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Washington, DC (BNS) –  JAV
prezidentas Barack Obama po Mua-
mar Gaddafi mirties sakė, jog di-
džiuojasi tarptautiniu kariniu veiks-
mu Libijoje ir jog ,,mes padarėme
kaip tik tai, ką sakėme, kad padarysi-
me”. B. Obama tvirtino, kad NATO
vadovaujama pagalbos Libijos suki-
lėliams operacija, kurioje dalyvavo ir
kelios arabų valstybės, parodė dau-
giašalių veiksmų ,,didžiulį pajėgu-

mą” ir kad ji padėjo libiams patiems
nuspręsti savo likimą.

Iš pradžių nurodęs surengti pra-
dinį puolimą, kurio metu buvo išves-
ta iš rikiuotės Libijos priešlėktuvinė
gynyba, B. Obama pagrindinį Libijos
karinio veiksmo vaidmenį perleido
sąjungininkėms NATO Didžiajai Bri-
tanijai ir Prancūzijai, bet JAV pajė-
gos ir toliau teikė gyvybiškai svarbią
logistinę paramą. 

42 metus Libiją valdęs M. Gad-
dafi mirė spalio 20 d. nuo šūvio į gal-
vą. Pranešama, kad buvęs Libijos
diktatorius M. Gaddafi bus palaido-
tas pagal islamo papročius slaptoje
vietoje, kad kapas jo šalininkams
netaptų garbinimo vieta. Nacionali-
nė pereinamojo laikotarpio taryba
ketina oficialiai paskelbti apie Libi-
jos išlaisvinimą.

Madridas (URM info) – Lietuvos
Respublikos ambasada Ispanijoje
spalio 19 dieną Madride pristatė rašy-
tojos Rūtos Šepetys knygos „Tarp
pilkų debesų” vertimą į ispanų kal-
bą. „Sukūrusi knygą apie skaudų Lie-
tuvos istorijos laikotarpį, kurio pas-
laptis mes patys nuodugniau sužino-
jome tik prieš du dešimtmečius ir ku-
ris pasauliui vis dar menkai atskleis-
tas, R. Šepetys yra puiki mūsų šalies
ambasadorė”, – Ispanijos žiniasklai-
dos atstovams, politikos ir kultūros
veikėjams pristatydama autorę ir jos
sukurtą romaną, kalbėjo LR ambasa-
dorė Madride Audra Plepytė. Jai ant-
rino knygą išleidusios leidyklos „Edi-
ciones Maeva” direktorė Maite Cuad-
ros, pasak kurios, šis romanas prisi-
deda prie visuomenės švietimo apie

sovietinio režimo nusikaltimus.
JAV gimusi ir šiuo metu Tennes-

see valstijoje gyvenanti R. Šepetys
per knygos pristatymą dalijosi prisi-
minimais apie tai, kaip rinko medžia-
gą romanui, kuris pirmiausiai buvo
išleistas anglų kalba. 

Knygą R. Šepetys skyrė savo se-
neliui – po Antrojo pasaulinio karo
pabėgėlių stovykloje atsidūrusiam
Lietuvos karininkui. Romanas, kurio
originali versija vadinasi „Between
Shades of  Gray”, dabar yra leidžia-
mas 27 kalbomis.

2011-uosius LR Seimas yra pa-
skelbęs Laisvės gynimo ir didžiųjų
netekčių atminimo metais. R. Šepe-
tys knyga „Tarp pilkų debesų” spalio
28 d. bus pristatyta LR užsienio rei-
kalų ministerijoje.

LR ambasadorė Kanados LB suvažiavime skatino
paremti Lietuvos tikslus
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Toronto (LR ambasados Kana-
doje info) – Lietuvos Respublikos am-
basadorė Kanadoje Gintė Damušytė
spalio 15 dieną Toronto mieste daly-
vavo Kanados Lietuvių Bendruome-
nės XXI Tarybos suvažiavimo antroje
sesijoje, kurioje susitikimo dalyvius
skatino bendradarbiauti, siekiant
išspręsti Lietuvos energetinio saugu-
mo, ekonomikos augimo ir emigraci-
jos problemas. 

„Gausios Lietuvių Bendruome-
nės aktyvumas, ypač telkiant Kana-
dos politikų dėmesį aktualiems klau-
simams, kaip, pavyzdžiui, energeti-
nis saugumas ir prekybos plėtra, pa-
deda stiprinti dvišalių santykių ko-
kybę ir suburti mus bendriems
veiksmams”, – teigė G. Damušytė. 

Kanados LB sesijos metu aptarė
organizacijos veiklos planus, tikslus
ir, ambasadorei pasiūlius, priėmė
tris nutarimus, kuriais bus siekiama
užtikrinti Kanados politinę paramą
Lietuvos energetinio saugumo sie-
kiams, skatinti abiejų šalių prekybos
ir tiesioginių investicijų plėtrą, puo-
selėti Kanadoje gyvenančių ir laiki-
nai apsistojusių lietuvių ryšius su
Lietuva. 

Kanados LB siekia išsaugoti apie
50,000 Kanadoje gyvenančių lietuvių
tautinę kultūrą, kalbą ir tradicijas.
Šioje šalyje veikia 13 Lietuvių Bend-
ruomenės apylinkių.

Madride pristatytas R. Šepetys knygos vertimas

Mirė 42 metus Libiją valdęs M. Gaddafi

R. Šepetys (k.) ir jos sukurtą romaną pri-
statė Lietuvos Respublikos ambasadorė
Madride Audra Plepytė.             URM nuotr.

Kanados LB XXI Tarybos suvažiavimo dalyviai.                LR ambasados Kanadoje nuotr.
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Spalio 7–9 d. Elizabeth, NJ vyku-
sioje JAV LB XIX tarybos III sesijoje pra-
bilta apie būtinybę ne tik atsinaujinti ir
jaunėti, bet ir ieškoti naujų veiklos bū-
dų. Sektinu tokios veiklos pavyzdžiu
galėtų būti ką tik įsikūrusios Čikagos
lietuvių profesionalų grupės renginys
spalio 20 d. Tą vakarą susirinkusieji tu-
rėjo progos sužinoti apie organizaciją
,,Globalios Lietuvos lyderiai”, kurią pri-
statė vienas iš jos įkūrėjų Edvinas
Minkštimas. Skirstymas į gyvenančius
,,ten” ir ,,čia” tampa vis labiau pasenęs
ir daugeliu atveju neteisingas, mano
GLL nariai, todėl jie siūlo žodį ,,emig-
racija” keisti žodžiu ,,apytaka” ir ragina
nustoti galvoti tik vienu smegenų pus-
rutuliu. GLL, siekianti apjungti talentin-
gus lietuvius profesionalus visame pa-
saulyje, yra įsitikinusi, jog nebūtina gy-
venti Lietuvoje, norint dirbti Tėvynės
labui. Į Čikagos lietuvių profesionalų
renginį atvyko nemažas būrys mieste
dirbančių lietuvaičių, kurių amžiaus vi-
durkis – 35 metai, taigi labai pageidau-
tinas prieaugis ne tik LB, bet ir kitoms
lietuviškoms organizacijoms išeivijoje.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Fariziejai tik vaidi-
no esą teisūs žmo-
nės, todėl Jėzus ne

kartą sakė, kad jų teisu-
mas turi rimtų trūkumų.
Fariziejams reikėjo nu-
sižeminti ir pripažinti
daromas klaidas, tačiau
jie pasirinko kitą kelią –
kompromituoti Galilėjos Mokytoją.
Fariziejai veidmainiavo, vadino Jėzų
tiesiakalbiu, bet jų širdys buvo pilnos
klastos. Tai akivaizdžiai apgailėtini
tipai, tačiau tokių žmonių netrūksta
ir šiandien: į akis jie meilinasi, o
rankoje laiko akmenį.

Jėzus matė fariziejų klastą, todėl
paliepė ciesoriui atiduoti mokestį, o
Dievui – pagarbą. „Atiduokite tad,
kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Die-
vo – Dievui” (Mt 22, 21). Jėzus aiškiai
atskiria dieviškąją ir žmogiškąją erd-
ves, tačiau tvirtina, kad žmogus pri-
valo gerbti tiek Dievo, tiek žmogaus
teisę. 

Dievas – pasaulio Kūrėjas turi
aukščiausią valdžią, bet, liepdamas
žmogui užvaldyti pasaulį, paskyrė
jam savo valdžios dalį. Joks žmogus
negali peržengti dieviškojo, gauto
Apreiškimu, ir prigimtojo Įstatymo,
įspausto į jo prigimtį. Dieviškas ir
prigimtinis Įstatymas reikalauja my-
lėti Dievą ir žmogų: tausoti gamtą,
gerbti gyvybę, būti teisingam, tie-
siakalbiam ir t. t. Joks žmogus neturi
teisės pasisavinti Dievo teisės. Ta-
čiau pasaulio istorijoje daugybė pa-
vyzdžių, kai žmogus panorėdavo būti
Dievu. 

XX amžius paliudijo dvi – naciz-
mo ir komunizmo – tironijas. Vienu
ir kitu atveju buvo reikalaujama
visiškai paklusti žmonių sukurtai
ideologijai. Neklusniuosius negailes-
tingai naikino tam tikslui sukurtose
dujų kamerose, konclageriuose ir
Gulago pragare. Visa tai jau yra tarsi
praeityje, apie kurią jaunimas neno-
romis mokosi iš istorijos vadovėlių.

Tačiau ši praeitis nedingo negrįžta-
mai ir kvėpuoja mums už nugaros.
Tai, ką mes išgyvenome netolimoje
praeityje, yra skausminga milijonų
žmonių dabartis Šiaurės Korėjoje,
Tibete, Afrikoje ir kt. Tai, ko mes ne-
norime net prisiminti, mūsų kaimy-
nams yra dabarties tikrovė.

Tačiau ciesorius nedingo ir pas
mus, ir mes su juo susiduriame. Net
demokratiniame pasaulyje matome
nelemtų reiškinių, kai žmogus bando
savintis tai, kas priklauso Dievui.
Pažeidžiamiausia sritis yra šeima ir
gyvybė. Ciesorius kėsinasi nustatyti,
nuo kada pradėtą gyvybę galima va-
dinti žmogumi. Jei gimė, sako – tai
yra žmogus, jei dar tik ruošiasi iš-
vysti pasaulį – dar ne žmogus. Cieso-
rius rūpinasi žmonių teisėmis, leis-
damas kaliniams gyventi geriau, nei
visą gyvenimą sąžiningai dirbusiems.
Ciesorius atmeta prigimtinę teisę,
kad šeima – tai vyro ir moters įsipa-
reigojimas vienas kitam ir savo vai-
kams, ir leidžia, kad tos pačios lyties
asmenys kurtų šeimas ir jos būtų lai-
komos lygiateisėmis šeimomis su ki-
tomis. Šis ciesorius, vadinantis save
tolerantiškiausiu žmogumi, negali
pakęsti, kad krikščionys laikosi mo-
ralinių Šv. Rašto nuorodų. 

Kaip elgtis krikščioniui, kai jam
klastingai sakoma, kad net pats Kris-
tus pripažino ciesoriaus valdžią ir
liepė mokėti mokesčius? Taip, mūsų
tikėjimas įpareigoja sąžiningai atlik-
ti piliečių pareigas, pavyzdžiui, mo-
kėti mokesčius, kurie yra reikalingi,
kad valstybė galėtų normaliai dirbti.
Tačiau Evangelija neįpareigoja pak-
lusti ten, kur valdžia peržengia savo

ribas ir nesilaiko prigim-
tinio ir dieviškojo Įstaty-
mo. Tuomet mes su apaš-
talu Petru turime sakyti:
„Dievo reikia klausyti la-
biau negu žmonių” (Apd
5, 29).

Jokia valdžia, jokie
Konstituciniai Teismai negali kištis į
žmogaus prigimtines teises, nes tai
reikštų, kad ciesorius nori užimti
Dievo vietą. Šiandien Europa yra
išmirštanti, ir svarbiausia šios trage-
dijos priežastis – kad ciesorius vis
bandė „pagerinti” Dievo darbus. Jis
nuvertino šeimą ir įtikino, kad teisės
svarbiau už pareigas, o malonus ir
lengvas gyvenimas – svarbiau už vi-
suomenės gėrį.

Lietuvoje jau tapo normalu ne
tik kritikuoti, bet ir niekinti kiekvie-
ną, net ir geriausių ketinimų turin-
čią valdžią. Tikriausiai mes tebene-
šiojame okupacinės valdžios patirtį
ir nepajėgiame keistis. Žmonės nori
gauti geras pensijas ir pašalpas, bet
dažnas sukčiauja ir vengia mokėti
mokesčius. Iš tikrųjų kritikuoti val-
džios pareigūnus, jei jie daro neap-
galvotus sprendimus, ne tik galima,
bet ir reikia. Tačiau jeigu mes išsi-
renkame valdžią, tai, pastebėdami
jos daromas klaidas, bent turėtume
gailėtis, kad per rinkimus būname
lengvapėdžiai ir renkame gražiai kal-
bančius artistus ir savo interesus
įgyvendinti siekiančius, bet nenorin-
čius tarnauti Lietuvai. Šiuo atveju
būname panašūs į fariziejus, kurie
buvo dvasiškai akli, todėl nepajėgė
matyti savo klaidų bei veidmainys-
tės. 

Tepaskatina Dievo žodis kiek-
vieną, kad būtume tiesūs ir tiesiakal-
biai, būtume pareigos žmonės, sie-
kiantys ne tik savo, bet ir bendrojo
gėrio. Tik toks pasirinkimas teikia
tikrą džiaugsmą ir įprasmina mūsų
gyvenimą.
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Redakcijos žodis
Dievas ir ciesorius 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Katalikiškose JAV
pradinėse mo ky-
klose prieš 60

metų vaikai rinkdavo
pinigėlius, svajodami
globoti vai kelį Afrikoje
už 5 dol. Tais laikais
auto busu važiuoti kai-
navo 10 centų, iš tėvų
mokinukas kišenpinigių kas savaitę
gaudavo 25 ct., pagal įstatymą valan-
dinis atlyginimas buvo pusė dolerio.
Kiek džiaugsmo vaikams kla sėje
būdavo pagaliau su kaupti užtektinai,
kad nuo bado būtų išgelbėtas bent
vienas tolimo žemyno vaikas!

Prieš 40 metų keturi jėzuitai dir-
bo me Šv. Kazimiero lietuvių parapi-
joje Sao Paulo, Brazilijoje. Sekma die-
nio Mišios keturiose didmiesčio vie-
tose sutelkdavo nemažą būrį. Tuo
metu už valandos dėstymą jėzuitų
filosofijos fakultete alga būdavo 5 dol.
per sa vaitę, į parapijos kasą įdėta
daugiau negu visų Mišių rinkliava.
JAV lietuvių parama buvo skirta
veiklai, ne pragy ve nimui, tad kartą
dantų taisymą reikėjo pusmečiui
atidėti, o naujai su sibūrusios „Nemu -
no” tautinių šo kių grupės mokytojo
kelionei į kursus Dainavoje buvo ga -
lima skirti tūkstantį (spalio 8 d.

„Nemunas” minėjo 40-metį). Su mi -
sionieriumi t. Jonu Bru žiku labai
džiaugėmės tais me tais, kai trise ka-
lėdodami surinkome tiek aukų, kad
metų pabaigoje išėjo lygiomis – už-
teko iš dalyti kelionėse ir sutiktoms
vargs tančioms lietuvių šei moms.

Kai buvo lankomos lietuvių kil -
mės šeimos prie Sao Paulo ir kokiu
500 km pusračiu, reikėdavo labai rū -
pestingai pinigėlius suskaičiuoti.
Šei moms palikdavome lietuviškų
plokštelių, knygelių, lipdukų, leidi -
nių, o ūkininkai duodavo maišą ry -
žių, apelsinų ir kitų žemės gėrybių –
tekdavo žiūrėti, kad grynais užtektų
kurui namo sugrįžti.

Prieš 15 metų JAV lietuvė Vil -
niaus Šv. Jonų bažnyčioje po pamal-
dų įspraudė 50 dol. „geram tikslui”.
Už dienos dviejų bažnyčion atėjo iš-
ba lusi studentė. Tą rytą mirė tėtė,

ma ma neturi pinigų lai-
dotuvėms. Nes pėję kiše -
nėje sušilti pinigėliai su-
darė reika lingus 200 lt.
Lietuvių katalikų re li -
ginė šalpa iš būstinės
New York skiria stipen-
dijas studentams Lietu -
voje. Labiausiai įsiminė

studentė, tą pačią dieną tris kartus
atėjusi pa dėkoti perdavusiems jai
vokelį.

Prieš 50 metų kun. dr. Aleksan -
dras Bendoraitis pradėjo dirbti vaka-
rų Amazonijoje. Gavęs pirmą sias
aukas iš bičiulių Prancūzijoje, ne-
išleido li goninės statybai, o pastatė
plytinę. Ply tas parduodavo vargdie-
niams už centus, valdžiai ir pajėges-
niems – už tikrą kainą, tuo užtik rin-
damas pajamas dviem ligoninėms ir
kitiems darbams.

Spalio 23 d., Pasaulinę misijų die -
ną, rinkliava – bendra, skirta visoms
misijoms. Kas vasarą vyksta rinklia-
va kuriai nors atskirai misijai, kai
atstovė ar atstovas per pamaldas pa -
sakoja apie savo misijinį darbą. La-
bai tikimės, kad 2012 m. vasarą
mums pasiseks išgirsti ir paremti
lietuvaitę misionierę iš Afrikos.

Misionieriškomis 
temomis
TĖVAS ANTANAS SAULAITIS, SJ

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org



Š.m. rugsėjo 17  d.  ,,Draugo”
lai doje išspausdintame Vita-
lijos Dun čienės straipsnyje

,,Abejingumas – baisiau už mirtį”
rašoma apie tarp už sienio lietuvių
vykstantį susiskal dymą bei susi-
priešinimą. Susiprieši nimo priežas-
timi yra po nepriklauso mybės atga-
vimo užsienyje apsigyve nusių ekono-
minių emigrantų siekis, jiems priė-
mus gyvenamo užsienio krašto pilie-
tybę, neprarasti ir išlai kyti dabar-
tiniu metu turimą Lietu vos Respub-
likos pilietybę. 

Pasak straipsnio auto rės, ne  ge -
resnės nuotaikos iš Lietuvos išvyku-
sių atveju ir Lietuvoje. Jos teigimu,
Lietuvos žiniasklaida pilna ko men-
tarų, kuriuose visi svetur duo nos ieš-
koti išvykę lietuviai vadinami išda-
vikais. ,,Vyksta bjaurus žodžių ka ras,
kuriame kariaujantys naudoja pa -
smerkimą, pyktį, įtarumą, nepasiti-
kėjimą ir kitus žodinės kovos gin-
klus”, – rašo Dunčienė.  Jokiam ka-
rui neapsieinant be aukų, ,,tik aklas
gali nematyti vyks tančio karo rezul-
tatų: užsidarinėja JAV parapijos, klu-
bai, nyksta ir silpsta lietuvių ben-
druomenės”. 

Ar tikrai ,,dvigubos pilietybės”
išlaikymo klausimas yra mus tiek su -
priešinęs? Dr. Romualdas Kriau čiū -
nas ,,Drauge” konkrečiais argumen-
tais nepritarė bandymui ,,dvigubą pi -
lietybę” įteisinti einant  per ,,užpa ka -
li nes” LR Seimo duris. Puikiai moty-
vuotu straipsniu nepritarė ir ,,trečia-
bangė” Angelė Ka  vakienė. Prieš porą
savaičių ,,Drau go” redakcijai spalio 4
d. rašytame laiške Pranas Nagys
taikliai pa stebėjo, kad neseniai susi-
kūręs ,,Ju dėjimas Lietuvos pilietybei
išsau goti” apeliuoja į vienybę, ,,kurią
su pranta kaip besąlygišką pritarimą
jo atstovų mintims. Bet kokia kita
nuo monė yra ‘trinama’ aršiau negu
sovie tiniais laikais”. Nagys teigia,
kad tik referendumu galima pakeisti
LR Konstitucijos 12 straipsnį ir taip
iš spręsti dvigubos pilietybės klausi-
mą. Panašią nuomonę yra išsakiusi
ir  JAV neseniai viešėjusi LR Seimo
pirmininkė Irena De gutienė.

Aš ,,Drauge” išspausdintame
anks tyvesniame komentare kėliau
klau simą, ar tikslu yra nekreipti dė -
mesio į JAV pilietybės priesaikoje
esantį reikalavimą atsisakyti turimų
pilietinių įsipareigojimų savo kilmės
kraštui? Siūliau ieškoti kitų galimų
būdų išlaikyti ryšį su Tėvyne, ką
nors panašaus į ,,lietuvio kortą”.
Len kija ,,lenko korta” įvedė tam, kad
tautiniu požiūriu stiprintų bei remtų
lenkus, gyvenančius užsienio valsty-
bėse, turinčiose valstybinę sieną su
Lenkija.

Priešingai Dunčienės tvirtini -
mui,  užsienio lietuvių žiniasklaidoje
man neteko pastebėti ,,dvigubos
pilie tybės”  šalininkus  vadinant sa-
vanau džiais, hedonistais, siekian-
čiais as me ninės naudos, kombinuo-
jančiais ,,pralobti pasilikusiųjų Lie-
tuvoje sąs kaita”. Esu linkęs manyti,
kad Dun čienė  klausimą ne mažiau
sutirština teigimu, kad ,,visi svetur
duonos ieš koti išvykę lietuviai vadi-
nami iš da vikais”. Argi tokiais juos
laiko Lietu vo je esantys artimieji, ku-
riems vai kai ar tėvai iš užsie nio siun-
čia paramą pragyvenimui? Prisibi-
jau, kad Dun čienė savo nuomonę re-
mia ,,Lie tuvos ryte” spausdinamais
nepasira šytais komentarais, kuriems
tinka ,,vė malų” terminas. Netikiu
konspiracinėmis teorijomis, tačiau

nesistebė čiau, jei dalis Lietuvos ži-
nias klaidoje skelbiamų ,,komentarų”
yra ra šomi redakcijų ar užsienio val-
stybių slaptųjų tarnybų užsakymu.
Skal dyk ir valdyk!

Žiniasklaidoje vykstančioje dis -
ku si joje painiojamos dvi skirtingos
są vokos: valstybinė pilietybė ir tauty-
bė. Tautybė niekada negali būti pra -
randama, atimama ar pakeičiama.
Gi mę lietuviais, jais galime likti, nes-
varbu, kurioje šalyje begyventume.
Dunčienė sureikšmina LR paso reikš-
mę, teigdama, kad jo suteikimas/ne-

atėmimas/galiojimo pratęsimas ga-
lėtų sugrąžinti dau gelį JAV lietuvių į
lietuvišką būrį, padėtų atgaivinti
mirštančias organizacijas. Ar tikslu
mūsų lietuvišką nusiteiki mą grįsti
valstybės išduotu piliečio dokumen-
tu?  Okupacijos metais Lie tuvos Pa-
siuntinybė JAV lietuviškus pa sus iš-
davė ne vienam Pietų Afrikoje gy ve -
nusiam ,,litvakui”, kuriems lietuvy-
bė tikrai nebuvo svarbi. Tautybė ir iš
jos kylanti lietuvybė išeivijoje grin-
džiama pasiaukojimu, tėvų įdiegta
meile tėvynei Lietuvai. Iš to pasi-
aukojimo iš plaukia sprendimas na-
muose kal bė ti lietuviškai, vaikus
leisti į savaitga lio metu veikiančias
lituanistines mokyklas, juos vežti į
jaunimo organi zacijų susirinkimus.
Sekmadienio rytais kartais valandą
ar ir daugiau keliauti į lietuvišką pa-
rapiją, rinktis daugiausia lietuvių
renginius, nors ir galėtumei sau leis-
ti pasigėrėti pui kiu simfoniniu kon-
certu ar operos spektakliu. 

Sakoma, kad norint išlikti lietu-
viu išeivijoje yra būtina pasiau koti
ir aukoti. Būtina skaityti ir remti sa-
vąją spaudą, mus specifiniams užda-
viniams vienijančius fondus bei or-
ganizacijas. Iš to atsiradęs vidinis
pasitenkinimas yra nuostabiai už-
krečiantis. Anūkėlio sudėtas pirma-
sis sakinys lietuvių kalba ,,Mo čiute,
kur Tu yra?”, vėliau lituanistinės
mokyklos baigimo diplomo jam įtei-
kimas tampa svarbesniu gy venimo
įvykiu už vedybas, vaikų į pa saulį
atėjimą, Lietuvos valstybinius apdo-
vanojimus. Ir kai anūkėlis ame ri kie-
tiškos aštuonmetės pradžios mo kyk-
los baigimo iškilmių metu, atsi prašęs
gausių dalyvių, į močiutę ir se nelį
kreipiasi lietuvių kalba, ašaros rieda
skruostais. 

Šiandieninėje žiniasklaidoje
vykstančiam dialogui dėl LR piliety-
bės išlaikymo ypač rei kalingi tiek
užsienyje, tiek Lietu vo je gyvenan-
čiųjų pasisakymai, nuo mo nės. Nus-
tokime kalbėti ornamentuotomis fra-
zėmis (,,prigimtinė teisė”; ,,meilė Tė-
vynei Lietuvai”; ,,Lietuva ma nęs ne-
nori”), nustokime painioti tautišku-
mo, lietuvybės, pilietiškumo ir pilie-
tinės visuomenės sąvokas. Kon st ruk -
tyviam dialogui  būtinas atvirumas.
Užsienyje gyvenantys atvirai tu rėtų
pareikšti, kiek jiems svarbi Lie tuvoje
užtarnauta senatvės pensija, be vizis

režimas, galimybė vaikams studi-
juoti Lietuvos universitetuose, nuo-
savybės Lietuvoje įsigijimas,  grį žus
tėvynėn, pervedamų užsienio san tau -
pų neapmokestinimas ir t. t.

Kiek emigrantams svarbi svei -
katos drauda? Valstybinės ligonių ka -
sos ryšių su visuomene vyr. specia-
listės Vitos Lyskoitienės aiškinimu,
sugrįžus gyventi į Lietuvą, sveikatos
draudimas įsigalioja kitą mėnesį po
to, kai sugrįžėlis 3 mėnesius iš eilės
moka privalomojo sveikatos draudi-
mo įmokas. Tačiau yra galimybė, pri -

reikus medicininės pagalbos, ne -
laukti 3 mėnesių ir iš karto gauti rei -
kiamą sveikatos priežiūrą. Tam su-
grį žęs asmuo privalo sumokėti trijų
mi nimalių mėnesinių algų dydžio
įmoką (šiuo metu – 2,400 lt.) ir po to
mokėti įmokas įprastine įstatymo
nustatyta tvarka – kas mėnesį po 72
li tus. (,,Amerikos lietuvis”, 2011 m.
rug sėjo 29 d.). Žinant, kad JAV diena,
praleista ligoninėje, kainuoja apie
1,000. dol., sakyčiau, kad gydytis Lie-
tuvoje… ,,pigiau grybo”. Ar kartais
tai nėra susiję su atsiradusiu noru
išlaikyti LR pilietybę?

Panašus atvirumas iš Lietuvos
pu sės leis nuspręsti, ar įgijus svetimo

krašto pilietybę, LR pilietybė bus
atimta, ar gyvenantiems užsienyje
bus tik laikinai suspenduota. O gal
Seime  priimtais įstatymais bus ras-
tas modus vivendi, tenkinąs Lietuvos
Konstitucinį Teismą ir užsienio lietu-
vius? Nereikia aiškinti, Lietuvos val -
džiai privalo rūpėti valstybinis sau -
gu mas. Ką daryti, jei apie 1958 metus
į Lenkiją išvykę, Lietuvos teritorijoje
gimusieji panorės Lietuvos piliety-
bės? Arba sovietiniais laikais Lietu -
voje gimę sovietų kariškių vaikai?
Ar ba ,,litvakai”, gyvenantys Izraely -
je? Ką daryti, jei jie reikalaus jiems
su grąžinti paliktą nuosavybę, teikti
tik valstybės piliečiams teikiamas
lengvatas? 

Pagaliau nereikia pamirš ti, kad
kiekvienos Lietuvoje veikian čios par-
tijos interesas yra laimėti rinkimus.
Kokią įtaką išeivijoje gyve nantys pi-
liečiai gali turėti Seimo rin ki muose?
Tam atsakymo šiuo metu ne turime.
Balsuojama negausiai. Ar kartais
pagalvojame, kodėl užsienyje balsuo-
jančių lietuvių išeivių balsai nu -
kreipiami į Naujamiesčio apygar dą?
Renkamės tarp konservatorės Degu-
tienės ir kitų partijų pasiūlytų kandi-
datų. O gal tai sąmoningai da ro  ma,
nenorint, kad išeiviai išrinktų dides-
nį skaičių jiems palan kių Seimo na-
rių, kad išeivių išrinkti Seimo nariai
turėtų svarų žodį su darant koaliciją?

Savo straipsnyje Dunčienė anglų
kalba pateikia citatas iš JAV valdžios
tinklalapio, kuriomis bando įtvirtin-
ti pažiūrą, jog JAV sankcionuoja dvi-
gu bą pilietybę, net leidžia savo pi-
liečiui naudotis jam išduotu sveti-
mos vals tybės pasu. Kaip pavyzdį ji
nurodo Mek siką, suteikusią teisę sa-
vo pilie čiams turėti dvigubą piliety-
bę. Dunčienės išvada: ,,Meksika ren-
kasi nebijoti ir neatsižadėti savo
piliečių.” Tokie populistiniai aiškini-
mai – ,,bai siau už mirtį”. Nejaugi
nežinoma, kad nėščios meksikietės
kerta Meksi kos su JAV sieną tam,
kad JAV teritorijoje gimę vaikai (su-
laukę brandaus amžiaus) įgytų teisę
būti JAV piliečiais? Meksikos valsty-
bei kiek viena išvykusi burna yra
Dievo palaima. Lietuvai – ne. Ilgiau
JAV pa gyvenusi straipsnio autorė
supras, kad dvigubos pilietybės sąvo-
ka JAV val džios įstaigose tapo pri-

imtinesnė, no rint padėti po Antrojo
pasaulinio karo Jungtinių Tautų
Organizacijos mandatu Artimuo-
siuose Rytuose įkurtai draugiškai
valstybei. Ši nauja valstybė JAV turi
ypač stiprų užnugarį. JAV vyrau-
jančiai teisinei padėčiai dvi gubos
pilietybės klausimu tinka apibū dinti
senovės romėnų patarlė: ,,Kas lei -
džiama Jupiteriui, neleidžiama jau -
čiui.” 

Algimantas S. Gečys – inžinie-
rius, spaudos bendradarbis, veiklus
JAV LB ir PLB darbuotojas. Trimis
skirtingais laikotarpiais (iš viso aš-
tuonerius metus) yra buvęs JAV LB
Krašto valdybos pirmininku.
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Lietuvybė nėra tik išduotas
Lietuvos Respublikos pasas

ALGIMANTAS  S.  GEČYS

JAV vyraujančiai teisinei padėčiai dvi gu-
bos pilietybės klausimu tinka apibū dinti se-
novės romėnų patarlė: ,,Kas lei džiama Jupi-
teriui, neleidžiama jau čiui.” 

Šiandieninėje žiniasklaidoje vykstančiam
dialogui dėl LR pilietybės išlaikymo ypač rei -
kalingi tiek užsienyje, tiek Lietu vo je gyve-
nančiųjų pasisakymai, nuo mo nės. Nustoki-
me kalbėti ornamentuotomis frazėmis, nus-
tokime painioti tautiškumo, lietuvybės, pilie-
tiškumo ir pilietinės visuomenės sąvokas.
Kon st ruk tyviam dialogui  būtinas atvirumas. 
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JAV Lietuvių Bendruomenės išlikimas – 
visų mūsų rūpestis 

Š. m. spalio 7–9 d. New Jersey
valstijos Elizabeth mieste vyko JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) XIX
Tarybos trečia sesija. Kaip sakė JAV
LB Elizabeth-NJ apylinkės pirmi-
ninkas  Laurynas Misevičius, jie yra
laimingi, kad po 25 metų JAV LB
Tarybos sesija vėl grįžo į „Sodų” val-
stiją – „ilgąjį” savaitgalį stambiau-
sios Amerikos lietuvių bendrijos
atstovus iš beveik 60-ies apylinkių ir
10-ies apygardų svetingai priėmė
JAV LB Elizabeth ir Centrinio NJ
apylinkių žmonės. Taigi  kas vyko tas
tris dienas „Niūdžiouzyje”?

Svečių mintys 

Sesijos dalyvius sveikinęs Eliza-
beth miesto meras J. Christian
Bollwage pasidžiaugė aktyvia

Elizabeth apylinkės Lietuvių Ben-
druomene. Lietuvių Fondo valdybos
pirmininkas Marius Kasniūnas pa-
dėkojo už JAV LB rengiamus lietu-
viškai veiklai naudingus projektus –
dainų ir šokių šventes, lituanistinį
švietimą, kultūrinius renginius, lie-
tuvių išeivijos studentų stažuotes. LF
atstovas pažymėjo, kad LF per 50 me-
tų įvairioms lietuviškoms organi-
zacijoms išdalino daugiau kaip 16
mln. dolerių, ir kvietė dirbti kartu,
siekiant išlaikyti tvirtą lietuvišką
pagrindą išeivijoje. Atsiliepdamas į
šį kvietimą JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas Vytas Maciūnas paragi-
no rengti vajų Fondui paremti, tokiu
būdu stiprinant vieniems kitus.

Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulas New York Valdemaras
Sarapinas sakė atvykęs į sesiją, norė-
damas įsigilinti į LB džiaugsmus ir
rūpesčius, juk, pasak konsulo, ,,visi
dirbame, vedami tų pačių tikslų”. V.
Sarapinas sakė, kad Lietuvai iš tik-
rųjų reikalinga išeivijos patirtis, pa-
žintys, susitelkimas, jis išsakė viltį,
kad ateis diena, kai tarp Lietuvos ir
išeivijos nebeliks takoskyros.

Ambasadorius Ž. Pavilionis:
,,Pasigendu Lietuvos”

LR ambasadorius Žygimantas
Pavilionis, atidžiai stebėjęs sesijos
darbą, sakė Bendruomenės darbuose
ir vizijoje pasigendantis Lietuvos –
t. y. didesnio dėmesio mūsų šalies
politinei, ekonominei dabarčiai ir
ateičiai. ,,Mums visiems svarbiausia
yra Lietuva, jos ateitis. Juk nesame
tikri, kad turima laisvė bus amžina.
Lietuvai išeivijos vaidmuo yra labai
svarbus – jūs išsaugojote tai, kas
vertingiausia. Lietuva turi ko iš jūsų
pasimokyti. Nereikia bijoti kartų
skirtumo, skirtingos žmonių patir-
ties.” 

Ambasadorius pasveikino JAV
LB planus atsinaujinti, pritardamas
sesijos dalyvių nuomonei, kad au-
gantis naujų išeivių vaidmuo Bend-
ruomenėje, pavojus lietuvybės išsau-
gojimui bei kintantys Lietuvos iššū-
kiai neišvengiamai skatina ieškoti
naujų JAV LB veiklos būdų. 

„Be gausios lietuvių bendruo-
menės JAV nebūtų ir ypatingų Lie-
tuvos santykių su JAV, todėl mūsų

visų siekis yra skatinti įvairių Ame-
rikos lietuvių kartų bendruomeniš-
kumą, telkti juos bendrai veiklai,
stiprinti Amerikos lietuvių organi-
zacijas ir dirbti išvien dėl lietuvybės
išsaugojimo”, – sakė Ž. Pavilionis. 

Ambasadorius sakė, kad siekia-
ma Jungtinėse Valstijose turėti kuo
daugiau mūsų šalies diplomatų. Da-
bar yra 17 garbės konsulų, norima
juos turėti kiekvienoje valstijoje, rū-
pinamasi, kad Lietuvos ambasadoje
dirbtų daugiau žmonių – palyginti su
Europos šalimis, jų kol kas yra tikrai
per mažai. Diplomatas ragino ieškoti
ryšių su JAV valdžia, Kongreso na-
rius kiek įmanoma plačiau supažin-
dinti su mūsų šalies istorija, ekono-
mika, kultūra. Anot Ž. Pavilionio, dar
neišnaudotos visos galimybės ekono-
minių, kultūrinių mainų srityse, jis
ragino į mūsų šalį kviesti politikus,
verslininkus, dėstytojus, siūlyti Lie-
tuvai pasinaudoti JAV patirtimi stei-
giant katalikiškas mokyklas, plė-
tojant visuomeninių organizacijų
(skautų, ateitininkų) veiklą. 

Kalbėdamas apie užsienio poli-
tikos tikslus, Ž. Pavilionis pabrėžė
būtinybę JAV LB susitelkti ties Lie-
tuvos energetinio saugumo proble-
momis ir siekti, kad 2012 m. Čikago-
ge vyksiančiame NATO viršūnių su-
sitikime būtų atspindėti Lietuvos sie-
kiai. Ambasadoriaus siūlymu sesijo-
je priimtas nutarimas, kuriuo JAV
valdžia bus prašoma remti nuolatinę

NATO oro erdvės apsaugos misiją
Baltijos šalyse. Ž. Pavilionio ragini-
mu pritarta Lietuvos siekiams užtik-
rinti Lietuvos energetinę nepriklau-
somybę, atkreipiant dėmesį, kad pla-
nuojamos jėgainės Baltarusijoje ir
Kaliningrade sumenkins Lietuvos
energetinį saugumą, jos gali sukelti
ekologinius pavojus.

Diplomatas siūlė ieškoti būdų,
kaip pakviesti žmones aktyviau daly-
vauti mūsų šalies gyvenime, tuo pa-
čiu – ir rinkimuose, juk dabar iš ke-
lių šimtų tūkstančių JAV gyvenančių
lietuvių balsuoti ateina tik keli šim-
tai. Savo kalbos pabaigoje Ž. Pavilio-
nis kreipėsi į sesijos dalyvius: ,,Mes
visi esame Lietuvos dalis, o ambasa-
da yra atvira jums, jūsų pasiūly-
mams.”

Krašto valdybos 
pirmininko pranešimas

JAV LB KV pirmininkas V. Ma-
ciūnas savo kalboje pabrėžė, kad į
Bendruomenę naujai ateinantys
žmonės mato poreikį išlikti, tai paro-
dė ir neseniai Čikagoje vykęs apylin-
kių pirmininkų suvažiavimas, ku-
riame daugumą sudarė trečiaban-
giai. Šiame suvažiavime buvo išsaky-
tas priekaištas, kad LB nemoka į savo
veiklą pritraukti naujų žmonių, tad
V. Maciūnas siūlė visiems pagalvoti,
kokiu būdu tai geriau padaryti. Tuo
labiau, kad šių metų gegužės mėnesį
vyksiantys rinkimai į Tarybą – lyg ir
baigiamasis žingsnis, kitai kartai
perimant Bendruomenės veiklą. 

KV pirmininkas pasidžiaugė vis
daugiau dalyvių sulaukiančia Lietu-
vių išeivijos studentų stažuotės pro-
grama, suteikiančia galimybę išeivi-
jos jaunimui iš arti susipažinti su
Lietuva. Ši programa ir toliau bus
tęsiama. Taip pat pažymėta, kad Lie-
tuvoje prigyja ir Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumas,
kuriame šiemet dalyvavo nemažai
jaunimo. Sesijos dalyviai pritarė siū-
lymui surengti „Mokslo ir verslo ino-
vacijų simpoziumą” (MVIS), kurio
tikslas – suburti jaunus karjeros ir
verslo specialistus ir savo verslą su-
kūrusius žmones.

KV pirmininkas sakė, kad JAV
LB iš principo remia dvigubos pilie-

tybės idėją, tačiau šio klausimo
sprendimui vadovauja PLB valdyba.
Pasak V. Maciūno, svarstant piliety-
bės klausimą nėra priimtinas reika-
laujantis tonas, čia reikia nuodug-
naus svarstymo, o ne tik lobizmo. 

KV pirmininkas išsakė susirūpi-
nimą dėl PLB Lituanistikos katedros
University of  Illinois at Chicago
(UIC) likimo, kadangi prieš keletą
mėnesių PLB fondas KV pirmininkui
perdavė įgaliojimus tvarkyti šiuos
reikalus. Anot pasisakiusiųjų, šis
klausimas reikalauja rimtesnio
svarstymo, todėl buvo pasiūlyta kol
kas ,,nepriimti karštos bulvės”.

Visuomeniniai reikalai

Visuomeninių reikalų tarybos

pirmininkas Jonas Prunskis pareiš-
kė atsistatydinantis iš šių pareigų ir
nurodė priežastį – jo nuomone, visuo-
meninių reikalų pirmininkas turi
gyventi rytinėje pakrantėje, kur vyk-
sta svarbiausi JAV politiniai įvykiai.
J. Prunskis pasidžiaugė gražiu ben-
dradarbiavimu su JAV ambasadore
Lietuvoje Anne E. Derse – diplomatė
palaiko idėją, kad Lietuvos jaunimas
studijuotų Jungtinėse Valstijose. 

Sesijoje svarstytas ir dvigubos
pilietybės klausimas. Po diskusijų
JAV LB išreiškė nuomonę, jog LR pi-
lietybės išlaikymo klausimas turėtų
būti sprendžiamas ne referendumu,
bet tobulinant Pilietybės įstatymą
arba keičiant kitą Konstitucijos
straipsnį be referendumo. Buvo
nutarta kreiptis į LR Seimą sukurti
ir priimti Pilietybės įstatymo patai-
sas, kurios neatimtų iš Lietuvos pi-
liečio jo prigimtinės teisės į pilietybę
prieš jo valią ir nustatytų, kad LR
pilietybės būtų galima atsisakyti, tik
apie tai pareiškus Lietuvos valstybei
raštu savo valia, ir kad Lietuva pri-
pažintų tik LR pilietybę, turint kitos
valstybės pilietybę. JAV LB taip pat
pritarė „Judėjimui Lietuvos piliety-
bei išsaugoti”, kuris veikia užsienyje
ir Lietuvoje. 

Taryba įpareigojo KV kreiptis į
LR Seimą, kad būtų leidžiama užsie-
nyje gyvenantiems Lietuvos pilie-
čiams balsuoti Seimo ir kituose rin-
kimuose internetiniu būdu.

JAV LB atstovai nusprendė dėti
pastangas, kad JAV Kongresas rug-
pjūčio 23 d. paskelbtų Juodojo kaspi-
no diena. Buvo nuspręsta kreiptis į
Lietuvos vyriausybę dėl tinkamo fi-
nansavimo krašto gynybai užtikrini-
mo, o kreipiantis į JAV valdžią ska-
tinti skirti pakankamai biudžeto lėšų
NATO efektyvumui išlaikyti. 

Švietimo reikalai

Švietimo tarybos pirmininkė
Daiva Navickienė pristatė tarybos
nuveiktus darbus. Švietimo taryba
kasmet rengia rašinių ir piešinių
konkursus, konferencijas mokyto-
jams, dirbantiems JAV veikiančiose
lituanistinėse mokyklose. Metų pra-
džioje  Los Angeles mieste vyko kas-

JAV LB XIX Tarybos III sesijai pasibaigus
LORETA TIMUKIENĖ

LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, JAV LB KV vykdomoji vicepirmininkė Danguolė Navickienė, vicepirmininkė organi-
zaciniams reikalams Sigita Šimkuvienė-Rosen, Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, JAV LB KV pirmininkas Vytas
Maciūnas, Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas Jonas Prunskis, MD, Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė, vice-
pirmininkas finansiniams reikalams Jurgis Joga, Kultūros tarybos pirmininkė Aldona Rastenytė Page, vicepirmininkė jaunimo rei-
kalams Rasa Ardytė Juškienė.                                                                                                                                            Loretos Timukienės nuotr.



Spalio 1 dieną Atlanta, GA įvyko
iškilmingas labdaros vakaras, skir-
tas paminėti 100-tosioms Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio mirties meti -
nėms. Ta proga apie Čiurlionio dailę,
muziką ir biografiją  kalbėjo žinomas
kritikas, Wellesley koledžo profeso-
rius dr. Stasys Goštautas, o Čiurlio -
nio vėlyvojo romantizmo kūrinius
fortepijonui atliko žymus pianistas
Gabrielius Alekna.

Į Atlanta centre esančią vokiečių
centro salę susirinko arti 100-to At -
lanta lietuvių, Lietuvos Respublikos
garbės konsulė Roma Kličienė, taip
pat Čekijos ir Lichtenšteino garbės
konsulai.

Dr. Goštautas išsamiai pristatė
Čiurlionio pasiekimus, pa brė žė sąsa-
jas, pastebimas tarp jo dailės ir mu-
zikos, nagrinėjo simbolizmo apraiš-

kas jo kūryboje. Profeso rius apgai-
lestavo, kad Čiur lionis dėl XX amžiu-
je susiklosčiusių nepalankių aplin-
kybių nepasiekė užtarnauto pasau-
linio pripažinimo. 

Pianistas Gabrielius Alekna,
2005 metais laimėjęs antrąją vietą
tarptautiniame fortepijono konkurse
Vie noje (Austrija) ir daugiau nei tu zi -
ną garbingų prizų kituose tarptau-
tiniuose konkursuose, įgijęs bakalau-
ro, magistro ir mokslų daktaro laips -
nius prestižinėje Juilliard mokykloje
New York, pristatė muzikinę vakaro
dalį. Pia nistas ne tik atliko keletą
gražiausių Čiurlionio kūrinių, bet ir
žaismingai pristatė Anatolij Šen-
derov „M. K. Čiurlionio eskizus’’, su-
kurtus forte pijonui pagal mažutėlytę
Čiurlionio eskizų knygelę. Ekspre-
syviai ir be galo jautriai atliekama
Čiurlionio muzika paliko neišdildo-
mą įspūdį visiems vakaro svečiams.

Atlanta, GA
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Čiurlio nio vėlyvojo romantizmo kūrinius fortepijonui atliko žymus pianistas Gabrielius
Alekna.

M. K. Čiurlionio minėjimas

metinė Vakarinio pakraščio lituanis-
tinių mokyklų mokytojų konferenci-
ja, vasario mėnesį į konferenciją Le-
mont rinkosi JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos lituanistinių mokyklų
mokytojai. D. Navickienė pristatė ku-
riamą lietuvių literatūros vadovėlį
lituanistinių mokyklų vyresniųjų
klasių mokiniams – šio sunkaus dar-
bo imtasi, kadangi iš Lietuvos gauna-
mi vadovėliai nėra pritaikyti litua-
nistinėms mokykloms užsienyje.
Pirmininkė  pasidžiaugė suradusi
naują redaktorių internetiniam vai-
kų žurnalui ,,Eglutė”. D. Navickienė
pasiūlė Bendruomenės nariams
pasinaudoti Švietimo tarybos turima
įranga, leidžiančia rengti interne-
tinius posėdžius. Tokia galimybe
Švietimo taryba naudojasi kartą per
mėnesį rengdama tarybos posė-
džius – taip sutaupoma laiko.

Siekiant sudaryti galimybes litu-
anistinių mokyklų mokytojams da-
lintis naudinga patirtimi, sesijoje
buvo priimtas nutarimas įpareigoti
Švietimo tarybą pradėti rinkti fil-
muotas pavyzdines pamokas, kurias
mokytojai galėtų stebėti Švietimo
tarybos internetinėje svetainėje.
Taip pat numatyta kviesti lituanis-
tines mokyklas per tautines šventes
prisijungti prie ,,Baltijos kelio” – tai
praėjusiais mokslo metais buvo kū-
rybingai padaryta Čikagos lituanis-
tinėje mokykloje, kai susikibę ran-
komis mokiniai, tėveliai ir mokytojai
sudarė gyvą grandinę, vienu balsu
skanduojančią žodį ,,Lietuva”. Šis
simbolinis ,,Baltijos kelias” buvo nu-
filmuotas, jį galėjo pamatyti ir Lietu-
vos žmonės.

Kultūra

JAV LB atstovai pasveikino LR
Vyriausybės sprendimą paskirti
kultūros atašė JAV ir išreiškė viltį,
kad jis prisidės prie Lietuvos įvaiz-
džio kūrimo Jungtinėse Valstijose.
Buvo pritarta siūlymui Maironio 150
m. gimimo jubiliejaus proga 2012 m.
skelbti Maironio metais ir raginti
apylinkes ruošti jubiliejinius rengi-
nius. Taip pat  buvo pasiūlyta sudary-
ti komitetą rinkti lėšoms  Broniaus
Makausko knygos „Lietuvos istorija”
anglų kalba leidybai.

Mūsų archyvai

JAV LB Archyvų komiteto pirmi-
ninkė Dalė Lukienė pristatė nuveik-
tus darbus. Pernai vykusiame Archy-
vų komiteto posėdyje aptartos doku-
mentų skaitmeninimo ir knygų kata-
logavimo technologijos, tartasi dėl
bendravimo su Lietuvos archyvais ir
bibliotekomis. Komitetas prisidėjo
sudarant VDU stažuotojų Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centre (LTSC)
Čikagoje programą. Pasirašyta sutar-
tis su tėvais jėzuitais dėl kambario
nuomos JAV LB archyvo patalpini-
mui. Paruoštos archyvų tvarkymo
gairės, skirtos bendram naudojimui.
Š. m. rugsėjo mėn. Čikagoje vyko di-
delio susidomėjimo sulaukusi JAV
archyvų ir bibliotekų konferencija.
D. Lukienė pasidžiaugė, kad elek-
troninėje duomenų bazėje (www.
epaveldas.lt) jau galima rasti  1909–
1957 m. ,,Draugo” ir jo kultūrinio
priedo 1955–2009 m. numerius, tiesa,
su šiokiomis tokiomis spragomis.
Komiteto pirmininkė supažindino ir
su laukiančiais darbais: bus rengia-
mi archyvų tvarkymo apmokymo
seminarai, organizuojamos archyvų
darbuotojų stažuotės, ruošiami ar-
chyvų tvarkymo projektai, ieškoma
patalpų archyvams, toliau bus ben-

dradarbiaujama su Lietuvos archy-
vais ir bibliotekomis.

Religiniai reikalai

Priimti nutarimai religiniais
klausimais. KV įpareigota raginti
apylinkes, kuriose vyksta lietuviškos
šv. Mišios, bent kartą per metus su-
ruošti Jaunimo šv. Mišias. KV įpa-
reigota skelbti apie religinių reikalų
tarybos veiklą ir ateities planus lietu-
viškoje ir angliškoje spaudoje. Tose
lituanistinėse mokyklose, kuriose
nėra galimybių įvesti tikybos pa-
mokų, siūloma į programą įtraukti
religines šventes, jaunimą plačiau
supažindinti su Pal. Jurgio Matulai-
čio ir Šv. Kazimiero gyvenimu. Li-
tuanistinėse mokyklose siūloma su-
pažindinti jaunimą su lietuvišku re-
liginiu menu, su lietuviškomis reli-
ginėmis tradicijomis.

Sporto reikalai

Sesijoje nuspręsta įpareigoti
Krašto valdybą paskirti vicepirmi-
ninką sporto reikalams. Taip pat
pasiūlyta skatinti apylinkių valdy-
bas organizuoti reguliarius įvairių,
dažniau netradicinių sporto šakų
renginius, vakarus sportine temati-
ka, taip pat skatinti vyresnio am-
žiaus sportui neabejingus bendruo-
menės narius organizuoti ir dalyvau-
ti skirtingų sporto šakų turnyruose
arba draugiškose varžybose. Reikia
tikėtis, kad visi siūlymai bus įgyven-
dinti, kadangi nuo šiol KV vėl turės
žmogų, atsakingą už sporto rengi-
nius – vicepirmininku sporto reika-
lams išrinktas Arvydas Bubulis.

Finansai

Pristatydamas KV finansinę
ataskaitą, vicepirmininkas finansi-
niams reikalams Jurgis Joga pažy-
mėjo, kad kol kas finansinės ataskai-
tos gautos tik iš 21 apylinkės ir 3 apy-
gardų, anot jo, gana sudėtinga iš-
reikalauti, kad apylinkės atsiskai-
tytų laiku. KV biudžete pajamos ir
išlaidos beveik lygios, pagrindinės
KV pajamos gaunamos iš solidarumo
mokesčio ir Vasario 16-osios vajaus
lėšų. 

J. Joga sakė, kad jau yra sumokė-
tas metinis solidarumo įnašas į PLB
sąskaitą už praėjusius metus, kol kas
nėra atsiskaityta už šiuos metus.
Taryba priėmė nutarimą, įpareigo-
jantį JAV LB KV laiku persiųsti PLB
valdybai skirtą metinių solidarumo
įnašų dalį ir laiku susimokėti visas
kitas sąskaitas. 

Socialiniai reikalai

Sesijoje priimti nutarimai ir
socialiniais klausimais. Socialinių
reikalų taryba įpareigota  paskelbti
paguodos telefoną (1866-438-7400), per
Socialinių reikalų tarybą siūlyti
apylinkėms paskaitininkus, kurie
apylinkėse skaitytų paskaitas socia-
liniais ir psichologiniais klausimais.
KV įpareigota pasiūlyti apylinkėse
surasti žmogų, kuris galėtų dirbti so-
cialinį darba, skiriant didesnį dėme-
sį vyresnio amžiaus žmonėms, kurie
prašo pagalbos. Taip pat KV įpareigo-
ta  tęsti Bendruomenės nuosavybės
Clevelend sodybos klausimo išspren-
dimą. Dar vienas priimtas sprendi-
mas – įpareigojimas KV raginti nau-
jai atvykusius tautiečius įsigyti nors
minimalų gyvybės ir sveikatos drau-
dimą.

Tęsinį skaitykite spalio 25 d.
numeryje.

Kanados Lietuvių Bendruome-
nė, remiant Lietuvos Respublikos
amba sadai Ottawa ir Kanados Lie-
tuvių Fondui, spalio 15 dieną Toronto
mies te surengė kompozitoriaus ir
daili nin ko Mikalojaus Konstantino
Čiur lionio 100-osioms mirties meti-
nėms at minti skirtą pianisto Gab-
rieliaus Aleknos koncertą. 

Renginio svečius pasveikino LR
ambasadorė Kanadoje Gintė Damu -
šy tė. Minėjime dalyvavo Kanados
Ben druomenių Rūmų narys Ted
Opit, Toronto veikiančių konsulinių
įstaigų darbuotojai ir lietuvių ben-
druo menė.

Kanados LB pirmininkė Joana
Kuraitė Lasienė susirinkusiems pri-
sta tė M. K. Čiurlionio gyvenimo ir
kū rybos detales. Vėliau jaunosios
kartos pianistas Alekna atliko įvai-
rius lie tuvių kompozitoriaus kūri-
nius. 

Šis koncertas tapo antruoju Čiur -
lionio 100-osioms mirties metinėms
Kanadoje paminėti skirtu renginiu.
Lie tuvos ambasada, talkinant Kana -
dos LB, liepos 8 d. Mississauga pri-
sta tė  Čiurlionio dailės darbų repro-
dukcijų parodą. 

LR ambasados Kanadoje info

Toronto, CA

Pianistas G. Alekna su LR ambasadore G. Damušyte (d.) ir Kanados LB pirmininke J. Ku-
raite Lasiene (k.).

Antrasis M. K. Čiurlionio 
100-osioms mirties metinėms atminti

skirtas renginys
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Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio

ateitininkų kuopos kasrudeninė obuoliavimo iškyla,
įamžinta Vyto Čuplinsko nuotraukose

Ateitininkai obuoliavo su visais patogumais — nei krepšius tempti, nei kojas vilkti.

Sudedamosios dalys

1 1/3 puoduko aliejaus (canola) 
3 puodeliai miltų
1 valg. šaukštas cinamono
1 šaukštelis kepimo sodos
1 šaukštelis druskos
2 puodeliai cukraus (pagal skonį
galima mažiau)
3 dideli kiaušiniai
3 ar 4 obuoliai, supjaustyti į ku -
belius (iš viso apie 3 puode liai).
Parinkite rūgštesnius obuo lius.
1 puod. kapotų graikinių riešutų 
1 šaukštelis vanilės 

Darbas 

1. Pašildykite orkaitę iki 350°F.
Iš tepkite ,,Bundt” kepimo formą
(12 puodelių tūrio) aliejumi.   
2. Atsijokite miltus, cina mo ną,
kepimo sodą ir druską.  
3. Dideliame dubenyje ge rai su -
plakite aliejų, cukrų ir kiau ši nius. 
4. Miltų mišinį sumaišykite su
kiau ši nių mase (tešla bus kietoka). 
5. Sudėkite obuolius ir riešutus.
Įmaišykite vanilę. 
6. Supilkite tešlą į paruoštą for mą
ir kepkite, kol pyragas iškeps, 75 –
90 min. Patikrinkite po 60 min.
7. Palikite atvėsti ir gardžiuoki tės.

Pyragas – ,,Trys 
pamatiniai obuoliai”

Jau keturioliktus metus Čikagos
jaunųjų ateitininkų kuopa išsi -
ruošia obuoliauti. Š. m. rugsėjo 25

d. apie 65 obuolių rinkėjai — jaunučiai
su savo tėveliais ir seneliais — išvyko į
Radke šeimos sodą prie Michigan City,
Indiana. Kuopos globėja Laima Alek -
sienė pasidžiaugė naujai surastu sodu,
nes anksčiau kuopa vykdavo į didelius
komerciniais tikslais užveistus sodus:
,,Mums patiko, kad šis sodas yra vienos
šeimos tvarkomas. Savininkų sūnūs
savaitgaliais grįžta iš universiteto pa-
dėti tėvams su prekyba. Mūsų grupę
labai maloniai priėmė. Ir obuolių kai-
nos čia mažesnės.” 

Šių metų derlius buvo itin gausus ir
rinkėjai per kelias valandas pririnko
krepšių krepšius.  Sode auga apie 14 rū -
šių ,,moderniųjų” obuolių, bet, anot
Vai niaus Aleksos, skaniausi yra ne gra -
žūs, rudi, pasodinti, kai sodas buvo Rad-
ke ainių įsigytas 1870 metais. Visiems
bu vo gera pamoka — iš išorės nenu-
spręsi skonio.

Pririnkę, kiek galėjo pavilkti, išky-
lautojai susirinko sodo pakraštyje prie
miškelio papietauti. Vieni vaikai dar
palakstė, gaudydami futbolo sviedinį,
kiti pavažinėjo šeimininko traktoriaus
traukiamu vežimu, tėvai šnekučia vosi.
Pagal globėją L. Alek sienę, šis bendra-
vimas yra labai svarbus: ,,Kasmet kuo-
pa auga, bet yra mažai progų su vaikų
tėvais susipažinti. Per tokias iškylas
pasidalinama gyvenimo džiaugsmais ir
rūpesčiais, draugiškai pajuokaujama,
šeimos smagiai praleidžia laiką kartu.”

— V. K.

Sigita Čuplinskaitė su ,,Auksiniu renetu”.

Obuoliavo ir bendravo visi šeimos nariai: Mantas Motekaitis su tėveliais Kaziu ir Ra-
mune Motekaičiais.

Čikagos jaunieji ateitininkai (iš k.) Gabrielė Bartkevičiūtė, Ema Šlajūtė, Glorija Kev-
ličiūtė ir Vincas Rušėnas, prisisotinę obuoliais, džiaugiasi gražiai praleista popiete.

Rytas Kulbis įsikopęs į obelį.



– Papasakokite, ką atsimenate
iš pokario laikotarpio. Kaip atsi -
dūrėte Vakaruose?

– Gimiau Kaune, augau pasitu -
rinčioje šeimoje. Kai prasidėjo karas
ir atėjo frontas, reikėjo bėgti. Atėjus
laikui, šokome iš antro aukšto pasi-
tiesę paklo dę. Mano šeima išbėgo
kartu, bet vėliau mama su tėveliu bu-
vo išskirti, kadangi tą fronto dalį už-
ėmė rusai. Nelengva istorija, tačiau
tokių žmonių kaip mes buvo daug.
Kadan gi buvau nepilnametė, bėgau
ne viena. Aš su mama pabėgome į
Rytprūsius, ir ten gyvenome porą

mėnesių viename kambaryje su ku-
nigo Prunskio bro liu, jo žmona ir se-
serimi. Kai frontas atėjo, bėgome to-
liau ir atsiradome karo pabėgėlių
stovykloje Oldenburge, kur susibūrė
daugiau lietuvių. Ten gyve nome, aš
mokiausi. Mama mirė 49-erių metų.
Širdies liga. Vėliau išvažiavau su ma-
mos drauge į Kanadą. Montreal mies-
te dirbome tarnaitėmis vienoje šei-
moje. Buvo nelengva: gavome tik ma-
žą kambariuką ir maistą, per mė nesį
gaudavome tiktai 30 dolerių. Po metų
jau buvome laisvos. Aš pradėjau
dirbti banke, o vakarais mokiau si.
Bakalauro laipsnį gavau Montreal
universitete (Université de Mont-
réal). 

– O ką veikėte laisvalaikiu?
– Buvo malonu dirbti su Mon -

treal dramos grupe, kurios vadovė
buvo Birutė Pūkelevičiūtė. Aš, beje,
vai dinau Marcelę „Baltaragio malū -
ne’’. Apie šio spektaklio pastatymus
yra išleista knyga Lietuvoje, kurią
man padovanojo profesorės Gim bu-
 tie   nės duktė Živilė Gimbutaitė. Su
kny ga yra išleista ir kompaktinė
plokš telė. Buvo malonu pasiklausyti.
Ma no juokas geras buvo ir gerai
skambėjo. Taip pat vaidinau Balio
Sruogos „Milžino paunksmėj’’, spek-
taklyje (vėliau įrašytame į plokštelę)
vaikams „Žirgynėlis’’, o filme „Auk-
so žą sis’’ vaidinau karalaitę.

– Tikriausiai talentą pavel dė -
jote? Ar ne giminė jums buvo poe -
tas ir dramaturgas Petras Vai čiū -

nas?
– Taip, tolimesnis giminė. O ma -

no močiutė buvo Šimkutė – kompozi-
toriaus Stasio Šimkaus giminė. O
Sofija Kymantaitė yra mano uošvie -
nės pusseserė. O vyro pusseserė yra
ištekėjusi už Karužos. Man teko su
Čiurlionio seserimi Karužiene susi-
pažinti Čikagoje, kai ji dar buvo
gyva. Kompozitorius Juozas Gruodis
yra mano tetėnas. Pranas Lembertas,
ku ris parašė ,,Tau, sesute, puikios gė -
lės’’, – mano tėvelio pusbrolis.

– Vėliau gyvenote Jungtinėse
Valstijose?

– Stipendiją gavau Do mi nican
University, kuris yra Čika gos prie-
miestyje River Forest. Studijuodama
dalyvavau ,,Miracle of  Books Fair”
programose. Kai gyvenau Čikagoje,
dainavau Lietuvių Operos cho re, da-
lyvavau keturiose operose. Bu vau ir
viena iš komedijos teatro ,,Ant ras
kaimas’’ pirmosios sudėties kūrė jų.
Buvo malonu dalyvauti ,,Pelkių ži-
burėlio” radijo programose. Dirbau
su Dalia Sruogaite, Algimantu Mac-
kumi, Dalia Juknevičiūte. Čikagoje
ištekėjau už Gedi mino Jatulio, Vydū-
no krikšto sūnaus. Ma no uošvis
Eduardas Jatulis buvo Lie tuvos kon-
sulas Tilžėje, vėliau Char bine (Man-
džiūrija). Grįžęs į Lie tuvą nusipirko
buvusį Jurgio Plia terio dvarą Gedi-
minaičiuose, į kurį Vydū nas dažnai
atvažiuodavo. Iš Či kagos su vyru per-
sikėlėme į New Jer sey – dešimt mylių
nuo New York, o vėliau – į California
valstiją. Čia irgi su lie tuvių dramos
teatru nemažai dirbau. Dramos teat-
ro festivalyje Čikagoje 1983 metais
gavau ,,Oskarą”. 

– Šiomis dienomis pagrindinis
Jūsų darbas – bibliotekoje?

– Dirbu bibliotekininke To mo
Akviniečio kolegijoje (Thomas Aqui-
nas College) nuo nuo pat jos įsteigi-
mo 1971 metais. Magis tro laipsnį iš
bibliotekininkystės gavau anksčiau
mano minėtame Dominican Univer-
sity. Mėgstu bendrauti su studentais,
mėgstu aka deminį gyvenimą. Kai
studentai turi klausimų, man ir pa-
čiai būna įdomu sužinoti, ieškant

jiems atsakymų. Daugiausiai džiaugs-
mo gaunu, kai studentai rimtai
mokosi bibliotekoje ir šypsosi. Ma-
lonu buvo gauti laišką iš lietuvio stu-
dento, kuris baigė mū sų kolegiją ir
sakė, kad įspūdingiausi jo metai
buvo praleisti Tomo Ak viniečio kole-
gijoje. Taip pat mėgstu mūsų lankyto-
jus, kuriems rodau mūsų senienas.
Nemažas jų skaičius tampa mūsų
rėmėjais.

– Kiek knygų Jūsų biblioteko-
je? Kas ja naudojasi?

– Turime 72,000 knygų. Bibliote-
ka naudojasi kolegijos profesoriai,
studentai ir tarnautojai, taip pat
būna ir svečių, bet kolegija nėra atvi-
ra visiems. Profesoriai suranda mus
per rekomendacijas. Vienas pa vyz-
dys: profesorius iš Ventura skam  bina
man ir sako, kad University of  Cali-
fornia Los Angeles biblioteka, kuri

turi 7 milijonus kny gų, nerado jam
reikalingos knygos, bet patarė kreip-
tis į mus. O ieškojo kaip tik Tomo Ak-
viniečio parašytos knygos. Pasakiau
jam, kad turime jo ieškomą knygą.
Jis norėjo patikrinti, bet sakiau, kad
katalogavau knygas dar iki BC (befo-
re computers – prieš atsirandant
kompiuteriams) ir gerai prisimenu,
nes kai darai originalų ka talogą, dau-
giau galvoje lieka. 

– Kas vertingo yra Jūsų biblio-
tekoje?

– Prieš devynerius metus apie
mūsų biblioteką buvo straipsnis „Los
Angeles Times’’ laikraštyje. Tada dar
neturėjome tiek turtų, bet kai straip-
snis pasiekė žmones, jie skambino ir
norėjo padėkoti už mūsų įdomų dar -
bą, padovanojo dovanų. Kai kurios
do  vanos buvo labai garbingos. Turi -
me inkunabulų, parašytų ant veleno
(plono pergamento) prieš 900 metų.
Gavome vieną valandų knygą (,,Book
of  Hours’’), kurią parašė prancūzai
ir išleido 1481 metais. Gavome archi-
tektūrinių brėžinių iš Šv. Sofijos ka-
tedros Istambule, kurią aplankiau
praėjusią vasarą, Šv. Petro Bazilikos
Vatikane. Nemažai turime pirmųjų
leidimų. Viena iš retų knygų – pilnas
leidinys ,,Niurnbergo kronikų’’, iš-
leistų 1493 metais. Tai tik keletas pa-
vyzdžių. Turime labai daug vertingų
leidinių.

– Kaip tokias knygas laikote ir
kaip taisote, jei nusidėvi, suplyšta?

– Knygas laikome kambaryje, ku-

riame yra gerai prižiūrimas klima -
 tas. Taisyti knygas yra nelengva, nes
negali taisyti su paprasta lipnia juos-
tele. Reikia, kad būtų be rūgšties (ac-
cid free). Yra kelios bendrovės, ku rio-
se galima įsigyti taisymo medžia gų,
bet mes kai kurias knygas siun  čia  me
taisyti į Detroit miestą. O jie kai ku-
rias, jei reikia įrišti, siunčia į Ka na-
dą. Jeigu reikia įrišti ypač gerai, tai
labai brangiai kainuoja, nes rei kia
aviuko arba veršiuko odelės, kuri net
iš Airijos ateina. Knygų taisymas yra
gana sudėtingas dalykas. Jeigu atsi-
rastų chemikas, kuris atrastų ir už-
patentuotų kokį nors skystimą, kuris
panaikintų ant knygų atsira dusį pe-
lėsį, galėtų tapti milijonieriumi. Jei-
gu to pelėsio nedaug, imame denatū-
ruotą alkoholį ir su vata valo me. Kai
išdžiūsta, tada tvarkome. 

– Ar sunku dirbti bibliotekoje?

– Šiuo laiku bibliotekoms yra žy -
miai lengviau dėl to, kad Kongreso
biblioteka turi daug sukataloguotų
knygų ir galima tuoj pat gauti nume -
rius. Tik kai kurias retas knygas rei -
kia originaliai aprašyti. Anksčiau,
ka taloguojant knygas originaliai,
truk davo ilgiau. 

– Kiek žmonių Jūsų bibliote-
koje dirba?

– Yra padėjėja su biblioteki nin -
kės laipsniu. Kadangi mes pinigų
daug neturime, pas mus dirba 17 stu-
den tų. Jie dirba 13 valandų per sa vai-
tę. Juos reikia išmokyti, o po ket ve-
rių metų, baigus studijas, ateina kiti.
Nuolatinių tarnautojų biblio tekoje
negalime turėti, studentams reikia
padėti. Jie gauna už tai pinigų. Moks-
las labai brangiai kainuoja. Aš turė-
jau 7 studentus iš Lietuvos, bet tai bu-
vo prieš dešimt metų. Su jais buvo
sutarta, kad jie grįš į Lietuvą ir taip
jų skola bus jiems dovanota. Dabar
jau truputį sunkiau.

– Ar galite palyginti bibliotekų
darbą Lietuvoje ir Jungtinėse
Vals  tijose? O gal pas Jus buvo Lie -
tuvos bibliotekininkų atvažiavę
pasimokyti?

– Prieš keletą metų buvo ir baltų,
ir skandinavų profesorių atvažiavę.
Mes jiems geras pavyzdys, kitoks,
negu dideli universitetai. Mes esame
vienintelis universitetas visoje Ame -
rikoje, kurio klasėse studentų yra ne
daugiau nei dvidešimt. 

Nukelta į 15 psl.
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V. Jatulienė: Aš visą laiką esu Viltis

Viltis Vaičiūnaitė Jatulienė.

Viltis Vaičiūnaitė Jatulienė (ang liškai – Jatulis), kaip ir daugelis
pokario emigrantų, nuėjo ne lengvą, bet įdomų gyvenimo kelią, kuris
vingiavo nuo Lietuvos per Europą į Jungtines Amerikos Vals tijas, o vė-
liau, nors tik iš dalies, vėl trumpam grįžo į Lietuvą. Šiuo metu Vil tis
Jatulis yra Tomo Akviniečio kolegijos bibliotekininkė.



Spalio 15 d. „Lituanicos” („Liths’’)
futbolo vienuolikė „Metro po litan’’
lygos I divizijos paskutinėse rungty-
nėse išvykoje pasiekė didžiau sią per-
galę šį sezoną – nugalėjo „Mo rava’’
klubo komandą net 5:0 rezultatu.

Pirmą kėlinį du įvarčius įmušė
mūsiškiai K. Burbury ir A. Šimulis,
ir jis baigėsi 2:0. Po pertraukos L.
Butkus pridėjo dar du įvarčius. Per-
galę užtvirtino Ch. Lesky, įmušda -
mas gražiausią šių rungtynių įvartį.

Po šio susitikimo lygos interne-
tiniame puslapyje I divizijos lentelė
atrodo taip: 

Vieta; komanda; įvarčių santy -
kis; taškai

1. „Fire’’ 25:4 12  
2. „Wings’’ 15:16 10
3. „Lions’’ 13:6 10
4. „Liths’’ 12:9 10
5. „Barcelona’’ 9:9 10
6. SC „Scripska’’ 15:15 9
7. „Highlanders’’ 12:21 6
8. „Morava’’ 8:21 6

Mūsų skaičiavimu, „Liths’’ turė -
tų užimti III vietą. 

Ateinantį sekmadienį „Lituani -
ca’’ rungtynių neturi, nes yra kelios
komandos, kurios turės sužaisti ati -
dėtus susitikimus. Po to paaiškės ga -
lutinė lentelė.

Tada dar du sekmadieniai bus
skirti pridėtinėms rungtynėms. Pir -
mąjį rungtyniaus I vietą užimanti ko -
manda su V vietoje esančia koman-
da, II su IV, III su VII, IV – su VIII.
Antrąjį sekmadienį kovos I vietą uži-
manti komanda su III esančia, II su
IV, V su VII ir VI – su VIII vietą uži-
mančia komanda.

Kadangi „Metropolitan’’ lygos
„Major’’ divizijoje yra 10 komandų,
kurios turi sužaisti 9 rungtynes, šiais
pridėtiniais susitikimais ir I divizijo-
je norima rungtynių skaičių padidin-
ti iki devynių.

Lygos „Major’’ divizijoje po 7 ra -
tų į pirmą vietą įsiveržė „United
Serbs’’ komanda su 18 taškų. Antrąja
vieta tenkinasi ilgą laiką pirmavusi
„Eagles’’ komanda. Trečioje lentelės
vietoje stovi „Schwaben’’. 

SPORTAS

DRAUGAS2011 SPALIO 22, ŠEŠTADIENIS8

EDVARDAS ŠULAITIS

Graži „Lituanicos” futbolininkų pergalė 

Pilnoje Kauno „Žalgirio arenoje’’
pačioje šios savaitės pradžioje vietos
„Žalgiris’’ 74:87 nusileido Maskvos
CSKA komandai.

Jono Kazlausko treniruojama
CSKA jau po pirmojo kėlinio pirma-
vo devyniais taškais (25:16). Antra me
kėlinyje Kauno klubui pavyko pri-
artėti prieš varžovų, tačiau iki kėli -
nio pabaigos jiems, matyt, pritrūko
jėgų ir po taiklaus Darjuš Lavrinovič
tritaškio, likus 7 sek. iki kėlinio galo,
CSKA pirmavo 44:31. Paskutinysis
Ty Lawson tritaškis tikslo nepasiekė,

tad, prasidedant ilgajai pertraukai
Maskvos komanda turėjo net trylikos
taškų persvarą.

Grįžus į aikštelę po pertraukos
vaizdas nepakito. Pačioje trečiojo
ket virčio pradžioje „Žalgirio’’ krep-
šinin kai bandė mažinti atsilikimą,
tačiau geras CSKA žaidimas išsilaikė
ir po trijų kėlinių maskviečiai pir-
mavo 67:52. Paskutiniame ketvirtyje
kauniečiai nepajėgė stipriau pasi-
priešinti varžovams. Įpusėjus kėli-
niui, „Žal giris’’ aptirpdė skirtumą,
tačiau CSKA krepšininkai neatsi-
palaidavo, išlaikė pranašumą ir šven-
tė pergalę.

„Žalgiris’’ pralaimėjo CSKA
PAUL TRIUKAS

Norėčiau bent trumpai supa žin -
dinti su Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) leidžiamu ir mums
siunčiamu įdomiausiu Lietuvos
spor to žurnalo „Olimpinė panora-
ma’’ trečiu numeriu (jis, beje, išeina
tik 4 kartus per metus).

Žurnale gana daug įdomių žinių.
Kaip visada, jo pradžioje spausdina-
mi LTOK prezidento Artūro Poviliū -
no ir jo vyr. redaktoriaus Broniaus
Čekanausko komentarai. Preziden-
tas Poviliūnas šį kartą rašo: „Nors
iki Londono olimpinių žaidynių dar
liko 300 dienų, ir į Lietuvą jau atėjo
ru duo, perfrazavę žinomą posakį
apie viščiukus, galime sakyti, kad at-
letų, iškovojusių teisę dalyvauti žai-
dynė se, dar tiksliai nesuskaičiavome.

Vyrų krepšinio rinktinė, graikų-
romėnų imtynininkai, dziudo meis-
trai ir dar kelių sporto šakų atstovai
savo olimpines viltis atidėjo kitiems
metams, o štai boksininkų ir buriuo-
tojų pasaulio čempionatuose pasiek-
tus rezultatus sužinosime jau pasi -
rodžius šio žurnalo numeriui.’’

Prezidentas pasidžiaugė, kad
Europos vyrų krepšinio čempionatas
Lietuvoje buvo surengtas sėkmingai
ir ypač tuo, jog mūsų aistruoliai ma -
tė, kad sunkus kelias veda į olimpi -
nes žaidynes. 

Poviliūnas pastebėjo, jog, nepai-
sant kaip niekada didžiulės konku-
rencijos, Lietuva jau turi per 20 olim-
pinių kelialapių ir puikių galimybių
pakovoti dėl prizinių 1–8 vietų. Ne-
kantriai laukiama žinių iš olimpinio
dviračių treko (Simona Krupeckai-
tė), šiuolaikinės penkiakovės arenų
(Laura Asadauskaitė), lengvosios at-
letikos stadiono (Virgi lijus Alekna,
Austra Skujytė), plaukimo baseino
(Giedrius Titenis, Vytau tas Janušai-
tis), baidarių ir kanojų irklavimo
(Jevgenijus Šuklinas) bei irklavimo
kanalo (Mindaugas Griško nis). 

B. Čekanausko 
pastabos

Norisi pacituoti ištrauką ir iš il-
ges nio Broniaus Čekanausko žodžio,
kuriame jis daugiausia vie tos skyrė
neseniai pasibaigusioms vyrų krep-
šinio pirmenybėms.

„Baigėsi nuostabiausias metas,
kai gyvenome tik didžiavyrių žaidi -
mu, gulėme ir kėlėmės su viena min -
timi – ar laimės lietuviai medalius, –
dalijasi mintimis žurnalo vyr. redak-
torius. – Jau tuščios didelės salės, li-
kusios be karalių milžinių... Viliuosi,
kad per šį nepilną mėnesį pavyko
praturtėti vi siems to troškusiems
verslininkams, prekybininkams, tak-
sistams, iš men kiausio nieko čem-
pionato dienomis sunkusiems vašką.
Gal nusivylę liko tie, kurie tikėjosi

uždirbti perparda vę bilietus į pusfi-
nalius ir baigiamą sias rungtynes. 

Entuziastingai varėme per šalį ir
nurodytose vietose bumbsėjome į
žemę krepšinio kamuolius, pageri-
nome pasaulio rekordą ir galbūt net
įsiamžinsime Guinnesso rekordų
knygoje!’’

Viršelyje – šiuolaikinės 
penkiakovės bronzininkė

Šio numerio viršelį puošia šiuo-
laikinės penkių pasaulio čempionato
bronzos medalių laimėtoja Laura
Asadauskaitė.

Žurnale taip pat spausdinamas
ilgas Marytės Marcinkevičiūtės ra -
šinys „Lemtingi Vilmos Rimšaitės
metai’’, kuriame rašoma apie ge-
riausią Lietuvos dviratininkę, šiau-
lietę, iškovojusią daug įvairiausių
medalių. Tik jai nepasi sekė Beijing
olimpiadoje. Šiemet Vilma tarsi pri-
sikėlė naujam gyveni mui. Treniruo-
tės Prancūzijos klube „Pars de Loire
BMX’’ ir varžybos su visame pasau-
lyje garsiomis šios ša lies dvirati-
ninkėmis ją vėl kilstelėjo į pirmau-
jančiųjų gretas ir suteikė vilties, kad
galbūt į Londono žaidynes Rimšaitė
išvyks.

Daug vietos leidinyje skiriama
Europos vyrų krepšinio pirmenybių
Lietuvoje aprašymui. Spausdinamas
išsamus rašinys apie XI Europos jau-
nimo vasaros olimpinį festivalį Trab -
zone, Turkijoje. Čia mūsų sportinin -
kai puikiai pasirodė ir iškovojo 10
medalių (tris aukso, du bronzos bei 4
sidabro). Lietuva tarp 35 valstybių
užėmė 10-ąją vietą. 

Leidinio adresas: Olimpiečių g.
15, LT-0920 Vilnius, Lithuania. Žur-
nalo tiražas jau pasiekė 2,200 egz. ir
vis auga. Linkime jam ir toliau augti
bei tobulėti.

Apie naują „Olimpinės panoramos’’ numerį 

Praėjusią savaitę tris rungtynes
Vilniaus „Pramogų arenoje” sužaidė
Vilniaus „Baltica’’ ledo ritulio ko -
manda.

Pirmąjį susitikimą su Rygos
„Juniors” klubu Lietuvos komanda
pralaimėjo 2:4. Tai buvo tik antrasis
jų pralaimėjimas. Antrąsias rungty -
nes su latvių klubu „Baltica’’ laimėjo
5:3. Devintąsias rungtynes šių metų
MHL sezone „Baltica’’ laimėjo 5:1 ir
dabar turi 21 tašką.

Vilniaus „Baltica” išliko pirmoje vietoje
PAUL TRIUKAS

Delfi.lt nuotr.
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Spalio 16-ąją dieną Las Vegas
mieste  vykusiame paskutiniame šių
metų „IndyCar series’’ čempionato
eta pe tragiškai žuvo anglas Dan
Wheldon.

11-ame lenktynių rate į avariją
pateko 15 lenktynininkų. Po susi -
dūrimo lenktynės buvo sustabdytos,
o teisėjų bei sportininkų sprendimu

jos buvo atšauktos. Anglijos lenk-
tynininkas Wheldon iškart buvo išs -
kraidintas į ligoninę, tačiau po kurio
laiko mirė.

Šios lenktynės buvo lemiamos
dėl čempiono titulo. Dėl jo kovojo
Dario Franchitti ir Will Power. Ka -
dangi taškai nebuvo dalinami šiose
lenktynėse, čempionu ketvirtą kartą
tapo Franchitti. 

Žuvo lenkty ni ninkas D. Wheldon
PAUL TRIUKAS

Pernai laimėjęs „Shanghai Rolex
Masters’’ turnyrą, praėjusios savai -
tės pabaigoje britas Andy Murray ap -
gynė šį titulą.

Turnyro Kinijoje baigiamajame

rate Murray susitiko su David Ferrer.
Po dviejų setų kovos 7–5, 6–4 laimėjo į
trečiąją vietą ATP lentelėje pakilęs
Murray. Penktąjį titulą šiais metais
iškovojęs Murray pakeliui į pergalę
nugalėjo Thomaz Bellucci, be kovos
praėjo antrąjį etapą, trečiajame etape
nugalėjo Stanislas Wawrinka, ket -
virt finalyje – Matthew Ebden, pusfi-
nalyje – Kei Nishikori. Trečiame eta -
pe Rafael Nadal 6(5)–7, 3–6 pralaimėjo
vokiečiui Florian Mayer.

Dvejetų varžybas laimėjo bal-
tarusio Max Mirnyi ir kanadiečio
Da niel Nestor pora. Jie baigiamo-
siose rungtynėse 3–6, 6–1, 12–10
nugalėjo prancūzą Michael Llodra ir
serbą Nenad Zimonic.

„Masters series’’ turnyrą laimėjo A. Murray
PAUL TRIUKAS

Naujo ,,Olimpinės panoramos” žurnalo
viršelis.
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Spalio 20 dieną sukako lygiai 10
metų nuo tos dienos, kai Kėdai-
niuose duris atvėrė Čikagoje

gyvenusios dai lininkės Janinos Mon-
kutės-Marks (1923–2010) muziejus-ga-
lerija.  Ši gra ži sukaktis buvo atšvęs-
ta dar vasaros pradžioje, kai sureng-
tas minėjimas, Lietuvoje lankėsi
dailininkės sūnūs.

Radviliškio rajone gimusi būsi-
moji menininkė visada sakė, kad Kė -
dainiuose, kur ji mokėsi gimnazijoje,
praėjo patys gražiausi jos metai prieš
Antrąjį pasaulinį karą. Kai ji čia ap -
silankė po daugelio dešimtmečių,
1999 metais, jau turėjo mintį šiame
mieste įsteigti savo muziejų. Laivu į
Lietuvą atkeliavo 65 dailininkės tapy-
bos darbai ir 36 gobelenai. Dar po me -
tų ji įsigijo buvusio krašto muziejaus
pastatą, šalia esantį 80 arų sklypą. 

Prasidėjo pastato rekonstrukci-
jos darbai, ir 2001 metų spalio 20-ąją
jis atvėrė duris. Ta proga surengta
dailininkės mecenatės paroda ,,Dova -
na Tėviškei”. Kėdainiai išties gavo
neįkainojamą dovaną – labai gražų
pastatą miesto centre, kuris buvo at -
kurtas pagal XIX amžiaus pabaigos
architektūros pavyzdį ir tapo traukos
objektu, bei per dešimtmetį pristatė
daugybės užsienio ir Lietuvos daili -
ninkų darbus.

Šio muziejaus įsteigimas buvo

dailininkės pastarųjų gyvenimo me -
tų tikslas, kuriam ji skyrė visą savo
dėmesį. Per ilgus dešimtmečius me -
nininkė sukūrė daug įvairių darbų –
jos kūrybą sudaro ir įdomūs anks ty -
vieji darbai, ir popmeno laikotarpio
kolekcija, ir kūriniai liaudies meno
tematika, ir gobelenai bei kilimai, ir
lino raižiniai. Meno paslapčių daili -
ninkė mokėsi ir Vokietijoje, į kurią
pateko 1944 metais, ir vėliau Jungti -
nėse Amerikos Valstijose, į kurias at -
vyko 1950 metais. Jos mokytojai buvo
garsūs gobeleno meistrai Antanas ir
Anastazija Tamošaičiai, o grafikos ji
mokėsi pas įžymųjį Viktorą Petravi -
čių jo studijoje Čikagoje.

Vienas iš šio muziejaus tikslų
yra saugoti bei pristatyti visuomenei
J. Monkutės-Marks sukauptą kūry-
bos kolekciją. Vasarą abiejuose mu -
zie jaus aukštuose rodomi dailinin-
kės darbai. Tada muziejus sulaukia
daugiau sia lankytojų, kurių nemažą
dalį sudaro Lietuvos ir užsienio šalių
tu ristai. Kitu metų laiku rengiamos
įvai rių menininkų parodos. Čia jau
buvo galima pamatyti Giedrės Žum-
bakie nės, Vytauto Igno, Antano Mon-
čio, Algi manto Kezio, Reginos Palai-
tytės-Benson, Magdalenos Birutės
Stankū nienės, Jono Kuprio, Žibunto
Mikšio ir kitų lietuvių kilmės meni-
ninkų darbus.

Per tą dešimtmetį surengta per
70 skirtingų parodų, kai pristatyta
tapyba, fotografija, keramika, šiuo-
laikinis menas, čia savo darbus ga-
lėjo pa rodyti ir Kėdainių krašto me-
nininkai. Visada ypatingas dėmesys
yra skiriamas tekstilei. Galerijoje
meno mylėtojai galėjo susipažinti ir
su užsienio menininkų iš Švedijos,
Prancūzijos,  JAV. Kasmet bent dvi
šio muziejaus kolekcijos parodos pri-
statomos kituo se Lietuvos muziejuo-
se, su jais kei čia masi meno kūri-
niais.

Muziejuje taip pat rengiami įvai -
rūs švietimo projektai, taip ugdant
jaunimo saviraiškos įgūdžius, supa -
žindinant su naujomis dailės techno -
logijomis. Į projektus įtraukiami ir
jauni žmonės iš socialinės rizikos
šeimų, jiems rengiamos išvykos į ki -
tus Lietuvos kultūrinius centrus,
mu ziejus, jaunimas turi galimybę
parodyti projekto metu sukurtus dar-

Kėdainiai džiaugiasi ir di džiuo jasi J. Monkutės-Marks muziejumi
ALGIS VAŠKEVIČIUS

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

  
           
  
           

    

Lapkričio 4 d. 5 val. p. p. 
Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje 

(J. Basanavičiaus 45, LT – 57182, Kėdainiai, Lietuva) 
atidaroma JAV lietuvių dailininkų paroda 

,,Lietuvai – su meile...”. 
Parodą Lietuvoje kuruoja Čiurlionio galerija, Jaunimo centre (Chicago). 

Paroda tęsis iki gruodžio 30 d. 

J. Monkutės-Marks muziejus-galerija papuošė Kėdainius.                                                                                                                                                                    A. Vaškevičiaus nuotr.

bus.
Muziejus rengia įvairius vaka -

rus visuomenei, čia kviečiami Kė -
dainių dailės mokyklos, muzikos mo -
kyklos atlikėjai, miesto muzikos an -
sambliai. Kasmet vyksta įspūdinga
Europos muziejų naktis, rengiami
kon certai, susidomėjusieji turi gali -
my bę piešti, lankstyti, pasigaminti
ži bintą. Šiemet rugsėjo 21-ąją, muzie-
jaus įkūrėjos gimimo dieną, surengto
vakaro metu parodytas filmas ,,Jani -
na. Audžiu ateitį meno pagalba”.

Šiemet rugsėjį ir spalį muziejuje
buvo galima pamatyti Lietuvos dai -
lininkų sąjungos apžvalginę tapybos
parodą ,,Žvilgsnis į save”, kurioje ke -
lios dešimtys Lietuvos menininkų,
ne tik dailininkų sąjungos narių,

pristatė naujausius savo kūrybinius
ieško jimus. Paroda sulaukė didelio
dėmesio, ją pamatė daug svečių iš
įvairių užsienio šalių. 

Netrukus, lapkričio 13-ąją, bus
minimos pirmosios muziejaus įkūrė -
jos, dailininkės ir mecenatės J. Mon -
kutės-Marks mirties metinės. Su dė -
kingumu ją prisimenantys Kėdainių
krašto žmonės džiaugiasi, kad mies-
tas turi tokį gražų ir didelį muziejų,
kad gyvenimas jame verda, paroda
keičia parodą, kad išsipildė dailinin -
kės svajonė ir tikslas padovanoti Kė -
dainiams šį muziejų. Pirmasis jo de -
šimtmetis įrodė, kad tai išties buvo
puikus Kėdainių krašto garbės pilie -
tės (šis vardas menininkei suteiktas
2007 metais) sprendimas.

Iš muziejaus įkūrėjos kolekcijos.



stovėjusi tam tikra ekonominė galios
pusiausvyra tarp Maskvos ir Ukrai-
nos bei Baltarusijos. Baltarusija ir
Ukraina priklauso nuo dujų tiekimo
iš Rusijos, o pastarajai yra reikalingi
be sutrikimų veikiantys dujotiekiai,
nutiesti per dviejų „broliškų tautų”
teritoriją.

Naujos transporto linijos atsira-
dimas vargu ar paskatins konfliktą iš
karto po „Šiaurės srauto” darbo pra-
džios. Tačiau Kremlius turės didelę
pagundą panaudoti šį naują ekono-
minį svertą savo santykiams su
abiem buvusiomis sovietinėmis res-
publikomis „įkrauti” iš naujo. Belie-
ka tik tikėtis, kad Rusijos vadovai su-
voks jau minėtą tokio žingsnio dvily-
pumą. Tie svertai, kuriuos Rusija
gautų naudodama „Šiaurės srautą”
politiniais tikslais, gali atrodyti
reikšmingi. Tačiau ilgalaikis naujų
ekonominių svertų naudojimo veiks-

mingumas bus toks pat neviena-
reikšmis, kaip ir „sėkmingų” Rusijos
derybų dėl dujų sutarties 2009 m. sau-
sio mėnesį. Šiandien prorusiškas Uk-
rainos elitas ir jos piliečiai dėl reika-
laujamos padidintos dujų kainos iš-
gyvena savo draugystės su Rusija iliu-
zijų griūtį. Jeigu Maskva pasinaudos
galimybe dar labiau sustiprinti spau-
dimą Kijevui, sustiprės ir galimų
Rusijos draugų Ukrainoje nusivyli-
mas.

Priešprieša arba sandrauga
Šiaurės Eurazijoje?

Briuselio, Maskvos ir Kijevo san-
tykiai ir ateityje liks sudėtingi: viena
vertus, dėl daugybės skirtingų ES
iniciatyvų Rytų Europoje; kita ver-
tus, dėl Rusijos bandymų sukurti
tam tikrą naują savo įtakos zoną
Šiaurės Eurazijoje. Pradine Maskvos

ir Briuselio santykių prastėjimo
priežastimi tapo Rytų partnerystė:
jos atsiradimas metė iššūkį Rusijos
pretenzijoms į hegemoniją posovieti-
nėje Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze.
Kadangi Rusija nuo šios iniciatyvos
aiškiai atsiriboja, kiekvienas naujas
žingsnis Rytų partnerystės šalių su-
artėjimo link gali skatinti Maskvos
ir Briuselio konfliktą.

Dabar atsirado ir kitas Kremlių
erzinantis dalykas. Jeigu bus sėk-
mingai pasirašyta ir patvirtinta su-
tartis dėl visapusiškos laisvosios pre-
kybos, ji taps didžiausia ir ES, ir Uk-
rainos tarptautine sutartimi. O jei
Rusija lygiagrečiai nevykdys suartė-
jimo su ES politikos, Europos ir Uk-
rainos laisvosios prekybos sutartis
ne tik nutolins pastarąją nuo eurazi-
jinės prekybinės erdvės, kurioje do-
minuoja Maskva. Politinė sąjunga ir
laisvoji prekyba, taip pat bevizio reži-
mo įvedimas anksčiau ar vėliau su-
kels vadinamąjį „išsiliejimo” poveikį
(angl. spill-overeffect) tiek Ukrainos,
tiek ES šalių visuomenėse. Visai ti-
kėtina, kad sėkmingas trijų minėtų
sutarčių patvirtinimas ir įgyvendini-
mas jau po dešimties metų sukurs vi-
siškai naujus Ukrainos vietos Euro-
poje įvertinimo reikalavimus. Jeigu
visi šiandieniniai Kijevo ir Briuselio
projektai bus artimiausioje ateityje
sėkmingai įgyvendinti, visai įmano-
ma, kad Ukrainos narystės ne tik ES,
bet ir NATO klausimas grįš į europi-
nės politikos darbotvarkę.

Remiantis šia prognoze, patari-
mas Rusijos vadovybei būtų toks: jai
būtina suaktyvinti santykius su ES
ir peržiūrėti savo nuostatą NATO at-
žvilgiu. Nė viena iš minėtų Ukrainos
santykių su ES galimybių netaps
problemine, jeigu Rusija įstos į PPO,
įves bevizį režimą su ES šalimis, vėl
pradės glaudžiai bendradarbiauti su
NATO, savo santykius su ES pakels į
naują lygmenį ir galiausiai pradės
naują vidinės demokratizacijos eta-
pą. Jeigu ši veiksmų seka taptų tik-
rove, ateityje Rusija galėtų planingą
Ukrainos integraciją į vakarietiškas
struktūras laikyti procesu, kuris pa-
skatino ir artimesnį pačios Rusijos
bendradarbiavimą su Vakarais. Uk-
raina neturi būti politinės, diploma-
tinės ir kultūrinės kovos arena nau-
jam „dideliam” Rusijos ir Vakarų žai-
dimui Rytų Europoje. Priešingai,
nuoseklų Ukrainos įtraukimą į vaka-
rietiškus institutus visos trys pusės –
Kijevas, Briuselis ir Maskva – turi
laikyti neatsiejamu naujos bendros
europinės saugumo sistemos, atviros
prekybinės erdvės ir laisvo judėjimo
zonos, o ilgainiui – ir naujos trans-
kontinentinės demokratinių verty-
bių sandraugos Šiaurės pusrutulyje
sukūrimo dalimi.

Andreas Umland – istorijos moks-
lų kandidatas (Laisvasis Berlyno uni-
versitetas), politikos mokslų kandi-
datas (University of  Cambridge); Na-
cionalinio universiteto Kijevo Mohy-
los akademija Politologijos katedros
docentas; knygų serijos „Sovietinė ir
posovietinė politika ir visuomenė” vy-
riausiasis redaktorius (www.ibidem-
verlag.de/spps.html).

Geopolitika.lt

2011 m. rugsėjo viduryje Ukrai-
nos, Rusijos ir Europs Sąjungos  san-
tykiai buvo laukimo būsenos. Ukrai-
na turi pasirinkimą iš kelių galimy-
bių ir dar nepriėmė galutinio spren-
dimo, kaip jai elgtis – eiti sąjungos su
ES keliu, stoti į Muitų sąjungą su Ru-
sija priešakyje ar tęsti vadinamąją
daugelio vektorių politiką.

Ukrainos, RF ir ES kryžkelė

Ne tik Europos ir Rusijos vado-
vai, bet, atrodo, net Ukrainos
vadovybė kol kas neįsivaiz-

duoja, kokia linkme artimiausiu me-
tu plėtos savo užsienio santykius Ki-
jevas. Tiesa, naujasis Ukrainos prezi-
dentas Viktor Janukovyč ne kartą pa-
reiškė, kad yra pasiryžęs tęsti „oran-
žinių” vyriausybių pradėtą kuo grei-
tesnio Kijevo suartėjimo su Briuseliu
politiką. Tačiau kai kurie pastarojo
meto Ukrainos vidaus politikos rai-
dos klausimai verčia suabejoti šio
tikslo įgyvendinimo realumu, jei jau
ne proeuropietiškų Kijevo siekių
nuoširdumu apskritai. Nors per pas-
taruosius kelis mėnesius padaryta
dešimtys viešų pareiškimų apie san-
tykių su ES stiprinimą, susidaro
įspūdis, kad Ukrainos vadovybė ne
iki galo supranta, kokias išankstines
sąlygas ji turi įvykdyti ir su kokio-
mis pasekmėmis jai teks susidurti
Politinės asociacijos su ES sutarties
pasirašymo atveju, o ypač jos patvir-
tinimo metu.

Tačiau verta pridurti, kad ne ma-
žiau stebinantis neaiškumas būdin-
gas ir Rusijos, ir ES nuostatai. Mask-
va susidūrė su dilema: jai tenka rink-
tis tarp akivaizdaus strateginio tiks-
lo įvilioti Ukrainą į tam tikrus nau-
jus ypatingus santykius ar net są-
jungą ir savo trumpalaikių ekonomi-
nių siekių. Susitarimas dėl dujų, 2009
m. sausio mėnesį pasirašytas po tuo-
metinės Ukrainos premjerės Julija
Tymošenko ir Vladimir Putin dery-
bų, atitinka šiandieninius ekonomi-
nius Rusijos siekius. Tačiau Krem-
lius ir Briuselis tuomet spaudė Kije-
vą, kad susitarimas būtų pasiektas,
ir dabar dujų kaina Ukrainai – net su
Charkov sutarčių dėl Rusijos karinės
bazės Sevastopol mieste numatyta
nuolaida – yra aukštesnė už tą, kurią
už dujas Rusijai moka, pavyzdžiui,
Vokietija. Dėl tokios prekybinės poli-
tikos į Kremlių neigiamai žiūri ne tik
sąlyginai prorusiška ukrainietiško
elito dalis, šiuo metu esanti valdžioje,
bet ir dauguma rytų ir pietų Ukrai-
nos gyventojų, remiančių glaudžius
šalies santykius su Rusija.

Savo ruožtu Briuselis santykių
su Kijevu plėtrą pastaruoju metu lai-

ko vienu iš savo užsienio politikos
svarbiausių uždavinių, taip pripažin-
damas geopolitinę tolimesnės Ukrai-
nos raidos svarbą. Tačiau už užsienio
politiką atsakingos ES institucijos
kaip ir anksčiau atsisako suteikti jai
– net niekuo neįpareigojančią ir ilga-
laikę – narystės Sąjungoje galimybę.
Maža to, ši ES Tarybos ir Europos
Komisijos politika nepaiso Europos
Parlamento valios, kuri buvo išreikš-
ta 2010 m. vasario 25 d. priimtoje re-
zoliucijoje dėl galimo būsimo Ukrai-
nos stojimo į ES. Tokia Sąjungos stra-
tegija taip pat prieštarauja šiuolaiki-
nės politologijos išvadoms: pastaroji
pasisako ne tik už nepaliaujamų gra-
sinimų nutraukti bendradarbiavimą
„botagą”, bet ir už svarų narystės ga-
limybės „meduolį” kaip esminę prie-
laidą pereinamąjį laikotarpį išgyve-
nančios posttotalitarinės šalies sėk-
mingai „europizacijai”.

Visoms trims tarptautinėms vei-
kėjoms – Rusijai, ES ir Ukrainai – ga-
liausiai teks apsispręsti dėl tikrųjų
tikslų ir kertinių savo būsimos už-
sienio politikos Rytų Europoje strate-
gijų. Ir tai turi įvykti jau artimiausiu
metu, nes Ukrainos ir ES derybos dėl
asociacijos ir laisvosios prekybos zo-
nos sutarčių artėja prie pabaigos. Šių
sutarčių pasirašymas, o ypač jų pa-
tvirtinimas ES ir jos valstybių parla-
mentuose turėtų padidinti visuome-
nės dėmesį Briuselio, Kijevo ir Mask-
vos santykiams.

„Šiaurės srautas” kaip 
rytų slavų santykių veiksnys

Pagrindiniu akivaizdžiu „Šiau-
rės srauto” dujotiekio paleidimo
efektu taps iki šiol buvusių Rusijos
santykių su Ukraina ir Baltarusija
išbalansavimas. Šiandien yra nusi-
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

ES-Ukrainos-Rusijos trikampis, „Šiaurės srautas” ir Rytų Europos ateitis

Tie svertai, kuriuos Rusija gautų naudodama „Šiaurės
srautą” politiniais tikslais, gali atrodyti reikšmingi.
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H. Clinton pranešė apie JAV ir kovotojų
tinklo ,,Haqqani” atstovų susitikimą

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinių Valstijų Senatas atmetė prezi-
dento Barack Obama darbo vietų kū-
rimo plano svarbiausią dalį. Pagal šį
pasiūlymą, turtingiesiems būtų padi-
dinti mokesčiai, o gautos lėšos ski-
riamos kurti darbo vietas mokyto-
jams, policijos pareigūnams.

50 senatorių balsavo už, 50 prieš,
todėl pritrūko 10 balsų iki 60, kad pla-

nui būtų pritarta. Šis pasiūlymas yra
dalis B. Obama 447 mlrd. JAV dol.
vertės plano dėl darbo vietų kūrimo,
kuris turėtų atgaivinti silpną JAV
ekonomiką.

Spalio 12 d. Senatas atmetė visą
B. Obama siūlytą planą, todėl jis iš-
skaidė jį dalimis ir taip siekia Senato
pritarimo.

Rašytojai palaiko judėjimą ,,Užimk Wall Street”

Ryga (ELTA) – Žymus Baltijos
valstybių atgimimo judėjimo dalyvis
lietuvis Romualdas Ražukas išrink-
tas Latvijos parlamento Užsienio rei-
kalų komiteto pirmininku. Į Latvijos
parlamentą R. Ražukas kandidatavo
antikorupcinės Zatlero reformų par-
tijos (ZRP) sąraše ir buvo išrinktas

Vidžemės apygardoje. R. Ražuko pa-
vaduotoju išrinktas prorusiško ,,San-
tarvės centro” atstovas Sergej Mirs-
ki. Medicinos mokslų daktaras vil-
nietis R. Ražukas Rygoje gyvena nuo
1986 metų. Pastaruosius aštuonerius
metus R. Ražukas dirbo Latvijos gy-
nybos ministerijoje.

Vilnius (BNS) – Per devynis mė-
nesius Lietuvos muitinės pareigūnai
sulaikė prekių už beveik 54 mln. litų.
Didžiausią sulaikytų prekių dalį su-
daro kontrabanda gabenti tabako ga-
miniai – jų sulaikyta už 51 mln. litų.

Šiemet pareigūnai atskleidė 32
proc. daugiau kontrabandos gabeni-
mo atvejų negu per tą patį praėjusių
metų laikotarpį. Pradėtų ikiteismi-

nių tyrimų skaičius išaugo 41 proc.,
nors, palyginti su praėjusių metų tuo
pačiu laikotarpiu, sulaikytų prekių
vertė sumažėjo 14 proc. 2010 m. sulai-
kyta prekių už 63 mln. litų.

Pasak muitinės pareigūnų, šie
skaičiai rodo, kad nelegalaus verslo
organizatoriai prekes stengiasi ga-
benti mažesniais kiekiais, bandyda-
mi išvengti didesnės atsakomybės.

Londonas (BNS) – Britų rašyto-
jas Salman Rushdie palaiko judėjimą
,,Užimk Wall Street”. Jis – vienas iš
kelių šimtų rašytojų, kurie susijungė
palaikydami šį judėjimą specialiai
sukurtame tinklapyje ,,Occupy-Wri-
ters”. Be S. Rushdie, judėjimą ,,Už-
imk Wall Street” palaikė tokie garsūs
rašytojai kaip Margaret Atwood, Neil
Gaiman, Ursula K Le Guin, Michael
Cunningham, taip pat lingvistas No-
am Chomsky. Iš viso už judėjimą pa-
sisakė keli šimtai rašytojų iš viso pa-
saulio. Kai kurie rašytojai sukūrė
naujų kūrinių judėjimui palaikyti. 

Be rašytojų, ,,Užimk Wall Street”

judėjimą palaikė ir slovėnų filosofas
Slavoj Žižek, Nobelio premijos laurea-
tas ekonomistas Paul Krugman, grupė
,,Radiohead” ir kitos garsenybės.

Akcijos ,,Užimk Wall Street” pra-
sidėjo New York mieste rugsėjo 17 d.
Demonstracijas organizavo Kanados
visuomeninė organizacija ,,Adbus-
ters”; jų dalyviai protestuoja prieš
socialinę nelygybę ir susivienijimų
valdžią. Po kiek laiko demonstracijos
paplito po visas Jungtines Valstijas,
protestai kilo ir kitose pasaulio šaly-
se. Akcijos vyko Paryžiuje, Berlyne,
Tokijuje, Sidnėjuje ir daugelyje kitų
miestų.

R. Valatka traukiasi iš tinklalapio lrytas.lt 
vyriausiojo redaktoriaus pareigų  

Prezidentė neatleido generalinio prokuroro 

Vilnius (BNS) – Rimvydas Va-
latka traukiasi iš internetinio pusla-
pio lrytas.lt vyriausiojo redaktoriaus
pareigų, patvirtino dienraščio ,,Lie-
tuvos rytas” vyriausiasis redakto-
rius Gedvydas Vainauskas.

Tačiau R. Valatka toliau lieka
dienraščio vyriausiojo redaktoriaus
pavaduotoju – jis toliau tvarkys nuo-

monių skiltį. G. Vainausko teigimu,
R.Valatka pats atsistatydino iš uži-
mamų pareigų. ,,Jokios kritikos R.
Valatkai neišsakėme, bet klysta visi,
ypač žurnalistikoje”, – aiškino G.
Vainauskas. Jis sakė, kad dar neaiš-
ku, kas taps naujuoju internetinio
puslapio vyriausiuoju redaktoriumi.

Lietuvis vadovaus Latvijos parlamento 
Užsienio reikalų komitetui

JAV Senatas ir toliau priešinasi B. Obama planui 

Washington, DC (LR ambasada
JAV) – JAV Washington analitinio
centro „Center for Strategic and In-
ternational Studies” spalio 14 d.
rengtoje konferencijoje „Trans-At-
lanticism in Transition: Focus on
Central-East Europe” LR diplomatai
kartu su JAV ekspertais ir JAV ad-
ministracijos atstovais diskutavo
apie JAV ir Centrinės Europos santy-
kių pokyčius. 

LR ambasadoriaus pavaduotojas
Simonas Šatūnas pristatė Lietuvos

pirmininkavimą ESBO, pabrėžda-
mas, kad Lietuva pirmoji iš Baltijos
šalių ėmėsi sunkios misijos pirmi-
ninkauti Europos saugumo organiza-
cijai, vienijančiai 56 šalis, tarp jų –
JAV ir Kanadą. S. Šatūnas pabrėžė,
kad po aktyvios Lietuvos pirminin-
kavimo dienotvarkės įgyvendinimo
Lietuva tikisi ir turiningo ESBO Vil-
niaus ministrų susitikimo, ir didelio
skaičiaus ESBO šalių užsienio reika-
lų ministrų.

Nuspręsta neatnaujinti tyrimo 
dėl galimų CŽV kalėjimų

Pristatyti Lietuvos pirmininkavimo 
ESBO pasiekimai

Vilnius (BNS) – Generalinė pro-
kuratūra nusprendė neatnaujinti iki-
teisminio tyrimo dėl galimų slaptų
JAV slaptų Centrinės žvalgybos val-
dybos (CŽV) kalėjimų Lietuvoje.

Prokurorai išnagrinėjo organi-
zacijų ,,Amnesty International”,
,,Reprieve” ir Žmogaus teisių stebėji-
mo instituto pateiktą informaciją
apie su CŽV siejamus lėktuvų skry-
džius per Lietuvos teritoriją ir nu-
sprendė, kad ji nesvarbi. Nutraukto
ikiteisminio tyrimo metu nustatyta,
jog nėra duomenų, kad Lietuvoje bū-

tų neteisėtai kalintas nors vienas ki-
tos valstybės pilietis, o visuomeninių
organizacijų pateikta informacija ne-
sudaro jokių prielaidų tokiu spren-
dimu abejoti.

Atnaujinti sausio mėnesį nu-
trauktą ikiteisminį tyrimą prokuro-
rus neseniai paragino ,,Amnesty In-
ternational”, pranešusi, kad pavyko
nustatyti dar vieną su CŽV siejamą
skrydį iš Maroko į Vilnių 2005 m. Bu-
vę valstybės ir saugumo struktūrų
vadovai neigia, kad Lietuvoje galėjo
būti CŽV kalėjimas.

Sulaikyta kontrabandos už 54 mln. litų

Washington, DC (BNS) – JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
pranešė apie pirmą kartą įvykusį
JAV ir kovotojų tinklo ,,Haqqani” at-
stovų susitikimą. 

H. Clinton sakė, kad JAV siekė
išsiaiškinti, ar Talibanas ir ,,Haqqa-
ni” tinklas yra pasiruošę dalyvauti
taikos procese. Pasak jos, Pakistanas
padėjo suorganizuoti šį susitikimą.
Anot JAV pareigūno, susitikimas su-
rengtas vasarą Pakistano žvalgybos
tarnybos (ISI) prašymu. Jis įvyko
prieš išpuolį prieš amerikiečių pajė-
gas Afganistane ir JAV ambasadą
Kabule. Dėl išpuolių kaltinamas
,,Haqqani” tinklas.

H. Clinton lankėsi Islamabade,
kur ragino Pakistaną imtis griežtų
priemonių dėl ,,Haqqani”. Pakista-
nas iki šiol atsisakė imtis veiksmų.
Anot H. Clinton, JAV siekė patikrin-
ti, ar ,,Haqqani” tinklo atstovai bent
pasirodytų tokiame susitikime. Va-
sarą buvo pranešimų apie šį susitiki-

mą, tačiau JAV tuo metu atsisakė tai
patvirtinti.

JAV valstybės sekretorė H. Clin-
ton atvyko į Pakistaną aptarti kilusią
krizę, stengiantis susidoroti su Tali-
bano kovotojais, prieglobstį radu-
siais šalies šiaurinėje dalyje. H.
Clinton perdavė žinią iš prezidento
B. Obama administracijos, kad Pa-
kistanas turi sustiprinti savo pastan-
gas kovojant su terorizmu. 

H. Clinton Kabule ragino pradėti
naują bendradarbiavimą tarp JAV,
Afganistano ir Pakistano kovojant su
sukilėliais. Anot jos, Pakistanas ,,tu-
ri būti Afganistano konflikto spren-
dimo dalis”. Washington ir Islama-
bado santykiai šiuo metu yra sudė-
tingiausi nuo JAV pajėgų įsiveržimo
į Afganistaną 2001 m. Prieš išvykda-
ma iš Kabulo H. Clinton teigė, kad
Talibanas turi būti taikios Afganis-
tano ateities dalis, priešingu atveju
susidurs su ,,besitęsiančiais išpuo-
liais”.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė nepatenkino gene-
ralinio prokuroro Dariaus Valio atsi-
statydinimo pareiškimo ir neatleido
jo iš einamų pareigų. Šalies vadovė
tokį sprendimą priėmė atsižvelgda-
ma į policijos išvadas bei įvertinusi
kitas generalinio prokuroro D. Valio
sukelto eismo įvykio aplinkybes. 

Prezidentės teigimu, generalinis
prokuroras eismo įvykio metu elgėsi
garbingai ir žmogiškai, pasirūpino
nukentėjusia moterimi ir užtikrino,
kad būtų atliktas objektyvus tyri-
mas. Pasak prezidentės, išjudinęs įsi-
senėjusių prokuratūros problemų
sprendimą ir prisiėmęs atsakomybę
už prokuratūros veiklos tobulinimą,
turi tęsti pradėtus darbus ir užtikrin-

ti, kad vyktų sparti prokuratūros sis-
temos pertvarka, būtų tobulinama
ikiteisminių tyrimų tvarka ir kont-
rolė, stiprinamas visuomenės pasi-
tikėjimas prokuratūra. 

Spalio 19 d. Vilniuje, Ateities gat-
vėje, nuosavas automobilis ,,Volvo
V70”, vairuojamas LR generalinio
prokuroro D. Valio, nereguliuojamo-
je pėsčiųjų perėjoje partrenkė ir su-
žalojo moterį, kuri dėl sužalojimų gy-
doma ambulatoriškai. D. Valiui buvo
surašytas administracinio teisės pa-
žeidimo protokolas. D. Valys neteks
teisės vairuoti arba privalės sumo-
kėti 500–1,000 litų baudą. Kokią nuo-
baudą skirti vyriausiajam šalies pro-
kurorui, spręs teismas. 

LR ambasadoriaus pavaduotojas Simonas Šatūnas (k.) pristatė Lietuvos pirminin-
kavimą ESBO.                                                        LR ambasados JAV nuotr.



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

SOCIALINIAI REIKALAI
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Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Tęsiasi rudens įnašai Draugo fonde

Jau čia pat ir Vėlinės – mirusiųjų pagerbimas. Vėlinių dieną maldose ir
mintyse kalbamės su tais, kurių jau nebėra tarp mūsų: seneliais, tėvais, bro-
liais, seserimis, kaimynais ar su buvusiais pažįstamais. Stengiamės juos
visus prisiminti, geru žodžiu paminėti, mintyse atsiprašyti, jeigu jie ką nege-
ro iš mūsų patyrė. 

Žmogaus gyvenimas pralekia taip greitai, kad net nepatiki, jog jau metas
pagalvoti ir apie išėjimą į Amžinybę. Nemažai šio krašto kapinėse jau ilsisi ir
Draugo fondo narių. Jų pastangų ir lėšų dėka vis dar turime laikraštį ,,Drau-
gas”, kuris mus jungia, palaiko mūsų dvasią, mūsų pastangas išlikti lietu-
viais ir skatina prisidėti prie Lietuvos gerovės.

Lietuvių išeivijoje paprotys – Vėlinių dieną uždegti  žvakutes ant mums
buvusių brangių žmonių kapų. Vėlinių proga prisiminkime savo artimuosius
ne tik jiems uždegdami žvakutes, bet  ir įamžindami  jų vardus ar padidinda-
mi jų įnašus Draugo fonde. 

Rašydami testamentus, nepamirškime dalį turto paskirti Draugo fondui.
Čekius rašykite – Draugas Foundation, ir siųskite adresu 4545 W. 63rd

Street, Chicago, IL 60629. 
Marija Remienė

DF tarybos pirmininkė

Su 350 dolerių:
Dr. Mary Daugėla, garbės narė,

iš  viso 1,200 dol., Washington, DC
Su 200 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 8,000 dol., Oakland, CA
Nemira Šumskienė, garbės na-

rė, iš viso 5,100 dol., Chicago, IL
Raimonda Apeikytė, garbės na-

rė,  iš viso 2,405 dol., Los Angeles, CA
Edvardas ir Anelė Pociai, garbės

nariai, iš viso 2,200 dol., Oak Lawn,
IL

Romualdas ir Aldona Dulskiai, iš
viso 600 dol., Cocoa Beach, FL

Su 100 dolerių:
Juozas ir Bronė Mikuliai, garbės

nariai, iš viso 5,700 dol., Westchester,
IL

Dr. Romualdas ir Gražina Kiau-
čiūnai, garbės nariai, iš viso 4,900
dol., Lansing, MI

Marija Vaitkienė, garbės narė,
iš viso 3,500 dol., Belleville, IL

Vytautas Mažeika, garbės na-
rys, iš viso 3,000 dol., Colbert, GA

Albinas Reškevičius, garbės na-
rys, iš viso 2,900 dol., Omaha, NE

Irena Alcerienė, garbės narė, iš
viso 2,700 dol., Porter, IN

Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,
garbės nariai, iš viso 2,400 dol., Pa-
los Heights, IL

Gediminas ir Sigita Damašiai,
garbės nariai, iš viso 2,250 dol., Li-
bertyville, IL

Irena Raulinaitienė, iš viso 950
dol., Glendale, CA

Algirdas Keblinskas, iš viso 700
dol., Santa Monica, CA

Kęstutis ir Birutė Tautvydai, iš
viso 350 dol., Greenbank, WA

Vilius Trumpjonas, iš viso 200
dol., Naperville, IL

Will Barnet,  iš viso 175 dol., New
York, NY

Albertas ir Jūra Drukteiniai, iš
viso 100 dol., Manchester, NH

Laima Ringys, iš viso 100 dol.,
Glendale, CA

Su 50 dolerių,
Elena Jasaitienė, garbės narė, iš

viso 1,900 dol., Saint Petersburg, FL
Ramunė Kubiliūtė, iš viso 805

dol., Evanston, IL
Maksiminas Karaška, iš viso 675

dol., Fredericksburg, VA
Algimantas Vaičiulis, iš viso 670

dol., Chicago, IL
Dalia Dzikienė, iš viso 450 dol.,

West Harford, CT
Marius Prapuolenis, iš viso 400

dol., Chicago, IL
Bronė Kremerienė, iš viso 350

dol., Orland Park, IL
Genovaitė Maldėnienė, iš viso

200 dol., Chicago, IL
Su 30-25-20-15-10 dolerių:
Elena Majauskienė, garbės na-

rė, iš viso 1,730 dol., Chicago, IL
Jonas Radas, iš viso 915 dol., Li-

vonia, MI
Marija Noreikienė, iš viso 650

dol., Putnam, CT
Dr. Juozas Kalvaitis, iš viso 575

dol., Chicago, IL
Alicia Solienė, iš viso 450 dol.,

Juno Beach, FL
Kazys Janulis, iš viso 355 dol.,

West Palm Beach, FL
Birutė Bernotienė, iš viso 295

dol., West Hartford, CT
DF taryba nuoširdžiai dėkoja vi-

siems už aukas

PAMĄSTYMAI ARTĖJAnT VĖLInĖMS

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, 
kurie dar jo neskaito. 

Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines,
pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis,
padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629.                                                                                              

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.



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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Kryžiažodis Nr. 82

Sudoku Nr. 43 atsakymai

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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.

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

Vertikaliai:
1. Teptuko brūkšnys, dažų užtepimas. 2. Muzikos, dainuojamos poezijos

atlikėjas ir autorius, TV laidų vedėjas Vytautas … . 3. Svarbiausia operos dai-
nininkė. 4. Nedidelė antikinė valstybė Peloponeso pusiasalio dalyje. 5.
Irklakojis jūrų žinduolis. 6. Didžiuliai Afrikos upių žinduoliai. 7. Stirnos kai-
lis. 8. Svilėsių kvapas, tvaikas. 11. Įsūnytas berniukas. 12. Namo „akis”. 18.
„Čia broliai artojai lietuviškai ..., čia skamba po kaimus Birutės daina”. 19.
Išsilydžiusi karšta masė Žemės gelmėse. 23. Dalyko specialistas, kviečiamas
ekspertizei. 24. Nedegama metalinė spinta vertybėms laikyti. 25. „Laisvės sa-
los” Karibų jūroje sostinė. 26. Buvimas prieš akis, akyse. 27. Labai raukšlėtas
muzikos instrumentas. 28. „Ežiukus” auginantis medis. 29. „Tupi …, žiūri
žiūrikas. Jei ... netupėtų, tai žiūrikas nežiūrėtų”. 32. Ne … (apsukrus). 33. Var-
lė geltonu arba oranžiniu pilvu, kuriuos balsas primena kukavimą. 34. Puikia
gynyba apsirūpinusi nedidelė žuvis.

Horizontaliai:
1. Lengvasis automobilis su atviru ar dėžės formos kėbulu. 5. Galvosūkis,

sudarytas iš piešinukų ir ženklų. 9. Bendruomeninis šiltųjų kraštų vabzdys.
10. Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjas Darius … . 13. Sunkaus darbo „paly-
dovas”. 14. Plačiausiai paplitęs Žemės plutos metalas. 15. Azijos antilopės. 16.
Mįslė: „Baltas laukas, juodos avys, kas išmano, tas jas gano”. Kas? 17. Bespal-
vės degios dujos. 20. Mokslo … karčios, bet vaisiai saldūs. 21. Lino ar kanapės
šiaudo šapelis, davęs vardą metų mėnesiui. 22. Prūsų vadas … Mantas. 25.
Giesmė, valstybės vienybės simbolis. 29. Žymi vienuolė Motina … . 30. Nors
… kabink (apie blogą kambario orą). 31. „Auga ..., va ir va kaip”. 35. Atskiras
gydymo veiksmas (vonia, kompresas, masažas ir kt.). 36. „Tėvelių netekusios”
gėlės. 37. M. Gibsono filmas „… kančia”. 38. Užkaukazės tauta. 39. „Nesutep-
tas” moters vardas. 40. Varpinių augalų grybelinė liga.
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Spalio 31-oji – Reformacijos šven-
tė – tai diena, kai galime prisiminti
penkis reformacijos principus: tikė-
jimą, malonę, Jėzų Kristų, Šventąjį
Raštą ir garbę vienam Dievui. Tėviš-
kės parapijos tikintieji š. m. Refor-
macijos šventę ruošiasi pažymėti
spalio 30 d., sekmadienį. Iškilmingų
pamaldų metu (pradžia 11:30 val. r.)
bus prisimintas prieš 25-ius metus
Amžinybėn netikėtai iškeliavęs
evangelikų liuteronų vyskupas An-
sas Trakis, šios parapijos įsteigėjas ir
jos klebonas. 

Vyskupas A. Trakis gimė 1912 m.
birželio 2 d. Kuršelių kaime, Trušelių
valsčiuje, Klaipėdos apskrityje pasi-
turinčių ūkininkų Trūdės Baltrytės
ir Miko Trakių šeimoje. Gausiame
vaikų būryje jis – septintas vaikas. 

Anso tėvas buvo sakytojas –
liaudies pamokslininkas, pasižymė-
jęs puikia iškalba. Gal tėvo pavyzdys
nulėmė jaunojo Anso gyvenimo kelio
pasirinkimą? 1934 m. baigęs Vytauto
Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, išva-
žiuoja į Kauną studijuoti teologijos
mokslų  Vytauto Didžiojo universite-
to Humanitarinių mokslų fakultete.
Po poros metų mokslus tęsia Šveica-
rijoje, Bazelio universitete, kur to-
liau gilinasi į teologiją ir filosofją.
1940 m. liepos 28 d. Tauragėje ordi-
nuojamas kunigu. Pastoracinį darbą
dirbo Tauragės ir Šilalės evangelikų
liuteronų parapijose.

Deja, kaip ir daugeliui kitų to
meto kraštiečių, jam teko trauktis iš
Lietuvos.  Karo metu ir po jo kunigas
A. Trakys tarnavo žmonėms poli-
tinėse ir karinėse stovyklose, dirbo
pastoracinį darbą Wunsiedel, Bam-
berg (Bavaria, Vokietija), Schwein-
furt (Vokietija)  lietuvių pabėgėlių
stovyklose.

Jau nuo 1946 m. pradžios Vokie-
tijoje buvo įsikūrę daugybė lietu-
viškų liuteronų evangelikų parapijė-
lių, tad nieko keisto, kad 1946 m. lap-
kričio 9–10 d. Lebenstedt (Vokietija)
mieste 62 tų parapijų atstovai susi-
rinko į pirmąjį sinodą. Sinodas iš-
rinko vyriausią bažnyčios tarybą ir
įkūrė Išeivijos lietuvių evangelikų

liuteronų bažnyčią. 1948 m. A. Trakis
– šios Bažnyčios tremtyje vicesenjo-
ras. 

Bet vėjai pučia gyvenimo laivo
bures tolyn. 1951 m. A. Trakis iš Vo-
kietijos persikėlė į JAV, ir iš karto
ėmėsi veiklos – Čikagoje įsteigė lietu-
vių evangelikų liuteronų Tėviškės
parapiją, kuriai pats ėmė vadovauti.
Nepamiršdavo ir kitų parapijų –
patarnavo Montreal, Toronto (Cana-
da), Collinsville, IL, Detroit, MI, Cle-
veland, OH parapijose, steigė lietu-
vių evangelikų liuteronų parapijas
įvairiuose Amerikos ir Kanados
miestuose. 1955–1957 m. dėstė siste-
matinę teologiją Augustana Theolo-
gical Seminary, Rock Island, IL. 

1984 metais A. Trakis buvo ordi-
nuotas vyskupu.

Jaunystėje – „Aušros” mokslei-
vių draugijos valdybos narys, dirbęs
universiteto choro, studentų sąjun-
gos valdybose, nuo 1949 m. evangeli-
kų skautų vyriausias dvasios vadas
(Skautų sąjunga jo darbus įvertino
,,Lelijos” ir ,,Geležinio vilko” ordi-
nais). Kun.  A. Trakis puikiai supra-
to, kad parapijon reikia burti jau-
nimą. Jo įkurtoje Tėviškės parapijoje
išsivystė gyva veikla su šeštadie-
ninėmis mokyklomis, chorais, or-
kestrais. A. Trakis nemažai prisidėjo
prie Kristijono Donelaičio lituanis-
tinės mokyklos įsteigimo. 

Daug jėgų jis atidavė ir BALF’o
organizacijai (buvo direktorius ir
centro valdybos vicepirmininkas),
buvo matomas JAV LB Lietuvių
Bendruomenėje, nemažai laiko skyrė
Mažosios Lietuvos draugijai.

Traukdamas didžiulį darbų ve-
žimą, A. Trakis dar rasdavo laiko ir
aktyviai bendradarbiavo spaudoje.
Nuo 1951 m. pabaigos iki 1955 m. A.
Trakis redagavo „Evangelikų žodį”,
dar Vokietijoje įsteigtą laikraštį. 1952
m. kartu su bendraautoriais paruošė
,,Palydovą lietuviui evangelikui sve-
tur”, 1957 m. paruošė ir redagavo
,,Evangelikų giesmyną su maldo-
mis”. 

A. Trakis buvo šeimos žmogus,
kartu su žmona Adele užaugino sūnų
Martyną. 

Prabėgo 25-eri nuo a. a. vyskupo
Anso Trakio mirties. Jo įsteigta Tė-
viškės parapija persikėlė į kitas pa-
talpas (šiuo metu nuomojamos patal-
pos bažnyčioje, įsikūrusioje Western
Springs, IL miestelyje), vyresnie-
siems iškeliavus į Amžinybę, jų vietą
užėmė jaunesni. Tačiau vyskupo var-
das parapijiečių neužmirštas. Jo pa-
sėtų gėrio sėklų daigeliai stiebiasi ir,
reikia manyti, prasiskleis gražiais
žiedais.

Kviečiame visus spalio 30 d., sek-
madienį, atvykti į iškilmingas vys-
kupo Anso Trakio 25-ųjų metinių
paminėjimo pamaldas Tėviškės para-
pijos bažnyčioje,  5129 South Wolf
Rd., Western Springs, IL 60558. Tel.:
708-567-9044 (kun. L. Miliauskas); pa-
rapijos internetinė svetainė www.
teviske.org 

Laima Apanavičienė

Vyskupas A. Trakis

Vyskupą Ansą Trakį 
prisimenant

Parduodu 
menininko V. Petravičiaus 

darbus. 
Tel. 773-370-9644.

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

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

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

Call Mr. White at 815-834-9090.

PERkA

PARDUODA

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

* Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-945-
1117.

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

* Moteris ieško darbo kas antrą savaitgalį. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 708-691-1906.

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

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu ar  su grįžimu namo. Gali išleisti atostogų. Tel.
708-833-0417.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu ar su grįžimu. Turi dokumentus, automobilį, 9
metų patirtis. Tel. 773-816-6947.

* Vyras, turintis JAV pilietybę, laisvai kalbantis
angliškai, be žalingų įpročių, ieško žmonių priežiūros
darbo. Galimi įvairūs variantai. Tel. 224-235-2345.

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Tel. 262-716-
5333.

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

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

Perku žemės ūkio paskirties žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką prieš sudarant

sandorį. Tel. +370 616 93194, 
el. paštas: kadugiai@gmail.com

PLC parduodamas 2 mieg. 1 vonios
„Condo” – $109,000 ir prieš PLC

„Townhome” – $249,000. PLC išnuo-
mojamas 1 mieg. 1 vonios „Condo”
– $700/mėn. Century 21 ProTeam,

Linas tel. 630-674-5414

PARDUODAČia vieta 
Jūsų skelbimui

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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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   

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org

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

Atkelta iš 7 psl.
Todėl studentai kiekvieną dieną

skaito knygas ir turi būti pasiruošę.
Mūsų kolegiją aplankė profesorius
Vytautas Kaminskas iš Vytauto Di-
džiojo universiteto, kitas profesorius
iš Klaipėdos universiteto, profeso-
rius Kriščiūnas iš Kauno Tech   no-
logijos universiteto ir kt. Jiems bu vo
įdomu, kokios paskai tos dėstomos,
kaip viskas veikia. Dabar jau ne bėra
tos stipendijos, kuri apmokė tų profe-
soriams atvykimą iš Baltijos ir Skan-
dinavijos šalių. Aš pati ap lan kiau
biblioteką Kaune, Klaipėdo je. Ge-
riausią įspūdį paliko turtinga Vil -
niaus Mažvydo nacionalinė ir Vil-
niaus universiteto bibliotekos. Ypač
jų senienos. Kažkas ne papras to. Man
atrodo, kad kompiute rių amžiuje bib-
liotekos supanašėja, ne daug kuo ski-
riasi. 

– Ar dažnai lankotės Lietu-
voje? Kokios didžiausios bėdos
dabar ten?

– Dabar važiuoju kiekvienais
metais. Man liūdna, kad Lietuvoje
jaunimas yra tokį gerą mokslą gavęs,
o darbų nėra. Labai liūdna, kad
Lietu vą palieka. Ir kai išvažiuoja,
dalis jų negrįš. Sunku pasakyti, kiek
jų grįš. Mano vyro pusbrolis profeso-
riauja, jo sūnus pabaigė mediciną
ir Anglijoje dirba daktaru. Jo alga
geresnė negu Lietuvos prezidento.
Dar liūdna, kai pagalvoju, kad
anksčiau Laisvės alėja buvo ma loni
ir jauki, krautuvių buvo, o dabar
,,Akropolis’’ „nuėmė biznį’’. Vilniuje
geriau – ,,Akropolis’’ yra toliau, ne
prie centro. Liūdna iš balkono Kaune
matyti, kaip žmonės į Įgulos baž-
nyčią traukia. Galėtų bažnyčią
bent nuda ž y ti, nes iš lauko dažai lu-
pasi. 

– O kas gražiausia ir mieliau-

sia ūums Lietuvoje?
– Malonu buvo Kymantaitės ir

Čiurlionio mažą namelį Druski nin-
kuose aplankyti. Malonu Kaune ben-
drauti su tėvo Stanislovo sese rėčia.
Man patinka Pa žaislio koncertai.
Koncertus Įgulos bažnyčioje, Zapyš-
kyje, irgi ap lanko me. 

– Ar kartais pagalvojate, koks
būtų gyvenimas, jei būtumėte ne -
išbėgusi po karo ir likusi Lietu-
voje?

– O, žymiai geresnis būtų buvęs.
Šitaip gal negalima sakyti, ačiū Die -
vui, viskas buvo tvarkoje. Žinoma,
kitoks gyvenimas. Bet čia irgi gerai.
Ypač finansiškai. Vyrui numirus, dar
galiu ir baseiną turėti. Kiti sako, ar
nenori į kokį mažiuką butelį persi -
kraustyti? Ne, sakau, galiu ir palmes
turėti, ir kaimynus. Esi tokioje vieto-
je, kur tau jauku. Sodas nemažas, tik
viskas per greitai auga.

– O kaip Jums sekėsi su savo
lietuvišku vardu Amerikoje gy -
ven ti?

– Aš nepakeičiau: Viltis – Hope.
Kai anksčiau vaidindavau, mano var-
das buvo užrašytas taip: Viltis Vai -
čiū naitė. Kartą tokia Janutienė man
pa sakė, kad jai patiko mano vardas ir
ji savo dukrą taip pavadino. Ir dar
viena moteris savo dukrelę Viltimi
pavadino. Tai dabar žinau, kad yra
trys Viltys. Vasario 17-oji yra mano
vardadienis, tik Viltė, o ne Viltis. O
mano pavardę Jatulis profesoriai ir
studentai ištaria Džia tulis. Man
negražiai skamba. Netai sau, man ne
taip svarbu. O vardą studentai iš-
taria su kieta ,,l”. Kai kuriems pasa-
kau, kad reiškia ,,hope”, bet darbe aš
visą laiką esu Viltis.

Kalbėjosi 
Karilė Vaitkutė

V. Jatulienė: Aš visą laiką esu Viltis

Lai liūdesys išsibarsto kaip
tie lapai nuo medžių
tyliai, lengvai...

PADĖKA
A † A

PETRAS DIRDA
Mirė 2011 m. spalio 6 d. Palaidotas spalio 9 d.
Dėkojame visiems, padėjusiems palydėti Petrą į paskutinę

kelionę.
Didžiulė padėka Palos-Gaidas laidojimo namams, Tautinės

sąjungos pirmininkui P. Buchui už Petro veiklos apžvalgą, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios administratoriui kun. J.
Kelpšui už aukotas šv. Mišias, vargonininkei ir solistei G. Sokas
už nepaprastai gražias giesmes.

Nuoširdžiai dėkojame už gautas aukas, kurias išdalinome
Marquette Park bažnyčiai, laikraščiui „Draugas” ir Jaunimo
centrui.

Liūdinti šeima

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
KAZIMIERAS 

JONYNAS
Prieš 20 metų netekome savo brangaus

tėvelio, senelio ir dė dės. Tai buvo vienas iš
skaudžiausių mūsų gyvenimo momentų.

A. a. Kazimieras buvo nepaprastas žmogus – geros nuo-
taikos, stiprios valios, jautrios širdies. Jis mylėjo Dievą, šeimą,
artimą, tėvynę ir mums visiems buvo tauraus ir pareigingo
gyvenimo pavyzdys. Niekada neužmiršime jo šypsenos, švel-
naus būdo ir meilės. Jis visados bus gyvas mūsų širdyse ir mal-
dose.

Prašome a. a. Kazimiero draugų ir pažįstamų taip pat prisi -
minti jį savo maldose.

Vis tebeliūdinti šeima

A † A
ALGIRDAS JURGIS

KUDIRKA, MD
1923.04.29–2011.10.14

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2011 m. spa-
lio 14 d. vakare, sulaukęs 88 metų.

Gimė Alytuje, Lietuvoje, baigė Kauno Aušros berniukų gim-
naziją. Medicinos studijas tęsė Tuebingen, Vokietijoje.

Baigęs studijas imigravo į JAV, apsigyveno New York ir pasi-
rinko šeimos ir vidaus ligų specialybę.

1951 m. vedė Ireną  Giedrytę ir persikėlė gyventi ir stažuotis
į Illinois valstiją pasirinktą specialybę. Tarnavo Amerikos armi-
joje kapitono laipsniu medicinos daktaro pareigose. Buvo Ko-
rėjos karo veteranas.

Vėliau persikėlė gyventi į Mason City. Čia išgyveno per 50
metų, išaugino vaikus Audrių, Tomą, Antaną, Joną ir Dainutę,
kurie baigė mokslus. Iš jų 3 medicinos daktarai, vienas baigė
buhalteriją bakalauru  su dviem magistrais iš politinių studijų
ir tarptautinės buhalterijos, o duktė – gailestingoji sesuo.

A. a. Algirdas paskutinius 4 metus gyveno Sierra Madre, Ka-
lifornijoje.

Nuliūdę liko: žmona Irena, su kuria atšventė 60 m. vedybinę
sukaktį, vaikai Audrius, Tomas, Antanas, Jonas ir Daina, vie -
nuolika anūkų, Lietuvoje sesuo Irena, seserėnai ir seserėčia.

Atsisveikinimas su velioniu įvyko ketvirtadienį, spalio 20 d.
11 val. ryto Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje.

Laidotuvės šeštadienį, spalio 22 d. A. a. Algirdas palaidotas
Mason City, IL.

Vietoje gėlių aukas prašome siųsti dr. Algirdo Kudirkos
vardu Šv. Kazimiero parapijai.

Širdingas ačiū.
Kudirkų šeima



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

Vytautas Petrulis, „Draugo”
garbės prenumeratorius, gyvenan-
tis Commerce Twp, MI, pratęsė
dar metams laikraščio garbės pre-
numeratą. Nuoširdžiai dėkojame
už tai, kad mus skaitote.

,,Draugo” bendradarbis, žurnalistas iš Marijampolės Algis Vaškevi-
čius savo honoraro dalį – 50 dol. – paskyrė Draugo fondo vajui.

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja už auką.

� Amerikos lietuvių Romos katalikų fe -
deracija primena, kad spalio mėnesį
skaičiuojami sekmadieninių šv. Mišių
da  lyviai. Kviečiame visus gausiau daly-
vauti lietuviškose Mišiose, kad įrodytu -
me, jog lietuviškos parapijos yra veiklios.

� PLC didžiojoje salėje (Lemont) spa -
lio 23 d. 12:30 val. p. p.  Že  mai čių Kal -
va  rijos vaikų ir jaunimo cen t ro „Vilties
vė  rinėliai” pro g ramų va do vė psichologė
Jolanta Vir bickienė skaitys pranešimą
,,Lietuvos kai mo socialinės rizikos šei -
mų  vaikų problemos ir jų įveika”. Į susi-
tikimą kviečia organizacija ,,Vaiko vartai
į mokslą”.

� Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”
spalio 23 d., sekmadienį 12:30 val. p. p.
kviečia į popietę, skirtą M. K. Čiurlionio
100-osioms mirties metinėms paminėti.
Po pietė vyks Lietuvių dailės muziejuje, Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont. 

� Socialinių reikalų skyrius Lemonte
maloniai kviečia spalio 26 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į Pasaulio lietu-
vių centro skaityklą (14911 127 th St.,
Lemont), kur bus rodomas dokumenti-
nis fil mas ,,Kavarskas” iš ciklo ,,Mūsų
miesteliai”. Skyriaus raštinė atidaryta
trečiadieniais nuo 10 val. ryto iki 4 val.
p. p. (PLC rūsyje, greta lifto). Tel. 630-
243-8611.

� Vėlines Švč. Mergelės Marijos Ne kal -
tojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) minėsime spalio 30
d., sekmadienį. Apeigas pradėsime
10:15 val. r. Eucharistijos šventimą at -
na  šaus kun. dr. Kęstutis Trimakas.  Po
ko  munijos – meditacija, giesmės, eilė -
raš   čiai. Dalyvaus A. Barniškio ir V. Vaka -
 ry tės vadovaujamas parapijos choras, J.
Drutytės vadovaujama lekto rių ir kanto -

rių grupė bei A. Stepona vičienės vado -
vaujama Amerikos lietuvių Romos kata -
li  kių sąjungos 20-toji kuopa. 

� Vėlinių novena – tai devynias dienas
aukojamos šv. Mišios už mi rusiųjų sie -
las. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi -
jo je šis devyntadienis prasidės šv. Mi -
šiomis lapkričio 1 d., antradienį, 7 val.
v. Novenos šv. Mi šios taip pat bus at na -
šaujamos lapkričio 2 d. (Vė linės) – 8
val. r.; lapkričio 3 ir 5 dienomis – 8 val.
r.; lapkričio 6 d. (sekmadienį) – 11 val.
r.; lapkričio 8–10 d. – 8 val. r.

� Marijos Remienės antrosios knygos
,,JAV lietuvių kultūros keliuose” sutiktu-
vės įvyks lapkričio 13 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
Lemont. Programoje dalyvaus rašytoja,
buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė Danutė
Bindokienė ir ,,Draugo” bendradarbis dr.
Ro mualdas Kriaučiūnas. Popietę globoja
skautininkių ir vyr. skaučių draugovė
,,Sietuva”. Draugovės draugininkė dr.
Vilija Kerelytė.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra si -
dėjimo seserys ir rėmėjų valdyba kviečia
tautiečius į kasmetinį Vėlinių dienos pa -
minėjimą ir rėmėjų sąskrydį spalio 30 d.
seserų sodyboje  (600 Liberty Highway,
Putnam, CT 06260). Apie savo dalyva -
vimą prašoma pranešti iki spalio 27 d.
tel. 860-928-7955 arba el. paštu se sig -
ne@gmail.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Artūro Slapšio parodos 
,,Mano pasaulis”

atidarymas Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
vyks lapkričio 18 d., penktadienį, 7:30 val. v. 

Atidaryme kalbės Lietuvių filatelistų draugijos ,,Lietuva”
pirmininkas Jonas Variakojis, dalyvaus autorius. 

Pirksiu Žmuidzinavičiaus,
Rimšos, Vizgirdos ir Kasiulio

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

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

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje kvietimu JAV lankosi žinomas
Lietuvoje vaikų rašytojas Vytautas Račickas. Nuotraukoje: apsilankymo LR generali -
niame konsulate metu (iš kairės): LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė,
rašytojas Vytautas Račickas, vienas kelionės organizatorių Robert Pine, LR garbės kon-
sulas Detroit Algis Zaparackas ir konsulato darbuotoja Agnė Vertelkaitė. 

Dainos Čyvienės nuotr.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Me -
dea Sabaliūnaitė Mondro $180 pra -
dėti mergaitės metinę paramą; Ro -
mas ir Baniutė Kronai $100 a. a. V.
Ma šiotie nės atminimui; Mark Havlik
$25, dr. Linas ir Rima  Sidriai $100,
Jonas ir Birutė Naliai $150, Vai de vu -
tis Drau gelis $40, Donatas Tijū nėlis
$500 šei mai su negalėmis. La bai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Or phan
Aid), 414 Freehauf  St., Le mont, IL
60439, tel. (630) 243-7275, el. paš-
tas: indretijunelis@sbcglobal.net,
tinklalapis: www.sunlight orpha -
naid . org

A. a. Genovaitės Musonienės
atminimui, jos dukra „Saulutei” at -
siun tė aukas: Juozo ir Danutės Kapa -
činskų $50 ir Eugenijos Barškėtienės
$20 bei Musonių šeimos $100 Vy -

tauto ir Genovaitės Musonių atmini -
mą pagerbti. „Saulutė” dėkoja už au -
kas, reiškia užuojautą Musonių šei -
mai ir artimiesiems.

Karaliaučiaus krašto lietuviš -
kų mokyklų paramai per Mažosios
Lietuvos Lietuvių draugiją Čikagoje
aukojo: $75 Vytautas J. Graužinis,
Irena Raulinaitienė. $50 Alfonsas
Tumas. $40 Antanas ir Vik torija Va -
lavičiai,  Algimantas ir Stasė Dami jo -
naičiai. $30 Vytautas ir  Aldo na Če -
pė nai, Regina Dapkienė. $25 Al ir
Sel  ma Bartkus. $20 Aldona  Bunti -
nai tė, Jonas ir Valeria Juodvalkiai,
Va cys ir Alfonsa Laniauskai, Teodo -
ras ir Ritonė Rudaičiai, Vytautas Viz -
girda. $15 Danutė Uogintas. $10 Jur -
gis Kisielius. Dėkojame visiems rė -
mėjams. Mažosios Lietuvos Lietu -
vių draugija, 1394 Middleburg Ct.,
Naperville, IL 60540


