
DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Vilnius (ELTA) – Spalio 9 dieną
viso pasaulio paštai minės Pasaulinę
pašto dieną. Ta proga spalio 7 d. Vil-
niaus centriniame pašte atidaryta
filatelijos ir vaikų piešinių paroda.
Lietuva į šią organizaciją įstojo 1922
m. sausio 1 d., o narystę joje atnauji-
no 1992 m. sausio 10 d., tapdama 169-
ąja nare. Viena seniausių pasaulio or-
ganizacijų šiuo metu vienija 191 ša-
lį.

Parodos atidaryme dalyvavo ne

tik žymūs Lietuvos filatelistai, bet ir
viena jauniausių filatelisčių keturio-
likmetė Viktorija Kirilovaitė, kuri
parodoje pristatė savo pašto ženklų
kolekciją ,,Pasaulio pasakos”. 

Jaunąją filatelistę šiuo pomėgiu
užkrėtė senelis Leonas Veržbolaus-
kas, kurio pašto ženklų kolekcija
,,Tūkstantmetė Lietuvos istorija paš-
to ženkluose” taip pat rodoma paro-
doje. Filatelistas Jonas Načiūnas pa-
rodos lankytojams pristatė ypatingą

pašto ženklų kolekciją ,,Rožė – gėlių
karalienė”, dalyvavusią ne vienoje fi-
latelinėje parodoje.

Iki spalio 31 dienos Vilniaus
centriniame pašte veiks ne tik pašto
ženklų, bet ir vaikų piešinių paroda.
Specialiai pašto dienai visos šalies
mokiniai piešė ateities paštą. Paro-
dai pasibaigus komisija išrinks tris
piešinius, kuriuos Lietuvos paštas
pavers tikrais atvirlaiškiais. 

Vilnius (ELTA) – Už sėkmingas pastangas išsaugant
ir grąžinant į Lietuvą Igno Šeiniaus ir Lozoraičių šeimos
archyvus ir asmeninius daiktus Užsienio reikalų minis-
terijoje (URM) pagerbti keturi Lietuvos diplomatai.
Apdovanojimus jiems įteikė užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis.

Lietuvos ambasadorius Italijoje Petras Zapolskas ir
URM pirmininkavimo ES Tarybai departamento direkto-
rius Remigijus Motuzas apdovanoti URM medalio ,,Už
nuopelnus Lietuvos diplomatijai” Sidabro kryžiumi.
URM administracinio departamento direktoriui Gena-
dijui Mackeliui ir ambasadoriui archyvų klausimams Vy-
tautui Žaliui įteikti padėkos raštai.

Diplomatams padedant šiemet į Lietuvą sugrįžo tar-
pukario užsienio reikalų ministro ir diplomato Stasio Lo-
zoraičio ir jo sūnaus Stasio išsaugoti unikalūs Lietuvos
diplomatinės tarnybos dokumentai, biblioteka, baldai,
vertingi žemėlapiai ir kiti asmeniniai daiktai.

Tarp 2011 m. Lietuvai perduoto I. Šeiniaus archyvo
dokumentų yra Antrosios lietuvių konferencijos Stokhol-
me 1917 m. rugsėjo 18–22 d. rezoliucija, Lietuvių Berno

konferencijos 1917 m. spalio 2–10 d. rezoliucija, kiti svar-
būs nepriklausomybės pradžios dokumentai.

Diplomatų archyvai perduoti saugoti Lietuvos nacio-
naliniam muziejui ir Centriniam valstybės archyvui.

D. Grybauskaitė: Lietuvai svarbus ekonominis 
bendradarbiavimas su Kazachstanu
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Vilnius/Astana (ELTA) – Ofi-
cialaus vizito į Kazachstaną išvykusi
prezidentė Dalia Grybauskaitė atida-
rė Lietuvos ir Kazachstano verslo
forumą. Jame buvo įsteigta Verslo
taryba, kuri rūpinsis verslo ryšiais ir
apibrėžtų projektų įgyvendinimu.

Forume dalyvauja dvi Lietuvos
verslo asociacijos ir 40 verslininkų.

,,Pirmą kartą po 20 metų turėsi-
me bendrą Verslo tarybą, kuri rūpin-
sis abiem šalims naudingais verslo
projektais. Būtent verslo ryšiai yra
geriausias pagrindas plėtoti dviša-
lius santykius tarp valstybių”, – kal-
bėjo prezidentė D. Grybauskaitė.

Prezidentės teigimu, svarbiau-
siu Lietuvos ir Kazachstano bendra-
darbiavimo projektu tampa trauki-
nys ,,Saulė”, kuris ypač svarbus ir
šalies verslui, ir visai valstybei.

Verslo forume susisiekimo mi-
nistrai pasirašė tarpžinybinį susita-
rimą dėl geležinkelių bendradarbia-
vimo, kuris prisidės ir prie sklandes-
nio traukinio ,,Saulė” projekto įgy-
vendinimo. Šalių prezidentai įvardi-
jo jį kaip švieną svarbiausių ir palai-
ko aukščiausiu lygiu, o Transporto
ministerijos jau ėmėsi žingsnių, kad
traukinys pajudėtų dar šiemet.

Pasak šalies vadovės, naujoji
transporto jungtis tarp Klaipėdos ir
Almatos, pratęsiant ją iki Kinijos sie-
nos, įveikiama per dešimt dienų, yra
spartaus produkcijos eksporto garan-
tas ir dešimtmečiams į priekį užtik-
rinta ekonominė nauda šalies žmo-
nėms. Lietuvos vadovė pažymėjo, jog
šis projektas taps postūmiu ir ki-
tiems, mažesniems, verslo projek-

tams.
Lietuvių verslininkai pasirengę

investuoti į saulės baterijų, optinių
laikmenų, maisto perdirbimo gamyk-
las, padėti modernizuoti telekomuni-
kacijų rinką.

Prezidentės teigimu, Lietuvai
labai svarbus ekonominis bendradar-
biavimas ir verslo ryšiai su Kazachs-
tanu, nes tai atveria dideles rinkas. 

Lietuvos diplomatai pagerbti už tarpukario Lietuvos archyvų sugrąžinimą

Pasaulinei pašto dienai – filatelijos ir vaikų piešinių paroda

Spalio 7 d. užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis (deši-
nėje) pagerbė Lietuvos diplomatus, padėjusius grąžinti į Lietuvą
tarpukario diplomatų Igno Šeiniaus ir Lozoraičių šeimos archy-
vus bei asmeninius daiktus. URM nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Kazachstano premjeras Karim Masimov. 
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.
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Ką tik Lietuvoje pasirodžiusi nauja
knyga – penkerius metus Jungtinėje
Karalystėje gyvenančios rašytojos ir
žurnalistės Zitos Čepaitės ,,Emigrantės
dienoraštis” – tikrai ne vieną savaitę ir
ne dvi bus diskutuojama privačioje ir
viešojoje erdvėje. Knyga, kaip sako ir
pats jos pavadinimas, pasakoja apie
emigrantus ir jų patirtį Anglijoje. Šią
savaitę Lietuvos televizijoje, radijuje ir
spaudoje pasirodę pirmieji knygos ko-
mentarai lietuvius emigrantus pristato
kaip vienus nelaimingiausių pasaulyje.
Tokių nelaimingų ir graudžių istorijų
išties netrūksta Čepaitės eseistinių apy-
braižų knygoje. Pasak autorės, ji norėjo
prabilti būtent apie lietuvišką emigra-
ciją, nes ,,Lietuvoje likusių akimis iš gim-
tojo krašto išvykę žmonės tarsi tampa
kitarūšiais. Nebūtinai geresniais ar blo-
gesniais, tačiau kitokiais, kurių gyveni-
mo būdas ir elgsena žadina įtarų smal-
sumą.”  Vis dėlto knyga skiriama ne tik
smalsuoliams, bet ir sociologams, psi-
chologams, antropologams ir kitiems spe-
cialistams, norintiems giliau suvokti lie-
tuvio emigranto kasdienybę ir savijautą.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Pavyks ar nepavyks
išvengti antrosios
ekonomikos recesijos

bangos? Išlips, o gal skolų
liūne taip ir nuskęs Grai-
kija? Ar išgyvens euras, ar
nenuvertės doleris? Tokie
ir panašūs klausimai šio-
mis dienomis kelia nerimą
dažnam ekonomistui, investuotojui ar bankininkui.

Tiesa, neramu ne tik jiems – vyriausybių galvos
svarsto, iš kur gauti pinigų ir kaip stabilizuoti ekonomi-
kas, o paprasti gyventojai, kaip susimokėti paskolas,
neprarasti būsto ir svarbiausia – darbo. Nerimas dėl pini-
ginės turinio, darbo ir gerovės vėl grįžta į mūsų namus, o
žodis krizė – į kasdienių pokalbių turinį.

Nespėjome išsikapanoti iš vienos krizės, o štai – jau
grasina kita. Gali būti, o, pasak optimistiškai nusiteiku-
sių ekonomistų, gali ir nebūti, kad tai – ne kita krizė, o tos
pačios 2008 metais mus taip bauginusios krizės atmaina.
Tiksliau – antroji banga, kuri gali nušluoti visus tuos, ku-
rie išgyveno per pirmąją.

Žinoma, tai niūrokas scenarijus šiam gražiam spa-
liui, bet prieš trejus metus spalis taip pat buvo gražus, o
krizė, pasikaišiusi skvernus, šienavo darbo vietas, atlygi-
nimus, įmones ar net – valstybes.

Ekonomikos krizių būna visokių, vienos tam tikras
valstybes paliečia daugiau, kitos – mažiau. Tai, su kuo
dabar susiduria Europos Sąjunga, dar nėra ta klasikinė
antroji ekonominės krizės banga, tai buvusios krizės
vėliau įgavusios antrąjį kvėpavimą ir pavadintos euro
krizė atmaina, na, o antroji banga, beje, kaip ir pirmoji,
mus gali užgriūti iš už Atlanto.

Tiesa, pradžioje reiktų pasidairyti, kas vyksta Euro-

poje. O čia – neramu. Blogos
žinios apie euro zonos padėtį
plūsta iš visų pusių, o ES finan-
sų ministrai suka galvas, kaip
išsikapanoti iš vis labiau gilė-
jančios finansinės duobės. Į
skolų duobę įkritusi ne tik
Graikija, ten pat pamažu slysta
Portugalija, Italijos skolinimo-

si reitingas neseniai taip pat buvo sumažintas, o tai – blo-
gas ženklas investuotojams ir skolintojams.

Graikų vyriausybė kartu su tarptautinių finansinių
institucijų stebėtojais, peržiūrėjusi šalies taupymo ir
išlaidavimo balansus, pareiškė, kad graikams reikia dar
mažiausiai 8 milijardų eurų, kad šie pradėtų lipti duobės
ir kad šalyje nekiltų chaosas.

Graikijos finansų ministas Evangelos Venizelos pra-
sitarė, kad graikai jaučiasi „šantažuojami ir žeminami”,
bet šią akimirką nieko padaryti negali. Rugsėjo pabaigo-
je buvo pranešta, kad šalyje dar kartą kils mokesčiai, bus
mažinamos pensijos ir karpomas viešojo sektoriaus biu-
džetas. Sprendimas dėl eilinės paskolos graikams, mano-
ma, bus priimtas jau šį mėnesį.

Liūdnokai atrodo ne tik Graikija, bet ir visa euro zo-
na. Pasak ekonomistų, euro zonos šalių ekonomikos „ne-
tenka savo veržlumo” ir geriausiu atveju laukia ekono-
mikos kilimo sulėtėjimas, blogiausiu – recesija.

Tiesa, dar metų pradžioje prognozės buvo optimistiš-
kos. Atrodė, kad Europa vedina Vokietijos gali atsilaikyti
prieš artėjančią krizę ir net išeiti iš šios padėties pakelta
galva.

Deja, antrojo metų ketvirčio rezultatai parodė, kad
ekonomikos augimas lėtėja. Pietų Europos šalių finansi-
nė ateitis dar liūdnesnė.                            Nukelta į 15 psl.

Pranašas Izaijas sa-
ko: „Aš padainuo-
siu savo mylimojo

bičiulio dainą apie jo vy-
nuogyną” (plg. Iz 5, 1–7).
Ir pasakoja, kaip darbš-
tus žmogus rūpinosi savo
vynuogynu: aptvėrė lau-
ką, išrinko akmenis, iš-
pureno dirvą, pasodino gerus vynme-
džius ir tikėjosi, kad vynuogynas
tieks saldžių kekių. Deja, vynuogy-
nas davė tik rūgštuoges. Nusivylęs
šeimininkas nutarė nugriauti tvorą
ir lauką paversti dykviete.

Šį palyginimą pranašas taikė
Dievo išrinktajai tautai, dažnai ne-
paisiusiai Dievo valios ir gyvenusiai
pagal savo įgeidžius. Dievas „laukė
teisingumo, ir štai kraujo liejimas!
Jis laukė teisumo, ir štai (beteisio)
klyksmas!”

Dievo žodis yra skirtas ne tam,
kad prisimintume senus istorinius
įvykius, bet kad jis prakalbėtų mūsų
dabarčiai. Tad kas gi yra tas Dievo
mums padovanotas vynuogynas? Tai
mūsų šeima, tauta ir Bažnyčios ben-
druomenė. 

Šeima yra pats brangiausias ir
artimiausias Dievo mums padovano-
tas vynuogynas. Joje mes augame,
bręstame, mokomės pažinti pasaulį,
mylėti ir daryti gera. Tačiau šeima
būna tuo gražiu vynuogynu tik tuo-
met, kai tėvai yra aiškiai įsipareigoję
vienas kitam ir savo vaikams – myli
juos ir jais rūpinasi. Jeigu šio įsi-
pareigojimo trūksta, tuomet šeimos
vynuogynas virsta dykviete.

Bažnyčia visais amžiais labai
nuosekliai gynė ir tebegina atsakin-
gai kuriamą šeimą. Prieš dvidešimt
metų labai džiaugėmės, kai Lietuvos
Konstitucijos kūrėjai įvardijo šeimą
kaip valstybės ir visuomenės pagrin-
dą ir pabrėžė, kad santuoka yra su-
daroma tarp vyro ir moters. Prieš
dvidešimt metų niekam nekilo net
mintis, kad santuoką galima atskirti
nuo šeimos. Už šitokį šeimos supra-
timą per referendumą balsavo beveik
visi Lietuvos žmonės. Niekuomet jie
nebūtų balsavę už tokią Konstituciją,
kuri silpnintų ar griautų šeimos
instituciją.

Pučiant naujiems vėjams, Kons-

titucinis Teismas išaiškino, kad no-
rint sukurti šeimą santuoka nebūti-
na. Šeimai sukurti užtenka jos narių
tarpusavio supratimo, emocinio prie-
raišumo, pagalbos bei laisvo apsi-
sprendimo prisiimti tam tikras teises
ir pareigas. Ką tai reiškia? Iki šiolei
žinojome, kas yra šeima ir kaip ji su-
kuriama, o po šio išaiškinimo daug
kas liks pasimetę ir manys, kad jei
yra emocijos – yra šeima, jei nėra emo-
cijų – nėra šeimos. Taip yra išgriau-
namos šeimos vynuogyno sienos ir
leidžiama, kad jis pavirstų dykviete. 

Jei santuokinis įsipareigojimas
yra toks nereikšmingas ir jį galima
pakeisti emocijomis bei laisvu įsipa-
reigojimu prisiimti tam tikras pa-
reigas, tuomet kodėl Prezidentui, tei-
sėjams ir Seimo nariams neužtenka
emocijų ar laisvo įsipareigojimo są-
žiningai atlikti pareigas, bet reikia
dar ir prisiekti? Kodėl tos priesaikos
sulaužymas yra smerkiamas ir net
griežčiausiai baudžiamas? Šeima tik
tuomet gali tapti visuomenės pama-
tu, jei ji kuriama atsakingai. O atsa-
komybė niekuomet negali būti grin-
džiama tik emocijomis ar neapibrėž-
tu įsipareigojimu. 

Apgailėtina, kad dabarties žmo-
gus kratosi aiškios atsakomybės ir
nori iš gyvenimo tik gauti, bet nieko
nenori duoti, nenori įsipareigoti. Tai
veda į aklavietę. Šeima be atsakomy-
bės yra pasmerkta mirčiai. Šeima be
atsakomybės niekuomet netaps val-
stybės ir visuomenės pagrindu. 

Jokie Konstitucinio Teismo iš-
aiškinimai negalės pakeisti mūsų
krikščioniškos šeimos supratimo, jei
mes patys šito nenorėsime. Maty-
dami šeimos institucijos griovimą
Europoje ir mūsų tautoje, mes turime
dar tvirčiau ginti šeimą. Jeigu kai
kurie žmonės nori tik mėgdžioti šei-
mą be aiškaus meilės įsipareigojimo
tarp tėvų ir tėvų vaikams, tebūnie jie

laimingi ir tegyvena pa-
gal savo supratimą, o mes
ir toliau saugosime ir gin-
sime Dievo mums padova-
notą šeimą. Tai darydami,
mes giname ir savo tautą.

Tauta ir Tėvynė taip
pat yra mums Dievo pa-
dovanotas gražus vynuo-

gynas. Mus jungia istorija, laimėji-
mai ir nesėkmės, kalba, dainos, šimt-
mečiais susiformavusios tradicijos,
graži gamta. Čia mūsų šaknys, įaugu-
sios į tautos istoriją. Visai natūralu
žmogui branginti šį vynuogyną, jaus-
ti atsakomybę už jo dabartį ir ateitį ir
darbuotis, kad jame gyvenantys ir
dirbantys tautiečiai būtų laimingi.
Tačiau galima prarasti atsakomybę
ir rūpintis tik savimi, leidžiant šiam
vynuogynui pavirsti dykviete. Ar
vienas šitaip pasielgia? 

Bažnyčios bendruomenė taip pat
yra didelė Dievo dovana kiekvienam
sąmoningam krikščioniui. Mūsų lai-
kais įkyriai peršama mintis, kad Baž-
nyčia yra nereikalinga, nes ji trukdo
žmogui jaustis laimingam. Tai netie-
sa. Bažnyčia nėra kliūtis žmogaus
laimei, atvirkščiai, ji padeda įpras-
minti savo gyvenimą ir drauge su
bendruomene siekti tikslo, apie kurį
kalba apaštalas Paulius: „Jeigu esate
su Kristumi prikelti, siekite to, kas
aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo
dešinėje” (Kol 3, 1). Jeigu Bažnyčia
būtų nereikšminga, Kristus jos ne-
būtų įkūręs. Šiandien, kaip niekad,
yra didelis pavojus užsisklęsti savyje
ir pasiklysti savo susikurtose idėjose.
Be Bažnyčios bendruomenės labai
rizikuotume nepasiekti savo galuti-
nio tikslo. 

Dievo žodis kviečia mus būti at-
sakingus ir nešti gerus vaisus: „Aš
jus išsirinkau, kad eitumėte, duo-
tumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų”
(Jn 15, 16). Maldoje palinkėkime vie-
ni kitiems, kad tai, ką Dievas mums
yra padovanojęs kaip gražų vynuogy-
ną – šeimą, Tėvynę ir Bažnyčią, my-
lėtume, puoselėtume ir susilauktume
pačių gražiausių vaisių.

Homilija pasakyta 2011 m. spalio
1 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje 
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NUOMONės, KOMENTARAi

Kaip jau minėjau ankstesnia me
savo straipsnelyje iš Dainavos
Sendraugių stovyklos, par-

sivežiau mintį, kuri man vis neduoda
ramybės: lietuvius visada į būrį su-
vienydavo ir skatindavo išlikti ben-
dras priešas, kurio dabar niekas ne-
mato, todėl šiandien gręsia tikras pa -
vojus lietuviškosios Lietuvos išny -
kimui. Hmm, šiandien Lietuva lyg ir
nebeturi jokių, paprasta akimi ma to-
mų priešų, tad verta kalbėti apie iš-
nykimo pavojų?

Trečdalis Lietuvos likimui ne -
abejingų žmonių į panašų klausimą
atsakytų visiškai neigiamai ir gal net
suabejotų klausėjo sveiku pro tu. Jie
savo nuomonei pagrįsti pa teiktų ke-
letą faktų. Šiandien Lietu va kaip
niekada yra stipri ir galinga. Ji valdo
visus savo miestus ir uostus. Lietu-
viškai netrukdomi kal    ba, rašo ir
skaito visi kas tik no ri. Lietuva pri-
klauso Europos Są jun gos bendrijai.
Protingo vadova vimo dėka šiandien
Lietuva sėkmin gai lipa iš ekonomi-
nės krizės. Kompiuterinių ryšių išto-
bulinimas leidžia išeiviams palaikyti
glaudų ryšį su Lietuva. Ir tokią Lie-
tuvos dabartinę padėtį užtikrina
NATO sauga. Ir tai tiesa.

Kitas trečdalis apklaustųjų, iš -
gir dę panašų klausimą, nesileistų į
ilgas kalbas. Jų nuomone, nesvarbu,
kokia kalba žmonės Lietuvoje susi-
kalbės, kuo jie save laikys, kokį ti-
kėjimą išpažins ir kokiai partijai pri-
klausys. Žmogui svarbiausia, kad jis
turėtų ką valgyti, kad sugebėtų ap-
rūpinti save ir savo šeimą maistu,
drabužiais, pastoge... Visa kita – ant-
raeiliai dalykai.

Ir paskutinis trečdalis kalbintų
žmonių, pasitelkę statistinius duo -
menis, įrodinėtų, kad mes, šios die -
nos gyventojai, esame prasidėjusio
mūsų lietuviškosios Lietuvos išny ki -
mo stebėtojai ir liudininkai. Ne rimą
kelia emigruojančių svetur skai čiai.
Pirmaujame pagal savižudžių skai-
čių. Naikiname save alkoholiu, nar-
kotikais. Savižudy bių, žmogžudys-
čių, avarijų skai čius, didelis mirtin-
gumas, mažas gims tamumas, daug
jaunų žmonių kalėjimuose, daug vai-
kų auga naš laičių namuose – tai
mirštančios tautos pažymiai – tvir-
tintų pesi mistai. 

Nesmagu prisipažinti, bet ir aš
save priskirčiau pastarųjų – pesi mis-
tų – grupei. Mat nepajėgiu iš atmin-
ties ištrinti gimtosios apylin kės vaiz-
dų su apleistais periferijos mieste-
liais ir kaimais. Neaiškus nerimas
sugelia širdį, išvydus taip sunkiai
žmonių statytus, taip bran gintus sa-
vo (savo tėvų) namus, šiandien palik-
tus likimo valiai. Ne vie nas namas į
praeivį ilgesingai žvelgia savo užkal-
tų langų akimis. Kai kurių namų nuo
vandalų neapsau gojo net langų už-
kalimas lentomis. Išdaužyti langai,
išlaužtos durys ir saulėje spindintys
iš-tuštinti bute liai primena įvykusį
„pasilinksmi ni mą’’. Praeityje taip
puoselėtos so dybos, nepakeldamos
vienatvės, ro dos, skuba kuo greičiau
pasislėpti piktžolėse ar net sulysti į
žemę. Kai  mai, mažesni Lietuvos
mieste liai ištuštėję, jauni žmonės
išvažiavo daugiausiai į svetimus
kraštus ieškoti kas laimės, o kas –
kasdieni nės duonos. Bažnyčios ištuš-

tėjusios, duris dažniausiai atverian-
čios tik pravažiuojančio pro šalį ku-
nigo sekmadieninėms arba (pagal
reika lą) gedulingoms Mišioms. Žmo-
nės, pavargę, pervargę, kankinami
biu ro kratizmo, erzinami visokiau-
sio mis valdančiųjų intrigomis, pra -
randa viltį dėl ateities Lietuvoje ir ra -
gi na savo vaikus tą ateitį kurti sve-
tur.

Skaitant lietuvišką žiniasklai dą,
komentuotojų mintis, susidaro dar
stipresnis nevilties įspūdis. Nie ko
nebestebina naujienos apie girtą tė-
vą, kuris bandė mušti vaiko motiną,
bet sužeidė kūdikį, ar apie Šėtoje
pasikorusį 9 metų vaiką, ku ris, gy-
vendamas alkoholikės motinos ir jos
sugyventinio globoje, ne bematė ge-
resnės išeities iš esa mos padėties.
Žmonės (žinoma, kad ne visi) pikti,
nepatenkinti, pripra tę dejuoti ir kal-
tinti visus, negerbia sa vęs, žmogaus
gyvybės, negerbia savo kaimyno,
nemyli savo krašto, nevertina savo
kalbos. Ir kas atsi tinka daiktui, kurio
savininkas vi sai nevertina? Nereika-
lingas daik tas be jokio gailesčio iš-
metamas į šiukšlių dėžę. 

Gal mano susikurtas vaizdas yra
klaidingas, gal miršta ne Lietu va, o
tik – lietuviškas kaimas, kai mo žmo-
nės, praeitis. Bet iš istorijos žinome,
kad Lietuvos kaimo muži kai buvo
tikrieji lietuvybės saugotojai, jos te-
sėjai visais gūdžiais okupacijų me-
tais. Jeigu nyksta ir tuštėja Lietuvos
kaimai ir miesteliai, tai kas užims jų
vietą, kur bus saugomas lietuvybės
lopšys? 

Norint atspėti, kas mūsų lau-
kia ateityje, pabandykime pri-
siminti mūsų lietuviškąją is-

toriją. Aš tik rai nesu Lietuvos istori-
jos žinovė, bet, atrodo, kad Lietuva
buvo labai stipri dvasiškai ir fiziškai,
kariaudama prieš visus Europos
riterius (kryžiuočius, kalavijuočius),
totorius, slavus – jie lietuvių nenuga -
lėjo. Bet užkariavę slavų žemes, su -
kūrę tose žemėse taiką, lietuviai iš -
nykdavo, nepalikdami beveik jo kio
lietuviško pėdsako. Lietuva, susijun-
gusi su Lenkija draugiškam gy veni-
mui, beveik visai prarado sa vo gy-
vastį. Lenkai, daugiausia per ku ni-
gus ir bajorus, sugebėjo su kurti lietu-
viams įspūdį, kad lenkiška kul tūra
yra aukštesnė, geresnė, mo derniš-
kesnė. Ir kas nenori save priskirti
tobulesnių žmonių grupei? Kas gali
atsispirti pagundai, raginti savo vai-
kus tapti tobules niais? Ir daugelis
lietuvių sulenkė jo: bajorai, dvarinin-
kai, kunigai, val  dininkai, tuometi-
niai inteligentai.

Carinė Rusija, okupavusi Lie tu -
vą, bandė ją surusinti per prie vartą,
bet jiems nepasisekė. Lietu viai atpa-
žino prievartą ir jai priešinosi šimt-
mečius. Atgavus Lietuvai Nepriklau-
somybę, po šimtmečius trukusio ru-
sinimo, lietuviai netapo rusais, bet
nelabai bežinojo, kas jie tokie ir yra.

Nepriklausomos Lietu vos švietimo
ministras Leonas Bistras yra sakęs,
kad „daugelis lietuvių ne  žino savo
tautybės. Vieni manė esą lenkai vien
todėl, kad buvo stro pūs katalikai (bū-
ta nuomonės, jog doras katalikas gali
būti tik len kas), o liuteronų bažnyčią
lankantys lietuviai neretai save lai kė
vo  kie čiais”. Atkūrus Lietuvoje Ne-
pri klausomybę, sulenkėję lietuviai
sie  kė visą Lietuvą iki Šventosios
upės prijungti prie Lenkijos. Ir tik
lenkai, jėga užgrobdami Vilnių, ta po
akivaizdžiais Lietuvos priešais. Toks
lenkų poelgis lyg ir nubudino ir
suvienijo lietuvius naujam lietuviš-
kam gyvenimui. Jeigu lenkai nebūtų
tada jėga užėmę Vilniaus, abejoju, ar
mes šiandien save va  dintumėme lie-
tuviais ir dar kalbėtumėme savo bal-
tiška šnekta. So vie tinei okupacijai ir-
gi sugebėjome atsispirti. Jeigu pri-
siminsime Amerikos lietuvių istori-
ją, tai juos visada į būrį vienijo pagal-
ba Lietu vai: caro okupuotai, nepri-
klauso my bę atkūrusiai, sovietų oku-
puotai. 

Šiandien Lietuva laisva, savo no-
ru prisijungusi prie ES bendrijos ir
NATO. Amerikos lietuviai pasijuto
Lietuvai nebereikalingi. Lyg ir nebe-
liko priešų: niekas nesikėsina nei į
mūsų kalbą, nei į tikėjimą, nei į kul-
tūrą. Jeigu niekas nepuola, ne sikė-
sina atimti, tai gal tos vertybės (kal-
ba, kultūra, tikėjimas, pap ro čiai) nė-
ra pakankamai vertin gi/reikalingi –
atslenka daugeliui į pasąmonę abejo-
nės. Šiandien tipiš kas lietuvis žiūri į
svetimtaučius kaip į kultūringes-
nius, madingesnius, teisingesnį tikė-
jimą išpažįstančius – visais atžvil-
giais tobules nius žmones. Kas neno-
rėtų susita patinti su tokių tobulesnių
žmonių grupe? Ar ne dėl panašių
minčių išvažiavusieji iš Lietuvos gė-
disi sa vo kalbos, papročių, nesijungia
prie lietuviškos bendruomenės, sie-
kia kuo greičiau nutautėti? O jų vai-
kai su savo seneliais Lietuvoje dažnai
nebesusikalba lietuviškai? Tuo tar pu
Lietuvos paaugliai savo emocijas daž-
niausiai sugeba išreikšti tik pasitel-
kę anglišką žodynėlį, o kul tū ros ir
mokslo atstovai savo aukš tesnį išsi-
lavinimą rodo įterpdami kuo dau-
giau svetimų kalbų žodžių. Tėvai
didžiuojasi svetur išvy ku siais vai-
kais studijuoti ar dirbti. Ma mos už-
miega ramesniu miegu, sužinojusios,
kad jų dukterys ar sū nūs planuoja
šeimą kurti su svetimtaučiu: „Vaikas
pakliuvo į aukš tesnį lygį – kurs gyve-
nimą bet kur, kad tik ne Lietuvoje.’’ 

Šiandien mes patys sau (mūsų
kasdieniniai įpročiai; mūsų požiū ris
į savo valstybę, save pačius, kai myną;
mūsų nepilnavertiškumo komplek-
sai, nepagarba žmogaus gy vybei, vy-
resniam žmogui ir pa na šios savybės)
esame didžiausi prie šai. Jeigu su
išoriniu priešu ko voti yra sunku, tai
vidiniam prie šui pasipriešinti yra
žymiai sun  kiau. Šis vidinis priešas
paprasta akimi nematomas ir taip

lengvai neatpažįstamas. Dairomės
aplin kui, ieškome priešų ir… suran-
da me juos tarp politikų, valdininkų,
po licininkų, medikų, mokytojų, vers -
 lininkų, kaimynų, kaimiečių. Nesu-
simąstome, kad, pamatę tuos savo
,,priešus”, iš tikrųjų, stebime savo pa-
čių veidrodinį atspindį! Juk kiti
žmonės mus pačius panašiai vertina
ir priskiria blogiečių armijai. Vidi-
nio priešo ginklai irgi yra netradi-
ciniai. Vidinis priešas naudoja inte-
lektualinius ginklus ir puo la tada,
kai žmogus yra labiausiai pažeidžia-
mas: pavargęs, pervargęs, patyręs ne-
sėkmę, kažką pra  radęs, pažemintas,
vienišas… Tokiuo momentu atslen-
kantis ir šnibždantis į ausį priešas
lengvai įtikina žmogų, kad jis – nie-
kam ti kęs nevykėlis, kad jis yra be-
jėgis keisti esamą padėtį ir tokiu bū-
du atima iš žmogaus paskutinę viltį.
O praradę paskutinę viltį žmonės ge -
riausiu atveju emigruoja; blogesniu
atveju iš lėto save naikina alkoholiu
ar kitais nuodais, blogiausiu – nusi-
žudo.

Britų istorikas B. H. Liddell
Hart, susipažinęs su daugelio
karų pasekmėmis, padarė iš-

vadą: ,,Bejė giš kumas sukelia bevil-
tiškumą, ir istorija patvirtina, kad
vilties pra ra dimas, o ne karių gyvy-
bės prara dimas, nusprendžia karo
baigtį. (vers ta mano – V. D.) Taigi nė-
ra tra gedija, kad jauni žmonės emi-
gruoja iš Lietuvos. Tragedija yra, kad
jau ni žmonės praranda viltį sau gy-
ve nimą susikurti Lietuvoje. 

Ką daryti, kad vidines kovas pra -
laimėtų bejėgiškumas ir bevil tiš ku-
mas, o laimėtų viltis? Pir miau  sia mo-
kinkimės atpažinti sa vy je priešą ir jo
siunčiamas mintis: visi valdžioje
vagys ir sukčiai; svetimtaučiai tobu-
lesni, geresni, tei sin gesni; visi nusu-
ka mokesčius; visi gyvena susidėję;
visi verslinin kai-niekšai; negeras
tonas kalbėti apie Lietuvą teigiamai
ir t. t. Išei vių vidiniai priešai siunčia
šiek tiek kitokias mintis: lietuvių
kalba vis tiek išnyks, kam čia dar gai-
šinti vaikams laiką; išsilavinusiam
žmo gui nedera priklausyti lietuviš-
kajam getui; lietuviai – nevykėliai vi -
so mis prasmėmis ir aš turiu nuo jų
atsiriboti; Lietuva, atimdama pilie -
tybę, jau pasakė, ką apie jus galvoja –
jūs esate tuščia vieta. Išgirdę pa -
našias mintis, stebėkime tų minčių
šaltinį. Nepriimkime priešo min čių
kaip teisingų ar išmintingų ir nepa-
sisavinkime jų. Nekartokime tokių
minčių. Net ir tamsiausiu mo  mentu
prisiminkime, kad di   džiausi žmoni-
jos atradimai buvo pa siekti kantrių
ir užsispyrusių žmo nių dėka, kurie
nepasidavė beviltiš kumo jausmui,
bet kantriai tęsė sa vo darbus. Kiek-
vienas iš mūsų ga  lime būti tuo žmo-
gumi, kurio kant rybė, užsispyrimas,
pasišventimas kas dieninėje savo
veikloje sukurs visiems geresnę, tei-
singesnę ateitį Lietuvoje.

Mūsų svetimtaučiai nepajėgė nu-
tautinti per prievartą. Deja, ne maty-
dami aiškaus priešo/okupanto, daž-
nai parklumpame prieš vidi nį priešą,
patikėję savo bejėgiškumu, beviltiš-
kumu, beprasmiškumu.

Vitalija Dunčienė – mama, me-
dikė, lituanistinės mokyklos mokyto-
ja.

Ar atsilaikysim, 
kai svetimi nepuola? (II)

VITALIJA DUNČIENĖ



Rugsėjo 16 d., penktadienį, vyko
susipažinimo vakaras, vaišės
ir pabendravimas ,,Best Wes-

tern’’ vieš bučio susirinkimų salėje.
Priėmi me dalyvavo gražus būrys
svečių ir vietos vyčių. Buvo malonu
pasi sve čiuoti ir pasišnekučiuoti su
seniai ma tytais bičiuliais. 86-os kuo-
pos pirmininkė ir garbės narė Lee
Moore pasveikino visus delegatus ir
palin kėjo gero savaitgalio Pennsylva-
nia. 

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, po pus-
ryčių, delegatai ir vietiniai svečiai
va žiavo į St. Juozapo Romos katalikų
bažnyčią DuBois, kur juos sutiko kle-
bonas kun. V. David Foradori. Jis pa -
sveikino atvykusius delegatus ir pa -
sidžiaugė galintis dalyvauti ir pats
laikyti specialias pamaldas. Buvo
giedamos giesmės. Kun. Foradori
skai tė evangeliją,  pritaikė gražų pa -
mokslą apie Lietuvos šv. Kazimierą ir
Švč. Šiluvos Mergelę Mariją. Skati-
no, kad visi sektų šių šventųjų pa-
vyzdžiu ir pasiaukotų kitiems bei
sektų Dievo mokymais. Po to vyko
mirusiųjų na rių prisiminimas. Už
kiekvienos apygardos kuopos narius
buvo uždegta po žvakutę, paminėtas
kiekvienas miręs narys, sukalbėtos
maldos už jų vėles. Kasmet prisi-
menant mūsų mi rusiuosius narius,
šis sąrašas ilgėja. Buvo pagarbintas
išstatytas Švč. Sak ramentas, visi su-
važiavimo dalyviai palaiminti. 

Po maldų sugrįžome į viešbutį
pietauti. Po pietų petraukos vyko
sąskrydis. Posėdį atidarė Vidurio
cent ro apygardos pirmininkas Mi -
chael F. Petkus, sukalbėjo maldą. Lee
Moore, 86-os kuopos pirmininkė ir
garbės narė, pasveikino visus atvy -
kusius ir palinkėjo gero savaitgalio,

linksmos viešnagės bei sėkmingo po -
sėdžio. Susirinkimui vadovavo Vidu -
rio centro rajono pirmininkas. Pro -
tokolo sekretorės garbės narės Pran -
ciškos Petkuvienės ir iždininkės An-
ne Louise Tucker pranešimai bu vo
priimti vienbalsiai be pataisų. Buvo
perskaitytas kun. Gintaro An ta no
Joniko, šios apygardos dvasios vado,
raštiškas sveikinimas. 

Michael F. Petkus pranešė apie
Lietuvos vyčių organizacijos šimt-
me čio suvažiavimo komiteto vykdo-
mus darbus. Lietuvos vyčių organi-
zacijos šimtmečio jubiliejinį suva-
žiavimą yra numatyta ruošti 2013 m.
liepos  25–28 d. Naujosios Angli jos ra -
jone, arti Boston-Quincy, MA. Suva -
žiavimui numatytas ,,Mariott” vieš -
butis. Kitų metų suvažiavimas vyks
2012 metų rugpjūčio mėn. 1–7 d.
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Seven Springs Resort, Pennsylvania.
Jį globos 152-a kuopa, veikianti East
Long Island, NY. 

Garbės narė Pranciška Petkuvie -
nė, Šv. Kazimiero gildijos apygardos
atstovė, perskaitė šio padalinio pra -
nešimą. Padalinys turi naują pirmi -
ninką Joną Mankų, Lietuvos vyčių
garbės narį. Pranešta, kad šv. Mišias
galima užsakyti įvairiomis progo -
mis: sveikatos, mirusiems prisi-
minti, gimtadieniui ir įvairioms
šventėms. Prašė, kad vyčiai ir toliau
finansiškai remtų Popiežinę Šv.
Kazimiero lietuvių kolegiją Romoje.
Dabartinis ko legijos rektorius yra
prelatas Petras Šiurys. Šių metų pro-
jektas yra įsta tyti naujus langus
kolegijos pirmame aukšte. Lietuvos
vyčiai paaukojo 15,000 dol. šio projek-

to vykdymui. 
Apygardos ryšių su visuomene

atstovė, garbės narė, šių eilučių auto -
rė pranešė, kad nuolat aprašo ir
spau dai nusiunčia apie apygardos
rudens ir pavasario sąskrydžių veik-
lą bei medžiagą apie metinį visuotinį
narių suvažiavimą su nuotraukomis.

Garbės narė Pranciška Petkuvie -
nė perskaitė garbės narės, Šiluvos
Mergelės Marijos fondo atstovės
Elinor Služienės pranešimą. Šiam
padaliniui rūpestingai vadovauja
kun. Antanas Markus. Pranešta, kad
kun. Markus siūlo naudoti Šiluvos
Mergelę Mariją kaip simbolį pakly-
dusiems žmonėms, ne tik lietuviams,
bet visiems katalikams. Mūsų visų
narių pareiga gar sinti Šiluvos Mer -
gelės Marijos istoriją tarp draugų,
pažįstamų ir svetimtaučių. Kiek ir
kaip Šiluvos Mergelės apsireiškimas
bus išgarsintas, priklausys nuo
mūsų visų. Padalinio tinklalapyje
(www.ourladyofsiluva.com) yra daug
istorinės, informacinės me džiagos
apie Šiluvą.

Garbės narė Lee Moore, Lietuvos
vyčių fondo atstovė, pranešė, kad
vyko metinis rašinėlio konkursas.
Trys vyčiai buvo apdovanoti pinigi -
nėmis dovanomis. Šiais metais buvo
apdovanota ir viena jauna vytė. Šie -
met suvažiavime dalyvavusieji jau-
nieji vyčiukai buvo apdovanoti po
100 dol. stipendija. Padalinys taip pat
nusprendė finansiškai paremti
(31,500 dol.) įvairias labdaros organi-
zacijas ir kultūrinę veiklą. 

Vidurio centro apygardos kuopų
pirmininkai papasakojo apie jų kuo -
pų praėjusių šešių mėnesių veik -

lą.  Išrinkti du delegatai (Jonas Balt -
rus, 19 kuopos pirmininkas iš Pitts -
burgh, PA ir šių eilučių autorė) per-
skaitė savo pranešimus ir pasidalino
įspūdžiais apie neseniai praėjusį 98-
ąjį metinį narių suvažiavimą, kuris
vyko Michigan City, Indiana. 

Vidurio centro rajono apygardos
valdyba ir delegatai vienbalsiai nus-
prendė skirti Lietuvos vyčių organi-
zacijos padaliniams – Šv. Kazimiero
gildijai, Šiluvos Švč. Mergelės Mari -
jos fondui, Lietuvos vyčių fondui ir
Lietuvos vyčių centro valdybos sti -
pen dijos fondui – po 100 dol. O nau-
jam Šiaulių vyskupijos Šiaulių pas-
toracinio centro statybos projektui
paremti skirta 100 dol. Mūsų Vidurio
centro rajono dvasios vadas kun. Jo-
nikas priklauso Šiaulių vyskupijai.
Tad norime šį projektą nors ir kuk-
liai paremti. 

Vyko rinkimai. 2011–2012 m. Lie -
tuvos vyčių Vidurio centro rajono su-
dėtis:  pirmininkas – Michael F. Pet-
kus (96 kuopa, Dayton, OH); vice pir-
mininkė – garbės narė Regina Juš -
kaitė-Švobienė (102 kuopa, Detroit,
MI); protokolų sekretorė – garbės na -
rė Pranciška Petkuvienė (96 kuopa,
Dayton, OH); iždininkė – Ann Louise
Tucker (96 kuopa, Dayton, OH); iždo
patikėtiniai – Lauretta Pant ir Jurgis
Mikalauskas (abu iš 96 kuopos, Day -
ton OH); tvarkdarys – Paul Moore (86
kuopa, DuBois, PA); lietuvių reika -
lų/kultūros atstovė – Elena Mika -
laus kas (96 kuopa, Dayton, OH); ri -
tualų – garbės narė Lee Moore (86
kuopa, DuBois, PA); ryšių su visuo -
mene – garbės narė Regina Juškaitė-
Švobienė. Specialiu apygardos apdo -
va nojimu pirmininkas – Jurgis Mi -
kalauskas (96 kuopa, Dayton, OH); Ši -
luvos Švč. Mergelės Marijos fondo
atstovė – garbės narė Elinor Služienė
(96 kuopa, Dayton, OH); Lietuvos vy -
čių fondo atstovė – garbės narė Lee
Moore (86 kuopa DuBois, PA) ir sti -
pendijų atstovė – Rita Johnson (19
kuo pa, Pittsburgh, PA). 

Kitas pavasarinis Vidurio centro
rajono susirinkimas vyks 2012 m.
pavasarį Detroit, Michigan. Savaitga -
lio suvažiavimą globos 102-a kuopa,
kuriai pirmininkauja Patricia Zy-
ren.

Kitas rudens Vidurio centro rajo -
no susirinkimas ir maldos kelionė
vyks 2012 m. rugsėjo mėn. Jį globos
96-a kuopa, veikianti Dayton, Ohio.
Tikslios susirinkimų datos bus pra -
neštos vėliau. Posėdis baigtas malda
ir Lietuvos vyčių himno giedojimu.

Šeštadienį vakare vyko suvažia -
vimo užbaigimo šv. Mišios Šv. Juo za -
po katalikų bažnyčioje. Mišias auko-
jo klebonas kun. V. David Fora dori.
Va ka rieniavome ,,Hocks’’ resto ra ne. 

Vidurio centro rajono pirminin -
kas Michael F. Petkus padėkojo 86-os
kuopos pirmininkei, garbės narei
Lee Moore ir kuopos nariams už
nuoširdų priėmimą ir vaišes, visiems
už dalyvavimą susirinkime ir palin -
kėjo geros kelionės grįžtant į namus. 

Iki malonaus pasimatymo pava -
sa riniame suvažiavime 2012 m. pava -
sarį Detroit, Michigan! 

Š. m. rugsėjo 16–17 d. Lietuvos vy čių 86-oji kuopa, veikianti
DuBois, Pennsylvania, globojo Lietuvos vyčių Vidurio centro rajono
rudens su va žia vimą ir maldos kelionės savaitga lį. Suvažiavime daly-
vavo vyčiai iš 4 kuo pų: Detroit, Michigan, Dayton, Ohio ir vietiniai
vyčiai iš DuBois ir Pitts burgh.

Lietuvos vyčių Vidurio centro rajono rudens maldos kelionė. Nuotraukoje – dalis
dalyvių, viduryje – Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. V. David Foradori.

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Lietuvos vyčių Vidurio centro 
rajono rudens suvažiavimas



Už keletos mėnesių Lietuvos
vai kų globos būrelis „Saulu-
tė” švęs 19-tą gimtadienį. Jau

tiek laiko ristute pra bėgo nuo to lai-
ko, kai tuo metiniam PLB pirminin-
kui Broniui Nainiui ir vicepirm. dr.
Petrui Kisie liui pasiū lius susibūrė
grupė savano rių – kaip PLB komite-
tas – padėti vaikams Lietuvoje. Pasak
B. Nainio, komiteto tikslai būtų – kuo
gražiau ir kuo plačiau padėti rasti
Lietuvoje var gingai gyvenančius vai-
kus, steng tis kuo daugiau paramos
gauti iš ki tataučių (ne paslaptis, kad
aukas „de dam” iš vienos kišenės į ki-
tą, t. y. iš tų pačių lietuvių pažįsta-
mų), steng tis koordi nuoti veiklą pa-
vienių gru pių, ypač LB ar asmenų,
užsiimančių Lietuvos vaikų šelpimu.

Kai kurie siekiai buvo geriau
įgy vendinti nei kiti. Veiklos koordi-
navimas gal buvo suprastas kaip kon-
troliavimas, ir ne visi atsiliepė į ap -
klausos anketas, kuriose buvo norėta
susidaryti vaizdą, kur siunčiama šal -
pa, pvz., kad jos susilauktų ir atokiau
nuo didesnių miestų gyvenantys vai -
kai. Tačiau, per uoliai įsijungusius
JAV Rytinio pakraščio „Saulutės”
atstovus Robertą (Bob) Dudą ir Gin -
ger Houghton nepaprastai  daug įvai -
rios pagalbos susilaukta (ir tebėra
gaunama) iš amerikiečių.

Per „Saulutės” nares Ramintą
Marchertienę ir Nijolę Kašubienę
buvo užmegzti ryšiai su St. Patrick
parapijoje (St. Charles miestelyje)
besidarbuojančia sesele Dorothy
Demp sey, kuri parapijiečius įtraukė į
labai aktyvų materialinį ir finansinį
Lietuvos vaikų rėmimą. Su R. Mar -
chertiene ir Indre Tijūnėliene seselė
Dorothy nuskrido į Lietuvą ir porą
savaičių ne tik važinėjo kaip turistė
po Lietuvą, bet ir susipažino su jos
parapijiečių paramą gaunančiomis
šeimomis bei vaikų namais.

Didelė staigmena buvo, kai kali-
fornietė Katherine Mikals savo a. a.
vyro atminimui paaukojo 100,000 do -
lerių atremontuoti „Šaltinio” mo-
kyklą Tauragėje. „Saulutės” pasiūly-
mu jos dukra ir kiti giminės keletą
kartų buvo nuskridę į Lietuvą as-
meniškai pasidomėti remonto eiga.
„Saulutės” pirmininkė I. Tijūnėlienė
su vyru Do natu išvydo aukos rezulta-
tus – nauja visa virtuvės įranga,
nauji stalai ir kėdės valgykloje (vis-
kas gaminta  Tauragėje), naujas kom-
piuterių kambarys, nauji muzikos
instrumentai ir t. t. Vėliau Katherine
Mikals atsiuntė 500 dol. pradžiuginti
Velykų proga kle bono Vytauto Kajo-
ko globojamus vaikus parapijiniuose
namuose Al vite.

Per eilę metų R. Marchertienei
va dovaujant ir suburiant savanorių
talką, buvo išsiunčiama apie 2,000
siuntinių per metus. Naudojomės
„Lithuanian Mercy Lift” pasiūlytais
talpintuvais, kurių siuntimą apmo-
kėdavo amerikiečiai. Šiuo metu
„Saulu tė” nebesiunčia tiek daug
siuntinių, tačiau kartais, turint tik-
rai gerų rū bų, avalynės ar žaislų,
siuntinys siun čiamas kai kurioms
šeimoms.

2011 m. vasarą Lietuvoje lankėsi
„Saulutės” iždininkė dr. Ramunė

Rač kauskienė su dukros Ritos Bie -
liauskienės šeima. Rita, jos vyras Ar-
tū  ras ir vaikučiai Benas (6 m.) ir
Martynas (4) aplankė antruosius Vai -
kų globos namus Vilniuje (Minties g.
1), nuvežė dovanėlių ir susipažino su
šeimyninio gyvenimo nelepintais
ma žaisiais. Vasarą tuos namelius
aplankė ir „Saulutės” pirm. I. Tijūnė -
lienė su dukra Nida Verachtert ir jos
vaikučiais Maja (6 m.) ir Daniumi (5
m.). Namelių direktorei Janinai Stei -
kūnienei jie įteikė 125 Majos ir Da -
niaus surinktus dolerius, gautus par-
davinėjant kai my nams „donuts”.
Taip pat vai ku čiams atvežė svie-
dinėlių (kamuolių) ir „frisbees”.

2011 m. vasarą, joms pa norus
padirbėti su vaikais, „Sau lutės” pir-
mininkei patarus, jos anū kė Daiva
Siliūnaitė (kurios sesutė Aud ra sava-
noriavo Dienos centruose Vil niuje ir
Varėnoje pagal „Vaiko vartai” pro-
gramą Julija Sirgėdaitė ir  Žiba Sid-
rytė savanoriavo Šv. Antano Paduvie-
čio parapijiniuose namuose  Pamūšy-
je (Pakruojo rajone). Čia gy vena 25
vaikai, su kuriais 18-metės nuošir-
džiai bendravo. Jaunosios sa vanorės
kelionei ruošėsi iš anksto – per „At-
lantic Express” į Lietuvą buvo nu-
siuntusios įvairios medžiagos už si-
ėmimams. Namelių direktorė Roma
Bartkevičiūtė mer ginas supažindino
su įstaigą lankan čių vaikų širdį ve-
riančia namų aplinka ir gyvenimo
sąlygomis, paaiškino, kodėl vaiku-
čiai lanko saugius parapijinius na-
mus. Grįžus į JAV ir išvykus į univer-
sitetus, mergaičių ryšiai su name-
liais tebesitęsia.

Čikagoje daugelis žino Patricia
(Pat) Michalski, buvusią Illinois vals -
tijos gubernatoriaus Jim Edgar, o
vėliau Cook County Treasurer Maria
Pappas asistentę. Su ja susipažinau,
kai aš ir Daiva Meilienė dirbome
„Americans for Lithuanian Free -
dom”, savanorių grupėje prie LB,
užsiimančia lobizmu už Lietuvos ne -
priklausomybės atstatymą. Gavome
Grož vydo Lazausko ir kun. Prano
Garšvos įgaliojimus atstovauti „San -
da rai” ir „Draugui”, nes suvokėme,
jog būdamos spaudos atstovės galė -
sime lengviau prieiti prie politikų
(prez. Bush, Kongreso narių, senato -
rių) bei didžiosios spaudos, raginant
Lietuvos pripažinimą, iškeliant Lie -
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Norėtųsi padėti tašką
tu vos tragedijos klausimą.

Tokios akcijos pasekmė – guber-
natorius Jim Edgar suruošė viešą
popietę „‘Saulutė’ to the Baltics”,
prez. Bush dar net nepripažinus Lie -
tuvos. Gubernatorius taip pat paruo -
šė rekomendacijos laišką apie „Sau -
lutę”, kurį galėjome panaudoti  ruo -

šiant informacinį paketą ameri kie -
čiams. Ryšiai su Patricia ir jos vyru
Harry Michalski tebesitęsia. Esame
ne tik kviečiami į įvairius viešus su -
sitikimus, bet ir pas juos į namus, o
juos pasikviečiame pas save. 2011 m.
vasarą Pat pranešė, kad tiek girdė-
jusi apie Lietuvą ir tiek prisidėjusi
prie Nepriklausomybės atstatymo,

su vy ru keliausianti į Latviją, Estiją
ir Lietuvą. Sakė, kad Lietuvoje no-
rinti aplankyti „Saulutės” paremtus
vaikų namus. Daviau jai „Lietuvos
vaikų” fondo direktorės Romualdos
Navikai tės (Laisvės pr. 125, Vilnius)
adresą. Aplankiusi vaikų namelius,
Pat Mi chalski paliko aukų. Džiugu,
kad jau 80-tą gimtadienį atšventusi,
Pat dar pilna energijos, žingeidumo
ir nuo širdumo.

2007 m. „Saulutė” užsiregistravo
kaip savarankiška organizacija ir tę -
sia 1994 m. pradėtą „Konkretaus
vai ko” rėmimo programą (rėmėjas
aukojantis 360 dol. per metus gali
remti pasirinktą vaiką), pagal išgales

pare mia į vargą patekusias šeimas,
studentus, kai kuriuos Dienos cen-
trus, vaikų namus. Per „Saulutę”
2007 m. į Lietuvą iškeliavo 149,000
dol.; 2008 m. – 210,000 dol.; 2009 m. –
110,000 dol.; 2010 m. – 130,000 dol., o
2011 m. iki spa lio pradžios – 100,000
dol.

Šiuo metu „Saulutės” pirm. yra
I. Tijūnėlienė, vicepirmininkė R.
Mar chertienė, iždininkė R. Račkaus -
kie nė, sekretorės Laima Braune ir
Bi rutė Nalienė. Florida atstovės Bi-
rutė Kožicienė ir Dalė Gotceitienė,
JAV Rytinio pakraščio atstovai Bob
Duda ir Ginger Houghton, teisinis
patarėjas Saulius Kuprys. „Saulutės”
tink lalapį (www.sunlightorphanaid.
org) veda Marytė Černiūtė. Detroite
atsto vės buvo Eleonora Grigaitienė
ir Birutė Bublienė. Lėšos „Saulutei”
gaunamos iš geraširdžių aukotojų,
dalyvavimo mugėse ir renginių. Kad
„Saulutė” galėtų padėti puolantiems
į neviltį, „Saulutė” kviečia gausiai
dalyvauti spalio 9 d. 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje ruošiamame ansamblio „So -
džius” koncerte ir  spalio 23 d. 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje
(PLC, Lemont) vyksiančiame M. K.
Čiurlionio minėjime, kurio metu
Juilliard muzikos konservatorijoje
daktaro laipsnį neseniai apsigynęs
Edvinas Minkštimas skambins Čiur -
lionio kompozicijas. M. K. Čiurlionio
gyvenimą šeimos perspektyvoje api -
būdins „Draugo” redaktorė ir Čiur -
lionio galerijos Jaunimo centre di -
rektorė Laima Apanavičienė, o kom-
pozitoriaus laiškų ištraukas jo nu -
mylėtai žmonai Sofijai skaitys aktorė
Audrė  Budrytė.

Būtų gera, jei švenčiant 19-tą
gimtadienį „Saulutė” galėtų padėti
„tašką” veiklai. Deja, ranka tam dar
nekyla, nes į vargą patekusių nema -
žėja... O „Saulutė” vadovaujasi Moti -
nos Teresės žodžiais: „Jei negali iš -
mai tinti šimto, pamaitink vieną”.
„Saulutė” dėkoja visiems už paramą,
pagalbą pamaitinant bent vieną...

,,Lietuvos vaikų” fondo direktorė Romualda Navikaitė, buvusi Illinois gubernatoriaus
Jim Edgar ir Cook County Treasurer Maria Pappas asistentė Patricia Michalski ir Antrųjų
vaikų globos namų Vilniuje direktorės pavaduotoja Danguolė Misevičienė.

Ne kartą Vytautas Vizgirda yra vaikus linksminęs įvairių organizacijų renginiuose, taip
paremdavęs ,,Saulutę”. V. Vizgirda Pal. J. Matulaičio Bendruomenės Tarnystės dieną
džiugino jaunuosius išraitytomis balionų figūrėlėmis.            Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Antrasis savaitgalio prelegentas — iš Lietu-
vos atvykęs Arūnas Pemkus. Buvęs veiklus
SAS centro valdybos pirmininkas ir ėjęs

pareigas Amerikos valstybės departamente, prieš
20 metų persikėlė gyventi į Lietuvą. Jis Vilniuje
įsteigė savo viešų ryšių įstaigą ,,Integrity PR”,
kuriai dabar ir vadovauja. Arūnas kalbėjo apie
savo gyvenimo kelią, persikėlus gyventi į Lietuvą
bei pasidalijo savo patirtimi ir mintimis apie

visuomenės, valdžios
ir verslo tarpusavio
ry šius. Anot prele gen -
to, didžiausia kliūtis
Lietuvos pažangai yra
aiškios vizijos trūku -
mas. Negirdėti, kad
vyktų koks dialogas
tarp valdžios, verslo ir
žmonių. Visi veikia at-
skirai, lyg kito ne bū-
tų.

Prelegentas, giliai
susirūpinęs Lietuvos
visuomenės būkle sa -
vo kalboje išvardijo

nerimą keliančius požymius, vaiz-
džiai paaiškindamas pavyzdžiais.
Štai kelios iškeltos mintys:  valdžia,
turinti pa  reigą kraštui tar nau ti,
daro spren  di mus piliečių ir versli -
ninkų nenaudai. Pre le gentas iškėlė
kaip pavyzdį naujai pastatytas
arenas krepšinio turnyrui. Kaune
arena turbūt bus naudo jamas, bet
kas naudosis didele arena Panevėžy -
je? Tokie neap gal voti sprendimai
veda kraštą į krizę, nes pinigai
skiriami ne ten, kur reikia.

Kad verslas klestėtų, reikia atvi -
ros konkurencijos. Ir valdžia turi tą
skatinti. Deja, valdžios institucijos
bijo daryti kūrybingų, drąsių ėjimų.
Kai kuriuose verslo ir valdžios
sluoks  niuose susiduriama su mora -
lės stoka, kyšininkavimu,  turtinges-
nių užgožimu mažesnių verslininkų
ir pan. Tai kenkia verslo plėtrai, dar-
bų sukūrimui, paga liau — patiems
krašto gyventojams. Prelegentas pa-

brėžė, kad  užsispyrus etiškai elgtis, su laiku įma-
noma sulaukti teigiamų rezultatų. 

Svarbiausia Lietuvai yra turėti nuoseklią,
teisingą, nepaperkamą ži niasklaidą, kurioje pasi-
reikštų ir asmeniškos žmonių nuomonės.  Tas ypa-
tingai svarbu Ateitininkijos skleidimui Lietuvoje.

Vakare stovyklautojai susirinko pasi links -
minti su kapela ,,Biru–Bar”, atvykusia iš In dia -
napolis miesto. Kaip smagu! Visi dainavome, šoko-
me liaudies šokius ir linksmai praleidome vakarą.

— Dainė Quinn

Stovyklos antroji diena

Sekmadienis, rugsėjo 4 — paskutinė šio savait-
galio diena. Po pus ryčių į stovyklautojus pra bilo
Lietuvos ambasa dorius JAV Žygimantas Pavilio-
nis, jau aštuoniolika metų dirbantis Užsienio rei-
kalų ministerijoje. Šiuo metu am ba sadorius už-
siima ne vien diplomatine veikla, bet ir moksline
— jis ruošia disertaciją doktoratui tema „Jonas
Paulius II ir Europos kūrimo vizija”.

„Europos kūrimas tebetęsiamas, kol ji bus
‘whole ir free’, pradėjo kalbėtojas. Europiečiai vis
ieško savo identiteto ir kartais suserga ‘am ne zija’,
užmiršdami savo krikščioniškas šaknis. Klausi-
mas yra, ar sugebėsime pastatyti Europą ant kojų?
Ir kaip Lietuva prie to prisidės, pati netekusi
krikščioniškos tapatybės?” „Reikia jūsų, kad kur-
tumėte stiprią Lietuvą”, — sakė prelegentas,
kreipdamasis į ateitininkus. 

Prelegentas toliau kalbėjo apie Lietuvos vietą
Europoje, išdėstydamas mūsų tautos stipriąsias ir
silpnąsias savybes. Štai keletas ambasadoriaus
pateiktų minčių: Baltijos šalys yra Europos šalių
atsikūrimo pavyzdys. Mokame bent dvi užsienio

kalbas. 40 proc. gyventojų turi universite-
tinį išsi la vi ni mą. Viešųjų interne tinių
taškų sistema Lietuvoje pirmauja. Visa tai
gerai, bet Lietuva turi ir kažką gilesnio,
kas mums padėjo išsilaikyti per ilgą oku-
paciją. Tą aukos dvasią reikia puoselėti, ir
čia ateitininkai turi atiduoti Lietuvai savo
indėlį. Kad laisvę išlaikyti, reikia aukotis
ir kovoti. 

,,Kokia dabartinė tikrovė? — klausė
kalbėtojas ir atsakė, kad lietuviai yra
„proamerikietiški”. Ame rikos ir Lietuvos
siekiai sutampa. Tik reikia mokėti dirbti
Europos Sąjungoje. Turime ginti savo ver-
tybes ir Amerika mums padės. Per mažai
žmonių pažįsta Lietuvą. „Turime aukštai
kelti savo vėliavą, kad kiti mus matytų”,
— sakė kalbėtojas. 

„Mums pavyko daug nuveikti ener -
getikos srityje. Jeigu pavyks Lietuvoje pa-
statyti atomines jėgaines, bus didelis pa-
sie kimas. Dujos yra kitas svarbus objek-
tas. Iki šiol priklausome nuo Rusijos ir už
dujas mokame pačią aukščiausią kainą.
Turime pasistatyti suskystintų dujų ter-
minalą”, — dėstė prelegentas. 

Ekonomika ir
vers  las Lietuvai yra
svarbiausios sritys.
Kalbėtojas užtikrino,
kad šių metų ekono -
mi ka yra pavyzdinė,
ta čiau, kad verslas
aug tų, reikia daug
daugiau pastangų.  Ir
JAV gyvenantys lie -
tu viai galėtų būti la -
biau po litiškai akty -
vūs, pvz., klausti savo
Kongres o narių, ko-
dėl JAV neleidžia įvež-
ti mė sos iš Lietuvos?

Dvidešimt metų
kūrėme kultūrą, bet
Lietuvoje dar nėra
nor malios spaudos. Lietuvos spauda nė ra laisva.
Tuo reikia žūtbūt susirūpinti.

Baig damas savo paš nekesį kalbėtojas siū lė
dau giau ben drau ti su Lietuva ir nebūti kri tiš -
kiems bei užsidariusiems. 

Po pietų Vy tau tas Maciūnas pakvie tė stu den -
tus pasiklausyti savo kolegų, dalyvavusių sta žuo -
čių programoje Lie tuvoje. Patys studentai pasa-
kojo, kur ir kaip jie dirbo. Vieni džiaugėsi, kad ga-
vo daug žinių ir patirties, kiti pasiskundė organi-
zaciniais trūkumais. Nepaaiškėjo, ar tie trūkumai
buvo iš stažuotojų vadovybės pusės, ar nepa kan-
kami dėmesio skyrė įdarbinančios institucijos.
Moderatorius siūlė pasikalbėti su „Vaiko vartai į
mokslą” orga nizacijos narėmis ir pasiteirauti,
kaip jų savanoriams sekasi dirbti Lietuvoje. 

Vėlyvą popietę buvo aukojamos
šv. Mišios Dainavos pušų „švento-
vėje”. Po vakarienės buvo laužas, ku-
riam vadovavo studentai ateitininkai. 

Šį Darbo dienos savaitgalį bai -
gėme neįprastu gražiu renginiu. Va-
kare, pasivaišinus ŠAAT suruoš tomis
vaišėmis, Tarybos pirmininkė Rasa
Kasniūnienė pagerbė ir apdo vanojo
simbolinėmis dovanėlėmis Š. Ameri-
kos Ateitininkų sąjungų centro valdy-
bų narius, moksleivių, jaunių ir jau-
nučių ateitininkų globėjus ir visus,
kurie vienokiu ar kitokiu būdu pri-
sideda ir remia ateitininkų veiklą.
Tai buvo gražus mostas, prisimenant
visus, kurie dirba dėl ateitininkų
gražios ateities.

— Aldona Kamantienė

Redaktorė: Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

Arūnas Pemkus

Ambasadorius  Žygimantas
Pavilionis.

Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba (ŠAAV)
rugsėjo 2–5 d. suruošė akademinį savaitgalį ALRKF
stovykla vietėje Dainavoje. Pereitą savaitę šiame
skyriuje skaitėte Dainės Quinn aprašytus savait-
galio pirmos dienos įspūdžius: apie ,,Ateities” žur-
nalo parodą ir prof. Sauliaus Sužiedėlio paskaitą.
Šiandien baigiame spausdinti jos aprašymą ir pa-
pildome jį Aldonos Kamantienės antros savait ga lio
dienos įspūdžiais. 

Kitą savaitę skaitykite apie Ateiti -
ninkų savaitgalį įvykusį stu  dentų
suvažiavimą ir naujai išrinktos Cen -
tro valdybos  planus.

Š. Amerikos ateitininkų savaitgalis Dainavoje

Ateitininkų savaitgalyje Dainavoje aktyviai dalyvavo didelis būrys studentų.  Čia dalis jų dainuoja prie laužo.

Pauliaus Jankaus nuotraukos

Trys mokslinčiai Ateitininkų studijų savaitgalyje Dainavoje. Iš k: Kajus Nakas, Justas Šil-
galis ir Dominykas Šilgalis.                                                        
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Renesanso asmenybės geismas, 
arba berniuko, vis tik įveikusio drakoną, istorija

Siūlome pokalbį su Mindaugu
Briedžiu.

– Nors trumpai papasakokite
apie save.

– Likimas (kuris man pirmiau-
sia yra kiti žmonės) man buvo pa-
lankus – nuo jaunystės rimtai para-
gavau įvairių dalykų – baigiau su-
stiprintą dailės klasę, rimtai sporta-
vau, klausiau alternatyvios muzikos
ir bendravau su įvairiais tuo metu
gana sluoksniuoto Vilniaus jaunimo
atstovais.

Įstojęs į Vilniaus universiteto
Filosofijos fakultetą be pertraukos
atėjau iki disertacijos gynimo, dir-
bau keliuose Vilniaus universite-
tuose. Dabar einu profesoriaus pa-
reigas Mykolo Romerio universitete
ir dirbu su užsienio mokslininkais
(pagrinde su „Society for Pheno-
menology and Media” (San Diego,
California) atstovais.

Su žmona Rūta įpusėjome antrą
dešimtmetį, be jos save sunkiai atsi-
menu ir įsivaizduoju. Vyresnė dukra
jau rodo susiformavusio žmogaus
požymius, labai domimės vienas kito
veikla. Jaunėlė tik pradeda mokyk-
linį kelią.

Kaip matote, tradicinė berniuko,
vis tik įveikusio drakoną, istorija.

– Spalį atvykstate į Čikagą,
dalyvausite ,,Chicago Calling” fes-
tivalyje. Kas dar planuojama?

– Nors pradinis kelionės impul-
sas buvo kvietimas būtent į šį festi-
valį, dabar dauguma pasirodymų
(man šis žodis mielesnis ir paslap-
tingesnis už „koncertą”) Čikagoje
daugiau lietuviški: įdomu, kad grosi-
me restorane, mokykloje, kultūros
centre ir bažnyčioje. Atskiro dėmesio
vertas planuojamas bendras mano
dainų atlikimas su vietinio džiazo
muzikanto Kęstučio Stančiausko ko-
manda „Chopin Theatre” koncertinė-
je erdvėje.

Tuo tarpu daugiau anglakalbiš-
ką publiką matysiu išvykoje į Santa
Fe, taip pat jungtiniame bardų kon-
certe „Horseshoe” klube spalio 21.

– Į Jungtines Valstijas atveža-
mos programos ,,angliška” dalis
yra bendras Jūsų ir Čikagos poeto
bei filosofo Steven Schroeder vai-
sius. Kaip gimė šis vaisius?

– Labai džiaugiuosi šia pažinti-
mi. Dar studijuodamas doktoran-
tūroje gavau įprastą nurodymą pri-
žiūrėti atvykstantį profesorių. Buvo
tikras malonumas ir garbė ne tik
padėti, bet ir bendrauti su žmogumi,
kuris savyje derino akademinį ir gan
laisvamanišką kūrybinį procesus.
Pasirodė, kad Vilniaus gatvelės nuos-
tabiai tinka nuoširdiems pokalbiams.
Steven kaip atviras žmogus nuošir-
džiai džiaugėsi, kad ir aš kuriu.

Jam išvykus draugystė nenu-
trūko. Juo labiau, kad jis prižiūri
internetinį viso pasaulio poetų ir ki-
tokių kūrėjų forumą „virtual artists
collective”, kuriame prisijungiau
prie smagių ir prasmingų projektų –
įrašinėjome ir montavome poezijos
skaitymus įvairiomis kalbomis, dė-
liojome eiles iš atsitiktinių fragmen-
tų ir t. t.

Kai paaugau iki šios išvykos,
Steven apsiėmė padėti ją planuojant.
Taip atsirado „Chicago Calling” ir
Santa Fe koncertai. Vėliau kreipiau-
si į Lietuvos generalinį konsulatą Či-
kagoje ir dabar Čikagoje daugelis pa-

sirodymų bus „lietuviški”. Už tai no-
riu atskirai padėkoti labai paslaugiai
konsulato darbuotojai Agnei Vertel-
kaitei.

Tačiau, nepriklausomai nuo klau-
sytojų, nusprendžiau visur pusę dai-
nų atlikti angliškai, pusę – lietuviš-
kai. Nenorėjau versti savo eilių, todėl
paprašiau Steven leidimo naudoti
šiam reikalui jo poeziją. Kaip vėliau
paaiškėjo, naudoti gana aktyviai.

Pirmiausia, kas užėmė kvapą,
tai stebuklinga akimirka, kai tiesiog
atliekant dainą, svetimas tekstas ir
kalba tampa tavo. Antra, nekantrau-
ju pamatyti, kaip į atlikimą surea-
guos pats autorius, nes jam leidus
elgtis su eilėmis kaip tinkamas, aš
dalį jų taip pertvarkiau, kad šiuos
eilėraščius derės vadinti bendra kū-
ryba ir patirtimi. Po kelionės planuo-
ju šią anglišką programą įrašyti.

– Su Jumis pasirodys multiin-
strumentalistė Aušrinė Garsonai-
tė. Pristatykite ją mūsų klausyto-
jams.

– Pirmiausia – tai nuoširdus,

tvirtas žmogus, o taip pat patikima
scenos partnerė, jau neminint jos
tarptautinių konkursų laurų. Atėjusi
kaip sesijinė muzikantė, Aušrinė
dabar su manimi susigrojusi tiek,
kad atsirado netikėtų situacijų ben-
dras supratimas. 

Aušrinė kilusi iš Utenos, šiemet
baigė nacionalinę M. K. Čiurlionio
menų mokyklą, fortepijono specialy-
bę (mokytojas Justas Dvarionas).
Šiais metais įstojo į Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademiją, kur taip pat
mokosi groti fortepijonu pas prof.
Birutę Vainiūnaitę. Aušrinė mėgsta
improvizuoti, neapsiriboja vienu sti-
liumi, todėl groja ir domisi įvairia
muzika: folkloru, klasika, dainuoja-
mąja poezija ir džiazu. Nuo mažumės
dar grojo ir smuiku, kuris traukė
labiausiai, bet tame amžiuje ne vis-
kas priklauso nuo vaiko norų, tad
smuikas taip ir netapo jos pagrin-
diniu instrumentu. Mažiau dėmesio
jam ir šioje programoje.

Mano galva, ji ne pagal amžių
patikima bendroje kūryboje, tad pui-
kiai atsversime vienas kitą. Todėl
nuolat jai kartoju, kad ši programa,
nepaisant mano dainų autorystės,
yra mudviejų. Tai atsispindės ir pa-
vadinime.

– Esate filosofijos mokslų dak-
taras, dėstote studentams, rašote
mokslinius straipsnius, kuriate
eiles, pasakas, dainuojate. Tik-
riausiai nesuklysime pasakę, kad
tarp Jūsų mokslinių filosofinių
straipsnių ir eilių, dainų galima
rasti sąsajų. Galite įvardyti tas
gijas?

– Įvairių santykio su „tikrove”
metodų atskyrimas žmonijai leido
sukurti tokį pasaulį, kokį turime.
Tačiau ribų tarp jų peržengimas nuo-
lat masina ir kartais viršija lūkes-
čius. Žinoma, kirsti ribas galima ir
lengviausiu šarlatano būdu, pavyz-
džiui, raganaujant ar ragaujant, bet
nežiūrėkime į kitus, aš pasilieku ir
sau tokią šelmišką teisę suklysti.

Jeigu rimtai, uždaros disciplinų
erdvės jas galiausiai iškreipia. Juk
argi galime, pavyzdžiui, poetinei kal-
bai palikti tik varžytis nesugebančių
paauglių arba nostalgiškų patriotų
terapijos funkcijas?  Kita vertus, ne-
jau skaičiavimo patirtis priklauso
tik aritmetikai?       Nukelta į 15 psl.

Aušrinė Garsonaitė ir Mindaugas Briedis.
Nuotraukos iš asmeninio M. Briedžio archyvo

Mindaugas Briedis – 34-erių metų humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras,
docentas ir Vilniaus bardų bendruomenės narys. Greta darbo Vilniaus universitetuose,
akademinių tekstų ir mokslinių išvykų užsienin jau dešimtmetį plėtoja savaip suprastą
bardo žanrą, gravituojantį nuo autorinės dainos, folkroko  iki alternatyvios akustinės
muzikos. Pats kuria muziką, tekstus, groja gitara ir dainuoja. 

Akademinė veikla: Per dvidešimties mokslo straipsnių autorius, pasižymėjęs fenome-
nologijos, moralės filosofijos, religijos ir kultūros, medicinos filosofijos srityse. 2008 m.
Lietuvos mokslų akademijos „Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso“ premijos lau-
reatas humanitarinių socialinių mokslų kategorijoje. Buvęs mokslo darbų žurnalo „Santalka“
sakomasis redaktorius. 2010 m. išleido vadovėlį ,,Etika“,  skirtą moralės filosofijos dilemoms.
Dabar medijų studijų programų dėstytojas ir aktyvus „Society for Phenomenology and
Media“ (San Diego, California) narys, tarptautinis patarėjas. 

Kūryba: Dalyvavo tarptautiniame bardų festivalyje „Tai-Aš“, koncertavo įvairioms
Vilniaus miesto bendruomenėms. 2009 m. su Lietuvos Kultūros ministerijos parama išleido
poezijos knygelę „Ledai Priapui“ (Versus Aureus), 2010 m. lapkritį surengė autorinį koncertą
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilnius), o 2011 m. gegužę  Piano.lt (Vilnius) koncertų salėje su
grupe pristatė albumą „Laikas ir maistas“.1

Daugiau apie Mindaugo kūrybą ir darbus rasite internetinėje svetainėje
http://www.bestiariumas.lt/

M. Briedis spalio 11–22 dienomis lankysis Amerikoje

Viešnagei Jungtinėse Valstijose parengta geriausių dainų pro-
grama, kurių „angliška“ dalis yra bendras M. Briedžio ir Čikagos
poeto bei filosofo Steven Schroeder kūrybos vaisius. Prieš, po ir
tarp dainų Mindaugas mielai bendrauja kūrybos, kultūros ir
buities virsmų šiuolaikiniame pasaulyje temomis. Greta M.
Briedžio (gitara, balsas, prakalbos) pasirodys jaunas talentas –
multiinstrumentalistė Aušrinė Garsonaitė (fortepijonas, smuikas).

Koncertinę muzikantų programą Čikagoje organizuoja LR
Generalinis konsulatas Čikagoje su partneriais. 

Spalio 13 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v. numatomas koncertas
Čikagos kultūros centre, Sidney Yates Gallery, IV aukšte. Orga-
nizacinis partneris – Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų
komitetas. Spalio 14 d., penktadienį, 7 val. v. – koncertas res-
torane „Kunigaikščių užeiga“. Spalio 15 d., šeštadienį, 5 val. p. p.
muzikantai koncertuos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Spalio 16–18 d. viešės New Mexico: spalio 16 d. 7 val. v. vyks
koncertas „Teatro Paraguas“ (Santa Fe), spalio 17 d. 8 val. v. –
pasirodymas poetiniuose skaitymuose „El Farol“ (Santa Fe).

Spalio 19 d., trečiadienį,  8 val. v. koncertas „Skersvėjai“ su
Kęstučiu Stančiausku, Aldegunda, Al Day, Victor Sanders, Airiu ir
kitais Čikagoje, „Chopin“ teatre. Spalio 21 d. 8 val. v. M. Briedis
dalyvaus jungtiniame bardų koncerte „Horseshoe“ bare (4115 N.
Lincoln Ave. Chicago, IL 60613) 



Brakauskų šeimos tradicinės,
jau 20 metų žaidžiamos, golfo žaidy -
nės įvyko 2011 m. rugsėjo 10 d. „Cary
Country Club” golfo aikštyne. Jas
ruo šė Adomas Didžbalis.

Cary senas miestelis, įkurtas
1893 m. prie Fox upės kranto, su vieš -
bučiais ir poilsio namais. Anks čiau
žmonės suvažiuodavo iš Čikagos į
Cary pailsėti, pažuvauti prie Fox
upės. Laikui bėgant žmonės taip pa -
mėgo tą vietą, kad apsigyveno visam
laikui. Įdomus senas mieste lis, kal   -
nuotomis su dideliais senais me-
džiais apaugusiomis ir labai vingiuo-
tomis gat vėmis. Namų nuo gatvės be-
veik nesimato.

Žaidynių rytas atrodė gan liūd-
nas, didelis rūkas pranašavo lietų.
Bet pamažu išsiblaivė ir saulė pasi -

rodė. Žaidėjams pradėjus žaisti, ge -
resnio oro tikrai negalėjo būti. Žai -
dėjų susirinko iš visų Čikagos prie -
miesčių ir iš Menomonee Falls, WI.
Kadangi prieš varžybas žaidė kitos
dvi didelės grupės, mūsų golfininkai
baigė žaisti gan vėlai. Visi rinkosi į
klubą sušilę ir ištroškę atsigauti. Su -
važiavo šeimos nariai ir svečiai į va -
karienę ir apdovanojimus.

Po skanios vakarienės pra sidėjo
apdovanojimai, kuriuos vedė Ado -
mas. Pirmą vietą laimėjo komanda –
Adomas Didžbalis, Laris Vi gants,
Edis Stoškus ir Linas Bendo raitis.
Arčiausiai į duobutę patekęs kamuo -
liukas buvo muštas Lino Ben dorai -
čio. Toliausiai į duobutę kamuo liuką
nutaikė Algis Bendoraitis. To liausiai
kamuoliuką numušė Laris Vigants.

Gaila, bet šiemet nežaidė Bra -
kauskų atžalos. Vieni studijas tęsia
universitete, kiti turėjo žaisti gim-
nazijoje amerikietišką futbolą, treti –
europietišką futbolą, o kai kurie iš jų
turėjo pamokas lituanistinėje mo -
kykloje.

Žmonės bendravo iki tamsumos.
Kitų metų žaidynes sutiko rengti
Linas Bendoraitis, gyvenantis Bata -
via, IL. Išsiskirstant visi dėkojo Ado -
mui už labai gerai surengtas žai-
dynes.

Turėjome problemų išvažiuoti iš
miestelio, kadangi jau buvo tamsu, o
jų gatvės neapšviestos, kalnuotos,
vin giuotos.

V. Brakauskas
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PAUL TRIUKAS

Sacramento, CA vykstančio Te-
niso profesionalų asociacijos (ATP)
,,Challenger” serijos turnyro ,,Rely
Aid Natomas Racquet Club Challen-
ger”, kurio laimėjimų fondą sudaro
100,000 JAV dolerių, dvejetų varžybų
pirmajame rate – aštuntfinalyje –
spalio 5 d. lietuvis Laurynas Grigelis
ir baltarusis Vladimir Ignatik 2:6, 7:6

(7–2), (13–15) nusileido Tailando ats-
tovams broliams Sanchai ir Sonchat
Ratiwatana.

Kaip jau skelbta, vienetų varžy-
bų pirmajame rate 20-metis L. Gri-
gelis (214-oji pasaulio raketė) 4:6, 7:6
(7–5), 2:6 pralaimėjo 23-ejų metų ame-
rikiečiui Sam Querrey (120-oji pasau-
lio raketė). ELTA

Laimėtojų komanda (iš kairės): Laris Vigants, Adomas Didžbalis, Li nas Bendoraitis ir Edis
Stoškus.                                                                                               Kęstučio Brakausko nuotraukos

Lietuvos vyrų akmenslydžio rinktinė
pateko į Europos čempionatą

Brakauskų šeimos golfo žaidy nės

Praėjusios savaitės pabaigoje
Vilniuje vykusiame Eurolygos atran -
kos turnyre nepasisekė Vilniaus
„Lietuvos rytui”. Laimėję pirmąsias
rungtynes prieš Podgoricos „Buduc -
nost” 83:64 ir antrąsias rungtynes
prieš Zagrebo „Cibona” 88:71, trečią -
sias ir lemiamas rungtynes Vilniaus
komanda pra laimėjo Stambulo „Ga -
la tasaray”.

Pirmąjį kėlinį įspūdingai pradė -
jo Lietuvos klubas. Įpusėjus kėliniui
11 taškų iš eilės pelnė Renaldas Sei -
butis, o po Jono Valančiūno dėjimo ir
Goran Jeretin dvitaškio metimo,
„Lie tuvos rytas” pirmavo 21:13. Per
antrąjį ir trečiąjį kėlinius Vilniaus
krepšininkams nepavyko nuveikti
nie ko gero. Po 30 minučių „Galata -
saray” klubas, kuriam atstovauja Da -
rius Songaila, turėjo jau 12 taškų per -
svarą, 52:40. Vis dėlto ketvirtaja me

ketvirtyje „Lietuvos ryto” krepši nin -
kai buvo sumažinę varžovų persvarą
iki keturių taškų, 58:62, tačiau to
nepakako ir Lietuvos klubas pralai -
mėjo 63:71.

„Lietuvos rytui” 15 taškų pelnė
Renaldas Seibutis, 12 pridėjo Goran
Jeretin, 10 – Steponas Babrauskas, po
8 – Jonas Valančiūnas, Tyrese Rice ir
Lawrence Roberts, 2 – Mindaugas
Katelynas. Artūras Jomantas, Pred -
rag Samardziski ir Brad Newley
taškų nepelnė, o Paulius Dambraus -
kas ir Vilmantas Dilys rungtynėse
nežaidė. Varžovų gretose 8 taškus
pelnė Darius Songaila.

Šį sezoną „Lietuvos rytas” žais
antrojoje pagal pajėgumą Europos
lygoje, Europos taurės turnyre. 2005-
aisiais ir 2007-aisiais „Lietuvos ry -
tas” šias varžybas laimėjo, o 2009-ai -
siais liko antri. 2006-aisiais, 2008-ai-
siais ir 2010-aisiais Vilniaus koman-
da žaidė Eurolygoje.

„Lietuvos rytas” nepateko į Eurolygą
PAUL TRIUKAS

Tyrese Rice.                                                                                               A. Solomino nuotr.

Lietuvos akmenslydžio rinktinė
iškovojo kelialapį į Europos čempi-
onatą, kuris gruodžio 2–10 dienomis
vyks Rusijos sostinėje Maskvoje. Tai
paaiškėjo po Danijoje pasibaigusių
Europos C grupės akmenslydžio
(Curling) pirmenybių papildomų
rungtynių, kuriose Lietuvos rinktinė

6:2 nugalėjo Turkijos ekipą ir pateko
į finalą.

C grupės varžybose Lietuvos ir
Turkijos komandos buvo iškovoju-
sios po šešias pergales ir dalijosi
antrą-trečią vietas bei papildomose
rungtynėse išsiaiškino antrojo ke-
lialapio į Senojo žemyno čempionatą

savininkę.
Pirmąjį kelialapį

iškovojo Lenkijos ak-
menslydininkai, užė-
mę pirmą vietą C gru-
pės atrankos varžy-
bose. Dėl Europos pir-
menybių C grupės
čempionės vardo Lie-
tuvos rinktinė finali-
niame žaidime Lenki-
jos komandai tik po
pratęsimo  6:7 nusilei-
do Lenkijai.

BNS

Šarūnas Brakauskas su žaidynių rengėju
Adomu Didžbaliu.

L. Grigelis ir baltarusis V. Ignatik turnyre JAV
nepateko į ketvirtfinalį

Akmenslydis (Curling).  RIA/Scanpix nuotr.

Belgijoje vyksiančio Teniso pro-
fesionalų asociacijos (ATP) ,,Challen-
ger” serijos turnyro ,,Ethias Throp-
hy”, kurio laimėjimų fondą sudaro
106,5 tūkst. eurų, dvejetų varžybų
pirmajame rate lietuvis Ričardas
Berankis ir kolumbietis  Alejandro
Falla 6:3, 7:5 nugalėjo amerikietį
James Cerretani ir vokietį Philipp
Marx.

21-erių metų lietuvis ir 27-erių
metų kolumbietis antrajame rate –
ketvirtfinalyje – žais su ukrainiečiais
Sergej Bubka ir Sergej Stachovskij.

Kaip jau skelbta, vienetų varžy-
bų aštuntfinalyje R. Berankis (138-oji
pasaulio raketė) 1:6, 6:4, 6:1 nugalėjo
180-ąją pasaulio raketę 27-erių metų
lenką Michal Przysięžny. 

ELTA

R. Berankis ir kolumbietis A. Falja Belgijoje
laimėjo pirmąją kovą

Ričardas Berankis.



DRAUGAS 2011 SPALIO 8, ŠEŠTADIENIS 9

Jubiliejinis Vytauto Volerto tortas.

Rugsėjo 11-ąją, sekmadienį, JAV
LB Philadelphia apylinkės
lietuviai pagerbė savo ilga-

metį Lietuvių Ben druomenei didžiai
nusipelniusį narį Vytautą Volertą –
pasveikino jį jubi liejinio – 90-ojo –
gimtadienio proga ir pasidžiaugė jo
naujojo romano (jau 15-tojo) „Varniu-
kai” pasirodymu.

Renginį pradėjo Aldona Page,
JAV LB Kultūros tarybos pirminin -
kė, pasveikindama susirinkusius ir
pristatydama šios popietės kalbėto-
jus. Algimantas Gečys, ilgametis vi -
suomenininkas, buvęs JAV LB Kraš -
to valdybos pirmininkas, trumpai ap -
žvelgė rašytojo biografiją, jo profe -
sinę bei visuomeninę veiklą.

Vytautas Volertas gimė 1921 m.
rugpjūčio 22 d. Noragėlių kaime, Sei -
rijų valsčiuje, Alytaus apskrityje.
Mo kėsi Alytaus gimnazijoje, vėliau
stu dijavo statybą Kauno Vytauto Di -
džiojo universitete. 1994 m., artėjant
sovietų frontui, pasitraukė į Vo kie -
tiją ir Kempten pabėgėlių stovykloje
mokytojavo lietuvių gimnazijoje, ak-
ty viai dalyvavo kultūrinėje stovyklos
veikloje, priklausė Lietuvių rašytojų
draugijai, Lietuvių skautų sąjungai.
Kempten buvo išleistas jo poezijos
rinkinys „Verpetai”.

1940 m., V. Volertas, jau ve dęs, at-
vyko į Philadelphia. Čia jis studijavo
University of  Pennsylva nia, kur įgijo
matematikos magis tro laipsnį. Vė-
liau su šeima persikėlė į Balti more,
MD, kur įsidarbino inžinieriumi
„Westinghouse”. Dirb da mas šioje
bendrovėje, Vytautas mo kėsi Mary -
land University ir 1961 m. įgijo elek-
trotechnikos inžinerijos magistro
laipsnį.

Po septynerių metų Volertų šei -
ma persikėlė į Delran, NJ, netoli nuo
Philadelphia (ir taip grįžo į Philadel -
phia lietuvių bendruomenę). Čia ra -
šy tojas iki pensijos dirbo vyr. pata -
rėju „Radio Corporation of  Ameri -
ca”. Dirbdamas ir čia nenurimo ir to -
liau siekė mokslo. 1971 m. Penn syl-
vania University Vytautas įgijo sis-
temų inžinerijos magistro laipsnį,
jau trečiąjį savo karjeroje.

A. Gečys toliau pasakojo, kad
mokslo siekis, atsakingos pareigos
Amerikos bendrovėse, rūpestis šei-
ma nekliudė Vytautui darbuotis ir
daug nuveikti lietuvybės labui. V. Vo-
lertas ilgus metus darbavosi JAV LB
Phila delphia apylinkės valdyboje,
trylika metų buvo JAV LB Tarybos
nariu. Net trejetą metų – nuo 1960 iki
1963 – Vytautas ėjo LB Tarybos pre zi -
diumo pirmininko pareigas, dvi ka -
dencijas buvo JAV LB Krašto valdy-
bos pirmi ninku. Be minėtos veiklos,
net 40 me tų Vytautas buvo vienas iš

Philadel phia lietuvių radijo  laidų
„Bendruo menės balsas” ve dėjų. Ak-
tyviai veikė Ateitininkų or ganiza-
cijoje, Lietuvių fronto bičiulių sam-
būryje. V. Volertas  rašė į lietuviš ką
spaudą, yra parašęs daug straips nių
ir apžvalgų, išreikšdamas savo nuo -
monę. V. Volertas yra Lietuvių žur -
nalistų sąjungos ir Lie tuvių rašytojų
draugijos narys. Net ir sulaukęs 90-
ties, jis kiekvieną sekmadienį at -
vyksta į Šv. Andriejaus lietuvių baž -
nyčią ir parapijos salėje dalyvauja
ap valaus stalo pokalbiuose ir disku-
sijose.

V. Volerto gyvenimo kelias ir
veik la yra įspūdingi, tai liudija jo di -
deli nuopelnai mokslui, bendruo me -
nei ir lietuvių literatūrai.

Julija Dantienė, buvusios Phila -
delphia lietuvių radijo laidos „Bend -
ruomenės balsas” koordinatorė, pri -
si minė praleistas dienas Kempten pa -
bė gėlių stovykloje, kurioje V. Voler -
tas buvo jos brolių mokytoju. Julija
nie kada nepamiršianti Vytauto, to

jauno gražaus vyro vešliais banguo-
tais plau kais, dariusio įspūdį visoms
gimnazistėms. Deja, Vytauto dėmesį
jau buvo patraukusi Bronė Telksny-
tė, su kuria šis šaunuolis ir sumainęs
auk so žiedus Kempten. Kai 1948 m.
JAV prezidentas Harry Truman pasi -
rašė įstatymą, leidžiantį 200,000 karo
pa bė gėlių įvažiuoti į Jungtines Ame-
ri kos Valstijas, Julijos Aleksiūnaitės
(dabar Dantienės) ir Volertų šeimos
tuo pačiu laivu atplaukė į Boston
uos tą. Tačiau tada jų keliai ten išsi-
sky rė. Julija ir Vytautas vėl susitiko
tik po 34 metų Philadelphia lietuviš-
koje Šv. Andriejaus parapijoje. Nuo-
taikin gas, gyvas, su gera doze humo-
ro Juli jos pasakojimas pralinksmino
visus klau sytojus.

Dalia Jakienė, JAV LB Kultūros
tarybos vicepirmininkė ir Lietuvių
Fondo įgaliotinė Pennsylvania valsti-
jai, kalbėdama apie V. Volerto kūry-
bi nę veiklą, paminėjo, jog net trys
autoriaus romanai („Sąmokslas”,

Rašytojo V. Volerto jubiliejus ir naujojo romano sutiktuvės

Algimantas Gečys.

Julija Dantienė.

„Praga ro vyresnysis” ir „Vilkas iš
galų”) laimėjo „Draugo” romanų
kon kursus ir pelnė premijas. 2003 m.
autorius buvo apdovanotas JAV LB
Kul tūros tarybos Literatūros premi-
ja.

D. Jakienė kalbėjo ir apie V. Vo -
lerto naująjį romaną „Varniukai”. Ji
gražiai perskaitė jos pasirinktą iš -
trauką iš romano, taip pat pacitavo
profesionalaus lietuvių literatūros
kritiko Jono Vabuolo atsiliepimus
apie rašytojo kūrybą, išspausdintus
Lietuvoje leidžiamame žurnale „Ne -
munas”. Dalia pasigėrėjo rašytojo
kū rybingumu, jo gražia lietuvių kal -
ba ir vaizdingais posakiais. Romane
Da lia atradusi ir jai ne ži nomų žo-
džių, kuriuos ji nepraleido progos čia
pat išsiaiškinti.

Po to rašytojas buvo paprašytas
pasidalinti savo mintimis apie darbą
ir gyvenimą bei papasakoti, kaip
gimsta romanai. Išsamiai ir gražiai
jis pri siminė savo pirmus rašytojo
žings nius Lietuvoje ir savo kalba
labai su domino susirinkusius. Ta -
čiau net ir pamaloninti klausytojai
nenurimo. Pasipylė klausimai: „Kas
įkvepia Jus kūrybai?”; „Ar tas ir ki -
tas persona žas tikras ar išgalvotas?”;

„Kodėl ro mane atsitiko taip, o ne ki-
taip?”; „Ar pabaiga galėjusi būti kito-
kia?”; „Ar bus ‘Varniukų’ tęsi nys?”
Rašytojas atsakinėjo. Kiekvie nam,
nepaisant klau simų keblumo, buvo
duodamas išsamus atsakymas, dau-
giausia – su didesne ar mažesne hu-
moro doze.

Kaip kiekvienas jubiliejus, taip
ir šis buvo iškilmingai baigtas su
gėlėmis ir labai skaniu tortu, papuoš-
tu dviem ypatingom gimtadienio
žva kutėm! Torto viduryje linksmai
mirksėjo uždegti vaškiniai skaičiai –
9 ir 0!

Aldona Page Kultūros tarybos
vardu pasveikino jubiliatą garbingo
gimtadienio proga, nuoširdžiai padė -
kojo už lietuvių kalbos praturtinimą
nauja knyga „Varniukai”. Šia proga
Kultūros taryba apdovanojo rašytoją
Žalgirio mūšio medaliu, kurį įteikė
JAV LB Krašto valdybos pirmininkas
Vytas Maciūnas. Salėje pasigirdo
„Ilgiausių metų”. Visi susirinkusieji
nuotaikingai giedojo, linkėdami ra -
šy tojui ilgiausių, sveikatos, kūrybos
metų, o po to dar sušuko daug daug
džiaugsmingų „Valio”!

Po iškilmių buvo išpirkti visi pa -
rapijoje buvę iš Kauno spaustuvės
atsisiųsti knygos „Varniukai” eg-
zemplioriai.

Smagiai prabėgo popietė Šv. And -
riejaus parapijos salėje. Įdomi, šilta,
įsimintina ir gero jausmo lydima.
Labai reta tokia proga bendruomenė-
je, nedaug turime rašytojų, nedaug
tikrai nusipelniusių Bendruomenei
narių, nedaug turime aktyvių 90-me -
čių. Dievo dovana tarp mūsų turėti
ryškią kūrybingą asmenybę. Dievo
dovana, kad galime tokią asmenybę
įvertinti, pasveikinti, apdovanoti ir
kartu švęsti.

Renginį organizavo JAV LB Kul -
tū ros taryba.

DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ

Garbingo 90-mečio sukakties proga širdingai sveikiname 
visuomet mielą Philadelphia apylinkės kaimyną ir bičiulį, 

nepailstantį rašytoją, nusipelniusį visuomenininką, 
garbingą Lietuvių Bendruomenės veikėją, 

dažną savo įdomiais straipsniais „Draugo” rėmėją

VYTAUTĄ VOLERTĄ
Mūsų geriausi linkėjimai – toliau savo svariu žodžiu 

ir neblėstančiu domėsiu lietuviškam gyvenimui 
stiprinti mūsų pasitikėjimą Tėvynės Lietuvos šviesesne 

ateitimi ir jos niekada nepamiršti.

Genovaitė Maciūnienė, Algis ir Liucia Maciūnai, Vytas ir Alė Maciūnai

Dalia Jakienė.
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V. Putin: kokio vadovo laukia Rusija? 

Rašyti apie Vladimir Putin, ku-
riam spalio 7 d. sukanka 59-
eri, atsiejus jį nuo praeities ir

juo labiau – nuo ateities, neįmanoma.
Tiesa, jo politinė praeitis iki pat 1999
m. rugpjūčio, kai jis tapo Rusijos pre-
mjeru, gana miglota. O ir politinės
karjeros ateitis, atlikus visus nuste-
binusį sprendimą dėl prezidento D.
Medvedev per „Vieningosios Rusi-
jos” suvažiavimą rugsėjo 24 d., ne ką
aiškesnė. Viena aišku: tai stiprios va-
lios, ryžtingų politinių sprendimų
vadovas, nesibodintis jokių priemo-
nių tikslui pasiekti.

Paslaptys ir heroizmas

Šalia oficialios biografijos amži-
ninkai pateikia ir daug nežinomų
arba tiesiog nuslėptų faktų iš V. Pu-
tin gyvenimo. Antai Vakarų spauda
skelbė, kad buvusiam čekistui nesve-
timas ir turto troškimas: 2006 m. sau-
sį Vokietijoje, Hailigendamo apylin-
kėse jis nusipirko prabangią vilą, ku-
rioje XIX a. lankydavosi Rusijos ca-
rai. Tai viena gražiausių pasaulyje
pripažintų 330 kurortinių Vokietijos
vietų šalies šiaurėje, prie Baltijos jū-
ros, kur kanclerė Angela Merkel 2007
m. birželio 6–8 d. priėmė pasaulio vals-
tybių klubo – Didžiojo aštuoneto (G8)
vadovus. Tai čia V. Putin JAV prezi-
dentui George W. Bush pasiūlė kurti
bendrą priešlėktuvinę gynybą. Haili-
gendamas dar vadinamas „baltuoju
miestu prie jūros” ir vertinamas
kaip klasicistinio stiliaus architek-
tūros kūrinys.

Kitame internetiniame puslapy-
je rašoma, kad V. Putin yra suklasto-
jęs savo biografiją – nutylėjęs kai ku-
riuos faktus. Jis esą nuslėpė, kad tik-
roji jo motina rusė gyvena Gruzijoje,
nes yra ištekėjusi antrą kartą – už
gruzino, kuris labai nemėgo jos pir-
mojo vaiko Volodios. V. Putin vaikys-
tė, pasirodo, buvo labai skurdi, sun-
ki, ir motina jį, nenorėdama pyktis
su naujuoju vyru, išdavė. Jam tekę ir
vaikų namuose gyventi. V. Putin tik-
roji motina – Vera, patėvis – Georgij.
Vera ir Georgij susilaukė dviejų duk-
rų, tad V. Putin turi dvi netikras se-
seris.

Antrasis pasaulinis karas smar-
kiai pakeitė V. Putin šeimos likimą.
Per 900 dienų trukusią Leningrad
blokadą V. Putin tėvai turėjo labai
daug iškentėti. Per miesto apsiaustį
jo brolis žuvo, o tėvas per netoliese
vykusius mūšius buvo smarkiai su-
žeistas. Blokados metais V. Putin mo-
tina nuo alkio ir šalčio labai išseko,
tačiau ją išgelbėjo būsimojo prezi-
dento tėvas. „Laidojimo tarnautojas
jos kūną jau buvo padėjęs prie lavonų
krūvos ir rengėsi gabenti į kapines.
Tačiau ji dar buvo gyva, ir mano tė-
vas ją iš tos krūvos ištraukė. Mano
motina išgyveno tik dėl to, kad tėvas
užleido jai savo vietą ligoninėje”, –
1999 m. prisiminė Rusijos vadovas.

Svaiginančios karjeros nešamas

Sunki šeimos praeitis užgrūdino
būsimą F. Dzeržinskij sekėją. Bet iš

pradžių V. Putin 1975 m. baigė Lenin-
grad universiteto Teisės fakultetą, o
dar po 10 metų – Maskvos aukštąją
KGB mokyklą. Penkerius metus jis
buvo KGB karininkas Drezdene, pa-
dėdamas Rytų Vokietijos saugumo
tarnybai „Stasi” (santrumpa iš vok.
Ministerium für Staatssicherheit –
Valstybės saugumo ministerija) sekti
ir pašalinti režimui nepaklusnius vo-
kiečius, verbuoti agentus ir informa-
torius.

Apskritai tą visą ilgą laikotarpį –
nuo 1975 iki 1992 m. V. Putin buvo
KGB Pirmosios valdybos (užsienio
žvalgyba) karininkas. Per 1990 m. su-
krėtimus jis grįžo į Leningrad, dirbo
Leningrad universitete rektoriaus
padėjėju tarptautiniais klausimais,
bet savo žvalgybinės veiklos dar ne-
metė. Taip V. Putin užsitarnavo aukš-

tas žvalgybininko pareigas: 1998–1999
m. jis dirbo Federacinės saugumo
tarnybos (FST) direktoriumi.

Iš šių pareigų jis kyla į svaigi-
nančią politinę karjerą: 1999 m. rug-
pjūtį paskiriamas Rusijos premjeru,
o metų pabaigoje B. Jelcin jam patiki
ir valstybės vadovo vairą. Dukart –
2000 m. kovo 26 d. ir 2004 m. kovo 14 d.
– jis išrenkamas Rusijos prezidentu.
Bet 2008 m. pagal konstituciją jis savo
kandidatūros į prezidentus iškelti
jau negali ir užleidžia vietą 13 metų
jaunesniam, taip pat teisės mokslus
Sankt Peterburg baigusiam D. Med-
vedev.

Per tą laiko pakeičiama Rusijos
konstitucija, ir dabar būsimam prezi-
dentui jau numatyta nebe ketverių, o
šešerių metų kadencija. Taigi, V. Pu-
tin galės mėgautis šiomis pareigomis
iki 2024 m., nors tada bus sulaukęs
„brežnevinio” amžiaus – 72-ejų metų...

Ko turėtų bijoti uošvė

V. Putin – lyg kompleksuotas vai-
kas, kuris apdaužo draugus, o pama-
tęs, kad pralaimės, ima siūlyti jiems
savo žaislus. Taip V. Putin „Valstie-
čių laikraštyje” 2007 m. liepą, po G8
susitikimo Hailigendame, apibūdino
apžvalgininkė L. Pečeliūnienė. Tą-
kart tas žaislas nebuvo jau toks ne-
kaltas. Tuometinio prezidento agre-
sija dėl JAV planų Rytų Europoje
įkurti savo priešraketinio skydo ele-

mentus prasiveržė ūmiai. G. W. Bush
suabejojus dėl Maskvos siūlymo kur-
ti bendras priešraketinio skydo siste-
mas, V. Putin pagrasino: „Rusija at-
suks savo raketas į taikinius, jei Len-
kijoje ir Čekijoje bus įkurtas prieš-
raketinės gynybos skydas.” Tuo pa-
čiu metu Rusija išbandė savo viduti-
nio nuotolio raketas „Iskander-M”,
kurias ketino išdėstyti Kaliningrad
srityje. Jos keltų rimtą pavojų pir-
miausia tokioms NATO šalims kaip
Lietuva ir Lenkija.

Beje, čia, Pregolsk gyvenvietėje
prie Kaliningrad, iki 2001 m. lapkri-
čio gyveno V. Putin uošvė Jekaterina
Škrebniova – žmonos Liudmila Pu-
tina motina. Po sudėtingos akių ope-
racijos ji persikėlė į Maskvą, arčiau
galingojo žento, dabar jai turėtų būti
apie 85-eri, ir nėra žinių, ar ji tebegy-

vena. 2000 m. sausį, duodama inter-
viu vietos laikraščiui, senutė skun-
dėsi: „Kas iš to, kad esu prezidento
uošvė...” Mat žentas čia neužsuka,
net lankydamasis Kaliningrad netu-
rėjęs laiko aplankyti uošvės. O ji
skundėsi ir varvančiu stogu (gyveno
ji standartiniame bute, sename bom-
bardavimų apgriautame trijų aukš-
tų vokiškame name), ir ūkio tarny-
bų abejingumu, bet didžiavosi prole-
tariška abiejų susijungusių šeimų
kilme.

V.  Putin niekada į Lietuvą nebu-
vo užsukęs. J. Škrebniova savo inter-
viu laikraščiui „Komsomolskaja
pravda” 2000 m. sausio 19 d. sakė, kad
jaunavedžiai po 1983 m. Leningrad
įvykusių vedybų mėlynu šeštuoju ži-
guliuku per visą Pabaltijį, taigi ir per
Lietuvą, ne be nuotykių atvažiavo
pas uošvę... Apie savo darbą V. Putin
niekada nepasakodavo, tačiau jeigu
ir būtų užsiminęs, pokario atsikėlė-
liams į seną prūsų žemę tai nebūtų
sukėlę neigiamų emocijų.

Tik viena senajai Jekaterinai,
kaip ir kitiems srities bei regiono gy-
ventojams, turėjo kelti nerimą: tuo-
metinio prezidento ketinimai milita-
rizuoti kraštą, didinti branduolinę
ginkluotę jame, taip atsakant į ideo-
loginio priešininko planus. Tame G8
susitikime V. Putin neslėpė, kad „jei-
gu Amerika nori, grįš šaltojo karo
laikai”. „Ne mes jį pradėjome”, – tada
teisinosi Rusijos vadovas.

Naujai politikai – 
šiek tiek botokso...

V. Putin agresija kaitaliojasi su
sumaniai kuriamo jo įvaizdžio deta-
lėmis. Štai laikraštis „The Washing-
ton Post” atkreipia dėmesį, kad būsi-
masis trečiąkart prezidentas (o kas
tuo abejoja?) pusnuogis jodinėja ant
dovanoto žirgo Sibire, su teleskopi-
niu šautuvu medžioja laukinius žvė-
ris, lėktuvu gesina miško gaisrus ir
galiausiai, apsirengęs odine striuke,
vadovauja baikerių paradui. Taip, tai
Vladimir Putin, Rusijos visų metų
laikų čiuožimo, žvejybos, slidinėji-
mo, nardymo, dziudo meistras.

Paskui laikraštis nepamiršta
naujausio šių dienų politiką liečian-
čio gando. Galima tik įsivaizduoti,
rašo Amerikos dienraštis, ką visos
tos pramogos ir vėjas daro šio vyro
odai, ką jau kalbėti apie tai, kad rei-
kia valdyti branduolinių ginklų la-
gaminėlius ir primesti savo valią 140
mln. piliečių turinčioje valstybėje.
Tam reikia „gero vaizdo”. Tad derėtų
padėkoti stebuklingajam botoksui.
Kaip rašo žinynai, tai greitas, veiks-
mingas ir saugus būdas pergudrauti
gamtą ir atkurti jaunystę be chirur-
ginio įsikišimo. Tačiau University of
Wisconsin-Madison (JAV) moksli-
ninkai paskelbė, kad yra vienas šalu-
tinis poveikis: botulino toksino (lot.
botulinum toxin) injekcijomis besi-
naudojantis žmogus praranda gebė-
jimą tinkamai jausti emocijas. Tie
patys mokslininkai tvirtina, kad, jei
nuo žmogaus veido dingsta emocijos,
jis praranda gebėjimą jas išreikšti žo-
džiais. Negana to, tyrinėtojų nuomo-
ne, sutrinka šnekamojo teksto suvo-
kimas...

Štai kodėl, anot „The Washing-
ton Post”, kritikai sako, kad V. Putin,
kuriam šią savaitę sukanka 59 metai,
jau nebeatrodo toks jaunas. O šnabž-
dėjimai prasidėjo prieš metus, kai
Rusijos premjeras Ukrainoje pasiro-
dė su mėlyne po kaire akimi. Žurna-
listams buvo pasakyta, kad jie visa
tai tik įsivaizdavo. „Rusijos gyvento-
jai nori naujo veido politikoje, – rašė
vienas Rusijos tinklaraštininkas. –
Taigi, štai jums ir naujas veidas – V.
Putin pasidarė plastinę operaciją.”
Buvo taip ar ne, politiko reikalas. Ei-
liniams rusams ir, žinoma, mums
daug svarbiau, kokią politiką vykdys
tas „naujas senas veidas”. Kita ver-
tus, kokio vadovo reikia ateities Ru-
sijai? Pagaliau, kaip svarsto savait-
raštis „Veidas”, „kas Lietuvai blo-
giau – D. Medvedev ar V. Putin?” Ar
jis kaimyninių tautų atžvilgiu nepa-
naudos sunkaus represijų įnagio,
kaip kitados darė J. Stalin?

Juk, pažymi „The New York
Times”, jei V. Putin išliks valdžioje
iki 2024 m., jis „persėdės” ne tik ke-
turis JAV prezidentus, trijų Kinijos
vadovų kartas, bet priartės ir prie J.
Stalin diktatūros – gal ne tik pagal
jos trukmę, bet ir pagal padarytus
nusikaltimus.

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas.  Internete veda savo tink-
laraštį (www.iskauskas.lt).

Rašyti apie Vladi-
mir Putin, kuriam spa-
lio 7 d. sukanka 59-
eri, atsiejus jį nuo pra-
eities ir juo labiau –
nuo ateities, neįma-
noma. Viena aišku:
tai stiprios valios, ryž-
tingų politinių spren-
dimų vadovas, nesi-
bodintis jokių prie-
monių tikslui pasiekti.

ČESLOVAS IŠKAUSKAS



Kaunas (ELTA) – Savivaldybei iš
biudžeto skyrus 50,000 litų jos įsteig-
tam Kauno miesto simfoniniam or-
kestrui, šis įsigijo ilgai lauktą instru-
mentą – arfą. Iki šiol orkestrui tekda-
vo arfą skolintis iš Kauno valstybinio
muzikinio teatro. Spaudos konferen-
cijoje instrumento galimybes, o kar-
tu ir savo meistriškumą  parodė šio
orkestro muzikantė arfininkė Vikto-
rija Smailytė.

,,Iš tikrųjų mes visi džiaugiamės
įsigiję tokį gerai skambantį, kokybiš-
ką instrumentą iš Čikagoje esančios
bendrovės, kuri arfas gamina nuo
1864 m. Pirkome mes ją per antrinę
įmonę, esančią Vokietijoje. Pirkdami
tiesiai iš gamintojo, sumokėjome kur
kas mažiau už tą instrumentą, nei

būtume mokėję, jei pirktume Lietu-
voje. Tolimą kelionę arfa puikiai at-
laikė – atvažiavo sveikutėlė”, – pasa-
kojo orkestro direktorius Algimantas
Treikauskas.
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Washington, DC (BNS) – Sarah
Palin paskelbė nedalyvausianti 2012
m. vyksiančiuose prezidento rinki-
muose. 47 metų politikė nusprendė
nesiekti tapti Respublikonų partijos
kandidate.

S. Palin iki 2009 m. buvo Alaska
valstijos gubernatorė. 2008 m. ji kan-
didatavo į JAV viceprezidento parei-
gas greta John McCain. Vienu metu
ji buvo laikoma populistinio Arbatė-
lės judėjimo ikona. 

S. Palin sakė sprendimą priėmu-
si ,,po daug maldų ir rimtų apmąsty-
mų”. Ji priėjo prie išvados, kad savo
politinių tikslų gali geriau siekti
kaip privatus asmuo, be politinių pa-

reigų. Daugelis respublikonų tikėjosi
tokio S. Palin žingsnio. Pirmiausiai
dėl to, kad kaip Arbatėlės judėjimo
kandidatė vis labiau reiškiasi Mi-
chele Bachman. Apklausose S. Palin
populiarumas praėjusiais mėnesiais
smuko. 

Tarp respublikonų rimčiausiu
kandidatu į JAV prezidento pareigas
laikomas buvęs Massachusetts vals-
tijos gubernatorius Mitt Romney ir
Texas valstijos gubernatorius Rick
Perry. Vadinamieji pirminiai prezi-
dento rinkimai JAV greičiausiai pra-
sidės sausio pradžioje, o Baltųjų rū-
mų šeimininkas paaiškės 2012 metų
lapkričio 6 d.

Europos Taryba pasveikino Lietuvą 
dėl CŽV kalėjimų tyrimo

Vilnius (BNS) – Europos Tary-
bos Parlamentinė Asamblėja (ETPA)
Strasbūre priėmė nutarimą, kuriuo
sakoma, kad šalys pernelyg dažnai
prisidengia valstybės paslaptimi
bandant atlikti tyrimus dėl galimų
žmogaus teisių pažeidimų, tokių
kaip kankinimai bei neteisėtas kali-
nimas. Nutarime taip pat sveikina-
mas Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto (NSGK) atliktas ty-
rimas, kuris nustatė dvi vietas, kur

galėjo būti įrengti slapti Centrinės
žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjimai,
taip pat nustatė su CŽV siejamų lėk-
tuvu skrydžius į Lietuvą, tačiau pra-
nešė negalėjęs ištirti, ar į Lietuvą bu-
vo atvežta įtariamųjų terorizmu.

Taip pat nutarime tvirtinama,
kad JAV atsisakė bendradarbiauti su
šalių, atlikusių tyrimus dėl galimų
žmogaus teisių pažeidimų, tarp jų –
ir Lietuvos, teisėsauga. 

Mirė buvęs ,,Apple” vadovas 

Generalinis konsulas padėkojo A. Blato našlei

S. Palin nedalyvaus JAV prezidento rinkimuose 

New York (ELTA) – Mirė buvęs
bendrovės ,,Apple” vadovas Steve
Jobs, pralaimėjęs kovą su kasos vė-
žiu. Jam buvo 56-eri. S. Jobs įsteigė
bendrovę ,,Apple” 1976 m. kartu su
Steve Wozniak ir Ronald Wane. 1985
m. jis paliko bendrovę dėl nesutari-
mų su bendrovės aukščiausiąja va-
dovybe, o 1997 m. sugrįžo ir nuo 2000
m. tapo jos generaliniu direktoriumi. 

Šiemet S. Jobs po ilgų atostogų
paliko ,,Apple” vadovo pareigas ir
perdavė įgaliojimus savo ,,dešiniajai
rankai” Tim Cook, kuris S. Jobs pa-
vadavo nuo 2011 m. sausio 17 d., kai
jis išėjo ilgalaikių atostogų dėl ligos.
S. Jobs sirgo jau keletą metų. 2003 m.
jam buvo nustatytas kasos vėžys, ku-
ris buvo sėkmingai operuotas 2004 m.
2009 m. vasarą S. Jobs buvo atlikta
kepenų persodinimo operacija. 

,,Apple” yra stambiausia infor-
macinių technologijų bendrovė pa-
saulyje, jos rinkos kapitalizacija vir-
šija 300 mlrd. dol. 2010 m. pagal šį ro-
diklį ji aplenkė ,,Microsoft”. ,,Apple”
gamina kompiuterius ,,Mac” ir ne-
šiojamuosius kompiuterius ,,Mac-
Book”, taip pat išmaniuosius telefo-
nus ,,iPhone”, grotuvus ,,iPod:” ir
planšetinį kompiuterį ,,iPad”. 

Į šią skaudžią naujieną iškart at-
siliepė JAV prezidentas Barack Oba-
ma: ,,Steve buvo vienas garsiausių
Jungtinių Valstijų novatorių – drą-
sus naujai mąstyti, drąsus tikėti, kad
jis gali pakeisti pasaulį, ir talentin-
gas tai įgyvendinti.” New York meras
Michael Bloomberg sakė, kad Ameri-
ka prarado genijų, kurį visuomenė
at-mins kaip Edison ir Einstein ir
kurio idėjos kurs ateinančių kartų
pasaulį. 

Shakira paskirta JAV prezidento patarėja 

New York (Lietuvos generalinio
konsulato New York info) – 2011 m.
spalio 5 d. Lietuvos generalinis kon-
sulas New York Valdemaras Sara-
pinas įteikė iš Lietuvos kilusio daili-
ninko Arbit Blato našlei Reginai Res-
nik Blatas Nacionalinio dailės mu-
ziejaus direktoriaus Romualdo Bud-
rio padėkos raštą ir kūrybos katalogą
už menininko darbų kolekcijos dova-
nojimą. Generalinis konsulas R. Res-
nik-Blatas taip pat įteikė naujai iš-
leistą menininko kūrybos darbų ka-
talogą „Arbit Blatas. Sugrįžimas į Tė-
vynę”.     

Pasaulinio pripažinimo daili-
ninko, kilusio iš Lietuvos, Arbit Bla-
to (1908–1999) kūrinių kolekcija iš
New York Lietuvos dailės muziejų pa-
siekė 2011 m. biržėlio mėn. Išskirti-
nės vertės dovaną muziejui padova-
nojo New York gyvenantys dailinin-

ko našlė Regina Resnik-Blatas bei po-
sūnis Michael Philip Davis. 

Kolekciją sudaro 340 Arbit Balto
kūrinių – tapyba, skulptūra, grafika,
scenovaizdžiai, piešiniai, sukurtų vi-
sais dailininko kūrybos laikotar-
piais. Jie padovanoti iš Arbit Blato
dirbtuvių New York ir Venecijoje.
Lietuvos dailės muziejui su šia ypa-
tingo vertingumo ir svarbos daili-
ninko kūrinių kolekcija padovanoti
ir Arbit Blato memorialiniai daiktai
bei archyvas ir surengtų dailininko
kūrybos parodų katalogai. Nuo šiol
didžiausią Arbit Blato kolekciją turi
Lietuvos dailės muziejus, darbų pa-
rodą rengęs Nacionalinėje galerijoje
šių metų liepos – rugsėjo mėn.    Arbit
Blato kolekcijos persiuntimu į Vilnių
bendrai rūpinosi Lietuvos Dailės mu-
ziejus ir  Lietuvos generalinis konsu-
latas New York.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama viena sa-
vo patarėjų švietimo klausimais pa-
skyrė Kolumbijos popatlikėją Shaki-
ra. Muzikos žvaigždė priklausys ko-
misijai, kuri nagrinėja ispaniškai

kalbančios JAV mažumos švietimo
klausimus,  paskelbė Baltieji rūmai.
Pernai B. Obama įsteigta komisija
rūpinasi, kad ispanakalbiai JAV tu-
rėtų kuo geresnes sąlygas siekti
mokslo.

Kauno simfoninį orkestrą pasiekė 
Čikagoje pagaminta arfa

Steve Jobs pralaimėjo kovą su kasos
vėžiu.                             EPA nuotr.

Užsienio reikalų ministerijoje spalio 5–7 d. vyko antrasis lituanistinių mokyklų mo-
kytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras, kuriame dalyvavo 41 mokytojas iš 24
užsienio valstybių. Renginiu siekiama stiprinti pasaulio lituanistinių mokyklų veik-
lą, padėti užsienio lietuviams saugoti gimtąją kalbą, kultūrą ir tapatumą. Šiuo
metu 30 pasaulio valstybių veikia 166 neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigos,
kuriose mokosi apie 6,500 mokinių. Nuotraukoje: Užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis sveikina seminaro dalyvius.                                     URM nuotr.

Rugsėjį JAV buvo sukurta 103,000 naujų darbo vietų
Washington, DC (ELTA) – Jung-

tinių Valstijų darbo departamento
duomenimis, rugsėjį JAV buvo su-
kurta 103,000 naujų darbo vietų, o tai
pranoko daugybės ekonomistų prog-
nozes, informuoja BBC.

Nepaisant to, nedarbo lygis išli-
ko nepakitęs ir siekė 9,1 proc. Rug-
pjūtį JAV nebuvo sukurta naujų dar-

bo vietų, todėl padidėjo nerimas, kad
šalis ir vėl grimzta į recesiją.

Praėjusį mėnesį JAV prezidentas
Barack Obama pranešė apie 450
mlrd. JAV dolerių vertės programą,
skirtą paremti darbo rinką ir su-
mažinti bedarbių skaičių, tačiau ją
dar turi patvirtinti Senatas.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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Nepaisant visuotinio nepasiten -
kinimo ir aktyvių pastangų juos už -
drausti, reklaminiai telefono skam-
bučiai vis dar daugeliui neduoda ra -
mybės. Blogiausia, žinoma, yra tai,
jog dauguma jų yra ne tik įkyrūs, bet
ir apgaulingi bei gresiantys pri daryti
nemažai nuostolių patikliems pirkė-
jams, susiviliojusiems „ypa tingais
pasiūlymais” įsigyti ko kių nors prek-
ių ar paslaugų. Mano ma, kad dėl
panašių skambučių kasmet praran-
dama milijardai dolerių! Todėl na-
tūralu, kad nuolat kalbėti apie šią
problemą verta. Ypač pravartu dar
kartą priminti galiojantį įsta tymą,
pagal kurį asmenys, užregistra vę
savo telefono numerius nacio na -
liniame  sąraše „Do-Not-Call Re gist-
ry”, gali išvengti jei ne visų, tai bent
daugumos įkyrių skambučių. 

Nacionalinis sąrašas buvo įkur-
tas federalinės valdžios iniciatyva ir
pradėjo galioti prieš dvejus metus.
Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. visi „atsitik-
tiniai” automatiniai skambučiai,
naudojami kaip rinkodaros priemo -
nės, buvo uždrausti. Taip pat buvo
nu  matyta, jog visi norintieji, kad
jiems skambintų tam tikrų prekių ir
paslaugų pardavėjai, privalo duoti
tam raštišką sutikimą. Tuo tarpu
bendrovės, naudojančios reklamos ar
pardavimų telefonu taktiką, privalo
nuolat tikrinti sąraše esan čią infor-
maciją bei išbraukti iš savo galimų
klientų sąrašo visus sąrašo duomenų
bazėje esančius telefono numerius. 

Apsisaugoti nuo įkyrių skambu-
čių yra paprasta – tereikia paskam-
binti nemokamu telefonu 1-888-382-
1222 arba apsilankyti internetinėje
svetainėje www.DoNotCall.gov ir už -
pildyti atitinkamą formą (joje vie nu
metu galima įrašyti iki trijų telefono
numerių). Tuomet, sulaukę ne prašy -
tų skambintojų, galėsite juos apskųs -
ti FTC, jei Jūsų nu meris buvo užre-
gistruotas duome nų bazėje bent prieš
mėnesį (kadangi bendrovėms yra
suteikiama 31 kalendorinė diena pa-
daryti reikiamus pakeitimus savo
sąrašuose).  

Skundus galima rašyti interneti -
nėje svetainėje arba pateikti paskam-
binus aukščiau nurodytu nemokamu
tel. 1-888-382-1222. Pagal FTC nutari-
mą, visi prekių ir paslaugų pardavė-
jai, skambinantys to nenorintiems
žmo nėms, rizikuoja už kiekvieną ne-
pageidaujamą skambu tį užsitraukti
nemažas pinigines baudas. Taip pat
žinotina, jog skambintojai neturi
teisės persekioti netgi savo buvusių
klientų, kuriems anksčiau yra ką
nors pardavę. Draudimas be vartoto-
jo sutikimo naudoti telefoni nės rin-
kodaros priemones galioja neprik-
lausomai nuo to, ar skambinantysis

kada nors turėjo verslo rei kalų su
tam tikru asmeniu (ar asme nimis),
ar ne.

Deja, (,,Do Not Call Registry”),
sąrašas yra taikomas tik skambu -
čiams, kuriais siekiama parduoti
pre kes ar paslaugas. Auto matizuotų
in formacijos skambučių (pvz., prane -
šimai apie atidėtą lėktuvo skrydį ar
uždarytą dėl blogų oro sa lygų mokyk-
lą) nėra „draudžiamajame” sąraše,
kaip ir skolų ieškotojų, labdaros ar
politinių kampanijų siunčiami auto -
matiniai skambučiai. Taip pat, ka -
dangi nėra drau džiama skambinti
asmenims, davu siems tam „raštišką”
sutikimą, tikė tina, jog nemažai ben-
drovių, su kurio mis turite kokių
nors reikalų, gali mėginti „nemačio-
mis” įterpti „suti ki  mo” prašymą Jū-
sų pa sirašomose sutartyse bei kituo-
se do kumentuose, kad vėliau galėtų
Jums telefonu siūlyti savo prekes bei
pas laugas. 

Nepageidaujant sulaukti įkyrių
telefono skambučių, taip pat nerei -
kėtų duoti savo namų telefono nu -
merį netgi įvai rioms organizacijoms
bei bendrijoms, tiesiogiai neparda -
vinėjančioms prekių ar paslaugų.
Nors jau tapo įprasta bet kurioje
anketoje ar aukojimo labdarai formo-
je prašyti telefono numerio, Jums
visiškai nebūtina jį rašyti, prieš tai
neišsiklausinė jus, kokiems tikslams
jo prašoma ir kaip jo prašanti organi-
zacija naudoja bei saugo savo klien-
tų/rėmėjų asme ninius duomenis.

Tiems, kurie vis dėlto neke tina
pateikti savo telefono numerio „Do
Not Call Registry” sąraše, patei kia -
me keletą posakių, kuriuos itin
mėgsta prekių telefonu (ir ne tik) siū-
lytojai, dažnai po jais slėpdami ap -
gaulę ir norą lengvai pasipelnyti:
„Jūs buvote specialiai atrinkta(s)
šiam pasiūlymui!”; „Jei dabar įsigy -
site mūsų pre kę, vėliau gausite papil-
domą dova ną!”; „Sveikiname! Jūs
laimėjote vie ną iš penkių vertingų
lai mėjimų!”; „Sveikiname! Jūs lai-
mė jote didįjį laimėjimą užsienio lo-
terijoje!”; „Kad pasinaudotumėte
šiuo pa siūlymu, privalote už prekes
sumo kėti nedelsiant!”; „Ši investicija
yra itin nepa vojinga ir atneš Jums
dides nes palū kanas nei bet kuri ki-
ta!”; „Turite apsispręsti tuojau pat!”;
„Jū sų kreditinę kortelę mes panau-
dosime tik prekių pakavimo bei siun-
timo mo kesčiams padengti!”

Išgirdus juos kitame laido gale,
de ra būti itin atsargiems, kadangi
grei čiausiai po to teks ruošti skundą
ne tik dėl neprašytų skambučių, bet
ir dėl atviro sukčiavimo.

Parengta pagal „Federal Tra-
de Comission” ir žiniasklaidos in-
formaciją.

Kaip apsisaugoti 
nuo įkyrių skambučių

VAIDA MALECKAITĖ

Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Kryžiažodžio Nr. 081 atsakymai

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

South side intermodal trucking 
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook. 

Call Mr. White at 815-834-9090.

Vertikaliai:
1. Klumpė. 2. Nuorūka. 3. Prieiga. 5. Girnelė. 6. Tankuma. 7. Suakės. 8.

Lažas. 9. Momuo. 10. Trise. 11. Svėrė. 18. Tyla. 19. Lyga. 20. Šturmas. 21.
Mušeika. 22. Skėriai. 23. Pėdukės. 24. Daržovė. 25. Sekcija. 27. Korta. 28. Etika.
33. Sija. 34. „Aida“. 39. Kioskas. 40. Naščiai. 42. Laiptai. 43. Gekonas. 44. Spur-
ga. 45. Bėgis. 46. Neris. 47. Nūnai. 48. Sėslė. 49. Midija.

Horizontaliai:
1. Kanapa. 4. Agatas. 8. Limitas. 12. Utopija. 13. Veranda. 14. Žemaitė. 15.

Prūsija. 16. Rietuvė. 17. Stotelė. 20. Šamas. 23. Pėdas. 26. Kalk. 28. Eglė. 29.
Uošvė. 30. Aorta. 31. Daryk. 32. Meili. 33. Stoka. 35. Kloti. 36. Aria. 37. Aibė. 38.
Skani. 41. Slėga. 45. Bananas. 50. Puokštė. 51. Ėriukai. 52. Girėnas. 53. Rykliai.
54. Lotynai. 55. Sostinė. 56. Aistis. 57. Fiesta.

Kryžiažodžio atsakymas: Nuovokus žmogus.

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

SIŪLO DARBą

IEŠkO DARBO

* Licencijuota seselė-asistentė ieško vakarais
papildomo darbo. Tel. 708-289-9714, palikti žinutę.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel. 708-220-
3202.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagyvenu-
sius žmones. 10 metų patirtis, rekomendacijos, le-
galūs dokumentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai kal-
bančius vaikus. Atsilyginsiu. Tel. 708-425-0216
Angelė.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Galimi pakeitimai ar gali išleisti atostogų. Tel.
773-808-0011.

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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 sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty
PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA�ATSTOVYBĖ

2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 80 teisingai išsprendė ir mums atsakymą atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums galima
siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu –
redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Bombay Chopsticks restoranas, Hoff-
man Estates, ieško patyrusių ir profesio-
nalių padavėjų pilnam etatui. Anketas pil-
dyti 1521 W. Schaumburg Rd, Schaum-
burg, IL. Treč.-Penkt. nuo 10 v. r. iki 18 v. v.

Brighton Park išnuomojamas
butas II aukšte pensininkams 

su kredito patikrinimu. 
Tel. 773-847-4855

nUOmA

Jūsų investicija
yra apsaugota
Nekilnojamu

Turtu. Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Investuojate ne daugiau
kaip 65–70 proc. visos

turto vertės. 

Ilgametė patirtis ir 
daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% METINIŲ PALŪKANŲ

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“BAkE FOR mE” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.
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Organizacinio komiteto žinio -
mis, susidomėjimas XIV Lietuvių
tautinių šokių švente, vyksiančia
Boston 2012 m. liepos 1 d., yra didelis.
Geriausias pavyzdys – rugsėjo vidu -
ryje organizatoriams, viešbučio „She  -
ra  ton Boston” atsiųsta žinia, kad
šventės da ly viams su nuolaida skirti
kambariai jau visi užsakyti. O iki
šventės liko daugiau nei devyni mė-
nesiai! Bosto niečiai, pirmą kartą
kviesdami šokių šventės dalyvius į
savo miestą, vado vavosi ankstyves-
nių švenčių patirtimi. Vieš butyje
„Sheraton Boston”, kur vyks šventės
pokylis ir kiti ren giniai, buvo užsa-
kyti kambariai su nuolaida. Šventės

dalyviams ir sve  čiams neuž sakius
šių vietų, organizaciniam komitetui
tektų viešbučiui sumokėti baudą. Ta-
čiau to daryti nereikės. Surasti šven-
tės svečiams daugiau vietų nakvynei
komitetas buvo nu matęs iš anksto.
Per trumpą laiką pasisekė susitarti
su netoliese esan čiu viešbučiu „Ma r -
riott Copley Place”, kuris pasiūlė
palankias sąlygas – 139 dol. (plius
mokesčiai) parai už kambarį, kuria -
me yra dvi dvigulės (double) lovos.
Abu viešbučiai – „She raton Boston”
ir „Mar riott Copley Place” – yra vie-
na me po puliariausių Boston preky-
bos centrų. Nueiti iš vieno vieš bučio
į kitą, galima neišeinant į lau ką, per

Atkelta iš 7 psl.
Tuo tarpu mokslas irgi žada nau-

jovių. Aš, pavyzdžiui, dabar dirbu su
fenomenologine filosofija ir empiri-
niais medicinos vaizdijimo metodais,
skaitau šia tema pranešimus Vokieti-
joje ir JAV, manau, turėsiu konstruk-
tyvų santykį su Vilniaus Onkologijos
institutu.

Asmeniškai šis daugis darbų,
matyt, reiškia arba Renesanso asme-
nybės geismą, arba nesugebėjimą at-
sispirti tapatumų pasiūlos rinkai.

– Esate pasižymėjęs fenomeno-
logijos, moralės filosofijos, religi-
jos ir kultūros, medicinos filosofi-
jos srityse. Kokie darbai šiandien
ant Jūsų darbo stalo?

– Jau ir paminėjau dalį atsaky-
mo… Trumpai tariant, nepamirškite,
kad darbas šiose srityse sudaro tam
tikrą chronologiją, aš jomis domė-
jausi ne vienu metu. Beje, ne vieno
kolegos darbe pastebėjau tam tikrą
panašų perėjimą nuo religijos studi-
jų prie moralės klausimų, tuomet
susitelkiant ties fenomenologija, ku-
ri, žinoma, yra įstabiai daugialypė. Ir
radikaliai keičianti pradines nuos-
tatas bet kokio klausimo atžvilgiu.

Medicina į mano gyvenimą atei-
na kaip skola, duoklė „praktikai”,
„pritaikomumui”. Matau, kad daug
prarandama, filosofams susitelkiant
nebent tik ties psichiatrinėmis prob-
lemomis. Naujosios medicinos tech-
nologijos nuolat kviečia suprasti ir
paslinkti toliau jų teikiamas gali-
mybes.  Kita vertus, medicinos filoso-
fija apima ne vien praktiką, kaip tik
tai be galo intriguojanti epistemo-
loginių ir ontologinių klausimų py-
nė. Ko daugiau reikia? 

Ant stalo (kompiuteryje) dabar
yra iškeltas pastarojo fenomenolo-
ginio-medicininio projekto rengimas
(San Diego, 2012 m. vasario mėn.),
,,Fulbright” paraiška, tolimi knygos
apmatai ir nuolatinės dainų įrašų
sesijos, nes jų prisikaupė nemažai.

– Sakote, kad pats ką nors su-
prasti galite tik kitam paaiškinęs.
Kokias gyvenimo tiesas labiausiai
mėgstate aiškinti studentams?

– Deja, „tiesos” pridarė nemažai
žalos… Su studentais gyvenimo tie-
sas reikia veikiau ironizuoti. Už jas
studentai atsakingi patys, aš tik ga-
liu padėti šlifuojant instrumentari-
jų. Na, nebent giliau paanalizuoti to-
kius perdėm paviršutiniškai suvo-
kiamus šūkius kaip ,,gyvenk šia die-
na”, „iš klaidų mokaisi...” ir panašiai.

– Buvote atsakingasis Vilniaus
Gedimino technikos universitete

leidžiamo mokslo darbų žurnalo
,,Santalka” redaktorius. Kodėl nu-
traukėte šį darbą?

– Šį darbą teko nutraukti, kai
supratau, kad žurnalas Lietuvoje dar
vis laikomas galios instrumentu.
Tikrąją redaktoriaus laisvę išsikovo-
jau tik vienam numeriui, kuriuo
nepaprastai didžiuojuosi (sudarytas
su JAV dirbančiu lietuviu filosofu
Sauliumi Geniušu). Jame surinkti į
Lietuvą retai užsukančio lygio moks-
lininkai.

Visa kita buvo nuolatinės dery-
bos su nešiojančiais antpečius, ką ir
kodėl reikia spausdinti neklausinė-
jant. Skaitytojų sudominimas moks-
line literatūra yra keblus mokslo va-
dybos klausimas, bet patikėkit, su-
laukiu laiškų su padėka, o dažniau –
su pasiūlymais ką nors toliau daryti
su vienu ar kitu straipsniu. Štai vie-
ną jų ką tik antologijoje perspausdi-
no Prancūzijos leidykla „Bes Edi-
tions”.

– Išleidote du bardų muzikos
albumus – ,,Laikas ir maistas” ir
,,Žmonės. Garsai”. Kokie kūriniai
skamba juose? 

– Kiekviename albume vis dau-
giau muzikos, juk, kaip ir gyvenime,
noriu ištrūkti iš individualizmo
gniaužtų, tad kuo daugiau žmonių ir
garsų, tuo geriau. Tuo tarpu eilės
tampa geresnės, jos skaidriau kalba
apie tai, kas vyksta ir mažiau bra-
vūriškai provokuoja.

„Žmonės garsai” yra labai mie-
las tikrai bardo dainų atlikimas,
pasitelkus gitaros, kontraboso ir akor-
deono trio. ‚,Laikas ir maistas” jau
yra grupės darbas, stipriai skamban-
tis kiek konceptualus dalykas. Dabar
baigiamas trečias albumas jau turi
visą būgnų sekciją, savitą tematiką ir
retoriką. Dirbu su puikiu žmogumi
Kaziu Riškumi, kurio garso režisūra
tiesiog pildo mano svajas.

Juoksitės, bet dėl sėkmingo ar-
chyvavimo iki metų pabaigos bus
įrašyti keturi dainų rinkiniai – jau
minėtas naujas albumas, akustinis
rinkinys, angliška JAV pasirodymų
programa ir gyvai įrašytos dainos iš
trijų svarbesnių koncertų.

– Koncertuojate ir kartu su
grupe. Kas Jūsų bendraminčiai?

– Tikrai džiaugiuosi muzikoje
sutikęs tiek daug šaunių žmonių.
Neminint pavardžių, juos suskirsty-
čiau į dvi grupes. Pirma, smagu iš-
bandyti save su profesionalais, pa-
vyzdžiui, roko grupės ,,Siela” muzi-
kantais. Kita grupė yra dar besimo-
kantys muzikos, bet jau gebantys
kurti žmonės. Taigi turiu muzikinių

draugų eilę, kuriuos pakviečiu ati-
tinkamam koncerto kalibrui.

– Savo klausytojus vadinate ne
tik ieškančiais, bet ir randančiais
žmonėmis. Kam skirta Jūsų muzi-
ka? Kokių atsiliepimų sulaukiate?

– Trumpai, mano muzika skirta
tam, kas kūrybos poveikį arba nuo-
tykį suprantą kitaip nei, tarkime,
didelį garsą ar naktinį kriminalą.
Tai vidiniai sukrėtimai, nuolat pri-
keliantys mus gyvenimui. O atsilie-
pimų esu sulaukęs tokių, kad tie,
kurie norėtų, kad negročiau, to nesu-
lauks.

– Pavasarį BTV laidoje ,,Gim-
nazistai” atlikote patėvio Romo
vaidmenį. Kaip pavyko?

– Smagiai. Nors esu iš tų, kurie
negali savęs matyti ekrane, bet sten-
giausi. Mano „įdukra” sakė rimtai iš-
sigandusi, kai vaidinant subariau...
Ten smagi komanda, rimtos, nors,
manau, laikinos paauglių problemos,
tad reikia dalyvauti.

– Turbūt esate iš tų, kurie turi
drąsos veikti ir prisiimti atsako-
mybę už tai, ką daro viešai. Kurie
darbai leidžia didžiuotis, kurie –
mažiau pavykę?

– Hm… Nuolat sveriu, buvo daug
ieškojimų, tad ir broko… Tikrai ne-
reikėjo dėstyti kai kurių paskaitų,
kurios buvo nei prie širdies, nei prie
filosofijos. Nereikėjo paspaustam pa-
sirašyti recenzijos blogam tekstui.
Kartais gailiuosi, kad koncerte ne-
pavykdavo taip jaukiai sugroti kaip
namie. Bent pusė straipsnių, vado-
vėlis, antras albumas tikrai verti dė-

mesio. Sunku vertinti poezijos kny-
gelę, ji kažkur anapus, atėjo kaip sap-
nas. 

Ir jau tikrai ne gėda už vaikus,
čia tai jau aš laimingas.

– Kaip sekasi bristi į lietu-
viškos muzikos džiungles, kurias,
atrodo, visi jau pasidaliję? Ką gal-
vojate apie šiandieninę Lietuvos
muziką?

– Jei nesiseka, tai ką čia ir gal-
voti. Kad nelabai ir bridau, juk po
šiomis džiunglėmis yra ne mažesnė
požeminė upė. Vardan to populiaru-
mo tektų nemaloniai gaišti laiką.
Kita vertus, erzina ir neramina tai,
kad tie žmonės, kurie Lietuvoje at-
sakingi už įdomesnę, alternatyvią,
„nišinę” kultūrą ir muziką, nieko ne-
ieško, tenkinasi projektėliais sa-
viems, tai yra, iš esmės neatlieka sa-
vo darbo.

Beveik nieko iš per medijas gir-
dimo klausyti negalima. Nemažai
yra gerų mažų grupių, bet pastebiu,
kad išmokus groti tiesiog trūksta
teksto ar muzikos kūrėjo, ilgalaikio
lyderio. Energijos yra. 

Manau, kad klasikinės muzikos
,,prikėlimas” ir žmonių grąžinimas į
Filharmoniją TV projektų dėka išties
padarė jau negrįžtamą žalą šiam
ypatingam žanrui.

– Nemažai keliaujate ir sakote,
kad kelionės yra vienos didžiau-
sių įkvėpėjų. Kurie kraštai labiau-
siai traukia? Kaip patinka Ame-
rika?

– Žinoma, tai priklauso nuo
„egzistencinio režimo”. Nors buvau
laimingas, su vaikais pervažiavęs
visą Italiją, bet tokių sukrėtimų, kaip
vienas 30 laipsnių šaltyje Peterburg
bulvarų nakty, nepatyriau.

Nesigerinsiu, bet pirmą kartą
aplankęs New York 2010, buvau pil-
nas kuo įdomiausių ir geriausių min-
čių. Pritrenkė visai kitaip matuoja-
mas egzistencinis atstumas tarp kad
ir nepažįstamų žmonių, ore sklan-
dantis sveikas, žmogiškas anonimiš-
kumas ir galimybės. 

O gal tai buvo tik iliuzijos pra-
dėti viską iš naujo poveikis? Su tuo,
žinoma, reikia nepaliaujamai kautis.
Gal todėl Čikagoje daug dainuosiu
apie ,,neregį, kuris laukia žiemos,
nes nori vėl vandenį pajust”. Ir labai
laukiu kelionės į New Mexico.

– Esate sakęs: ,,Jei turi gyveni-
me tai, ką rimtai priimi – vadinasi,
esi religingas”. Kuriuos dalykus
Jūs priimate rimtai?

– Senokai sakiau – prieš trejetą
metų (juokiasi). 

– Ačiū už mums skirtą laiką.
Iki susitikimų koncertuose.

Kalbino Loreta Timukienė 

Renesanso asmenybės geismas

Mindaugas Briedis

penkias minutes. Žinoma, galite už-
trukti ir ilgiau, jei pakeliui nusprę-
site apsilankyti tokiose parduotu-
vėse kaip „Tiffany’s”, „Neiman Mar-
cus” ir „Saks Fifth Avenue”, jau ne-
kalbant apie įžymųjį „Legal Sea -
foods” resto ra ną su apetitą žadinan -
čiais jūros gėrybių patiekalais.

Tad šventės organizacinis komi -
tetas ragina visus vykstančius į Bos -
ton nedelsiant užsisakyti nakvynę
vieš butyje „Marriott  Copley Pla ce”,
paskambinus tel. 800-226-9290 arba
tel. 617-236-5800.

Vietą užsisakyti galima ir inter-
netu. Viešbučio internetinio pusla-
pio nuorodą rasite šokių šventės sve-

tainėje www.sokiusvente2012.org Su -
mažinta nakvynės kaina galioja bet
kokiai nakčiai nuo ketvirtadienio,
birželio 28 d. iki sekmadienio, liepos
1 d. imtinai (t. y. keturioms naktims).
Nuolaida kambariui suteikiama pa -
mi nėjus, kad esate „Lithuanian Folk
Dance Festival” dalyviai ar svečiai.

Pasiruošimo šventei darbai vyk-
sta spar čiai. Bilietai į šventę, kuri
vyks „Agannis Arena” šalia Boston
universiteto, bus pradėti pardavinėti
lapkričio mėnesį. Daugiau informa-
cijos pateiksime vėliau. Plačiau apie
šventę sužinoti galite XIV Tautinių
šokių šventės svetainėje www.sok-
iusvente2012.org

Viešbutis Boston ,,Marriott  Copley Place” kviečia XIV Tautinių šokių šventės dalyvius
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Virbališkių kaime, Ringaudų se-
niūnijoje, Daivos ir Virginijaus Po-
derių šeimyna užaugino įspūdingo
dydžio moliūgą. Pasvėrus ir išmata-
vus šią daržo gėrybę paaiškėjo, jog ji
sveria daugiau kaip 90 kg, moliūgo
apimtis – 2 m 10 cm.

,,Jokių ypatingų priemonių
augindami šį moliūgą nesiėmėme –
tik rudenį patręšėme žemę. Moliūgus
šiemet auginome pirmą kartą ir bu-
vome labai maloniai nustebinti dy-

džiu. Vaikai – aštuonmetis Kajus ir
šešiametis Donatas – stebėdami
augantį moliūgą sakė, jog reikės kra-
no jam pakelti”, – džiaugsmingai pa-
sakojo D. Poderienė.  

Milžiniškas moliūgas buvo rodo-
mas Ringauduose vyksiančioje paro-
doje. Vėliau Poderių šeimyna moliū-
gą žada padovanoti Ringaudų mo-
kyklai, kad jos virėjai pagamintų
gardžių patiekalų mokiniams.

KRS inf.

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FUnERAL HOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Donatas, Daiva ir Kajus Poderiai su jų išaugintu moliūgu.

Užaugintas milžiniškas moliūgas 

* Prašau atsiliepti žmogų, studijuojantį Moraine
Valley College ,,Security services” programos kursą.
Tel. 708-359-0899.

* Pirksiu senų žmonių priežiūros darbą su gyveni-
mu. Tel. 630-723-9905.

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

* Moteris ieško senelių ar vaikų priežiūros darbo su
gyvenimu. Tel. 708-244-5398.

* Moteris pirks žmonių ar vaikų priežiūros darbą su
grįžimu namo. 10 metų patirtis. Tel. 708-289-9767.

* Moteris ieško (perka)žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose. Tel. 708-945-
1117.

ĮVAIRŪS SkELBImAI

Atkelta iš 2 psl.
Nenuostabu, kad blogiausiai at-

rodo Graikija, kurios ekonomikai
nieko gero nežadama dar kelerius
metus, bet ne ką geriau ir Portuga-
lijai, kurios ir taip kuklus ekonomi-
kos augimas dar labiau mažėja, bei
Italija, kuriai, sumažinus skolonimo-
si reitingą, mažėja ir augimo progno-
zės.

Pietų Europai kenčiant ekonomi-
kos lėtėjimą, nuo jos neatsilieka ir
pagrindinės žemyno ekonomikos,
kurių lėtėjimas nieko gero nežada ne
tik joms pačioms, bet ir visai euro
zonai, o gal net ir daliai kitų žemynų
ekonomikų.

Spėjama, kad Vokietijos augimas
nuo 2,7 proc. šiemet sumažės iki 1,3
proc. kitais metais, ekonomistai net
spėja, kad „pasitikėjimo praradi-
mas” kitų metų viduryje Vokietiją
gali įstumti į recesiją.

Lėtėjantis ekonomikų augimas,
skolų krizė ir svyrantis euras dar
labiau susilpnins Europos bankų
sektorių. Pasak Tarptautinio valiu-
tos fondo, Europos bankai dėl skolų
krizės euro zonoje gali netekti 200
milijardų eurų, o „vedančiosios” že-
myno ekonomikos Vokietijos kancle-
rei Angela Merkel bus sunku įtikinti
bendrabiliečius dar giliau pasirausti
savo kišenėse ir atseikėti pinigų sko-
lose skęstančiam žemynui.

Šio niūroko Europos ekonominio
vaizdo priekyje matyti ne ką links-
mesnis užatlantės dangus, kur eko-
nomistai, bankininkai ir investuoto-
jai taip pat nedžiūgauja, o bailesni
net pranašauja atrosios recesijos
dugną. Pasak JAV ekonomistų, da-
bartinė šalies ekonomika kur kas
silpnesnė, nei ji buvo 2007 metais, kai
užklupo krizė.

Sprogus kreditų burbului prieš
trejus metus, JAV vartojai turėjo
„nurėžti riebalus” nuo savo vartoji-
mo įpročių, užklupus krizei dabar
reikėtų „pjauti kaulą”, sako žinovai.
Politikai, taip pat ištraukė beveik
visus savo ginklus kovai su praėjusia

krize, todėl dabar nebėra kuo mojuo-
ti, na, o sumažintas šalies kredito rei-
tingas, bei su skolų milžinu kovojan-
ti Europa dar labiau blogina situaciją
JAV.

Nedarbui JAV šiuo metu siekia
9,1 proc., o dirbantieji darbe užtrun-
ka trumpiau, vadinasi, pinigų namo
parneša taip pat mažiau. Pagrindinis
ekonomikos rodiklis – pramonės pro-
dukcija – 8 proc. mažesnė nei buvo
2007 metais, kai užklupo pirmoji
krizė, taigi – antroji banga būtų daug
skaudesnė ir sekdami Detroit pavyz-
džiu ištuštėtų dar keli pramoniniai
JAV miestai.

Ekonomika JAV dabar yra „men-
kesnė” nei tada, kai prasidėjo pirmo-
ji recesijos banga, o ekonomistų ap-
skaičiavimu, ji net 7 proc. mažesnė,
nei turėtų būti, jei augimas ir prog-
nozės būtų buvusios tokios, kokios
„turėjo būti”.

Politikai nedaug ką gali padary-
ti, nes Federalinis rezervų bankas
jau ir taip mėtė į ekonomiką milži-
niškas sumas pinigų, o net ne visi
ekonomistai sutinka, kad tai – gelbė-
jo. Spausdinti daugiau pinigų taip
pat ne išeitis, nes taip JAV doleris
gali greit nuvertėti sukeldamas inf-
liacijos bangą.

Džiugina tik tai, kad didžiosios
pasaulio bendrovės, kurių daugelis
yra JAV, turi prikaupusios nemažai
pinigų, pasimokiusios iš ankstesnių
krizių, jos veikia atsargiau. Taigi, šie
pinigai gal sušvelnins smūgį, jei JAV
ekonomikos kreivė išties smigs že-
myn.

Svarstoma, kad antroji recesijos
banga gali būti blogesnė nei pirmoji,
yra ir atvirkštinių nuomonių, bet
išties tai yra klausimai, į kuriuos
niekas negali, o ir nenori dabar atsa-
kyti.

Parengta pagal ,,The Wall Street
Journal”, ,,New York Times” ir ,,The
Economist” informaciją

Bernardinai.lt

Antroji recesijos banga: 
mitas ar realybė?

A † A
PETRAS DIRDA

Mirė 2011 m. spalio 6 d., sulaukęs 104 metų.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Gimė 1907 m. sausio 12 d. Kėdainių raj., Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus  Viktoras bei kiti artimieji.
A. a. Petras priklausė VLIKui, Tautinei sąjungai ir Marquet-

te Park parapijai.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, spalio 9 d. nuo 3 v. p. p.

iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
Hwy, Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo namų
a. a. Petras bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.
Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinė-
se.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410

Casimir Kriauciunas, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Adele Rysavy, gyvenanti Jack son Hts, NY, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio išlaidoms sumažinti 50 dol.
Tariame nuoširdų ačiū.

M. Sigita Bobelis Pinney, gyvenanti Glastonbury, CT, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. Esame Jums labai
dėkingi.



Pietūs ,,Drau go”  veiklai paremti 
vyks spalio 30 d.

,,Royalty West Banquet” 
(8675 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 

Pradžia 1 val. p. p. 

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” administracija tel. 773-585-9500. 
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ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

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

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Lietuvių rašytojų draugija spalio 9 d.,
sek madienį, kviečia į Ateitininkų na -
muo se (1380 Cast lewood Dr., Lemont,
IL) vyksiančią popietę, kurios me tu kun.
dr. Kęs tu čiui A. Trima kui bus įteikta Lie -
tuvių ra šy tojų drau gijos 2010 m. li tera -
tūros pre  mija už du jo po ezijos rinkinius
– ,,Ieš kančiojo pėd sakai” (ke tu rios laidos
1989–1995) ir ,,Jis man dovanojo būtį”
(2010). Pradžia 12:30 val. p. p.

� Socialinių reikalų skyrius Le monte
spalio 12 d. kviečia pasižiūrėti doku-
mentinį filmą ,,Smėlio generolai”. Filmai
rodomi Pasau lio lietuvių centro skaityk-
loje (14911 127 th St., Lemont). Dau -
giau informacijos tel. 630 243 8611
ar ba atvykus trečiadienį nuo 10 val. ryto
iki 4 val. po pietų (PLC rūsyje, greta
lifto).

� Audrė Budrytė su monospektakliu
,,Night Herders”, pastatytu pagal Juozo
Tumo-Vaižganto (1869–1933) novelę
,,Išgama”, lapkričio mėnesį dalyvaus
KidsEuro festivalyje, Washington, DC.
Balzeko lietuvių kultūros muziejus
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL)
kviečia spalio 29 d. 2 val. p. p. į šio
spektaklio peržiūrą. Trukmė – 50 min.
Spektaklis anglų kalba. Bilieto kaina 5
dol.

� Buvę Maria High School ir St. Casi -
mir Academy abiturientai, mokytojai,
šei mų nariai ir draugai kviečiami į meti -
nes šv. Mišias pasimelsti už visus mi ru -
siuo sius ir už tai, kad kongregacijos stei -
gėja Motina Marija Kaupaitė būtų pas -
kelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus au -
kojamos lapkričio 5 d., šeštadienį, 9:30
val. r. seselių Motiniškajame na me,
2601 W. Marquette Rd., Chicago. Prieš
Mišias – 9 val. r. – bus skaitomi mi ru -
siųjų vardai. Mišias atnašaus kun.
Msgr. Dennis Lyle, St. Mary of the Lake
Seminary, Mundelein, rektorius. Mi ru-
siųjų vardus prašoma pranešti iki spa-
lio 29 d. adresu mbrown@maria high -
school.org. Čia rasite ir daugiau infor-
macijos. 

� JAV LB New Haven apylinkė malo -
niai kviečia į M. K. Čiurlionio kūrinių
kon certą ir paskaitą, kurie įvyks šešta-
dienį, spalio 29 dieną, 2 val. p. p. The
Church of the Redeemer bažnyčios salė-
je, 185 Cold Spring St, New Haven, CT
06511. M. K. Čiurlionio kūrinius atliks
Julliard mokyklos auklėtinis pianistas
Gabrielius Alekna. Dr. Stasys Goštautas,
žymus kritikas ir daugelio knygų apie
meną, literatūrą ir kultūrą autorius,
skaitys paskaitą apie M. K. Čiurlionio
meną. 

� Šiaulių miesto berniukų choras ,,Da -
gilėlis” spalio 29 d. 7:30 val. v. giedos
Šv. Andriejaus bažnyčioje (19-ta ir
Wallace St. sankryža, Philadelphia, PA).

IŠ ARTI IR TOLI...

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centreČiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
galerija ,,Meno parkas” (Kaunas, Lietuva) pristato parodas:

Osvaldas Jablonskis  „Čiurlionio takais” ir  
Egidijus Rudinskas ,,Apie daiktų prigimtį”

Atidarymas – spalio 14 d., penktadienį, 7:30 val. v. 

Atidaryme dalyvaus O. Jablonskio dukra Joana Jablonskytė
ir šių parodų kuratorius Arvydas Žalpys. 

Renginys skirtas M. K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms paminėti.

Egidijus Rudinskas. ,,Minties sodas”.

Pirksiu Žmuidzinavičiaus,
Rimšos, Vizgirdos ir Kasiulio

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviš kės parapijoje rugsėjo 11 d. vyko ma   lo nus
atsisveikinimas su vasara – ,,Rudeninis piknikas”. Tuoj po pa mal dų visus viliojo
skanus maistas, o Broniaus Mūro muzika kvietė džiaugtis saule, oru ir pasisukti
gražiausios muzikos garsuose. Parapijoje visi laukiami, džiau giamės savo jauniau-
siais   ir vyriausiais – kiekvienu, kas tik užsuka į mūsų parapiją maldai ar pasibu-
vimui. Dė kojame visiems atėjusiems ir iki kito malonaus susitikimo.

Nuotraukoje: jauniausi Tėviškės parapijos parapijiečiai.
Selmos Bartkus nuotr.

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mi tetas praneša, kad rugpjūčio ir
rugsėjo mėnesį yra gautos šios au-
kos: $150 – Maria ir Edmundas Va-
siliaus kai, Burr Ridge, IL; Clarice ir
Gil Gir dauskas, Wautoma, WI; Lit-
huanian R. C. Fed. Ateitis klubas,
Macedonia, OH; Joyce-Ellen Kaseta,
Norwood, MA. $170 – Joanne Anta-
navage, Phi ladelphia, PA. $80 – a. a.
Vandos Jan  kuvienės atminimui
aukojo Te re sė ir Algimantas Gečys,
Maksi mi nas Karaška ir Mary Szym-
kowiak.

Rugsėjo mėnesį gautos aukos:
$450 – Genie Irene Juodikis, Chicago
Ridge, IL; Ellinora Vinson, Wyan dot-
te, MI. $350 – Nancy Snyder,  Fre de -
ricksburg, VA. $300 – a. a. Vytauto
Jankaus atminimui aukojo Maksi -
minas Karaška, Isolde Vengelis,  Da -
rija ir Gediminas Dragūnas, Jeanne
Dorr, Teresė ir Algimantas Gečys,
Aniliora ir Putinas Masalaitis.
$250 – M. F. Jablonskis, Westchester,
IL. $200 – Patricia ir Richard Unish,
Eastham, MA. $175 – Maksiminas
Karaška, Fredericksburg, VA. $150 –
Florence Strouphuer, Pine Grove, PA;
Joyce-Ellen D. Kaseta, Norwood, MA;
Darija ir Gediminas Dragūnas, Phi -
ladel phia, PA; Jonas Gudėnas, Euc-
lid, OH; Julie Skurdenis, Bronxville,
NY; Al bert P. Mikutis, Jr., Philadel-
phia, PA; Drs. T. ir J. V. Prunskis/
Illinois Pain Institute, Elgin, IL; Pat-
ricia Stearns, Greenville, PA. $125 –
William J. Ki zevich, Bartlett, TN.
$100 – Vytas Sval bonas, Red Lion,

PA; Victoria M. Augustine, Worches-
ter, MA; Victor Veston, Moorestown,
NJ aukoja a. a. Wanda Jankus at-
mini mui. $60 – Mary Mitchell, Livo-
nia, MI. $25 – Teresa ir Joseph J.
Banks, Jr., Auburn, MA. $20 – Grand
Rapids Dominicans – 320/Marywood
Mo ther house, Grand Rapids, MI.
$15 – Andrew S. Poskus, North Wey-
mouth, MA. Lietuvos Naš laičių Glo-
bos komi tetas dėkoja vi siems gera-
dariams už jūsų aukas ir norą padėti
Lietuvos vaikams. Lie tuvos Našlai-
čių Glo bos komitetas (Lithuanian
Orphan Care), 2711 W. 71st St.,
Chicago, IL 60629. Phone 773-476-
2655; Fax 773-436-6909

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Ar-
nol das Voketaitis $50, dr. James Der-
rico $100, Aldona Kavaliūnienė $25,
Ge diminas ir Sigita Damašiai $25.
La bai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Or -
phan  Aid”), 414 Freehauf  St., Le -
mont, IL 60439, tel. (630) 243-7275
arba (630) 243-6435, el. paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net , tinkla -
lapis www.sunlightorphanaid.org

A. a. Arnoldo Chesnos atmini -
mą pagerbiant, jo žmona Aldona
Ches na atsiuntė „Saulutei” draugų ir
giminių suaukotus $1,330. „Saulutė”
nuoširdžiai dėkoja už auką ir reiškia
užuojautą a. a. Arnoldo Chesnos šei -
mai ir artimiesiems.


