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Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Metinėje JAV Amerikos
Branduolinės energetikos organiza-
cijos (American Nuclear Society)
konferencijoje Lietuvos Respublikos
ambasadoriaus JAV pavaduotojas Si-
monas Šatūnas pristatė šiuo metu
Lietuvoje vystomą regioninės naujos
atominės elektrinės projektą Visagi-
ne. 

Tarptautinėje sesijoje kartu su
atstovais iš P. Korėjos, Malaizijos ir

Brazilijos, kuriose taip pat vystomi
nauji branduolinės energetikos pro-
jektai, S. Šatūnas pažymėjo, jog
Lietuva kartu su partneriais iš
Lenkijos, Latvijos, Estijos ir strategi-
niu partneriu-invesuotoju ,,Hitachi-
GE Nuclear Partners” skaidriai ir
pagal tarptautinius branduolinės
energetikos vystymo principus plėto-
ja vieną toliausiai Rytų Europoje
pažengusį naujos atominės elektri-
nės Visagine statybos projektą. 

Konferencijos dalyvius taip pat
domino Baltijos valstybių elektros
jungčių planas ir jo įgyvendinimas,
Lietuvos susirūpinimo Kaliningrade
ir Baltarusijoje statomomis atominė-
mis elektrinėmis priežastys. Lietu-
vos atstovas pažymėjo, jog skaidriai
ir pagal TATETA bei ESPOO reikala-
vimus projektą Visagine vykdanti
Lietuva tikisi, kad tokių pačių prin-
cipų laikysis ir atominių elektrinių
ir Lietuvos pasienyje vystytojai.

New York (Delfi.lt) – Lapkričio 2 d. iškilmingame
apdovanojimų vakare „Pasaulio balsai permainoms”
Fergie, Natasha Bedingfield ir kitos pasaulinio garso
įžymybės paskelbė muzikinių talentų konkurso „Avon
Voices”, kuriame varžėsi ir į paskutinį ratą pakliuvo ir
lietuvė Evelina Anusauskaitė, nugalėtoją. Ne tik komi-
sijos, bet ir klausytojų simpatijas pelniusi lietuvaitė
nurungė kitas devynias dainininkes ir nuskynė konkur-
so laurus. E. Anusauskaitei teko išgirsti ne vieną pagy-
rimo žodį iš pasauliui puikiai pažįstamų garsenybių lū-
pų. 

Lietuvaitė sėkmingai įveikė atrankas, vykusias Pa-
ryžiuje ir Hollywood, ir New York mieste dalyvavo drau-
ge su kitomis devyniomis merginomis. Dainininkė dėl
konkurso laurų varžėsi su kanadiete, brazile, ruse, tai-
landiete, venesueliete, brite, amerikietėmis ir filipinie-
te. Pagrindinis konkurso apdovanojimas – galimybė įra-
šyti albumą bendradarbiaujant su viena garsiausių lei-
dybos bendrovių.

Muzikinių talentų paieška prasidėjo 2010 m. gruo-
džio 20 d. ir pritraukė dalyves iš 60 šalių, kurios varžėsi
dėl konkurso nugalėtojos vardo. 10 moterų, perėjusių
tris balsavimų ratus, kurių metu buvo sulaukta 2,5
mln. balsų iš viso pasaulio, paskutinį kartą varžėsi
New York, kavinėje „Hard Rock Café”.
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Kanai (BNS) – Labiausiai išsi-
vysčiusių ekonomikų vadovai para-
gino Europą susitvarkyti savo finan-
sus, kai Didžiojo dvidešimtuko (G-20)
viršūnių susitikimo dalyviams vieto-
je trapaus pasaulio ekonomikos atsi-
gavimo teko diskutuoti dėl euro zo-
nos skolų krizės.

JAV prezidentas Barack Obama
per dvi dienas Prancūzijos pajūrio
kurorte Kanuose vykusio susitikimo
atidarymą sakė, jog didžiausias pa-
saulio vadovų uždavinys – įveikti
Europos finansų krizę, kuri smarkiai
supurtė rinkas ir gali vėl nugramz-
dinti į recesiją pasaulio ekonomiką.
Japonijos premjeras Yoshihiko Noda
perspėjo, kad ši krizė gali sukelti
,,grandininę reakciją” pasaulio eko-
nomikoje, nes dabar pavojus gresia
Italijai, o Graikijai iškilo pasitrauki-
mo iš euro zonos grėsmė. Europos
vadovai ir B. Obama surengė atskirą
pasitarimą dėl euro zonos krizės. 

Kaip nurodoma ekonomikos plėt-
ros plano metmenyse, didžiausi pasau-
lyje eksportuotojai, pirmiausiai Kini-
ja ir Vokietija, imsis naujų priemo-
nių vidiniam vartojimui skatinti. G-
20 šalys taip pat žada didesnį valiutų

kursų lankstumą. Šis klausimas yra
itin opus, nes JAV ir Brazilija kaltina
Kiniją sąmoningai palaikant žemą ju-
anio kursą ir tokiu būtų iškreipiant
pasaulinės prekybos pusiausvyrą.

Rinkų pasitikėjimui atkurti dėl
Graikijos skolų krizės reikės laiko, pa-
reiškė Europos Komisijos pirminin-
kas Jose Manuel Barroso. Jis pripaži-

no, kad dabartinę padėtį rinkose rei-
kia įvertinti kaip nestabilią. Drauge
jis pranešė, kad ES partneriai G-20
pareiškė visiškai įsisąmoninę remią
ES dėl jos sunkumų ir esą įsitikinę,
kad jie bus įveikti, jog Graikija įvyk-
dys priemones, kurias siūlė ES ir eu-
ro zonos šalių vadovų susitikimas
spalio 26–27 d.

Lietuvaitė nuskynė ,,Avon Voices” laurus

Lietuva JAV sostinėje pristatė naujos elektrinės projektą

Iš New York sugrįžusi pasaulinio dainų konkurso ,,Avon Voices’’ nu-
galėtoja Evelina Anusauskaitė Vilniuje sutikta su gėlėmis ir sveiki-
nimais.                                                     Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo dalyviai.                               ELTA nuotr.



Kasmet Visų Šven-
tųjų dieną ir per
Vėlines mūsų ka-

pinės atgyja. Ant gražiai
sutvarkytų kapų dega
tūkstančiai žiburėlių,
primenančių išėjusius ir
ne tik juos. Primena gy-
vuosius, kurie neužmiršta uždegti
žvakelių ir malda palydėti jiems
brangių žmonių.

Šventųjų ir mirusiųjų prisimini-
mas beveik vienu metu yra labai
prasmingas. Jei tik prisimintume
mirusiuosius ir nemąstytume apie jų
gyvenimą Dievo artumoje, šis prisi-
minimas būtų labai slegiantis. Sle-
giančią patirtį išgyvename vos ne
kasdien. Žiniasklaida nuolat praneša
apie nelaimingas mirtis: žuvusius
lėktuvų nelaimėse, potvyniuose, nu-
žudytus ir savižudžius. Tokios be-
prasmiškos ir nelaimingos mirtys
tikrai prislegia.

Tačiau mes, tikintieji į Jėzų Kris-
tų, į mirtį žiūrime visai kitomis aki-
mis. Uolusis Kristaus mokinys apaš-
talas Paulius rašo: „Pergalė sunaiki-
no mirtį! (...) Mirties geluonis yra
nuodėmė, o nuodėmės jėga – Įstaty-
mas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda
mums pergalę per mūsų Viešpatį
Jėzų Kristų” (1 Kor 15, 54– 57).
Pergalę prieš mirtį gali laimėti tik
gyvybės Viešpats, tik tas, kuris prie
Lozoriaus kapo galėjo ištarti: „Lozo-
riau, išeik!” Ir tas išėjo gyvas.

Per Vėlines mums, tikintiems į
Kristų, reikia mąstyti ir kalbėti ne
apie mirtį, bet apie pergalę prieš
mirtį, apie gyvenimą anapus mirties
ir apie tai, kas veda į gyvenimą.

Pakrikštytam kūdikiui yra įtei-
kiamas baltas drabužėlis ir sakomi
žodžiai: „Krikštu tapai nauju kūri-
niu, panašiu į Kristų. Šis baltas dra-
bužis tebus ženklas tavo nepapras-
to išaukštinimo ir nekaltumo.” Mes,
pakrikštytieji, esame naujas kūrinys,
kuriam mirtis nebeturi galios. Pa-
krikštytajam įteikiamas baltas dra-
bužis primena vaizdą Apreiškimo
knygoje: „Visi stovėjo priešais sostą ir
Avinėlį, apsisiautę baltais apsiaus-
tais, su palmių šakomis rankose.”

Didysis rūpestis – kaip išsaugoti
šį baltą drabužį ir kaip laimėti per-
galę. Šventasis Raštas atsako: reikia
eiti meilės keliu, nes tik šis kelias
veda į gyvenimą. Jėzus kalbėjo Niko-
demui: „Dievas taip pamilo pasaulį,
jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad
kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 3,
16). Mus gelbsti Dievo meilė.

Tačiau kad laimėtume amžinąjį
gyvenimą, reikia ne tik Dievo, bet ir
mūsų meilės. Dievo žodžio liturgijoje
girdėjome vaizdų Jėzaus pasakojimą
apie paskutinį teismą. Ateis Žmo-
gaus Sūnus ir jo akivaizdoje bus su-
rinkti visi žmonės. Vieni iš jų stovės
dešinėje, kiti – kairėje. Karalius tars
stovintiems dešinėje: „Ateikite, ma-
no Tėvo palaimintieji paveldėkite
nuo pasaulio sukūrimo jums paruoš-

tą Karalystę! Nes aš bu-
vau išalkęs, ir jūs mane
pavalgydinote, buvau iš-
troškęs, ir mane pagirdė-
te, buvau keleivis, ir ma-
ne priglaudėte, buvau
nuogas – mane aprengė-
te, ligonis – mane aplan-

kėte, kalinys – atėjote pas mane (...) Iš
tiesų sakau jums, kiek kartų tai
padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų
mano brolių, man padarėte” (Mt 25,
34–40).

Šiame pasakojime pasakyta vis-
kas, ką turime žinoti, vildamiesi sto-
vėti prie Avinėlio sosto. Tai – kasdien
daryti gera. Kasdien šalia savęs ma-
tyti tuos mažiausius Kristaus bro-
lius, kuriuos Viešpats tapatina su sa-
vimi. Tie Kristaus broliai gali būti
labai nepatrauklūs, ir Kristaus vei-
das juose gali būti labai sužalotas.
Tai vargšai benamiai, alkoholikai,
narkomanai ar kitaip gyvenime pa-
siklydę žmonės. Tačiau Jėzus aiškiai
sako, jog ką padarome šiems jo bro-
liams, padarome jam pačiam ir už tai
gausime atlygį.

Mūsų rūpestis dėl savo pačių li-
kimo turi pažadinti mumyse rūpestį
dėl gyvųjų, kuriems gyvenime nepa-
sisekė ir kurie yra atsidūrę visuo-
menės pakraštyje.

Per Vėlines meilė liepia ne tik
uždegti žvakelę ant brangių žmonių
kapo, bet ir palydėti mirusiuosius
malda, ypač dalyvaujant Mišių auko-
je ir laimint atlaidus mirusiesiems.
Tai brangiausios dovanos tiems, ku-
riuos mylėjome ir kuriuos viliamės
susitikti amžinybėje.
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Lietuva niekaip negali (ar nenori)
suskaičiuoti ne tik išvykusiųjų iš šalies
žmonių, bet ir kitose šalyse įsidarbinu-
sių medikų, kurių vis daugėja. Statisti-
ka sako, kad pažymas apie kvalifikaci-
ją, kurios galioja Europos Sąjungos  ša-
lyse, šiemet pasiėmė 3,2 proc. mūsų
šalies medikų – 3 proc. riba perkopta
pirmąkart per 10 metų. Valdžios atsto-
vai guodžiasi, kad tai dar nereiškia, jog
būtent tokia medikų dalis tikrai išvyko,
ir tvirtina, kad jie neturi galimybės
visko sužiūrėti. Pasak sveikatos apsau-
gos ministro Raimondo Šukio, dabar-
tinė padėtis kol kas grėsmės šalyje ne-
kelia. Jis tvirtina, jog medikų apsirūpi-
nimu labiausiai rūpintis turėtų mažes-
ni miestai ir rajonai bei sako, kad tai –
nebe valstybės masto klausimai. Tuo
tarpu švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius viltingai guo-
džiasi, jog jungtinis Sveikatos mokslų
universitetas šiais metais viršijo visų
per nepriklausomybės atkūrimo laiko-
tarpį priimtų studijuoti skaičių. Kara-
liška ramybė... Tik ar ji nesibaigs, kai
patys valdžios žmonės, prispausti ligų,
pasiges profesionalių medikų?

Redaktorė Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis Gyvenimą kurianti 
meilė
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

PAGERBIANT ŽMONES,
PASIEKUSIUS AUKŠTUMŲ IR

DIDELIŲ ĮVERTINI MŲ 

Penkiasdešimčiai metų Lietuvos
vardas buvo dingęs iš pasaulio žemė -
lapio. Visi jos pasiekimai ir nuopel-
nai pasaulyje buvo įvar dijami kaip
kitų valstybių, o ne Lietuvos laimėji-
mai. Todėl nenuostabu, kad šian die -
nos laisvojo pasaulio kartos beveik
nieko nežino apie Lietuvą bei jos
žmones.

Praeityje Europos didžiausia ir
galingiausia valstybė Lietuvos Di -
džioji Kunigaikštystė (LDK), su lai -
kiu  si viską pakely šluojantį totorių-
mongolų cunamį, išgelbėjo krikščio -
niškąją civilizaciją centrinėje bei Va -
karų Europoje. Lietuvos praeities
pėd sakų ir šiandien galime rasti
Aust rijos, Turkijos, Lenkijos ir kitų
valstybių kultūrose. Tad verta steng-
tis, kad lietuvių tautos didi istorija,
unikali jos kultūra, sporto, mokslo,
meno ir ekonomikos pasiekimai būtų
žinomi ir amerikie čių visuomenei.

Lietuviškas šaknis turintys, šlo -
vę pelnę Amerikoje: amerikietiško
futbolo žaidėjai Dick Butkus ir John -
ny Unitas, kino režisieriai Robert
Zemeckis ir Jonas Mekas, kino ir te -
levizijos žvaigždės Rūta Lee (Kilmo -
nytė), Charles Bronson (Bučinskis) ir
Ann Jillian (Nausėdaitė), muzikantai
Benny Goodman ir Bob Dylan, rašy-
tojas J. D. Salinger, senatorius Dick
Durbin – tai tik keli iš didelio būrio
Amerikai nusipelniusių mūsų tau-
tiečių. O ką bekalbėti apie Kristoforą
Kolumbą!? Amerikos istorikas dr.
Ma nuel Rosa iš Duke University tvir -

tina, jog Kolumbas turi lietuviškas
šaknis. Ji teigia, jog Amerikos že my-
no atradėjas yra Gediminaičių pa-
likuonis.

Mūsų organizacija ,,Naciona li -
niai lietuvių-amerikiečių šlovės rū -
mai’’ (National Lithuanian Ameri-
can Hall of  Fame, NLAHF) dės visas
pastangas, kad žmonės, kurie gal de-
šimtmečiais nepagalvoja apie savo
šaknis, vėl priartėtų prie prarasto-
sios Tėvy nės, nes jie yra ypatingi žie-
dai Lie tuvos kultūrinėje puokštėje.
Mūsų tikslas yra pagerbti tuos žmo-
nes, kurie, būdami lietuviai savo pri-
gimtimi, pasiekė aukštumų ir didelių
įvertini mų amerikietiškoje erdvėje.
Jau da bar siekiame, kad Lietuvos
vardas būtų minimas Amerikos mo-
kyklų isto rijos programose, o ateityje
kursime bendrus amerikiečių ir lie-
tuvių projektus.

Visi, kurie susidomėjote mūsų
mintimis ar norite gauti daugiau in -
formacijos, atsiųskite elektroninę ži -
nutę adresu:  jon@lithhof.org. 

Komiteto vardu, 
Petras Steponavičius

MOKESTIS 
UŽ BENDRUOMENINĮ DARBĄ?

Paskaičius š. m. spalio 20 d., ket -
virtadienio, ,,Redakcijos žodį’’, pasi-
šiaušė ir mano plaukai (nors jų kas-
met vis mažiau). Teisybė – gėda Lie -
tu vos seimūnams prašyti papildomų
išmokų už dalyvavimą savaitgaliais
bendruomeniniuose renginiuose.
Dar pridurčiau, kad yra nesupranta-

mas mąstymas (o gal, tiksliau sakant,
vagiliavimas) tų, kurie tokias taisyk-
les surašė įteisindami tokį kurio zą.
Juk seimūnai gauna mėnesines al-
gas, ir nemanau, kad įeinant ar išei -
nant iš Seimo rūmų, reikia pažymėti
savo laiko kortelę. Būtų įdomu suži-
noti žmonių reakciją, paaiškėjus, kad
Andrius Kupčinskas eina į Mi šias už
tai, kad jam moka pinigus.  Kaip į tai
atsilieps už jį balsavusieji?

Ne didesnį džiaugsmą kelia ir
mū sų žurnalistės skundimasis dėl
papildomo neapmokamo laiko už
savaitgalius ar po darbo valandų.
Ame rikoje retai kur profesionalams
moka už viršvalandžius. O lietuvybės
palaikymo darbai yra širdies meilės
darbai, ne dėl pinigo. Nors žmonėms
dirbant pilną savaitę reikia norma -
liai pragyventi, tačiau gyvename sve-
timame krašte ir čia negalime tikėtis
piniginio atpildo už darbą lietuvių
bendruomenei, kuris galėtų atitikti
pa našias pastangas, įdėtas Lietuvoje.
Mūsų šeštadieninių mokyklų moky-
tojai ilgus metus dirbdavo be jokių
atlyginimų. Ir šiandien bendruome -
nės valdybų narių darbas yra neap-
mokamas.

Amerikos valdžia finansiškai re -
mia tik didesnių grupių „mažumas”
(tas, kurios įrodo savo galią). Barack
Obama, prieš jį išrenkant į Illinois
valstijos Senatą, gavo valdišką algą,
dirbdamas „community organizer”
juoda odžių bendruomenėje. Gaila,
kad ne pajėgiame gauti apmokamų
vietų mūsų bendruomenėje besidar-
buojantiems.

Algis Kazlauskas
Orland Park, IL

LAIŠKAI 



Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinis Teismas 2006 m. lapkričio
13 d. priėmė nutarimą, kuriuo

nusprendė, kad tuo metu galioję pi-
lietybės įstatymai prieštarauja LR
Konstitucijai, todėl ateityje jie negali
būti įgy ven dinami ir turi būti iš
esmės pataisyti. Šį 61 puslapio ilgu-
mo nutarimą pasirašė visi 9 teisėjai.
Pagal KT įstatymo 55 straipsnį, nuta-
rimas priimamas bal sų dauguma ir
pasirašomas visų po sėdyje dalyva-
vusių teisėjų. LR Kons titucijos 107
straipsnis KT sprendi mus įvardija
kaip galutinius ir ne skundžiamus.
Tačiau šie sprendimai, nors ir pasira-
šyti visų teisėjų, nebūtinai gali būti
priimti vieningai. 

Tuo metu, kai buvo priimtas mi -
nėtas nutarimas dėl pilietybės, atski -
ri teisėjai pareikšti savo nuo mo nę
negalėjo. Įstatymo pataisa, pagal ku -
rią atsirado galimybė KT teisėjui iš -
sakyti savo atskirą nuomonę, buvo
priimta tik 2008 metais. Buvęs KT
pirmininkas Juozas Žilys 2009 m. ko-
vo 13 d. „Atgimimo’’ puslapiuose tei -
 gė, kad nors „Konstitucinio Teis mo
sprendimus, kad ir galutinius, ir ne-
skundžiamus, priima ne dievai, bet
žmonės’’, „vienbalsiškumas ne visa-
da patvirtina absoliučią tiesą’’ ir
„apskritai demokratinėje visuomenė-
je vienbalsiškumo būti negali”. 

Po Pi lietybės įstatymo priėmimo
Lietuvoje buvo matyti tam tikrų bai-
mės apraiš kų, tarsi būtų buvę nepri-
imtina kritikuoti ar turėti savo nuo-
monę apie nutarimą, taip lyg ir sie-

kiant sumen kinti KT ir teisėjų auto-
ritetą. Tačiau skirtingos teisėjų nuo-
monės padeda visuomenei geriau
suprasti nutarimo priėmimo pro-
cesą, t. y. kaip sprendimas buvo pri-
imtas ir kaip ateityje įstatymą gali-
ma būtų taisyti. JAV Aukščiausiojo
Teismo pirmininkas Charles Hughes
dar 1936 metais teigė: „ga  lutiniame
sprendime pateikta at skira nuomonė
yra kreipimasis į ateities supratimą,
kad būtų suteikta galimybė vėliau
ištaisyti tą klaidą, ku ri, teisėjo nuo-
mone, buvo padaryta”.

LR Konstitucija suteikia žmogui
teisę turėti savo įsitikinimus ir juos
laisvai reikšti (25 straipsnis). Taip
pat piliečiams laiduojama teisė kriti -
kuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų
darbą, apskųsti jų sprendimus, drau -
džiama persekioti už kritiką (33
straipsnis). Šios teisės yra patvirtin-
tos Jungtinių Tautų Organizacijos
visuotinėje žmogaus teisių deklaraci-
joje (19 straipsnis) ir Europos žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvės tei -
sių apsaugos konvencijoje (20 straips-
nis). Skirtingos nuomonės reiškimas
ar kritika demokratiniame krašte
negali būti priimta kaip tam tikros

institucijos ar jos narių puolimas,
paniekinimas ar įžeidimas. Todėl šia -
me konstruktyviame kontekste Pa -
saulio Lietuvių Bendruomenė ir pa -
teikia savo nuomonę, nuostatas bei
siūlymus. 

Daugumos mokslininkų teigimu,
emigruojančiuose kraštuose yra pri-
imta leisti emigrantams išlaikyti sa -
vo gimtojo krašto pilietybę kaip ga li -
mybę palaikyti ryšį su savo tautie -
čiais (Koslowski, 2000, Kofman ir
Young, 2003). Užsienio lietuviams pi -
lietybė – svarbiausias realus ryšys su
gimtine. Pilietybė yra neapčiuopia-
mas simbolis, suteikiantis jiems ta -
 pa  tybę. 

Po nepriklausomybės atkūrimo
iš Lietuvos emigravo beveik pusė mi -
lijono Lietuvos piliečių, nemaža dalis
– jaunų ir talentingų žmonių. Šie
žmo nės Lietuvoje turi artimesnių ar
tolimesnių giminaičių, draugų, turto.
Dirbdami užsienyje jie siunčia ne ma-
žas sumas savo šeimoms, drau gams
ir labdarai, pavyzdžiui, 2010 me tais
privačių asmenų siunčiamos perlai-
dos į Lietuvą sudarė 4,115 mln. litų,
tai prilygo ¼ šalyje išmokėto dar bo
užmokesčio. Nemažai išvykusiųjų

dirba Lietuvos naudai savo gyvena-
muose kraštuose, kurdami patrauklų
Lietuvos įvaizdį, ieškodami politinės
paramos, kurią gali gauti tik būdami
to krašto piliečiais. Iš Lietuvos jie
prašo tik paso, už kurio išlaidas patys
susimoka. Už sveikatos priežiūrą jie
taip pat moka pagal LR įstaty mų nus-
tatytą tvarką. Užsienyje gyvena daug
išsilavinusių, gabių, nema žai pasie-
kusių lietuvių, kurių patirtis Lietu-
vai galėtų būti naudinga. Nemažai jų
nuolat lankosi tėvynėje, kai kurie
planuoja grįžti gyventi. Apie už Lie-
tuvos ribų gyvenančių lietuvių svar-
bą liudija ir LR Vyriau sybės sukurta
„Globalios Lietuvos” programa, ku-
rioje užsienio lietuviai skatinami ak-
tyviai dalyvauti kuriant Tėvynės
ateitį. 

Tad leiskime visiems Lietuvos
piliečiams išsaugoti savo gimtinės ir
protėvių žemės pilietybę. Mūsų tauta
per maža, kad galėtume lengva ranka
nurašyti nemažą dalį tautiečių. Iš -
vykstančiųjų iš Lietuvos skaičius vis
auga, todėl pavojinga pasikliauti
min  timi „nėra žmonių – nėra prob-
lemų”. Ar paskutinio Lietuvos sura -
šy mo duomenys neprivertė mūsų
susimąstyti apie šalies ateitį? Kam
naudingas tautos skaldymas į pilie -
čius ir nepiliečius? Ar ne laikas su -
sivienyti ir tapti vieninga, kūrybinga
ir išdidžia, bet ne sparčiai nykstančia
tauta?

Regina Narušienė – advokatė,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val-
dybos pirmininkė.
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Kokia tauta 
norėtume būti?

REGINA NARUŠIENĖ, JD

Jums rašo Juozas Malickas, Lie -
tuvos Respublikos pilietis, šiuo
metu gyvenantis ir dirbantis

JAV. Praėju sią savaitę man, kaip ir
daugeliui Lie tuvos piliečių, teko
skaityti Jūsų min tis apie pilietišku-
mą (Eglė Sa moš kaitė „I. Degutienė:
nesuprantu, kaip žmonės palieka
savo kraštą dėl ge resnio gyvenimo”,
2011 m. spalio 27 d.; Delfi.lt). Pasak
straipsnio autorės, Jums yra nesu-
prantama, kaip žmonės pa lie ka Tėvy-
nę dėl geresnio gyvenimo perspek-
tyvos užsienio valstybėje ir dar gėdi-
jasi kalbėti gimtąja kalba. Au torė ci-
tuoja Jūsų žodžius, išsakytus LR Sei-
me vykusioje konferencijoje „Pilie-
tiškumo ugdymas mokykloje: ar įma-
noma paveldėti meilę Tėvy nei?”

Jūs lankėtės JAV vos prieš porą
mėnesių. Viešėdama Čikagoje apsi-
lan kėte lietuviškose mokyklose. Vie -
noje iš jų (Čikagos lituanistinė mo -
kyk la, direkto rė – Jūratė Dovilienė)
kaip Lietuvos is torijos mokytojas dir-
bu ir aš.  Kar tu su savo mokiniais bu-
vau pakviestas į susitikimą su Jumis
mūsų mo kyklos salėje, kur Jūs trum-
pai pa pa sakojote apie savo kelionę
JAV, pabendravote tiek su mokyklos
vadovybe, tiek su pačiais mokiniais.

Man tikrai yra nesuprantama
kaip mes, gyvenantys už Lietuvos ri -
bų, gėdijamės kalbėti lietuviškai, kai
net savo vaikus, gimusius JAV, veža -
me šeštadieniais į lietuvišką mokyk-
lą, organizuojame lietuviškus rengi -
nius, koncertus, spektaklius ir kt.
Kai kuriems mokiniams reikia net
pusantros valandos vykti automo -
biliu į šią mokyklą ir tokį pat kelią
nuvažiuoti atgal po pamokų. Pamo -
kos prasideda 8:40 val. ryto, tad keltis
šie mokiniai turi ne vėliau kaip 6 va -
l. ryto. Esmė yra ne laike, esmė yra
tame, kad visa tai yra neprivaloma.
Visa tai daroma laisva valia. Visa tai

daroma, nes tiek mokiniai, tiek tė vai
deda visas pastangas, norėdami iš -
saugoti tą lietuviškumą, kurio, pasak
Jūsų, mes gėdijamės.

Jūsų viešnagės metu uždaviau
Jums klausimą, ar Lietuva rūpinasi
Lietuvos tautiečiais ar Lietuvos pilie -
čiais? Jūs atsakėte, kad tai – labai
keb lus klausimas. Man šis klausi mas
anaiptol nėra keblus: valstybė rū -
pinasi savo piliečiais, nepriklauso-
mai nuo jų tautybės, rasės, išsilavini-
mo, religijos, gyvenamosios vietos,
sek sualinės orientacijos ir t. t. Ta-
čiau sekdamas Lietuvos Respublikos
Sei mo darbą suprantu, kad LR vy-
riausybei artimesni yra Lietuvos tau-
tiečiai, gyvenantys Lietuvoje, bet ne
LR piliečiai.

Savo konferencijoje pasakytoje
kalboje, pasak Samoškaitės, Jūs iš -
sky  rėte emigrantus: senuosius ir
nau juosius. Pasak Jūsų, senieji, bėgę
nuo okupacijos ir mirties, lietuvybę
per duoda iš kartos į kartą, o va, nau-
jieji bėga dėl ekonominių priežasčių
ir gėdijasi net kalbėti lietuviškai.
Man tokios mintys yra LR piliečių
skaldymas, nes tiek senieji, tiek nau-
jieji emigrantai bė ga, plaukia, skren-
da, eina – palieka Lietuvą dėl keleto
priežasčių. Viena iš jų – saugumo
jausmo (ekonominio, politinio, emo-
cinio, fizinio ir t. t.) dėl pa ties savęs,
savo šeimos ar artimojo nebuvimas.
Mes kiekvienas savaip įvar diname
gerovę, nepriteklių ar nesaugumą,
bet galų gale tiek se nie ji, tiek naujieji

paliko ir palieka Lie tuvą ne vien dėl
nesaugumo (nors tai šiai dienai ir
yra didžiausia, bet ne vienintelė prie-
žastis), palieka LR piliečiai Lietuvos
Respubliką ir dėl savo siekių įgyven-
dinimo platesnių gali  mybių. Taip bu-
vo prieš Pirmąjį pa saulinį karą, tar-
pukario Lietuvoje, Antrojo pasaulinio
karo metu, pokariu, taip yra ir dabar.

Ar išvykimo iš LR laikas turi le-
miamą žodį, skirs tant LR piliečius į
tuos, kuris la biau mylėjo, myli Tėvy-
nę tada ir da bar? Ar būtent tai nu-
lemia, kuris LR pilietis turi daugiau
teisių, o kuris ne? Šiandien peršasi
tik viena išvada: tik tas yra LR pilie-

tis, kuris iš vyko anksčiau. Jis verti-
namas labiau ir turi daugiau teisių
nei tas, kuris išvyko vakar. Tad teisių
suteikimo ma tas yra laikas, o ne žmo-
gus, buvęs ar esamas LR pilietis.

Samoškaitė rašo, jog Jūs minite,
kad patriotiškumą Lietuvoje pir-
miausia turėtų ugdyti ne mokykla,
bet šei ma. Kaip vertinti Jūsų žodžius,
kai jau penkerių ir vyresni LR pilie-
čių vaikai (kurie turi teisę į JAV ir
LR pilie tybę, bet jų tėvams, priėmu-
siems JAV pilietybę, LR pilie tybė ati-
mama), gimę ir augantys JAV, puikiai
kalba lietuviškai, bet, pasak Jūsų,
mes emigrantai  (tėvai ir vai kai) gė-
dijamės kalbėti lietuviš kai? Tai –
tiesiog melas.

Garbingas politikas atstovauja
savo rinkėjams ir dirba jų labui, nes-
varbu kaip, kada ir kur jie gyventų.
Nejau geras LR politikas – tai tas po-
litikas, kuris manipuliuoja sa vo rin-
kėjų nuomone ir jausmais taip, kaip
tai patogu jam, bet ne jo rinkėjams?

Laiškas LR Seimo
pirmininkei

JUOZAS MALICKAS

Irena Degutienė – LR  Sei mo pirmininkė (d.), besilankanti Čika gos lituanistinėje mokyk-
loje, JAV,  2011 m. rugsėjo 17  d.  Pirmoje eilėje ČLM direktorė Jūratė Dovilienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.



mimo laikotarpiu, LKRŠ įvyko per-
sitvarkymas, sumažinant darbuotojų
skaičių ir daugiau dėmesio skiriant
finansinei, o ne materialinei pagal-
bai.

Nuo pat įsikūrimo Šalpa rėmė ir
toliau remia Lietuvos bažnyčias, pa-
rapijas, katalikiškas mokyklas, tiky-
bos mokytojus. Ta pagalba ypatingai
padidėjo po Nepriklausomybės atga-
vimo, nes tada nebereikėjo nieko
siųsti slapta ir buvo galima lengvai
siųsti, kiek ir ko buvo norima. Iš
pradžių buvo siunčiama materialinė
parama, pripildant didžiulius talpin-
tuvus medicininiais reikmenimis,
knygomis, nešiotais drabužiais, ava-
lyne, kompiuteriais, įvairiausia tech-
nika bei kita reikalinga medžiaga.
Tačiau greitai paaiškėjo, kad geriau-
sia parama – piniginė, ir dabar, iš-
skyrus kartas nuo karto pasiunčia-
mų daiktų, parama jau būna tik fi-
nansinė. 

Bažnyčioms Šalpa padėjo įsigyti
vargonus, pagerinti arba naujai
įrengti garso, šildymo sistemas, nu-
sipirkti reikalingą inventorių, atlikti
remontą. 90-tų metų pradžioje kata-
likiškoms mokykloms padėta nusi-
pirkti inventorių, siųsti talpintuvai
su įvairiausiomis kanceliarinėmis
prekėmis, nešiotais drabužiais, ava-
lyne, žaislais. Nuspręsta skirti finan-
sinę paramą vasaros stovykloms,
popamokinėms programoms socia-
liai remtiniems vaikams ir priešpie-
čiams mokinukams iš nepasiturin-
čių šeimų. Tikybos mokytojai remia-
mi skiriant finansinę parama Vytau-
to Didžiojo universiteto katalikų ti-
kybos fakultetui – tikybos mokytojų
lavinimui, visiems vyskupijų kate-
chetiniams centrams, kurie rūpinasi
tikybos mokytojų paruošimu bei ti-
kybos vadovėliais ir valstybinių mo-
kyklų tikybos kabinetų aprūpinimu
knygomis bei kitokiu reikalingu
inventoriumi, idant būtų palengvin-

ta tikybos mokytojams. Be to, Ame-
rikoje susikūrė A.P.P.L.E. (Amerikos
Pedagogų Pagalba Lietuvos Švieti-
mui) – organizacija, kuri siekia per
vasaros kursus padėti mokytojams
apsiprasti ir išmokti vakarietiško
mokymo programas, skiriant stipen-
dijas katalikiškų mokyklų mokyto-
jams ir apmokant kelionės išlaidas
lektoriams, kurie dėsto religijos/eti-
kos kursus.

Nuo Šalpos įsteigimo jai visuo-
met vadovavo dvasininkai ir, pasak
reikalų tvarkytojos, jie tikrai puikiai
sugebėjo LKRŠ pasukti Lietuvos gel-
bėjimo keliu iki to laiko, kol nušvito
Nepriklausomybės atkūrimo diena.
Per Šalpos ilgą gyvavimą jai vadova-
vo vysk. Vincentas Brizgys, 1984 m.
pirmininko pareigas perėmė vysk. P.
A. Baltakis, Šalpai vadovavęs iki 2009
m., kada prezidento pareigas perėmė
prel. Algimantas Bartkus, o šių metų
birželio 2 d. pareigas perėmė prel.
Edmundas Putrimas. Mažėjant lietu-
vių dvasininkų skaičiui, LKRŠ Ta-
rybą dabar sudaro ne tik dvasinin-
kai, bet ir pasauliečiai, kurie pritaria
Šalpos misijai. ,,Būtų gerai, kad
pasaulyje išsispręstų kunigų ir semi-
naristų trūkumo problema, bet čia –
jau gerojo Dievo valia, o mes turime
labai rimtai susiimti ir nuoširdžiai
ta intencija melstis”, – sakė V. Jan-
kauskienė. Šalpa labai rūpinasi ir
remia tris likusias seminarijas Lie-
tuvoje ir Lietuvių Šv. Kazimiero ko-
legiją Romoje, be to, tikimasi, jog
visai neseniai pradėtos ministrantų
(Mišių patarnautojų) vasaros stovyk-
los ateityje duos vaisių.  

Kadangi jaunimui Šalpa skiria
ypatingą dėmesį, tai, anot Vidos, sa-
vaime suprantama, kad reikia jį
remti, skiriant stipendijas. Šiuo me-
tu studijuojantiems Lietuvoje aukš-
tuosius mokslus skiriama 500 JAV
dol. metinė stipendija. 

Nukelta į 7 psl.
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Vida Jankauskienė: ,,Šalpos ateitis yra šviesi”
Lietuvių katalikų religinė šalpa mini 50-metį

Apie Lietuvių katalikų religinę
šalpą (LKRŠ), šiemet šven-
čiančią 50 metų,  neseniai

,,Drauge” rašė Romualdas Kriaučiū-
nas (2011 m. birželio 11 d.). Jis apžvel-
gė Šalpos ištakas ir nuveiktus dar-
bus, kuriems suskaičiuoti neužtektų
ir kelių rankų pirštų. Prieš pusę am-
žiaus įkurta gelbėti ir ginti tikėjimo
reikalų Sovietų Sąjungos okupuotoje
Lietuvoje, teikti pagalbą Lietuvos
bažnyčioms ir religiją palaikan-
tiems, šelpti besirengiančius į dva-
sinį luomą laisvame pasaulyje, po
nepriklausomybės atkūrimo LKRŠ
stambiomis sumomis remia Katalikų
Bažnyčios Lietuvoje stiprinimą, reli-
ginio auklėjimo bei sielovados pro-
jektus, krikščionišką spaudą, karita-
tyvinę ir evangelizacinę veiklą, ypa-
tingą dėmesį skirdama jaunimo do-
ros bei krikščioniškų vertybių puo-
selėjimui.   

Šįkart kalbiname žmogų, jau 18
metų besidarbuojantį šioje organiza-
cijoje ir galintį iš arčiau pažvelgti į
jos veiklą pastaraisiais dešimtme-
čiais. Neseniai viešint New York
mieste pasitaikė proga užsukti į Šal-
pos būstinę, kurioje LKRŠ reikalų
tvarkytoja Vida Jankauskienė dar-
buojasi nuo 1994 metų. Tiek pat laiko
organizacijoje darbuojasi ir Josephi-
ne Senken, kuri kruopščiai tvarko ne
tik finansus, bet ir visą krūvą rašti-
nei reikalingų darbų. Matant būsti-
nėje pilnas dėžes dokumentų, laiškų,
nuotraukų, atspindinčių pusės šimt-
mečio Šalpos veiklą, sunku net su-
vokti, kiek žmonių likimų geresne
linkme pakreipė ši organizacija, gy-
vuojanti buvusių ir dabartinių gera-
darių dėka.

V. Jankauskienė, kuriai niekada
nebuvo svetimas savanorystės prin-
cipas, daugelį metų dirbo ne tik ap-
mokamą darbą, bet ir kiek galėdama
ji stengėsi prisidėti ir prie lietu-
viškos savanoriškos veiklos, paauko-
dama tam daug laisvo laiko, nors
penkių vaikų šeima irgi reikalavo ne-
mažai dėmesio. Todėl, kai J. E. vysk.
Paulius A. Baltakis, OFM pasiūlė mo-

teriai Šalpos reikalų vedėjos parei-
gas, Vida mielai sutiko, nes, pasak
jos, jautė, kad čia bus gera proga pri-
sidėti prie pagalbos Lietuvai, o tai
visuomet buvo jos širdies svajonė.
Dirbdama su vysk. P. A. Baltakiu, tu-
rėjo gerą progą artimiau susipažinti
su Lietuvos Bažnyčios gyvenimu, jos
problemomis ir pasiekimais. ,,Turint
gerą viršininką, visuomet durys bu-
vo atviros klausimams, sumany-
mams, pokalbiams ir tai užtikrino
malonų darbo laikotarpį”, – prisime-
na LKRŠ reikalų tvarkytoja. 

Pasak V. Jankauskienės, po Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo
1990 metais Šalpos poreikiai labai
pasikeitė ir, norint daugiau padėti
Lietuvos Bažnyčiai šiuo svarbiu atgi-

LORETA TIMUKIENĖ

LKRŠ reikalų tvarkytoja Vida Jankauskienė Šalpos būstinėje darbuojasi nuo 1994 metų.
Loretos Timukienės nuotr.

1987 m. birželio 18 d. JAV prezidentas Ronald Reagan (v.) Baltuosiuose rūmuose priėmė Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus komitetą,
kad „pareikštų moralinę paramą to sovietų krašto persekiojamiems katalikams”. Iš k.: Washington apylinkių jubiliejaus komiteto pir-
mininkas Jonas Vaitkus, Los Angeles jub. komiteto pirm. Angelė Nelsienė, jub. rengimo vykdomasis pirm. Jonas Kavaliūnas, kom.
gen. pirm. vysk. Paulius Baltakis, kom. garbės narys Lietuvos charge d’affaires dr. Kazys Bačkis, vykd. kom. narė Loreta Stukienė, jub.
kom. koordinatorius ir Liet. kat. religinės šalpos dir. kun. Kazimieras Pugevičius, jub. religinės programos koordinatorė Ignė Mari-
jošiūtė.                                                                                                                                                                                                    LKRŠ archyvo nuotr.



Los Angeles Šv. Kazimiero para-
pijos sa lėje šiltą rugpjūčio die-
nos vakarą vyko įspūdingas

BAFL organizacijos 30-ties metų
veiklai skirtas jubiliejinis pokylis.
Pokyliui  vadova vo vie  nas iš dabarti-
nių BAFL direktorių Kęs tutis Ed-
vardas Reivydas. 

Atvykusius svečius pristatė
estas dr. Hendrik Leesment, o trum-
pai apie organizacijos veiklą papasa-
kojo lat vių atstovas, dabartinis BAFL
prezidentas Imants Leitis. Jis sumi-
nėjo  visus organizacijos prezidentus
nuo pat veiklos pradžios 1981 metais.
Čia sėkmingai darbavosi Anthony B.
Ma žeika, Valdis V. Pavlovskis, Avo
Piiri sild, Agris Pavlovskis, Angelė K.
Nel sienė, Robert A. Kerr, Aivars Je-
ru manis, Alnis Briedis, Vija A. Tur-
ja nis ir Imants Leitis. 

Kaip žinome iš išeivijos istorijos,
BAFL atsirado ne tuščioje, bet gerai
paruoštoje politinės ir visuomeninės
kovos scenoje. Dar 1961 metais įkur-
tas Rezoliucijoms remti komite tas
(RRK) ėmėsi pastangų Baltijos šalių
laisvinimo klausimu daryti įta ką
Kongresui, Senatui ir Baltiesiems
rūmams. Šioje veikloje daugiausiai
pasižymėjo politinis veikėjas Leo-
nardas Valiu kas. Buvo panaudotos
visos okupuotų Baltijos šalių religi-
nės, tautinės, kul tūrinės, žmonių tei-
sių gynimo prie monės rašant dekla-
racijas ir rezoliucijas, įteikiant jas
Baltiesiems rū mams. Tik po šešerių
metų, 1965-siais, plačiai žinoma ,,Re-
zoliucija  416’’ pasiekė norimą tikslą:
rezoliucija apie Baltijos tautų oku-
paciją ir lais vės troškimą buvo įteik-
ta JAV Se natui ir Kongresui su pra-
šymu, kad JAV kreiptųsi į Jungtines
Tautas dėl pavergtų tautų laisvės,
valios ir nuo monės. Tai buvo pasiek-
ta pirmą kar tą JAV istorijoje. 

Trumpai kalbai pakviestas pir-
masis BAFL prezidentas Anthony B.
Mažeika pažymėjo, kad išeivijos
veikla vaduojantis Baltijos šalims iki
šiol yra nepilnai įvertinta. Amerikos
bal tų išeivija kalbėjo už tautas, ku -
rios kentėjo grubiausio sovietinio
režimo gniaužtuose. Vienas pirmųjų
politi nės kovos už okupuotas tautas
žings nių buvo palaužti didžiųjų vals -
tybių nenorą silpninti so vie tų oku -
pacinę valdžią Baltijos šalyse. Tam iš
pradžių buvo pasirinkti kultū riniai
įvykiai, kaip 1984 metų sporto olim-
piada. Vėliau  pavyko  JAV Kon gre -
sui įteikti keletą rezoliucijų apie as-
mens laisvių suvaržymus Sovietų Są-
jungoje, po to Kongrese vyko tų klau -
simų nagrinėjimai. Išsiplėtė Kon -
grese veikiantis ,,Baltic Con gres sio-
nal Caucus’’. Per visą Ameriką bu vo
surinkta 800,000 parašų dėl Molo tov-
Ribbentrop pakto pasekmių Bal tijos
šalims. Nors Baltijos šalių inkorpo-
ravimo į Sovietų Sąjungą nepripaži-
nimas buvo JAV valdžios politika dar
nuo 1940 metų, prezidento F. Roose-
velt administracijos metu, po 1981 me-
tų ši politika buvo sustiprinta ir tapo
teisėtu ginklu prieš okupuotų tautų
rusifikaciją ir prieš sovietų da romus
išpuolius varžant asmens lais ves. 

BAFL, kaip politinei organizaci-
jai, pavyko pakreipti Amerikos ir net

liberaliosios spaudos ir žiniasklaidos
požiūrį dėl Baltijos šalių veržimosi į
lais  vę. Buvo surengtos labai profesio -
nalios konferencijos su JAV Valsty -
bės departamento atstovais, vyko su -
sitikimai su Kongreso ir Valstybės
departamento nariais. Jau byrant so -
vietų imperijai, 1990 metų balandžio
mė nesį  Baltuosiuose rūmuose 14-ka
BAFL narių ragino prezidentą Geor -
ge Bush pripažinti Vytauto Lands -
bergio vyriausybę Vilniuje. Tiesa,
Amerika su pripažinimu laukė iki
1991 metų pradžios, kada prie TV
bokšto ir radijo pastato Vilniuje žuvo
jaunieji laisvės gynėjai. 

Šiandien BAFL ir toliau turi tęs-
ti veiklą, remdama Amerikos ir Bal-
tijos šalių bendrus interesus ekono-
mikoje, prekyboje, gynyboje. Reikia

ir toliau remti Baltijos šalių organi-
zacijos JBANC Washington, DC veik-
lą. Visa istorinė tos veiklos tiesa
turėtų būti dokumen tuota, paviešin-
ta, nufilmuota, kad niekad niekas
nebūtų užmirštas, – savo kalbą baigė
pirmasis BAFL prezidentas Mažeika.

Pagrindinę kalbą pokylyje pasa -
kė Estijos Tautinės Nepriklausomos
partijos įkūrėjas Tunne-Valdo Ke-
lam,  vienas žymiausių Estijos bu vu-
sių disidentų, Europos sąžinės ir Ko-
munizmo  Prahos Deklaracijos sig-
nataras. Kelam yra baigęs Tartu uni-
versitetą, dirbo Estijos Centriniame
archyve. Šiuo metu jis yra Europos
Parlamento narys. Kalbėtojas pri mi -
nė faktą, kai keli JAV Kongreso na-
riai nuvyko pas Michail Gorbačiov
kalbėti dėl Molotov-Ribbentrop pakto
ir jo pasekmių Baltijos šalims. So vie -
tų vadovas, prispaustas narių ir Bal -
tijos žmonių bei išeivių Amerikoje
su rengto referendumo, o taip pat
,,Bal tijos kelio’’ viešumo, davė nuro-
dymą surasti archyvuose Molotov-
Ribbe n trop pakto originalą. Šis fak-
tas tapo pagrindiniu argumentu
šalių nepriklausomybės atkūrimo
idėjai jau remiantis tarptautine tei-
se. Laisvę tautos turė jo ginti. Net po
nepriklausomybės at kūrimo Baltijos
šalyse 1990 metų pabaigoje okupaci -
nė valdžia dar kartą mėgino karine
jėga sustabdyti tautas: taikiose de -
monstracijose Estijoje žuvo vienas,
Latvijoje – du, o Lietuvoje – 14 laisvės
gynėjų. Visi turėtų suprasti, kad Tė -
vy nių išvadavimas buvo grupinė
veik  la – tiek Tėvynėje, tiek ir išeivi-
joje. Kelam pastebėjo, kad dar daug
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REGINA GASPARONIENĖ

Los Angeles, CA

klau simų nėra išspręsta: buvusi oku-
pa ci nė jėga – Rusija – nesutinka su-
mokėti už padarytą žalą okupuotų ša-

lių žmonėms; rusų disidentai demok-
ra tai Andrej Sacharov, Sergej Kova-
liov viešai pasakė ir dabar pasako
daugiau, negu jau lais vų Baltijos ša-
lių vadovai. Šiuo metu mūsų šalys
yra ekonominėje krizėje, reikia ne
tik džiaugtis NATO ir Euro pos Są-
jungos naryste, bet ir siekti bend ro-
mis jėgomis, kad istorija ne pasikar-
totų. ,,Europos Parla men te  mes  mo-
komės  budriai sekti ir rea guo ti į vi-
sus įvykius’’, – baigė kalbą Kelam.

Po oficialios dalies vyko nuo sta-
bus vyrų okteto ,,Tolimieji aidai’’
koncertas. Malonu buvo klausytis
jau nų solistų Alekso Vilko, Eriko
Petraičio, Stepo Puodžiūno, Virgio
Kas pučio, Lino Polikaičio, Tauro
Rad venio, Daniaus Anelausko ir Vik -
toro Ralio dainavimo. Renginio pa -
bai goje programą pratęsė estų rocko
žvaigdė Marya Roxx.

Regina Gasparonienė – baigė ma-
tematiką, dirba bankų sistemoje. Išau-
gino tris sūnus, turi šešis vaikaičius. 

Linksma svečių grupė. Sėdi: Valentina Maciule vičie nė, Janina Grauzdienė, rašinio auto -
rė ir Birutė Tumosa; stovi: Vita Markevičienė, Dainius Vaidila, studentė iš Vilniaus,
Albinas Marke vičius, Ona Katilienė ir Giedrius Lunskis.               Kęsto Kazlausko nuotr.

AFL minėjimo vadovai ir svečiai (iš kairės): dabartinis BAFL prezidentas Imants Leitis,
Kelam, svečias kalbėtojas Tunne-Valdo Kelam, Valdis V. Pavlovski, Lietuvos Respublikos
garbės konsulė Los Angeles Daiva Navarrette ir Ai vars Jarumanis.

LA Amerikos baltų laisvės lyga atšventė 30-metį

Brangius Tòvelius, 
sulaukusius deimantinio 60 m. vedybinio jubiliejaus,

sveikina ir linki Sveikatos, Meilòs, DÏiaugsmo, 

daug saulòt˜ dien˜ ir Dievo palaimos

Vaikai – Roma ir Vincas, vaikaiãiai Linutò, Matas,
Vincas, Jonas, Paulius, Edvardas, Rima, Petras ir Tomas

Elena ir Eduardas Ol‰auskai susituokò

1951 m. lapkriãio 4 d. Hamilton, Canada
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Š.m. spalio 22 d. Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuo-
pos jaunučiai su savo vadovais uždegė laužą Ateitininkų namų sodelyje.
Būreliai vaidino, tėveliai džiaugėsi, mamos sotino skanėstais, muz.
Darius Polikaitis akordeonu pritarė laužo dainoms. Laužo įspū džiais
pasidalina 5 skyriaus jaunis Gilius Aleksa. 

Šiandien lietuviškoje mokyloje aš galvojau: ,,Kokia graži diena, kaip tik
tinka laužui.” Tą vakarą, kai atvykom į Ateitininkų namus, kuopos
globėja Laima Aleksienė liepė: ,,Susiskirstykite būreliais.” Aš su savo

būrelio draugais paruošėm pasirodymą laužui. Mes nutarėm suvaidinti mįs-
les. Kai pasiruošėm, išėjom į lauką pažaisti futbolo. Pažaidus, globėja Laima
pakvietė visus prie laužo. Viena mergaitė, Monika Papartytė, kuri šventė savo
gimtadienį spalio mėnesį, uždegė laužą. Mes jai padėjom dainuodami. Po tų
dainų buvo labai gražių vaidinimų. Kai priėjo mano būrelio eilė, mes garsiai ir
gražiai sakėm mįsles. Kad padėtume žmonėms suprasti mūsų mįsles, mes
išvaidinom. Kai baigėm, toliau dainavom laužo dainas. Po visų vaidinimų sus-
tojom į ratą ir,  susijungę rankomis, sugiedojome giesmę ,,La ba nakt iš širdies.”
Po to subėgom į Ateitininkų namus pavalgyti makaronų su mėsa.  Atsigėrėm
kakavos ir vėl išbėgom pažaisti. Dar valgėm ,,smores” ir kitokius pyragaičius,
atsisveikinom ir važiavom namo. — Gilius Aleksa

Laužo šeimininkės. Iš k:  Ingrida Šlajuvienė kepė saldumynus, Gabija Vaitkevičienė
paaukojo produktus iš savo ,,Subway” restorano, Jūratė Gučienė išvirė makaronus,
Asta Čuplinskienė ir Giedrė Savukynienė maišė, kepė ir tvarką darė. 

Ritos Rušėnienės nuotr.

Šis  ,,Ateities” numeris yra stambus, 64 pus-
lapių. Jame daug vietos skirta  šių metų vasaros
stovykloms Lie tuvoje ir Amerikoje. Ypač nuo-
taikingai aprašytos moksleivių ir sendraugių
ateitininkų stovyklos Dai navoje bei Studijų ir
poilsio savaitė Kennebunkport, Maine valstijoje.
Išskirtinai įdomūs Inesos Čai kaus kienės įspū-
džiai apie jos ir jos vyro kelionę Amerikoje. Čia
būdami, jie dalyvavo keletoje stovyklų Dainavoje
ir arčiau susipažino su Čikagos lietuvių gyveni-
mu. ,,Vis galvodavau, ar ‘Dainava’ Michigan vals-
tijoje yra tokia graži, kokią aš mačiau nuotrau-
kose.  Ji dar gražesnė negu nuotraukose, nes nie-
kas negali nufotografuoti to jausmo, kurį patiri
būdamas ‘Dainavoje’, tos patirties, kurią įgyji at-

vykęs į vietą, kur dau-
giau nei 50 me tų buvo
puoselėjamas lietuviš-
kumas ir atei ti ninkiš-
kos tra di ci jos” – savo
apra šymą pradeda I.
Čai kaus  kie nė.

Žurnalą, leidžia-
 mą Lietu voje, suma-
niai reda guoja Reda Sop-
ranaitė. Prenumeratos kaina JAV ir Ka-
nadoje yra 45 USD. Dėl prenumeratos JAV kreip-
tis į Ramunę Kubiliūtę rkubilius@yahoo.com,
Kanadoje – į Vincą Kolyčių, vincask@hotmail.
com. – R. Kr. 

Čikagos jaunučių ateitininkų būrelių vadovai vedė laužo dainas. Iš k. moksleiviai Audra Siliūnaitė, Siga Kisieliūtė, Alena Pranckevičiūtė, Vilija Aleksaitė, Tomas Čyvas, Rimas
Barškėtis, Mantas Naris, Greta Žilytė ir Gabrytė Razmaitė.                                                                                                                                                                                  Dainos Čyvienės nuotr.

Jaunučiai su savo globėja stebi laužo vaidinimus. Pirmoje eilėje iš k.: Žiba  Kisieliūtė, Emma Klein, Kris-
tina Barškėtytė. Antroje eilėje: Kristina Katiliūtė, Rasa Sinakovaitė, Elena Mičiulytė, Aistė Kavaliaus-
kaitė ir kuopos globėja Laima Aleksienė.                                               

Alan ir Ilona Didžbaliai su dukrytėmis, apšviesti laužo liepsnos. 

Dainos Čyvienės nuotr.

LAUŽAS DEGA

2011 m. ,,Ateities” nr. 8 – jau čia!
Gruodžio 4  d., 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių

centre, Lemont, vyks dokumentinių filmų „La ge rių
moterys” pristatymas. Bus ro do mos Vytauto Da ma -
ševičiaus ir Juozo Matonio su kur tos televi zi jos lai-
dos apie ateitininkes mo te ris, kalėjusias sovieti -
niuo  se lageriuose: Adelę Dirsytę, Stefaniją Ladigie-
nę, s. Nijolę Sadū nai tę. 

Popietėje dalyvaus ir filmus pristatys šio pro-
jekto sumanytoja, ,,Ateities” red. Reda So pra naitė.
Pasak redaktorės ,,Šis dokumentinių laidų ciklas —
tai nauja ‘Ateities’ redakcijos veikla. Norime pri si -
dėti prie ateitininkų ir kitų Lietuvai nusipelniusių
žmonių įamžinimo.” 

Popietę rengia Pal. Jurgio Matulaičio misija ir
Čikagos ateitininkai sendraugiai. 

„La ge rių moterys” – filmų premjera Čikagoje
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Vida Jankauskienė: ,,Šalpos ateitis yra šviesi”

Šiaulių ,,Sandoros” pagrindinės mokyklos stovykla  – viena iš daugelio, gaunanti LKRŠ
paramą. 

Atkelta iš 4 psl.
Studentas turi užpildyti LKRŠ

anketą, pristatyti reikalingus doku-
mentus su dvasiškio arba vienuolės
rekomendacija. Studentas turi būti
lietuvis, praktikuojantis katalikas su
ne žemesniu nei 7.0 taškų vidurkiu.
LKRŠ anketas jaunimas gali gauti,
susisiekę elektroniniu paštu: lcra@
earthlink.net. LKRŠ adresas: 64-25
Perry Ave., Maspeth, NY 11378-2441.
Norintys studijuoti už Lietuvos ribų
taip pat užpildo anketą, pristato rei-
kalingus dokumentus ir gauna vieti-
nio ordinaro rekomendaciją. Studen-
tai, kurie atitinka reikalavimus, daž-
niausiai gauna stipendijas. Šalpoje
yra anoniminio aukotojo įkurtas
kardinolo Vincento Sladkevičiaus
fondas, kurio tikslas – remti lietuvių
kunigų, vienuolių, vienuolijos seserų
bei katechetų studijas ir dvasinį
pasiruošimą. Nuo Nepriklausomy-
bės atkūrimo jau yra skirta daugiau
kaip 1,300 stipendijų.

Šalpa pati nevykdo jokių projek-
tų, o tik skiria paramą pagal pateik-
tus prašymus, kuriems pritaria vie-
tiniai ordinarai arba provincijolai
bei generaliniai vyresnieji. Verta pa-
minėti, kad parama skiriama direk-
torių tarybos arba valdybos nuožiūra
įvairiausiems projektams, išskyrus
statybos reikalams, jeigu prašymo
tikslas nesikerta su Šalpos įstatais.
Reikalaujama atsiųsti ataskaitą apie
kiekvieną įvykdytą projektą ir tai,
pašnekovės nuomone, kai kuriems
prašytojams sudaro sunkumų, nes
praeityje to nebuvo griežtai reikalau-
jama. V. Jankauskienė sako, kad da-
bar, kaip ir praeityje, Šalpa stengiasi
patenkinti gautus prašymus. Reikalų
tvarkytoja patikino, jog stengiamasi
atsižvelgti ir į LKRŠ aktyvių narių
arba direktorių pasiūlymus.

Nuo Šalpos įkūrimo jos įstatuose
buvo aiškiai pasakyta, kad parama
teikiama tik Lietuvai religiniams,
labdaringiems, socialiniams, dvasi-
niams reikalams, tačiau neseniai pa-
keitus įstatus, parama gali būti su-
teikta ir organizacijoms už Lietuvos
ribų. Tai jau buvo padaryta keletą
kartų, kai parama buvo suteikta JAV,
Airijoje ir Romoje veikiančioms or-
ganizacijoms. Išskyrus stipendijas,
parama teikiama tik organizacijoms. 

Per tuos metus Šalpa, kaip ir
daugelis kitų lietuviškų organizaci-
jų, pajuto atoslūgį renkant lėšas ir tai
atsiliepė teikiant pagalbą, kai prašy-
mų skaičius vis didėjo, o lėšos smar-
kiai mažėjo. Vis dėlto Šalpa, pade-
dant daugeliui geradarių, tarp kurių
– prel. Vincas Bartuška,  Oak Tree

Philanthropic Foundation, G. Levins-
kas, Luko/Užupių ir J. I. Valauskų
fondai, a. a. prel. J. Prunskis,  a. a.
arkivysk. Č. Salatka, A. Snelius, G.
Zaborskis, kun. Mato Čyvo ir Zenono
Obelenio vadovaujamas komitetas
Šalpai remti St. Petersburg ir Cleve-
land bei rengiant rinkliavas lietu-
viškose parapijose sugebėjo paten-
kinti prašymus, atgaivinant Lietuvo-
je vyskupijas, parapijas, jaunimo
organizacijas, steigiant visą glėbį
naujų organizacijų. 

Neapleido Šalpa nei katalikiš-
kos/krikščioniškos spaudos, radijo,
interneto – organizacija yra daug
finansiškai prisidėjusi prie laikraš-
čių, žurnalų ir knygų leidybos, atsi-
liepdama į prašymus, gautus iš Lie-
tuvos su užpildytomis LKRŠ anketo-
mis. Kadangi Šv. Rašto išleidimas
vienoje knygoje pareikalavo didelių
lėšų, tai buvo išskirtinis atvejis, kai
buvo renkamos lėšos šiam projektui
įvykdyti. Šv. Rašto Senojo Testamen-
to vertėjas iš hebrajų, aramėjų ir
graikų kalbų yra a. a. prel. Antanas
Rubšys, o Naujojo Testamento iš
graikų kalbos – kun. Česlovas Kava-
liauskas, kurio pristatymą surengė
LKRŠ net ir Brooklyn, NY. Šalpoje
taip pat yra a. a. prel. J. Prunskio fon-
das, skirtas žurnalistų premijoms.
Per V. Jankauskienės tarnystės Šal-
poje laikotarpį kūrėsi ir užsidarinėjo
nemažai spaudos leidinių. Pasak jos,
sunku pasakyti, ar pastaruoju metu
sumažėjo tokių leidinių poreikis, tik
ji sakė pastebėjusi, kad religinio tu-
rinio spaudai vis daromos kliūtys
Lietuvoje ir pavargę leidėjai nulei-
džia rankas bei pasiduoda. Dėl be-
galinių mokesčių ir reikalavimų jau

Parama keliauja ir į Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namus.      LKRŠ archyvo nuotr.

gresia pavojus net laikraščiui ,,XXI
amžius”, o skaitytojų gretos, deja,
tikrai negausėja. Šiuo metu LKRŠ
remia populiarią spaudą: ,,XXI am-
žių”, ,,Žemaičių saulutę”, vaikų laik-
raštėlį ,,Bitutė”, žurnalą ,,Artuma”,
ateitininkų žurnalą ,,Ateitis”, Balta-
rusijos lietuvių nemokamą laikraštį
,,Lietuvių godos” ir šioms dienoms
taip svarbų krikščioniškos pažiūros
internetinį laikraštį Bernardinai.lt.

Šiuo metu, kaip ir visų organi-
zacijų, Šalpos padėtis žymiai susilp-
nėjo. Tačiau reikalų tvarkytoja pasi-
džiaugė, kad organizacija gavo keletą
stambių palikimų ir juos investavusi
organizacija gali toliau tęsti savo
veiklą. Pavienių aukotojų labai su-
mažėjo ir be jų sunku planuoti ateitį.
Pašnekovė apgailestauja, kad trečia-
bangiai mažai prisideda savo auko-
mis, ji svarsto, kad taip yra todėl, jog
užaugę sovietinėje sistemoje nedaug
žino apie LKRŠ. Šalpos senbuvė kvie-
čia tuos, kurie supranta ir įvertina

organiza-cijos atliekamų darbų svar-
bą, nuo-širdžiai aukomis ir maldomis
prisi-dėti prie organizacijos palaiky-
mo, kuriant gražesnę ir šviesesnę
mūsų šalies ateitį. V. Jankauskienė
priminė, kad Šalpa yra ne pelno sie-
kianti organizacija ir jai skirtos
aukos yra nurašomos nuo JAV Fe-
deralinių mokesčių. 

V. Jankauskienė sakė, kad jai
sunku išskirti ką nors iš savo darbo
metų Šalpoje, tačiau didžiausią įspū-
dį paliko didėjanti jaunimo katalikiš-
ka/krikščioniška veikla, įvairių tau-
tinių, religinių švenčių minėjimai,
naujų vyskupų įšventinimai, studen-
tų siekimas vis labiau tobulėti. Įsimi-
nė II Eucharistinis kongresas, kurio
išvakarėse į amžinybę iškeliavo J. E.
Lietuvos kardinolas a. a. Vincentas
Sladkevičius, MIC, po to, apsuptas
gausiai susirinkusių brolių dvasiš-
kių, seserų vienuolių bei brolių, se-
sių lietuvių po prisikėlimo Mišių
Kauno arkikatedroje palaidotas Emi-
nencijos numylėtoje Lietuvos žemėje.
LKRŠ reikalų tvarkytoja paminėjo,
kad jai ypač malonius prisiminimus
paliko Šalpos pagalbą gavusiųjų pa-
dėkos žodžiai, nuotraukos. V. Jan-
kauskienė įsitikinusi, kad visų, ne
tik jaunimo pasižadėjimai prisiminti
Šalpą maldose padėjo, padeda ir pa-
dės organizacijai sėkmingai ir pras-
mingai toliau darbuotis Lietuvos
Bažnyčios ir visų paramos prašan-
čiųjų labui.  

Pokalbio pabaigoje Vida palinkė-
jo naujam LKRŠ prezidentui prel. E.
Putrimui gražių, sumanių vadovavi-
mo dienų. ,,Kiek mano patirtis lei-
džia, jaučiu, kad Šalpos ateitis yra
šviesi. Tikiu, kad LKRŠ įneš nau-
dingą įnašą mūsų mylimos Lietuvos
katalikiškai/krikščioniškai ateičiai.
Tegyvuoja LKRŠ dar daugelį metų!”
– toks buvo Vidos palinkėjimas.
Teišsipildo jis.      

Šalpa remia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybą. 

LKRŠ reikalų vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius, MD, pasirašo sutartį su rangovais
praplėsti LKRŠ būstinę Brooklyn, NY. Iš k.: kun. Leonardas Andriekus, OFM, Gintė
Damušytė, Marijona Skabeikienė, vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, architektas V. Vytuvis,
šalia kun. K. Pugevičiaus, MD, sėdi rangovas LoSardo.                        L. Tamošaičio nuotr. 
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Spalio mėnesio paskutinį sekma-
dienį aikštėje prie Pasaulio lietuvių
centro, Lemont, „Lituanicos’’ vyrų
fut bolo komanda žaidė pirmąsias pri -
dėtines pirmenybių rungtynes „Met -
ro politan’’ lygos I divizijoje. 

Mūsiškių varžovė buvo lenkų
„Highlanders’’ vienuolikė, kuri pir-
menybių lentelėje užima septintą
vietą („Lituanica’’ yra ketvirta). Re -
gu liariojo sezono metu „Lituanica’’
buvo įveikusi „Highlanders’’ 3:2. 

Šį kartą mūsiškiams reikalai
klos tėsi prasčiau ir jie vos ne vos iš -
plėšė lygiąsias. Svečiai beveik visą
rungtynių laiką, lyjant lietučiui, pir-
mavo 2:0. Tik per paskutines 7 žaidi-
mo minutes „Lituanica’’ nusprendė
parodyti, kad gali žaisti geriau. Ir tai
jiems pavyko – rezultatas buvo išly-
gintas. Jei ne teisėjo šališkumas,
rungtynės galėjo baigtis 3:2 mūsiškių
naudai. 

Kitų praėjusio sekmadienio I
divizijos rungtynių rezultatai: „Fire’’
– „Barcelona’’ (7:0), „Lions’’ – SC

„Scripska’’ (3:2), „Vings’’ – „Mora-
via’’ (2:0).

Kitą sekmadienį mūsiškiai turė -
tų rungtyniauti su antroje vietoje
esančia komanda „Lions’’, tačiau ra -
šant šias eilutes iš lygos vadovybės,
kol kas jokio oficialaus pranešimo
apie tai dar nebuvo gauta. 

Praėjusį sekmadienį vykusių
„Major’’ lygos komandų rungtynių
rezultatai:

„Kichers’’ – „Schwaben’’ 0:1;
„Sockers’’ – „Eagles’’ 0:6;
„Vikings’’ – „Connections’’ 3:2;
„Green White’’ – „International’’

2:1;
„United Serbs’’ – „Zrinski’’ 0:1.
Po spalio 30 d. susitikimų pirmo-

je lentelės vietoje yra „Schwaben’’ –
22 taškai, antroje – „Eagles’’ su 20
tšk., trečioje – „United Serbs’’ (18
tšk.). Paskutinėje – 10-oje vietoje –
„Zrinski’’ su 1 tašku.

Priminsime, kad vis dar rengia-
masi „Lituanicos’’ klubo 60 metų
minėjimui ir šio klubo muziejaus ati -
darymui. Tuo daugiausia rūpinasi
Al bertas Glavinskas.  

„Lituanicos’’ futbolininkai 
sužaidė lygiosiomis 

Gal nedaug kas žino, kad Čika -
goje, šalia kitų lietuvių sporto ko-
mandų, gyvuoja ir ledo ritulio ko-
manda, žaidžianti ir vietos pirmeny-
bėse. Du sezonus ji rungtyniavo „Bal-
tic” pavadinimu, o šiemet jį pa keitė
ir dabar yra žinoma savo rėmėjų –
„Atlantic Ex press” – vardu.

Šį sezoną ji rungtyniauja Čika-
gos C2 mėgėjų lygoje. Iki šiol lietuvių
komanda 5 rungtynėse iškovojo 3 per-
gales. Iš viso lygoje, kurioje žaidžia
,,Atlantic Express”, varžosi 11 ko-
man dų.

Rungtynės vyksta „Sportplex”
arenoje (451 Plainfield R., Darien, IL).

Atrodo, jog šiemet mūsiškiams se -
kasi neblogai, žiūrovai yra kviečiami
juos palaikyti.

Prasidėjo naujas lietuvių 
tinklinio lygos sezonas

Lietuvių tinklinio lyga (ALTC)
Lemont jau pradėjo 6-jį sezoną. Šį
kartą lygoje rung tyniauja net 9 ko-
mandos. Vadovas Mindaugas Jankū-
nas pažy mėjo, jog tai yra pats di-
džiausias ko mandų skaičius nuo pat
lygos įsteigimo pradžios.

Rungtynės vyksta Pasaulio lietu-
vių centro didžiojoje salėje, Lemont,
IL. Jos prasideda 3 val. po pietų. Var-
žy bos vyks dviem ratais.

Čikagos ledo ritulio komanda

Lietuviai pasaulio kurčiųjų badmintono 
čempionate iškovojo keturis medalius

Pietų Korėjoje vykusiame 3-ia-
jame pasaulio kurčiųjų badmintono
čempionate Lietuvos atstovai iškovo-
jo keturis medalius – vieną aukso, du
sidabro ir vieną bronzos. 

Mišrių dvejetų varžybų nugalė-
tojais tapo Kristina ir Tomas Dovy-
daičiai. Jie paskutinėse rungtynėse
21:16, 21:19 įveikė rusus Artemij
Karpov ir Aliona Soboleva.  Pakeliui
į paskutinį ratą, brolio ir sesers pora
nugalėjo varžovus iš Bulgarijos,
Didžiosios Britanijos, Pietų Korėjos
ir Rusijos. 

Vienetų varžybose mūsiškiai
pelnė du sidabro apdovanojimus.
Moterų varžybų nugalėtojos vardą
gynusi K. Dovydaitytė 13:21, 13:21
pralaimėjo Fan Jung-Yu, o vyrų var-

žybų baigiamosiose varžybose Kazi-
mieras Dauskurtas 11:21, 21:23 nusi-
leido rusui A. Karpov. 

Komandų varžybose Lietuvos
rinktinė iškovojo bronzos medalius.
Mūsų šalies atstovai rungtynėse dėl
trečiosios vietos 3–0 nugalėjo Bulga-
rijos komandą. 

Lietuvos kurčiųjų rinktinių na-
riai šiais metais pasaulio ir Europos
čempionatuose iškovojo net 21 me-
dalį. Mūsų šalies sportininkai ant
prizininkų pakylos kopė pasaulio
orientavimosi sporto (8 medaliai),
badmintono (4) ir krepšinio (2) čem-
pionatuose bei Europos stalo teniso
(4), lengvosios atletikos (2) ir imtynių
(1) pirmenybėse. 

ELTA

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusią savaitę pirmą kartą
vykusį Indijos didįjį apdovanojimą
laimėjo jau antrą „Formulės 1” čem-
piono vardą užsitikrinęs Sebas tian
Vettel.

Visus 60 ratų pirmavęs Vettel
lenktynes pradėjo iš pirmosios vietos
ir nė karto nebuvo aplenktas. Jo ne -
sugebėjo aplenkti net sėkmingai va -
žiavęs Jenson Button, kuris lenk-
tynes pradėjo iš penktosios vietos, o
baigė antras. Trečias liko „Ferrari”
lenktynininkas Fernando Alonso,
ketvirtas – „Red Bull Racing” atsto-

vas Mark Webber, penktas – sep-
tyniskart „Formulės 1” laimėtojas
Michael Schumacher.

Likus dviems ratams iki čempio -
nato pabaigos, Vettel jau yra surin-
kęs net 374 taškus. Palyginti su vokie-
čiu, antroje vietoje bendroje lenkty-
ni nin kų įskaitoje esantis Button turi
tik 240 tšk. Ispanas Alonso – 227 tšk.,
Webber – 221 tšk., o Lewis Hamilton
yra surinkęs 202 tšk.

Kitos lenktynės vyks Jungtiniuo-
se Arabų Emiratuose lapkričio 13
dieną. Tai bus trečios lenktynės Abu
Dabio kelyje, praėjusias dvejas lai-
mėjo Vettel.

Indijos didįjį apdovanojimą laimėjo 
S. Vettel

PAUL TRIUKAS

Praėjusią savaitę paaiškėjo šių
metų „Major League Baseball”
(MLB) nugalėtojai. Baigiamajame
rate, vadinamame „World Series’’,
kur žaidžiama iki keturių pergalių,
varžėsi ,,Te xas Rangers’’ ir „St. Louis
Cardi nals’’. 

Pirmąjį susitikimą St. Louis
mies  te, Missouri valstijoje, laimėjo
šei mininkai. Rungtynės baigėsi re-
zultatu 3:2. Antrosios vėl buvo žai-
džiamos „Busch Stadium” St. Louis
mieste. Daugiau nei pusę rungtynių
laiko rezultatas buvo 0:0, tačiau sep-
tintame kėlinyje „Cardinals” įsveržė
į priekį (1:0) ir atrodė, jog atitrūks
nuo Texas valstijos komandos. Vis
dėlto paskutiniame, devintame, kėli-
nyje du taškus pelnė „Ranger” žaidė-
jai, kovą laimėdami 2:1.

Trečios, ketvirtos ir penktos
rung tynės vyko „Ranger Ballpark in
Arlington” stadione Texas. Pirmą -
sias rungtynes JAV pietuose laimėjo
„Cardinals”. Svečiai sugebėjo šeimi -
ninkus sutriuškinti net 16:7. Net tris
„home runs” pelnė „Cardinals” žai -
dė  jas Albert Pujols. Vis dėlto sve -
čiams iš JAV vidurio nepavyko išlai -
kyti nuostabaus žaidimo. Ketvirtą -
sias serijos rungtynes laimėjo „Ran -
gers” 4:0 ir išlygino serijos rezultatą
2–2. Penktas rungtynes laimėjo „Ran -
gers”. Namie žaidę „Rangers” priva -
lėjo laimėti ir nenuvylė savo gerbėjų,
švęsdami pergalę prieš „Cardinals”
4:2. Texas klubas tuomet serijoje
įsiveržė į priekį – 3–2.

Šeštos rungtynės buvo žaidžia -
mos St. Louis. Tai buvo lemiamos
rung tynės. Jei būtų laimėję „Car-
dinals”, kitą dieną būtų vykusios
septintos rungty nės, o jei būtų lai-

mėję „Rangers’’, jie pirmą kartą
klubo istorijoje būtų tapę „World
Series” taurės laimėtojais. Šešta me
susitikime prireikė pratęsimo. Po
devynių kėlinių rezultatas buvo ly -
gus 7:7. Papildomame, dešimtame,
kė linyje iš pradžių du taškus pelnė
„Rangers”, tačiau „Cardinals” atsakė
dviem taškais ir rezultatas po dešim-
tojo kėlinio buvo 9:9. Vienuo likta-
jame kėlinyje „Rangers” nesugebėjo
pelnyti taškų, o „Cardinals” pelnė
vieną tašką, laimėdami 10:9 ir išly-

gin dami baigiamojo rato seriją 3–3.
Septintąsias ir lemiamas rungty -

nes laimėjo namuose žaidę „Cardi -
nals”. Net tris „home runs” St. Louis
klubui pelnė Allen Craig, padėdamas
„Cardinals” laimėti 6:2. St. Louis klu -
bui tai vienuoliktas „World Series’’
titulas istorijoje. Paskutinį kartą ko -
manda pergalę šventė 2006 metais,
kai laimėjo baigiamąją seriją 4–1
prieš ,,Detroit Tigers” klubą.

Naudingiausiu šios serijos žaidė -
ju pripažintas David Freese. Trečioje
bazėje žaidžiantis sportininkas regu-
liariojo sezono metu laimėjo naudin-
giausio žaidėjo vardą, tapdamas tik
šeštuoju beisbolo žaidėju, laimėjusiu
du naudingiausio žaidėjo apdovano-
jimus per vieną sezoną.

„World Series’’ laimėjo „Cardinals’’
PAUL TRIUKAS

Sebastian Vettel.                                                                                                                 AP nuotr.

St. Louis klubas švenčia pergalę.
AP nuotr.

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org
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Parodoje – Lie tu vos karininkų šeimų likimai
MONIKA KRIKŠTOPAITYTĖ

Lapkričio 4 d. Vilniaus Pamėn kalnio galerijo-
je atidaryta Kęstučio Grigaliūno instaliacija
„Aš nežinojau, Mylimasai, kad bučiuoju tave

paskutinį kartą”.
K. Grigaliūno instaliacija kalba apie patį sun-

kiausią kankinimo būdą – kankinimą ilgalaike ne-
žinomybe. Kū rinys sukurtas apmąstant Lie tu vos
karininkų šeimų likimus, sulau žytus po Rusijos
kariuomenės įsiver žimo 1940 metais. Išblaškyti ir
atskirti artimieji nugyveno ištisus gyveni mus ne-
galėdami vieni su kitais pasimatyti ar net susisiek-
ti.

Mįslingi dingimai, nepatikimos nuogirdos, su-
ėmimai, klaidinimas, mirtys, trėmimai, nuolatinis
bėgimas, slapstymasis, spąstai, jauku pa versti vai-
kai, negalėjimas pasitikėti absoliučiai niekuo, ty-
los kapas, gy venimas esant taikiniu, metų metus
trukusi visuotinė nežinia – tai visos kartos kasdie-
nė realybė, į kurią siūlo įsigilinti menininkas.

Instaliacijoje pristatomas iš ar chyvų surinktų
Lietuvos karininkų (leitenantų, kapitonų, majorų,
pulki ninkų ir generolų) šeimyninių nuot raukų
prieš nelaimes rinkinys. Po kiekviena jų surašyti
patirtų represijų faktai. Ant priešingose pusėse
esančių sienų iškabintos nesusi sie kiančios mote-
rų ir vaikų portretų grupės. Kaip ir gyvenime, ar-
timieji pristatomi atskirti. Vyrų, tėvų, my limųjų –
buvusių Lietuvos karininkų – portretai su archyvi-
ne medžiaga sudėti į segtuvus. Lankytoja/s, turin-
ti/s pakankamai ryžto, gali skaityti gyvenimo ap-
rašymus ir įsitikinti, kad kūrinio simbolinis ir
emocinis krūvis yra paremtas daugybe tikrų labai
skaudžių istorijų.

„Aš nežinojau, Mylimasai, kad bučiuoju tave
paskutinį kartą” – monumentalios apimties ir kon-
ceptualaus formato instaliacijų ciklo, įvaizdinan-
čio istorinę atmintį, bai gia masis projektas. Kaip ir
ankstesniuose paskutinių trejų metų kūri niuo se,
K. Grigaliūnas nesirengia bū ti kaltintoju, o siekia
peržiūrėti už slo pintas skausmingas patirtis, pa -

bandyti suprasti sunkiai suvokiamus likimus, ras-
ti atleidimo galimybę ir taip atkurti prasmę. Me-
nininko užmojis verčia remiantis kertiniais jaus-
mais, o ne ideologija permąstyti politinių žaidimų
iškamšomis tapusias sąvokas: šeima (ryšys), laisvė
(ga limybė), tėvynė (bran-
gi vieta ir idėja), emi-
gracija (teisė išlikti).

K. Grigaliūnas stu-
dijavo grafiką, tačiau
niekuomet neišsiteko
vienos srities, žanro ar
medijos ribose. Savo kū-
ryboje taikė įvairias
grafikos, ta pybos, skulp-
tūros technikas, plėtojo
objekto, instaliacijos
strategijas. K. Grigaliū-
nas yra nuosekliai ir la -
bai aktyviai kuriantis
menininkas: per savo
veiklos laiką surengė
daugiau kaip 50 įsimin-
tinų personalinių paro-
dų, dalyvavo reikšmin-
gose gru pinėse parodo-

se Lietuvoje ir užsienyje.
Istorinės praeities įvaizdinimas buvo aktualus

visoje K. Grigaliūno kū ryboje, pradedant grafikos
atspaudais, kalbančiais apie tremtį ir per sekioji-
mus – tęsiant daugianariu kū ri niu „Tautiška gies-
mė” (2004 m.). O pastaruoju metu menininkas
kuria instaliacijų ciklą, kurį sudaro parodos „Apie
MEILĘ: 130 biografijų, 27 portretai, 104 pirštų ats-
paudai, 754 žmonių veidai” (skirtas 1944 m. Tus ku-
lėnų masinėms žudynėms, nagri nėja meilės tėvy-
nei temą); „Mirties dienoraščiai” (1940–1941 m. su-
imtų ir sušaudytų, nukankintų, mirusių la geriuo-
se politinių kalinių portreti nės nuotraukos pada-
rytos sovietiniuose kalėjimuose) ir knyga „Mirties
dienoraščiai” (2010 m.); instaliacija „1941” (per
1941 m. pirmuosius masi nius trėmimus nukentėju-
sių žmonių asmeninių albumų nuotraukos, ku rios
buvo „represuotos” drauge su jų savininkais). Šis
ciklas tiria traumi nes sovietinio genocido pasek-
mes žmo gaus sielai.

Bernardinai.lt

Kęstutis Grigaliūnas. Tomo Urbelionio/BFL nuotr.

22-oji Lauryno Ivinskio premija
už geriausią per metus išleistą kalen-
dorių šiemet skirta kalendoriui „Dr.
Jono Šliūpo archyvą bevartant”
spalio 26 d.  įteikta Šiaulių universite-
to bibliotekai.  Premija įteikta Šiaulių
rajone, Kuršėnuose, kur vyko Lie -
tuviško kalendoriaus šventė. 

Kalendorius, skirtas daktaro Jo -
no Šliūpo 150-osios gimimo metinėms,
sukurtas iš Šiaulių universiteto bib-
liotekos Retų spaudinių skyriuje sau -
gomos archyvo medžiagos.

Kalendorius išleistas 500 egz. ti ra -
žu, atspausdintas unikalia technika.

Dar ne taip seniai ne vienas šiau -
lietis, praeidamas pro miesto sa vi -
valdybės pastatą, mesteli akį į atmi-
nimo lentą su užrašu: „Čia 1922 –1925
m. gyveno visuomeni ninkas ir kul tū -
ros veikėjas dr. Jonas Šliūpas”. Mes -
telėdavo žvilgsnį ir nueidavo. Nedau -

gelis praeivių būtų pasakę, kad dr. J.
Šliūpas – rašytojos Gab rie lės Petke -
vi čaitės-Bitės bendraamžis, dr. Jono
Basanavičiaus bendražygis, dr. Vinco
Kudirkos bendraidėjų puo selėtojas,
aušrininkas...

Dr. Jono Šliūpo metai 
Šiauliuose

Šiandien miestelėnų žinios apie
dr. Joną Šliūpą, savo nuostatomis ir
veikla „vardan tos Lietuvos” įsira -
šiusį į Tėvynės istoriją, jau nebe
tokios skurdžios ir atminimų lentos
žadinamų minčių kur kas daugiau.
Priežastis – proginiai dr. Jono Šliūpo
150-ųjų gimimo metinių renginiai.
Šių renginių organizatorė – Šiaulių
universiteto biblioteka. 

2011 m. pradžioje bibliotekos
antro aukšto koridoriuose buvo ro-
doma savotiška dr. J. Šliūpo biografi-
jos laiko juosta. Tai daugybė stendų,
skirtų šios asmenybės gyvenimo ir
veiklos įvykiams atgaivinti. Stendai,
pagaminti Amerikoje daugiau kaip
prieš 10 metų, buvo rodomi San Fran-
cisco Lietuvių Bendruome nėje per
Vasario 16-osios minėjimus,  Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont,  per kas-
metines „Lietuvių dienas” Los Ange-
les, tačiau Lietuvoje jie pa rodyti pir-
mą kartą. Vasario mėnesį biblioteka
pristatė originalų kalendorių „Dr.
Jono Šliūpo archyvą be vartant”, ko-
vo pradžioje Šiaulių cent riniame paš-
te vyko proginis vokų „Jonui Šliūpui
– 150” antspaudavimas, kovo vidury-
je atidaryta dr. Jono Šliūpo asme-
ninių daiktų ir dokumentų paroda
(veikė iki balandžio 16 d.), o jubi-
liejinių ren ginių ciklą už baigė Hu-
mani tarinio fakulteto ir bibliotekos
surengta tar p tautinė interdiscipli-
ninė mokslinė konferencija. Kovo

L. Ivinskio premija – Šiaulių universitete išleisto kalendoriaus rengėjams
mėnesio renginiuose dalyvavo spe-
cialiai šia proga iš JAV atvykęs dr. J.
Šliūpo sūnus Vy tautas Jonas – staty-
bos inži ni e rius, hidraulikos specia-
listas, karjerą plėtojęs Bankoke, Sau-
do Arabijoje. 

Trys „Kodėl?”

Be abejo, kiekvienam smalsu
paklausti, kodėl tiek renginių, kodėl
jie sutelkti Šiauliuose, kodėl viso to
centras – universiteto biblioteka.

Vie nas atsakymas, kaip minėta,
užrašytas atminimo lentoje. Kitą ga -
lima rasti enciklopedijoje: ,,1861 03 06
gimė Rakandžiuose, Gruzdžių vals-
čiuje, prasigyvenusių per kelias gi -
mi nių kartas valstiečių šeimoje.” At -
sa ko į trečią klausimą paieška pra si -
deda sūnaus Vytauto pasakojimuose:
„...archyvą rinkau nuo seno, bet
priešokiais. Nedavė ramybės mintis
– jei aš nesutvarkysiu, niekas kitas
ne padarys. Išėjęs į pensiją kibau
tvarkyti tėvo palikimą. Surinkęs, ką
radau ir gavau California apylin kė -
se, pasukau į Čikagą, į Pensylvania,
kur tėvas dirbo, į Florida, kur pen -
sininkai gyveno. Žmonės mielai
talkino... ”

2005 m. buvo pasirašyta bendra -
darbiavimo sutartis, pagal kurią uni-
versitetas įsipareigojo saugoti, tvar -
kyti ir užtikrinti galimybę ar chyvu
naudotis visiems, besidomintiems
čia saugoma medžiaga. 2009 m. sau-
sio mė nesį gauta pirmoji, tris tonas
sverianti archyvo siunta. 

Dovana kiek skiriasi nuo ana -
logiškų, perduodamų bibliotekos ži-
nion. Čia ne vien rašytiniai šaltiniai,
čia – asmeniniai daiktai (auksiniai
parkeriai, lazda, P. Kalpoko tapyto
portreto kopija. Palangos liaudies
meistro Jono Liukaičio nuostabaus

grožio gintaro mozaika-portretas, di -
delis ant ryžių popieriaus tapytas pa -
veikslas, pirktas Kambodžos šven-
tykloje, ...net pomirtinė kaukė).

Kalendorius – bibliografinė
retenybė

Naudojantis universitete esančia
J. Šliūpo archyvine medžiaga ir buvo
sukurtas kalendorius ,,Dr. Jono
Šliūpo archyvą bevartant”.  Leidinys,
įpakuotas 1920 metų stiliumi – ne -
dažytas rudas  popierius, perrištas
sukto linų pluošto virvute” – jau tapo
tikra bibliografine retenybe. Jam su -
kurti itin daug pastangų dėjo dai -
lininkė Jurgina Jankauskienė, suda -
rytojos – biblio te kos darbuotojos Ali -
na Šalavė jienė, Gražina Augienė, Ri -
ta Jaku tienė, Je lena Sinickienė, Auš -
ra Mingailienė, Jū ratė Augaitė, Gra -
žina Lamanaus kienė.

Kalendorius pasižymi savitumu
ir autentiškumu: kalendoriuje pa -
nau dotos originalios neretušuotos dr.
J. Šliūpo archyvo, jo asmeninių daik-
tų nuotraukos, knygų viršelių, ilius-
tracijų, laikraščių faktūros bei orna-
mento detalės. Kiekvienas mėnesio
lapas skirtingas ne tik tema, paties
daktaro pasakytomis mintimis, įdo -
miomis datomis, bet ir vizualine
išraiška. 

Šiaulių rajono savivaldybė L.
Ivinskio premiją skiria nuo 1990
metų. Šiais metais vertinimo komisi-
jai buvo pateikta beveik 40 kalendo -
rių.

L. Ivinskis (1810–1881) – poetas,
publicistas, vertėjas, pirmojo lietu-
viško kalendoriaus leidėjas.

Laima Apanavičienė 
Paruošta pagal BNS pranešimą

ir Lietuvos spaudą
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APŽVALGOs

Rusija toliau sieks įtakos Baltijos šalyse 
Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Rusijos valdžia Baltijos šalis yra
įtraukusi į priešiškų valstybių sąrašą
ir siekia ten įgyvendinti savo geopoli-
tinius projektus, sako posovietinę erd-
vę University of  California, Berkeley
tyrinėjantis Edward Walker.

Slavų, Rytų Europos ir Eurazijos
studijų instituto ekspertas sa-
kė, kad nors Baltijos šalių na-

rystė Europos Sąjungoje ir NATO
psichologiškai ir politiškai jas atsky-
rė nuo kitų posovietinių respublikų,
jos negali jaustis tokios saugios kaip
Lenkija – Maskva bandys pirkti stra-
teginius projektus, galimos provoka-
cijos, tokios kaip kibernetinis išpuo-
liai, o patys rusai nesilaikys Europos
vertybių.

– Ar ekonomiškai JAV dabar
patiria nuosmukį? Kaip tai gali
paveikti Amerikos požiūrį dėl įsi-
traukimo sprendžiant tarptauti-
nius klausimus? 

– Be abejonės, Jungtinės Valsti-
jos susiduria su dideliais ekonomi-
niais sunkumais. Nuosmukis gali bū-
ti suprantamas dvejopai: absoliutus
ir santykinis.

Santykinis gali būti lyginamas
su kitomis nacionalinėmis ekonomi-
komis arba su išsivysčiusiomis šali-
mis. Visiškai aišku, kad JAV dalis,
kalbant apie pasaulinį bendrąjį vi-
daus produktą (BVP), mažėja ir to-
liau mažės. Augimo tempai besivys-
tančiose ekonomikose ilgą laiką bu-
vo, yra ir dar bus žymiai spartesni.
Pirmiausia – Kinijos. Todėl netolimo-
je ateityje Kinija taps didžiausia pa-
saulio ekonomika.

Tačiau tai tik viena matavimo
pusė. Net ir tapusi didžiausia pasau-
lio ekonomika, Kinija išliks neturtin-
ga šalis ir niekam nebus pavyzdys. Ji
ir toliau desperatiškai bandys vytis
ir išlaikyti augimo tempą. Net ir da-
bar, kalbant apie BVP dalį vienam
gyventojui, Kinijoje ji siekia 6,500–
7,000 dol., Rusijoje – 16,000 dol. Taigi
Kinija nėra išsivysčiusi, bet labai di-
delė ir labai sparčiai auganti šalis.
Tas pats su Indija. Prireiks dešimt-
mečių, kol jos bent jau pradės artėti
prie išsivysčiusių šalių.

Vertinant, kaip JAV sekasi, lygi-
nant su išsivysčiusiomis kapitalisti-
nėmis šalimis, padėtis aiškesnė. Da-
bar nė vienai išsivysčiusiai kapita-
listinei šaliai gerai nesiseka, net Vo-
kietijai. Neaišku, kuri iš tokių šalių
pirmoji išnirs iš krizės su geriausiu
modeliu, užtikrinančiu gana gerą au-
gimą ir santykinai mažą nedarbo ly-
gį. Spėju, kad tai bus JAV. Nors vis la-
biau suvaržyta, JAV ekonomika te-
bėra lanksčiausia, geba geriausiai
prisitaikyti ir yra dinamiškiausia.

Kalbant apie absoliutų nuosmu-
kį – nemanau, kad JAV ims nuosek-
liai rodyti neigiamo augimo rezulta-
tus. Tai būtų visiška katastrofa. Jei
tai nutiktų, bėdoje atsidurtų visas pa-
saulis, tačiau tai labai mažai tikėtina.

Kalbant apie poveikį užsienio po-
litikai, mano nuojauta sako, kad JAV
bus daug atsargesnės kariniuose už-
sienio politikos nuotykiuose. Ameri-
kos politinė kultūra yra tokia, kad pre-
zidentas kažkuriuo metu turi paro-
dyti, jog yra pasirengęs panaudoti ka-
rinę galią ir nėra visiškas pacifistas.
Barack Obama buvo Afganistane, Li-

bijoje. Spėju, jei B. Obama bus per-
rinktas, jis bus daug atsargesnis ant-
roje kadencijoje. Jei išsirinksime res-
publikoną, viskas bus daug neaiškiau.

– Kaip gali keistis Amerikos
padėtis posovietinėje erdvėje?

– Mano požiūriu, rusai visą laiką
visiškai suprantamai prašė kokio
nors susitarimo dėl plačios saugumo
struktūros Europoje, kuri apimtų ir
Rusijos siekius bei laikytų juos teisė-
tais. Manau, kad JAV būtų visiškai
taip pat susirūpinusios, matydamos
Varšuvos pakte Meksiką. Kai kurios
šalys jungimąsi prie NATO mato
kaip nukreiptą prieš Rusiją. Nesvar-
bu, kad Vakarų pareigūnai sako, kad
tai nenukreipta prieš Rusiją – aišku,
kad nukreipta. Kam šios šalys tai da-
ro? Juk jos jungiasi prie NATO ne dėl
to, kad nerimautų dėl Libijos, jos jun-
giasi, nes nerimauja dėl Rusijos. Visi
tai supranta, rusai tai irgi supranta.

Daugeliu atžvilgių rusai yra pa-
ranojikai, kad JAV arba NATO puls
Rusiją. Mano nuomone, tai absurdiš-
ka. Bet galima suprasti, kodėl jie turi
kai kurių nuogąstavimų. Esminė
problema yra susitarimo dėl Europos
saugumo struktūrų, apimančių ir
Rusijos siekius, nebuvimas. Man
lengva įsivaizduoti, kaip ši architek-
tūra turėtų atrodyti, tačiau ji visiš-
kai nesutampa su NATO nuostato-
mis, pradedant NATO plėtros projek-
tu. Kaip suprantu, turi būti neutrali
Ukraina, Baltarusija ir Gruzija, jos
neprisijungia prie NATO ir kokio
nors alternatyvaus pakto.

Tikroji dilema yra tai, kad ateis
kas nors kaip Rick Perry (respubli-
konas, siekiantis partijos užnugario
JAV prezidento rinkimuose) ir vėl
ims stumti Ukrainą, gal net Baltaru-
sijoje valdžia pasikeis. Tada mes grį-
šime į 2008 m., o rusai sakys: ,,Ne,
prisijungimas negalimas. Jei jie ban-
dys jungtis prie NATO, mes juos su-
stabdysime”. Tuomet jie mobilizuo-
sis Ukrainoje, Baltarusijoje ir turės
labai didelius pajėgumus, nes žmo-
nės šiose šalyse iš esmės prorusiški.
Net jai valdžia ir ne tokia.

Tai būtų tikrai pavojinga ir tik-

rai keltų man nerimą, jei aš gyven-
čiau Vilniuje. Nes rimtai supykusi
Rusija gali būti labai kenksminga.

– Kaip apibūdintumėte Balti-
jos šalių santykius su Rusija? 

– Yra tam tikras požiūris, kurį
Rusijos valdžia propaguoja žinia-
sklaidoje ir kuriuo tiki plačioji vi-
suomenė, kad yra labai antirusiškų
šalių, besipriešinančių ,,mūsų inte-
resams”. Aišku, tai Gruzija. Visas tas
reikalas dėl Pasaulio prekybos orga-
nizacijos (PPO) – Gruzijai tai labai
pavojinga. Gruzinai iš esmės vetuoja
tai, ko rusai labai ilgai siekė. Nuos-
tata – tam, kad mes sutiktume leisti
jums prisijungti prie PPO, turite pa-
keisti sprendimus dėl Abchazijos ir
Pietų Osetijos – yra labai pavojinga.
Ji skatina tokį galvojimą: ,,Tai yra
mūsų priešas, ir mes turime jį iš-
mušti iš vėžių”. Tai daugiau ar ma-
žiau tinka ir Baltijos šalims. Rusijoje

vis dar gyva nuostata, kad Estija ir
Latvija, Lietuva mažiau – yra prie-
šiškos jos siekiams, kad ,,estai net
kultūriškai yra antirusiški, jie kai-
šioja pagalius mums į ratus ir būtų
gerai juos nubausti”.

– Ar Baltijos šalys jau yra už
Rusijos įtakos zonos ribos? 

– Manau, rusai NATO narystę
vertina labai rimtai. Politiškai ir psi-
chologiškai faktas, kad Baltijos šalys
yra NATO ir Europos Sąjungos na-
rės, reiškia, kad jų mintyse šios ma-
žos šalys jau yra už jų įtakos zonos ri-
bų, skirtingai nei kitos posovietinės
valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad
rusai neturi geopolitinių tikslų ir
projektų. Baltijos šalyse jie bandys
daryti tą patį, ką daro bet kur netoli
savo sienų – perka strateginius objek-
tus. Ir jie taip pat turi reikšmingą ru-
sakalbių mažumą, kuri suteikia
jiems galimybes imtis nešvarių dar-
belių, kibernetinio karo ir panašiai.
Baltijos šalys daug labiau pažeidžia-
mos negu, pavyzdžiui, Lenkija. Jos
mažesnės, yra arčiau, buvo Sovietų
Sąjungos dalis ir jose gyvena daug
rusų. Tai ne Lenkija – Lenkija seniai
prarasta.

– Kokia jūsų nuomonė apie
,,perkrovimo”  su Rusija politiką?          

– Mano nuomone, ,,perkrovimas”
padėjo atstatyti pablogėjusius san-
tykius tarp Rusijos ir JAV. Jis pašali-
no įtampą. Tačiau jei kitais metais į
prezidento pareigas ateis kas nors,
kam nerūpi vadinamasis ,,perkrovi-
mas”, kas nors kaip R. Perry, ,,per-
krovimas” taps niekuo, nes nėra jo-
kių struktūrinių elementų ar insti-
tucinių sprendimų. O visi spręstini
klausimai tebelieka – priešraketinė
gynyba Rytų Europoje, Iranas, Euro-
pos saugumo architektūra, NATO.

Kai po karo nuvykau į Gruziją,
pasakiau gruzinams, kad kita JAV
administracija bus užsiėmusi ekono-
mika ir norės Gruziją paliki nuošaly.
Jie turėjo per daug problemų, įskai-
tant Afganistaną ir Iraką. Nemanyki-
te, kad amerikiečiai puls gelbėti Gru-
zijos nuo didelio Rusijos mušeikos.

– Lietuvoje diskutuojama dėl
išlaidų gynybai. Ar tai gali paveik-
ti Washington požiūrį į sąjungi-
ninkus, kurie nuogąstauja dėl Ru-
sijos, tačiau nebūtinai nori leisti
pinigus savo pačių gynybai? 

– Taip, manau, tai svarbu. Dau-
guma amerikiečių nežino, kur yra
Lietuva ir neturi jokio supratimo, ar
jos karinės išlaidos sudaro 5 ar 0
proc. nuo BVP. Tačiau plačiau į Euro-
pą yra žiūrima kaip į nenorinčią mo-
kėti, ir tai yra bendro veiksmo prob-
lema. Šios saugumo struktūros nau-
da yra paskirstyta plačiai, bet kaštai
labai sukoncentruoti. Yra keli požiū-
riai. Vienas – kodėl mes, amerikie-
čiai, visąlaik turime mokėti ir auko-
tis dėl kitų. Tačiau pastaruoju metu
vyravo kitas požiūris – mes esame
pirmaujantys, o buvimas tokioje pa-
dėtyje reikalauja papildomos kainos.

Bet aš jaučiu, kad jei ekonomika
ir toliau strigs, tai ims keistis. Kokia
bebūtų administracija, ji sulauks vie-
šo politinio spaudimo pasakyti są-
jungininkams Europoje: nenorėkite,
kad mes toliau mokėtume už jūsų
saugumą. Ypač tai pasitvirtins, jei spe-
ciali komisija nesutars dėl biudžeto
patvirtinimo. Tokiu atveju karinių iš-
laidų karpymai bus ypač dideli.

– Ką manote apie būsimus
pokyčius Rusijos viduje? 

– Visada reikia būti atsargiam,
bandant nuspėti dalykus, kai labai
daug reiškia kelių ar vieno asmens
sprendimai. Vladimir Putin gali būti
prezidentu ateinančius 12 metų, tai
ilgas laiko tarpas. Daug kas gali pa-
sikeisti – jis gali pasikeisti, aplinky-
bės gali pasikeisti. Nemanau, kad pa-
sikeis esminė jo pasaulio vizija, kuri
labai primena ,,realpolitik”, yra la-
bai kieta, ,,be nesąmonių ir terlioji-
mosi: tai priešas, jis turi išnykti”.
Jis – ne Jimmy Carter ir net ne
Ronald Reagan, jis daug tvirtesnis, ir
manau, kad tai nesikeis.

Tačiau jis tam tikru metu gali
nuspręsti, kad Rusijos siekis yra ban-
dyti keistis ir tapti labiau sugyvena-
ma. Vis dėlto nemanau, kad jis keis
didžiavalstybinę ideologiją. Nema-
nau, kad valdant V. Putin išgirsime
kalbant: tapkime Europos dalimi,
tapkime europiečiais, kalbėkime eu-
ropietiškai. 

Nukelta į 11 psl.

Manau, rusai NATO narystę vertina labai rimtai. Politiškai ir
psichologiškai faktas, kad Baltijos šalys yra NATO ir Europos Są-
jungos narės, reiškia, kad jų mintyse šios mažos šalys jau yra už
jų įtakos zonos ribų, skirtingai nei kitos posovietinės valstybės.
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LIETUVOs IR PAsAULIO NAUJIENOs

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Vilniaus oro uoste padaugėjo keleivių 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus rotu-
šėje lapkričio  4 d. pristatyta prezi-
dento Valdo Adamkaus dienoraščių
knyga ,,Paskutinė kadencija: Prezi-
dento dienoraščiai”. 85 metų jubilie-
jų švenčiantis V. Adamkus knygą pa-
rašė su literatūriniu bendraautoriu
žurnalistu Valdu Bartasevičiumi.

Dešimt metų (1998–2003 ir 2004–
2009 m.) šaliai vadovavusio preziden-
to V. Adamkaus knygoje skelbiami jo
dienoraščiai, atspindintys laikotarpį
po 2003 m. prezidento rinkimų ir jo
antros kadencijos įvykius.

Prezidentas V. Adamkus dieno-
raščius rašo jau kelis dešimtmečius,
bet ypač nuosekliai aprašyti įvykius
stengėsi jau tapęs prezidentu. Dieno-
raščiai žiniasklaidos susidomėjimą
sukėlė po to, kai būsimos knygos pri-
statyme V. Adamkus užsiminė apie
esą buvusius šantažavimo atvejus,
tačiau atsisakė ką nors įvardyti.
Tuomet pristatydamas būsimą knygą
Prezidentas žadėjo palikti istorijai
,,įdomių dalykų”, skelbtinų gal tik po
pusšimčio metų, kai daugelio liudi-
ninkų jau nebūsią tarp gyvųjų. 

Anot leidėjų, dviejų kadencijų
prezidento dienoraščiuose pateikta
daug net politologams nežinomų fak-
tų, vertinimų, politikų portretų. Lei-
dyklos ,,Tyto alba” išleisti užrašai
skaitytojui leidžia žvilgtelėti į politi-
nių debatų užkulisius ir kartu su Lie-
tuvos prezidentu tarsi dalyvauti pa-
sitarimuose, kuriuose buvo spren-
džiamos Lietuvos ir pasaulio politi-
kos problemos. Prezidentas ne vien
detaliai aprašo įvykius, bet ir juos at-
virai vertina, komentuoja, pateikia
politikų portretų. Dienoraščių pusla-
piams jis patiki net ir savo išgyveni-
mus. Taip iš asmeninių prezidento
įžvalgų ir minčių susidėlioja Lietu-
vos politinio gyvenimo panorama.

Washington, DC (BNS) – Kinija
ir Rusija aktyviau nei kitos šalys per
kibernetinį šnipinėjimą grobia JAV
prekybos ir technologijų paslaptis,
mėgindamos paspartinti savo ekono-
mikų augimą, o tai kelia grėsmę
Jungtinių Valstijų klestėjimui ir sau-
gumui, sakoma Amerikos žvalgybos
pranešime.

,,Kinija ir Rusija laiko save pag-
rindinėmis JAV strateginėmis var-
žovėmis ir agresyviausiai renka
Amerikos ekonominę informaciją ir
technologijas”, – sakoma Kongresui
pateiktame Žvalgybos ir kontržvalgy-
bos valdybos pranešime, pavadintame
,,Užsienio šnipai vagia JAV ekono-
mines paslaptis kibernetinėje erdvėje”.

,,Kinijos ir Rusijos nacionalinės
politikos dalis – mėginti sužinoti ir
gauti strategines technologijas, ku-

rių reikia joms savo plėtotei”, – sakė
Žvalgybos valdybos atstovas.

Įsilaužėliai iš užsienio gali gauti
didelės apimties informaciją, o juos
sučiupti gana sunku. Tarp kiberneti-
nio šnipinėjimo būdų yra mėginimai
rasti prieigą prie duomenų per nuo-
tolį arba nusikopijuoti duomenis ir
juos persiųsti elektroniniu paštu.

Pagrobti Amerikos slaptus duo-
menis mėgino kelių dešimčių šalių
atstovai, bet itin daug dėmesio prane-
šime skiriama Kinijai ir Rusijai. Šni-
pai labiausiai domisi ryšių ir kari-
nėmis technologijomis, nepilotuoja-
maisiais skraidymo aparatais ir dau-
geliu civilinių technologijų, tokių
kaip ekologiškai švarios energijos
rūšys, sveikatos apsauga ir farmaci-
ja, sakoma pranešime.

Čikagos priemiestyje nuo bėgių nuriedėjo traukinys

Skandalas dėl JAV respublikonų kandidato 

Užsieniečiams žemę parduoti 
bus galima nuo 2014 m. gegužės 

Čikaga (ELTA) – Lapričio 3 d.
rytą viename iš Čikagos priemiesčių
nuriedėjo nuo bėgių ir užsidegė pre-
kinis traukinys. ,,The Chicago Tri-
bune” duomenimis, avarija įvyko
pramoninėje zonoje netoli Elgin
miesto, į šiaurės vakarus nuo Čika-
gos. Nuo bėgių nuriedėjo ne mažiau
kaip 12 vagonų, trys iš jų užsidegė.

Per dvi valandas gaisrą pavyko nu-
malšinti.

Į avariją pakliuvęs traukinys ve-
žė natrio hidroksidą, geležies sulfatą
ir organinę rūgštį. Oficialių duome-
nų apie aukas ir nukentėjusiuosius
negauta. Gyventojai taip pat nebuvo
iškeldinami.

JAV žvalgyba kaltina Kiniją  
ir Rusiją dėl šnipinėjimo 

Pristatyta V. Adamkaus dienoraščių knyga

Vilnius (ELTA) – Tarptautinia-
me Vilniaus oro uoste (TVOU) šie-
metinį spalį keleivių padaugėjo 53,7
proc., palyginus su praėjusių metų
tuo pačiu mėnesiu. Priešpaskutinio
rudens mėnesio keleivių srautas sie-
kia pačių sėkmingiausių – 2008 m. –
to paties laikotarpio veiklos rezulta-
tus. Pasak susisiekimo ministro Eli-
gijaus Masiulio, tai dar kartą įrodo,
kad Vilniaus oro uosto strategija yra
kryptinga, pasirinkta tinkama skry-
džių geografijos plėtra. 

Spalio mėnesį keleivių skaičius
siekė 168,200, buvo įvykdyti 2,477

skrydžiai, kurie augo 18 proc. Popu-
liariausios kryptys spalį buvo Lon-
donas, Frankfurtas, Kopenhaga, Hel-
sinkis, Milanas ir Dublinas. Oro ben-
drovės ,,Lufthansa”, ,,Scandinavian
airlines”, ,,Finnair”, ,,Wizzair”, ,,Ry-a-
nair”, ,,AirBaltic” praėjusį mėnesį
pervežė daugiausiai keleivių. Dabar-
tiniame žiemos tvarkaraštyje, palygi-
nus su praėjusiu žiemos sezonu,
skrydžių padaugėjo daugiau nei treč-
daliu. 2010–2011 m. žiemos sezono
metu buvo 19 krypčių, o 2011–2012 m.
iš Vilniaus oro uosto numatomi nuo-
latiniai skrydžiai 27 kryptimis.

Washington, DC (BNS) – Kuo il-
giau galimi JAV respublikonų kandi-
datai į prezidentus ginčysis dėl Her-
man Cain mestų kaltinimų dėl lyti-
nio priekabiavimo, tuo geriau bus ša-
lies vadovui B. Obama, kuris tikisi
būti perrinktas ateinančiais metais.

H. Cain kaltinamas priekabiavęs
bent prie trijų moterų, kai praeito
amžiaus 10-o dešimtmečio viduryje
vadovavo Nacionalinei restoranų
asociacijai. Šis skandalas tapo pag-
rindine respublikonų bendrovės dis-
kusijų tema nuo sekmadienio, kai
apie numanomus lytinio priekabiavi-

mo atvejus pranešė naujienų tinkla-
lapis ,,Politico”.

Vieningumu garsėjančioje Res-
publikonų partijoje įvykęs retas vidi-
nis susipriešinimas parankus demo-
kratui B. Obama, kurio populiaru-
mas, kaip rodo naujausios apklausos,
pastaruoju metu šiek tiek padidėjo, o
JAV ekonomikoje pastebima atsigavi-
mo ženklų.

H. Cain sako esantis nekaltas ir
tvirtina, kad už šio skandalo stovi ki-
to tikėtino respublikonų kandidato
Rick Perry stovykla, nors pastarasis
politikas tai neigia.

Rusija toliau sieks įtakos Baltijos šalyse 
Atkelta iš 10 psl.
Beveik neįsivaizduoju, kad da-

bartinis Rusijos politinis elitas kada
nors išmoks kalbėti europietiškai.
Tai buvo sunku lenkams, rusams bus
20 kartų sunkiau. Geriausia, ką gali-
ma daryti, yra bendrauti mafijos kul-
tūriniame kontekste. Tie žmonės no-
ri, kad juos gerbtų, kad su jais elgtųsi
taip, kaip Sovietų Sąjungoje, nes
,,mes esame didi galybė ir jūs turite
klausytis mūsų”. Turinys nelabai ką
reiškia. Manau, kad didžiausia klai-
da, kurią Jungtinės Valstijos padarė
– nesuprato to. Dažnai simboliniai
dalykai nulemia didelį skirtumą.
Manau, dabartinė administracija
dirbo geriau. Kas juos tikrai įsiutino
Georg W. Bush administracijos lai-
kais, tai ignoravimas – politika, tarsi
Rusija nieko nereikštų. Jei mes galė-
tume susėsti su Rusija, turiu omeny-
je, Vakarai ir Rusija, ir sutikti su kai
kuriais jų nuogąstavimais saugumo
srityje, iš esmės – NATO plėtra, tai
būtų pradžia. Mano nuomone, tai bū-

tinas žingsnis, labai sudėtingas, sun-
ku įsivaizduoti, kaip tai padaryti po-
litiškai, tačiau tai būtina sąlyga nor-
malizuojant Rusiją. Toliau provokuo-
jant juos, verčiant patikėti, kad mes
ir mūsų sąjungininkai norime juos
apjuosti, spausti ir atskirti – nema-
nau, kad pavyks padaryti jų šalį nor-
malia. Aišku, priešinga kryptimi
taip pat negalima nueiti per toli, bū-
tina suprasti, su kuo turime reikalą.      

BNS

Vilnius (BNS) – Seimas pratęsė
žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio
paskirties žemės pardavimo užsie-
niečiams draudimą iki 2014 m. ba-
landžio 30 d. Europos Komisija Lie-
tuvos prašymu yra pratęsusi draudi-
mą užsieniečiams įsigyti Lietuvos že-
mę iki 2014 m. balandžio 30 d., tačiau

šį draudimą reikia įrašyti ir į konsti-
tucinį įstatymą. 

Stodama į Europos Sąjungą Lie-
tuva buvo išsiderėjusi septynerių
metų pereinamąjį laikotarpį, kad už-
sieniečiai negalėtų įsigyti žemės Lie-
tuvoje. Šis laikotarpis baigėsi šių me-
tų gegužės 1 d.

Knygos viršelis.                  ELTA nuotr.

Išniekintas paminklas S. Dariui ir S. Girėnui
Vilnius (ELTA) – Lenkijoje iš-

niekintas Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno paminklas. Vandalai nuo pa-
minklo nulupo lėktuvo ,,Lituanica”
modelį. Lietuvių didvyriams skirtas
paminklas stovi Myslibužo miestely-
je, esančiame netoli lakūnų žūties
vietos. Dėl įvykio pradėtas tyrimas.
Policija spėja, kad ,,Lituanica” galėjo

nulupti ir paprasti metalo vagys.
Versija, kad tai išpuolis prieš lietu-
vius Lenkijoje, kol kas neiškelta. 

Paminklas Dariui ir Girėnui ati-
dengtas prieš trejus metus, minint
75-ąsias lakūnų žūties metines. Tai
ne pirmas išpuolis prieš lietuvių pa-
minklus Lenkijoje. 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS bEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREW J. YU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

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

PASLAUGOS

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

* Moteris, turinti patirties, ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose. Tel. 708-
422-6514 arba 708-560-6902.

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

* Moteris ieško ligonių ar senelių priežiūros darbo
bet kurioje valstijoje su gyvenimu. Patirtis, rekomen-
dacijos, buitinė anglų kalba. Tel. 609-641-1797 arba
609-457-1025.

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

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo naktimis arba
rytais darbo dienomis. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-387-7232.

* Ieškau ateinančios lietuvės auklės dviejų mergai-
čių (2 m. ir 6 mėn. ) priežiūrai. Gyvenu Lisle, IL. Tel.
727-686-6155.

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

Metinis 2011 m. Draugo fondo narių suvažiavimas įvyks lapkričio 12 d.,
šeštadienį, 10 val. r. (registracija – 9 val. r.) Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Kvietimai Draugo fondo
nariams su nario pažymėjimais-įgaliojimais buvo išsiųsti spalio 11 d. Dėl
atstumų ir kelioninių išlaidų daugelis DF narių negalės atvykti į suvažiavi-
mą, tad prašoma įgalioti DF narius ar direktorius, gyvenančius Čikagos apy-
linkėse. Norint, kad suvažiavimas įvyktų, reikalingas DF narių balsų kvoru-
mas, todėl visi prašomi dalyvauti suvažiavime asmeniškai ar per įgaliotinius.

Draugo fondo nariai yra pagrindiniai DF šeimininkai su balsavimo teise,
pagal turimą balsų skaičių. Metinis DF narių suvažiavimas yra pagrindinė
sprendžiamoji institucija, priimanti darbo bei lėšų apyskaitas, jų kontrolę ir
veiklos planus. Sprendimų vykdymui suvažiavime  dvejų metų kadencijai yra
renkama direktorių taryba (9 nariai).

Narius prašoma į suvažiavimą atvykti su DF nario pažymėjimu. 

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

Chicago, IL 60629.
Marija Remienė 

Su 200 dolerių:
Prelatas Jonas Kuzinskas, iš viso

500 dol., Palos Park, IL
Su 100 dolerių:
Sofija Jelionienė, garbės narė,

iš viso 1,250 dol., Darien, IL
Emilija Kazlauskienė savo a. a.

vyro Stasio atminimui, iš viso 700
dol., Arlington, MA

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai,

garbės nariai, iš viso 2,080 dol., Hun-
tingdon Valley, PA

Juozas ir Birutė Kasperavičiai,
garbės nariai, iš viso 1,150 dol., St.
Petersburg, FL

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

Su 30 – 5 doleriais:
Ona Sipavičienė, iš viso 80 dol.,

Kenosha, WI
Elizabeth Bershau, iš viso 130

dol., Walnut Creek, CA

DF taryba nuoširdžiai dėkoja
visiems aukotojams.

kVIEČIAME Į  DRAUGO FOnDO
nARIŲ SUVAŽIAVIMą

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

Prašau atsiliepti, kas praeityje
kreipėsi pagalbos į „gydytoją”
Solomoną. Tel. 708-359-0899

arba 708-703-1141.

ĮVAIRŪS



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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Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 081 išsprendė ir mums atsakymus at siun tė:

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

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjoms už atsiųstus atsakymus, primename,
kad lauksime Jūsų sprendimų ir toliau. 

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

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.

Vertikaliai:
1. Potėpis. 2. Kernagis. 3. Primadona. 4. Sparta. 5. Ruonis. 6. Begemotai. 7.

Stirnena. 8. Smarsas. 11. Įsūnis. 12. Langas. 18. Šneka. 19. Magma. 23. Eksper-
tas. 24. Seifas. 25. Havana. 26. Akivaizda. 27. Armonika. 28. Kaštonas. 29.
Tupikas. 32. Pėsčias. 33. Kūmutė. 34. Ešerys.

Horizontaliai:
1. Pikapas. 5. Rebusas. 9. Termitas. 10. Songaila. 13. Prakaitas. 14. Aliu-

minis. 15. Saigos. 16. Knyga. 17. Etanas. 20. Šaknys. 21. Spalis. 22. Herkus. 25.
Himnas. 29. Teresė. 30. Kirvį. 31. Šitaip. 35. Procedūra. 36. Našlaitės. 37. Kris-
taus. 38. Gruzinai. 39. Skaistė. 40. Skalsės. 

Kryžiažodžio atsakymas: Pamiškės sodyba.

Kryžiažodžio Nr. 082 atsakymai

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

PARDUODA

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

IŠnUOMOJA

PERkA

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką. Sandorį galima

atlikti Lietuvoje ir JAV. 
Tel. +370-616-93194, 

el. paštas: kadugiai@gmail.com

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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Čikagoje vos per kelias valandas
išpardavus išankstinius bilie-
tus į lietuvišką filmą „Tadas

Blinda. Pradžia”, planuojamos papil-
domos filmo peržiūros. Tokio susido-
mėjimo filmu nesitikėjo nei renginio
organizatoriai Amerikoje, nei, matyt,
patys filmo kūrėjai Lietuvoje.

Ne tik brangiausias, 
bet ir geriausias

Žiūrimiausias lietuviškas filmas
per visą Lietuvos Nepriklausomybės
laikotarpį sumušė visus didžiausius
pasiekimus – per pusantro mėnesio jį
pažiūrėjo beveik 250,000 žiūrovų, nuo
fimo premjeros Lietuvoje įvyko dau-
giau kaip 2,400 peržiūrų, bilietų par-
duota daugiau kaip už 3 mln. litų. Net
penkias savaites ši kino juosta apie
legendinį svieto lygintoją laikėsi pir-
moje lankomiausių filmų eilutėje.

Rekordininku ir brangiausiu
lietuvišku filmu Lietuvos kino istori-
joje vadinama juosta jau turi tūks-
tančius gerbėjų ne tik Lietuvoje, bet
ir užsienyje. Žaibiškai išgraibstyti
bilietai buvo ne tik į filmo pristatymą
Čikagoje, Anglijos sostinės Londono
„Prince Charles Cinema” kino teatro
salė, kur spalio pabaigoje vyko prem-
jera ten gyvenantiems lietuviams,
taip pat buvo sausakimša, o filmo
kūrėjai buvo sutikti plojimais.

Noriai su gerbėjais socialiniame
tinklalapyje „Facebook” bendraujan-
tys filmo kūrėjai ragina lietuvius,
gyvenančius užsienyje, burtis į ben-
druomenes ir padėti organizuoti fil-
mo pristatymus tuose miestuose, ku-
riuose jie gyvena.

Prabėgo 5 metai

Net 5 metai prabėgo nuo to laiko,
kai filmo prodiuseris Žilvinas Nau-
jokas viešai prabilo apie sumanymą
sukurti filmą apie Tado Blindos jau-
nystę. Per tą laiką pavyko gauti ne
tik finansavimą, reikalingą filmo
kūrimui, bet ir sukviesti geriausius
savo srities specialistus prisidėti prie
kūrybinio darbo.

Dabar filmo kūrėjai prisipažįsta
– pradžioje buvo sulaukta daug kri-
tikos ir skeptiškų žvilgsnių. Vieni
netikėjo, kad filmas gali būti geres-
nis, nei kadaise nufilmuota juosta
kartu su Vytautu Tomkumi, kiti
apskritai netikėjo lietuviško kino at-
gimimu. Daug rūpesčių kėlė ir finan-
sinė padėtis.

Nors filmą rėmė Lietuvos Kul-
tūros ministerija, dienos šviesos jis
nebūtų išvydęs be privačių rėmėjų
lėšų. Užsienio kino kūrėjai, ko gero,
net nepatikėtų, kad tokios kokybės
filmas buvo sukurtas vos už 1 mln.
eurų (apie 3,5 mln. litų).

Nufilmuoti nepakartojami 
vaizdai

Kūrybinė grupė filmavimo aikš-
telėje praleido apie 400 valandų, jame
nusifilmavo apie 100 savanorių, dir-
busių be jokio atlygio. Filme netrūko
iš idėjos ar už labai mažą atlyginimą
dirbusių bendraminčių, padėjėjų ir
kitų kino specialistų.

Juostoje nufilmuoti ne tik uni-
kalūs lietuviškos gamtos vaizdai, bet
ir istorinės vietos – savo dvasią išlai-
kęs Renavo dvaras Mažeikių rajone,
Aukštadvario, Lentvario, Dubingių
apylinkės, Rumšiškių etnografinis
miestelis. Nacionaliniam Geogra-
fijos televizijos kanalui prilygstantys
lietuviškos gamtos vaizdai – operato-
riaus Ramūno Greičiaus, tituluo-
jamo geriausiu Europos kino opera-
toriumi, nuopelnas.

Filmavosi legendiniai aktoriai

Donato Ulvydo režisuotoje juos-
toje „Tadas Blinda. Pradžia” paro-
doma legendinio svieto lygintojo Ta-
do Blindos jaunystė ir jo kova už mei-
lę, teisybę ir laisvę savo krašto žmo-
nėms. Filme atskleidžiami ir kvapą
gniaužiantys lietuviškos gamtos
vaizdai ir istoriniai įvykiai, sukrėtę
Žemaitiją prieš pat Didįjį 1861 metų
lietuvių sukilimą. 

Pagrindinį Tado Blindos vaidme-
nį sukūrė įspūdingu pirmuoju pasi-
rodymu kino ekrane įvertintas dai-
nininkas Mantas Jankavičius, į gra-
žuolės Kristinos ir jos mamos vaid-
menį puikiai įsijautė  Rusijoje gyve-
nančios, pirmą kartą mamos ir duk-
ters duetu vaidinančios aktorės Agnė
Ditkovskytė ir Tatjana Liutajeva. O
kur dar teatro ir kino legendomis
vadinami  Antanas Šurna, Vidas Pet-
kevičius, Donatas Banionis, Dainius
Kazlauskas ir kiti jaunosios kartos
aktoriai!

Planuojamos dar bent dvi isto-
rinio filmo ,,Tadas Blinda. Pradžia”
peržiūros Čikagoje gyvenantiems
tautiečiams. Informacija apie tai bus
paskelbta artimiausiu metu visuose
lietuviškos spaudos leidiniuose.

„Tadas Blinda. Pradžia” –
išparduota!

sOCIALINIAI REIKALAI

Ko gero, daugelis žino, kai, nesi-
tikint jokių staigmenų, gauta sąskai-
ta už naudojimąsi mobiliuoju telefo -
nu nejučiomis priverčia krūptelėti.
Netikėta, sveiko proto ribas viršijan-
ti suma už paslaugas dažną priverčia
gerokai patuštinti kišenę, telekomu-
nikacijos paslaugų bendrovės atsto-
vams bejėgiškai skėsčiojant ranko -
mis. Pasirodo, panašūs reiškiniai
tiek išplito visoje šalyje, jog JAV
Federa linė Komunikacijų Komisija
(Federal Communications Commis-
sion, arba FCC) galų gale nutarė im-
tis priemo nių bei privertė visus to-
kių paslaugų tiekėjus pasirašyti susi-
tarimą, pagal kurį mobiliųjų tele-
fonų bei kitų be laidžių ryšio prie-
monių turėtojams, gresiant sąskaitos
leidžiamų ribų pereikvojimui, turės
būti iš anksto pranešama apie gali-
mus papildomus mokesčius. Susita-
rimas, pasirašytas prieš keletą sa-
vaičių ir palaimintas JAV prezidento
Barack Obama, visiš kai įsigalios
praėjus vieneriems me tams (nors
tikimasi, jog bendrovės savanoriškai
imsis įgyvendinti savo įsipareigo-
jimus anksčiau). Jam įsiga liojus,
apie 300 milijonų visoje šalyje regis-
truotų mobiliojo ryšio sąskaitų turė-
tojų galės pagaliau lengviau at si-
pūsti. 

Paprastai papildomi mokesčiai
bei nuobaudos yra priskaičiuojami
mobiliojo ryšio vartotojams už pas -
lau gas naudojantis telefonu užsieny-
je (už bendrovės įprastos ryšio tieki-
mo vietovės ribos), taip pat – už pe-
rei k votą sąskaitoje numatytą pokal-
bių laiką (t. y. tam tikrą minučių,
skiria mų vartotojui kas mėnesį,
skaičių) arba pereikvotą paskirtą
internetinio ryšio duomenų mėne-
sinę kvotą. Pa pildomos minutės arba
skaitmeninių duomenų vienetai,
suprantama, yra apmokestinami kur
kas didesnėmis sumomis nei į sąs-
kaitą įskaičiuotos paslaugos, todėl
vartotojams itin svar  bu žinoti sąs-
kaitos leidžiamas ribas bei nuolatos
tikrinti tikslų iš naudotų paslaugų
kiekį. Nors bendro vės paprastai su-
teikia galimybę sekti sąskaitos varto-
jimo istoriją internete arba tiesiogiai
susisiekus su jų atstovais, nemažai
vartotojų į šį fak tą neatkreipia rei-
kiamo dėmesio, kol galiausiai daugy-
bė išsiųstų tekstinių žinučių, nenu-
matytų sąskaitoje, skaitmeninių mu-
zikos arba video do kumentų siunti-
mas internetu ir kitos pramogos
virsta dešimtimis ar šimtais papil-
domų dolerių. FCC duo me nimis, kas-
met panašias „papildomas’’ sumas
yra priversti mokėti de šimtys mili-
jonų JAV mobiliojo ryšio vartotojų.

Svarbu pastebėti, jog net ir vadi-
namieji „fiksuoto mokesčio’’ planai,
besigiriantys „neribotu interneto ry -
šiu’’, taip pat turi nustatytas mėne si -
nes duomenų vartojimo ribas. Be
abejonės, neturintiems profesionalių
žinių bendrovių klientams interneto
duomenų vartojimą sekti yra kur kas
sunkiau nei, tarkime, telefono pokal -
bių ar tekstinių žinučių kiekį. Kita
svarbi, bet toli gražu ne visiems žino-

ma „plonybė’’ – ryšio tiekėjai, apmo -
kestindami siunčiamas „papildo-
mas’’ tekstines žinutes, dažnai skai -
čiuo ja ne tik tas, kurios yra vartotojo
išsiunčiamos, bet ir tas, kurios yra
gaunamos. Tokiu būdu, tarkime, ap -
si keitus vos dešimčia žinučių su kuo
nors iš pažįstamų, mėnesio gale grei -
čiausiai teks mokėti už visas dvide -
šimt. 

Telekomunikacijų bendrovės, su -
prantama, ne itin apsidžiaugė dėl šio
naujo FCC pasiūlymo, skųsdamosi,
jog FCC neturi teisės joms įsakinėti,
kokiu būdu palaikyti ryšį su klien-
tais. Kita vertus, vis garsiau ir daž -
niau girdimi klientų skundai dėl
didelių nuobaudų už sąskaitos leisti-
nos ribos (interneto duomenų apim -
ties, telefoninių pokalbių minučių ir
pan.) pereikvojimą gerokai pakenkė
telekomunikacijų paslaugų tiekėjų
vardui. Prieš nutardama siekti susi-
tarimo su telekomunikacijų paslau-
gų bendrovėmis, FCC specialiai atli-
ko ty rimą, kurio metu buvo nustaty-
ta, jog maždaug kas šeštas mobiliojo
ry šio vartotojas šalyje yra bent kartą
gavęs kraujo spaudimą pakėlusią
sąskaitą už paslaugas ir jog maždaug
ketvirtadalis visų nelaimėlių yra bu -
vę priversti sumokėti telekomuni ka -
cijos paslaugų bendrovėms sumas,
viršijančias 100 dol., o nemažai at ve-
jų – sumas, viršijančias 1,000 do l. 

Kaip bebūtų, pagal susitarimą
telekomunikacinių paslaugų bendro -
vės įsipareigojo siųsti nemokamas
tekstines žinutes ir/arba automati-
zuotus telefoninius pranešimus vi -
siems vartotojams, grėsmingai pri-
artėjusiems prie pokalbių minučių,
interneto duomenų arba tekstinių
žinučių mėnesinio susitarto pereik -
vojimo ribos. Specialūs įspėjimai
taip pat bus siunčiami vartotojams,
atsi dūrusiems už įprastos ryšio tieki-
mo ribos (užsienyje), siekiant pra-
nešti jiems apie galimus papildomus
mokesčius už naudojimąsi mobiliojo
ryšio pas lau gomis. Kita vertus, ne-
pageidaujantys panašių pranešimų
vartotojai turės teisę jų atsisakyti.
Bendrovės taip pat pažadėjo daugiau
dėmesio skirti įvairių priemonių,
kurių pa galba vartotojai turėtų ga-
limybę pa tys sekti savo sąskaitą,
reklamai. Savo ruožtu, FCC, drauge
su JAV Vartotojų sąjunga (the Con-
sumer Union), įdėmiai seks teleko-
munikacijos paslaugų bendrovių
veiklą bei prisiimtų įsipareigojimų
vykdymą. 

Parengta pagal FCC bei 
žinia sklaidos informaciją

Naujovė mobilaus ryšio vartotojams –
daugiau jokių kraujo spaudimą

keliančių sąskaitų!
VAIDA MALECKAITĖ

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

PASLAUGOS

VIKTORIJA NAVICKAITĖ
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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

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   

A † A
NARIMANTAS J. STATKUS

Po sunkios ligos, mirė 2011 m. spalio 31 d., sulaukęs 71 metų.
Gimė Kaune 1940 m. spalio 7 d.
Karo metu su tėvais Sofija ir Vyteniu Statkais ir šeima, pa -

sitraukė į Vokietiją. Užaugo  Australijoje, 1957 m. atvyko į Či-
ka gą. Architektūrą baigė Illinois universitete 1963 metais, tar-
navo JAV armijoje, priklausė skautams. Pagal savo profesiją
dirbo Boulder, Denver ir Čikagoje. Paskutiniu metu gyveno La-
ke Barrington.

Liko liūdėti jo mylima draugė Lillian Lahr, sūnūs Rimas ir
Arūnas ir jų motina Audronė, anūkė Katarina ir sesuo Giedrė
Mereckienė; giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės privačios.

Nuliūdę artimieji

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

JUZELĖ KRIŠTOLAITYTĖ
DAUGELIENĖ
1917.XI.16–2010.XI.20

Su giliu liūdesiu ir meile prisimenu
savo brangią sesutę, kai Aukščiausiasis
pašaukė ją į Dangaus karalystę 2010 m.
lapkričio 20 d. Palaidota šalia savo vyro
Jono Daytona kapinėse, Floridoje. Dė-
koju visiems Daytona lietuviams, o
ypač Juozui Baltrui, a. a. Juzelės kai-
mynui Ormond Beach, FL, vaikystės
dienų Vaitiškių kaimynui. Tetos Juze-
lės niekados nepamirš Ramona, Edis,
Mykolas, Tomas – Kanadoje, brolių dukrelės su šeimomis JAV ir
sesutės šeima Lietuvoje.

Brolis Juozas Krištolaitis

Daugelio ateitininkų švenčių ir stovyklų šeimininkei

A†A
Onai Norvilienei

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnui,
Ateitininkų šalpos fondo tarybos nariui 

dr. Algiui Norvilui,  dukroms Liucijai ir Gražinai,
sūnums Kęstučiui ir Vytautui, jų šeimoms, 

giminėms ir artimiesiems.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ

TARYBA IR VALDYBA

Mamytės

A † A
ONOS NORVILIENĖS

netekus, mūsų narį ALGĮ NORVILĄ, jo šeimą ir visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Ateitininkų Šalpos Fondo taryba,
valdyba ir nariai

A † A
EUGENIJA ŠNEKUTIENĖ

ALBAITYTĖ
Mirė 2011 m. spalio 31 d. Palos Heights, IL.
Gimė 1927 m. Lietuvoje.
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park.
Nuliūdę liko artimieji.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 5 d. Pal. Jurgio Matu -

laičio misijos bažnyčioje, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a. Eugenija bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti šv. Mišiose.

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

Mylimam tėveliui

A † A
DANGUOLIUI JAKŠTUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame SKIRMANTĘ MIGL I -
NIENĘ, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Ar -
chyvų direktorę, buvusią Jaunimo centro valdybos
pirmininkę.

Jaunimo centro taryba ir valdyba

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

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

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org  (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

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

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo 
dar neskaito. Nudžiuginkite jaunas šeimas,
gimines, pažįstamus švenčių, gimtadienių 

ar kitomis progomis, padovanodami 
jiems laikraštį. 
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėsE

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

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

� Su liūdesiu pranešame, kad lapkričio
3 d. po sunkios ligos Amžinybėn iškelia-
vo fotografas Jonas Tamulaitis. Numa-
toma, kad laidotuvių apeigos vyks Jau-
nimo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL). Daugiau informacijos pra-
šoma teirautis tel. 708-788-8087.

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia lapkričio 9 d.,
tre čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
po   pietę. Bus ro  doma doku men tinio fil -
mo ,,Salakas” (II dalis) iš ciklo ,,Mūsų
mies  teliai”. Filmai ro domi PLC skai tyk lo -
je, šalia Bo čių menės.

� Lapkričio 11 d., penktadienį, 7:30
val. v.  Lietuvių dailės muziejuje (14911
127 St., Lemont, IL 60439) vyks  „Dai -
navos” vyrų  vieneto koncertas.  Su rink -
tos lėšos bus skirtos Lietuvių dai lės mu -
ziejui ir PLC pa rem ti. Bilietų kaina: su -
augusiems – 15 dol., jaunimui iki 17
me tų – 5 dol. Dau giau informacijos apie
renginį galima rasti tinklalapiuose www.
dainava.us ir www.lcenter.org. 

� Lituanistikos tyrimo ir studijų cent -
ras lapkričio 12 d., šeštadienį, nuo 9
val. r. iki 5:30 val. p. p. Jaunimo centro
didžiojoje salėje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL) ruošia Knygų mugę.
Atvykite ir nebrangiai nusipirkite Jums
patikusią knygą.

� Visus, norinčius išmokti pasidaryti
šiaudinukus Kalėdų eglutei, kviečiame į
užsiėmimą, kurį ves Vaida Lagoneckytė.
Prašoma atsinešti žirkles, liniuotę ir
pieš tuką, o mes pasirūpinsime šiaude -
liais, siūlais ir instrukcijomis. Atvykite į
Balzeko lietuvių kultūros muziejų (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL) lapkričio 19
d., šeštadienį, 2 val. p. p. 

� Prof. emerito Romualdo Viskantos
pagerbime, kuris vyks š. m. lapkričio 20
d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont IL,
prof. emeritas Romualdas Kašuba pris -
ta tys sukaktuvininko nueitą mokslininko
ke lią, o iš Florida atvykęs šeimos bičiulis

fil. Antanas Dundzila kalbės tema ,,Kita
medalio pusė”. Informacija teikiama tel.
708-489-2941.

� Lapkričio 20 d. visus maloniai kvie -
čia me dalyvauti LR kariuomenės dienos
paminėjime, kuris prasidės 10:30 val.
r. šv. Mišiomis Tėvų jėzuitų koplyčioje.
Po Mišių prie paminklo Žuvusiems už
Lietuvos laisvę bus uždegta amžinoji ug -
nis. 1 val. p. p.  Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės namuose (2417 W. 43rd. St.,
Chicago, IL 60634) prasidės akademinė
dalis, skirta 1941 m. Birželio sukilimo
70-mečiui pažymėti. Paskaitą „LR šau-
liai ir kariškiai 1941 m. Birželio sukili -
me” skaitys dr. prof. Augustinas Idzelis.
Meninę dalį atliks pučiamųjų orkestras
,,Gintaras”.  Jūsų lauks pietūs bei baras.

� ŠALFASS kasmetinis suvažiavimas
tradiciškai vyks Lietuvių klube (877 E.
185th St., Cleveland, OH 44119 š. m.
lapkričio 19 d. nuo 11 val. r. Tos pačios
dienos popietę Lietuvių klube bus lab-
daringas vakaras. 8 val. v. vyrų kvarteto
(Jonas Muliolis, Rytis Urbaitis, Ed
Kijauskas ir Paulius Nasvytis ) ir čigo-
niškos muzikos grupės „Harmonia”
(Virginijos Muliolis ir Danutės Liauba)
pasirodymas. 

� Boston Šv. Petro parapijoje (75 Fla -
herty Way, S.Boston, MA 02127) bus
atnašaujamos šv. Mišios mirusiųjų at -
minimui. Mišių metu skambės kompo-
zitoriaus Aleksandro Stankevičiaus
,,The Requiem”, kurį atliks jungtinis
Mon treal, Ottawa ir Boston lietuvių
choras. So listai – jauni atlikėjai Kristina
Kliorytė, Mo nika Liu bi naitė ir Kęstutis
Daugirdas. Pradžia 10:30 val. r.

IŠ ARTI IR TOLI...

Tinley Park vidurinėje mokykloje  spalio 27 d. vyko internacionalinė naktis. Simona
Sidaugaitė, šios mokyklos Mokinių tarybos prezidentė, krepšinio komandos kapi-
tonė ir visų ,,Honor” klasių lankytoja, pagal pažangumą 6-ta mokinė tarp visų
šiemet šią mokyklą baigiančių abiturientų, pristatė savo gimtinę Lietuvą. Ji pavai-
šino moksleivius, jų tėvelius ir mokyklos svečius česnakine duona, obuoliniu pyra-
gu ir saldainiais ,,Vilniaus asorti”. Amerikiečiams labai patiko visi lietuviški gardė-
siai. Simona  (pirma iš dešinės) su draugėmis – graike ir vokiete.

Nuotrauka iš asmeninio albumo

Pirksiu Žmuidzinavičiaus,
Rimšos, Vizgirdos ir Kasiulio

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams
Lietuvoje. Aukojo: Remigijus Gaška
$3,950 studentų paramai, Rimas ir
Irena Blinstrubai $50, William Saun -
ders $90 tęsiant mergaitės metinę
paramą, Juozas ir Daila Liubinskai
$50, Jonas ir Ona Treškos $25, Do -

natas Tijūnėlis $500 neįgaliųjų šei -
mai, Knights of  Lithuania (Irene
Ozalis) $500 remiamai mergaitei.
Labai ačiū,  „Saulutė” („Sunlight
Orphan Aid”), 414 Freehauf  St.,
Lemont, Il 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435, el. paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net, tinkla -
lapis: www.sunlightorphanaid.org

JAV LB Tarybos sesijoje spalio 9 d. Padėkos žymeniu  už ilgametę veiklą buvo ap -
dovanotas JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas mokslo reikalams dr. Stasys
Bačkaitis. Per pastaruosius 10 metų, organizuojant PLB Mokslo ir Kūrybos simpo -
ziumus, jis daug nuveikė suartinant mokslinį bendradarbiavimą tarp viso pa saulio
lietuvių mokslininkų, ypač sukuriant glaudžius ryšius su Lietuvos mokslinėmis ins -
ti tucijomis.  LB Kultūros taryba šį medalį užsakė minint Žalgirio mūšio 600 m.
sukaktį. Medalį sukūrė dail. Antanas R. Šakalys, maketą paruošė skulptorius Gied-
rius Paulauskis.  Lietuvos monetų kalykla 60 mm skersmens  medalį nukalė iš oksi-
duoto žalvario. Nuotraukoje: Dr. Stasiui Bačkaičiui medalį  Washington, DC  spalio
31 d. įteikė JAV LB Kultūros tarybos vicepirmininkė Dalė Lukienė. 2010 m.

JAV LB Kultūros tarybos archyvo nuotr.

Š. m. lapkričio 2–3 d. vykusiame penktajame kasmetiniame „European Jazz Meets
Chicago” festivalyje LR Generalinio konsulato kvietimu Lietuvai atstovavo saksofo -
nininkas ir kompozitorius Jan Maksimovič (nuotr. antras iš kairės). Antrąjį
improvizuoto džiazo vakarą Čikagos kultūros centre pradėjęs vilnietis grojo kartu
su trimis kolegomis amerikiečiais: David Boykin (saksofonas), Joshua Abrams
(kontrabosas) ir Tim Daisy (mušamieji). Salė buvo pilna džiazo gerbėjų, daugelis
kurių – tikri šios muzikos gurmanai, čia taip pat susirinko ir Čikagos lietuviai.

Agnės Vertelkaitės nuotr.


