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•Ateitininkai (p. 2, 10)
•Ganytojo žodis (p. 3, 13)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3, 13)
•Grėsmė K. Donelaičio
muziejui laikinai nutolo
(p. 4)
•Ziono parapija atšventė
100 metų jubiliejų (p. 5)
•Renginių kalendorius
(p. 6–7)
•Dėl papildomo sveikatos
draudimo LR piliečiams
(p. 8)
•Lietuvos simboliai – Žal-
girio 600 metų pergalės
šviesoje (p. 14)

Vilnius, spalio 29 d. (ELTA) –
Lietuva išlaiko pirmaujančias vietas
pagal šviesolaidinio ryšio naudojimą
Europoje. ,,FTTH Council Europe”
duomenimis, nuolat plečiant švieso-
laidinio tinklo linijas ir sparčiai au-
gant vartotojų skaičiui, Lietuva išlie-
ka vertinimų lentelės viršūnėje pagal
šį ryšį naudojančių namų ūkio dalį
tarp kitų 17 Europos valstybių.

Remiantis šiais duomenimis,
Lietuva lenkia Skandinavijos šalis ir
patenka tarp penkių pirmaujančių
šalių, kurios priklauso Europos Są-
jungai. Be Lietuvos, lentelės viršūnė-
je laikosi Slovėnija ir Slovakija.

Per pirmąjį šių metų pusmetį
šviesolaidinio ryšio galutinių paslau-
gų gavėjų skaičius Europoje, įskai-
tant ir Rusiją, išaugo 22 proc. Šiuo
laikotarpiu bendras vartotojų skai-
čius regione pasiekė beveik 4,5 mi-
lijono, o tinklas dabar gali pasiekti
daugiau kaip 26 milijonus namų
ūkių. Bendras tinklo augimas per
pirmuosius šešis mėnesius sudarė
daugiau kaip 6 proc.

LR ambasados Washington sveçiai – vaikai

Ž. Pavilionis: Lietuvos ir JAV verslo ryšiai galètû bùti glaudesni
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Čikaga, spalio 29 d. (LR amba-
sados Washington DC info) – LR am-
basadorius JAV ir Meksikai Žygiman-
tas Pavilionis spalio 28 d. Čikagoje
vykusiame „Invest Lithuania” semi-
nare ir susitikime su Amerikos lietu-
vių verslo tarybos atstovais kalbėjo
apie Lietuvos ir JAV ekonominių ry-
šių stiprinimą.

Ambasadorius pabrėžė, kad tarp
JAV ir Lietuvos būtina plėtoti ne tik
politinę ir saugumo darbotvarkę, bet

ir ekonominius, ypač verslo ryšius.
Pasak Ž. Pavilionio, dvi šalys pilnai
neišnaudoja tokių ryšių galimybių.

Pristatydamas verslo galimybes
Lietuvoje, Ž. Pavilionis siūlė Lietuvą
vertinti platesniame Baltijos-Šiaurės
šalių regiono kontekste. „Lietuva sie-
kia sparčiau eiti Baltijos šalių ir Šiau-
rės valstybių integracijos link. Be to,
šios šalys aktyviai bendradarbiauja,
siekiant, kad Baltijos jūros regionas
taptų vienu iš turtingiausių, pažan-

giausių ir konkurencingiausių pasau-
lyje”, – sakė Ž. Pavilionis.

„Lietuvos tikslas – tapti regiono
aukštųjų technologijų centru. Vien
tik šiais metais Lietuvai pavyko įti-
kinti tokias pasaulinio verslo gar-
senybes kaip ‘Barclays’, ‘Western
Union’, IBM, ‘Thermo Fisher Scienti-
fic’ investuoti Lietuvoje ir kurti
aukštųjų technologijų bei inžinerijos
mokslinių tyrimų ir plėtros centrus
mūsų šalyje. Tai rodo Lietuvos gali-

mybes”, – kalbėjo ambasadorius.
Ž. Pavilionis pakvietė seminare

dalyvavusių JAV kompanijų atstovus
aktyviau investuoti Lietuvoje.

Statistikos departamento duo-
menimis, tiesioginės užsienio investi-
cijos Lietuvoje 2009 metais siekė
33,28 mlrd. Lt, iš jų tiesioginės JAV
investicijos – 890,8 mln. Lt, užim-
dama 11 vietą pagal tiesioginių
užsienio investicijų Lietuvoje dydį.

Vilnius, spalio 29 d. (ELTA) –
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės komisija siūlo suteikti galimy-
bę balsuoti internetu užsienyje gyve-
nantiems lietuviams. Savo rezoliuci-
joje ši komisija ketina pažymėti, kad

tai vienas iš būdų, kuris galėtų suak-
tyvinti Lietuvos piliečių dalyvavimą
rinkimuose ir referendumuose.

Pasak komisijos pirmininko Sei-
mo nario Pauliaus Saudargo, balsavi-
mo internetu būdas galėtų būti iš-
bandytas Lietuvos rinkimuose su-
teikiant tokią balsavimo galimybę už-
sienyje gyvenantiems Lietuvos pilie-
čiams.

,,Tai būtų tam tikras bandymas,
tam tikras bandymų poligonas iš-
mėginti balsavimą internetu. Kaip ži-
nome, yra baimių ir nuogąstavimų,
susijusių su balsavimu internetu, kad
galbūt kažkas techniškai nėra išban-
dyta, techniškai gali būti problemų ir
tada grius visi balsavimo rezultatai.
Leidimas balsuoti internetu tik už-
sienyje gyvenantiems Lietuvos pilie-
čiams net ir techninių gedimų atveju
iš esmės neturėtų įtakos visų rinki-
mų rezultatams, kadangi užsienio
balsai skaičiuojami vienoje Nauja-
miesčio rinkimų apygardoje”, – penk-
tadienį spaudos konferencijoje sakė P.
Saudargas.

Washington, DC, spalio 28 d.
(LR ambasados Washington, DC info)
– Dažni Lietuvos Respublikos amba-
sados JAV Washington, DC svečiai –
ne tik ambasadoriai, ministrai ir poli-
tikai, bet ir vaikai bei jų mamytės ir
tėveliai. Nuotraukoje: akimirkos iš

spalio 27 d. ambasadoje surengto ak-
toriaus bei iliustratorius Rolando
Kiaulevičiaus pasirodymo apie žvė-
relių ir įvairių gyvūnų nuotykius zoo-
logijos sode. Žaidimo forma vaikai su-
pažindinti su iliustratorius darbu bei
piešimo subtilybėmis.

R. Kiaulevičius Washington daly-
vavo kasmetiniame 27 ES valstybių
surengtame meno festivalyje „Kids
Euro Festival”. Festivalio rengėjai –
Europos Komisija ir Prancūzijos kul-
tūros centras.

Festivalio ,,Kids Euro Fesival” jaunieji lankytojai. D. Garbačiauskienės nuotr.

Seimo narys Paulius Saudargas.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Lietuva pirmauja
pagal šviesolaidinio
ryšio naudojimâ
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Praėjus dienai sužinome, jog
spalio 28 d. Čikagoje VšĮ ,,Inves-
tuok Lietuvoje” surengė semi-
narą ,,Invest Lithuania”, kuriame
buvo aptartos užsienio investicijų
sąlygos ir galimybės Lietuvoje.
Maža to, šįkart amerikiečiai ne
kritikavo, o gyrė užsienio investi-
cijų perspektyvas Lietuvoje ir
žadėjo bendradarbiauti ateityje.
Kaip skelbia Lietuvos naujienų
agentūra ,,Elta”, renginyje daly-
vavo daugiau nei 50 verslininkų,
bankų, teisinių paslaugų, nekil-
nojamojo turto, informacinių
technologijų įmonių atstovų. Į
seminarą su komanda atvyko ir
neseniai pareigas pradėjęs eiti LR
ambasadorius JAV ir Meksikai
Žygimantas Pavilionis, kuris kvie-
tė seminare dalyvavusių kom-
panijų atstovus aktyviau inves-
tuoti Lietuvoje. Gaila, jog ren-
giantis šiam neeiliniam renginiui
nepagalvota apie jį pranešti lie-
tuviškai žiniasklaidai, kuri apie
pagyras Lietuvai sužinojo ne iš
pirmų lūpų.

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

Besiruošiant ateitininkijos šimtmečio šventei,
raustasi archyvuose ir rasta:

Kun. Stasio Ylos svarstymai —
,,Ateitininkija 2010 metais” 

Ateitininkijos
šimtmečio šventės

PARODOS
lapkričio 25–28 d.

,,Marriott Magnificent Mile” viešbutyje
540 N. Michigan Ave. Chicago

Atvykusieji į Ateitininkijos šimt-
mečio šventę galės apžiūrėti
dvi parodas. 

Nuotraukų paroda

Parodoje ,,Žvelgiame į praeitį –
žengiame į ateitį!” bus rinktinės
veiklos nuotraukos, išdėstytos
pagal dešimtme čius. Seniausia
(kol kas) parodoje nuotrauka
siekia 1935 m. Parodos organi-
zatorės Dai nė Quinn ir Lina
Šeštokaitė-Scrog gins kviečia
visus prie šios parodos prisi-
dėti. Jei turite sa vo stalčiuose
įdomesnių veiklos nuotraukų,
tinkamų rodyti pa ro doje, pra -
šome susisiekti su Daine Quinn
el. paštu:
dainequinn@gmail.com arba
tel. 708-349-7403. Nuotrau-
kos bus perfo tografuojamos ir
po parodos archyvuojamos, o
originalai sugrąžinti.

Ateitininkų veiklos paroda
Antra paroda atskleis gyvą ir
plačiašakę Ateitininkų veiklą.
Savo veiklą pristatys Sąjungos,
centro valdybos, korporacijos,
,,Ateities” žurnalas, net ,,Drau-
go” ,,Iš atetininkų gyvenimo”
sky rius. Šioje parodoje bus pa -
ro dyta ir įvairi archyvinė me -
džia ga. Dainė Quinn, pe ržiū-
rėjusi Li tu anistikos tyrimo ir
studijų cen   tre, Čikagoje, su -
kaup tus atei  tininkų archyvus,
rado ne ma žai įdomybių. Tarp
jų — įdomų istoriko Vincento
Liule vi čiaus straipsnį apie pir-
mą ateitininkų kuopą Ameri-
koje, įsteigtą 1941 m. kun Juo-
zo Prunskio ir kitų. 

Ieškodama rodinių Ateitininkijos šimtmečio šventės parodai (žr. šalia), parodos
organizatorė Dainė Quinn aptiko 1970 m. išleistą prieškongresinės stovyklos
laikraštėlį, kuriame išspausdintas trumpas studento pasikalbėjimas su kun.
Stasiu Yla apie tai, kokia bus ateitininkija po 40 metų, sulaukusi šimtmečio.
Tokie laikraštėliai sudedami greitai, todėl ir klausimai, ir atsakymai be didelio
svarstymo ar redagavimo sudėlioti, bet, nepaisant to, jie pasako daug apie
1970 metus, kokie buvo tuometiniai rūpesčiai, ir kokios viltys ateičiai. Čia spaus -
diname visą pasikalbėjimą (kalba netaisyta –Red.) Originalą galima perskaityti
tinklalapyje: http://ateitis.org/?p=1573.

Studentas: Ar ateitininkai išliks per ateinančius 40 metų? 

Kun. Yla: Atsakymas ,,taip” dėl dviejų priežasčių:

1.  Didžiausias Moksleivių sąjungos narių skaičius — 11,000 narių per uždrau-
dimo laikotarpį Lietuvoje rodo, kad ateitininkai yra reaktyvūs ir gali dinamiškai
veikti, kada jie draudžiami. Tas dešimtmetis buvo pats kūrybingiausias mūsų is-
torijoje.
2.  Ateitininkai  dvasioje visada išliko tokie, kokie jie buvo, nors jie ir pergyveno
emigraciją ir visokius trėmimus į Sibirą ir koncentracijos stovyklas.

– atrodo, kad tėvai neleis ateitininkams išmirti, kadangi jie interesuojasi
gera globa savo vaikams  šalia šeimos,  o ateitininkai kaip tik sugeba geriau nei
kitos organizacijos žmogų auklėti, ne vien tik jį užimti. Užtat ateitininkijai ne-
stigs prieauglio;

– ateitininkija išliks ne tik gyva, bet ir veiksminga.

Ar dvasia ir misija nepasikeis naujuose sąlygose? 

– Ateitininkija pergyveno du pasaulinius karus ir emigraciją;
– dabar pergyvename atominio amžiaus revoliuciją;
– revoliucija, tačiau paliečia tik techninį pasaulį – legalizavimas žudymo, abortai,
ir t.t. bus klausimai, kuriems ateitininkai turės turėti atsakymus;
– principinio pasikeitimo nebus, nes principai yra virš laiko ir jei jų atsisakoma,
ateitininkų nebus;
– dabartinėje visuomenėje nebėra moralinių jėgų, esame dekadanse; 
– ateitininkai gimę ekstremų amžiuje, klausimas dabar — ar jiems jėgų užteks;
– masiniai veikdami būsime mažiau atsparūs — tai reikia atsiminti;
– iš esmės, jei liksime ateitininkuose, nebus didelių pasikeitimų.

Ar sunyks tautiškumas?

– Žinomas faktas, kad emigraciijoje nyksta tautiškumas;
– tačiau, Amerikoje ,,melting pot” teorija nepajėgė sumalti etnines grupes. Tai
reiškia, kad Ameriką jungia kažkas kitas;
– lietuviai gamina daug daugiau intelektualų nei kitos etninės grupės, lyginant
proporcingai;
– viena bėda, tai, kad [pasilieka] šeimoje ir nėra išnešami į visuomenę. Geriausios
ateitininkės uždaro savo vyrus vaikų kambaryje. Reikia visuomet atsiminti, kad
vyrai iš prigimties yra didesni visuomenininkai negu moterys. Tai žlugdo mūsų
misiją, kuri yra visuomeninė;  
– Mums kaipo lietuviams ir ateiti nin kams trūksta visuomeniškumo. Mūsų visuo -
meniškumo principas nurodo mums būti reakcijonieriais pozityviu būdu.

Nukelta į 10 psl.

Jubiliejinėje ateitininkų stovykloje Dainavoje 1975 m. kryžių stato (iš k.): kun. Stasys Yla, buvęs
Federacijos vadas dr. Kazys Pemkus, buvęs Federacijos vadas dr. Petras Kisielius, neatpažintas stu-
dentas ir Jurgis Bradūnas. 

Jono Kuprio nuotrauka
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Prieš 50 metų JAV įžiebta
Taikos korpuso kibirkštis

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kibirkštis įžiebta University of Michigan

1960 m. spalio 14 d.  2 val. ryto, stovėdamas University of Michigan
Union pastato prieangyje, John F. Kennedy įžiebė Taikos korpuso ki-
birkštį, įsiliepsnojusią į pasaulinio masto židinį.  Po daugelio metų man
pačiam toje pat vietoje teko stovėti ir stebėti po to sekusius įvykius. Tą
istorinę dieną Kennedy buvo kandidatas į JAV prezidentus. Po poros sa-
vaičių jis buvo išrinktas JAV prezidentu, o 1961 m. sausio 20 d. prisaik-
dintas ir perėmė krašto vairą. Pačioje savo prezidentavimo pradžioje jis
paprašė Kongreso sukurti Taikos korpusą (angl. Peace Corps). Netrukus
– 1961 m. kovo 1 d. – naujasis prezidentas pasirašė įstatymą dėl Taikos
korpuso įsteigimo. Pagal šią programą Amerikos savanoriai padėjo neiš-
sivysčiusioms šalims švietimo, žemės ūkio, sveikatos apsaugos ir statybų
srityse. Taigi, šiomis dienomis sukako 50 metų nuo Taikos korpuso ki-
birkšties įžiebimo.

Per beveik 50 metų  Taikos korpuso gretose darbavosi beveik  200,000
savanorių, pasklidusių po 139 kraštus. Šiuo metu savanorių turima 7,671.
60 proc. jų yra moterys, 93 proc. savanorių yra netekėjusios/nevedę. Am-
žiaus vidurkis 28 metai. 7 proc. savanorių yra vyresni nei 50 metų am-
žiaus. 16 proc. yra vadinamosios ,,mažumos”. 89 proc. savanorių turi
aukštąjį išsilavinimą. 

Maždaug tuo pačiu metu ar kiek vėliau lietuviškas jaunimas karštai
diskutavo apie gyvenamojo krašto ir lietuvybės problemas. Vienus traukė
kova už pilietines teises, kitus – rūpestis dėl lietuvybės išlikimo. Šie de-
batai išsiskyrė į du pasirinkimus – tarp Alabama ir Dainavos. 1989 m. pra-
džioje panašius svarstymus išgyveno ir dvidešimt vienerių metų studen-
tas, bebaigiąs pramoninės inžinerijos studijas University of Michigan.
Artimo meilės tarnyba jam buvo prie širdies ir jis rimtai domėjosi Taikos
korpuso programa Vakarinėje Afrikoje. Nors Taikos korpusas darė didelę
atranką, jis sėkmingai stūmėsi ir jau buvo praėjęs visas galimas kliūtis,
bet sutarties dar nepasirašęs. Tuo pačiu metu jis sekė dramatiškus įvy-
kius Lietuvoje ir jautė galimybę jai kaip nors padėti. Keletą dienų prieš
pasirašant sutartį su Taikos korpusu, jis nusprendė Taikos korpusui
numatytą dvejų metų laiką atiduoti laisvėjančiai Lietuvai.  Jo sprendimas
buvo šiltai sutiktas anoje Atlanto pusėje. Jis pasirinko Lietuvą vietoj Afri-
kos. Tai mano jauniausio sūnaus Aldo gyvenimo odisėjos dalis. Visa tai bu-
vo kiek plačiau aprašyta 1989 m. birželio 9 d. ,,Drauge”.  Nuvykęs į Lie-
tuvą jis porą metų dirbo patarėju pramoninės inžinerijos srityje. Po to,
Lietuvai jau atkūrus nepriklausomybę, įsidarbino JAV ambasadoje ir va-
dovavo US AID programai (nieko bendro neturinčioje su Taikos korpusu).
Nepriklausomoje Lietuvoje, kaip ir Estijoje bei Latvijoje,  buvo įvesta Tai-
kos korpuso programa, turėta savanorių. Per gana trumpą laiką Taikos
korpuso programos tikslai šiuose kraštuose buvo pasiekti ir ji buvo už-
daryta.

Išsilavinimo kaina ir apylinkių kolegijų vertė

JAV po gimnazijos baigimo daug jaunimo toliau siekia aukštojo išsi-
lavinimo kolegijose ir universitetuose. Dauguma jų yra valdiški, bet yra
nemažai ir privačių. Apie privačias katalikų kolegijas ir universitetus šioje
skilyje buvo neseniai rašyta. Dabar noriu trumpai pakalbėti apie valdiškas
kolegijas, ypač vadinamąsias apylinkių kolegijas (angl. Community Col-
lege). Jose galima siekti žemiausio akademinio laipsnio (Associate of Arts,
A. A.) arba lavintis technologijų ar sveikatos srityse ir išmokti nemažai
amatų. Tokiose kolegijose dažniausiai mokosi vien apylinkės studentai,
nes aptarnaujamame rajone gyvenantiesiems mokslas yra palyginti pigus,
daug paramos gaunama iš valdžios. Norintys toliau siekti mokslo po A. A.
laipsnio gali pereiti į ketverių metų kolegiją ar universitetą ir toliau studi-
juoti. Viską atidžiai suplanavus taip daryti tikrai verta.

Į dvejų metų apylinkės kolegijas buvo žiūrima kaip į prastesnės koky-
bės aukštąjį mokslą. Tokį požiūrį, nors ir nesąmoningai,  skatino univer-
sitetai, ypač tie, kuriuose atliekama daug mokslinių tyrimų. Apylinkių ko-
legijų dėmesio centre buvo ir yra mokymas, o ne moksliniai tyrimai.  Ta-
čiau, laikui bėgant, kad ir pamažu,  keičiasi požiūris ir esami ar įsivaizduo-
jami skirtumai mažėja. Ekonominės krizės ištiktame krašte, t. y. Ame-
rikoje, studentų bei jų tėvų finansiniai ištekliai irgi mažėja, o norinčių stu-
dijuoti skaičius didėja. Tarsi iš naujo atrandamos apylinkių kolegijos.  Šį
atradimą neseniai paskatino ir šalies prezidentas Barack Obama, pabrėž-
damas apylinkių kolegijų svarbą siekiant aukštojo mokslo. Neseniai pa-
skelbta studija, atlikta Stanford University ir The Associated Press, nus-
tatė, kad dauguma amerikiečių įsitikinę, jog  kai kuriems studentams yra
geriau  lankyti apylinkių kolegijas, o ne ketverių metų kolegijas ar uni-
versitetus.  Ekonominės problemos ne vieną privertė grįžti į mokyklą ir
persikvalifikuoti. 

Svarstant mokslo naudą, svarbu žinoti, kaip į vienokį ar kitokį išsila-
vinimą žiūrės darbdaviai. Ar, galėdami pasirinkti iš daugelio darbo norin-
čių, pirmenybę jie teiks įgijusiems aukštąjį išsilavinimą ketverių metų ko-
legijose ir universitetuose?                                            Nukelta į 13 psl.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO    ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS    

FARIZIEJAUS DVASIA

Evangelijoje yra Kristaus paly-
ginimas apie šventykloje besimel-
džiantį fariziejų ir muitininką. Šis
pasakojimas yra labai stiprus ir aktu-
alus mūsų dabarčiai. 

Fariziejus įsitikinęs savo teisumu
ir visų kitų nedorumu. Jis skaičiuoja
savo gerus darbus – pasninkus ir
šventyklai duodamą dešimtinę. Kad
šauniau atrodytų, save lygina su plė-
šikais, sukčiais bei svetimautojais ir
mato save geresnį už kitus. Fariziejus
su panieka žvelgia į šalia jo besi-
meldžiantį muitininką.

Kaip atrodytų žmonių visuome-
nė, jei joje būtų daug save į padanges
keliančių, o kitus smerkiančių fari-
ziejų? Šį vaizdą matome dabartinėje
Lietuvoje.

Fariziejiškumo yra tarp politikų.
Tarpusavyje besivaržančios partijos
neranda viena apie kitą geresnio žo-
džio, o tik priekaištus ir smerkimus. 

Fariziejaus dvasią matome visuo-
se žmonių sluoksniuose – nuo gatvės
šlavėjų iki aukščiausio rango parei-
gūnų. Beveik visuotinai ieškoma blo-
gio kituose, siekiant tame niūriame
fone pasirodyti nepriekaištingam.
Fariziejiškumas yra tarsi greitai plin-
tanti pavojinga liga. Ji kyla iš žmo-
gaus dvasinio aklumo – nesugebėjimo
objektyviai vertinti nei savęs, nei ki-
tų. Fariziejiškumas sukuria tokią slo-
gią aplinką, kad normaliam žmogui
norisi bėgti tolyn nuo visų fariziejų.
Daugelį išvažiuojančių iš Lietuvos
gena svetur ne tik nedarbas, bet ir
slogi aplinka, kurią sukuria abipusiai
kaltinimai, smerkimas ir vieni kitų
niekinimas.

Kaip žmogus tampa fariziejumi?
Per nuodėmę. Puikybė verčia žmogų
meluoti sau pačiam ir niekinti kitus.

Save baltinti, o kitus juodinti. Pui-
kybė šviesius angelus pavertė demo-
nais. Fariziejiška puikybė yra pavo-
jingesnė už daugelį kitų nuodėmių.
Net sunkiai nusidėjus visuomet gali-
ma prisikelti, tačiau fariziejui tai pa-
daryti labai sunku, nes jis dvasiškai
aklas. Jis ieško savyje tik to, kuo galė-
tų pasigirti, ir nemato savo klaidų.
Kituose jis ieško tik tamsių pusių. 

Jėzus šiems dvasiškai akliems
žmonėms pasakydavo labai kietų
žodžių; kartą juos pavadino pabaltin-
tais karstais, kurių viduje – puvėsiai.
Fariziejus – tai dvasinis lavonas, nes
jis nieko nemyli, išskyrus patį save.

Šis sekmadienis skirtas kiekvie-
nam tikinčiajam pasitikrinti, ar mu-
myse nėra pradėjęs augti fariziejus.
Ar nelaikome save neklystančiais
teisuoliais? Ar neniekiname kitų
žmonių ir ar nesidžiaugiame, maty-
dami kitų suklydimus? Laimingas
tas, kuris neleidžia savyje įsikeroti
fariziejiškumui, nes tuomet dvasinis
prisikėlimas būtų labai sunkus. 

Ką daryti, kad mumyse viešpa-
tautų ne fariziejaus, bet tikro Kris-
taus sekėjo dvasia? Tikras krikščio-
nis nebūtinai yra apsaugotas nuo bet
kokios nuodėmės. Kol gyvename že-
mėje, galime klysti visi – net ir vysku-
pai nėra apsaugoti nuo nuodėmių.
Per žiniasklaidą girdime pasakojant
apie skaudžias kunigų nuodėmes.
Tačiau kol žmogus pajėgia atvirai ir
nuolankiai žvelgti į save, tol jis lieka
atviras Dievo gailestingumui. Kristus
apie besigailintį muitininką pasakė,
kad jis nuėjo į namus išteisintas. 

Kartais žmogus gėdijasi prieiti
prie klausyklos langelio, nes jam at-
rodo, kad kažkas gali apie jį blogai
pagalvoti.           Nukelta į 13 psl.

2010 m. spalio 27 d. Vilniuje, Kalvarijų, Žalgirio ir Verkių gatvių sankryžoje,
atidarytas kunigo disidento Broniaus Laurinavičiaus skveras. 

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Rusijos Federacijos Karaliau-
čiaus (Kaliningrado) srities Dūma
spalio 28 d., ketvirtadienį, neribotam
laikui atidėjo svarstymą dėl Kristi-
jono Donelaičio (1714–1780) muzie-
jaus, esančio Tolminkiemyje (dabar –
Čistyje Prūdy) perdavimo rusų sta-
čiatikių bažnyčiai. Sunku net įsivaiz-
duoti, kas būtų, jeigu toks sprendi-
mas būtų priimtas, nors tokie ketini-
mai skamba jau ne pirmą kartą –
prieš kelerius metus bažnyčią, kurio-
je įkurtas lietuvių klasiko muziejus,
jau planavo perimti evangelikai liu-
teronai iš Vokietijos.

Spalio 7-ąją Kaliningrado Dūma
jau balsavo dėl 15 objektų, tarp kurių
įrašyta ir buvusi Tolminkiemio baž-
nyčia, perdavimo Stačiatikių bažny-
čiai. Tuomet už balsavo 18 deputatų
ir tik nesusidaręs kvorumas nulėmė,
kad dėl sprendimo spalio 28-ąją pla-
nuota balsuoti iš naujo. Sužinoję apie
tokius ketinimus, sunerimo Lietuvos
intelektualai, Rašytojų sąjunga, vi-
suomeninės organizacijos, susirūpi-
nimą pareiškė ir Lietuvos užsienio
reikalų ministerija.

Anot jos atstovų, šis klausimas
aptariamas pokalbiuose su Kalining-
rado srities administracija ir Dūma,
Rusijos užsienio reikalų ministerija,
Rusų stačiatikių bažnyčios atstovais
Kaliningrade. Lietuvos Seimo Už-
sienio reikalų komiteto pirmininkas

Emanuelis Zingeris laišku kreipėsi į
Kaliningrado srities Dūmos atstovus
ir paprašė supratingai svarstyti tokį
Lietuvai bei dvišaliams Lietuvos ir
Rusijos santykiams svarbų klausimą. 

,,Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos tikslas yra užtikrinti, kad ne-
priklausomai nuo to, ar valstybė, kuri
nors konfesinė grupė ar religinė ben-
druomenė nuosavybės teise valdytų
Kristijono Donelaičio memorialinio
muziejaus ansamblį (jį sudaro žemės
sklypas su sodu, klebonija ir liutero-
nų bažnyčia), būtų išlaikyta pagrin-
dinė šio objekto paskirtis – mūsų is-
torinės ir kultūrinės atminties išsau-
gojimas ir įprasminimas, juolab kad
2014-aisiais švęsime 300-ąsias lietu-
vių literatūros patriarcho gimimo
metines”, – teigiama šios ministerijos
pranešime.

Dėl Kaliningrado valdžios noro
perduoti muziejų Stačiatikių bažny-
čiai susirūpino ir vietos rašytojų są-
junga. Jos vadovas Boris Bartfeld iš-
siuntė Dūmos deputatams atvirą laiš-
ką, kuriame rašo: „Sumanymas per-
duoti Kristijono Donelaičio muziejų
ir klebonijos namą Rusų stačiatikių
bažnyčiai yra tiesiog beprotiškas.
Bažnyčioje guli poeto palaikai. Šiuos
pastatus kaliningradiečiai atstatė pa-
dedami mūsų kaimynų lietuvių. Kal-
ba eina apie vietą, reikšmingą kali-
ningradiečiams, ir šventą Lietuvai,
kur gimė meninė lietuvių literatūra.
Kokią siaubingą žalą kaimyniškiems

Grėsmė Kristijono Donelaičio muziejui
Tolminkiemyje laikinai nutolo

Bažnyčioje kartais rengiami kultūros vakarai.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

santykiams su Lietuva gali atnešti
neapgalvoti veiksmai.”

•••
Praėjusių metų spalį Tolmin-

kiemyje iškilmingai buvo paminėtas
K. Donelaičio memorialinio muzie-
jaus trisdešimtmetis. Renginyje daly-
vavo nemažai svečių iš Karaliaučiaus
krašto valdžios įstaigų, didelė grupė
Karaliaučiaus srities rašytojų, taip
pat nemažai svečių iš Lietuvos.

Tolminkiemyje K. Donelaitis gy-
veno ir kunigavo nuo 1743-ųjų iki pat
savo mirties 1780 metais. Čia 1756-
aisiais vietoj buvusios medinės jis
pastatė mūrinę bažnyčią, netoliese
įkūrė Našlių namus, kurių likę tik
pamatai, klebonijos pastate, kuris bu-
vo atstatytas 1998-aisiais, parašė pa-
sakėčias ir garsiąją poemą „Metai”.
Jis pirmasis Tolminkiemyje ėmė
verstis sodininkyste, augino obelis,
vietos vaikus mokė skaityti ir rašyti,
o prisirinkęs šalia plytinčiuose lau-
kuose įvairių vaistažolių gydydavo
žmones. Be to, jis šlifavo linzes ir iš
bažnyčios bokšto, kuris taip pat at-
statytas, stebėjo žvaigždes. Poetas
dar surasdavo laiko vadovauti ir vie-
tos vaikų chorui, kuris apylinkėse
garsėjo kaip geriausias, o laisvalaikio
minutę sėsdavo rašyti. 

1964-aisiais, kai buvo minimos
250-osios poeto gimimo metinės, kilo
mintis atstatyti bažnyčią Tolmin-
kiemyje. Atstatymo darbai pradėti
1971 metais, baigti 1979-aisiais, o tų
metų spalio 11 dieną įvyko iškilmin-
gas poeto muziejaus atidarymas. Dar
1967-aisiais buvo rasti K. Donelaičio
palaikai, kurie 1979-ųjų birželio 14
dieną perlaidoti atstatytos bažnyčios
kriptoje. Čia yra ir klasiko biustas,
kuriame tiksliai atkurti jo veido
bruožai.

Pernai jubiliejinio renginio sve-
čiai kalbėjo, kad K. Donelaitis jau se-
niai tapo labai svarbiu abiems tau-
toms, jo kūryba išversta į daugybę
kalbų, o muziejuje saugoma apie 200
rodinių, pasakojančių apie K. Done-
laičio epochą, jo kūrybos ypatumus.
Daug šiltų žodžių ir padėkų buvo
skirta ilgametei muziejaus direktorei,
vietos gyventojai Liudmilai Silovai,
kuri muziejui vadovauja nuo 1978
metų, taip pat vilniečiui architektui
Napoleonui Kitkauskui, kuris padarė
labai daug, kad muziejus būtų įkur-
tas ir veiktų.

Vietos valdžios atstovai tada sa-
kė, kad į šį muziejų atveža visus Nes-
terov rajono oficialius svečius, o atei-
tyje planuoja parengti programą, kad
K. Donelaičio kūryba būtų dar labiau
analizuojama ir jos mokomasi vietos
mokyklose. Muziejaus vadovė, nuo-
širdžiai priėmusi ir pavaišinusi sve-
čius, nesiskundė, tačiau muziejaus
padėtis liūdna – gerokai sumažintas
jo finansavimas, vietoj buvusių sep-
tynių etatų liko tik du, moterims sun-
ku viską prižiūrėti. Be to, labai su-
mažėjo lankytojų skaičius, nes dėl vi-
zų režimo iš Lietuvos čia jau beveik
niekas netvažiuoja, o dar prieš porą
dešimtmečių kasmet apsilankydavo
po keliolika tūkstančių žmonių.

1974 metais memorialinis muzie-
jus buvo įtrauktas į Sovietų Sąjungos
respublikinės reikšmės kultūros pa-
minklų sąrašą, o 1997-aisiais jo sta-
tusas pažemintas – muziejus priskir-
tas Rusijos vietinės reikšmės istorijos
ir kultūros paminklams bei perduo-
tas Kaliningrado srities valdžios ins-
titucijų globai. Šiuo metu juo rūpina-
si ir jį prižiūri Kaliningrado srities
Kultūros ministerija ir Nesterovo
rajono valdžia. 

1977 metais UNESCO sprendi-
mu K. Donelaičio poema „Metai”
buvo įtraukta į Europos literatūros
šedevrų sąrašą, o Lietuvos Seimas
2014 metus paskelbė Kristijono Do-
nelaičio metais, kuriems paruošta
speciali išsami programa.

•••
Šįsyk Dūmos posėdyje Kalinin-

grado srities gubernatorių Nikolaj
Cukanov jau buvo pasiekę nerimo
ženklai iš Lietuvos – jis pateikė pra-
šymą nesvarstyti šio klausimo. Jis
buvo atidėtas neribotam laikui, o gu-
bernatorius sutiko, kad šiuo klausi-
mu reikia daugiau diskusijų su Lie-
tuva. 

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Karaliaučiuje Vaclavas
Stankevičius aiškino, kad šiuo klau-
simu bus dirbama toliau, laukia keli
svarbūs apsilankymai, Lietuvos ir
Kaliningrado srities kultūros minis-
trų bei parlamentarų susitikimai. Gal
jie taip pat padės nutolinti grėsmę
lietuvių literatūros klasiko muziejui
ir leis ramiai bei iškilmingai pasitikti
K. Donelaičio metus 2014-aisiais. 

K. Donelaičio muziejui Tolminkiemyje iškilo grėsmė.

[S]prendimas reiškia,
kad kol kas XVIII amžiuje
gyvenusio lietuvių litera-
tūros pradininko K. Done-
laičio muziejus Tolminkie-
myje lieka išsaugotas. Ar
ilgam ir kas bus toliau – kol
kas neaišku. Manoma, kad
muziejų išsaugoti būtų
lengviau, jei jis vėl patektų
į respublikinės reikšmės
kultūros paminklų sąrašą. 

L. Silova muziejui vadovauja per 30
metų.



niel Gilbert, Northern Illinois District
prezidentas; Lietuvos Evangelikų liu-
teronų bažnyčios vyskupas Mindau-
gas Sabutis; Tėviškės lietuvių liutero-
nų parapijos kunigas Liudas Miliaus-
kas; kunigas dr. Douglas Nicely iš
Jeruzalės liuteronų bažnyčios, Col-
linsville, IL; vyskupas emeritas Han-
sas Dumpys; lietuvių evangelikų re-
formatų bažnyčios kunigė diakonė
Erika Brooks. Pamaldas vedė kuni-
gas V. Aušra. Mišių metu giedojo baž-
nyčios choras kartu su visais parapi-
jiečiais. Buvo giedama trimis kalbo-
mis. Tai iš tiesų buvo jaudinančios ir
įsimintinos minutės. Iškilmingos Mi-
šios buvo užbaigtos kunigo V. Aušros
malda, dėkojant Dievui už suteiktą
malonę, už sąlygų sudarymą įsikurti

Ziono lietuvių evangelikų parapijai,
raginant neužmiršti atiduoti Jam
vertą pagarbą ir padėką.

Po Mišių visi rinkomės į ,,Chato
Del Mar” restoraną pokyliui. Pokylis
buvo pradėtas malda, po kurios
skambėjo gražūs sveikinimo žodžiai.
Iškilmingų pietų metu koncertavo
restorano atlikėjai. 

Šventiškai nusiteikę skaniai pa-
pietavome. Nors pietūs baigėsi, žmo-
nės vis dar nenorėjo skirstytis, kal-
bėjosi, bendravo, džiaugėsi tokia gra-
žia ir iškilia švente. O ir gamta, atro-
do, džiaugėsi kartu: saulutėje spin-
dėjo gelsvi, rausvi rudeniniai lapai,
mėlynas dangus, rodės, siuntė savo
sveikinimą garbingai parapijai, su-
laukusiai 100 metų.
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ONA RADZEVIÇIENÈ

Spalio 10 dieną Ziono liuteronų
parapija atšventė garbingą 100 metų
jubiliejų, šventę pasitikusi šūkiu:
,,Prisimindami praeitį, švęsdami da-
bartį, žvelgdami į ateitį, gyvenkime ir
dirbkime vieningai kartu su Kristu-
mi.”

Ziono lietuvių evangelikų bažny-
čia buvo įkurta Lietuvos liuteronų,
kuriems atvykus į svetimą šalį rei-
kėjo vietos, kur jie galėtų susirinkti,
pabūti kartu, garbinti Dievą bei
melstis gimtąja kalba. Pirmoji liute-
ronų parapija įkurta 1895 metais
Philadelphia, PA, o jau 1903 metais
kita lietuviška liuteronų parapija
įkuriama Collinsville, IL. Abi parapi-
jas įkūrė kunigas Martynas Ketura-
kaitis. Kiekvieną mėnesį jis atvykda-
vo į Čikagą perduoti Išganytojo Kris-
taus žodžius gimtąja kalba, kol 1910
m. gruodžio mėn. 4 dieną buvo įkurta
Ziono evangelikų liuteronų bažnyčia.
Vadovauti bažnyčiai pakviečiamas
kunigas John J. D. Razokas. Jam va-
dovaujant buvo pradėtas leisti lietu-
viškas laikraštis ,,Pasiuntinys”, iš-
spausdinta pirmoji Konstitucija, ku-
ria liuteronų bažnyčia naudojasi ligi
šiol.

Ėjo metai, keitėsi maldos namų
vietos, keitėsi kunigai (jų buvo net
septyni), buvusi gausi parapija net iki
600 šeimų, šiuo metu sąrašuose turi
kiek daugiau nei 300 asmenų. Dėl
kalbinių skirtumų kiekvieną sekma-
dienį pamaldos laikomos dviem kal-
bomis – lietuvių ir anglų, o kartais ir
vokiečių. Pačioje pradžioje liuteronų
bažnyčia glaudėsi First German
Church of Trinity, vėliau turėjo mažą
medinį pastatą Chicago, Bridgeport
rajone. 1922 m. persikėlė į bažnyčios
pastatą Pilsen rajone, o nuo 1974 m.
kovo mėn. 24 dienos, nusipirkus baž-
nyčią, esančią 9000 S. Menard, Oak
Lawn, ją perstačius ir išplėtus, iki
šios dienos čia yra skleidžiamas Dievo
žodis, vyksta parapijos dvasinis ir
kultūrinis gyvenimas, skaitoma Bib-
lija.

Ziono liuteronų bažnyčiai jau de-
šimtį metų vadovauja aštuntasis ku-
nigas, teologijos mokslų daktaras Val-
das Aušra. Jo entuziazmo ir pasiau-
kojančio darbo dėka įkurtas vaikų
darželis ,,Spindulėlis”, veikia sekma-
dieninė mokykla. Bažnyčia yra ne tik
maldos namai, bet ir įvairių susitiki-
mų, paskaitų vieta, taip pat ir Psi-
chologinės ir dvasinės pagalbos drau-
gijos susirinkimų bei būrelių užsi-
ėmimų vieta.

* * *
Spalio 10 dieną ryte gausus bū-

rys parapijiečių, garbingų svečių,
draugų susirinko į iškilmingas pa-
maldas vienoje iš seniausių lietuviškų
bažnyčių – Ziono liuteronų bažnyčią
giedoti džiaugsmo giesmių ir garbinti
Dievą už jo nesibaigiančią 100 metų
malonę. Iškilmingose Mišiose, kurios
buvo laikomos trimis kalbomis lietu-
vių, anglų ir vokiečių jautėsi didelis
susikaupimas ir džiaugsmas, kad toks
didelis būrys (vos tilpo į bažnyčią)
atėjo į šią šventovę dėkoti Dievui ir
pasidžiaugti, kad šie lietuvių liute-
ronų maldos namai gyvuoja 100 me-
tų, suburdami senus, jaunus ir ma-
žus. Šv. Mišiose dalyvavo ir pamoks-
lus sakė svečiai: vietinis vyskupas Da-

Ziono parapija atšventė 100 metų jubiliejų

Spalio 10 dieną Ziono liuteronų parapija atšventė garbingą 100 metų jubiliejų. Ziono evangelikų liuteronų bažnyčios archyvo nuotraukos

Šventės metu dalyvavo (iš k.): vyskupas emeritas išeivijoje Hansas Dumpys, kun. Valdas Aušra, vietinis vyskupas Daniel
Gilbert, vyskupas Mindaugas Sabutis, kun. dr. Douglas Nicely ir kun. Liudas Miliauskas.

Parapijos choras be kitų giesmių sugiedojo ir choro vadovo, parapijos pirmininko Helmut Stefan sukurtą kūrinį ,,Glo-
ria”.
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LAPKRITIS

LR Generalinis konsulatas Či ka -
go je praneša, kad dėl sveikatos prob-
le mų šių metų Europos džiazo fes -
tivalyje lapkričio 2–4 d. „Eu ropean
Jazz Meets Chicago” turėjęs dalyvau-
ja džiazo muzikantas Arkadi jus Go -
tes manas priverstas atšaukti savo
kon certus Čikagoje ir Atlantoje. Pla -
nuotas susitikimas Balzeko lietuvių
kul tūros muziejuje ir koncertas At -
lan ta mieste ne įvyks.

Lapkričio 5 d., penktadienį:
„Yates Sports Pub” (9945 Jones Brid -
ge Rd., Alpharetta, GA 30022) vyks
JAV Lietuvių Bendruomenės At lan -
tos apylinkės renginys „Džia zas, kny-
gos, paroda”.   Vyks susitikimas su
kny gos ,,Niekada nežinai” au tore Da -
nute Kalinauskaite, dr. Dai vos Mar -
ke lis knygos ,,White Field, Black
Sheep: A Lithuanian-Ame rican Life”
pri statymas, pa puo šalų paroda-par -
da vimas. Pradžia 6 val. v. 

– ,,Kunigaikščių užeigoje” kon -
cer tuos grupės ,,Broliai Aliukai” so -
lis tas Kęstutis Kazakevičius. Pradžia
8 val. v. Tel. pasiteirauti 708-594-
5622.

Lapkričio 6 d., šeštadienį:
Baltijos jėzuitų plėtros taryba kviečia
norinčius Lemonto apylinkėse stebėti
rudeninį paukščių gyvenimą. Iškylai
va dovaus paukščių žinovas Tadas
Birutis. Rinktis 9 val. r. Norinčius
pri  sijungti prašome pranešti el. paš -
tu: lithjesuit@hotmail.com arba pa -
likti žinutę tel. 630-243-6234. 

– PLC vyks tradicinis Lietuvių
Fon do (LF) rudens pokylis ,,Menas ir
mu zika”. Pradžia 5:30 val. p. p. Vie -
tas užsisakyti iki lapkričio 1 d. LF
raš  tinėje tel. 630-257-1616 arba el.
paš  tu admin@lithfund.org. 

– Lietuvių Fondas ir Phi la del phia
jau nimo sąjunga 6 val. v. kviečia į
link  s  mava karį – estradinės muzikos
koncertą Lietuvių namų žemutinėje
salėje. Įėjimas iš šoninės Tilton gat -
vės. Auka – 20 dol. Linksmins ,,Ko lo -
ra do vabalai”. 

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks „Žaltvykslės” teatro sambū rio
spek taklis „Dobilėlis pen kia la pis”.
Pra džia 6 val. v.

– Harris Theater for Music and
Dan  ce (205 E. Randolph St., Chi ca go)
kon certuos Baltijos šalių kamerinis
an samblis ,,Kremerata Baltica”, va -
dovaujamas žymaus smuikininko Gi -
don Kremer. Koncerto pradžia – 7:30
val. v. 

Lapkričio 6–7 d.: Lietuvių na -
muo se (2715 E. Allegheny Ave.,
Philadelphia, PA 19134) vyks mugė.
Ji tęsis nuo 12 val. p. p. iki 6 val. v.
Pasibaigus mu gei, lapkričio 7 d., vyks
ge  riau  sio krupniko konkursas. Įėji-
mas – 2 dol. 

Lapkričio 7 d., sekmadienį:
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų
sa vininkų draugija kviečia lietuvių vi -
suo menę 1 val. p. p. prie Steigėjų pa -
min klo prisiminti ir pagerbti miru -
siuosius.

– Švč. Mergelės Ma rijos Ne kal -
tojo Prasidėjimo parapijos Mozerio
sa  lėje po lietuviškų šv. Mišių 11:30
val. r.  paskaitą istorine tema skaitys
Ge  dimino lituanistinės mokyklos di -
rek  torė Violeta Rutkaus kienė. Po pa -
skaitos – pabendravimas, pietūs. Tel.
pasiteirauti 773-627-2137. 

Lapkričio 8–9 d.: Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629) vyks susitikimai su kun. Ge di -
mi nu Numgaudžiu, OFM. Pradžia 7
val. v. Tel. pasiteirauti: 773-776-4600.

Lapkričio 10–11 d.: Palai min -
tojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911
W. 127th St., Lemont, IL 60439) vyks
susitikimai su kun. G. Numgaudžiu,
OFM. Pradžia – 10:30 val. r. ir 7 val.
v. Tel. pasiteirauti: 630-257-5613.

Lapkričio 12–14 d.: Seselių ka -
zi mieriečių vienuolyne (2601 W. Mar -
quet te Rd., Chicago, IL 60629)  – kun.
G. Numgaudis ves rekolekcijas ,,Atsi -
nau jinimas Šventojoje Dvasioje”.
Lapkričio 12 d. rekolekcijos vyks nuo
7:30 val. v. iki 9 val. v., lapkričio 13 d.
– nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p., lapkričio
14 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p. Tel.
pasiteirauti 630-257-5613 (Daina) ir
773-776-4600 (Audra). 

Lapkričio 13 d., šeštadienį:
Šv. Trejybės parapijos salėje (53 Capi -
tol Ave., Hartford, CT) vyks iškilmin-
gas Žalgirio mūšio 600 me tinių mi nė -
ji mas. Dalyvaus prof. R. Pet rauskas iš
Lietuvos, JAV LB Kul tūros tarybos
vi cepirmininkė Dalia Ja kienė. Ren gi -
nį ruošia JAV LB New Haven apy lin -
kė kartu su Connecticut apygarda.
Pra džia 6 val. v. Vietas užsisakyti tel.
203-494-6857 (Rolandas Kiau le vi -
čius) ir tel. 860-678-0869 (Asta Ne -
nor tienė).

– Mount Carmel salėje, Brooklyn
New York Maironio lituanis ti nė mo -
kyk la švęs 60-ąjį gimtadienį. Pradžia
6 val. v.

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
cen tre vyks Draugo fondo posėdis.

– Latvių salėje (400 Hurley Ave.,
Rock ville, MD) koncertuos muzikos
gru pė iš Lietuvos ,,69 danguje”. Pra -
džia – 8:30 val. v.  Dėl išsamesnės in -
for macijos kreipkitės į Robertą Kup -
stą tel.: 941-685-0143.

– Lenkų kultūros fondo salėje
(177 Broadway Clark, NJ 07066) 8
val. v. svečiuosis dainininkas Kas ty tis
Ker bedis. Bilietus ir sta liukus užsi sa -
ky ti galite el. paštu zilvis_bublis@
yahoo.com arba tel. 732-713-5108
(Žil  vinas).

Lapkričio 13 d. Latvių centre
(11710 3rd Ave.,  Seattle, WA 98125)
nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. ir 14 d.

nuo 12 val. p. p. iki 4 val. p. p. vyks
kas metinis latvių turgus.

Lapkričio 14 d., sekmadienį:
PLC vyks kasmetinė madų paroda
,,Įspūdinga po pie tė”. Pradžia 12 val.
p. p.  Vietas užsisakyti tel. 630-655-
2485 (Regina Griškelienė)  arba tel.
708-857-8332 (Janina Ruibytė). 

– Šv. Kazimiero parapijos salėje
(Los Angeles, CA) 12 val. p. p. įvyks
Kris tos Augius parodos atidarymas.
Ren gia – Los Angeles ateitininkai. 

– Lietuvių namuose (2715 E.
Allegheny Ave., Philadelphia, PA
19134) vyks Žalgirio mūšio 600-ųjų
me tinių minėjimas ir koncertas. Vil -
niaus universiteto Senovės ir Vi du -
ram žių istorijos katedros prof. Rim -
vy das Petrauskas pakvies pokalbiui
,,Žal giris: didysis mūšis ir ilga at min -
tis”. Meninę programą atliks ,,Dai na -
vos” ansamblio vyrų vienetas, va do -
vau jamas Dariaus Polikaičio, iš Čika-
gos. Pradžia 2 val. p. p. 

– Lietuvių klube (4880 46th Ave.,
North St. Petersburg, FL 33714) po
sek madieninių pietų, 3:30 val. p. p.,
vyks populiariosios muzikos atlikėjos
Ro  mos Mačiulytės iš Lietuvos kon -
cer  tas. Surinktos lėšos bus skiriamos
Lie   tuvių Fondui. 

Lapkričio 17 d., trečiadienį:
St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo
sa lėje vyks metinis-rinkiminis narių
su sirinkimas. Pradžia 2 val. p. p. 

Lapk ričio 19 d., penktadienį:
Čiur lionio galerijoje, Jau nimo centre
vyks žinomo Lietuvos menininko Al -
gio Griškevičiaus foto grafijos parodos
,,Kasdieniniai stebuklai” atidarymas.
Pradžia 7:30 val. v. 

Lapkričio 20 d., šeštadienį:
Deer Path Inn – Windsor Hall (255
East Illinois Road, Lake Forest, Illi-
nois 60045) vyks JAV LB Waukegan-
Lake County apylinkės „Rudens puo -
ta”. Pradžia: 7 val. v. Vietas prašo ma
užsisakyti iš anksto. Daugiau in for -
macijos tel. 847-668-1731. 

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks Operos pokylis. 

– St. Petersburg, FL, Lietuvių
klu bo žiemos sezono atidarymo po-
ky lis.

– Lietuvių klube (877 E. 185th
St., Cleveland, OH) vyks ŠALFASS
su važiavimas. Pradžia – 11 val. r.
Dar   botvarkę rasite tinklalapyje
www.sal fass.org. Lietuvių klubo salė-
je tą patį vakarą koncertuos estradi -
nės mu zikos atli kėja Roma Ma čiu -
lytė. Bi lie tus galite užsisakyti tel.
440-669-4145 (Rūta). Tel. pasitei rau -

ti: 216-531-8318. 

Lapkričio 21 d. sekmadienį:
Šv. Kazimiero parapijos salėje (3855
Evans St., Los An geles, CA 90027)
vyks Lietuvos Respublikos garbės
kon sulės Daivos Čekanauskaitės-Na -
var rette pristatymas. Rengėjai – Los
An  geles lietuvių organizacijos. Pra -
džia 12 val. p. p. 

Lapkričio 25–28 d. Čikagoje
bus švenčiamas Ateitininkijos 100-
me tis. Prog ramoje – iš kilmingos šv.
Mi šios Čikagos Švento Vardo kated-
roje; kultūrinė ir aka de minė progra-
ma ,,Chicago Marriott Downtown
Mag nificent Mile” viešbutyje. Vienas
pa grindinių kalbėtojų – Kęstutis K.
Gir nius. Registruotis iki lapkričio 14 d.
Dau giau informacijos www.100-me -
tis.ateitis.org

Lapkričio 27 d., šeštadienį: Bal -
ze ko lietuvių kultūros muziejuje 6 val.
v. moterų klubas ,,Alatėja”  rengia klu -
bo 5 metų gimtadienį. Vietas užsisakyti
prašome iki lapkričio 15 d. tel. 708-205-
8742. 

Lapkričio 28 d., sekmadienį:
Ja cob Henry Mansion (20 S. Eastern
Ave, Joliet, IL)  vyks Lithua nian Mer cy
Lift ,,Šampano priešpiečių bufetas”,
skirtas 20 metų veiklos sukakčiai. Pra -
džia 1 val. p. p. Vietas užsisakyti ir dau-
giau informacijos tel. 815-485-0822
(Virga).

GRUODIS

Gruodžio 3 d., penktadienį:
PLC patalpose vyks Advento vakaras.
Pradžia 6:30 val. v.

Gruodžio 4 d., šeštadienį:
PLC  vyks renginys ,,Lietuvos diena”.
Pradžia 2 val. p. p. 

Gruodžio 5 d., sekmadienį:
PLC didžiojoje salėje vyks prelato Ig -
no Urbono 100 metų jubiliejaus šven-
tė. Pradžia – 12:30 val. p. p. Vietas
už  si sakyti pas Vandą Gvildienę: tel.
630-271-9136. 

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks Jaunimo centro metinė puota.
Šv. Mišios – 2 val. p. p., po jų – pokylis.

Gruodžio 10 d., penktadienį:
PLC patalpose vyks Advento vakaras.
Pra džia 6:30 val. v.

Gruodžio 11 d., šeštadienį:
Latvių centre (11710 3rd Ave., Seatt-
le 98125) kviečiama susėsti prie sim-
bolinio šv. Kū čių stalo. Pradžia 8 v. v. 

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

Žymus smuikininkas Gidon Kremer (viduryje) kartu su savo vadovaujamu Baltijos šalių jaunimo kameriniu orkestru
,,Kremerata Baltica” lapkričio 6 d. muzikuos Čikagos klausytojams Harris Theater for Music and Dance.  

The New York Times nuotr.
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Gruodžio 11–12 d., šeštadie-
nį–sekmadienį: PLC vyks kasmeti-
nė ,,Kalėdinė mugė”. Renginys tęsis
nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. Norinčius
pre kiauti prašome skambinti į PLC
raš tinę tel. 630-257-8787 ir užsisa -
kyti stalus. 

Gruodžio 12 d., sekmadienį:
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje – misijos choro ir vaikų choro
,,Vyturys” kalėdinis koncertas.

Gruodžio 17 d., penktadienį:
PLC patalpose vyks Advento vakaras.
Pradžia  6:30  val.v.

Gruodžio 19 d., sekmadienį:
PLC vyks Kūčių vaišės. Pradžia
12:30 val. p. p.

Gruodžio 24 d., penktadienį:
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje – Kūčių Mišios bažnyčioje 4 val.
p. p., misijos Kūčios PLC salėje 6:30
val. v., Bernelių Mišios Jaunimo rū-
muose 11 val. v.

Gruodžio 27–2011 sausio 1 d.:
Melbourne, Australijoje, vyks XXVI

Australijos ,,Lietuvių dienos 2010”.
Dau giau informacijos: www.ald20-
10.org

2011 METAI

SAUSIS

Sausio 23 d., sekmadienį: Sho-
re line Community College (16101
Green wood Ave., North, Shoreline,
WA 98133) vyks Dainiaus ir Astos Vai-
čekonių koncertas. Pradžia 3 val. p. p.
Tel. pasiteirauti 206-546-4101.

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje vyks lietuvių meno ansam-
blio ,,Dainava” religinės muzikos
koncertas. Daugiau informacijos gali-
ma rasti choro tinklalapyje www.dai-
nava.us

VASARIS

Vasario 6 d., sekmadienį: PLC
vyks Lietuvos prezidento Aleksandro
Stulginskio 115-ųjų metinių minėjimas.
Ruošia Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”. Pradžia 12:30 val. p. p. 

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Kinija sukùrè galingiausiâ 
kompiuterî pasaulyje

Beijing, spalio 28 d. (ELTA) –
Ki nijos specialistai sukūrė galingiau -
sią superkompiuterį pasaulyje, o tai
dar kartą įrodo šalies pirmavimą
tech nologijų sektoriuje. 

Kaip pareiškė vienas iš projekto
da lyvių, kompiuteris, sukurtas Ki ni -
jos nacionaliniame gynybinių techno -
lo gijų universitete, yra galingiausias
su perkompiuteris pasaulyje: jo ga lin -
gu mas beveik dukart viršija dabarti -
nio pirmūno – kompanijos ,,Cray” su -
kur tą kompiuterį, įrengtą Oak Ridge

fi zikos laboratorijoje Jungtinėse Val -
stijose. 

Didžiausias kompiuterio ,,Cray”,
ku ris priklauso Tennessee valstijoje
esančiai Oak Ridge nacionalinei labo-
ratorijai, greitis yra 1,75 petaflopo.
Vie nas petaflopas yra lygus 1000 tri -
li jonų skaičiavimų per sekundę. Jį
nau doja mokslininkai, atlikdami ty -
rimus astrofizikos, klimato pokyčių ir
bran duolinės energijos srityse.

Į Kinijos superkompiuterį, pa va -
dintą ,,Tianhe-1A”, įdiegti mikropro -
ce soriai, kurių bendras galingumas
sie kia 2,5 petaflopo. ,,Tianhe-1A”
įreng tas valstybiniame Tiandžino su -
per kompiuterių centre. 

Pastebima, kad po naujojo su per -
kom piuterio pristatymo į galingiau -
sių pasaulyje skaičiavimo sistemų
tre jetuką iškart įeis dvi sistemos iš
Kinijos. Naujausią ,,500 galingiausių
superkompiuterių” sąrašo versiją or -
ganizacija ISC turėtų pa skelbti 2010
m. lapkritį.

Varšuva, spalio 29 d. (AFP/
BNS) – Lenkija ir Rusija penktadienį
pa sirašė susitarimą dėl rusiškų gam -
ti nių dujų tiekimo iki 2022 metų, ku -
ris buvo pasiektas anksčiau šį mėnesį
Mas kvoje, pranešė lenkų vicepremje -
ras. 

,,Man malonu, kad derybos dėl
pa pildomo dujų tiekimo į Lenkiją
sėk mingai baigtos. Šis susitarimas
taip pat atvers kelią bendradarbiauti
nau jose srityse”, – sakė vicepremje -
ras Waldemar Pawlak žurnalistams
Var šuvoje.

Rusijai pasirašant susitarimą at -
sto vavo vicepremjeras Igor Se čin. Su -
tartyje numatyta, kad Rusija iki 2022
metų tieks dujas Lenkijai. Taip pat
sutarta dėl Vakarų Europai tie kia mų
rusiškų gamtinių dujų tranzito ,,Ja -
ma lo-Europos” vamzdynu per Len -
kijos teritoriją iki 2019 metų.

Pirmąjį susitarimo variantą, kurį
sausį parengė ,,Gazprom” ir Lenkijos
valstybinė dujų įmonė ,,PGNiG”, už -

gin čijo Europos Sąjunga, kuri pa -
reikalavo garantijų, jog kiti dujų ope -
ra toriai, kaip reikalauja Europos
kon kurencijos taisyklės, turės priė ji -
mą prie Lenkijos teritorija einančios
vam zdyno atkarpos.

Briuseliui kelia susirūpinimą
ben drovė ,,EuRoPol Gaz”, kurios 48
proc. priklauso ,,Gazprom” ir tiek pat
– ,,PGNiG” ir kuri naudoja dujotiekio
Lenkijos ruožą. Pagal ES įstatymus,
visi operatoriai, o ne tik vienas ar du,
turi turėti prieigą prie dujų transpor -
ta vimo įrengimų Sąjungos te ri to ri -
joje.

Vienvaldė ,,Gazprom” sako, kad
Len kijos bendrovė ,,Gaz-System” yra
tech ninis vamzdyno atkarpos, ei nan -
čios Lenkijos teritorija, operatorius ir
pri duria, jog kiti operatoriai taip pat
turės priėjimą.

Lenkija 30 proc. suvartojamų du -
jų gauna iš vidaus šaltinių, daugiau
nei 40 proc. importuoja iš Rusijos, o
li kusią dalį – iš kitų šalių.

Lenkija ir Rusija pasiraõè 
susitarimâ dèl dujû tiekimo

ES vadovai stipriai 
griežtina finansû drausmê

VDU – nemokamos kalbû 
pamokos jaunimui

Kaunas, spalio 29 d. (ELTA) –
Pir mą kartą savo istorijoje Vy tauto
Di džiojo universitetas (VDU) suteiks
ga limybę mokslei  via ms, besidomin -
tiems studijomis šioje aukštojoje mo -
kyk loje, šešias savaites nemokamai
mo kytis vienos iš aštuonių užsienio
kal bų: prancūzų, vokiečių, ispanų,
ita lų, japonų, portugalų, turkų, kinų.
Už siėmimuose, kurie prasidės lapkri -
čio 8-ąją, kalbų bus mokoma nuo
prad menų, pristatant ir tų šalių kul -
tūras.

,,Siekiant sudominti moksleivius
buvo atrinktos tiek įprastos, tiek ir
eg zotiškos kalbos, kurių mokys gerai
jas išmanantys ir sugebantys įdomiai
ži nias perteikti dėstytojai. Tikime,
pro jektas sulauks didelio moksleivių
su sidomėjimo, nes galimybę nemoka-
mai išmokti tokių įvairių užsienių

kal  bų gali pasiūlyti ne kiekvienas
uni versitetas. Vytauto Didžiojo uni -
ver sitetas – vienintelė aukštoji mo -
kyk la Lietuvoje, siūlanti studentams
net 24 užsienio kalbas. Projektu
‘VDU kalbų ir kultūrų mokykla
2010’ siekiama supažindinti mokslei -
vius su pačiomis įdomiausiomis, po -
pu liariausiomis tarp studentų kal bo -
mis”, – apie naująjį moksleiviams
skir tą projektą mintimis dalijosi
VDU Studijų rinkodaros tarnybos di -
rek torė Miglė Šontaitė.

Pamokos numatomos lapkričio
8–gruodžio 17 dienomis. Dalis jų vyks
ang lų kalba. Išklausiusiems visas
pas kaitas baigiamojo renginio metu
(kul tūrų vakare) bus įteikti pa žy mė -
ji mai. Pageidaujantys kalbos pamo -
kas galės pratęsti kitą semestrą kar -
tu su VDU studentais.

Briuselis, spalio 29 d. (ELTA) –
Eu ropos Sąjungos viršūnės Briu se ly -
je susitarė dėl plataus finansų draus-
mę visame bloke griežtinančio plano,
ku ris laikomas didžiausia permaina
nuo to laiko, kai buvo įvestas euras.
Eu ropos Sąjungos šalių vadovai taip
pat sutarė, jog būtina įkurti nuolatinį
fon dą krizės ištiktoms euro zonos ša -
lims gelbėti. 

Pasak LTV naujienų tarnybos,
tai sistemą drebinanti reforma. Iki
šiol baudos galėjo būti taikomos tik
toms euro zonos narėms, kurių biu -
dže to deficitas peržengdavo 3 proc.
ribą. Dabar jų bus imamasi, jeigu at -

siras požymių, kad šalies ekonominė
po litika yra pavojinga. 

Šaliai bus suteikti šeši mėnesiai
pa dėčiai ištaisyti, po to bus taikomos
baudos – gali būti nutrauktos Eu ro -
pos Sąjungos subsidijos. Europos Są -
jun ga tikrins kiekvienos šalies biu -
džetų projektus – tam, kad nebūtų
per  daug nukrypta nuo normos. 

Liūto dalį į euro zonos ir apskri-
tai į Europos Sąjungos bendrą aruo -
dą įnešanti Vokietija diktavo savo są -
ly gas.

Kad sutiktų dėl nuolatinio fondo
kri zės ištiktoms šalims gelbėti, Vo -
kie tija kėlė Lisabonos sutarties pa -
taisų sąlygą. Ją palaiko Prancūzija. 

Lietuvos prezidentė sakė, jog jei
pa aiškėtų, kad kito teisinio kelio nėra
ir dėl to sutartų visos šalys, Lietuva
taip pat palaikys tokį siūlymą. 

Nors visos šalys sutiko, jog būti-
nos naujos taisyklės, kad nepasikar-
totų tokia krizė kaip Graikijos, ne -
trūko aštrių pareiškimų, kol galop
pri tarta Europos Sąjungos preziden-
to Herman van Rompuy parengtam
veik smų planui, kuris numato griež-
tas baudas ir kontrolę. 
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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

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

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

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

Lietuvos valstybinė mokesčių
inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos, remdamasi ir
Valstybinės ligonių kasos prie Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos medžiaga, parengė infor-
macinį pranešimą apie gyventojų pri-
valomąjį sveikatos draudimą.

Sveikatos draudimas – našta 
ar būtinybė?

Privalomasis sveikatos draudi-
mas (toliau – PSD) – tai valstybinis
draudimas, kuris yra ir mūsų svei-
katos apsaugos sistemos finansavimo
pagrindas. Visų Lietuvoje nuolat gy-
venančių ir laikinai gyvenančių, ta-
čiau Lietuvoje dirbančių asmenų mo-
kamos PSD įmokos, taip pat valsty-
bės biudžeto lėšos kaupiamos Priva-
lomojo sveikatos draudimo fonde (to-
liau – PSDF) ir tampa patikinimu ap-
draustiesiems, nes prireikus jų svei-
katos priežiūros išlaidos (bent jau di-
džioji dalis) iš šio fondo ir bus atly-
gintos. Tai reiškia, kad visiems bus
suteikta paslaugų tiek, kiek reikės,
nepriklausomai nuo konkretaus gy-
ventojo sumokėtų įmokų. Dalyva-
vimas sveikatos draudimo siste-
moje – užtikrinta finansinė para-
ma žmogui susirgus. 

Iš tiesų yra labai svarbu suprasti,
jog kiekvienas asmuo turi atsakingai
pasirūpinti sveikatos draudimu, ka-
dangi neaišku, kada gali įvykti nelai-
mė, kitaip tariant, draudiminis įvy-
kis. Ir tai nėra vien valstybių rūpes-
tis, gyventojas pats turi pagalvoti,
kas juo pasirūpins, jam prireikus me-
dicininių paslaugų. Labai svarbu pa-
tiems gyventojams iš anksto apsi-
spręsti, kurios šalies sveikatos drau-
dimo sistemoje jie dalyvaus. Atsi-
žvelgiant į nacionalinių bei tarptau-
tinių teisės aktų nuostatas, paprastai
asmenys sveikatos draudimu yra
draudžiami toje šalyje, kurioje jie fak-
tiškai gyvena, kadangi visų pirma na-
mų valstybėje dažniausiai ir prireikia
tų paslaugų, kurias užtikrina svei-
katos draudimas. 

LR nuolat gyvenantys 
asmenys  

Nuolat Lietuvoje gyvenantys ir
dirbantys arba vykdantys savaran-
kišką veiklą (pavyzdžiui, gauna darbo
užmokestį, vykdo žemės ūkio ar kitą
individualią veiklą, yra individualios
įmonės savininkai ir panašiai) PSD
įmokas moka nuo uždirbamų paja-
mų. Pajamų neuždirbantys ir ne-
patenkantys į valstybės lėšomis
apdraustųjų sąrašą* 72 Lt per
mėnesį dydžio įmokas nuolat
Lietuvoje gyvenantys asmenys
moka savarankiškai. 

* Apdraustaisiais, kurie drau-
džiami PSD valstybės lėšomis laiko-
mi:

1) asmenys, gaunantys Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatytą bet
kurios rūšies pensiją ar šalpą;

2) nedirbantys darbingo amžiaus
asmenys, užsiregistravę gyvenamo-
sios vietos darbo biržoje kaip norin-
tys ir galintys dirbti tam tikrą darbą;

3) nedirbantys darbingo amžiaus
asmenys, turintys įstatymų nus-
tatytą būtinąjį valstybinio socialinio
pensijų draudimo stažą valstybinei
socialinio draudimo senatvės pensijai
gauti;

4) moterys, kurioms įstatymų
nustatyta tvarka suteiktos nėštumo

ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios
moterys nėštumo laikotarpiu 70 die-
nų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir
daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po
gimdymo;

5) vienas iš tėvų (įtėvių), augi-
nantis vaiką iki 8 metų, taip pat vie-
nas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir
daugiau nepilnamečių vaikų;

6) asmenys iki 18 metų;
7) Lietuvos Respublikos bendrojo

lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir
aukštųjų mokyklų dieninių skyrių
moksleiviai ir studentai, taip pat Lie-
tuvos Respublikos piliečiai ir kitų
valstybių piliečiai bei asmenys be pi-
lietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos
Respublikoje, studijuojantys Europos
Sąjungos valstybių narių aukštųjų
mokyklų dieniniuose skyriuose;

8) valstybės remiami asmenys,
gaunantys socialinę pašalpą;

9) vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas
ar rūpintojas, slaugantis namuose as-
menį, kuriam nustatytas neįgalumo
lygis (vaiką invalidą), arba asmenį,
pripažintą nedarbingu (iki 2005 m.
liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24
metų, arba asmenį, pripažintą ne-
darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I
grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų,
atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį,
kuriam nustatytas specialusis nuola-
tinės slaugos poreikis (iki 2005 m. lie-
pos 1 d. – visiška negalia);

10) asmenys, teisės aktų nustaty-
ta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;

11) asmenys, sergantys visuome-
nei pavojingomis užkrečiamosiomis
ligomis, kurios yra įtrauktos į Svei-
katos apsaugos ministerijos patvir-
tintą sąrašą;

12) pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyviai – kariai savanoriai, laisvės
kovų dalyviai; reabilituoti politiniai
kaliniai ir jiems prilyginti asmenys,
tremtiniai ir jiems prilyginti asme-
nys, taip pat asmenys, nukentėję
1991 m. sausio 13-osios ar kituose
įvykiuose gindami Lietuvos neprik-
lausomybę ir valstybingumą;

13) asmenys, prisidėję prie Čer-
nobylio atominės elektrinės nelaimės
pasekmių panaikinimo;

14) buvę geto ir buvę mažame-
čiai fašistinių prievartinio įkalinimo
vietų kaliniai;

15) valstybės pripažįstamų tra-
dicinių religinių bendrijų dvasi-
ninkai, dvasininkų rengimo mokyklų
studentai ir vienuolijų noviciatuose
atliekantys vienuolinę formaciją nau-
jokai;

16) asmenys, kuriems įstatymų
nustatyta tvarka yra pripažintas Af-
ganistano karo dalyvių teisinis sta-
tusas;

17) nelydimi nepilnamečiai už-
sieniečiai;

18) papildomą ir laikiną apsaugą
Lietuvos Respublikoje gavę užsienie-
čiai: asmenys iki 18 metų, asmenys,
kuriems nustatyta liga ar organizmo
būklė, įrašyta į Sveikatos apsaugos
ministerijos patvirtintą sąrašą, vie-
niši tėvai, auginantys nepilnamečius
vaikus, moterys nėštumo metu 70
dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms
ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos
po gimdymo, asmenys, kuriems su-
kako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatytas senatvės pensijos amžius.

Jei PSD apdraustas (ar apsi-
draudęs) Lietuvos pilietis lankosi Eu-
ropos Sąjungos šalyse, taip pat Nor-
vegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine bei
Šveicarijoje, ir jam prireikia būtino-
sios medicinos     Nukelta į 11 psl.

DĖL PAPILDOMO SVEIKATOS 
DRAUDIMO LR PILIEČIAMS
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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

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.www.draugas.orgwww.draugas.org

Sudoku Nr. 32

IEŠKO DARBO

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

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

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

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, kalbanti rusų, lietuvių, ang-
lų, lenkų kalbomis, vairuojanti, tu-
rinti dokumentus,ieško senelių prie-

žiūros darbo naktimis arba rytais iki
12 val. pietiniuose rajonuose. Valymo
darbų nesiūlyti. Tel. 773-387-7232.

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

* Moteris ieško darbo antradieniais
ir ketvirtadieniais arba vakarais.
Tel. 630-706-1188.

* Dirbanti moteris gali pakeisti
savaitgaliais. Tel. 630-915-3019.
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Kokią vietą randa ateitininkuose kū ry -
biniai interesai?
– Ateitininkuose visada buvo kultūrinė elito
ugdymo vizija. Turi būti ugdomi kultūriniai
aristokratai – vadai;
– su emigracija mes praradome savo kul tū rinį
vadovavimą;
– klausimas dabar – ar mes atsigausime
ateityje? Norint atsigauti reikia dviejų da-
lykų:
1.  daugiau humanitarinių studijų, turi būti
balansas su techniniais mokslais;
– turime parodyti bent kultūrinę kryptį ar
domėjimąsi;
– ateitininkija atrodo daugiau nebebus
viršūnėje, neg aplinka mums neduoda sąlygų
tai ugdyti;
2. daugiau literatūros – viskas darosi folk-
liorai, trūksta tikros literatūros; 
– dalyvaujama tik choruose, tautinių šokių
grupėse, mokslo kultūros sritimis mažai
dominasi;
– Gabumų pas mus netrūksta, reikia tik noro
ir progų.

Katalikiškumas – kur jis atsidurs?

– katalikiškumas suteikia ugdomąją reikšmę žmogaus gyvenime;
– šis principas ateitininkuose visada bus svarbus, nes mes esame jaunimo or-
ganizacija, o jaunimui tie klausimai ir rūpi;
– mes turime pereiti kritikos ir abejonės laikotarpį;
– svarbiausia pas ateitininkus būtų tai, kad mes religijos neišskirtume iš visų
sričių gyvenimo. Religinį momentą ypatingai išskirti nereikėtų kaip daro pen-
tekostoninkai ir kiti sharizmatiniai sąjūdžiai;
– pas lietuvius parapijose randasi taip pat ir tautinis motyvas. Mes turime jausti
pareigą pirmauti savo parapijose dvasiniu apaštalavimu, ėjimu į komitetus,
tarybas ir t.t.;
– katalikiškumo bazė turi būti tautiškumo ir visuomeniškumo principuose; 

Ugdymo kryptis — ar pasikeis?

– ugdyme turime pabrėžti ne principų atskyrimą, bet derinimą;
– principai, tai sudaro organišką visumą;
– dinamiškumas kaip tik yra ryšių sumezgimas tarp principų;
– ugdymo procese mums reiktų daugiau teirautis, ieškant ir pritaikant naujus
metodus;

Ar mes ateityje persiorganizuosime?

– iš MAS reiktų atskirti jaunučius, sudarant JAS [Tai buvo padaryta – Red.];
– lygiai taip pat iš ASS reiktų išskirti jaunus akademikus, padarant AASS;
– priežastys: atėjo laikas skaitytis su amžiaus skirtumais. Lietuvoje jaunučių
nebuvo, užtat jie tremtyje buvo prijungti prie MAS. Dėl akademikų, gal taip
sendraugiuose atsirastų daugiau narių, nes jaunieji jaustųsi patogiau, drąsiau
savaamžių tarpe; 
– reikia kreipti dėmesį į mokyklų ir mokslo lygio skirtumus;  
– daryti penkias sąjungas – mes jau esame užtektinai išaugę;
– kadangi dabartinė Taryba funkcionuoja labai blogai, gal reiktų tenkintis komi-
sijomis, rinktomis atskiriems darbams atlikti. Taip pat, vietoj didelės tarybos
reiktų bazuotis mažu skaičiumi  kvalifikuotų žmonių, kurie interesuojasi tikru
darbu;

Koks mūsų santykis su Lietuvos ateitininkais?

– slapti būreliai randasi Lietuvoje;
– jei Lietuva atgautų satelito stovį, būtų lengviau burtis aplink centrą, o slapti
būreliai dirbs savarankiškai visai be centro;
– jei Lietuva atgautų savo nepriklausomybę, būtų naujas laikotarpis ateitinin-
kijos istorijoje. Mūsų išeivijos veikla pasidarytų periferijoje šios naujos dygstan-
čios dinamikos. Mūsų veiklos medžiaga būtų nemažas informacijos davinys
jiems. O jei ne, tai mes liksime tokioj pačioj vadinėje stadijoje kaip dabar esame;

Kaip su vadų paruošimu ateityje?

– savaime vadų atsiranda iš tik ką baigusiųjų studijas;
– mums reikia vadų kategorijų: turime metodinius, techninius, paskaitininkus,
inspiratorius, ir rūpintojėlius (pastovieji darbininkai);
– mūsų trūkumas tai, kad mes neišstudijavome kokių rūšių vadų mums reikia.
Tas reikalas paliekamas Dievo valiai;
– bandoma ugdyti sąmoningesnį branduolį, kelti organizacijos lygį kursuose
moksleiviams ir studentams, nors dauguma yra susidarę nuomonę, kad kursai
ruošia vadovus;
– vadų ruošimui reikia specialių kursų, pagrįstų sekančia: stebėk, spręsk ir veik
metodika. Geriausiai tai įvykdyti yra studijinių būrelių forma vietovėse, kur
diskutuojama vietos problemos ir yra galimybė, gerai pažįstant aplinką, spren-
dimus įvykdyti;
– Kol kas visi jaučiame reikalą, bet nieko apie tai nedarome.
Atsakymai visiems iškeltiems klausimams priklausys nuo kiekvieno dabar esan-
čio ateitininko. Ieškojime gilesnių vertybių liks mums tik svarstymas ir pritai-
kymas to, ką tikime.

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo

Penktadienį, lapkričio 26 d.
10:00 val. ryto 
Iškilmingos šv. Mišios, Čikagos Švento Vardo katedroje

Atnašauja vysk. Gintaras Grušas. 

Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai dalyvauti, 
meldžiant Dievo malonių Lietuvos ir išeivijos jaunimui.

2:00 val. p.p. Šventės atidarymas
,,Marriott Magnificent Mile” viešbutyje 540 N. Michigan Ave. Chicago
Prof. Kęstutis Girnius: ,,Trys pamatiniai klausimai 21-ame amžiuje”
Vygantas Malinauskas ,,Ateitininkija šimtmečio sandūroje: viltys ir iššūkiai”

4:00 – 5:00 val. p. p. Diskusijos
Moksleiviams, studentams ir vyresniesiems atskirose salėse.
Šventės angliškai kalbantiems svečiams: Ateitininkija 101 – ,,Epic Journey to Today”

5:15 – 6:00 val. v. Prof. Kęstučio Skrupskelio knygos ,,Ateities
draugai — ateitininkų istorija (iki 1940 m.)“ pristatymas  
Dalyvauja Prof. Kęstutis Skrupskelis/dr. Augustinas Izdelis

8:30 val.v. Vakarinė programa — Dainavos ansamblio vyrų
vienetas

Šeštadienį, lapkričio 27 d.
,,Marriott Magnificent Mile” viešbutyje

8:30 val. ryto ,,Šimtas ateities metų”
Ateitininkų Federacijos paruoštas ateitininkijos šimtmečiui skirtas filmas. 

9:30 val. ryto simpoziumai: Ateitininkų penkių principų iššūkiai 21 amžiuje

9:30 – 10:15 val. r. Katalikiškumo principas – ,,Iššūkiai ir uždaviniai, pripažįstant Dievą,
Kristų ir Jo Bendriją ateitininkijos antrojo šimtmečio angoje” Vadovauja: kun. dr. Kęstutis A.
Trimakas;  koreferentai dr. Indrė Čuplinskaitė ir Monika Mikulionytė. 

9:30 val. r.  Šventės angliškai kalbantiems svečiams: Ateitininkija 101 – ,,The Heart of the
Matter”.

10:20 – 11:05 val. r. Tautiškumo principas – vadovauja dr. Petras V. Kisielius; koreferentai
dr. Remigijus Satkauskas ir Joana Kuraitė-Lasienė.

11:10 – 11:55 val. r. Inteligentiškumo principas – vadovauja dr. Andrius Kazlauskas;
korefe rentai dr. Romualdas Kriaučiūnas, dr. Vainis  Aleksa, ir Andrius Giedraitis. 

2:00 val. p. p. simpoziumas:  Antra dalis  

2:00 – 2:45 val. p. p Šeimyniškumo principas:  vadovauja  dr. Vita Aukštuoliene ir
dr. Pranutė Domanskienė.  

2:50 – 3:35 val. p. p. Visuomeniškumo principas: vadovauja Vytas Maciūnas;
koreferentai: Janina Udrienė, Daina Siliūnienė ir Saulius Kuprys.

4:00 – 5:00 val. v.  Šv. Mišios viešbutyje

6:30 val.v. pokylis: groja ,,City Lights Orchestra”

Sekmadienį, lapkričio 28 d.
Šventės dalyviai išsiskirsto namo  

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

ar el. paštu: RitaRusenas@yahoo.com
Prašome, kad dalyviai užsiregistruotų iki lapkričio 14 d.

Ateitininkijos šimtmečio šventė
Čikagos miesto centre

lapkričio 25–28 d.

PARODA: Per visą savaitgalį ,,Marriot” viešbutyje veiks Ateitininkijos 100-mečio jubiliejinė
paroda: ,,Žvelgiame į praeitį – žengiame į ateitį!”  

Pastabos:

Lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 6:00 val. v. ,,Marriott” viešbutyje veiks registracijos stalas.
Bus galima pasiimti savaitgalio registracijos anketas ir kitą informaciją 

Jauniems ateitininkams: Savaitgalio metu jaunučiams ir jauniams ateitininkams yra ren-
giama atskira programa. 

Programa negalutinė – apie pakeitimus bus paskelbta spaudoje.

Plačioji lietuvių visuomenė yra maloniai
kviečiama dalyvauti visoje programoje 

atkelta iš 2 psl.

Kun. Stasys Yla apie 2010 m.

Kun. Stasys Yla
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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

Skelbimû skyriaus

tel. 1-773-585-9500

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

Reikalingas žmogus dirbti
ofise. Privalo laisvai kalbėti

angliškai. 
Tel. 708-906-3041

Atkelta iš 8 psl.   pagalbos, ten jam
suteiktos tokios paslaugos visiškai
arba iš dalies apmokamos iš PSDF
biudžeto lėšų.

Nuolat Lietuvoje negyvenantys,
tačiau Lietuvoje dirbantys

asmenys

Lietuvoje nuolat negyvenantiems
asmenims PSD įmokas Lietuvoje rei-
kia mokėti tik tuo atveju, jeigu:

� jie dirba arba vykdo savaran-
kišką veiklą Lietuvos Respublikoje
(pavyzdžiui, gauna darbo užmokestį,
vykdo žemės ūkio ar kitą individualią
veiklą, yra individualios įmonės sa-
vininkai ir panašiai). Šiuo atveju PSD
įmokos mokamos nuo uždirbamų
pajamų;

� pagal Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės ap-
saugos sistemų taikymo pagal darbo
sutartį dirbantiems asmenims, sava-
rankiškai dirbantiems asmenims ir jų
šeimos nariams, judantiems Bend-
rijoje (toliau – Reglamentas (EEB)
Nr. 1408/71 (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35)
nuostatas jiems netaikoma užsienio
valstybės teisės aktai socialinio (ir
sveikatos) draudimo srityje, t. y. jie
nėra apdrausti PSD Europos Sąjun-
gos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islan-
dijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijo-
je. 

LR piliečiai, ilgam išvykę 
į užsienį 

Teisės aktai nenumato pareigos
dalyvauti LR PSD sistemoje, jeigu as-
muo Lietuvoje nuolat negyvena ir
nedirba ar nevykdo savarankiškos
veiklos. Gyventojai, kurie yra galuti-
nai išvykę iš LR ir savo pilietines tei-
ses, pareigas bei socialinius interesus
susieję su užsienio valstybe, pavyz-
džiui, ten legaliai dirba, moka mokes-
čius (įskaitant socialinio, sveikatos
draudimo įmokas), naudojasi užsie-
nio valstybės teikiamomis paslau-
gomis, turėtų apie tai pranešti  ati-
tinkamoms Lietuvos institucijoms
tam, kad šiam asmeniui nebebūtų
taikomos privalomos pareigos kaip
Lietuvos PSD sistemos dalyviui. Kol
įmokas administruojančios instituci-

jos nežino, kad asmuo Lietuvoje nuo-
lat negyvena, jam skaičiuojamos PSD
įmokos (72 Lt/mėn.), kadangi Lietu-
voje nuolat gyvenantys, tačiau paja-
mų neuždirbantys asmenys privalo
draustis PSD savarankiškai. Todėl iš
Lietuvos ilgesniam laikui nei 183
dienos išvykę asmenys privalo įvyk-
dyti prievolę, numatytą LR gyvena-
mosios vietos deklaravimo įstatyme
ir deklaruoti gyvenamosios vietos pa-
keitimus Lietuvos Respublikos gy-
ventojų registre. Gyvenamosios vie-
tos deklaravimą tiesiogiai ar elektro-
niniu būdu galima atlikti seniūnijoje,
jeigu seniūnijos nėra, kitame savival-
dybės padalinyje, o jau išvykus – kon-
sulinėje įstaigoje. 

LR piliečiai, kurie yra išvykę į
kitą Europos Sąjungos valstybę, taip
pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenštei-
ną ar Šveicariją, gyventi ir dirbti ir
PSD draudžiasi šiose valstybėse, net
ir tais atvejais, kai jie atvyksta į Lie-
tuvą ir jiems reikalinga medicinos
pagalba, gydymo įstaigoje jie gali
gauti medicinines paslaugas nemoka-
mai, prieš tai pateikus tam tikrus
dokumentus, išduotus tos šalies, ku-
rioje mokamos PSD įmokos. Ši šalis
apmokės medicininės pagalbos iš-
laidas. 

Gyventojams, kurie iš Lietu-
vos išvyko trumpam (trumpiau nei
183 dienoms), pavyzdžiui, laikinai
dirbo užsienyje ir dėl to nedeklaravo
išvykimo, PSD įmokų mokėti nerei-
kia, jeigu jie atitinkamais laikotar-
piais buvo apdrausti socialiniu (įskai-
tant sveikatos) draudimu Europos
Sąjungos valstybėse narėse, Islan-
dijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine ar
Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti ati-
tinkamą formą dokumentą, įrodantį,
kad jie buvo apdrausti socialiniu (ir
sveikatos) draudimu užsienyje. 

Gyventojams, išvykusiems į tre-
čiąsias valstybes, labai svarbu at-
kreipti dėmesį, jog tarptautiniai tei-
sės aktai nenumato jų medicininių
paslaugų išlaidų atlyginimo mecha-
nizmo Lietuvoje, todėl, nemokėdami
PSD įmokų Lietuvoje ir sugrįžę į Lie-
tuvą, prireikus medicininių paslaugų
jas apmokėti turės patys.

Valstybinė mokesčių
inspekcija prie LR finansų 

ministerijos info

DĖL PAPILDOMO SVEIKATOS 
DRAUDIMO LR PILIEČIAMS
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Spalio 28 d., ketvirtadienio, vakarą sostinėje buvo pristatyti madų kūrėjo
Juozo Statkevičiaus 2011- ųjų metų pavasario/vasaros drabužiai. 

Manolo Blahnik ir Jimmy Choo aukštakulniai, ploniausios vilnos ir šilko
pluošto audiniai su ,,šlapiu poveikiu”, suknelės-lietpalčiai, prie kūno priglun-
danti zomša, rinktinės odos, karališkas muaras, šilkas ir atlasas, šilkas ir
tafta, pastelinės spalvos, sodrūs tonai – pagrindiniai J. Statkevičiaus kitų me-
tų šiltojo sezono haute couture – aukštosios mados – drabužių bruožai. 

Per beveik valandą trukusį mados spektaklį J. Statkevičius pristatė 30
moteriškų modelių. Susirinkusieji žavėjosi teatro kostiumais, kasdienai ir
išeigai tinkamais kostiumėlių ansambliais, sukniomis. 

Madų kūrėjas grįžo prie savo ištakų ir visus nustebino sukurdamas vy-
rišką laisvalaikio madą. Buvo pristatyta ir 20 naujų modelių, skirtų stilingam
laisvalaikiui ir neformalioms progoms. Vyrams lietuviškuoju mados genijumi
jau pramintas J. Statkevičius parinko aštrius, bet patogius kirpimus, rinkti-
nes medžiagas ir nebanalius, pažymėtina – savo paties kurtus, avalynę, ran-
kines, papuošalus. Vyriškuose drabužiuose vyravo juoda, balta, smėlio, mels-
vos, pilkšvos spalvos. Tokius kostiumus dėvintis vyras yra pasaulio pilietis,
puikiai besijaučiantis tiek Vilniuje, tiek Paryžiuje, Londone ar New York, Ant-
verpene. 

J. Statkevičiaus sukurtus drabužius rodė tokie pasaulinio garso asmenys,
kaip Maskvos Didžiojo teatro primarijus Nikolaj Ciskaridzė, manekenė
Svetlana Griaznova ir britų aktorius Dexter Fletcher. 

ELTA

J. Statkevičius pakvietė į pavasarį

Gedimino Savickio (ELTA) nuotraukos

Juozo Statkevičiaus (viduryje) drabužių pristatymą užbaigė įspūdinga nuo-
takos suknele pasipuošusi Ditė Antanaitytė (dešinėje). 

Statkevičiaus drabužį dėvi Asta Va-
lentaitė.

Statkevičiaus drabužį dėvi britų ak-
torius Dexter Fletcher.

Statkevičiaus drabužį pasaulinio gar-
so manekenė Svetlana Griaznova.

Statkevičiaus drabužį dėvi Vaida
Židonytė.

Statkevičiaus drabužį dėvėjo ir operos solistas Edgaras Montvydas.
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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

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
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šeštadien�, 2010 m. lapkri�io 6 d. 
 

Pasaulio Lietuvi� Centre, 14911 127th St., Lemont, Illinois 
 

5:30 Kokteiliai – (Fondo sal�je) 
6:30 Koncertas – (Fondo sal�je) 

7:30 Vakarien�, LF stipendij� iteikimas, 
meno parodos-aukciono uždarymas, šokiai - (PLC sal�je) 

 

 
 

Pokylio metu vyks A†A Dr. Jono ir p. Joanos Valai�i� meno darb� kolekcijos parodos ir tyliojo aukciono 
uždarymas. Lešos skiriamos Lietuvi� Fondo apimtyje �steigtam 

 

“Dr. Jono ir ponios Joanos Valai�i� stipendij� fondui, skirtam remti medicinos ar 
meno srityje studijuojan�ius studentus“ 

 

Parodoje: Prano Domšai�io, Viktoro Petravi�iaus, Romo Viesulo, 
Joanos Valaitien�s bei kit� meninink� darbai. 

 

Bilietai � pokyl� ir koncert� - $75 
Studentams - $45 

 

 
Detalesn� informacija ir rezervacijos (iki lapkri�io 1 d.):  

www.lithuanianfoundation.org 
admin@lithfund.org 
tel. 630.257.1616 

 
 

 

FARIZIEJAUS DVASIA
Atkelta iš 3 psl.    Fariziejai tegu
mąsto, ką nori, bet išpažinti savo kal-
tes yra šventas, pagyrimo vertas dar-
bas. Besigailintį žmogų pagiria pats
Kristus: „Kiekvienas, kuris save
aukština, bus pažemintas, o kuris
save žemina, bus išaukštintas” (Lk
18, 14). Šventasis Raštas moko ir
skatina nesigėdyti savo silpnumo, nes
Dievas yra ne galingųjų, bet silpnųjų
pusėje. Siracido knygoje skaitome:
„Jis nėra kurčias našlaičio verksmui
ar našlės, kai ji lieja savo skundą. (...)
Nuolankiojo malda prasiskverbia pro
debesis” (Sir 35, 14–17).

Apaštalas Paulius kalėjime laukė
mirties bausmės. Ar gali būti silpnes-

nis ir vargingesnis žmogus už gran-
dinėmis surakintą ir mirties lau-
kiantį kalinį? Tačiau Paulius buvo
pilnas vilties. Jis rašė: „Mano iškelia-
vimas arti. Iškovojau gerą kovą, bai-
giau bėgimą, išsaugojau tikėjimą. To-
dėl manęs laukia teisumo vainikas,
kurį aną dieną man atiduos Viešpats,
teisingasis Teisėjas” (2 Tim 4, 6–8).

Tepadeda Dievas kiekvienam iš
mūsų savo silpnume, net suklydi-
muose ne teisinti save, bet kelti akis į
dangų ir visas viltis sudėti į Tą, kuris
ieškojo ne teisiųjų, bet nusidėjėlių bei
silpnųjų ir kuris už mus mirė, kad
mes turėtume gyvenimą.

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000

Į Čikagą atvyksta kun. Gediminas Numgaudis, OFM. Susitikimai ir
rekolekcijos vyks:

Lapkričio 8–9 dienomis – 7 val. v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje (Marquette Park), 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629. Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600.

Lapkričio 10–11 dienomis – 10:30 val. r. ir 7 val. v. Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje,  14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439. Tel. pasiteira-
vimui 630-257-5613.

Lapkričio 12–14 dienomis  – Rekolekcijos ,,Atsinaujinimas Šventojoje
Dvasioje” seselių kazimieriečių vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago,
IL 60629. Lapkričio 12 d. (7:30 val. v. – 9 val. v., kaina be nakvynės – 10 dol.),
lapkričio 13 d. (9 val. r. – 5 val. p. p., kaina be nakvynės – 30 dol.), lapkričio 14
d. (9 val. r. – 12 val. p. p., kaina be nakvynės – 15 dol.) Kaina su nakvyne ir
maistu – 125 dol.

Ruošia Palaimintojo J. Matulaičio misija ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapija. Tel. pasiteiravimui 630 257-5613 (Daina) ir 773 776-4600 (Audra). 

Atkelta iš 3 psl.
Apskritai, bakalauro laipsnis yra

pelningesnis negu A. A. laipsnis.
Mokslo kaina apylinkių kolegijose
yra daug pigesnė, o studentų dydis
auditorijoje mažesnis. Manoma, kad
dirbant su mažiau studentų, kyla
gaunamo mokslo kokybė. Praradu-
siems darbus grįžimas į apylinkės ko-
legiją siekiant persikvalifikuoti yra
patrauklenis. Apylinkių kolegijos turi
daugiau pasirinkimų, daugiau lanks-
tumo, didesnės praktiškos naudos,

nes dėmesys sutelktas į naują amatą
besikeičiančioje darbo rinkoje. Uni-
versitetai ir tradicinės ketverių metų
kolegijos mažiau rūpinasi tokiais kas-
dieninės duonos ir kitais praktiškais
reikalais, pvz., nedarbu, naujų tech-
nologijų pritaikymu ar mokslo išlaidų
mažinimu. 

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos pre-
miją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.

Prieš 50 metų JAV įžiebta Taikos korpuso kibirkštis
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Lietuvos  simboliai -  Žalgirio
600 metų pergalės šviesoje
1410 m. Žalgirio mūšyje daly vau -

sieji LDK kariuomenės pulkai  vilkėjo
rūbais, papuoštais lietuviškais simbo-
liais: 10 Vytauto pulkų nešė vėliavas
su Gedimino stulpais (rinktiniai  Vy-
tauto rūmų  pulkai), o 30 pulkų vė-
liavas puošė Vytis (juose žygiavo įvai-
rių Lietuvos žemių šauktiniai ka-
riai). Pirmasis kiek plačiau lietuviš-
kas vėliavas aprašė lenkų kro ni  ki-
ninkas Janas Dlugošas (Jan Dłu -
gosz). Kai ką rašė ir kiti to meto šal-
tiniai. Tačiau  J. Dlugošas  ne viską
perteikė teisingai ir tiksliai. Da bar-
tiniai Žalgirio mūšio tyrinėtojai  ran-
da vis daugiau nežinomų simbolių ir
vėliavų, kurių nemini  J. Dlugošas.

Jau archeologiniai radiniai liudi-
ja, kad Lietuvos gyventojai jau X–XI
a. turėjo ir naudojo amuletus  su rai -
telio atvaizdais. Husyno  metraštyje
užsimenama, kad Lietuvos didysis
ku nigaikštis  Vytenis (1293–1316 m.)
sugalvojo sau ir savo valdomoms že -
mėms herbą, kuriuo buvęs šarvuotas
raitelis su pakeltu kalaviju ant žirgo.
Kaip tasai herbas iš tikrųjų atrodė
ne  žinome, nes jis iki mūsų dienų ne -
išliko. Vėliau Lietuvos herbas Vytis –
šarvuotas raitelis ant žirgo kaip  vals -
tybės ženklas pirmą kartą buvo pa -
vaizduotas kunigaikščio Algirdo 1366
m. antspaude, deja, iki mūsų dienų
ne išlikusiame. Apie jį žinome tik iš
išlikusios sutarties ir antspaudo  ap -
rašymo. Spalvoti lietuviškų herbų

atvaizdai mus pasiekia tik iš XV am -
žiaus.

Nedaug žinome ir apie lietuvių
vė liavas senovėje. 1337 m. kroniki -
ninkas  Vygandas  Marburgietis  ap -
ra šo  sudegintą   lietuvių  vėliavą prie
Bajerburgo (Veliuona). Nenurodoma
kaip ji atrodė. 1352 m. minima, kad
po įnirtingo  Belzo  pilies puolimo, jos
vadas Jurgis Narimantaitis Vengri jos
karaliaus prašymu sutiko nuo pilies
nuimti lietuviškas vėliavas, kuriose
pa vaizduotos žmonių galvos su juo-
dais plaukais. 1394 m. – vokiečių kro -
ni kininkas mini 6 iš Vytauto atimtas
vėliavas. 

Kaip liudija ,,Konflikto kronika”
(,,Cronica conflictus Wladislai regis
Po loniae cum cruciferis anno Chris -
ti”, 1410 m.), pirmieji Žalgirio mūšį
pradėjo Lietuvos daliniai su Šv. Jur -
gio ir priekinės sargybos vėliavomis. 

Kokios tai vėliavos, kaip jos at -
rodė ar kaip jos  galėjo atrodyti  ir bus
kalbama susitikime su istorike, Ge di -
mino lituanistinės mokyklos direk-
tore Vio leta Rut kauskiene. Paš ne ke -
sio tema: ,,Lietuvos simboliai – Žalgi -
rio 600 m. pergalės šviesoje”. 

Susitikimas lapkričio 7 d. po  lie -
tuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo baž ny čio -
je vyks Mozerio salėje, 4420  S. Fair -
field  Ave., Chicago. Pradžia – 12 val.
p. p. Po paskaitos
bus karšti  pie-
tūs,   padainavi-
mas. Renginį or-
ganizuoja  JAV
LB Brighton Park
Lietuvių Ben d ruo-
menė, bažnyčios
choras ir istorijos
ieškotojų klubas.  

Tel. pasitei-
ravi mui 773-
627-2137.

Malo -
niai kviečia-
me visus daly -
vau  ti!

Spalio 17 d. evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje apsilankęs vyskupas Mindaugas Sabutis pasakė reikšmingą pamokslą. Parapijiečiai dėmesingai
klausėsi vyskupo min ti mis pritardami gyvenimo patikrintoms tiesoms, apie kurias tą sekmadienį kalbėjo vyskupas. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams buvo
malonu dalyvauti pamaldose, kai ir jų atžalos – anūkai, dukros ir sūnūs – turėjo progos pasiklausyti ir vyskupo pamokslo, ir Andreas Wiede ir Pat rick Mucerino
gražiai atliekamų mu zikinių kūrinių. Patys mažiausieji buvo užimti sekmadieninėje mokyklėlėje. Po pamaldų vyko malonus pa ben  dravimas prie kavutės.
Žmonės dar ilgai kalbėjosi su vyskupu M. Sabučiu, dalijosi tarpusavyje rūpimais klau simais.

Lena Maksimavičienė

Vilniuje – vieno žymiausių JAV 
,,pop art” kūrėjų Andy Warhol

plakatai

Tėviškės parapijoje lankėsi Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas

Paskaitininkė Violeta Rutkauskienė.

Senovės Vyčio ženklas

„Karalienė, Warhol ir aš” – taip
pa vadinta unikali paroda kelias sa -
vaites veikia Vilniuje, vaikų ir jauni-
mo meno galerijoje. Šią įdomią ir ne -
ti  kėtą parodą parengė Danijos am -
basada Lietuvoje kartu su partne-
riais. Jų dėka atsirado reta galimybė
garsiojo A. Warhol (1928–1987) šilko-
g rafijos spaudinius pamatyti Lietu vo je.

Jos atidarymo proga JAV amb a -
sados Lietuvoje atstovai trumpai pri -
statė šį garsųjį menininką, primi nė,
jog jis bene labiausiai žinomas kaip
kino kūrėjas, taip pat visiems matyti
jo paveikslai, vaizduojantys „Camp -
bell” sriubos skardines, aktorės Ma -
rilyn Monroe portretai ar daugelis
kitų. Apie patį menininką sukurta ne
vienas kino filmas, daugelis yra gir -
dėjęs apie jo studiją „The Factory”,
taip pat plačiai žinomas jo posakis
„15 minučių šlovės”, kuris primena-
mas ir šioje parodoje.

Šioje parodoje pristatomos dvi A.
Warhol plakatų serijos „Valdančios
karalienės” („Reigning Queens”) bei
paskutinieji menininko darbai iš seri -
jos „Hans Christian Andersen”. Šią
seriją menininką įkvėpė sukurti ir
užsakė garsus danų meno fotografas
Evan Frederiksen, bendravęs su A.
War hol ir išsaugojęs keletą jo dar bų. 

H. C. Andersen seriją sudaro gar-

siojo pasakų kūrėjo portretas, sukur-
tas pagal nuotrauką, taip pat trys
spaudiniai pagal paties H. C. An der -
sen karpinius – „Moterys prie me -
džio”, „Pjero su gulbėmis ir pas-
tatais” bei „Malūnininkas su šokan -
čia mergaite ir pasakininkas”. Pla -
katai buvo išleisti netrukus po A.
Warhol mirties, juos įsigijo viena Da -
nijos firma.

„Valdančių karalienių” seriją su -
da ro keturių karalienių portretai –
Da nijos karalienės Margrete II, Ny-
derlandų – Beatrix, Anglijos valdovės
Elizabeth II ir nedidelės Afrikos vals-
tybės Swaziland – Ntom bi Twala.
Danijos karalienės portretas sukur-
tas pagal garsaus fotografo Rigmor
Mydtskov nuotrauką.

Paroda buvo atidaryta linksmai
ir žaismingai – parodytas vaidinimė -
lis pagal H. C. Andersen pasaką
„Mergaitė su degtukais”,  kartu taip
pat rodomi ir gabaus jaunimo socia li -
niai portretai. Salėje, kur rodomi gar-
siojo menininko darbai,  nuolat vyks-
ta jaunimo susibūrimai, kurių metu
diskutuojama apie meną, o jaunieji
būsimieji menininkai patys piešia,
kaip jie įsivaizduoja A. Warhol.

Algis Vaškevičius
specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

A. Warhol šilkografijos darbai pirmą kartą pristatomi Lietuvoje.
Algio Vaškevičiaus nuotr.

Tėviškės parapijos kun. Liudas Miliauskas (kairėje) ir evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Mažieji parapijiečiai su tėveliais (dešinėje).
Hermano Mikaičio nuotraukos
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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

Lietuvos regionû margumynai

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

Apdovanotos aktyviausios bendruomenės
Paskelbtos kūrybiškiausios, ak-

tyviausios Lietuvos bendruomenės.
Visos trys bendruomenių konkurso
laimėtojos – iš Žemaitijos regiono.

Dar kovą prasidėjusiame kon-
kurse dalyvavo per 90 bendruomenių
– nuo mažų, kelias dešimtis žmonių
vienijančių, iki didelių, 800 narių tu-
rinčių pilietinių santalkų.

Nepriklausomybės atkūrimo dvi-
dešimtmečio proga surengtame kon-
kurse mėnesio pradžioje buvo pa-
skelbti devyni nacionalinio bendruo-
menių konkurso nugalėtojai. 

Bendru komisijos ir gyventojų,
kurie balsavo internetu, vertinimu
apdovanojimą „Už pilietinę inicia-
tyvą valstybės stiprinimo labui”
laimėjo Kelmės rajono Budraičių ben-
druomenė. Nutarę patys išspręsti
jaunų šeimų nedarbo problemą
rajone, bendruomenės nariai įkūrė
ekologiškų produktų perdirbimo įmo-

nę. Pelnas skiriamas kultūros na-
mams atnaujinti, įvairiems rengi-
niams, planuojama įrengti ir biblio-
teką.

„Už tautinės savimonės puoselė-
jimą” buvo apdovanoti Skuodo rajono
Mosėdžio seniūnijos bendruomenė,
vykdanti tęstinį projektą „Išsaugo-
kime savo senolių praeitį ateities kar-
toms”, kurio metu yra renkama se-
niūnijos kaimų istorija.

Klaipėdos miesto chorinė bendri-
ja „Aukuras” paskelbta apdovanoji-
mo „Už kūrybiškumo ugdymą, kul-
tūros tradicijų išsaugojimą ir sklai-
dą” laimėtoja. Daugiau nei dvidešimt
metų veikianti bendruomenė rūpi-
nasi suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo
chorų veikla.

Laimėjusioms bendruomenėms
įteiktos 10 tūkst. litų premijos.

Lrt.lt

Savivaldybių bibliotekas pasieks projekto
,,Bibliotekos pažangai” kompiuteriai

Įgyvendinant projektą ,,Bibliote-
kos pažangai”, prie kurio prisidėjo
Bill ir Melinda Gates fondas, ruošia-
masi perduoti savivaldybių biblio-
tekoms beveik 10 mln. litų vertės
kompiuterinės technikos ir kompiu-
terinių tinklų. Vyriausybė netrukus
ketina perduoti savivaldybių bib-
liotekoms šiuo metu Lietuvos nacio-
nalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
patikėjimo teise valdomą turtą.

2007 metais Lietuvos kultūros
ministerijos, Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bill
bei Melinda Gates fondo susitarimu
buvo pradėtas vykdyti ir įgyvendinti
projektas ,,Bibliotekos pažangai”,
kurio sudėtinė dalis yra bibliotekų
kompiuterizavimas.

Anot Kultūros ministerijos, įgy-

vendinus šį projektą, Lietuvos miestų
ir rajonų gyventojams padidės gali-
mybė plačiau naudotis šiuolaikinių
informacijų technologijų pasiekimais
informacijos paieškai, įvairiems fi-
nansiniams atsiskaitymams, tarpu-
savio bendravimui. Pasak projekto
vadovo Kęstučio Juškevičiaus, pro-
jekto įgyvendinimui 2008–2012 me-
tais yra skirta 95 mln. litų. Daugiau
kaip pusę šių lėšų bei programinę
įrangą, anot jo, skyrė Gates fondas.

Pavasarį Gates fondo atstovę
priėmė Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė, padėkojusi fondui už
svarią pagalbą Lietuvai įgyvendinant
projektą ,,Bibliotekos pažangai” ir
pabrėžė jo svarbą.

BNS

Naujas Panevėžio J. Miltinio dramos 
teatro vadovas

Vienas iš Keistuolių teatro įkū-
rėjų, ,,Elfų” teatro direktorius, reži-
sierius Romualdas Vikšraitis išrink-
tas Panevėžio Juozo Miltinio dramos
teatro vadovu, pranešė Kultūros mi-
nisterija. Jis buvo vienintelis kandi-
datas į šias pareigas ir komisijai
pasirodė tinkamas užimti direkto-
riaus vietą.

Būsimas J. Miltinio teatro vado-
vas, pristatęs 5-erių metų teatro veik-

los planą bei atsakęs į komisijos
klausimus, surinko 76 taškus iš 100
galimų.

Ankstesnį konkursą laimėjęs to
paties teatro aktorius, Panevėžio
miesto savivaldybės tarybos narys
Laimutis Sėdžius rugpjūčio viduryje
iš pareigų pasitraukė padirbęs vos dvi
dienas. Nuo 1996 metų teatrui va-
dovavo aktorius Rimantas Teresas.

BNS

Panevėžiečiai gelbėja kaštonus
Panevėžiečiai miesto parkuose,

skveruose, aikštėse ir gatvėse, kur
auga kaštonai, rengia šių medžių gel-
bėjimo žygį, mat kaštonų lapuose
įsiveisusi kaštoninė keršakandė žalo-
ja šiuos medžius ir kyla grėsmė, kad
jie gali visai išnykti.

Daugiau kaip pusantro šimto
panevėžiečių renkasi vietose, kur
auga daug kaštonų – jie renka me-
džių lapus. Pasak žygio „Žaliasis la-
pas” organizatoriaus Karolio Sargū-
no, kaštoninės keršakandės pažeistų
lapų surinkimas ir jų sunaikinimas –
pats paprasčiausias ir pigiausias bū-
das išsaugoti šiuos medžius. Surinkti
lapai bus išvešti į regiono sąvartyno
žaliųjų atliekų aikštelę ir kompostuo-
jami atskirai nuo kitų biologinių
atliekų.

Kaštoninės keršakandės Lietu-
voje pasirodė maždaug 2002 metais.
Nuo 2005 m. šie kenkėjai pradėjo ma-
siškai plisti Kaune, Vilniuje, o dabar
nuo jų jau kenčia beveik visoje Lie-
tuvoje augantys kaštonai.

Kaštoninės keršakandės veisiasi
pačiuose kaštonų lapuose, kuriuose
išsigraužia takus ir sudeda kiauši-
nėlius. Iš jų pavasarį išsirita nauji
kenkėjai.

Natūralių priešų kaštoninės ker-
šakandės gamtoje neturi, todėl šiuos
kenkėjus turėtų naikinti žmonės.
Kovoti su kaštoninėmis keršakan-
dėmis galima ne tik deginant lapus,
bet ir naudojant specialius cheminius
preparatus, tačiau pastarasis būdas
yra labai brangus.

Lrt.lt

www.draugas.org

A † A
REGINA VAITKŪNAS

VAITKEVIČIENĖ

Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. spalio 28 d., sulaukusi 96 metų.
Gimė 1913 m. gruodžio 21 d., Kybartuose. Kartu su vyru a. a.

Adomu Vaitkevičiumi į Ameriką atvyko 1948 m.
Giliame liūdesyje liko: duktė Daiva su vyru Pranu Meile, anūkė

Alina Meilytė, sūnus Algimantas Vaitkevičius su žmona Kimberly,
sesuo Sofija Vališkienė su šeima Lietuvoje; brolienė Birutė Savic-
kienė su šeima; a. a. vyro dukterėčia Jūratė Tamulaitienė su vyru
Jonu ir šeima; sūnėnai dr. Arūnas Dailydė ir Kastytis Dailydė su
šeimomis Kanadoje bei kiti draugai ir pažįstami.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 3 d. nuo 3 val. p. p.
iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hic-
kory Hills, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 4 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių a. a. Regina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt  Lack & Sons, tel. 708-430-5700
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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

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje (Marquette Park) lapkri-
čio 1. – Visų Šventųjų dieną – šv. Mišios
bus aukojamos: 9 val. r. – anglų kal ba;
10:30 val. r. – lietuvių kalba. 7 val. v.
kvie čiame į šv. Mišias. Po Mišių už deg -
sime žva keles, maldomis ir gies   mė -
mis prisiminsime savo artimuosius,
be siilsinčius Am ži nybėje. Mintimis ir
širdimi pa bū sime ten, kur dega tūks -
tančiai Viešpaties žiburėlių, kur prie
mažyčio žemės kauburėlio susirenka
visa šeima. Dalyvaus solistė Genutė
Bi genytė, o eiles skaitys Dalia Žars -
kie nė. Vėlinių dieną – lapkričio 2 d. –
šv. Mišios bus aukojamos 7:30 val. r.
ir 7 val. v. Lapkričio 3–5 dienomis
7:30 val. r. Mišiose melsimės už miru-
siuosius. Lapkričio 6 d., šeštadienį šv.
Mi šios aukojamos 4 val. p. p.

��„Saulutės”, Lietuvos vaikų glo -

bos būrelio, susirinkimas bus ketvir-
tadienį, lapkričio 4 d., 10 val. r. pas
In d rę Tijūnėlienę, 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439. Kviečiami visi no-
rintys padėti vargingai gyvenantiems
vaikams Lietuvoje.

��Prelato Igno Urbono 100 metų
jubiliejus bus švenčiamas gruodžio 5
d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. PLC
didžiojoje salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL 60439. Vietas galite už si -
sakyti pas Vandą Gvildienę: tel. 630-
271-9136. 

��Prezidento A. Stulginskio mi -
nė jimas bus sekmadienį, vasario 6 d.,
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių cen-
tre (14911 127th St., Lemont, IL)
didžiojoje salėje. Visus maloniai kvie-
čia „Saulutė”, Lietuvos vaikų globos
būrelis.

SKELBIMAI

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

• Letuvos Našlaičių Globos
komitetas praneša, kad spalio mė-
nesį yra gautos šios aukos: $600 –
Vanda Petkus, St. Petersburg Beach,
FL. $500 – Dana ir John Trotter,
Racine, WI. $450 – Viktorija ir Anta-
nas Valavičiai, Chicago, IL. $400 –
DLKV Lithuanian Ladies Auxiliary,
Lowell, MA. $200 – Gražina Gayes,
Chicago, IL; Aldona Šmulkštys, Chi-
cago, IL; Mildred C. Helt, Upper
Chicester, PA; Gražina Kenter, Dan-
bury, CT. $175 – Maksiminas Ka-
raška, Frederickburg, VA. $150 – J.
Skurdenis, Bronxville, NY; Knights of
Lithuania, Council #90, Kearny, NJ;
Ateities klubas, Macedonio, OH; Jean-
ne Dorr, Riverton, NJ; Elena E. Ja-
saitis,  St. Petersburg, FL; Darija ir Ge-
diminas Dragūnas, Philadelphia, PA;
Mary Mazens Sullivan, Oxford, CT.

Nuoširdi padėka visiems, kurie
prisidedat prie našlaičių globos bet
kokiu būdu. Jūsų aukos padeda tiems
vaikams, kuriems lemtis paskyrė
nelengvą gyvenimą. Jūsų geri darbai
atneša vaikams geresnę dieną ir
tikimės, gražesnę ateitį. Ačiū!

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

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Faus-
tas Strolia $360 tęsiant mergaitės
metinę paramą; Agota Tiškuvienė
$360 mergaitės metinei paramai; dr.
Remigijus Gaška $2,500 studentų
paramai; Laima Žliobienė $200; Lina
Shlikas $100 (V); Ona Norvilienė
$100 (V). Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275, el. paštas:
tijunelis@sbcglobal.net Aukos
nurašomos nuo federalinių mokes-
čių.

• A. a. Genovaitės Modestie-
nės atminimą pagerbiant, jos sūnus
Edvardas Modestas atsiuntė „Saulu-
tei” $1,000, kuriuos suaukojo: R.
Blinstrubas, V. Garbonkus, G. Gra-
žys, R. Griškelis, V. Januškis, M. Ka-
ralius, S. Mikrut, D. Milūnas, E. Mo-
destas, J. Valis, A. L. Rugienius, J.
Todd, Z.  Zaparackas. „Saulutė” dė-
koja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams Lietuvoje ir reiš-
kia nuoširdžią užuojautą a. a. Geno-
vaitės Modestienės šeimai ir artimie-
siems.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

DF RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI

Čiažančių lapų melodija primena
mums, kad jau ruduo. Ilgėja vakarai.
Su rudeniu ateina Visų Šventųjų
diena, Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo
diena. Vėlinių dieną kapinėse mirksi
žvakutės. Žmonės susikaupusiais vei-
dais meldžiasi prie artimųjų kapų.

Vėlinės – daug daugiau, nei ka pi -
nių lankymas. Tai tylus pasidalijimas
iš gyvenimais, žvakučių uždegimas
ant pamirštųjų kapų, kurių niekas
neprisimena.

Vėlinių dieną ne tik uždekime
žva kutes ant artimųjų kapų, bet
prisiminkime juos su pagarba ir įra -
šykime jų vardus į Draugo fondą. Iš -
keliavusiųjų aukomis ir jų įnašų dėka
vis dar turime ,,Draugą”, kuris pa-
laiko mūsų dvasią, padeda mums iš-
likti lietuviais Amerikoje.

Pagarba ir padėka visiems auko-
tojams.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su  200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai, iš viso 6,405 dol., Pied mont,
CA

Gediminas Balanda, garbės na -
rys, iš viso 15,000 dol., Sterling
Heights, MI

Su 100 dolerių:
Kazys ir Danutė Paškoniai, gar-

bės nariai, iš viso 6,800 dol., East -
lake, OH

Vytautas Gutauskas, garbės na -
rys, iš viso 2,450 dol., Palos Hills, IL

Elena Rožėnienė, iš viso 875 dol.,
Tuscon, AZ

Kun. Kęstutis Trimakas, iš viso
700 dol., Westchester, IL

Zita Baltramonienė, iš viso 350
dol., Chicago, IL

Nijolė Bražėnienė, iš viso 300
dol., Sparkill, NY

Su 75 dolerių:
Dr. Antanas Sužiedėlis, garbės

narys, iš viso 1,070 dol., Annapolis,
MD

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai, gar-

bės nariai, iš viso 1,950 dol., Hun -
tington Valley, PA

Antanas Osteika, garbės narys,

iš viso 1,100 dol., Warren, MI
Edvardas ir Bronė Stočkai, iš

viso 250 dol., Los Angeles, CA
Genovaitė Ankienė, iš viso 250

dol., Oak Lawn, IL
Wanda Bichnevičienė, iš viso 225

dol., Cicero, IL
Su 40–30 dolerių:
Kostas ir Vida Stankai, garbės

na riai, iš viso 2,510 dol., Homer
Glen, IL

Irena Vilkienė, garbės narė, iš
vi so 2,800 dol., Valencia, CA

Su 25–20–10 dolerių:
Balys ir Elena Kondratai, gar-

bės nariai, iš viso 1,375 dol., Quaker
Hill, CT

Algimantas ir Virginija Gureckai,
iš viso 875 dol., Germantown, MD

Genovaitė Karsokienė, iš viso
196 dol., Cleveland, OH

Mary Burba, iš viso 25 dol., In-
dian Head Park, IL

Visiems atsiliepusiems į Draugo
fondo rudens vajų tariame nuoširdų
ačiū.

Rašydami testamentus, nepa -
mirš kite dalį turto paskirti Draugo
fondui.

Prisiminkime mirusius, uždekime
atminimo žvakutes 

Spalio 22 d. Čiurlionio galerijoje. Jau  nimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636, atidaryta Lietuvos menininkų darbų paroda. Stilingi,
natūralūs šilko, lino, vilnos dirbiniai, vieneti niai Lietuvos meni ninkų rankų
darbo kūriniai, at kelia vo tiesiai iš mūsų tėvynės. Lankytojai gali įsigyti lininių
ir tautinių drabužėlių vaikams, rasite čia ir mielą dovaną Kalėdoms. 

O lapkričio 7 d. 12 val. p. p. Čiurlionio galerijoje popietę organizuo-
ja mo terų klubas ,,Alatėja”. Susitiksite su parodos organizatorėmis Diana
ir Gaile, ir ,,STEMTech The stem cell nutrition company” atstovėmis Rūta Sta -
niukyniene ir Eugenija Paulauskiene. Jos papasakos apie naturalius produk-
tus iš dumblių mūsų kūnui. Popietės metu galėsite paklausyti Gailės-
Aldegundos atliekamų dainų. Auka – 10 dol., kiekvienas bilietėlis dalyvaus
loterijoje. 

Paroda veiks iki lapkričio 14 d. Ją apžiūrėti galite kasdien, išskyrus antra -
die nį ir trečiadienį, nuo 12 val. p. p. iki 7 val. v. Infor ma cija tel. 708-585-
7500.

Laimos Apanavičienės nuotr.


