkis!
Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.” 

Klauskime savęs: „Koks mano
tikėjimas?” Tai pats svarbiausias
klausimas, į kurį kiekvienas turime
atsakyti labai asmeniškai. Tikėjimas
yra Dievo dovana. Mums reikia tik
atverti širdis šią dovaną priimti. Mes
atveriame širdis mylėdami ir daryda-
mi gerus darbus. Todėl skubėkime
daryti gera, kol turime galimybių ir
laiko.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

Apdūmojimai apie vargus
su JAV Konstitucija

ALEKSAS VITKUS

Kai 2008 m. California valstijos gyventojai nubalsavo neleisti tos pa-
čios lyties asmenims tuoktis, apie tai tuomet rašiau ir „Draugo”
puslapiuose. Tas daugumos sprendimas buvo paverstas niekiniu

šiais metais, kai vyriausias San Francisco apygardos federalinis teisėjas
Vaughn R. Walker jį pavadino prieštaraujančiu JAV Konstitucijai. Galima
laukti, kad byla bus nagrinėjama aukštesniame (apeliaciniame) teisme, kol
bus prieita iki Aukščiausiojo Teismo (AT).

Toks teisėjo Walker sprendimas tarp daugelio amerikiečių  sukėlė visą
audrą su komentarais: „Iš kur tas teisėjas gavo teisę paneigti daugumos
sprendimą? Juk per pastaruosius kelerius metus net 31-oje valstijoje žmo-
nės (t. y. dauguma) nubalsavo prieš tos pačios lyties žmonių santuoką, o
štai pats vienas teisėjas nusprendė į daugumos balsą nekreipti dėmesio. Tai
šiurkštus daugumos teisių pažeidimas!”

Kyla klausimas – kas demokratinėje valstybėje turėtų daryti spren-
dimus – balsuotojų dauguma ar pavienis federalinis teisėjas? Nors JAV
Konstitucija buvo priimta 1789 m., netrukus buvo pastebėta, kad Konsti-
tucijoje niekur nebuvo pasakyta apie asmens teises ir laisves. Tai buvo pa-
taisyta, kai 1791 m. buvo priimtos pirmosios dešimt Konstitucijos pataisų,
vadinamų „Bill of Rights”, apsaugojančių asmens teises ir laisves. Atrodo,
kad Konstitucijos autoriai pradžioje neįžvelgė pavojaus, jog nežabota dau-
gumos teisė kartais  gali būti veikiama šiurkštaus nepakantumo, nežinoji-
mo, baimės ar paprasto savanaudiškumo.

Todėl tie patys autoriai netrukus ir priėmė tas pataisas, kuriomis buvo
užtikrintos teisės ir mažumoms. Tų teisių aiškinimas buvo paliktas iki gy-
vos galvos skiriamiems federaliniams teisėjams, taip apdraudžiant juos
nuo nuolat kintančių visuomenės užgaidų. Tačiau tokie teisėjai netampa
visagaliais teisių sprendėjais, nes jie labai nedaug gali pasakyti apie visas
kitas valdos išraiškas: kelti ar nekelti mokesčius, statyti kelius ar mokyk-
las, keisti imigracijos ar socialinio draudimo politiką, skelbti karą ir t. t. Jų
pagrindinis uždavinys yra tik saugoti asmens ir mažumos teises.

Nors mes mėgstame Jungtines Valstijas vadinti demokratine šalimi,
kurioje daugumos valdžia yra apibrėžta Konstitucija ir jos pataisomis, su-
teikiančiomis teises mažumai ir pavieniui individui, tikra mūsų valdymo
forma yra respublika. Prisiminkime priesaiką, kurią davėme priimdami
JAV pilietybę: „Aš iškilmingai pažadu ištikimybę Jungtinių Amerikos Vals-
tijų vėliavai ir Respublikai, kuriai ji atstovauja, viena Valstybė, nedaloma,
su laisve ir teise visiems.”

Esu jau keletą kartų „Drauge” ir kitur rašęs apie JAV Konstituciją ir
kartais labai keistus AT sprendimus, aiškinančius kai kurias Konstitucijos
įmantrybes. Vis tiek manau, kad ir vėl vertėtų dar kartą mesti žvilgsnį į tą
220 metų senumo dokumentą.

Ar Konstitucija neliečiama? Kaip ir kiekvienas žmonių surašytas doku-
mentas, ji nebuvo tokia tobula. Jos pratarmė „We the People” paaiškina
Konstitucijos kilmę ir tikslą, o pačios Konstitucijos septyni straipsniai kal-
ba apie Kongresą, įstatymdavystę, prezidentą ir teismus, valstijų teises,
rinkimų tvarką ir t. t., bet nieko nesako apie asmens ar mažumos teises.

Amerikoje, kaip ir visose demokratinėse šalyse, rinkimai paprastai yra
visuotiniai, rengiamas tiesioginis ir slaptas balsavimas, juos laimi daugiau-
siai balsų gavęs kandidatas. Taip yra renkami senatoriai, Kongreso nariai,
gubernatoriai, merai ir kt. Yra tik viena didelė ir mums kartais sunkiai
suprantama išimtis – Amerikos prezidento rinkimai. Ta išimtis gal turėjo
logišką pagrindą prieš 220 metų, bet šiandien tai yra tikras anachroniz-
mas. Toks netiesioginis prezidento rinkimas neužtikrina nei daugumos
teisių, neduoda jų nei mažumai.

Daugelis amerikiečių buvo užmiršę apie tą išimtį dėl tiesioginio bal-
savimo, kai 2004 m. jie labai nustebo, pamatę, kad kandidatas į
prezidentusJohn Kerry, jei būtų laimėjęs Ohio valstijoje, būtų tapęs prezi-
dentu, nors George W. Bush jį ir būtų pralenkęs beveik 4 mln. balsų. Bal-
suotojai tik tuomet prisiminė, jog balsavo ne už kandidatą į prezidentus,
bet tik už jų valstijos rinkėjus (electors), kurie atiduoda savo balsus už dau-
giausiai balsų toje valstijoje surinkusį kandidatą. Tai supratus, Konstituci-
ją keisti buvo bandyta daug kartų, bet visuomet – nesėkmingai.

Teisėjas Walker savo sprendimą grindė argumentu, kad leidimas tos pa-
čios lyties asmenims tuoktis sustiprins šeimų stabilumą, padės kelti vaikų
gerovę, patenkins sutuoktinių poreikius. „Kodėl? – sarkastiškai klausia „Chi-
cago Tribune” komentatorius Steve Chapman, – neleisti ir daugpatystės?”

S. Chapman vis dėlto mano, kad tos pačios lyties santuokos bylai pri-
ėjus prie AT, Teismas greičiausiai pasisakys už tą teisę. Jo nuomone, toks
sprendimas ilgam laikui ir vėl suskaldys Amerikos visuomenę į dvi priešin-
gas stovyklas, net dar labiau negu 1973 m. AT sprendimas dėl abortų. Ar
mes to norime?

Daugumos teisių šalininkai ir čia tikisi rasti sprendimą – keisti Kons-
tituciją, taip tuo panaikinant jau dabar nuspėjamą AT sprendimą. Jie nuro-
do ir istorinį precedentą, kai 1898 m. buvo bandyta įvesti pajamų mokes-
čius. AT tai pavadino prieštaravimu Konstitucijai. Kad AT sprendimas
būtų apeitas, Kongresas 1913 m. priėmė Konstitucijos XVI pataisą, ir taip
tuos mokesčius įteisino.

Vieni už tai, o kiti, nors ir nusistatę prieš tos pačios lyties santuokas,
argumentuoja, kad Konstitucija, Amerikai tarnaujanti jau 220 metų, yra be-
veik neliečiamas dokumentas, kurio nereikėtų keisti susidarius kokiam
nors ir labai aštriam, bet dažniausiai gal tik laikinam, nuomonių skirtu-
mui.

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!
TEL.: 773-585-95000

WWW.DRAUGAS.ORG
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– Kodėl sumanėte paaukoti
savo vasaros atostogas su beglo-
biais vaikais Lietuvoje?

Daiva Jarašiūtė:  Prieš kurį
laiką mano sesė skrido į Lietuvą ir
dirbo su beglobiais vaikais. Jai tas
darbas labai patiko, tad ir aš norėjau
pabandyti.  Kai mudvi su Analise at-
siradome tenai pereitą vasarą, mes
nežinojome ko tikėtis.  

Analise Stein: Lietuva yra ma-
no gyvenimo dalis.  Ten vykstu kiek-
vieną vasarą, bet tokios patirties dir-
bant su beglobiais vaikais niekuomet
neturėjau.  

– Ar ilgai truko, kol vaikai
pradėjo jumis pasitikėti ir su ju-
mis bendrauti?

Analise:  Iš pradžių vaikai buvo
nedrąsūs, bet tai greitai pasikeitė, kai
jie sužinojo, kad mes visą mėnesį su
jais bendrausime. Buvome įspėtos,
kad gal bus sunku vaikams mumis
pasitikėti. Buvo lengviau juos su-
prasti, kai centro  vyresnioji mums
apie juos daugiau papasakojo.  Vaikai
ateina iš šeimų, kur tėvai geria arba
vartoja narkotikus. Kai kur tėvo visai
nėra. Namuose yra skurdas. Vaikai
pamatė, kad mūsų darbas bus tik
praleisti su  jais  laiką ir juos mylėti.
Susidraugavome žaisdami įvairius
žaidimus. Daug žaidėme su sviediniu,
ypač amerikietišką „soccer”.  Vienas
juokingas ir įdomus vaikų klausimas
buvo:  „Kodėl gyvendamos Amerikoje
jūs kalbate angliškai, ne ameriko-
niškai?” 

Daiva: Vaikai gana laisvai su
mumis kalbėjo.  Jie klausė daug klau-
simų apie mus ir apie Ameriką.  Iš
pradžių keli berniukai išdykavo,
klausė mūsų amerikietiškų keiksma-
žodžių. Tai greitai pasikeitė. Di-
džiausia bausmė buvo, kai dėl blogo
elgesio vaikas buvo siunčiamas namo.
Jiems centre tikrai labai patiko. Kai
mano sesuo Lina dirbo dienos centre,
ji atsivežė daug žaidimų ir rankdar-
bių. Mes taip pat padarėme. Jiems
labai patiko mūsų atsinešti žaidimai
ir užsiėmimai. Iš spalvotų siūlų py-
nėme apyrankes. Iš pradžių berniu-
kai nenorėjo prisidėti, manė kad tai
tik mergaičių darbas. Vėliau jiems
taip patiko, kad jie nenorėjo nieko

kito. Turėjome ir anglų kalbos pamo-
kėles. Stebėjomės, kiek daug angliš-
kai jie mokėjo.  

– Ar matėte skirtumą tarp šių
dienos centro vaikų ir to paties
amžiaus vaikų Amerikoje?

Analise:  Manau, kad šie vaikai
buvo labiau subrendę, negu jų am-
žiaus vaikai Amerikoje. Kai  susirink-
davo bendrai maldai, jie prisimindavo
savo tėvus maldoje.  Melsdavosi, kad
jų tėvai būtų geresni žmonės ir tolin-
tųsi nuo blogų įpročių. Savo namuo-
se ir šiame dienos centre jie turi dau-
giau įsipareigojimų negu Amerikos
vaikai.  

Daiva: Amerikoje vaikai yra vis-
kuo aprūpinti ir jie nevertina visko,
ką turi.

– Ar jaučiatės, kad ką nors
gero vaikams davėte per šį laiką?

Daiva:  Mes pajutome, kad vai-
kai mus myli.  Jie sakė, kad mes bu-
vome pačios geriausios savanorės,
kurios pas juos yra dirbę.  Mes juos
priėmėme tokius, kokie jie yra, mes
juos pamilome, o ir jie prie mūsų pri-
sirišo. 

Analise:  Kai reikėjo atsisveikin-
ti, jie darė mums atvirutes su pieši-
niais. Sakė, kad jie mūsų niekuomet
neužmirš.  Aš mylėjau kiekvieną vai-
ką už jo buvimą savimi.  

– Ar patartumėte savo drau-
gams lietuviams vykti į Lietuvą
ir ten padirbėti su beglobiais vai-
kais dienos centruose?

Daiva: Būtinai patarčiau savo
draugams ten vykti ir praleisti laiko
su vaikais.  

Aš labai daug išmokau ten dirb-
dama.  Pamačiau, kad aš esu labai lai-
minga, turėdama mylinčius tėvus ir
namus, kuriuose jaučiuosi saugiai.
Daug žmonių nevertina, ką jie turi.
Jeigu turėčiau galimybę, tuojau grįž-
čiau į „Žaliakalnio” dienos centrą pa-
matyti tuos vaikus.  Aš juos pamilau
ir jų pasiilgau.  Atsisveikinant net ap-
siverkiau.  Iš tų vaikų išmokau daug
apie save ir apie gyvenimą.  

Analise:  Vaikai mane išmokė
daug apie gyvenimą. Pažinau kiekvie-
ną vaiką  ir jį pamilau.  Pradėjau žiū-
rėti į gyvenimą iš kitos perspektyvos.
Daug kartų lankydamasi Lietuvoje
susipažinau  su savo bendraamžiais,
su kuriais palaikau ryšius.  Tai man
padėjo daugiau pažinti ir krašto kul-
tūrą,  ir pajusti kasdieninį gyvenimą.

– Kas geriausiai patiko Lie-
tuvoje?

Daiva:  Išmokau labiau vertinti
tai, ką aš turiu ir būti dėkinga už vis-
ką.  Pajutau, kad aš esu labai „turtin-
ga”, turėdama mylinčią šeimą ir na-
mus. Kaip minėjau, išmokau daug
apie save ir apie gyvenimą ir ypač pa-
mėgau vaikus, kuriems trūksta mei-
lės.  

Analise: Labiausiai man patiko
lietuviškas maistas.  Taip pat  – įvai-
rumas.  Gali rasti daug ką ir nereikia
keliauti toli. Kiekvieną savaitgalį pa-
tyrėme ką nors skirtinga – nuo pajū-
rio, kaimo iki didmiesčio.  Lietuva yra
gražus kraštas, turintis savyje daug
istorijos.  Mano draugas, rodydamas į
įdomius architektūrinius pastatus,
liepdavo spėti, kada jie buvo pasta-
tyti.  Nesulaukdamas atsakymo, jis
atsakydavo, kad tie pastatai buvo sta-
tyti, kai Amerika dar nebuvo atrasta.  

Kalbėjosi Aldona Kamantienė

Savanorių įspūdžiai dirbant su „Vaiko vartai į mokslą” 
organizacijos remiamais dienos centrų vaikais Lietuvoje

Analise Stein (antra iš kairės) ir Daiva Jarašiūtė (antra iš dešinės) ,,Žaliakal-
nio” dienos centre.

Kiekvienas vaikas dienos centruose randa savo mėgstamą užsiėmimą.

,,Žaliakalnio” dienos centro lankytojai su šio centro darbuotojais ir savanorėmis.         Dainos Čyvienės nuotraukos
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ALGIMANTAS S. GEÇYS

Š. m. rugsėjo 25 d. ,,Drauge” bu -
vo išspausdintas Broniaus Nainio
kiek pataisytas rugsėjo 11 d. ,,Ame ri -
kos lietuvyje” pasirodęs straipsnis
,,Pa vojus PLB atstovybei (II)”. Nai -
nio  komentaro ,,Drauge” pavadini-
mas – ,,Atsiliepimas į A. Gečio prie -
kaiš tus”. Kiek anksčiau ,,Amerikos
lie tuviui” nusiuntus savąsias pa sta -
bas dėl man skirtų emocingų Nainio
kal tinimų, atsakydamas Nainiui
,,Drau ge”, sieksiu nesikartoti ir kiek
skir tingu žvilgsniu aptarsiu svar sto -
mą klausimą.

Noriu atkreipti skaitytojo dė me -
sį, kad Nainio kaltinimai, skirti Al gi -
man tui Gečiui, siekia 1993 m., kai
ėjau JAV LB Visuomeninių reikalų
ta rybos pirmininko pareigas Vyto
Ma ciūno vadovaujamoje JAV LB
Kraš to valdyboje. Visa tai, ką Nainys
ke lia, yra ,,sena istorija”. Tikrai ne -
ver ta atverti pažeistos Nainio ambi ci -
jos žaizdų. O ta ,,istorija” labai jau
pa prasta. 

Tuo metu ieškant galimybės į
ben dradarbiavimą su nepriklauso -
mybę atkūrusia Lietuva įtraukti kuo
gau sesnį užsienyje gyvenančių LB
dar buotojų skaičių, to meto PLB val -
dy bos pirmininkui Nainiui pasiūliau
re gioninių kraštų pagrindu įsteigti
du kart per metus posėdžiams su si -
ren kančią Lietuvos Respublikos Sei -
mo – PLB atstovų komisiją. Į Komi si -
ją deleguoti siūliau po vieną JAV LB,
Ka nados LB, Pietų Amerikos LB,
Aus tralijos LB, Vakarų Europos LB,
Ry tinės Europos LB ir PLB atstovą –
iš viso septynis LB atstovus. Ko mi si -
jo je su demokratiškai išrinktais Lie -
tu vos Respublikos (LR) Seimo frakci-
jų deleguotais atstovais užsienio ben -
d ruo menininkai svarstytų klau si -
mus, opius Lietuvai ir jos išeivijai.
Ko misijos posėdžiai suteiktų galimy-
bę ekspertais kviesti patarėjus, gyve -
nan čius tiek Lietuvoje, tiek užsieny-
je. Seimo atstovams įstatymais for -
muo jant Lietuvos valstybinio gyveni-

mo kryptį, užsienio lietuvių laisvini-
mo veikloje patirtis bei Komisijoje pa -
reikšta nuomonė dėl Lietuvos ry šių
su išeivija pobūdžio galėtų abipu siš -
kai būti naudinga. 

Kaip esu spaudoje rašęs ir teigęs
2003 m. išleistame leidinyje ,,JAV LB
penki dešimtmečiai”, Nainys šiai
min čiai tada griežtai pasipriešino.
Sa vųjų argumentų nepateikė. Pasak
,,Drau ge” š. m. liepos 31 d. rašiusio
Alek so Vitkaus (tuo metu jo darbuo -
ta si Nainio vadovaujamoje PLB val -
dy boje), įtakos Nainio nepritarimui
ga lėjo turėti 1992 m. spalio 29 d. Lie -
tu vos demokratinės darbo partijos
(LDDP) laimėti LR Seimo rinkimai ir
1993 m. vasario 14 d. šios partijos
kan didato Algirdo M. Brazausko iš -
rin kimas Lietuvos prezidentu. Vit -
kaus pateikta išvada nėra pakanka-
mai įtikinanti, nes to meto PLB val -
dy bos ryšiai su prez. A. Brazausku
buvę geri, privedę prie tam laikotar -
piui išmintingų sprendimų dėl pilie -
ty bės Antrojo pasaulinio karo pa bė -
gė liams ir tremtiniams atkūrimo.
Kiek vėliau pakartotinai bandžiau
Nai nio pritarimą laimėti, siūlydamas
LB kopirmininko pareigas Komisijoje
pa tikėti PLB valdybos paskirtam at -
sto vui. Šiuo siūlymu būtų  buvusi su -
stip rinta PLB valdybos įtaka LR Sei -
mo – PLB atstovų komisijoje. Nainys
ir šiuo siūlymu nesusigundė.

Nuostabu, kad praslinkus 17 me -
tų ir LR Seimo – LB atstovų komisi-
jai gyvuojant nuo 1995 m. sausio 26
d. LR Seimo ją įteisinusio nutarimo,
Nai nys dar vis visą kaltę verčia ant
Ko misijos mintį iškėlusio Gečio. Lyg
jis vienas būtų turėjęs galią be JAV
LB Krašto valdybos ir JAV LB Ta ry -
bos pritarimo minimą Komisiją įkur-
ti. Prisimintina, kad ir to meto PLB
val dyba zondavo galimybes Vy riau sy -
bė je turėti atskirą ministeriją, kuri
rū pintųsi išimtinai užsienio lietu -
viais. Taip pat svarstyta, kad du ar
dau giau LR Seimo narių būtų specia -
liai išrinkti atstovauti užsienio lietu-
viams. Tačiau minimos PLB valdybos

Kodėl B. Nainiui taip
sunku prisipažinti klydus? 

DÈL JOE KULIO LAIÕKO

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

Raõykite mums el. paõtu: redakcija@draugas.org, 
dalia.cidzikaite@gmail.com.

Jūsų laikraštyje neseniai (,,Drau-
gas”, rugsėjo 29 d.) buvo išspausdin-
tas Joe Kulio laiškas. Šiuo laišku
norėčiau informuoti, jog jeigu bus išs-
pausdintas dar vienas šio žmogaus
straipsnis, atsisakysiu ,,Draugo” pre-
numeratos.

J. Kulio laiške daug netiesos,

parašytos žmogaus, kuris nėra ir nie-
kada nebuvo parapijos nariu. Manau,
kad ,,Draugas” yra atsakingas už šio
laiško išspausdinimą iš anksto nepa-
tikrinus faktų.

Ray Masiliunas
Oak Lawn, IL

pas tangos teigiamų rezultatų ne -
davusios. Siūlymas sudaryti Seimo
frak cijų (pozicijos ir opozicijos) ir
PLB regioninio atstovimo pagrindu
su kurtą Komisiją tuo laikotarpiu at -
ro dė kaip tinkamiausias sprendimas.
Nai niui nepritarus, JAV LB ir Ka na -
dos LB ėmėsi iniciatyvos LR Seimo –
JAV LB ir Kanados LB atstovų ko mi -
si jai įkurti.

Komisijos mintis subrendo 1993
m. birželio 19–20 d. Southfield, MI
vykusioje JAV LB visuomeninėje kon -
ferencijoje, kurioje dalyvavo ke tu ri
įtakingi LR Seimo nariai: LR Vy riau -
sybės ministras pirmininkas Adol-
fas Šleževičius, Romualdas Ozolas,
Aloyzas Sakalas ir Saulius Šal tenis.
Minėtiems LR Seimo na riams Ko-
misijos minčiai iš esmės pri ta rus,
1994 m. Lietuvoje vykstant Dai nų
šventei, JAV LB Krašto valdybos
atstovai V. Maciūnas, R. Na ru šie nė ir
A. Gečys susitiko su LR Seime vei -
kiančių frakcijų atstovais: Vy tau tu
Landsbergiu, Ignacu Uždaviniu, Me -
čislovu Treiniu, LDDP seniūnu Ge -
diminu Kirkilu ir kt. G. Kirkilas vie -
nintelis Komisijos atžvilgiu nebuvo
linkęs įsipareigoti. Tačiau LDDP pri -
tarimas vis dėlto buvo gautas. Ne ti -
kėtai atsisakius pritarti Kanados LB
Tarybos dalyvavimui Komisijoje, Ka -
nados LB Krašto valdyba buvo pri -
versta Komisijoje tenkintis stebė to jos
vaidmeniu. Įdomu, kad LR Sei mo
atstovai entuziastingai pritarė Sei mo
– JAV LB atstovų komisijos stei -
gimui. Žvelgta į ateitį, galimybę tap ti
NATO valstybe.

Pirmieji LR Seimo – JAV LB at -
sto vų komisijos posėdžiai įvyko 1996
m. kovo antroje  pusėje. Seimo narys
Eve ristas Raišuotis ir JAV LB atsto-
vavęs Donatas Skučas buvo išrinkti
Ko misijos kopirmininkais. Komisijos
po sėdžiai buvo atviri visuomenei ir
spau dos atstovams. Seimo kancelia -
rija posėdžių eigą dokumentavo. Pri -
ė mus Komisijos darbo reglamentą, iš -
kilo poreikis parengti dokumentą,
nu statantį veiklos principus ir plot-
mę. 1996 m. rugsėjo 2 d. buvo pasira -
šy tas ir visuomenei pateiktas ,,In te -
gra lios tautos” dokumentas, pa reiš -
kus, kad tai yra ,,principų, nuostatų
ir projektų visuma, kurią galima lai -
ky ti visoje Žemėje įsikūrusių tautie -
čių gyvenimo lietuvių tautai ir Lie tu -
vai paieška. Ši paieška – tai ne tik lie -
tu vių tolesnio gyvenimo vizijos met -
me nys, bet ir jų įsikūnijimo kon kre -
tūs projektai, kuriems įgyvendinti
tei kiamos pajėgos ir galios Lietuvoje
ir visame pasaulyje.” Bendro darbo
prin cipais Komisija pasirinko tai, kas
už fiksuota Lietuvos Konstitucijoje ir
Lie tuvių Chartoje. 

LR Seimas 1995 m. sausio 26 d.
nu tarimu Komisijos veiklą įteisino

ket verių metų laikotarpiui. Vėliau iš -
rin k tieji LR Seimai Komisijos veiklą
pa kartotinai atnaujindavo. Da bar ti -
nis LR Seimas galutinai įtvirtino Ko -
mi siją, jai suteikdamas ,,nuolatinės
Sei mo komisijos” statusą. Nuo 2008
m. Komisija veikia Lietuvos Res pub -
li kos Seimo – PLB atstovų komisijos
var du. Dar vis du kartus per metus
ke turioms–penkioms dienoms prie
po sėdžių stalo susėda devyni LR Sei -
mo bei dešimt PLB atstovų ir aptaria
Lie tuvai ir užsienio lietuviams rū pi -
mus klausimus. Nemaža dalis Ko mi -
si jos siūlymų tampa LR Seimo pri-
imtų įstatymų dalimi. 

Pasak Nainio, ,,...kaip tada ne -
įžiū rėjau tos komisijos naudos, taip
jos nematau nė šiandien. Tik pribar -
sty ta daug tuščių žodžių...” Ką gi,
Nai nys turi teisę kitaip galvoti. Jo va -
dovautos PLB valdybos praeityje pa -
sirinkti kai kurie sprendimai ne vie -
nam kelia klausimų. Kodėl nepri tar ta
Komisijos steigimo siūlymui? Ko dėl
1997 metais nuo pavaldumo PLB
valdybai, PLB Kontrolės ko mi si jai ir
net PLB Seimui buvo atleistas (prieš
metus veiklą nutraukęs) PLB fon -
das? Jei dabartiniu metu veiktų, PLB
fondas geriausiai galėtų už tik rin ti
PLB atstovybės Vilniuje egzis ten  ciją.
University of Illinois (UIC) šiuo metu
grasinant nutraukti ma gis trantūros
ir doktorantūros studijas Lituanisti-
kos katedroje, pažei džia ma PLB fon-
do vadovų ir UIC va do vybės 1983 m.
pasirašyta sutartis. PLB fondas ne-
egzistuoja. Ką Nainys šiuo atveju pa-
tartų dabartinei PLB val dybai dary-
ti? Ar jis nesupranta pa darytos klai-
dos, jo vadovautai PLB val dybai PLB
fondą padarius ne pa val džiu PLB ins-
titucijoms?

Aš Komisijos veiklos atžvilgiu
esu linkęs priimti buvusių ir esamų
LR Seimo narių, tokių kaip Aloyzas
Sa kalas, Romualdas Ozolas, Arminas
Ly deka, Feliksas Palubinskas, Jurgis
Raz ma, Vaclovas Karbauskis, Eve ris -
tas Raišuotis, Paulius Saudargas ir
dau gelio kitų, teigiamą nuomonę.
Ver tinu LB pasiaukojančiai atstova -
vu sius Komisijos kopirmininkus Do -
na tą Skučą, Liūdą Rugienienę, Dalią
Puš korienę, Vytą Maciūną ir daugelį
ki tų. Asmeninėmis lėšomis vykdami į
Ko misijos posėdžius Lietuvoje, jie ži -
no jo, kad tik vieniems kitus artimiau
pa žinus, atvirai išsikalbėjus, pavyks
nu spręsti, ko reikia Lietuvai ir jos iš -
ei vijai. Kiek tai liečia mane, ap gai les -
tau ju neturėjęs galimybės kaip narys
dar buotis Komisijoje. Dirbant JAV Iž -
do ministerijoje (Department of the
Treasury), bet kokia veikla susijusi
su svetimos valstybės institucijomis
man nebuvo leidžiama. Gal ir gerai.
Nai nys negali manęs kaltinti, kad
sie kiau postų ar Lietuvoje bandžiau
tapti svarbiu.

KOMENTARASKOMENTARAS
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Kaunas ims paskolâ Žalgirio arenai statyti

„Lietuvi¨ drama Londone” 
atvers naujas duris 

Londone lietuviai v∂l rengia labdaros vakarâ�

Vilnius, spalio 15 d. (DELFI.lt) –
Norintys gauti leidimą gyventi Lat-
vijoje užsieniečiai sudaro netikrą san-
tuoką su turinčiais ir neturinčiais
Latvijos pilietybę asmenimis, remda-
masi Pilietybės ir migracijos reikalų
valdybos informacija, praneša db.lv. 

Pernai valdyba šešis kartus pa-
naikino leidimą gyventi, kadangi nu-
statė, kad santuokos buvo netikros.
Iš šalies liepta išvykti trims Gruzijos,
dviem – Rusijos piliečiams ir vienai
Armėnijos pilietei.

Agentūros atstovo Andrej Riab-
cev teigimu, svarbu atskirti tai, kas
vyksta Latvijoje, nuo to, kas vyksta
su Latvijos piliečiais kitose šalyse.

„Latvijoje netikros santuokos ne

itin populiarios, nes Latvija retai bū-
na užsieniečių tikslas. Dažniausiai
juos domina vadinamosios senosios
Europos valstybės, kuriose daugiau
galimybių apsigyventi, susirasti gerai
mokamą darbą ir gyventi savo bend-
ruomenėje. Jei po netikros santuokos
prašoma leidimo gyventi Latvijoje,
greičiausiai norima juo pasinaudoti
kaip kelialapiu į Europos Sąjungą”, –
teigė A. Riabcev. 

Užsieniečiams, susituokusiems
su Latvijos piliečiais arba neturin-
čiaisiais pilietybės, leidimas gyventi
iš pradžių duodamas metams, vėliau
jie turi teisę prašyti leidimo gyventi
ketveriems metams. 

Socialdemokratai prašys vetuoti
Pilietybès îstatymo pataisas

Vilnius, spalio 15 d. (ELTA) –
Seimo socialdemokratai prašys Lietu-
vos prezidentės Dalios Grybauskaitės
vetuoti Pilietybės įstatymo pataisas,
jeigu jos bus priimtos parlamente.

Seimo Socialdemokratų partijos
frakcijos nariai Vytenis Povilas And-
riukaitis ir Justinas Karosas spaudos
konferencijoje teigė, kad pataisos ne
tik prieštarauja Konstitucijai, bet tu-
ri ir rasinės diskriminacijos požymių. 

J. Karosas kalbėjo suprantąs už-
sienyje gyvenančių lietuvių kilmės
žmonių norą turėti Lietuvos piliety-
bę, bet negalima pažeisti Konstituci-
jos nuostatų. ,,Pagal Konstitucijos
dvyliktąjį straipsnį, galimybės plėsti
asmenų ratą, kuriems suteikta dvigu-
ba pilietybė, nėra”, – tvirtino poli-
tikas. 

Pasak jo, šis Konstitucijos straips-
nis gali būti keičiamas tik referendu-
mu. J. Karoso įsitikinimu, jeigu bus
leidžiama turėti dvigubą pilietybę be-
veik visiems išvykusiems asmenims –
gali susidaryti tokia padėtis, kad vals-
tybės svarbiausias problemas spręs iš
Lietuvos išvykę ir emigracijoje gyve-

nantys tautiečiai.  Politikas atkreipė
dėmesį, kad Europos Sąjungos valsty-
bėse vyrauja atvirkštinė nuostata,
kai gyventojams siaurinamos galimy-
bės gauti antrą pilietybę, stengiantis
išvengti masinės imigracijos, o Lie-
tuva, panašu, renkasi kitą kelią. 

Socialdemokratas V. P. Andriu-
kaitis teigė pataisose įžvelgiąs ir ra-
sinio diskriminavimo požymių. Politi-
kas paminėjo, jog žydų kilmės pilietė
jau yra padavusi prašymą į teismą, ir
Šiaulių apygardos teismas kreipėsi į
Konstitucinį Teismą dėl to, ar galima
diskriminuoti galimybę atkurti pilie-
tybę pagal rasinį ar tautinį pobūdį. 

V. P. Andriukaitis įsitikinęs, kad
kitos valstybės pilietybę gaunantis
žmogus prisiekia naujajai tėvynei,
kartu išsižadėdamas savo ryšių su
buvusiąja. ,,Priesaikos žodžiai dauge-
lyje šalių, ypač Jungtinėse Amerikos
Valstijose, turi neišpasakytai svarbią
prasmę. Tik priesaika atidaro duris į
JAV pilietybę, kitaip sakant, mūsų
lietuviai, oficialiai gaudami JAV pilie-
tybę, turi išsižadėti ryšių su Lietu-
va”, – teigė politikas.

Kaunas, spalio 15 d. (ELTA) –
Kauno miesto taryba pritarė, kad bū-
tų imama 32 mln. litų ilgalaikė pa-
skola Žalgirio arenai statyti bei plė-
toti inžinerinius statinius. Po ilgų
diskusijų dėl skolinimosi  tarybos na-
riai patvirtino šį projektą. Buvo nuo-
gąstaujama, kad didės biudžeto lėšų
poreikis savivaldybės prisiimtiems
skoliniams įsipareigojimams vykdyti. 

,,Kai kuriuose Europos mies-
tuose skolinimosi apribojimų nėra.
Kaip pavyzdį galime pateikti nedide-
lius Vokietijos miestus, kurių skolos
siekia 1,2 mlrd. eurų, ir miestai to-
liau skolinasi”, – sakė miesto tarybos
narys Marijus Panceris.

Kauno arenos bendra vertė –
172,1 mln. litų. Projektui įgyvendinti
naudojami įvairūs finansavimo šalti-
niai: savivaldybės skolintos lėšos, vals-
tybės biudžetas. Projektui įgyvendin-
ti iki 2010 m. sausio 1 d. panaudota
40,8 mln. litų,  2010 m. planuojama
panaudoti 86,2 mln. litų, 2011 m. –
45,1 mln. litų.

Priimtasis projektas leidžia atsi-
rasti finansavimo šaltiniams savival-
dybės prisiimtiems sutartiniams įsi-
pareigojimams vykdyti statant Kau-
no Žalgirio areną bei Kauno miesto
inžinerinių statinių projektams pa-
ruošti ir jiems įgyvendinti.

Karaliauçiaus mokytoj¨ sâjungai –
jau 15 met¨�

M. Martinsono filmas pristatytas ,,Oskarui”
Los Angeles, spalio 15 d.

(ELTA) – Latvių režisieriaus Mario
Martinsono filmas ,,Amaya” (Hong
Kong Confidential) su Andriumi Ma-
montovu pagrindiniame vaidmenyje
pristatytas ,,Oskaro” apdovanojimui
,,Geriausio filmo užsienio kalba” ka-
tegorijoje. 

,,Oskaro” apdovanojimui prista-
tytų 65 vaidybinių filmų sąrašą pa-
skelbė Amerikos kino akademija. M.
Martinsono filme, kuriame skamba
A. Mamontovo muzika, nusifilmavo

Lietuvos, Latvijos, Japonijos, Kinijos,
Didžiosios Britanijos aktoriai. Filmas
sąraše atstovauja Latvijai. Estijai
konkurse atstovaus režisieriaus Vei-
ko Ounpuu filmas ,,Šv. Antano gun-
dymas” (,,The Temptation of St. To-
ny”), Lenkijai – Jacek Borcuch filmas
,,Viskas, ką myliu”, Rusijai – Aleksej
Učitel filmas ,,Kraštas”. ,,Oskarui”
pristatomo lietuviško filmo sąraše
nėra. Pirmą kartą į ,,Oskaro” apdova-
nojimui pristatomų filmų sąrašą įtrauk-
ti Etiopijos ir Grenlandijos filmai.

Netikrû santuokû banga atsirito iki Latvijos

Šiuo metu Karaliaučiaus srityje veikia 22 lietuvių švietimo įstaigos, kuriose lie-
tuvių kalbos mokosi per 900 mokinių.                                    lrytas nuotr.

Vilnius, spalio 15 d. (ELTA) –
Lapkričio 11 d. Didžiosios Britanijos
sostinės viešbutyje ,,The Langham
London” rengiamas Kalėdų labdaros
vakaras, o visos jame surinktos lėšos
bus skirtos Almos Adamkienės lab-
daros ir paramos fondui.

Pasak rengėjų – Lietuvos komer-
cijos rūmų Jungtinėje Karalystėje ir
Lietuvos Respublikos ambasados Di-
džiojoje Britanijoje – renginyje tiki-
masi sulaukti daugiau nei 150 svečių.
Tarp jų bus ir fondo įkūrėja A. Adam-
kienė, prezidentas Valdas Adamkus,
Lietuvos ambasadorius Didžiojoje
Britanijoje Oskaras Jusys, kiti gar-
bingi renginio svečiai iš Lietuvos bei

Jungtinės Karalystės.
Kaip ir praėjusiais metais, vaka-

ro metu vyks labdaros aukcionas ir
loterija, o už solidžius prizus paauko-
tos lėšos bus skirtos A. Adamkienės
labdaros ir paramos fondui, remian-
čiam Lietuvos kaimo mokyklas.

Vakaro svečiams dainuos tenoras
Edgaras Montvidas, skambins Lon-
dono muzikos ir dramos mokyklos
,,Guildhall” 2010 m. Aukso medalio
laimėtoja pianistė Martyna Jatkaus-
kaitė.

2009 m. lapkritį Londone rengta-
me labdaros vakare M. Rostropovi-
čiaus fondui buvo paaukota daugiau
nei 12,000 svarų sterlingų. 

Vilnius, spalio 15 d. (lrytas.lt) –
Lietuvos generaliniame konsulate
Kaliningrade spalio 14 d. vyko Kara-
liaučiaus srities lietuvių kalbos mo-
kytojų sąjungos 15 metų jubiliejaus
minėjimas. Jame dalyvavo Karaliau-
čiaus srities švietimo ministerijos, re-
gionų, kuriuose mokoma lietuvių kal-
bos, švietimo įstaigų atstovai, švieti-
mo įstaigų, kuriose mokoma lietuvių
kalbos, vadovai, Lietuvių namų Vil-
niuje ir Marijampolės kolegijos vado-
vai, taip pat srityje veikiančių lietu-
viškų bendruomenių, Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos atstovai.

Karaliaučiaus srities lietuvių kal-
bos mokytojų sąjunga vienija lietuvių
kalbos mokytojus ir lietuvių kultūrą

skleidžiančius kultūros darbuotojus.
Pagrindiniai sąjungos veiklos tikslai
– tobulinti šioje Rusijos valdomoje
srityje dirbančių lietuvių kalbos mo-
kytojų kvalifikaciją, populiarinti lie-
tuvių kultūrą, Mažosios Lietuvos kul-
tūrinį paveldą, puoselėti ir stiprinti
tautiečių ir kitų srities gyventojų ry-
šius su Lietuva.

Sąjungos veiklą remia Lietuvos
užsienio reikalų ministerija, Lietuvos
generalinis konsulatas Karaliaučiuje
ir konsulatas Tilžėje (Sovietske). Jie
kartu su sąjunga rengia bendrus kul-
tūrinius, švietėjiškus renginius, skir-
tus lietuvių kalbos ir kultūros puose-
lėjimui ir sklaidai.

Vilnius, spalio 15 d. (lrytas.lt) –
Teatro ir kino informacijos ir eduka-
cijos centras (TKIEC) kartu su Lie-
tuvos diplomatine atstovybe Didžio-
joje Britanijoje pradeda tęstinį lietu-
viškos dramaturgijos sklaidos projek-
tą „Lietuvių drama Londone”, kurį nu-
matoma įgyvendinti per 2010–2011 m. 

Tai kultūrinio ir socialinio pobū-
džio projektas, apimantis ryškiausių
naujosios kartos lietuvių autorių pje-
sių pristatymą Didžiojoje Britanijoje
ir Londone gyvenančių lietuvių emig-
rantų socialinės tikrovės analizę per
dramaturgiją. Projektą remia Lietu-
vos kultūros rėmimo fondas.

Nuo spalio 18 d. iki lapkričio 21

d. Londone vyks dramaturgo M. Ivaš-
kevičiaus kūrybinis projektas, ren-
giamas bendradarbiaujant su „Oran-
ge Tree Theatre”. Šis teatras, įkurtas
1971 m., yra žinomas kaip naujų dra-
maturgų atradėjas. Savo laiku čia
buvo pastatytos pirmosios Vaclav
Havel pjesės, šiame teatre debiutavo
vienas garsiausių šiuolaikinių britų
dramaturgų Martin Crimp. 

Projekto metu M. Ivaškevičius
rinks medžiagą apie lietuvių bend-
ruomenės Londone gyvenimą savo
naujai pjesei ir susipažins su Londo-
no teatriniu gyvenimu. Dramaturgas
susitiks su Londone ir jo apylinkėse
gyvenančiais įvairių socialinių sluoks-
nių lietuvių emigrantais. M. Ivaške-
vičiaus kūryba bus pristatyta Londo-
no nacionaliniam teatrui ir vienam
garsiausių naujosios dramaturgijos
teatrų – „Royal Court”. Lapkričio 9
d. „Orange Tree Theatre” rengiamas
dramaturgo pjesės „Artimas mies-
tas” skaitymas. 

Naują M. Ivaškevičius  pjesę nu-
matoma 2011 m. pavasarį pristatyti
Londono „Orange Tree Theatre” ir
tarptautiniame festivalyje ,,Naujo-
sios dramos akcija’11” Vilniuje.  

Dramaturgas Marius Ivaškevičius.                                       
lrytas nuotr.
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ALT’o susitikimai JAV sostin∂je 

Centrin∂s ir Ryt¨ Europos Koalicijos nariû susitikimas
Atstovû rùmuose 

PAULIUS VERTELKA

Centrinės ir Rytų Europos Koa-
licija (CEEC), vienijanti 18 nacionali-
nių organizacijų, tarp jų – Amerikos
Lietuvių Tarybą (ALT) ir JAV Lietu-
vių Bendruomenę, 2010 m. rugsėjo
23 d. surengė šiam Europos regionui
svarbius susitikimus su JAV įstaty-
mų leidėjais. ALT’o, Jungtinio Ame-
rikos Pabaltiečių Komiteto (JBANC),
sudaryto iš ALT’o bei Amerikos estų
ir latvių nacionalinių organizacijų,
atstovai apsilankė Atstovų rūmuose
ir bendravo su jų narių – Frank Wolf,
Russ Carnahan, Mark Kirk, John
Shimkus, Daniel Lipinski bei senato-
riaus Richard Durbin – darbuotojais.
Šešios CEEC atstovų grupės buvo su-
darytos iš įvairių Amerikos europie-
čių bendruomenių narių, atstovavu-
sių net 20 milijonų amerikiečių, kurie
savo kilmę sieja su Centrine ir Rytų
Europa. 

Susitikimuose dalyvavo ALT’o
pirmininkas Saulius Kuprys, ALT’o
atstovas Washington DC ir JBANC
pirmininkas Henry Gaidis, ALT’o di-
rektorius Paulius Vertelka bei ALT’o
atstovas CEEC Taryboje dr. Stasys
Bačkaitis, ALT’o atstovas JBANC ta-
ryboje Kęstutis Čižiūnas, JAV LB pir-
mininkas Vytas Maciūnas, JAV LB
atstovai Kazys Razgaitis, Stefa Ur-
ban, Lietuvos Vyčių pirmininkė Ber-
nice Aviža. Jie siekė Kongreso narių
palaikymo Baltijos šalių rezoliucijai,
kuri sveikina Lietuvą, Latviją ir Es-
tiją su dvidešimtosiomis nepriklauso-
mybės nuo Sovietų Sąjungos atgavi-
mo metinėmis. Kongreso nariams bu-

vo išreikštas CEEC narių susirūpini-
mas JAV užsienio politikos užsimoji-
mu suartėti su Rusija Rytų ir Centri-
nės Europos sąskaita. Neliko nepami-
nėtas ir kaimyninės Rusijos kišimasis
ekonominiais, energetiniais bei ki-
bernetiniais trukdžiais ir išpuoliais į
vidinius Centrinės bei Rytų Europos
reikalus ir jos siekimas atkurti įtakos
sferą. Atstovų rūmų nariai buvo ragi-
nami prisijungti prie Atstovų rūmų
Baltijos šalių ir Centrinės bei Rytų
Europos komitetų. 

Per susitikimus CEEC delegaci-
jos išsakė savo palaikymą artimesnio
bendradarbiavimo su NATO narystės
siekiančiomis Gruzija ir Ukraina.
CEEC nariai tvirtai reiškė suderintą
nuomonę, kad regiono karinio ir
energetinio saugumo užtikrinimas
turėtų būti NATO svarbiausias už-
davinys, o aktyvus karinis bendra-
darbiavimas su JAV – šio uždavinio

PAULIUS VERTELKA

2010 m. rugsėjo 24 d. Amerikos
Lietuvių Tarybos (ALT) pirmininkas
Saulius Kuprys, ALT’o direktorius
Paulius Vertelka ir ALT’o atstovas,
dabartinis Jungtinio Amerikos Pa-
baltiečių Komiteto (JBANC) tarybos
pirmininkas Henry L. Gaidis bei kiti
JBANC nariai susitiko su JAV valsty-
bės departamento bei Baltijos šalių
ambasadų atstovais. 

Pirmasis posėdis vyko JAV vals-
tybės departamente, kur dalyvavo S.
Kuprys, H. L. Gaidis, P. Vertelka,
Amerikos latvių asociacijos generali-
nis direktorius Raits Eglitis, JBANC
tarybos narys, atstovaujantis Ameri-
kos estų nacionalinei tarybai, Jaak
Pedak, JBANC direktorius Karl Al-
tau, Lietuvos Vyčių pirmininkė Ber-
nice Aviža ir JBANC stažuotojas Pe-
ter Chereson. Valstybės departamen-
tui atstovavo Baltijos ir Šiaurės šalių
departamento direktorius Robert Sil-
berstein, Suomijos ir Estijos reikalų
skyriaus pareigūnas Evan McCarthy,
Lietuvos reikalų skyriaus pareigūnas
John Lathers ir Latvijos reikalų sky-
riaus pareigūnė Julie Anne Peter-
son.

Posėdžio metu buvo aptarti svar-
biausi Baltijos šalis ir JAV liečiantys
klausimai, pasidalinta naujienomis,
padėkota už paramą bei užtikrintas
tolesnis bendradarbiavimas tarp
Amerikos pabaltiečių ir JAV Valsty-
bės departamento. Kaip svarbiausi
klausimai buvo aptarta naujoji JAV
administracijos politika ir santykiai
su Rusija. ALT’o ir JBANC atstovams

išsakius susirūpinimą dėl galimo JAV
santykių gerinimo su Rusija Rytų ir
Centrinės Europos sąskaita, Valsty-
bės departamento atstovai patikino,
jog JAV tikrai nesiims jokių veiksmų,
kurie galėtų pažeisti Baltijos valsty-
bių ir viso regiono saugumą. Depar-
tamento atstovai pasidalijo ir pasi-
džiaugė naujienomis apie prasidėju-
sią Pabaltiečių ir Amerikiečių laisvės
fondo veiklą, stiprinančią Baltijos
valstybių bei Amerikos gyventojų ry-
šius. Fondas skiria stipendijas ma-
gistro laipsnio siekiantiems studen-
tams, o gavusiems šį laipsnį sudaro-
mos stažavimosi sąlygos JAV bend-
rovėse. Abi pusės pasidžiaugė ilgalai-
kiu bendradarbiavimu, ALT’o ir

JBANC sudarančių lietuvių, latvių ir estų nacionalinių organizacijų nariai susitiko su JAV valstybės departamento
pareigūnais. Iš k.: ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, Valstybės departamento Suomijos ir Estijos reikalų skyriaus parei-
gūnas Evan McCarthy, Valstybės departamento Lietuvos reikalų skyriaus pareigūnas John Lathers, JBANC direktorius
Karl Altau, Valstybės departamento Latvijos reikalų skyriaus pareigūnė Julie Anne Peterson, ALT’o direktorius Paulius
Vertelka, Lietuvos Vyčių pirmininkė Bernice Aviža, estų atstovas JBANC taryboje Jaak Padak, JBANC tarybos pirminin-
kas Henry Gaidis, JBANC stažuotojas Peter Chereson, Amerikos latvių asociacijos generalinis direktorius Raits Eglitis.  

įgyvendinimo įrankis. 
Nors vizų į JAV išdavimo tvarka

tarp Centrinės ir Rytų Europos vals-
tybių skiriasi, CEEC nenusigręžė nuo
savo kaimynės Lenkijos, kurios pilie-
čiams iki šiol nesuteikiama bevizio
režimo teisė. CEEC susitikimuose su
JAV įstatymų leidėjais buvo pabrėžia-
mas bevizio režimo suteikimas Len-
kijos piliečiams bei P klasės vizų išda-
vimo tvarkos supaprastinimas neko-
merciniais tikslais į JAV vykstan-
tiems menininkams ir atlikėjams.
ALT’o atstovai nepamiršo paminėti,
jog dėl apsunkintos P klasės vizų iš-
davimo tvarkos Lietuvos piliečiams
Amerikos lietuviai susiduria su prob-
lemomis, organizuodami įvairius kul-
tūrinius renginius JAV. 

Rugsėjo 23 d. vakarą vykusiame
akcijos dalyvių susirinkime CEEC su-
sitikimų su Kongreso nariais diena
buvo įvertinta labai teigiamai. Jau tą

pačią dieną Baltijos šalių rezoliuciją
savo parašu parėmė atstovas Mark
Kirk bei paremti pažadėjo atstovai
Maurice Hinchey, Frank Wolf ir Mike
Quigley. Kad būtų išspręstos P klasės
vizų režimo problemos, senatorius
Dennis Kucinich paprašė CEEC at-
siųsti savo siūlymą ir pažadėjo jį pri-
statyti Kongrese. John Shimkus at-
stovas patikino, jog bevizį režimą
Lenkijai kliudantys suteikti įstaty-
mai bus peržiūrėti ir patikslinti, kad
būtų išvengta neobjektyvią informa-
ciją pateikiančių vertinimų. Kone visi
atstovai ir senatoriai visiškai palaikė
tolesnį karinio ir energetinio saugu-
mo vystymą regione bendradarbiau-
jant pagal NATO ar dvišales sutartis
bei užtikrino, jog naujoji JAV politika
Rusijos atžvilgiu tikrai nesusilpnins
Centrinės ir Rytų Europos valstybių
saugumo. 

JBANC atstovai pasidalijo informaci-
ja apie prieš dieną vykusį Centrinės
ir Rytų Europos Koalicijos surengtą
regiono reikalų aptarimą JAV Kong-
rese. 

Antrasis  dienos posėdis su Bal-
tijos valstybių diplomatais vyko Esti-
jos ambasadoje. Prie beveik tos pačios
Amerikos pabaltiečių grupės prisi-
jungė Amerikos estų nacionalinės ta-
rybos pirmininkė Mariu Rinkabel.
Lietuvos ambasadai atstovavo Rolan-
das Kačinskas ir Leonas Garbačiaus-
kas. Posėdžio pradžioje buvo perskai-
tyta kiekvienos ambasados veiklos
apžvalga. Išskirtinis dėmesys skirtas
transatlantiniams santykiams, NATO
bei Pabaltiečių ir Amerikiečių laisvės

fondo naujienoms, Baltijos valstybių
kaimynystės problemoms, Baltijos
šalių rezoliucijai, P klasės vizų supa-
prastinimo klausimui, Atstovų rūmų
Baltijos šalių komiteto plėtojimui,
Centrinės ir Rytų Europos Koalicijos
veiklai. Tarp visų šių reikalų taip pat
pasidalyta informacija dėl Stalin bius-
to pašalinimo iš Antrojo pasaulinio ka-
ro memorialo Virginia valstijoje. 

Rugsėjo 24 d. posėdžių metu su
JAV ir Baltijos valstybių diplomatais
ALT’as ir JBANC suderino savo
veiksmus siekiant bendrų tikslų, ap-
tarė idėjas, kaip toliau sėkmingai at-
stovauti Amerikos lietuviams ir Ame-
rikos pabaltiečiams Jungtinėse Vals-
tijose. 

Vidurio ir Rytų Europos Koalicijos nariai prie JAV Kapitolijaus. 
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

DDrr..  EELLIIGGIIJJUUSS  LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss  PPaaiinn  IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

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

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

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

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

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

Š. m. rugsėjo 6 d.  Lietuvos jėzui-
tai sulaukė garbingos viešnios – Vo-
kietijos federalinė kanclerė dr. An-
gela Merkel, atvykusi į Lietuvą ofi-
cialaus vizito, aplankė ir Šv. Kazimie-
ro bažnyčią bei Vilniaus jėzuitų gim-
naziją. Viešnią pasitiko Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijolas Ginta-
ras Vitkus, SJ,  Vilniaus jėzuitų gim-
nazijos direktorius br. Virgilijus Sau-
lius, SJ, gimnazistai ir bendruomenės
nariai. Šia gražia proga koncertavo
Londono Karališkosios akademijos
studentas Vytenis Gurstis (fleita),
vargonavo Renata Marcinkutė-Le-
sieur.

Lietuvos jėzuitų provinciją ir
gimnazijas su Vokietija sieja ilgame-
čiai švietimo bei kultūriniai ryšiai.
Lietuvos provincija istoriškai prik-
lauso Jėzaus Draugijos Vokietijos
(Vidurio Europos) sričiai. Kauno gim-
nazija 1923 m. buvo atkurta tėvo
Johannes Kipp, SJ, padedant kitiems
vokiečiams jėzuitams, o po Nepri-
klausomybės atkūrimo Vokietijos

jėzuitai nuolat rūpinasi finansine
parama katalikiškam švietimui Lie-
tuvoje.

Gimnazijos taip pat plečia ryšius
su Vokietijos mokslo įstaigomis. Kau-
no jėzuitų gimnazija nuo 1992 m.  yra
susibroliavusi su Eichstätt miestelio
Šv. Willibald berniukų mokykla, o
Vilniaus gimnazijos jaunimo mišrus
choras (vad. Leonidas Abaris) drau-
gauja su Vokietijos Sankt Blasien
jėzuitų kolegijos choru ir orkestru.
Vilniaus jėzuitų gimnazija praėjusiais
metais tapo pasaulinio mokyklų,
kuriose mokoma vokiečių kalbos,
partnerystės tinklo PASCH nare, o
šiais mokslo metais, padedant Vokie-
tijos ambasadai, atidarė specialią kla-
sę, kurioje dalis mokymo programų
bus dėstoma vokiečių kalba.

Vokietijos federalinės kanclerės
apsilankymas yra puikus gražaus tar-
pusavio bendradarbiavimo ir drau-
gystės pripažinimas.

Baltijos jėzuitų plėtros 
tarybos info

Ypatingas apsilankymas

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

Ant Šv. Kazimiero bažnyčios laiptų dr. A. Merkel (dešinėje) pasitiko provinci-
jolas G. Vitkus, SJ ir br. V. Saulius, SJ.

Vokietijos federalinė kanclerė kalbasi su Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokiniais.
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DDrr..  LLIINNAA  PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ  MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell..  770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ DDrr..  DDAALLIIAA  JJOODDWWAALLIISS

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

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

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 069

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

Sudoku Nr. 31 atsakymai

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss  pprroodduukkttaaii  iirr  uuññkkaannddññiiaaii  mmiieessttoo  cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IEŠKO DARBO

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

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

* Moteris ieško darbo. Gali ruošti
maistą, dirbti padavėja, tvarkyti na-
mus, slaugyti ir prižiūrėti žmones.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-
515-5765.

* Moteris ieško vyresnio amžiaus
žmonių priežiūros darbo pietinėje
Floridoje. Turi dokumentus, vairuo-
ja. Tel. 954-515-6636.

* Moteris pirktų pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbą su gyvenimu
kartu bet kuriame Amerikos mieste.
Tel. 708-244-5398.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Jauna moteris ieško darbo antra-
dieniais ir ketvirtadieniais. Tel. 630-
706-1188.

* 25 m. jaunuolis be žalingų įpro-
čių ieško darbo.  Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-915-3019.

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Kalba angliškai, turi visus

reikiamus dokumentus. Tel. 630-915-
3019.

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
983-2879.

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

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

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja. Minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

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

* Puiki kulinarė ieško žmonių prie-
žiūros darbo. Gali gyventi kartu arba
išleisti atostogų. Ilgametė darbo pa-
tirtis, rekomendacijos, vairuoja auto-
mobilį, buitinė anglų kalba. Tel. 630-
674-1545.

,,Draugo” sudoku Nr. 30 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
K. J. M., Chicago, IL
Maria Tamulevich, Worcester, MA

Nuoširdžiai dėkojame visiems sprendėjams už atsiųstus atsakymus.
Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums ga-
lima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629



10 DRAUGAS, 2010 m. spalio 16 d., šeštadienis

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Kiekvieną rytą kelti švelnų ma-
žiuką, išleisti jį į mokyklą, pasitikti,
lydėti į pirmuosius mokyklos šokius,
sėdėti prie lango ir laukti sugrįžtan-
čio, sirgti už beisbolo, krepšinio ar
plaukimo varžybose, džiaugtis šokiu
ar daina – mes tokie laimingi, kad ga-
lime tai daryti.

Deja, yra daug vaikučių ir jų tė-
velių, kuriems kiekviena diena – tai
kova už gyvenimą, kiekviena diena li-
gai pasitraukus – tai diena slopinant
negeras mintis ir pastovus baimės
jausmas. Kiekviena diena angeliuko
šeimoje – tai diena su sunkiais prisi-
minimais ir neapsakomu tuštumos ir
tylos jausmu. Jų mamos ir tėčiai ati-
duotų viską gyvenime už dar vieną
akimirką kartu čia su savo vaikais…

„Beribė meilė ir šimtaprocentinė
atsakomybė” – šis kasdienės veiklos
iššūkis lydi „Rugutės” fondą nuo pat
įkūrimo. Vaikai, vaikams, su vaikais
ir dėl vaikų...

Labdaros ir paramos fondą „Ru-
gutė”, netekę trejų metukų dukrelės
Rugilės, 2004 m. lapkričio 29 d. įsteigė
Edita ir Dainoras Abrukauskai. Akis-
tata su liga ir esama priežiūros ir rū-
pybos padėtimi, patirtis keliaujant
per Rugilės gydymą ir noras pasida-
lyti sukaupta informacija su tais, ku-
riems jos itin reikia, fondo steigėjus
paskatino ištiesti pagalbos ranką šei-
moms, kurios susidūrė su skaudžiau-
siu priešu – onkologine mažylio liga.

„Rugutės” komanda suvokia,
kas, kasdien matydamas su pikčiau-
sia liga besikaunančių mažųjų „kovo-
tojų” akis, kurios taip nori išvysti Ry-
tojų, net ir didžiausio skausmo akis-
tatoje neturi teisės pavargti, negali
nuleisti rankų, netikėti. Vaikų šyp-
senos, rankutės, apsivejančios kaklą
kaskart susitikus, beribė vaikų stip-
rybė, žmonių pasitikėjimas „Rugu-
tės” veikla ir ištiesiama gerumo ran-
ka tampa kasdienybės dalimi, skati-
nančia eiti į priekį ir ieškoti būdų,
kaip įgyvendinti fondo tikslus ir
uždavinius.

Su Edita virtualiai esu pažįstama
jau keletą metų. Moterų klubas „Ala-

tėja” jau 4 metai siunčia žaislus ir
remia finansiškai šį fondą. Nė viena
diena mano gyvenime nepraeina be
apsilankymo „Rugutės” tinklalapyje.
Žinau, kad yra ir daugiau Čikagoje
gyvenančių moterų, kurios taip pat
aktyviai lankosi „Rugutės” svetainė-
je.  Jos, ir mažosios „Rugutės” drau-
gės Glorijos mama Danguolė, neleis
pameluoti, kad vieną kartą ten apsi-
lankius ir perskaičius ligoniukų
istorijas tampi „Rugutės” šeimos
nare. Tai, ką, išgyvena šių vaikų ma-
mos ir tėčiai, neįmanoma perduoti
žodžiais. Tad kviečiame ir Tave, mie-
las skaitytojau, užsukti pas „Rugutę”
– www.rugute.lt arba prisijugti prie
jų „Facebook/Rugute” ir pačiam pa-
jausti tą būseną ir stiprybės jėgą,
taip pat paprastą gerumą ir žmogiš-
kumą, kurio kartais pasigendame
paprastoje kasdienybėje.

O šiandien pakalbinome Editą
Abrukauskienę – fondo įkūrėją, jos
sielą ir kūną.

– Kiek vaikučių, šeimų dabar
glaudžiasi prie „Rugutės”?

– Šiuo metu fondas globoja apie
70 šeimų. Iš tiesų, sunku pasakyti
tikslų skaičių, nes fondas nepalieka
šeimų, kurios netenka savo mažųjų
„kovotojų” – siūlo joms dalyvauti sa-

Su beribe meile vaikams

vitarpio pagalbos grupės susitiki-
muose „Po angelo sparnu”, kviečia
atvykti į visus „Rugutės” organizuo-
jamus renginius. Stengiamės šeimas,
susidūrusias su onkologine vaiko
liga, apgaubti dėmesiu ir lydėti visos
kelionės metu. Galbūt todėl šiandien
galiu pasidžiaugti, kad „Rugutės”
veiklos nebegalima pavadinti tik lab-
daros teikimu sergantiems vaikams.
Visos fondo globojamos šeimos tapo
viena didele šeima, besidalijančia
savo patirtimi, išgyvenimais, verti-
nanti tai, kad kelionėje per vaiko ligą
jie yra ne vieni.

– Kiek pastovių padėjėjų-sa-
vanorių dalyvauja fondo veiklo-
je?

– Fondas turi apie 10 nuolatinių
padėjėjų, kurie atlieka įvairius dar-
bus. Vieni jų pataria medicininiais
klausimais, renka medicininę litera-
tūrą, kiti verčia tekstus, padeda orga-
nizuoti įvairius fondo renginius.

– Kokie patys svarbiausi jūsų
dienos rūpesčiai? Su kokiais sun-
kumais susiduriate?

– Veiklos iš tiesų yra be galo
daug. Negaliu pasakyti, kad dirbu
fonde – aš jame gyvenu. Kiekviena
fondo gyvavimo diena yra skirta vai-
kams ir dėl vaikų. Gydymo metu ma-

žieji susiduria su įvairiausiomis prob-
lemomis, kurias dažniausiai reikia
spręsti nedelsiant. Todėl kasdien
svarbiausia yra tai, ko tuo metu tiks-
liai reikia kuriam nors iš ligoniukų.
Tai gali būti vaistų, medicininių prie-
monių tyrimų ar gydymo galimybių
užsienyje paieška. Taip pat kasdien
rūpinamės įvairių „Rugutės” projek-
tų vykdymu.

– Paminėkite pačius įsimin-
tiniausius renginius, kuriuos or-
ganizavote ar dalyvavote per 6
metus.

– Per šešerius metus turėjome ne
vieną ypatingą renginį. Kaip įsimin-
tiniausius galėčiau paminėti 2008 m.
ir šių metų kelionę į „Džiaugsmo
šventę” Švedijoje. Švedas Bengt Nils-
son, nuo 2007-ųjų besidalijantis savo
širdies šiluma su mažaisiais „kovoto-
jais” iš Lietuvos, prieš kiekvienas Šv.
Kalėdas atsiunčiantis dovanėlių vai-
kams, Švedijoje organizuojantis įvai-
rius paramos renginius, jau du kar-
tus pakvietė mažuosius atvykti į savo
sodyboje organizuojamą „Džiaugsmo
šventę”. Tikiu, kad šios kelionės
įspūdžiai ilgam išliks vaikų širdyse –
juk ne dažnai jie pasijaučia tokiais
ypatingais, kai specialiai užsakytas
lėktuvas ryte nuskraidina juos į šven-
tę ir vakare parskraidina namo.

Dar vienas nepamirštamas įvykis
– šiais metais Lenkijoje vykusi „On-
ko-olimpiada”. Tai fondo „Fundacja
Spełnionych Marzeń” organizuoja-
mos tarptautinės sporto žaidynės
mažiesiems ligoniukams. Esame la-
bai dėkingi Lietuvos Respublikos
ambasadoriui Lenkijos Respublikoje
Egidijui Meilūnui už pagalbą orga-
nizuojant mažųjų sportininkų iš Lie-
tuvos kelionę į Lenkiją. Olimpiadoje
vaikai jautėsi ypatingai – dalyvių
eisenoje lietuviai ėjo pirmieji, mažajai
Urtei buvo patikėta uždegti ir už-
gesinti olimpinę ugnį, į Lietuvą spor-
tininkai parvežė du aukso ir du si-
dabro medalius.

Prie įsimintiniausių renginių
negalėčiau nepaminėti ir fondo orga-
nizuojamo renginio „Draugų salos”.
Tai kasmetinis renginys, kurio tiks-
las padovanoti vaikams stebuklų
kupiną dieną, o jų tėvelius skatinti
bendrauti tarpusavyje. Visuomet be
galo laukiu „Draugų salos”, nes jos
metu labai gera susitikti su jau  paau-
gusiaiss vaikais, visus juos apkabin-
ti.

,,Draugų salos 2010”.

Vaikučiai iš Lietuvos ,,Onco-olimpiada” Lenkijoje.
Labdaros ir paramos fondo ,,Rugutė” archyvo nuotraukos
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,,Drauge” galima įsigyti puošnių

vestuvinių kvietimų.

Tel. 773-585-9500

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

GIEDRIUS SKORUPSKAS
Quality Work at Competitive Prices
Email: skorupskas@hotmail.com

Ph: (708) 829-9297
• Įvairūs vidaus ir lauko darbai
• Dažymas
• Grindų dėjimas
• Vonių ir virtuvių rekonstrukcijų darbai
• Plytelės
• Visi kiti smulkūs darbai
Darbų įkainavimas nemokamai!

PASLAUGOS

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 

1 vonios butai. 
Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age.
Call Jacob 847-980-0906

SIÙLO DARBÂ

Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722

Kauno m. centre parduodamas
2007 m. statybos pilnai užbaigtas 

3 miegamųjų, 137 m2 namas. 
Sklypo plotas 794 m2.

Tel.: +370-37-222566
mob: +370-698-4530

Neužmirštamas susitikimas su krepšininkais.

– Paskutinis – asmeninis
klausimas. Iš kur semiatės tiek
stiprybės? Juk su kiekvieno an-
geliuko išėjimu, suprantu, kad iš-
gyvenate asmenišką netektį.
Kaip eiti toliau? Kaip rasti viltį?

– Į klausimą, iš kur semiuosi
stiprybės, atsakymas labai paprastas
– semiuosi jos iš vaikų. Jiems, kitaip
nei suaugusiems, niekuomet nereikia
sakyti, kad tikėtų ar būtų stiprūs –
vaikams tai yra savaime suprantama
ir atrodo, kad kitaip negali būti. Iš
vaikų semiuosi gerų emocijų. Kartais
jaučiuosi kaip mažas egoistas, kuris
savo stiprybės daleles paima iš vaikų.
Kiekviena mažojo Draugo šypsena,
šiltas apkabinimas susitikus suteikia
jėgų, neleidžia nė minutei abejoti,
padeda kasdien eiti pirmyn. Matai
kaip vaikai visa tai išgyvena, tad ne-
jauti savo skausmo. Pamiršti arba
tiesiog nenagrinėji savo  jausmų.

Dažnai iš žmonių, kuriems rū-
piu, išgirstu, kad turėčiau nuo visko
atsiriboti, nesiliesti prie mažųjų
skausmo, ligos. Tačiau prieš įkuriant
fondą žinojau, kad veiklą vykdysiu
atvira širdimi. Negaliu atsiriboti,
nejausti, išgyventi dėl kiekvieno vai-
ko, kuris iš visų jėgų stengiasi nu-
galėti pikčiausią savo gyvenimo
priešą – nelauktai į jo nerūpestingą
vaikystę įsiveržusią nevaikišką ligą.

Nuoširdžiai dėkoju Editai už
atsakymus. Pati Edita yra labai kuk-
li, nenorinti kalbėti apie savo 24 val.

gyvenimą fondo rūpesčiais, nors jos ir
jos bendražygių dėka fondas žinomas
Švedijoje, Japonijoje, Lenkijoje, turi
draugų daugelyje pasaulio šalių, tarp
jų ir JAV. Editos darbas buvo įvertin-
tas „Lietuvos garbė 2006”. Ji tapo
nominacijos „Metų geradarys” lau-
reate ir apdovanojimą priėmė iš ko-
misijos „Lietuvos garbės 2006” narės
Nomedos Marčėnaitės rankų.

Fondo ir jos įkūrėjos Editos lau-
kia šimtai darbų. Ligos nesitraukia,
jos sugrįžta arba puola vis naujus vai-
kučius. Gal ir Jūs norite kaip nors
prisidėti prie fondo veiklos? Gal pini-
gine auka, o gal patarimu, gal kraujo
lašeliu, kai svečiuositės gimtinėje, o
gal kalėdine dovana? Kaip tai pada-
ryti sužinosite fondo svetainėje www.
rugute.lt arba galite skambinti Aud-
ronei Sidaugienei tel. 708-205-8742.

Čikagos lituanistinė mokykla –
moksleiviai, mokytojai ir tėvų komi-
tetas skelbia gerumo akciją „Su be-
ribe meile vaikams” ir kviečia Jus
taip pat prisijungti. Mokinukai dova-
nos žaislus rugučiams, o moterų klu-
bas „Alatėja” kartu su „Atlantic Ex-
press Corp.” pasirūpins, kad žaislai
vaikus pasiektų dar prieš didžiąsias
metų šventes. Naujus, nenaudotus ir
neišpakuotus žaislus rinksime iki
spalio 23 mokykloje Jaunimo centro
patalpose, 5620 S. Claremont Ave,
Chicago, IL 60639. Tad išrinkime
žaislą rugučiukui! Padovanokime
mažą kalėdinę svajonę, bet svarbiau-
sia dalelę savo širdies!
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SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

Jau beveik dešimtmetį stebiu lie -
tu višką veiklą Boston ir ypatingai ža -
viuo si jų kultūrine veikla. Bosto niš -
kių suburti Kultūriniai subatvaka riai
šiemet skaičiuoja 51 sezoną. Š. m.
spalio 3 dieną, sekmadienio popie tę,
Boston ir jo apylinkių lietuviai su si -
rinko į Pietų Bostono klube vykusį
Kul tūrinį subatvakarį, paskirtą ta -
len tingam Boston jaunimui.

Kultūrinių subatvakarių valdy-
bos pirmininkė Zita Krukonienė ir
jos valdyba atkreipė dėmesį į talen -
tin gą lietuvių jaunimą, studijuojantį
Bos ton. Šį kartą jie pasirinko grupę
mu zikų, kurie pradžiugino su si rin ku -
sius aukšto lygio muzikine programa.
Programoje skambėjo operos dai ni -
ninkės Gilijos Aukštikalnytės at lie ka -
mos ištraukos iš arijų ir dainos. Pia -
nistė Rasa Vitkauskaitė skambino R.
Schumann sonatas ir kitus kū ri nius.
Susipažinome su jaunu talen tin gu
muziku – saksofonininku-pia nis tu ir
kompozitoriumi Liutauru Ja nušaičiu
ir jo sukurtais ir atliktais kū riniais.
Žavėjomės vokalistės Si mo nos Jaku-
bėnaitės dainavimu, gė rė jomės sak-
sofonininku Vitalijumi Li sovskiu ir,
žinoma, puikiu vokalistu ir kompozi-
toriumi  Kęstučiu Dau gir du. Visi šie
jauni talentai, atlikdami meninę pro-
gramą, sulaukė gausių žiū rovų plo-
jimų. Norėčiau, kad ir ki tų vietovių
vakarų rengėjai atkreiptų dė mesį į
šiuos puikius muzikus, tik rai reikia
panaudoti jų talentus.

Po muzikinės programos turėjau
ga limybę padėkoti Boston lietuviams,
ypatingai Zitai Krukonienei, Kul -
tūrinių subatvakarių valdybos pir -
mininkei, už jos nuoširdžią ir ilga me -
tę veiklą puoselėjant kultūrinę veik lą
Boston. Ta proga nuo JAV LB Kraš to
valdybos (KV) įteikiau pa dė kos raštą,
pasirašytą KV pirmininko Vy to
Maciūno. Visi susirinkusieji gau siais
plojimais sveikino Zitą Kru ko nienę ir
džiaugėsi, kad jos darbas įver tintas ir
pastebėtas. 

* * *
Pakalbinau Zitą Krukonienę ir

uždaviau jai keletą klausimų.

– Zita, prisistatykite ,,Drau -
go” skaitytojams. Žinau, kad at -
vy kote iš Lietuvos prieš 20–30
me tų?

– Atvažiavau į Boston 1976 metų
gruodžio 5 dieną, pas savo vyrą Per -
kū ną, už kurio ištekėjau 1975 metais

Lie tuvoje.  Esu baigusi Vilniaus uni -
ver sitetą, lietuvių kalbos ir litera tū -
ros specialybę. Vienerius metus dir -
bau mokytoja Daugų vidurinėje mo -
kyk loje. Atvažiavusi į Boston, tapau
prog ramuotoja ir štai jau 33 metai,
kaip dirbu John Hancock (dabar
,,Ma nulife”) draudimo bendrovėje.
Šiuo metu esu projektų vadybininkė
(pro ject manager) IT skyriuje. Su vy -
ru Perkūnu užauginome 2 sūnus:  Ša -
rūną ir Vytenį. Galime pasidi džiuo ti,
kad abu sūnūs  kalba lietu viš kai, ne
kartą lankėsi Lietuvoje, da ly vauja
lietuviškoje jaunimo veikloje. 

– Kaip atėjote į Kultūrinius
su batvakarius?

– Kultūrinius  subatvakarius įkū -
rė Boston Amerikos lietuvių tau ti nė
sąjunga 1949 metais. Jie ligi šiol yra
neatskiriama šios Sąjungos dalis.
Apie 1987 metus Romas Veitas mane
pa kvietė būti subatvakarių valdybos
pir mininke, nes buvęs ilgametis pir -
mi ninkas, rašytojas Stasys Santvaras
dėl ligos šių pareigų daugiau negalėjo
eiti. Nors ir apsiėmiau eiti pir mi nin -
kės pareigas, tuo metu surengiau vos
ke lis subatvakarius: darbas, maži
vai kai, dar mokytojavau šeštadieni -
nė je mokykloje, dalyvavau ,,Sodauto”
an samblyje – visko buvo per daug.

2000 metais Kultūrinių subatva -
ka rių veikla suaktyvėjo. Pati pra augi -
nusi šeimą, turėjau daugiau lai ko
skirti šiam darbui. Tais metais ir su -
sikūrė nauja subatvakarių valdyba iš
vadinamųjų ,,dipukų” ir ką tik at va -
žiavusios trečios bangos. Per se zo ną
surengiami du, o kartais ir trys
vakarai. Iš karto noriu pabrėžti, kad
tai nėra mano vienos darbas – jokiu
bū du.   Jokio subatvakario nebūčiau
pra dėjusi rengti, jei su manimi ne bū -
tų sunkiai dirbę Birutė ir Bronius Ba -
naičiai, Romas Veitas, Gintaras ir Va -
lentina Čepai. Tai yra subatvaka rių
kertinis, ilgametis, nenuginčijamas
pamatas. Labai daug prisidėjo Ri ma
Girniuvienė, Estera  Su žie dė lie nė,
Vytas Sužiedėlis, Perkūnas Kru konis,
Aidas Kupčinskas. Prie su bat vakarių
ruošos yra dirbę labai daug žmonių,
visų negaliu išvardyti, bet jiems tariu
nuoširdų ačiū!  

– Kokie patys įsimintiniausi
va karai, surengti Jūsų vadovau -
ja mos valdybos?

– Subatvakarių tikslas buvo ir
yra stengtis supažindinti Boston ir
apy linkių lietuvius su žymiais meno
ir kultūros veikėjais Lietuvoje, taip

Boston Kultūriniai subatvakariai 
ir jų siela Zita Krukonienė

pat neužmiršti išeivijos ir ypač Bos -
ton kultūrininkų. 

Įspūdingas buvo bostoniškio
kom pozitoriaus Jeronimo Kačinsko
95 metų paminėjimas.  Dalyvavo pats
kom pozitorius, jau labai silpnas. Mu -
zi kologė Zita Kelmickaitė specialiai
su batvakarių užsakymu parengė
nuos tabią muzikinę laidą ,,Je ro ni mas
Kačinskas”. Po subatvakario ma tyti
kompozitorių, apsuptą žmo nių, jau-
nimo – tai buvo labai jaudi nan tis su-
batvakaris!

Bostoniškį satyriką Antaną Gus -
tai tį prisiminėme pastatę jo komediją
,,Sek minių vainikas” (rež. Norbertas
Lin gertaitis). Vėl buvo įspūdingas va -
ka ras, pilna salė žmonių, vaidintojai
– visi bostoniškiai.      

Arba vėl: rodėme Perkūno Kru -
ko nio skaidrių montažą ,,Manoji Lie -
tu va”, o antroje subatvakario dalyje
kon certavo dainininkė Veronika Po -
vi lionienė. Man tai buvo nuostabus
sim bolinis vakaras. Juk abu iš kitų
pa saulio dalių, skirtingų kultūrų, jei
ne Lietuva, niekada abu nebūtų susi -
ti  kę, dar daugiau – kartu atlikę pro -
gra mą. Abu sieja meilė tai pačiai že -
mei ir tai buvo parodyta Boston per

Kul tūrinį subatvakarį!  
Jautrią skaidrių programą apie

ra šytoją Stasį Santvarą sukūrė bos to -
niškis filmų kūrėjas Antanas Kul bis
(mirė labai jaunas). Šią programą pa -
rodėme per subatvakarį, skirtą ra šy -
tojo 100-mečiui.

O ar gali užmiršti subatvakarius
su tokiomis įžymybėmis – aktoriumi
dai nininku Kostu Smoriginu, nuos ta -
bia rašytoja Birute Jonuškaite,
,,Keistuolių teatru”, aktore Rūta Sta -
liliūnaite, ,,Virgo” choru?

O kai visai nesitiki, būna stebuk-
lingų subatvakarių. Toks buvo šis su -
si tikimas su Boston jaunimu. Toks
kon certas, tokie talentai, toks nuos -
ta bus lietuvių jaunimas – jaudina, pa -
kelia virš žemės, teikia vilčių dėl
ateities.   

***
Pokalbį ir straipsnį norėtųsi už -

baigti palinkėjimais. Linkime mielai
Zi tai Krukonienei, jos valdybai ir vi -
siems bostoniškiams puoselėti savo
Kul tūrinius subatvakarius ir kviesti
juose apsilankyti. Čia apsilankius,
atsigauna siela. Tegu Jums niekada
nepristinga kūrybinės ugnelės!

Zitai Krukonienei (kairėje) JAV LB Krašto valdybos apdovanojimą įteikia vice-
pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen.

Muzikinės programos atlikėjai.
Almio Kuolio nuotraukos

Kostas Stankus, gyvenantis Homer Glen, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Juozas ir Aldona  Šulaičiai, gyvenantys Saint Petersburg, FL,
pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame. 

Jaunimo centro Moterų klubas parėmė „Draugą” 25 dol. auka.
Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Jonas ir Valeria Pleiriai, gyvenantys Chicago, IL, kartu su me-
tinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 60 dol. auką. Labai
ačiū už Jūsų paramą.

Birutė Vanžodienė, gyvenanti Burr Ridge, IL, atsiuntė „Draugui”
50 dol. auką. Labai ačiū.

Marija  Eiva Hauser, gyvenanti Lexington, MA, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.

Antanina Lauraitis, gyvenanti Plainfield, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Labai ačiū.
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,,Vairo” atlikėjai ir gerbėjos.

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
www.draugas.org

Kunigas Jaunius Kelpšas nuo
2000 metų dirba lietuviškose parapi-
jose Jungtinėse Valstijose. Nuo šių
metų liepos 1 d. paskirtas Čikagos
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčios Marquette Park administrato-
riumi. Nors apie bažnyčią daugiausia
gyvena kitų tautybių gyventojai, tai
viena didžiausių lietuvių parapijų ne
tik Čikagoje, bet ir apskritai už Lie-
tuvos ribų.

– Kur teko dirbti Lietuvoje?
– Kaip kunigas nemažai sielova-

dos patirties įgijau jau Lietuvoje,
dirbdamas Alytuje, Šv. Kazimiero
parapijoje, taip pat Alytaus griežto
režimo kalėjimo kapelionu. Tas dar-
bas buvo didelis šviesos skleidimas
kalinių gyvenime, ypač dažnos būda-
vo jų išpažintys. Tai prisimenu kaip
prasmingą veiklą, padedančią jiems
pakilti, atsitiesti. 

– Kaip parapijiečiai sutiko,
kaip įsikūrėte?

– Ši parapija man buvo šiek tiek
pažįstama, nes dirbau, galima sakyti,
kaimynystėje – Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo lietuvių baž-
nyčioje Brighton Park rajone. Kai
kada laikydavau šv. Mišias, būdavo
krikštynų, bet susipažinau su darbu
naujoje bažnyčioje ir maždaug po
savaitės pradėjau jausti pagrindą po
kojomis. 

– Kuo ši parapija išsiskiria iš
kitų lietuviškų parapijų?

– Pirmiausia, aišku, savo archi-
tektūriniu ir meniniu grožiu. Archi-
tekto Jono Muloko suprojektuotą
bažnyčią puošia dailininkų Vytauto
Kazimiero Jonyno, Vytauto Kašubos,
Adolfo Valeškos, Kazio Varnelio kū-
riniai. Antra, tai vis dar didžiausia
lietuvių parapija Čikagoje. Palyginti
su parapija, kur anksčiau dirbau, čia
parapijos bendruomenė gal mažiau
„sustyguota”. Spalio 16 d. rengiame
visuotinį parapijos susirinkimą, ku-
riame bandysime sudaryti parapijos
tarybą. Norėčiau, kad parapijiečiai la-
biau patys tvarkytų parapiją, kad ma-
žiau būtų tokio supratimo kaip daž-
nai būna Lietuvoje, jog parapijos rei-
kalais rūpinasi tik kunigas ir vysku-

pai. Stengsiuosi, kad tikintieji būtų
ne tik pasyvūs lankytojai, bet skirtų
parapijai daugiau – savo laiko, jėgų,
talento, kad visus jungtų vienybė,
meilė, brolybė. Nors parapiją sudaro
daugiau vyresnio amžiaus tikintieji,
bet jaunimas taip pat mėgsta čia
atvykti: atvažiuoja krikštytis, tuok-
tis. Yra maždaug trisdešimt po Ne-
priklausomybės atkūrimo atvykusių
šeimų, kurios nuolat lanko bažnyčią,
aukoja, per pamaldas skaito Šv. Rašto
skaitinius. Per Kalėdas, Velykas baž-
nyčia būna pilna. 

Parapijos gyvybingumui svarbu
išlaikyti lietuviškas tradicijas, kurias
stengsimės puoselėti, stiprinti šei-
mas. Per jaunavedžių pasirengimo
santuokai kursus nuostabiai kalba dr.
Linas ir Rima Sidriai ir minėtos tris-
dešimt šeimų nuolat lanko. Kviesime
bažnyčioje koncertuoti muzikus, taip
pat iš Lietuvos. 

– Ar skiriasi sielovados dar-
bas Lietuvoje ir Jungtinėse Vals-
tijose?

– Amerikoje daugiau darbų (pa-
vyzdžiui, parapijos finansus) tvarko
ir daugiau atsakomybės prisiima
patys pasauliečiai. Arkivyskupijos
struktūros labiau padeda parapijos
kunigui pastoracinėje veikloje. Tikin-
tieji čia labiau išmano teologiją ir
skaito teologinę literatūrą. Pagaliau
pats kunigas ir parapijiečiai turi dau-
giau galimybių tobulintis (kursai,
rekolekcijos ir kt.). 

– Kaip galėtumėte paaiškinti
kai kurias reiškiamas nuomones
apie Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčios pavertimą šven-
tove?

– Tos kalbos galbūt kilo dar dir-
bant ankstesniam kunigui, kai buvo
ieškoma būdų, kaip išsaugoti bažny-
čią lietuviams. Čikagos arkivyskupija
yra palanki lietuviams ir galiu už-
tikrinti, kad šios bažnyčios padėtis
nesikeis.   

Dėkojame už pokalbį ir sveikina-
me kun. Jaunių Kelpšą jaunatviško
Gimtadienio proga!

Kalbino Gediminas Mikelaitis

Kunigas Jaunius Kelpšas:
„Norėčiau pagirti lietuvius…

Čikagos vyskupijos vyskupas Gustavo Garcia-Siller ir Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos administratorius Jaunius Kelpšas.       Jono Kuprio nuotr.

,,Ačiū už priėmimą, už nakvynę,
už vaišes ir už tai, kad parodėte
mums savo Puntuką!” – scenoje va-
liūkiškai merkė akį neaukštas žavin-
gas vyriškis šiek tiek prasegtais
ryškiai raudonais šilkiniais marški-
niais. Žavusis vyriškis – tai grupės
,,Vairas” dainininkas, o Puntukas –
Atlanta (Georgia) dar žinomas ir kaip
513 metrų aukščio kalnelis-kvarco
darinys, ant kurio iškaltos JAV isto-
rinės figūros, ir į kurį lipti eiliniams
mirtingiesiems, nesilankantiems
sporto salėse, reikia valandos. Spor-
tuojantiems užtenka penketos minu-
čių. Abejojantys savo sportiniais su-
gebėjimais, už keletą dolerių pasinau-
doję keltuvo paslaugomis taip pat gali
gėrėtis nepakartojamais žaliosios
Atlanta vaizdais. 

Susirinkę į koncertą žiūrovai pri-
ima mielą, kone kiekvieno svečio iš
Lietuvos paleistą sąmojį su draugišku
kvatojimu – visi pasiruošę smagiam
susitikimui su seniai girdėta grupe ir
dažnai per lietuviškus susibūrimus
dainuojamomis jų dainomis. ,,Jei su-
tiksite mus gatvėje Lietuvoje, šaukit,
kad jūs – atlantiškiai! Mes su ju-
mis!”– tęsė energija trykštantis gru-
pės solistas, ir suskambėjo seniai gir-
dėtos, tačiau tokios pažįstamos ir iš-
siilgtos dainos.

Koncerto vieta – italų restoranas
,,Verdi”, per lietuviškas šventes  ir čia
rengiamus vakarus stebuklingai  pa-
kvimpantis barščiais, balandėliais ir
rūkytomis dešromis. Nesusigundę ,,ma-
rinara” padaže skęstančiomis  lazani-
jomis ir spagečiais,  pasiklydę bega-
liniame  ,,fettucine”, ,,linguine”, ,,ra-
violi” sąraše ir pradėję nepatogiai
muistytis bei stebėtis: ,,Draugai sakė,
kad čia būna baltos mišrainės ir sil-
kių. Negi sumaišiau adresą?”,  netru-
kus išvysite prie stalelio vadybininką-
savininką, kuris tarsi perskaitęs jūsų
mintis, užkalbins rusiškai ir atras
virtuvėje  kasdieniškų, neegzotiškų

šaltibarščių  ar mišrainių.
Koncerto laikas – vis dar vasa-

riškai šiltas, pirmas spalio penkta-
dienio  vakaras. 

,,Būk nepasiekiama, būk išdi-
di…” – uždainuoja ,,Vairo” vyrai, ir
prie scenos jau šoka būrys Atlanta
lietuvaičių, kurios, kaip ir dera tik-
roms gerbėjoms, netrukus iškelia
,,Vairui” skirtą plakatą. Muzikantai
scenoje juokauja, kad namuose jų
laukia žmonos. 

Per pertraukėlę netikėtumas –
atlantietis Ramūnas Bačiūnas ir
,,Vairo” gitaristas Darius Vaitoška
neatsistebi, kad netikėtai susitiko.
Pasirodo, jie vienas kitą gerai pažįsta
dar nuo tų laikų, kai abu trynė tos
pačios Panevėžio 12 vidurinės mo-
kyklos suolą. Aukštas, plačių pečių,
vyriškai rimtas  Ramūnas neįstengia,
o gal net nesistengia, paslėpti  nuos-
tabos ir džiaugsmo,  kad po keliolikos
metų susitiko savo klasės draugą  ne
Lietuvoje, o Atlanta. Ir liejasi kalba
apie jų dalyvavimą  dramos būrelyje
(nors lengviau jį įsivaizduoti besibok-
suojantį), ,,barškinimą” gitara ir tu-
rėtus ilgus plaukus.

Po pertraukėlės koncertas tęsia-
si. Bemat prabėga pora valandų be-
niūniuojant  nostalgišką ,,Riešutų žy-
dėjimą”, betrypiant  su Jurgiu, Anta-
nu, Aloyzu ir Martynu... Deja, penk-
tadieniai baigiasi, koncertai – taip
pat.  Prisiminimui lieka  nuotraukos,
geri įspūdžiai, nuo dainavimo priki-
mę balsai ir besiskirstančiųjų šyp-
senos…

Ačiū LR garbės konsulei (Atlan-
ta) Romai Kličienei, Atlanta Lietuvių
Bendruomenės pirmininkei Silvijai
Aniulienei, Atlanta bendruomenės
valdybos nariui Audriui Abručiui ir
visiems kitiems, kurie suruošė šį kon-
certą ir visiems, kurie jame dalyvavo.
Laukiame naujų koncertų Atlanta
mieste!

Klausytoja

,,Vairas” ,,atvairavo”
į Atlanta, GA
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LORETA TIMUKIENÈ

Rudenėjant, aprimus atostogų ir
kelionių bėgsmui, kaip iš gausybės
rago pasipila kuklesni bei šimtus
lankytojų sutraukiantys kultūriniai
renginiai. Ne išimtis – ir mūsų lietu-
viška bendruomenė, kurioje kiekvie-
ną savaitgalį vienoje ar kitoje salėje
vyksta koncertai, parodos, knygų pri-
statymai, minėjimai. Ypatingo dėme-
sio sulaukia renginiai, kuriuose daly-
vauja Lietuvos menininkai, atlikėjai.
Ir tai galima nesunkiai paaiškinti –
juk visada mieliau ir šilčiau priimame
tai, kas mus nematomais saitais sieja
su gimtine, primena jos spalvas, me-
lodijas. 

Netrukus, spalio 22 dieną, tokia
lietuviškų spalvų ir linijų vaivorykštė
pakvies į Jaunimo centrą Čikagoje, į
Čiurlionio galeriją – čia vyks Lietuvos
menininkų darbų paroda ,,Natūralus
grožis”. Joje bus galima pamatyti ori-
ginalius mūsų šalies menininkų dir-
binius – papuošalus, aksesuarus, pa-
gamintus iš natūralių medžiagų. Pa-
rodos sumanytojos – Diana Darbu-
tienė ir Gailė A. Main – tikisi sulauk-
ti žmonių, kurie domisi vienetiniais
menininkų darbais, mėgsta origina-
lumą. Buvo įdomu sužinoti, kaip ir
kodėl kilo sumanymas surengti bū-
tent tokią parodą Čikagoje.

Diana Darbutienė čia, Jungtinė-
se Valstijose, gyvena visai neseniai –
ji su šeima į Čikagą atvyko prieš me-
tus. Paklausiau, kokie keliai ją atvedė
į Ameriką. Diana sako, kad priimti
sprendimą pabandyti pagyventi su
šeima ir paieškoti laimės šioje ,,sva-
jonių šalyje” pastūmėjo susiklosčiusi
ekonominė padėtis tėvynėje. Jų šei-
ma, kurioje auga 3 atžalos, tikisi, kad
jie anksčiau ar vėliau grįš į Lietuvą. 

Gyvendama Lietuvoje Diana pas-
taruosius keletą metų sukiojosi me-
nininkų erdvėje, pristatinėjo jų dar-
bus, o atvykusi gyventi į Jungtines
Valstijas nutarė tęsti patinkantį dar-

bą. Taip kilo mintis suruošti Lietuvos
menininkų darbų parodą Čikagoje.
Joje matysime lietuvių menininkų
darbus, daugiausiai skirtus moterims
– papuošalus, aksesuarus, šalius,
skraistes ir kitus kūrinius, pagamin-
tus iš natūralių medžiagų: vilnos,
šilko, lino. Tai vienetiniai darbai, il-
gam išlaikantys savo vertę, taip pat
pritaikyti šių dienų madai, stiliui. Pa-
rodoje bus galima apžiūrėti meistrių
Danguolės Kurienės, Jurgitos Migo-
nienės, Marytės Mertinkienės, Jū-
ratės Česnaitės, Onos Mockienės ir
kitų menininkų darbus.

Visi žinome, kad nuo seno Lietu-
voje žmonės mėgo puoštis, tačiau
užklupus sunkmečiui puošyba tapo
nebe taip svarbi. Diana sako, kad
mūsų šalies valdžiai naujais įstaty-
mais menininkus prilyginus ver-
slininkams, užkrovus juos mokesčiais
ir kitais apribojimais, jiems tapo
paprasčiausiai sunku išgyventi savo
šalyje. Parodos sumanytoja tvirtina:
,,Kadangi daugiausiai šie žmonės yra
kūrėjai, o ne verslininkai, jiems per
daug sudėtinga net Lietuvoje par-
duoti savo kūrinius, nekalbant jau
apie užsienio rinkas, o sistemos, kaip
tai padaryti, lyg ir nėra. Dauguma
kelią skinasi savarankiškai, todėl
jiems tai sekasi gana sunkiai.” 

Originalūs dirbiniai 
neturi sienų

Diana – klaipėdietė, tad jos pak-
lausiau, kokios nuotaikos Klaipėdos
meno padangėje. ,,Labai liūdnos, –
sako ji, – kadangi mieste kultūra ir
menas nustumti į paskutinę vietą.”
Prieš išvykdama gyventi į JAV, 2009
metais gegužės mėnesį moteris Klai-
pėdoje surengė konferenciją tema
„Kaip išgyventi menininkui Lietu-
voje”. Jos metu rengėjus labai nuste-
bino išsakyta nuomonė, kad meno
žmonėms nereikia didelių pinigų,
tačiau jiems reikia paprastų dalykų –

Lietuviškų spalvų ir linijų vaivorykštė pakvies 
į Čiurlionio galeriją

visų pirma dėmesio, supratimo, taip
pat mokesčių lengvatų, laisvos me-
ninės erdvės mieste kūrybai ir reali-
zacijai bei vietos, kur būtų galima
parodyti mirusių menininkų darbus.
Vieno iš tokių – Vaclovo Rimkaus –
išskirtinės tapybos darbai niekaip
neranda vietos Klaipėdos mieste,
stringa net kuklus finansavimas išlei-
džiant leidinėlį dailininko dešimto-
sioms mirties metinėms. Parodos
metu bus galima plačiau sužinoti apie
šį menininką ir jo kūrybą. Tačiau,
anot Dianos, esant dabartinei padė-
čiai Lietuvoje ir valdžios abejingu-
mui, tai sunkiai įgyvendinamos už-
duotys. Atvykusi į Ameriką moteris
tęsia Lietuvoje pradėtą darbą – pade-
da menininkams pristatyti ir parduo-
ti kūrinius, kartu garsinti auksa-
rankių tėvynainių meno dirbinius. 

Smalsu, kaip pati Diana ,,drau-
gauja” su menu. Užsukusi pas ją į
svečius radau šeimininkę su teptuku
rankose. Paklausta, koks menas jai
arčiausiai širdies, moteris išsisuka
nuo tiesaus atsakymo: ,,Tai tik ban-
dymai dekupažo srityje, o gyvenime
esu virtuvės ‘menininkė’: galiu ne tik
skaniai pagaminti, bet ir papuošti
aplinką, kurioje gyvenu. Taip jau su-
siklostė, kad prieš įsisukant į meno
erdves 10 metų vadovavau restoranų
verslui.”

Diana jau ne sykį iš Lietuvos at-
vežtus meno dirbinius pristatė Či-
kagoje vykusiuose lietuviškuose ren-
giniuose, mugėse. Ji džiaugiasi išgir-
dusi nemažai gerų asiliepimų apie
šiuos originalius dirbinius – dauguma
žmonių buvo sužavėti Lietuvos me-
nininkų darbais. Parodos sumanytoja
sako supratusi, kad originalūs dir-
biniai neturi sienų, – ir čia, Ameriko-
je, yra žmonių, suprantančių bei
vertinančių vienetinius, originalius
rankų darbo kūrinius. Įsitikinusi,
kad šie meno kūriniai turi pasiekti
kiek įmanoma platesnius vandenis,
Diana su vyru nutarė įkurti interne-
tinę svetainę – www.artcity24.com.
Čia ne tik pristatomi minėti meninin-
kų kūriniai, netrukus skiltyje ,,Mote-
rims” bus pasiūlyti sveiko maisto ga-
mybos receptai, rašoma apie vaikų
auklėjimo subtilybes, madą, stiliaus
naujoves ir kitus atgaivos moters sie-
lai suteikiančius dalykus. 

Pristatinėdama lietuviškus ga-
minius Čikagoje Diana susipažino su
čia gyvenančia Gaile A. Main, pris-
tatančia lietuviškus lininius drabu-

žius vaikams. Ilgiau pabendravusios
moterys suprato, kad abiem didelę
reikšmę turi natūralumas, tad nus-
prendė lino, vilnos, šilko dirbinius
pristatyti kartu – taip gimė mintis
surengti lietuviškų gaminių parodą.

Į duris pasibeldė mintis kurti
lininius drabužius vaikams 

Gailė, čikagiškiams labiau ži-
noma kaip dainų atlikėja Aldegunda,
sako, kad mintis kurti lininius dra-
bužius vaikams pati pasibeldė į jos
duris. Ji prisipažįsta vertinanti kūry-
bą ir patį jos procesą ir, anot moters,
nesvarbu, kokios pakraipos yra me-
nas – svarbiausia, kad jis teikia
džiaugsmą. Paklausta, kodėl pasi-
rinko būtent drabužių kūrimą, Gailė
sako: ,,Jau seniai norėjau save reali-
zuoti verslo pasaulyje, dirbau šioje
srityje, tačiau nuo tų darbų pabėg-
davau, vis ieškodavau tokios veiklos,
kuri bent truputėlį pravertų langą
spalvoms, grožiui, kūrybai.”

Naujos veiklos įkvėpėjais, pasak
menininkės, buvo du jos mažamečiai
vaikučiai Arija ir Ąžuolas. Kaip sako
Gailė, mintis gaminti vienetinius lie-
tuviškus lininius drabužėlius vai-
kams ilgą laiką neapleido jos – kaip ir
daugeliui tėvų, moteriai buvo svarbu,
kad jos atžalos dėvėtų patogius,
ekologiškus ir kokybiškus apdarus,
atrodytų originaliai ir išsaugotų tau-
tiškumą. Gailė prisimena, kaip jų
dukrai Arijai krikšto mama pado-
vanojo lietuvišką lininę suknutę –
aplinkinių susižavėjimas ir pačios
mažylės šypsena paskatino moterį
ieškoti galimybės lino gaminiais
pradžiuginti ir kitų mažylių mamas. 

Žinome, kad linas yra viena
sveikiausių medžiagų, kadangi per ją
oda lengvai kvėpuoja, ji nekelia
alergijos. Linas lengvai skalbiasi ir
yra vadinamas ,,amžinu” dėl savo pa-
tvarumo ir ilgaamžiškumo. Visa tai
rasti Amerikoje buvo neįmanoma,
todėl pasitelkusi į pagalbą ilgametes
siuvėjas Lietuvoje Gailė ėmėsi kūry-
binės veiklos. Taip buvo įkurta įmonė
,,Sraigė”, siūlanti  drabužius ir ak-
sesuarus krikštynoms, taip pat tau-
tinius drabužius vaikams. 

Nuo to laiko, vis didėjant paklau-
sai, ,,Sraigės” lininė kolekcija gerokai
pasipildė. Visi ,,Sraigės” gaminiai yra
vienetiniai, rankų darbo, siuvami
Lietuvoje iš šimtaprocentinio lino
pluošto. Greitai dienos šviesą išvys
įmonės internetinis puslapis www.
sraige.com 

Gailė džiaugiasi turinti ne tik du
mažylius, bet ir vyrą Kęstutį, kurio
parama, supratimas ir palaikymas
padeda eiti į priekį, kartu ieškoti
širdžiai mielo užsiėmimo. Ne kartą
Aldegundą matėme scenoje kartu su
Kęstučiu Stančiausku – parodos ati-
daryme jis gros su ansambliu. Taip
pat svečiuosis kompozitorius, gitaris-
tas ir vokalistas Al Day.

Prie bendro projekto mielai pri-
sidėjo Čikagoje gyvenanti ir dirbanti
profesionali floristė dekoratorė Enri-
ka Karalius. Vienas iš Enrikos pasie-
kimų – Michigan floristų parodoje
,,Expo 2010” profesionalų lygoje ji ta-
po pirmosios vietos laimėtoja. Apsi-
lankiusieji parodoje turės galimybę
pamatyti Enrikos gėlių kompozicijas.
Tad kviečiame visus  rudenišką va-
karą praleisti lietuviškų spalvų ir li-
nijų vaivorykštės apsuptyje.Lininė suknelė ir rankinė iš ,,Sraigės” rinkinio.

Dailininkė Diana Darbutienė su savo
darbo papuošalais.
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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
PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee    iiiirrrr     sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee    ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!

,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””    aaaattttmmmmiiiinnnnkkkkiiiimmmmeeee    ssssaaaavvvvoooo    tttteeeessssttttaaaammmmeeeennnntttteeee....

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  

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

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

Mirė ilgametė Cicero apylinkės
gyventoja

Spalio 10 d. per kun. dr. K. Tri-
mako laikytas pamaldas Šv. Antano
parapijos bažnyčioje buvo melstasi už
spalio 8 d. mirusios ilgametės Cicero
gyventojos Olimpijos Jelmokaitės-
Baukienės, JAV LB Cicero apylinkės
pirmininko Mindaugo Baukaus žmo-
nos, sielą. Ji Amžinybėn iškeliavo po
neilgos ligos, sulaukusi 79 metų am-
žiaus.

Velionė buvo gražiai prisiminta
ir po pamaldų vykusiame  paminėji-
me. Susirinkusieji taip pat sukalbėjo
,,Amžinąjį atilsį” už netikėtai iške-
liavusios O. Baukienės sielą. 

Su vyru Mindaugu jie užaugino
sūnų ir dukrą.

Velionės laidotuvės vyko spalio
12 d. (antradienį). Jos palaikai tos
dienos rytą buvo atvežti į Šv. Antano
bažnyčią, kur 10 val. r. atnašautos šv.
Mišios už mirusiosios sielą. Po Mišių
didžiulis būrys atėjusiųjų atsisveikin-
ti palydėjo velionę į Šv. Kazimiero ka-
pines. 

Edvardas ŠulaitisOlimpija Baukienė.

Mylimai sesutei

A † A
OLIMPIJAI BAUKIENEI

išėjus į Amžinuosius Viešpaties Namus, giliame
liūdesyje likusiai jos sesutei NATALIJAI SODEI-
KIENEI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą ir dalinamės šios didžios netekties skaus-
mu.

Jonas, Vanda, Ramona,
krikšto sūnus  Rimas ir Saulius Stankai

A † A
OLIMPIJAI BAUKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame nuoširdžiam Operos
pagalbininkui, vyrui MINDAUGUI BAUKUI, dukrai
ALVIDAI, sūnui GINTARUI ir seseriai LIALEI su šeimo-
mis bei kitiems artimiesiems.

Lietuvių Opera

A † A
OLIMPIJAI BAUKIENEI

mirus, reiškiu gilią užuojautą vyrui MINDAUGUI,
dukrai  ALVIDAI, sūnui GINTARUI, seseriai LIALIAI,
jos sūnui MARIUI su šeimomis.

Jaunutis Puodžiūnas

A † A
STASEI ILGINIENEI

mirus, reiškiu gilią užuojautą dukrai DANGUOLEI.

Jaunutis Puodžiūnas

„Ar liūdnesnio kas būti galėtų,
Už likimą žmogaus šioj nakty?
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis – nelaukta ir staigi.”

Vytautas Mačernis

A † A
ZENONAS PAJAUJIS

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 2010 m. spalio 10 d. Providence ligo-
ninėje, Novi, MI, sulaukęs 80 metų amžiaus.

Velionis Amerikoje išgyveno 61 metus.
Buvo Korėjos karo veteranas ir Jūrų skautas Vokietijoje. Visą

gyvenimą šelpė Jurbarko Šv. Trejybės bažnyčią.
Jo liūdi: sesuo Valentina Rauckienė, dukterėčios: dr. Gailė Čer-

niauskaitė; Nida, Kevin ir Justinukas Del Pup.
Š. m. spalio 12 d. po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos baž-

nyčioje, a. a. Zenonas buvo palydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre
kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500 www.draugas.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Buvęs Sąjūdžio tarybos pirmi -
ninkas prof. Romas Batūra spalio 17
d., sekmadienį, 12 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre, Le mon te, kalbės te-
ma „Lie tuva tarp Žalgirio ir Sajū-
džio”. Renginį globoja Amerikos Lie -
tu vių Taryba. Kviečiame visus da ly -
vauti. 

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Spalio 20 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Židikai” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”.
Filmai rodomi PLC skai tykloje.

��Maloniai kviečiame į parodos-
aukciono atidarymą šeštadienį,  spa -
lio 23 d., 6 val. v., Lietuvių dailės mu -
zie juje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL) Tai dr.
Jono ir Joanos Valaičių daugelį metų
rinkti ir dovanoti Lietuvių Fondui
meno kūriniai. Surinktos lėšos skiria -
mos LF rėmuose įsteigtam ,,Dr. Jono
ir Joanos Valaičių stipendijų fondui”,
skirtam remti medicinos ar meno sri-
tyje studijuojančius studentus.

��Spalio 29 d. 7:30 val. v. kviečia-
me į ,,Flatlander’s” alaus barą, 200
Village Green, Lincolnshire, IL
60069, kur vyks Halloween vakaras.
Jūsų laukia smagi muzika, putojantis
alus, apdovanojimai už gražiausią
kostiumą ir šokiai. Dau giau informa-
cijos – tel. 224-805-9792.

��Spalio 30 d., šeštadienį, nuo 11
val. r. iki 3 val. p. p. Ateitininkų na -
muose ALT’as kartu su latvių bei es-
tų organizacijomis rengia konferenci-
ją apie dabartinę Baltijos šalių poli-
tinę padėtį. Dalyvaus Jungtinio Ame-

rikos Pabaltiečių Komiteto pirminin-
kas Hen ry Gaidis, Komiteto reikalų
vedėjas Karl Altau (abu iš Washing-
ton, DC), taip pat – Vidurio Vakarų
pabaltiečių koalicijos pirmininkas
Artis Inka ir kitų pa baltiečių organi-
zacijų atstovai. 

��Lapkričio 20 d., šeštadienį
Deer Path viešbutyje, Windsor Hall,
255 E. Illinois Rd., Lake Forest, IL
60045, vyks JAV LB Waukegan–Lake
Coun ty apy linkės „Rudens puota”. 7
val. v. užkandžiai, veiks baras. Vaišės
– 7:45 val. v., po jų – šokiai. Vietas pra -
šome užsisakyti iš anksto. Pokylio
pel nas bus skirtas lietuvybės išlaiky-
mui mūsų apylinkėje. Daugiau infor-
macijos tel. 847-668-1731.

��Čikagos lituanistinei mokyk-
lai reikalinga 4 skyriaus mokytoja.
Kreiptis į mokyklos direktorę Jūratę
Dovilienę tel. 630-805-4036.

��Spalio 31 d., sekmadienį, po 11
val. r. šv. Mišių, Šv. Petro ir Povilo
baž nyčios salėje (216 Ripley Pl., Eli -
zabeth, NJ) įvyks koncertas, skirtas
mūsų bažnyčios šimtmečio jubiliejui
paminėti. Pirmą kartą New Jersey
koncertuos Robertas Kupstas iš Wa -
shington, DC. Taip pat pasirodys
kun. Danielius Staniškis su savo
grupe „Midnight Ramblers” bei mū -
sų parapijos vaikų choras „Varpelis”.
Įėjimo kaina suaugusiems 20 dol.,
jaunimui 10 dol., vaikams iki 12 m.
nemokamai. Kaip įprasta, veiks baras
ir bus lietuviškų užkandžių, cepelinų.
Daugiau informacijos tel. 908-313-
7221 arba tel. 732-317-9195.

SKELBIMAI

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

DF RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI

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

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

Tel. 708-349-0348.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

IŠ ARTI IR TOLI...

Rugsėjo pradžioje ,,Drauge” įsi-
siautėjo cunamis. Po Darbo dienos, t.
y. rugsėjo 6 d., dienraštis buvo pradė-
tas spausdinti kitoje spaustuvėje.
Pagal su sitarimą spaustuvė turėjo
išsiunti nėti laikraštį prenumerato-
riams. Trys dienraščio laidos Čikagos
ir apy linkių skaitytojus pasiekė tik po
po ros savaičių.

Ir koks cunamis! Adminis t ra cijo-
je telefonas skambėjo ištisai, o tar-
nau to jos nespėjo aiškinti intere san -
tams, kodėl šie negauna ,,Drau go”.
Vieni skambinusieji sakė, kad be
,,Draugo” renginiai nebus sėkmingi,
kiti, kad nesužinojo apie pažįstamų
lai do tu ves, treti skundėsi, kad pralei-
do spor to rungtynes ir t. t. 

Šiuo metu, cunamiui nurimus,
mi nėtoje spaustuvėje išspausdinti
laik raščiai parvežami į administra-
ciją, čia antspauduojami,  adresuoja-
mi ir per duodami paštui. Tad laik -
raštis vėl gaunamas sena tvarka.

,,Draugas” – krikščioniškos min -
ties visų lietuvių laikraštis. Jame
skaitome straipsnius, laiškus, kores -
pon dencijas apie organizacijų veiklą,
lituanistines mokyklas. Visa tai pa -
laiko lietuvybę išeivijoje.

Tačiau ar organizacijų vadovai ir
pavieniai skaitytojai pagalvoja, koks
svarbus yra ,,Draugas”?! Čikagos
apy linkėje lietuviškas gyvenimas yra

labai gyvas. Kiekvieną sekmadienį
Le monte vyksta labdaros, paramos
Lietuvos vaikams renginiai,  koncer-
tai ir t. t. Prieš renginius ,,Drauge”
skaitome jų reklamas bei kvietimus,
o po renginių – aprašymus, matome
nuotraukas. Kaip išlaikyti dienraštį
,,Draugą”, kad jis gyvuotų dar daug
metų?  Pinigai ,,Draugo” išlaikymui
nekrenta iš dangaus. Būtų gerai, kad
kiekviena organizacija suruoštų po
vie  ną renginį per metus dienraščiui
pa remti. Negi reikia cunamio, kad at -
si bustų tie, kurie neaukoja Draugo
fondui.

Organiza cijos ir apylinkės, at k -
reip kite dė mesį į vajų, siųskite au kas,
kad dienraštis ir toliau gyvuotų.
Prisiminkime, kad visos organizaci-
jos, renginiai ir fondai gyvuoja
,,Drau go” dėka, o Draugo fondas yra
,,Draugo” gyvybė.

Rūpinkimės dienraščiu, kad jis
bū tų dau gelio lietuvių kasdieninis,
nuolatinis draugas.

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

Čekius rašyti Draugas Founda -
tion, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su  200 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 7,400 dol., Oakland, CA
Marija Remienė, garbės narė, iš

viso 7,000 dol., Westchester, IL
Gediminas ir Sigita Damašiai,

garbės nariai, iš viso 2,000 dol., Li -
bertyville, IL

Su 100 dolerių:
Juozas ir Bronė Mikuliai, gar-

bės nariai, iš viso 5,500 dol., West -
chester, IL

Dr. Romualdas ir Gražina Kriau -
čiūnai, garbės nariai, iš viso 4,700
dol., Lansing, MI

Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,
garbės nariai, iš viso 3,600 dol.,
Burr Ridge, IL

Irena Ancerys, garbės narė, iš
viso 2,500 dol., Porter, IN

Vytautas ir Ona Koliai, garbės na-
riai, iš viso 2,300 dol., Palos Hills, IL

Julius ir Regina Matoniai, gar-
bės nariai, iš viso 2,200 dol., Bur -
bank, IL

Antanas ir Julija Janoniai, gar-
bės nariai, iš viso 1,250 dol., Chip -
ley, FL

Vitalis Lembertas, iš viso 700
dol., Santa Monica, CA

Dr. Stepas ir dr. Giedrė Matai, iš
viso 700 dol., Independence, OH

Albinas ir Angelė Karniai, iš viso
300 dol., St. Petersburg, FL

Žygimantas ir Lina Pavilioniai, iš
viso 100 dol., Washington, DC

Su 75 doleriais:
Apolonija Andrašiūnienė, gar-

bės narė, iš viso 2,230 dol., Orland
Park, IL

Maksiminas Karaška, iš viso 625
dol., Frederksburg, VA

Su 50 dolerių:
Irena Jolita Mazurkiewicz, gar-

bės narė, iš viso 3,000 dol., North

Ri verside, IL
Kazys ir Elena Majauskai, garbės

nariai, iš viso 1,650 dol., Chicago, IL
Jonas ir Birutė Sverai, garbės

nariai, iš viso 1,350 dol., Bloomfield
Hills, MI

Antanas ir Danutė Bobeliai, gar-
bės nariai, iš viso 1,050 dol., Massa -
pequa Park, NY

Viktoria Pikelienė, garbės narė,
iš viso 1,050 dol., Chicago, IL

Henrikas ir Ilona Lauciai, iš viso
740 dol., Union Pier, MI

Rūta Penkiunas, iš viso 310 dol.,
Burke, VA

Alfonsas ir Vera Bimbiris, iš viso
50 dol., Boise, ID

Su 25–20–10–5  doleriais:
Julius ir Renata Špakevičiai,

garbės nariai, iš viso 1,380 dol.,
West wood, MA

Rožė ir Kazys Ražauskai, garbės
nariai, iš viso 1,195 dol., Dearborn
Hts., MI

Jonas ir Elena Radai, iš viso 875
dol., Livonia, MI

Danguolė Banevičienė, iš viso
500 dol., W. Hartford, CT

Antanina Šalčius, iš viso 385 dol.,
Manchester, CT

Jurgis ir Danutė Vidžiūnai, iš
viso 295 dol., Chicago, IL

Valerija Žadeikienė, iš viso 220
dol., Oak Lawn, IL

Margarita Petrikaitė, iš viso 75
dol., St. Petersburg, FL

Ona Kaselis, iš viso 20 dol., St.
Petersburg, FL

Antanas ir Dana Klimai, iš viso
130 dol., Rochester, NY

Dalia Stonys, iš viso 10 dol., W.
Bloomfield, MI

K. & L. Kizlauskai, iš viso 70 dol.,
W. Bloomfield, MI

DF dėkoja visiems už aukas.

,,Draugo” cunamis

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos Lietuvių draugiją
Čikagoje aukojo: $80 Vytautas Grau-
žinis. $75 Algirdas ir Raminta Mar-
chertai. $70 Feliksas ir Janina Bobi-
nai. $50 Viktoras Makiejus, dr. Julius
ir Lydia Ringai. $30 Irena Kerelis.
$25 Henry ir Gilma Eleksis, Marija

Remienė, Faustas Strolia, Marija
Vaitkus. $20 Rūta de Abreu, Jonas ir
Valerija Juodvalkiai, Birutė Navic-
kienė,  Vytautas  Vizgirda. Dėkojame
visiems rėmėjams. Mažosios Lietu-
vos Lietuvių draugija, 1394
Midd leburg  Ct., Naperville, IL
60540.


