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Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) –  Lietuvos Respublikos
ūkio ministras Rimantas Žylius, lan-
kydamasis Jungtinėse Amerikos
Vals    tijose, skaito paskaitas garsiose
mokslo įstaigose: Harvard Univer si -
ty, Kennedy aukštojoje mokykloje,
Harvard verslo mokykloje ir Čikagos
DePaul University. Kai kurios pa -
skai tos studentams bus rodomos in -
ter netu. JAV politikos ir verslo elito
kalvėmis vadinamose aukštosiose
mo  kyklose R. Žylius su studentais
dis kutuoja apie ekonominę krizę
įvei kusios Lietuvos pamokas, ypatin-
gą dėmesį skirdamas valstybės val-
domų įmonių pertvarkai.

„Lietuvoje pastaraisiais metais
sukaupta vertinga patirtis, kuri būsi-
miems investuotojams ir Lietuvos
verslo   partneriams kelia pasitikėji-
mą. Kvietimas pasidalinti mūsų ša -
lies patirtimi, kaip neparduodant
strateginių šalies įmonių dešimte rio -
pai padidinti valstybei mokamų di -

videndų skaičių iš valstybės įmonių,
su žmonėmis, kurie po studijų šiuo se
universitetuose priiminės spren di -
mus  įtakingiausiose JAV vers lo ir po -
li tikos institucijose, yra didžiulis
įver tinimas”, – sakė R. Žylius.

Ūkio ministras taip pat dalyvavo
Pa saulio lietuvių ekonomikos foru-

me (PLEF), kur sakė sveikinimo kal -
bą, susitiko su verslo ir prekybos aso-
ciacijų vadovais, mokslo ir technolo-
gijų bendrovėmis ir asociacijomis
bei privačių bendrovių atstovais, sie-
kiant pritraukti investicijas į Lie tu -
vą.

Ne kunigų taisyti ir ne Bažnyčios reformuoti mes vienijamės – tai yra šv. Tėvo ir vys -
kupų darbas, o tik savęs taisyti ir tobulinti, o tik Bažnyčiai tarnauti: žmonėms, ku ni -
gams ir vyskupams.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Klaipėda (Bernardinai.lt) – Rug -
sėjo 22 d. LCC tarptautinio universi-
teto rektore inauguruota laikinai
šias pareigas nuo 2011 m. ėjusi Kana -
dos pilietė dr. Marlene Wall. Inaugu -
racijai skirta renginių savaitė prasi-
dėjo jau rugsėjo 19 d. Inauguracijos
iškilmėse dalyvavo Klaipėdos meras
Vytautas Grubliauskas, LCC tarybos
pirmininkas Allon Lefever, LCC įkū-
rėjas Art DeFehr, Lietuvos Evange li -
kų liuteronų Bažnyčios vyskupas
Min daugas Sabutis ir kiti garbūs sve-
čiai. Planuojama, kad ciklo renginiai
vyks visus 2012–2013 akademinius
me  tus, juose lankytojai išgirs pasau-
lyje žinomų ir LCC aplankysiančių
as menų kalbas. Pirmoje, inauguraci-
jai skirtoje diskusijoje dalyvaus ir
itin laukiamas svečias – Krikščio niš -
kų koledžų ir universitetų tarybos
pre zidentas Edward Blews Jr. iš JAV.

Dr. M. Wall yra šeštoji rektorė
LCC tarptautinio universiteto istori-

joje. Ji gimė Urugvajuje, Montevideo
mieste, išsilavinimą gavo Jungtinėse
Amerikos Valstijose, turi Kanados
pilietybę. Ilgametė tarptautinė dr.
Wall patirtis padėjo tvirtus pamatus
vadovauti tarptautiniam universite-
tui. Dr. Wall studijavo anglų kalbos
pedagogiką Tabor College (Hillsboro,
Kansas valstija), o kalbotyros magist-
ro studijas baigė Southern Illinois

University (Carbondale, Illinois vals-
tija), daktaro disertaciją apgynė vals-
tybiniame University of  Kansas
(Manhattan, Kansas valstija). Prieš
paskiriant vadovauti LCC tarptauti-
niam universitetui, dr. Wall dirbo
JAV valstybinėse ir privačiose vi du -
ri nėse mokyklose, regioninėje švieti-
mo administracijoje, vėliau universi-
tetinėse pedagogų rengimo ir profesi-
nio tobulinimo programose Europo -
je, Afrikoje ir Šiaurės Ame rikoje.
Pas taruosius 10 metų ji ėjo atsakin-
gas LCC tarptautinio universiteto
pro rektoriaus pareigas. Dr. Wall pir -
mą kartą į Lietuvą atvyko 1991 m. va -
sarą dėstyti anglų kalbos į vasaros
ins titutą, kuris vėliau išaugo į LCC.
Šiame institute ji dėstė penkerius
me tus, o vieną kadenciją buvo išrink-
ta į dabartinio universiteto valdybą.
Ištisą dešimtmetį dr. Wall įdėmiai se -
kė institucijos augimą ir aktyviai da -
lyvavo jos veikloje nuo pat pradžių.

Kanadietė tapo Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto rektore

Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Viena garsiausių pasaulio
kovotojų už laisvę ir demokratiją,
Nobelio taikos premijos laureatė ir
prodemokratiškos Mianmaro (Bir -
mos) opozicijos vadovė Aung San Suu
Kyi, rugsėjo 19 d. Washington, DC su -
sitikusi su Lietuvos Res pub likos am -
basadoriumi JAV Žygimantu Pavilio -
niu, padėkojo Lietuvai už nuolatinę
paramą Mianmaro opozicijai ir de -
mokratinėms reformoms šalyje. A.

Suu Kyi pažymėjo politinės paramos
svarbą Lietuvai 2009–2011 m. pirmi-
ninkaujant Demokratijų bendrijai.
Pasak Ž. Pavilionio, Lietuva ir toliau
rems demokratines permainas šioje
pietryčių Azijos valstybėje, visų pir -
ma dalyvaudama specialioje De mo -
kratijų bendrijos darbo grupė je. Am -
basadorius pakvietė A. Suu Kyi apsi-
lankyti Lietuvoje.

Susitikimas įvyko Tarptautinio
res publikonų ir Nacionalinio demok-

ratų institutų organizuotame rengi-
nyje, skirtame pagerbti rugsėjo 19 d.
Kongreso aukso medalį atsiėmusią
A. Suu Kyi. Šis aukščiausias civilinis
JAV Kongreso apdovanojimas Mian -
maro opozicijos vadovei ir Nacio na -
linės demokratijos lygos (National
League for Democracy) pirmininkei
skirtas dar 2008 m. už taikų pasiprie -
ši nimą šalį valdančiam kariniam
režimui.

LR ūkio ministras Rimantas Žylius DePaul University.                  Lino Klimavičiaus nuotr.

Dr. M. Wall yra šeštoji rektorė LCC tarptau -
tinio universiteto istorijoje. 

Ambasadorius susitiko su Nobelio premijos laureate
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prieš spaudimą, kurį daro turintieji
galią, bet atsilaikyti reikia. Kitu at -
veju reikia trauktis ir nesutepti sąži -
nės neteisybe.

Bažnyčiai kartais primetamas
po li tikavimas. O kiek daug Lietuvoje
yra no rinčių, kad Baž ny čia būtų
tylos Bažnyčia kaip sovietiniais me -
tais! Pagrindinę at laidų dieną – sek-
madienį, kai meldėmės ir kalbėjome

apie tradicinę šeimą, už kliuvome.
Vie  nas dien raštis rašė, kad Šiluvoje
kunigai ir valdžios žmonės kal ba vie -
nu balsu. Duok Dieve, kad daž niau
taip būtų, kad Bažnyčia dažnai galė -
tų pritarti tiems žingsniams, kurie
turi lemiamos reikšmės tautos išliki -
mui.

Labai didelį nerimą kelią meilės
ir pagarbos vieni kitiems trūkumas
Lie tuvos visuomenėje. Šioje su d rums-
  toje moralinėje atmosferoje lai mi ne

Lietuva ir ne jos
žmo  nės, bet tie, ku -
rie nelinki mums ge -
ro. Jeigu pragaiš tin -
gas yra pa syvu mas,
tai ne mažiau pra -
gaiš tin gas piktas ak -
tyvumas. Labai liūd   -
na matant ne tik pik-
tus politikus, bet ir

piktus eilinius žmo nes. Blogio neįma-
noma įveikti ki tu blogiu, nes tuo met
jo padvigubėja.

Lietuvos ateitį gaubia alkoholio
rūkas, per kurį jau nesimato kelio.
Apgailėtina, kad alkoholio lobistams
pasisekė atšaukti jau priimtą Seimo
nutarimą riboti alkoholio reklamą. O
kad taip visi Lietuvos politikai ju -
dėtų darydami ge ra, kaip judėjo alko-

holio lobistai, vaikydamiesi nešva-
raus pelno. 

Visiškai priar tėjo Seimo rinki-
mai. Ar galima išsirinkti atsakingus
Seimo narius? Ne tik galime, bet ir
tu rime tai padaryti.

Homilija pasakyta Šiluvoje 2012
m. rugsėjo 15 d., meldžiantis už politi-
kus, valdininkus, žiniasklaidos dar-
buotojus, darbininkus, verslininkus
bei žemdirbius.
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Kadangi mes vis dar lyg maži vai-
kai burnas pražioję įdėmiai klausome,
ką kiti – dažniausiai vakariečiai – gal -
vo ja apie Lietuvą ir lietuvius, būtų ne -
gražu neatkreipti dėmesio į nese niai
Lietuvoje viešėjusio švedų sociologo,
filosofo, muzikos prodiuserio ir rašyto-
jo Alexander Bard mintis ir pranašys-
tes. Pasak jo, pasaulis dar nežino, kaip
toli Baltijos šalys yra pažengusios, ir
ma no, jog po dar 20-ties metų jos bus
turtingiausios šalys (ar Europoje, ar
visame pasaulyje, deja, svečias nepa-
sakė). Lietuvoje švedas lankėsi su misi-
ja – jis nori patarti Lietuvai, kaip at -
kreipti į save dėmesį ir tapti ambicin-
giausia šalimi. „Pasaulis turi žinoti, kad
Lietuva ne tik šauni šalis, bet ir yra
daugelio šalių priekyje”, – įsitikinęs jis.
Dar labiau Lietuvai išsiveržti į priekį
šve das siūlo per internetą ir jo plėtrą.
,,Tuomet jau turėsite istoriją, kurią
galėsite skleisti pasauliui”, – pranašiš-
kai teigė svečias iš Vakarų.

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė

Evangelija pa sa -
koja apie Gali -
lė jos Kanos ves -

tuves. Atsitiko ne -
lauk    tas ir nemalonus
dalykas – neapsižiūrė-
ta, kad ar per daug
sve  čių pakviesta, ar
per mažai vyno pasi -
rūpinta, tad jo pristi-
go. Marija nelieka pasyvi stebėtoja,
bet iškart sako Jėzui: „Jie nebeturi
vy no.” Tačiau Jėzus tarsi nekreipia
dė  mesio. Ką daro Marija? Ji sako tar-
nams: „Darykite, ką tik jis jums pa -
lieps.” Tokia Švč. M. Marijos „politi-
ka” – pačiai klausyti Dievo ir kitus
ra  ginti, kad elgtųsi panašiai. Tik pa -
mėginkime įsivaizduoti, kokia lin k -
me kryptų Lietuvos visuomenės gy -
ve nimas, jei dauguma žmonių, ypač
atsakingieji už tautos gyvenimą, elg -
tųsi Marijos pavyzdžiu – nebūtų pa -
syvūs, kai tautoje kažkas vyksta ne
taip, ir visuomet mąstytų klausyti
Jė zaus. Klausyti Evangelijos. 

Pačią pirmąją atlaidų dieną vie-
nas piligrimas skatino mane per at -
laidus duoti pylos ponams, kurie
skriaudžia dirbančius žmones. Taigi
nuoskaudos ir susipriešinimas Lie -
tuvoje atkeliauja ir į Šiluvą. Atke -
liau  ja, bet Šiluvos šventovės slenks -
čio turėtų neperžengti, nes Šiluvos
„politika” yra aiškiai nubrėžta tiek
Marijos apsireiškimu prieš 400 metų,
tiek palaimintojo Matulaičio šūkiu:
„Blogį nugalėk gerumu!” Šiluvos
„politika” – kad būtų garbinamas ir
mylimas Marijos Sūnus Jėzus Kris -
tus, nes tai vienintelis kelias keisti
visuomenę į gera. Šiluvos „politi-
ka”– tai meilės, Dievo gailestingumo
ir pagarbos kiekvienam žmogui poli-
tika. Šiluvoje visi esame piligrimai,
keliaujantys ne tik į Šiluvą, bet ir į
amžinuosius dangaus Tėvo namus.

Šiandien meldžiamės už vyrus ir
moteris, kurie yra užsiangažavę poli-
tiniame gyvenime, už atsakingas pa -
reigas atliekančius valdininkus, už
žiniasklaidos darbuotojus, kurie ne
tik informuoja, bet ir formuoja poli -
ti  nį ir moralinį klimatą tautoje.
Jiems visiems prašome dangaus
švie sos, kad politikų sprendimai ir
darbai tarnautų visuomenei, ypač
silpniausiems žmonėms, kad kurtų
ir skleistų tik gėrį ir taip stiprintų
Lie tuvos valstybę.

Lietuvos gyvenimas smarkiai
keis tųsi į gera, jei visi politikai, val-
dininkai ir pareigūnai sąžiningai
atliktų pareigas ir jų sprendimus
lemtų tik noras gerai tarnauti žmo -
nėms. Tarnauti panašiai, kaip tarna-
vo pats Viešpats – iki mirties ant kry-
žiaus. O gal tai utopija ir šioje že mėje
taip negali būti?

Ar galima morali politika? Ar
ga li būti sąžiningi ir teisingi valdi-
ninkai? Ar paprastam žmogui gali-
ma tikėtis pagarbos ir teisingumo?
Ne tik galima, bet ir būtina. Po liti -
koje kompromisai neišvengiami, nes
žmonės yra labai skirtingi ir dažnai
reikia ieškoti kelio, kuris būtų pri-
imtinas visiems. Labai dažnai į savi-
valdybes ar į Seimą išrenkami skir -
tingų partijų žmonės ir jiems, esant
pakankamai skirtingiems, tenka
ben dradarbiauti, nes kitaip būtų neį-
manoma dirbti. Tačiau jei susitari-
mai, kompromisai peržengia mora -
lės ribas, jei aukojamas bendras inte-
resas, tuomet tokie susitarimai tam -
pa amoralūs. Pavyzdžiui, dėl jokių
ap lin kybių negali būti aukojami šei -
mos interesai, negali būti su daromos
sąlygos alkoholiui plisti, negali būti
užmiršti patys silpniau sieji žmonės.
Politikams gali būti sunku atsilaiky-
ti prieš stambaus verslo interesus,

Kone prieš trylika metų sėdė jo -
me ką tik pradėto leisti lietu-
viško laikraščio ,,Amerikos

lietuvis” leidėjo Broniaus Abručio
na muose ir karštai diskutavome, ko -
kio je lietuviškoje aplinkoje mes mie -
lai leistume laiką. Įdomu tai, kad mū -
sų nuomonės visiškai sutapo: norė jo -
me, kad lietuviai turėtų nedidelius
lie tuviškus namus ar kavinukę, kur,
jei norėtumei praleisti paprastą ar
sa  vaitgalio vakarą, visada rastumei
susirinkusių lietuvių, kur galėtumei
išgerti lietuviško alučio ar šiaip kok-
teilio, užvalgyti lietuviškų cepelinų
ar paprasčiausiai sveikų salotų.  

Kuo toliau kalbėjomės, tuo la -
biau bangavo mūsų vaizduotė: po ke -
tu  rių pokalbio valandų jau ma tėme
ten grojančius muzikantus – vieti -

nius ar iš Lietuvos, ant sienų kaban -
čius pa veiks lus, kuriuos sukabino su
savo me no darbais tautiečius norin-
tys su pa žindinti meni ninkai, matė -
me sve čius iš paliktos Tė vynės, įsi -
vaiz  davo me, kaip į tuos lietuviškus
na mus su si renka papolitikuoti prie -
šin goms sto vykloms at sto vaujantys
lie tuvių de mokratai ar respubliko-
nai...

Tai tik įsivaizdavome. Tačiau ne -
se niai turėjau progos apsilankyti
Cleve land, kur užėjusi į ten veikiantį
Lietuvių klubą iš tiesų pamačiau tai,
ką Bronius ir aš galėjome matyti tik
savo vaizduotėje ir svajoti. Į Lietuvių
klubą atvažiavome gana vėlų trečia-
dienio vakarą, tačiau ten radome ne -
ma  žai besišnekučiuojančių lietuvių.
Užsisakėme po alaus ir vyno stiklą,

NUOMONės

Šiluvos ir Marijos
„politika“
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Pavydėjau 
klyvlendiečiams Rūtos

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Redakcijos žodis
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„Mamyte, nupirk man dviratu -
ką”, – įkyriai prašo darželinukas, ir
mo tina, netekusi kantrybės, pagaliau
jam nusileidžia, nors pinigų ne tik
trūks ta, bet jų visai nėra. Man tai pa -
našu į Čikagos mokytojų unijos (CTU)
vykusį streiką. CTU reikalauja, o mo -
kyklų vadovybė (CPS) lėšų ne turi, nes
jos ištekliai, 2002 m. siekę 1.2 mlrd.
dol., sunyko ir 2011 m. tapo ly giai to
pa ties dydžio skola! Nors šis straips-
nis „Draugo” puslapiuose pasi rodo tik
po to, kai strei kas jau pasibaigė, jo at -
garsiai dar ilgai skambės, ir žala mo -
ki niams, mokytojų autoritetui ir uni-
joms jau bus padaryta.

Prieš ketvirtį šimtmečio tokie
strei kai vykdavo vos ne kasmet, kol
1987 m. mokyklų valdžią perėmęs Či -
ka gos meras Richard M. Daley sutiko
su unijos reikalaujamomis reformo -
mis, gerokai pakėlė mokytojų atlygi -
nimus ir pensijas ir taip 25 metams
„nusipirko” taiką ir ramybę. 2010 m.
CTU vairą paėmė Karen Lewis, o me -
ro lazdą – Rahm Emanuel. Abu – at -
kak lūs kovotojai.

Kad mokytojo profesija yra vie  na
iš garbingiausių, klausimo netu rėtų
būti. Nors pašaipiai sakoma, jog yra
trys geros priežastys pasirinkti mo -
kytojo profesiją: birželis, liepa ir rug -
pjūtis, rašydamas šiuos žodžius su
dėkingumu prisimenu ir savo ge ruo -
sius mokytojus, kurie mane vedė į
moks lą ir gyvenimą. Todėl su susirū -
pi nimu ir nuostaba se kiau paskuti nįjį
CTU streiką.

Nenorėčiau ką nors blogo sakyti
nei prieš daugiau kaip 100 metų pra -
sidėjusį darbininkų unijų judėjimą.
Jam turėtume dėkoti už tas tik per di -
deles aukas iškovotas teises: žmoniš -
kas darbo sąlygas, nevergišką atlygi -
ni mą, 40-ies valandų darbo savaitę,
sveikatos apsaugą, metines atostogas
ir daug kitų. Čikaga su savo buvusio-
mis sker dyk lomis ir plieno fabrikais
visuomet buvo žinoma kaip sunkaus
ir pavojingo darbo žmonių unijų mies-
tas. Šio miesto va dovai ir visuomenė
suprato ir patei sindavo kai kuriuos
unijų kraštutinius, prie karš tų susirė -
mimų privedančius reikala vi mus.
Šian  dien Čikaga ir visa Amerika iš gy -

vena ekonominį nuosmukį. Tūks -
tančiui darbininkų ir tarnautojų jau
seniai nėra pakeltas atlyginimas. Jie
yra lai min gi, radę darbą, kad ir su
ma žesniu atlyginimu, dirbantys ne -
pil ną darbo laiką, ar, netekę vilties ir
darbo jau nebeieškantys, bandantys
pragyventi iš savo santaupų ar mo kes -
čių mokėtojų ramstomų bedarbio pa -
šalpų.

Vykstant tokiems dalykams, CTU,
vedama prezidentės Le wis, po vasaros
metu ilgai užsitęsu sių derybų su CPS,
tik prasidedant naujiems mokslo me -
tams, drįso pa skelbti streiką. Taip
25,000 mokytojų, įkai tais palikusių
350,000 mokinių, pa skel bė kovosią už
naują sutartį. Kal bama apie 16 proc.
at lyginimo pakėlimą per ketverius
metus, mažes nes klases, darbo vietų
užtikrinimą, darbo sąly gų pagerini -
mą ir pan. Naujoje sutartyje mo kiniai
ne minimi.

Šį kartą pagrindinė streiko prie -
žastis esą nėra vien dėl mokytojų atly -
ginimo. Vidutinis Čikagos mokytojo
metinis (už devynis mėnesius darbo)
atlyginimas dabar yra 71,000 dol. su
užtikrinta dosnia pensija. Ar to užten-
ka universiteto diplomą ar ma gistro
laipsnį turinčiam profesio nalui mo -
ky  tojui, paliksiu spręsti skaitytojui.
Tikroji streiko kova yra dėl to, kas
turi valdyti Čikagos mokyklas  – mo -
kyklų va dovybė ar mokytojų unijos,
ir kas vyksta jų klasėse. Meras Ema -
nuel ragino mokyklų vadovybę dery-
bas tęsti ir prasidėjus mokslo metams.
Deja, CTU pritrūko kantrybės, ir rug-
sėjo 10 d. iš anksto gerai orga nizuoti
unijos nariai, vilkintys ryš kiai raudo-
nus marškinius, triukš mingai išsilie-
jo į miesto gatves ir aikš tes. Vaikai li -
ko be priežiūros. Tuo tarpu prieš 10
metų atsiradusiose ,,charter” mo -

kyklo se, prieš ku rias CTU yra labai
nusistačiusi, moks las vyko ir toliau.
Jose nėra unijai priklausančių mo -
kyto jų. Jas lanko apie 52,000 Čikagos
vaikų. Prie jų no rėtų prisidėti tūks -
tan čiai tėvų, kurių vaikai kantriai
laukia jose kartais at sirandančių vie -
tų.

Streikui besitęsiant paaiškėjo,
kad sunkiausiai buvo sutarti, kas ir
kokiu pagrindu turi teisę samdyti ir
atleisti mokytojus: CTU ar CPS. Iškilo
klausimas, kas tokiu atveju yra svar-
biausia – mo kytojo darbo kokybė kla-
sėje ar jo vyresniškumas (seniority), t.
y. jo išdirbti metai mokykloje. Mokyk -
lų vadovybė stengiasi pa kel ti mokyto-
jų darbo kokybę ir ieško naujų kelių,
kaip tai pasiekti, pvz., prailginant
mokslo dieną, įvedant teisę parinkti
ge resnius mokytojus. Čia ir iškilo
pats didžiausias nesutarimas – tarp
vadovybės ir mokytojų. Kaip nu tarti,
kuris mokytojas yra geresnis? Ar tas,

kurio mokiniai pasirodo ge  riau laiky-
dami įvairius dažnai rengiamus egza-
minus, ar tas, kuris, kad ir ne veiks -
mingas, yra ilgiau išdirbęs mo kyk -
loje?

Atrodo, kad nesutarimai tarp
CPS ir CTU jau baigiami išspręsti, ir
netrukus bus pasirašyta nauja su -
tartis. Nors jau paaiškėjo, kad patys
geriausi, savo darbo kokybe nusi pel nę
mokytojai iš kitų juos išskiriančio al -
gos pakėlimo nesulauks, kitos de ta lės
dar nėra paskelbtos. Belieka ti kėtis,
kad ši sutartis neleis vaikus mokyti
tiems antrarūšiems mokytojams, ku -
rie, įsitvirtinę savo unijos gina mose
pozicijose, metai po metų išleidžia
gyvenimui, tolimesnėms stu dijoms
uni versitetuose ar ir darbui nepa-
ruoštus mokinius. Ar naujoje sutarty-
je rasime teisingą ir tinkamą mokyto-
jo dėstymo įvertinimo būdą? Ar jis
leis atsikratyti nevykusiais mo ky -
tojais, nepaisant, kiek jie metų dy ki -
nė jo savo darbe?

Kol mo kyk las valdys galinga uni -
ja, nekrei pianti dėmesio į kritišką Či -
kagos finansinę padėtį, streikai staiga
nesustos. Kas laimės? Ar savo vai-
kams geresnio išsimokslinimo rei -
kalaujantieji tėvai? Ar tėvai, ku rie ne -
kantriai spaudžia Čikagos merą pasi-
duoti ir taip baig ti tokį nepatogų vai -
kų mokslo ir jų pačių truk dymą.

Streikuojantys Čikagos 
mokytojai – kryžkelėje
ALEKSAS VITKUS

labai nustebome pamatę sąskaitą – 6
dol. už abu gėrimus.  Apie tokias kai -
nas kavinėje ar restorane čikagiečiai
gal yra girdėję nebent prieš karą. Ki -
tą dieną vėl užsukome į Lietuvių klu -
bą kokteiliui – ten vėl buvo pilna
žmo  nių, net tik geriančių, bet ir už -
kan džiaujančių, šį kartą šeimininkė
iš Lietuvos visus vaišino lietuviškais
patiekalais. 

Man į pašonę kumštelėjo šalia sė -
dintis amerikietis, pašnibždomis pa -
pra šęs paaiškinti, kas yra kugelis.
Nie  ko geresnio nesugalvojau, tik pa -
sa kyti, kad tai yra ,,potato puding”.
Po kelių minučių amerikietis su žmo -
na jau šveitė kugelį, net ausys linko.
Pasirodo, kad jo proproseneliai buvo
lietu viai. Į lietuviškų patiekalų vai -
šes dažnai ateina, jei pakviečia klubo
nariai, ir nelietuviškos kilmės žmo -
nių. Beje, nesvarbu, ką užsakysi – ce -
pe linų, balandėlių, kugelio ar dešrų
su kopūstais, –  lietuviško patiekalo
por cija klube kainuoja vos 5 doleriai. 

Į Lietuvių klubą atvežėme lietu-
viškos duonos. Dar nespėjome jos net
iškrauti, o ant stalo jau buvo padėti
lapeliai, pranešantys lankytojams,
kad Lietuvių klube jie gali nusipirkti
tikros lietuviškos duonos.

Kitą vakarą į klubą užsukome ga -
na vėlai. Nustebome ten pamatę dau-
gybę jaunuolių, kurie gurkšnojo alų,

šnekučiavosi, juokavo. Gal dažnai čia
užsimegzdavo pažintys tarp jaunų
lie tuvių, kurie ilgus metus padėdavo
jiems likti tarp savų? Kokią dienos
dalį čia neužsukdavome, klube nuolat
buvo pilna žmonių – dieną čia buvo
ren  giami laidotuvių pietūs, vakare
kaž kas sukvietė draugus į gimtadie-
nį, viename kamputyje repetavo mu -
zikantai, kitame vyko verslo derybos,
o klubo kepėjas Dainius Zalen sas
reklamavo savo keptus skanius lie tu -
viš kus šakočius, kuriuos jis sėkmin-
gai parduoda Cleveland parduotu-
vėms. ,,Mūsų šakočiai kepami tik iš
gerų miltų, šviežių kiaušinių, todėl
pirkėjai juos mėgsta ir perka”, –
džiau giasi savo kepamais šakočiais
Dai nius. O klubui gerai, nes pelno
lie ka ir lietuviškiems namams. 

,,Jei ne Rūta Degutienė, – papa -
sakojo man klyvlendietė Aleksandra
Sagienė, – vargu ar šiandien turėtu -
me Lietuvių klubą. Šiandien jis lai ko -
si tik ant jos pečių.” Sutinku su Alek -
sandra. Kada netikėtai reikėjo aplan-
kyti vietinę lietuvę, šiek tiek sutri-
kau, nes nežinojau, ką ji mėgsta, ką
nunešti lauktuvių. Nutariau pasi -
tarti su Rūta, tačiau ši, kaip visada
už krauta daugybės darbų, tik meste -
lėjo: ,,Atvažiuok ir pasiimk krepše -
lį.” Atvažiavau, pasiėmiau, nuvežiau.
Nustebau, kad Rūta tiksliai žinojo, ką

mėgsta mano aplankytoji lietuvė. Pa -
gal vojau, kam Čikagoje galėčiau pa -
skambinti, ką nuvežti lauktuvių, kas
žinotų, kas ką mėgsta ir kas rastų lai -
ko ar noro suruošti lauknešėlį? Jau -
čiau, kad tikrai pavydžiu klyvlen die -
čiams Rūtos.

Iš šono visada viskas geriau atro-
do, tačiau ką pasakoja pati Rūta? O
Rū ta nelabai norėjo, kaip ir visi
darbš tūs žmonės, kalbėti apie save,
daugiau pasakojo, kaip buvo įkurtas
Lie tuvių klubas, kiek daug klubo la -
bui yra padarę tėvas ir sūnus Duč -
manai. Rūta prisimena ir tuos laikus,
kada lietuvių namai gyvavo daug ge -
riau, kada žmonės daugiau aukojo ir
mie lai rinkdavosi į būrį pabendrauti,
kada lietuvių namai neturėjo skolų, o
šiandien vis dažniau reikia prašyti
lietuvių banko pagalbos.

Rūta darbuojasi Lietuvių klube
jau septinti metai ir už savo darbą
neima jokio atlyginimo, nes jai atro-
do nelabai sąžininga imti pinigų iš
klu bo, kada jis nesukaupia pelno.

Į Lietuvių klubą patekti negali
bet koks pašalietis. Kad galėtumei
lankytis klube, turi būti jo nariu. Kad
taptumei nariu, turi būti lietuviu, ne -
svarbu, kurios esi bangos, net jei nei
tu, nei tėvai nebekalba lietuviškai.
Norintis tapti klubo nariu turi įro dy -
ti savo lietuviškas šaknis ir susimo -

kėti 25 dol. metinį mokestį.
,,Seniau turėjome daug daugiau

narių, – sielojasi Rūta. – Iki šios die-
nos daugiausia mus palaiko pirmo-
sios bangos lietuvių vaikai ir vai kai -
čiai. Antrosios bangos atstovų tu ri -
me mažiau, o trečioji banga iš viso la -
bai nenoriai ateina pas mus, nes ma -
no, kad Lietuvių klubas jiems yra per
prastas. Yra buvę atvejų, kada esame
daug kuo padėję naujai atvy ku siems,
o paskui jie nusisuka nuo mūsų, mie-
liau apsilankydami resto ra nuose,
kur dažnai tik už vieną bu te lį vyno
su moka tiek, kiek kainuoja mūsų
metinis nario mokestis.”

,,Mums visai nesvarbu, ar žmo-
gus kalba lietuviškai ar ne, – tęsia
Rū ta, – svarbiausia, kad jis yra lietu-
vis. Šiuose namuose yra sukauptas
mūsų lietuviškasis palikimas. Mūsų
pasaulyje yra labai mažai, iš tikrųjų
mes, visi lietuviai, esame viena šei -
ma. Šeimose visko būna, tačiau šei -
ma laikosi kartu, todėl ir mes turėtu -
me būti susibūrę.”

Manau, kad jei daugiau tokių
kaip Rūta Degutienė būtų tarp mūsų,
tikrai mieliau burtumėmės ir leistu-
me laiką kartu. Gaila, kad ne visų lie-
tuviškų ,,vadų” žodžiai atitinka jų
dar bus, kas ir atstumia daugelį mūsų
nuo tikrosios tautiškos vienybės.
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TELKINIAI

Frackville, PA

Lietuviškos kultūros deimantas giliausioje anglies kasykloje
98-ajame kasmetiniame lietuvių festivalyje netrūko džiugių akimirkų

Pirmą savaitgalį po Darbo dienos
daugelyje Rytų pakrantės litua -
nistinių mokyklų nu skam  bėjo

pirmasis skambutis – po 3 mėnesių
va sa ros pertraukos kiekvieną šešta-
dienį ar sekmadienį vėl į pa mokas
ren kasi mažieji lietuviukai, ku rie ka -
da nors perims vyresniųjų lie tu vybės
išlaikymo triūsą čia, už At lan to. Taip
ir Pennsylvania valstijos Anthracite
kasyklų rajone galbūt kaž  kada nuo
lietuviškos šeštadieninės mokyklos
pamokėlių prasidėjo Elaine Luschas
bei brolių advokato Paul ir draudimo
agentūros savininko Larry Doma -
lakes visuomeninė „karjera”, kurios
dėka istorinio angliakasių Shenan -
doah miesto apylinkėse iki šiol tebe-
puoselėjama mūsų tautos kultūra ir
tradicijos. Jau trys skirtingos kartos
ruošia tradicinius lietuvių festiva-

lius Barnseville apylinkėse – nuo
Lakeside ir Lakewood parkų, o pasta-
riesiems praėjusio am žiaus 9-ame
dešimtmečio viduryje už si darius –
jau Schuylkill prekybos cen tre,
Frack ville, PA. 

Anthracite paveldo muziejuje
vie   tinės Lietuvių Bendruomenės va -
dovės Carol Gargan pastangomis jau
penkti metai iš eilės rugpjūčio mėn.
pradžioje ruošiama lietuvių tautinė
diena. Šiemet į šventę susirinkę keli
šimtai mūsų tautiečių stebėjo JAV
lietuvių autoriaus Charles Halka
operą „Julius”, kurios pastatymas

pa   skirtas neseniai Anapilin iškelia-
vusio lietuvių kilmės Metropolitan
Opera (New York) dainininko Glenn
Bater atminimui. 

Tačiau „giliausių kalnakasių”
Pennsylvania metų renginiu galima
drąsiai pavadinti nuo 1914-ųjų be per-
traukos organizuojamus kelių dienų
lietuviškus festivalius, kurie rugpjū-
čio mėnesį sukviečia tūkstančius šio
regiono vietinių, kurių dauguma yra
kilę iš prieš šimtmetį ar daugiau į
šias apylinkes atsikrausčiusių Rytų
Europos kilmės emigrantų, sau duo -
ną pragyvenimui užsidirbusių An -
thra cite kasyklų požemiuose. Ir šiais
metais rugpjūčio 11–12 d. jau 98-aja -
me lietuviškame festivalyje, pasta -
ruo  sius keletą dešimtmečių organi-
zuojamame Schuylkill prekybos cen -
tre, apsilankiusieji turėjo progos
pasiklausyti lietuvių-latvių kilmės
grupės „Sensations” atliekamų melo-

dijų, išgirsti geneologo Tomo Sa -
dausko paskaitą, pasisukti polkos
rate lyje su specialiai iš Baltimore,
MD į lietuvišką festivalį Frackville
atvykusiais „Malūno” šokėjais. 

Pirmą sykį į „antracitų” lietuviš-
kąją šventę iš Cleveland, OH atvyko
uteniškis, vis dažniau lietuviams
kon   certuojantis Augis (Eugenijus
Dice vičius), kuris, beje, vadovauja
„Šiaurinio kranto” radijo laidos
prog     ramai, transliuojamai kiekvie-
ną sekmadienį WJCU 88.7 FM bango-
mis nuo 8 iki 10 val. r. Tuo pat metu
jos galima klausytis ir internetu

adresu: www.wjcu.org. 
Kaip ir kasmet, Lietuvos

vyčių 144-osios kuopos su -
reng tos šventės metu festiva-

lio svečiai galėjo nusipirkti įvairių
lietuvių menininkų dir binių, papuo-
šalų, maisto produktų ir gėrimų.
Berwick, PA, miestelyje gyvenanti
Elaine Luschas bei kaimynystėje
Shenandoah apsistoję Jim ir Dot Set -
cavage jau kelinti metai organizuoja
lietuvių tautinės kultūros pristaty-
mą: pačiame prekybos centro vidury-
je ,,sukurtame” lietuviškame paveldo
muziejuje buvo plačiau pristatomos
lietuviškos kalendorinės šventės ir
tradicijos. Elaine dukra Ca rol, pasi-
puošusi Rasų vainiku, ne pa vargda -
ma pasakojo susirinkusiems ne tik
apie šv. Kalėdas ar Ve ly kas, bet ir Už -
gavėnių, Visų Šventųjų ir Vėlinių
tra dicijas, Jonines, Tris Ka ralius, lie-
tuviškas vestuvines ap ei  gas. Plačiau
apsistota ties Žoline, ka dangi būtent
tą savaitgalį Lietu voje vyko Švč.
Mergelės Ėmimo į Dan    gų atlaidai. 

Šių eilučių autoriui padedant,
fes tivalio lankytojams buvo paruošta
paroda sportine tematika, pasirūpin-
ta London olimpiadoje dalyvavusių
Ne muno krašto sportininkų biografi-
jomis bei medalius iškovosiųjų lietu-
vių džiaugsmo akimirkas įamžinu-
siomis nuotraukomis. Kiek pasidi-
džiavimo ir plojimų tūkstantinei au -
di    torijai sukėlė sekmadienį, rugpjū-
čio 12-ąją, gauta žinia apie aukso me -
dalį Lietuvai šiose žaidynėse ką tik
laimėjusią penkiakovininkę Lau rą
Asadauskaitę! 

98-ojo lietuviško festivalio orga-
nizacinis komitetas netikėtai to pa -
ties sekmadienio popietę sulaukė be -
ne garbingiausio svečio – pakeliui iš
Girardville po rytinių šv. Mišių į
Frack   ville prekybos centrą užsuko
Al lentown, PA, vyskupas kun. J. O.
Barres, savo trumpoje kalboje itin pa -

brėžęs susižavėjimą vietiniu lietuvių
kilmės jaunimu, ne tik gausiai daly-
vaujančiu festivalyje, bet ir šokančiu
,,Gintaro” tautinių šokių grupėje Ma -
hanoy City, padedančiu šventės ren -
gėjams, įsiliejusiu į lietuviško pa vel -
do organizacijų gretas. Vysk. Bar res
pa ragavo lietuviškos virtuvės ska -
numynų, grožėjosi iš Philadel phia,
PA atvykusių ,,Žilvino” šokėjų meist-
riškumu, klausėsi Lynne Cox, ,,Dvie -
jų broliukų” (Mike ir Tomo Dura) at -
liekamų kūrinių. 

Festivalio pabaigoje Augis pa -
kvie tė visus atlikėjus į sceną bend -
ram pasirodymui, prie kurio prisi-
jungė ir Lietuvos pokario partizanų
ko vas įamžinantys Maryland valsti-
jos lietuviai, vadovaujami Alekso Ra -
džiaus. Tad daugiau kaip šimtmetį
gy vuojantys Anthracite imigrantai
Šiaurės Rytų Pennsylvania nepra-
randa savo etninio paveldo ir šian-
dien, o prieš 35 metus – ir apylinkėse
ofi cialiai susibūrę Lietuvos vyčiai,
jau ketvirtą dešimtmetį puikiai per-
teikia savo tautos kultūrą ir tradici-
jas ne tik savo šeimos rate, bet ir pla-
čiajai visuomenei.

98-asis lietuvių festivalis Frack -
ville – praeityje, tačiau jau sulaukiau
šventės rengėjų kvietimo į būsimąjį –
99-ąjį – festivalį. 2013 m. rugpjūtį JAV
lietuviai Frackville, PA festivalio lan-
kytojams pristatys savo tautinę vir-
tuvę ir liaudiškos medicinos ypaty-
bes, taip pat dalyvaus vienos seniau-
sių organizacijų – Lietuvos vyčių –
šimtmečio suvažiavime Boston mies-
te.

LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

,,Žilvino” ansamblis iš Philadelphia, PA. Carol Luschas nuotr.

Lietuviško paveldo muziejus.

Elaine Luschas su Al lentown vysks. kun. J.
O. Barres.Koncertuoja Augis (Eugenijus Dice vičius).Verpėja.
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Pradžia

Amerikos baltų laisvės lyga (The
Baltic American Freedom League,
su  trumpintai BAFL) buvo įkurta
1981 m. Los Angeles (California) gar -
saus vi suomenės veikėjo Juozo Koje -
lio pastangų dėka. Paskambinęs ke -
liems savo draugams ir gavęs jų pri-
tarimą, dar pakvietęs keletą latvių ir
estų, J. Kojelis nutarė steigti BAFL,
kuri atstovautų visoms trims oku -
puo toms Baltijos valstybėms. Stei gė -
jai sudėjo apie 8,000 dol. ir pasamdė
lobistų įstai gą „Hannaford”, kuri
stengėsi išgauti JAV Kongreso abiejų
rūmų rezoliuciją dėl Baltijos laisvės
dienos paskelbimo. Vienas estas net
užstatė savo na mą, kaip patikinimą,
jog lobistų įstaigai bus sumokėta.

Šis projektas pareikalavo daug
dar bo ir pastangų, nes Baltijos vals -
ty bių byla buvo nepasiekiamai aukš -
tai padėta ir nespren džiama. Tuo me -
tu Baltuosiuose rū muose prezidento
Ronald Reagan pa tarėju ir padėjėju
ryšiams su visuo mene dirbo Linas
Kojelis (Juozo Ko jelio sūnus), todėl
bu vo tikima šio pro  jekto sėkme.
Kreiptasi į lietuvių, latvių, estų vi -
suo  menines organizacijas ir, lobistų
įstaigai, padedant 1982 m. birželio 14
d. prez. Reagan pasira šė rezoliuciją,
skelbiančią birželio 14 d. Baltų lais -
vės diena (Baltic Free dom Day). Į ofi-
cialias pasirašymo iš kil mes Bal tuo -
siuose rūmuose prezidentas pa kvie tė
apie 200 baltiečių. Tai buvo pir mas
kartas, kai tiek daug lietuvių, latvių
ir estų dalyvavo tokioje iškil mingoje
šventėje. Tais pačiais me tais prez.
Rea gan, prašomas BAFL, kiek vie -
nam Jungtinių Tautų na riui nusiun-
tė raštą, paaiškinantį, kodėl JAV ne -
 pripažino ir nepripažįsta Baltijos ša -
lių okupacijos ir jų prijungimo prie
Sovietų Sąjungos.

Dėmesys sportui, ekonomikai,
žmogaus teisėms ir Baltijos

šalių saugumui

BAFL pastangomis „Laisvės ra -
dijas” (,,Radio Liberty”), trans liuo -
jan  tis lietuvių, latvių ir estų kal bo -
mis, tapo „Laisvosios Europos” ra di -
jo dalimi. BAFL domėjosi ir spor to
renginiais. 1984 m. vasaros olimpia-
dos Los Angeles metu BAFL iš nuo -
mo jo pastatą Sovietų Sąjungos olim -
piečiams ir paskelbė, kad pastatas
yra saugomas ir kad kiekvienas spor -
tininkas, ku ris norės gauti prieglobs-
tį JAV kaip politinis pabėgėlis, ne bus
išduodamas ir galės čia pasilikti. Tai
buvo didžiulis įvykis, sukėlęs daug
kontroversijos. Bijodami olim piečių
pabėgimo, sovietai išnuomojo laivą,
kuris plūduriavo keletą kilometrų
nuo kran to. Olimpiečiai į ir po rung-
tynių į laivą buvo lydimi su di dele
apsauga. Tai buvo labai nepa togu, ir
Sovietų Sąjunga dalyvauti olim pia -
doje atsisakė.                                                                                            

1994 m. JAV vyriausybė Baltijos
šalims skyrė paramą vystyti privatų
verslą, stiprinti ekonomiką tarp JAV
ir Baltijos valstybių per įvai  rias
moks lo ir apsikeitimų programas.
BAFL daug dirbo, kad 2010 m. būtų
išmokėtas šios paramos li ku tis – 40
mln. dol. Valdant prez. Bill Clin ton,
BAFL rūpinosi, kad bū tų išmokėti
anks čiau paskirti 62 mln. dol.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos sau -
gumui stiprinti. 

BAFL pastangomis iš Lais vės
parko, netoli Washington, DC, pa vy -
ko iškelti Stalin biustą ir paskleisti
ži niasklaidoje informaciją apie jo
įvyk dytus nusikaltimus. BAFL taip
pat labai stengėsi, kad Prancūzija ne -
parduotų Rusijai „Mistral” karo lai -
vų.

BAFL organizuodavo žmogaus

teisių  konferencijas, kuriose dalyva-
vo žymūs JAV vy riausybės atstovai,
Bal tųjų rūmų nariai, Kongreso na -
riai, senatoriai, žiniasklaidos atsto-
vai. Valstybės sek retoriaus Elliott
Ab rams kalba, pa sakyta vienoje iš
BAFL žmogaus tei sių konferencijų,
buvo paskelbta kaip oficialus JAV
Valstybės departamento dokumentas
dėl Baltijos vals ty bių padėties ir bu -
vo plačiai komentuojamas Euro poje,
tarp jų – Vokie tijos ir Didžiosios Bri -
ta nijos laikraš čiuose. Tai buvo ženk -
las, kad JAV užsienio politikoje pra-
dėta žaisti „Bal tijos korta”.

BAFL turėjo daug įdomių ir sėk-
mingų susitikimų su JAV Baltųjų rū -
mų administracija, Kongreso na -
riais, Amerikos Saugumo departa -
men  to atstovais dėl Baltijos valsty-
bių ne priklausomybės atkūrimo.
Siekė, kad Baltijos valstybės būtų
priimtos į NATO ir Europos Sąjungą,
kad būtų stiprinami jų ryšiai ir
bendradarbia vimas su Vakarų vals-
tybėmis, ypač su JAV. Už pagalbą sto-
jant į NATO Latvijos prezidentė Vai -
ra Vy kė Frei berga apdovanojo BAFL
di rektorius aukščiausiais Lat vijos
me daliais. Už nuopelnus Lietu vai
Lietu vos prezidentas Valdas Adam -
kus BAFL buvu sią viceprezidentę,
prezidentę, šiuo metu – prezidento
pa vaduotoją An gelę Nelsienę apdova-
nojo Lietuvos Didžiojo Kuni gaikš  čio
Gedimino or di no Karininko kryžiu-
mi, o už pagalbą stojant į NA TO –
NA TO žvaigžde.

Nelsienė vadovavo ke lioms žmo-
gaus teisių konferencijoms, dalyvavo
aukščiausio lygio su sitikimuose su
JAV valdžios pareigūnais, Baltųjų rū -
mų nariais, dažnai apie Baltijos vals-
tybių nepriklausomybės siekius bu -
vo kviečiama kal bėti TV ir radijo lai-
dose. Jai pavyko suorganizuoti 14 di -
džiausių JAV baltiečių organizacijų
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Amerikos baltų laisvės lygos veikla ir siekiai
vadovų susitikimus su prez. George
Bush vyresniuoju. Vieno jų metu pre-
zidentui buvo įteiktas labai svarus
memorandumas dėl Pabaltijo valsty-
bių ne priklausomybės siekio. 

,,Laisvės” apdovanojimai

Kiekvienais metais vykstančia me
BAFL pokylyje įteikiami direkto rių
tarybos metiniame susirinkime skirti

„Lais vės” apdovanojimai (Free   dom
Award), kuriais apdovanojami as me -
nys ar grupės žmonių už ypatingus
nuopelnus Lietuvai, Latvijai ar Es ti -
jai. Pokylio metu šiuo apdovanojimu
(medine lentele, ant kurios pri tvir -
tinta metalinė plokštė su užrašu)
įver tintas žmogus ar grupės atstovas
kviečiamas pasakyti kalbą.

BAFL „Lais vės” apdovanojimai
bu vo įteikti patiems žy miausiems
JAV valdžios, Kongreso na riams, am -
basadoriams, Lietuvos, Latvijos, Es -
tijos disidentams ir prezidentams.
Šiuo apdovanojimu pagerbta JAV
valstybės sekretorė Madeleine Al -
bright, kuri ieškojo būdų pralaužti
ne  ma tomą sieną ir užmegzti ryšį
tarp JAV ir Baltijos valstybių. Ji įpa -
reigojo savo pavaduotoją Ronald As -
mus surašyti JAV ir Baltijos valsty-
bių char tiją (U.S. – Baltic Charter of
Part nership), kuri padėtų tiesti tie -
siogi nius tiltus tarp JAV ir Baltijos
valstybių. Šį istorinį dokumentą 1998
m. sau sio 16 d. pasirašė keturių vals-
tybių prezidentai: JAV – Bill Clin ton,
Lie tuvos – Algirdas Brazauskas, Lat -
vijos – Guntis Ulmanis, Estijos – Len -
nart Meri. Po dokumento pasira šymo
kalbėdama su valstybės sekretorės
pa  dėjėju Strob Talbot, Nel sienė pa -
stebėjo, kad jei Lietuva tu rėtų naftos
ar aukso, toks chartijos pasira šy mas
tikriausiai būtų įvykęs anks čiau.
Padėjėjas paklausė: „O kaip su aist-
ra?” ir pats atsakė: „Net ir vie no žmo -
gaus tikėjimas, darbas ir aist ra pada-
ro stebuklus ne tik vieno žmogaus,
bet ir tautų, jų kultūrų gyveni me.”

BAFL „Laisvės” ap do  vanojimai
taip pat buvo įteikti: JAV valstybės
sekretorės pavaduotojui dr. Ronald
Asmus, pa rengusiam JAV ir Baltijos
valstybių chartiją; valstybės saugu-
mo patarėjui dr. Zbigniew Brze zins -
ki; valstybės sau gu mo direktoriui

Samuel Berger; bu vusiai valstybės
sekretorei dr. Condo leezza Rice; sena -
toriui Jesse Helms, labai nuoširdžiai
padėjusiam siekiant laisvės ir ne pri -
klausomybės visoms trims Bal ti jos
valstybėms; Kongreso nariui Chris
Cox, kuris Nelsienės prašymu sutiko
at vykti stebėti pirmų laisvų rinkimų
Lietuvoje (su laikytas Ber lyne į Lie -
tuvą atvyko dieną po rin ki mų, susiti-
ko su kardinolu Vincentu Sladke vi -
čiumi, prof. Vytautu Lands bergiu ir
kt.) Nelsienės prašomas Cox pateikė
Kongresui rezoliuciją dėl Sovietų Są -
jungos kariuomenės išvedimo iš Lie -
tuvos ir Kaliningrado srities demili-
tarizavimo. Rezoliucija HCR-51 buvo
priimta ir patvirtinta abiejų JAV
Kongreso rūmų 1995 m. ir įtraukta į
JAV Kongreso dokumentus kaip ofi-
ciali nutartis. Ji tapo oficialia JAV
Kongreso pozicija – kad Baltijos šalys
turi teisę nustatyti savo užsie nio
politiką, įskaitant narystę NATO, ES
ir Kaliningrado srities demilitariza-
vimą. „Laisvės” apdovanojimais pa -
gerbti prof. Vytautas Landsbergis, ar -
kivysk. Julijonas Steponavi čius, Lie -
tuvos žmogaus teisių akty vis tas Ba -
lys Gajauskas, „Lietuvos katalikų
baž nyčios kronika”, Lietu vos Helsin -
kio grupė, Estijos disidentas ir akty -
vistas Mart Niklus, latviai ir lietu -
viai, žuvę 1991 m. sausio 13–rug pjū -
čio 21 d. ir kt.

Šių metų balandžio 12 d. „Lais -
vės” apdovanojimas įteiktas JAV
valstybės sekretorei Hillary Clinton
už iš skirtinį jos dėmesį Lietuvai, Lat -
vijai, Estijai. Jos du apsilankymai
Lie tuvoje patvirtino šių trijų valsty-
bių svarbą, sprendžiant tarptautines
ir Europos problemas. Nelsienė, žino -
dama sekretorės užimtumą, nesitikė-
jo, kad ji galės pati atvykti atsiimti
apdovanojimo. Clinton atsiuntė laiš-
ką, dėkodama už tokį išskirtinį jos
pagerbimą ir atsiimti apdovanojimo
atsiuntė Šiaurės Europos ir Baltijos
valstybių departamento di rek  torių
De reck Ho gan, kuris šia proga pasa-
kė kalbą, iš reikšdamas padėką ir
patvirtinda mas JAV besąlyginę para-
mą Baltijos valstybėms, patikinda -
mas, kad jų saugumas yra vienas iš
svarbiausių JAV uždavinių ir visada
toks bus. 

Nelsienė pažymi, kad ta pro ga
BAFL sulaukė JAV prezidento Ba -
rack Obama sveikinimo ir reikšmin-
go įvertinimo už nuveiktus darbus
JAV ir Baltijos valstybėms. 

Sėkmingas 
,,Baltic Caucus” projektas

Dažnai lankydamasi Washing -
ton, DC, Nelsienė sužinojo, kad Kon -
grese veikia Kongreso narių grupės,
sudarytos iš Atstovų rūmų ar Senato
na rių, kurie rūpinasi įvairių JAV
tau tybių ir rasių interesais. Ji su ma -
nė, kad ir Lietuvai tokia grupė reika -
linga. Tuo tikslu  Nelsienė krei pėsi į
sa vo Kongreso narį Ed Royce, kuris
su manymui pritarė, tačiau pasiūlė
steigti vieną baltiečių grupę „Baltic
Caucus”, kuri atstovau tų visoms
trims valstybėms. Grupė, remiant
BAFL di rektorių tarybai, padedant
dienraš čio „Draugas” vyr. redaktorei
Danu tei Bindokienei, kuri Nelsienės
atsi šaukimą į visuomenę paskelbė
sa vo skiltyje, buvo įkurta 1998 m. Nel -
sienė susitarė su lietuvių kilmės res -

LIDIJA VELIČKAITĖ

Angelė Nelsienė su John Shimkumi (d.) ir Chris Cox. Užrašas kairėje: ,,Angelei – mūsų
lyderei! Ačiū už viską, ką Tu darai, – Tavo įvaikintas lietuvis Chris (Cox)”.

Nukelta į 8 psl.
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Šiaurės Amerikos ateitininkų poilsio ir studijų savaitgalis vyko rugpjū-
čio 31 – rugsėjo 3 d. vos vos rudenėjančioje Dainavoje. Kur ne kur nedrą -
siai jau krito medžių lapai, o susibūrusios laukinės žąsys savo klegesiu

pasitiko atvykstančius stovyklautojus. Penk tadienį vakare susirinko gražus
būrys sendraugių ir studentų. Šis savaitgalis skyrėsi nuo kitų stovyklų —
paskaitų buvo mažiau, kaip įprasta, nes buvo duota daugiau laiko tarpusavy-
je pabendrauti ir pasidžiaugti gamta. Pirmą rytą stovyklos komendantas Pra -
nas Pranckevičius visus išvedė Dainavos gamtos taku — teko apeiti pelkes ir
raistynus, bristi per pievas, kopti į Rambyno kalną. Ten iškylautojai užtiko
anksčiau stovykla vusių skautų pastatytą medinį tiltą, ištiestą tarp medžių
viršūnių. Drąsesni į jį įsikėlė ir galėjo pasigrožėti plačiu Dainavos gamto-
vaizdžiu, o tie, kurie pasiliko prie žemės, susipažino su retais, tik Dainavoje
augančiais augalais, žolėmis ir gėlėmis. 

Po pietų susirinkome išklausyti Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos ir
valdybos pranešimus. Pirmininkė Rasa Kasniū nie nė pristatė šiais metais
atliktus darbus: 

• Sušelpėme studentų kelionę į Lietuvos ambasadą Washington, D.C. 
• Pavasarį ŠAA valdyba suruošė vadovavimo kursus, kuriuos vedė Laima

Šalčiuvienė. 
• Šokių šventės metu kartu su skautais viešbutyje, kuriame apsistojo

šokėjai išsi nuomavome  priėmimo kambarį,  kuriame šokių šventės dalyviai
galėjo apsilankyti ir susipažinti su mūsų organizacijomis. 

• Buvo patikslinti Šiaurės Amerikos ateitininkų įstatai. Jie netrukus bus
paskelbti ateitininkų tinklalapyje: ateitis.org. Pagrindinis įstatų pakeitimas
– kasmet bus renkami keturi iš dvylikos tarybos narių trejų metų kadencijai.
Šiais metais rinkimai vyks elektroniniu paštu nuo spalio 15 iki lapkričio 16 d.

Pagrindinis savaitgalio kalbėtojas buvo Lietuvos vyskupų konferencijos
delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas. Jis pabrėžė,
kad didžiausia dabartinė problema yra kunigų trūkumas. Reikės vis labiau
kliautis pasišventusiais pasauliečiais jaunimo mokymu tikėjimo tiesų ir pri-
sidėti prie parapijos veiklos.   Prelatas skiria daug laiko lietuvių parapijų lan-
kymui visame pasaulyje, palaikydamas ryšį su lietuviais kunigais ir pasau-
liečių bendruomenėmis. Po pranešimo dalyvavome šv. Mišiose. Nuleidę vėlia-
vas, vakarą praleidome svetainėje, žiūrėdami lietuviškus filmus.

Kitą rytą vyko studentų simpoziumas tema ,,Ar kartojasi ateitininkų pra-
diniai iššūkiai dabartiniame pasaulyje?”. Simpoziume dalyvavo Studentų
ateitininkų sąjungos centro valdybos pirmininkas Algis Kasniūnas bei Julius

Kasniūnas, Vaiva Čyvienė ir Andrius Giedraitis. Studentai sutiko, kad dabar-
tinė kultūra, kaip ir Dovydaičio laikais, skatina nihilizmą bei subtiliai ati-
traukia jaunimą nuo ateitininkų idealų. Reikia dėti ypatingas pastangas ne
tik geriau susipažinti su tikėjimo tiesomis, kad ir grąžinti Kristų į savo gyve-
nimą. Studentams pasisakius, visi entuziastingai įsijungė į diskusijas apie
Ateitininkų krikščionišką misiją, kuri reikalauja, kad ateitininkai atnaujin-
tų ne tik save, bet ir visą pasaulį.

Po pietų vyko laisvalaikio užsiėmimai. Kai kurie dalyvavo išvykoje  dvi-
račiais aplink artimus laukus, kiti mokėsi šokti ,,Zumbą”, kai kurie ilsėjosi
prie Spyglio ežero. Šį savaitgalį buvo daug progų žmonėms neformaliai susi-
burti, pasitarti dėl savo vietovių ateitininkų veiklos, kurti  veiklos tolimes-
nius planus. Vakare studentai vadovavo laužui, o kai paskutinės liepsnos
blėso, visi sustojo ratu, atsisveikino bei padėkojo stovyklos rengėjams už
gražų, prasmingą poilsio ir studijų savaitgalį. 

— Ramunė Račkauskienė

IŠ  ATEITININKŲ GYVENIMO

Dviračiais po Dainavos stovyklos apylinkes. Iš k.: Rūta ir Mindaugas Žekoniai, Ramunė Kubiliūtė ir Pranas Pranckevičius.
Dainos Čyvienės nuotr.

ŠAAT RINKIMAI: 
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba  (ŠAAT) praneša, kad šį rude nį

bus renkama nauja ŠAA taryba. Šiuo metu yra ieškoma kandidatų. Krei -
pia mės į visus susipratusius ateitininkus rimtai pagalvoti kandidatuoti.
Ne pagailėkime savo jėgų ir kūrybingų sugebėjimų.

Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą kandidatą, malonėkite
pranešti apie savo norus ŠAAT sekretorei Vidai Kuprytei el. paštu: vida-
ku@gmail.com arba paprastu paš tu: 65 Longcommon Rd, Unit F2, Ri ver -
si de, IL 60546.

Palydėjom
vasarą
Dainavoje
Šiaurės Amerikos
ateitininkų
poilsio ir studijų 
savaitgalis

Studentų simpoziumo dalyviai Algis Kasniūnas, Julius Kasniūnas, Vaiva Čyvienė ir
Andrius Giedraitis.

Dainavos gamtos mylėtojai iškylauja. Jų vadas — iškėlęs ranką, Pranas Pranckevičius.

Ieškome kan-
didatų

Studentai Juozas Pranckevičius, Paulius Jankus, Algis Kasniūnas ir Justas Lelis.
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Labdara taps ilgalaikiu projektu
Ruošiant naują įstatymą, pasiremta sėkminga Lietuvių Fondo veikla

Jungtinėse Valstijose gimęs, jau 20 metų
Lietuvoje gyvenantis Ry šių su visuomene
agentūros „Integrity PR” valdybos pirmi -

ninkas Arūnas Pemkus, viešėdamas Čikagoje,
nors ir būdamas labai užsiėmęs, vis ištaiko lais-
vesnę minutę ir užsuka į ,,Draugo” redakciją.
Šįkart su svečiu kalbėjomės apie šią vasarą
Lietuvos Res publikos Seimo priimtą naująją
Labdaros ir pa ramos fondų įstatymo redakciją.

Žengtas svarbus žingsnis

A. Pemkus, būdamas kelių fon dų, nevyriausy-
binių organizacijų val dybų nariu, sako jau prieš
keletą metų supratęs, kad reikia keisti Lie tuvoje
galiojantį Labdaros ir para mos įstatymą – iki šiol
Lietuvoje vei kiantiems fondams nebuvo galimybės
kaupti lėšas, jų neapmokestinus. Bendraminčių
gru pė 2009 metais šiuo klausimu kreipėsi į Lie tu -
vos Švie timo ir mokslo ministrą Gintarą Stepona -
vičių, kuris nukreipė pas Teisingumo ministrą Re -
migijų Šima šių. Buvo sudaryta darbo grupė, į ją
buvo pakviesti keli teisininkai iš Teisingumo
ministerijos, NVO teisės instituto, Žmogaus teisių
ins tituto, pa sitelkti ir valstybinės mokesčių ins -
pek  cijos specialistai, grupei pir mi ninkauti buvo
pa kviestas A. Pem kus. Iš įvairių valstybių buvo
su rinkta informacija apie Labdaros ir pa ra mos
įsta tymo veikimą, kadangi Lie tuva yra viena
paskutiniųjų, ėmu si rū pintis tokio įstatymo priė-
mimu. Darbo grupė, ruošdama įstatymo projektą,
rėmėsi Lietuvių Fondo, No belio Fondo bei kelių
didelių universitetų stipendijų fondų patirtimi.
Prieš pus antrų metų paruoštas įsta tymo projektas
buvo pa teiktas Sei mui, kur kažkodėl ilgokai užsi-
gulėjo Audito komitete. Tik šių metų pava sario
sesijoje Labdaros ir paramos fon dų įstatymo svars-
tymas įgavo pagreitį – projektas buvo pristatytas
Seime ir kartu su dar visa šūsnimi įstatymų be
prieštaravimų buvo priimtas. Vėliau jį pasirašė
Lietuvos Pre zidentė Dalia Grybauskaitė. Šis įsta-
tymas įsigalios nuo ateinančių metų sausio 1 d. 

A. Pemkus pasidžiaugė, kad šis įstatymas
greitai su laukė Teisin gumo ministro R. Šimašiaus
palai ky mo. „Be abejo, tokie fondai svarbūs, nes jie
su ma žina valstybės išlaidas kultūros, mokslo,
spor to, švietimo reikalams”, – pabrėžė A. Pemkus.
Jo teigimu, tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų yra žmo -
nių, galinčių ir norinčių aukoti pinigus arba do -
vanoti testamentiniu palikimu savo turtą tam, kad
jis ga lėtų būti prasmingai panaudotas. Bet iki šiol
Lie tuvoje galiojantys teisės aktai reikalavo pa -
aukotą sumą išdalinti per metus, o tai – ir sudėtin-
ga, ir neveiksminga. Laimei, tai suprasdama, Tei -
sin gu mo ministerija ir palaikė šio įstatymo pri ė -
mi mą.

Pasak darbo grupės pirmininko A. Pemkaus,
,,dabar ir Lietuvoje bus galima planuoti bei tvar -
kyti švietimo, kultūros ir visuomenės gėrio pa -
laikymui privačių fondų skiriamus finansus. Šiuo
įstatymu žengtas svarbus žingsnis ir tikimės, kad
visuo me nėje jis bus priimtas palankiai. Bet labda-
ros veikloje ir aukojimo kultū roje dar lieka daug
darbų...”

Labdara taps 
ilgalaikiu projektu

Taigi, nuo ateinančių metų pra džios Lietuvoje
bus leidžiama steigti neliečiamojo kapitalo fondus,
kurie suaukotus pinigus galės investuoti, investi-
cijų grąža nebus apmokestinama, iki kol iš inves-
tavimo uždirbtos pajamos bus paskirstytos pa ra -
mos gavėjams, o mokesčiai bus taikomi ga vėjui tik
tam tikrais atvejais.

A. Pemkus, vienas iš Labdaros ir paramos įsta-
tymo pataisų kūrėjų, sako, kad puikiausias to kio
fondo pavyzdys yra prieš penkis dešimtmečius
Čikagoje įkurtas Lietuvių Fondas, kuris valdo
beveik 14 mln. dol. kapitalą, o stipendijoms kasmet
išmokama 300,000-400,000 dol. Per Fondo gyvavimo
laiką paramos gavėjams išdalinta be veik 15  mln.

dol.  Pasak A. Pemkaus, įstatymo kūrėjai Lietuvoje
norėjo, kad Labdaros ir paramos įstatymas būtų
priimtas Lie tuvių Fondo 50-mečio proga, ka dan gi
šio Fondo veikla yra puikus pavyz dys, kaip galima
naudingai pa naudoti sukauptą kapitalą. Tikimasi,
kad panašus Fondas bus įkurtas ir Lietuvoje. 

Kaip sakė ryšių su visuomene spe cialistas,
dar bo grupė buvo pa ruo šusi griežtesnį įstatymą,
tačiau fi nan sų ministerija jį supaprastino. Ir gal-
būt pamatuotai – darbo grupėje esantys privačios
iniciatyvos nariai optimistiškai priėmė ministeri-
jos spe cialistų argumentus, kad naujos tradicijos,
sveikas protas ir kiti veiksniai turėtų reguliuoti
tokių fondų veiklą. Dabar svečiose šalyse gyve nan -
 tiems žmonėms, remiantiems lie tuvišką veiklą,
atsiveria galimybės in vestuoti paramai skirtus pi -
nigus.

Ateityje bus sprendžiami ir kiti finansiniai
klausimai – A. Pemkus pripažino, kad dar reikės
svarstyti šeimos fondų (family trust funds) gali -
mybes, taip pat laukia įstatymo, apibrėžiančio pa -
vienių fizinių asmenų aukojimo galimybes, paruo -
šimas, mat priimto Labdaros ir paramos įstatymo
mokesčių lengvata galės pasinaudoti tik juridiniai
asmenys.  „Galimybė paaukotus pinigus investuoti
patraukli dar ir tuo, jog tokia labdara tampa il ga -
laikiu projektu ir tai skatins labdarai skirti di des -
nes aukas – paaukoti pinigai bus skiriami labda -
rin giems tikslams, o labdarą pri imančios organi -
za cijos galės veiks mingiau planuoti savo dar-
bus”, – pažymėjo svečias.

Bus žiūrima skaidrumo

Kai kam kyla klausimas, ar neatsiras pagun -
dų, pasinaudojus šio įstatymo suteikiamomis
galimybė mis, imti plauti pinigus? Apsi drau džiant
nuo galimų nesąžiningų atvejų, fondams, ketinan-
tiems pasinaudoti Labdaros įstatymo suteikia mo -
mis investavimo galimybėmis, yra įvesti kai kurie
apribojimai. Nėra nu matyta apribojimų užsienio
kapita lui, kadangi tai yra įstatymas, skirtas ne in -
vesticiniams, o paramą ir labdarą teikiantiems
fon dams. Visi tokie fondai yra įpareigoti viešai
skelb ti, kur žmonių ar verslo paaukotos lėšos
investuojamos ir kokiems projektams įgyvendinti
naudojamas iš valdymo gautas pelnas. Įstatymų
pakeitimai taip pat numato griežtas taisykles, ku -
rių bus privaloma lai ky tis tais atvejais, jei valdo-
mo turto ver tė sumažės mažiau nei suaukota suma
arba jei labdaros ir paramos fondas bus pertvarko-
mas ar uždaromas. Nelie čiamojo fondo kapitalą

leidžiama investuoti į Lietuvos ar už sienio verty-
binius popierius bei ki tus finansinius instrumen-
tus. Tačiau reikalaujama, kad valdyboje būtų ne -
prie kaištingos reputacijos asmenys, pageidautina,
kad jos nariai turėtų aukštąjį išsilavinimą ir patir-
ties fi nansų bei turto valdymo srityje. Įstatymas
reikalauja, kad su ma žėjęs neliečiamasis kapitalas
būtų atkurtas per  trejus  finansinius metus. O jei
per 3 metus jis nebus atkurtas arba kapitalas su -
mažės daugiau kaip 30 proc., fondas privalės nelie-
čiamojo kapitalo veiklą nutraukti.

Naujame Labdaros ir paramos įstatymo pa kei -
time numatyta, kad investuoti paramai gautus pi -
nigus labdaros organizacijos galės tuomet, kai val-
dys ne mažesnę nei 250,000 litų sumą.  Iš investuo-
tų paramos lėšų gautas pelnas nebus apmokestin-
tas, kol nebus paskirtas galutiniam ga vėjui, nuo ko
priklausys, ar taikytini mokesčiai, ar ne, ir kokie.
Pelnas galės būti naudojamas išimtinai tik visuo-
menei naudingiems projektams įgyvendinti, ir tik
1/20 per metus iš investavimo gautų pajamų ga lės
būti skirta paramos administravimo iš lai doms
padengti.  

Tačiau A. Pemkus įsitikinęs, kad paramos da -
vė jo dosnumą lemia ne įsta tymuose sudėlioti sau-
gikliai, o pasitikėjimas fondo valdymu. Tokį pasi-
tikėjimą turėtų didinti ir tai, kad fondai savo meti-
nes ataskaitas privalės skelbti viešai. Tikimasi, jog
siek dami kuo didesnio skaidrumo fondai ataskai-
tas teiks ne tik Lie tuvos Registrų centrui, bet ir
skelbs savo internetinėje svetainėje ar spaudoje.

Lietuvoje juridinių asmenų registre šiuo metu
yra įregistruota apie 1,300 labdaros ir paramos fon -
dų. Amerikoje, pasak pašnekovo, šiuo me tu jaučia-
mas neliečiamojo kapitalo fondų steigimosi pakili-
mas – tapo net savotiška mada palikti turtą ne vai-
kams, o įvairiems fondams, labda ros organizaci-
joms.

Tikimasi, jog pirmųjų 
kregždžių nereikės ilgai laukti

„Tikimės, kad artimiausiu metu Lietuvoje at -
siras tokių fondų ir studentai galės tikėtis sti -
pendijų ar stažuočių užsienyje. Bet tam reikia lai -
ko ir stiprių nevyriausybinių or ga nizacijų”, – kal-
bėjo A. Pemkus. Gal vojama, kad pirmiausia nelie-
čiamojo kapitalo fondai atsiras prie aukštųjų mo -
kyklų – patirtis rodo, kad gerovę susikūrę jų auk-
lėtiniai linkę atiduoti pagarbos duoklę, aukodami
savo Alma Mater. Pasak įstatymo kūrėjų, pirmąja
kregžde švietimo srityje gali tapti ISM Vady bos ir
ekonomikos universitetas, turintis sa vo fon dą.
Galvojama, kad įstatymo suteikiamomis investavi-
mo galimybėmis pasinaudos Almos Adam kie nės
ar Ateitininkų fondai. Įstatymo rengėjai taip pat
pra našauja, kad Lietuvoje daugės versli ninkų
pavardėmis pavadintų fondų, tokių kaip Lietuvoje
vei kiantis Kazickų šei mos fondas. „Manau, pir-
mieji fon dai bus užregistruoti jau ateinančių metų
pradžioje”, – spėja A. Pemkus.

Iki šiol tokie fondai, gavę didelę paramos
sumą, turėjo tik du pasi rin kimus – arba gautus pi -
nigus iš karto panaudoti, arba padėti didelį indėlį
banke. Kaip pavyzdį A. Pemkus paminėjo Lietu -
voje veikiantį Ateitininkų fondą, turintį 1.5 mln. li -
tų, tačiau iki šiol tų lėšų negalintį investuoti, o tik
galintį jas laikyti banko sąs kaitoje. Šis fondas ben-
dradarbiauja su Ateitininkų šalpos fondu Jung ti -
nėse Valstijose.  Ateitininkų fondo valdybos nario
nuomone, tai gali būti pirmasis fondas, pasinaudo-
siantis nauju Labdaros ir paramos fondų įstatymu.
Be abejo, tikimasi, kad jis bus ne vienintelis, su -
kauptas lėšas inves tuo sian tis mūsų šalyje. „Lie tu -
voje ar su ja susijusių turtingų as menų ir jų ben-
drovių, kurie galimai didelėmis sumomis paremtų
svarbius visuo me ninius projektus, yra nemažai.
Iki šiol jie aukojo vangiai, nes nebuvo užtikrinti,
kad pinigai nebus pravalgyti, o panaudoti veiks -
mingai ir saugiai. Viliuosi, kad šie pokyčiai paska-
tins aktyvesnę labda ros fondų veiklą, padrąsins
no rinčius saugiai paaukoti dideles sumas pras -
min giems darbams”, – sako A. Pem kus.

LORETA TIMUKIENĖ

Arūnas Pemkus. Iš asmeninio A. Pemkaus albumo
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Vilnius (ELTA) – Ateinantį šeš-
tadienį Vilniuje vyks šeštosios
,,Avon žygio prieš krūties vėžį su
Živile Balčiūnaite” bėgimo varžy-
bos. Pagrindiniame – 10 km – bė -
gime dalyvaus ir pati Živilė. Tai bus
pirmosios Lietuvos maratoninin -
kės varžybos po dvejų metų paša -
linimo. Ž. Balčiūnaitė lapkričio 4 d.
ke tina dalyvauti pusės maratono
bė gime Italijoje, o lapkričio 18 d. –
Jokohamos moterų maratone Japo -
nijoje. 

Ž. Balčiūnaitė buvo pašalinta
už antidopingo taisyklių pažeidimą.

Antalija (ELTA) – Antalijoje
(Tur  kija) vykstančio pirmojo pa -
saulio kurčiųjų paplūdimio tinklinio
čempionato aštuntfinalyje Lietuvos
atstovės Birutė Aleknavičiūtė ir In -
grida Milkintaitė 2–0 nugalėjo ame -
rikietes Charity Sanders ir Krystle
Berrigan. Ketvirtfinalyje lietuvės ko -
vos su brazilėmis Carolina Long -
mann ir Elizabeth da Rosa Borges.
Mū siškės Brazilijos tinklininkes nu -
ga lėjo grupės varžybose.

Nuotr. Lietuvos paplūdimio tinkli -
ninkės pasaulio kurčiųjų čempionate žen-
gia be pralaimėjimų. Eltos nuotr.

Tata (ELTA) – Vengrijoje vyks-
tančio pasaulio jaunių (iki 18 metų)
šiuolaikinės penkiakovės čempiona-
to merginų estafetės varžybose Lie tu -
vos atstovės – 17-metės seserys dvy -
nės Emilija ir Ieva Serapinaitės bei
18-metė Karolina Gužauskaitė – iš ko -
vojo sidabro medalius. Mūsų šalies
ko manda surinko 4,064 taškus ir nu -

sileido tik Rusijos sportininkėms
(4,148 tšk.). Bronzos medalius pelnė
Prancūzijos penkiakovininkės (4,006
tšk.).

E. ir I. Serapinaitės bei K. Gu -
žaus kaitė pasaulio jaunių estafetės
var žybų vicečempionėmis tapo ir
per  nai Stambule (Turkija). 

sPORTAs
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Lietuvos penkiakovininkės vėl iškovojo sidabrą

Vilnius (ELTA) – Pasaulio bad-
mintono federacijos (BWF) skelbia -
moje geriausių pasaulio badmin to -
nininkų lentelėje Lietuvos atstovas
Kęs   tutis Navickas (16,666,7 tšk.) iš 106-

osios vietos šoktelėjo į 93-iąją. Pir -
mauja kinas Dan Lin (93,313,4 tšk.).

28-erių metų lietuvis tarp Euro -
pos atstovų yra 35-as. Iš viso įvertinti
1,646 badmintonininkai. 

Badmintonininkas K. Navickas šoktelėjo į 93-iąją vietą

Viena (ELTA) – Austrijos sostinė-
je vienoje vykstančio pasaulio mo te -
rų žolės riedulio lygos pirmojo etapo
trečiojo rato rungtynėse rug sėjo 20 d.
Lietuvos rinktinė 0:2 (0:2) pralaimėjo
be pralaimėjimų žengiančiai Rusijos
komandai ir patyrė trečiąją nesėk-

mę. Lietuvės pirmosiose rungtynėse
1:7 pralaimėjo belgėms, o antrajame –
0:2 nusileido ukrainietėms.

Lietuvos rinktinė šeštadienį su -
si tiks su Velso, o sekmadienį – su
Aus trijos komandomis.

Lietuvos žolės riedulininkės 
patyrė trečiąją nesėkmę

Sankt Peterburg (ELTA) – Lie -
tuvos tenisininkas Ričardas Beran -
kis pateko į Sankt Peterburg  (Ru sija)
vykstančio Teniso profesionalų aso-
ciacijos (ATP) ,,World Tour 250” seri-
jos turnyro ,,St. Petersburg Open”,
kurio prizų fondą sudaro 410,35
tūkst. JAV dol., vienetų varžybų ket-
virtfinalį.

22-ejų metų Lietuvos tenisi nin -
kas, kuris pasaulio lentelėje užima
89-ąją vietą, antrajame rate – aštunt-

finalyje – rugsėjo 20 d.  susitiko su 77-
ąja pasaulio rakete 24-erių metų estu
Jurgen Zopp. R. Berankio varžovas 36
min. trukusį pirmąjį setą pralaimėjo
3:6 ir dėl sveikatos problemų pa -
sitraukė iš kovos. 

Ketvirtfinalyje R. Berankis žais
arba su 45-ąja pasaulio rakete 23-ejų
metų Martin Kližan, arba su 79-ąja
pasaulio rakete 26-erių metų italu
Simone Bolelli. 

Tenisininkas R. Berankis pateko į ketvirtfinalį

Lietuvos paplūdimio tinklininkės pasaulio kur-
čiųjų čempionate pateko į ketvirtfinalį

Bėgikė Ž. Balčiūnaitė grįžta po pašalinimo

Sydney (ELTA) – Pasaulį api-
plaukusi jachta ,,Ambersail”, vado -
vaujama kapitono Simono Stepona -
vičiaus, dalyvaus prestižinėje 68-

ojoje Sydney-Hobart jachtų regatoje.
Lietuvos jachta šiose varžybose daly-
vaus pirmą kartą.

Jachta ,,Ambersail” dalyvaus
Sydney-Hobart regatoje

publikonu Kongreso nariu John
Shim  kus ir liberalu demokratu Kon -
greso nariu Dennis Kucinich, kurie,
iš pra džių į sumanymą žiū rėję gana
atsargiai, grupę įsteigti sutiko. Nel -
sienė projektą suderino su Atstovų
rūmų pirmininku, daugumos ir ma -
žu mos partijų pirmininkais, gauda-
ma jų pri tarimą. 

JAV Atstovų rūmų „Baltic Cau -
cus” griežtai pasisakė prieš Sovietų
Sąjungos vykdomą agresiją Baltijos
valstybių atžvilgiu, pateikė Kongre -
sui labai svarbių rezoliucijų dėl Lie -
tuvos, Latvijos ir Estijos interesų gy -
nimo, taip pat Rusijos agresijos Gru -
zijai. Tai turėjo daug didesnį svo rį ir
poveikį, negu atskirų Kongreso na -
rių ar lietuvių, latvių, estų, gyvenan -
čių JAV, pavieniai balsai.  

Šiuo metu „Baltic Caucus”, ku -
riai sėkmingai vadovauja Shimkus,
da lyvauja 79 Kongreso nariai. 

BAFL aktyviai prisijungė prie
rusų advokato Sergei Mag nitsky by -
los, kuri šiuo metu yra svarstoma Se -
nate (Nr. S. 1039) ir Atstovų rūmuose
(Nr. H. R. 4405). Magnitsky, dirbda-
mas Ru sijoje, vienoje Didžiosios
Britanijos bendrovėje, pastebėjo ne -
tei sėtą Ru sijos vidaus reikalų minis-
terijos pareigūnų 230 mln. dol. per -
vedimą. Už tai jis buvo Federal Se cu -
rity Bureau (bu vusios KGB) nu ro dy -
mu suimtas, me tus laikomas kalė ji -
me, kankinamas. Jis mirė, jam laiku
nesutei kus reikalingos medi ci ninės
pagalbos. Todėl JAV Kongrese svars -
tomas įstatymas „Ser gei Mag nitsky
Accountability Act”, pateiktas Hel -
sin kio komisijos Benja min Car din.
Rusija turi žinoti, jog JAV neto le ruo -
ja žmogaus teisių pa žeidimų, vykdo -
mų prieš žurnalistus bei opoziciją, ir
stengiasi užkirsti kelią tokiems
veiks  mams. Žmonės, kurie elgiasi
amo raliai, neteisingai, neturi turėti
galimybės išvežti pinigų į JAV ar kitą
šalį ir laisvai po jas keliauti. Šis įsta-
tymas padėtų sustiprinti rusų patrio-
tų pastangas įtvirtinant demo kratiją
šalyje. Įstatymas būtų nu kreiptas
prieš neteisingai teisiamus rusų
patriotus, žurnalistus, kurie at -
siduria kalėjimuose, iš jų atimami pi -
nigai ar, neturėdami jokių teisių, jie
priversti slėptis užsienyje. Šis įstaty-
mas svarstomas ne tik JAV, bet ir dar
dvylikos valstybių parlamen tuose
(Di džiojoje Britanijoje, Švedi joje, Ita -
lijoje, Kanadoje, Olandijoje ir kt.).
Ypač svarbu, kad žmonės, gyve nan -
tys JAV, kreiptųsi į savo Kongreso na -
rius ir senatorius, ragintų juos tap ti
šio įstatymo rėmėjais.   

Viešėdama Lietuvoje Nelsienė
pasirūpino, kad BAFL direktorių ta -
rybos metiniame suvažiavime, vyku-
siame š. m. kovo 3 d., priimta re zo liu -
cija, remianti Rusijos demokratiš kų
tai kių visuomeninių grupių judė ji -

mus, kurie gina žmogaus teises pa gal
tarptautinius susitarimus, būtų iš -
versta į rusų kalbą ir išplatinta ru sų
visuomeninėms organizacijoms, ži -
nia sklaidai Lietuvoje ir Ru sijoje.   

Informacijos sklaida

BAFL kas mėnesį leidžia „Balti -
jos biuletenį” (,,Baltic Bulletin”),
šiuo metu jau ir su spalvotomis nuo-
traukomis, kuriame pristatomi Bal -
tijos vals tybių svarbiausi uždaviniai,
svarbūs pa reiš kimai, priimti JAV
Kon grese, straipsniai, pasirodantys
kitų valstybių spaudoje, susiję su
Baltijos vals tybėmis. Šiuo metu lei-
džiamas ir „Bal tic Caucus Update” –
leidinys, kuria me pristatomos pačios
svarbiausios ir naujausios žinios iš
Lietuvos, Lat vijos ir Estijos. Abu lei-
diniai siunčiami JAV prezidentui,
Baltųjų rūmų administracijai, Vals -
tybės departamentui, vi siems Kon -
gre so nariams, jų patarėjams, taip
pat žiniasklaidai, universitetams,
bib liotekoms ir BAFL na riams.

Kviečiame prisijungti

Kiekvienais metais perrenkama
BAFL di rektorių taryba iki šiol yra
įsikūrusi Los Ange les. Organizacija,
įregistruota kaip švietėjiška ir infor-
maciją teikianti ne pelno organiza -
cija, turi savo įstatus, yra atleista nuo
valstybinių mokes čių. 

Šiandien BAFL teikia pagalbą
Lie tuvai, Latvijai ir Estijai, šioms
šalims toliau plėtojant ir skatinant
demokratiją, laisvą eko nomiką, tei -
singumą, laisvą žiniasklaidą, iman-
tis antikorupci nių veiksmų, užtikri-
nant valstybių saugumą, skleidžiant
neiš krai pytą istoriją, garsinant jų
kul tūrą ir ieškant būdų, kaip už -
megz ti reikšmingesnius ryšius tarp
JAV ir Baltijos vyriausybių. 

Šiuo metu BAFL organizacija
kvie čia ir skatina JAV rinkėjus
kreiptis į savo Kongreso narius ar
senatorius tapti „Baltic Caucus” na -
riais, skambinti jiems tel. (202) 224-
3121 (paprašyti sujungti su atstovu
Kongreso nariu ar senatoriumi),
pasi domėti internetiniu puslapiu
(www.thomas.loc.gov).     

Šių metų po kylis susilaukė fi -
nansinės paramos, ir tai įpareigoja
BAFL toliau veikti. Organizacija
(www.bafl.com) kvie čia tapti jos na -
riais ir dalyvauti veikloje. BAFL
dirbo ir tebedirba grupė pasišventu-
sių ir tėvynę my linčių žmonių. Kiek -
vie nas, paaukojęs BAFL organizaci-
jai 100 dol., tampa jos nariu su vieno
balso teise. Šiuo metu BAFL organi-
zacijos direk torių taryboje darbuoja-
si šie lie tu viai: pirmininko pava -
duotoja – An gelė Nelsienė, vice -
pirmi ninkai – Marytė Šepikaitė ir
Kęstas Reivydas, sekretorė – Feliksa
Pavilionytė Bar ran.

Amerikos baltų laisvės
lygos veikla ir siekiai

Atkelta iš 5 psl.

Bėgikė Ž. Balčiūnaitė. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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kupas M. Sabutis, puikiai gie -
dojo solistė Nida Grigala vičiū -
tė, parapijos cho ras, for te pijo -
nu grojo Loreta Meiš tinai tie -
nė, violančele griežė Ma ra
Leo nard.

Po Mišių – sveikinimai. Ir
ne tik parapijai ir parapijie-
čiams, bet ir kun. Liudui Mi -
liaus kui, švenčian čiam 10 me -
tų tarnavimo Viešpačiui. Pir -
mo sios kun. L. Miliausko pa -
maldos įvyko dar senojoje Tė -
viškės parapijos bažnyčioje,
Čikagoje, 2005 m. lapkričo 27 d.
Per tuos metus parapijiečiai
pamilo kunigą,  o Tėviš kės pa -
ra pija ne tik neužsidarė, kaip
buvo pranašauta, bet jos veik-
la pagyvėjo, parapijos šeima
gau sėja. 

Vyskupas M. Sabutis pa ra pijai
su  kakties proga padovanojo žvakę,
pa darytą iš tikro bičių vaš ko, o kun.
Liudui įteikė paveikslą su tė viškės
vaizdu. 

Tėviškės parapijos tarybos pir -
mi ninkė Irena Kleinaitienė trum pai
apžvelgė prabėgusį parapijos 60-metį
ir džiaugėsi, kad kun. L. Miliauskas –
supranta  parapijos  veiklą ir jos žmo-
nes, kad jam svarbu apgaubti rū pes -
čiu ir dėmesiu kiek vieną parapijietį. 

,,Dažnai, norint garsiai išreikšti
pagarbą ir dėkingumą mums pri -
trūksta žodžių. Patys gražiausi pa dė -
kos žodžiai gimsta mūsų širdyse”, –
sakė parapijos tarybos pirmininkė,
įteikdama kun. Liudui lietuvišką
tau tinę juostą. 

Sveikinimo kalbą pasakė vysku-
pas emeritas išeivijoje Hansas Dum -
pys. Tarp sveikintojų buvo Išga ny -

tojo parapijos Toronte, Kanada, at sto -
vas, E. Brooks, V. Aušra, parapijos
cho ro vadovė L. Meiš tinai tienė. Čika-
gos lituanistinės mokyklos vardu pa -
rapijiečius ir Liudą Mi liauską su
gra  žiomis sukaktimis pa sveikino ir
šių eilučių au torė.

Šventiškai nusiteikę parapijie -
čiai rikiavosi bendrai nuotraukai, o
nusifotografavę dalyvavo parapijos
tarybos suruoštame piknike. 

Skanus maistas, graži Broniaus
Mūro muzika džiugino svečius. Pa -
val gę žmonės neskubėjo skirstytis,
kal bėjosi, sukosi valso ratu, bendra-
vo, džiaugėsi tokia gražia ir iškilia
šven te. O ir gamta, atrodo, džiaugėsi
kartu: saulutėje spindėjo gelsvi,
raus vi rudeniniai lapai, mėlynas dan -
gus, rodės, siuntė savo sveikini mą
gar bingai parapijai, sulaukusiai 60
me tų.
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Tėviškės parapija šventė 60-metį
(fotoreportažas)

LAIMA APANAVIČIENĖ

Saulėtą rugsėjo 9 d. sekmadienio
rytą į Tėviškės parapijoje vyku-
sias šventines pamaldas, ku rio -

se dalyvavo vyskupas Mindaugas Sa -
butis iš Lietuvos, susirinko gausus
bū rys pa rapijiečių, garbingų svečių,
drau gų. Mat ir proga ne eilinė  – buvo
mi nimas parapijos 60-metis ir kun.
Liudo Miliausko 10 metų ordinacijos
sukaktis. Iškilmingose šv. Mišiose da -
lyvavo ir pamokslus sakė svečiai:

vys kupas M. Sabutis, Ziono liute ro -
nų bažny čios klebonas Valdas Aušra,
lietuvių evangelikų reformatų para-
pijos ku nigė diakonė Erika Dilytė-
Brooks. 

Skambant varpams į bažnyčią įė -
jo minėti kunigai, vedini sekmadie -
ninės mokyklos vaikučių. Vaiku čių
ran kose – jų pačių padarytos širde -
lės – padėka parapijai už galimybę
su  sirinkti sek madie niais į mokyklė-
lę. 

Prasmingą pamokslą pasakė vys -

Tėviškės parapijos kun. Liudas Miliauskas su mažaisiais parapijiečiais.            
Tėviškės parapijos tarybos pirmininkė Irena Kleinaitienė įteikė kun. Liudui
Miliauskui lietuvišką tautinę juostą.            

Tėviškės parapiją su 60-mečiu pasveikino vyskupas emeritas Hansas Dumpys.            

Violančelistė Mara Leonard.           

Laimos Apanavičienės nuotraukosĮ iškilmingas pamaldas gausiai susirinko Tėviškės parapijos parapijiečiai ir svečiai.        
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Tamsūs ir grėsmingi debesys Baltijos kraštų rytuose
DR. STASYS BAČKAITIS,

P. E., CSPM

Straipsnyje „Ar Molotov-Ribben -
trop paktas gali pasikartoti?” Bro -
nius Nainys „Draugo” 2012 m. rugp-
jūčio 23 d. laidoje priėjo prie išvados,
kad „nuo tokio pavojaus kaip
Molotov-Ribbentrop paktas Lietuva
dar nėra saugi. Šiek tiek saugesnė,
negu buvo 1939 metais, bet toli gražu
ne visiškai... Lietuva bus saugi tada,
kai nuo Suomijos – per Estiją, Latvi-
ją, Lietuvą, Lenkiją, Čekiją, Slovaki-
ją, Vengriją, Rumu ni ją, Bulgariją,
Graikiją – iki Turkijos bus pastatyta
visų šių valstybių su tarta bendra,
tvirta diplomatinė sie na, saugoma
NATO karo pajėgų. Ne popierinių ir
ne iš už Atlanto, bet prie tos sienos iš-
dėstytų. Kol Rusija dar kartą suby-
rės, kol joje įsivyraus de mokratija,
kol Karaliaučius grįš į Vakarų pa-
saulį ir dings Rusijos ke lias į jį per
Lietuvą”. Panašia mintimi Stratfor
Strategic Forecasting, Inc. tinklala-
pyje š. m. rugpjūčio 28 d. straipsnį
,,Poland’s Strategy” paskelbė George
Friedman. Nors šiuo atveju jis disku-
tuoja apie Lenkiją, beveik viskas tin-
ka tiek Lietuvai, tiek visoms Baltijos
valstybėms.

Friedman rašo, kad Lenkijai,
esančiai šiaurės-vidurio Europos ly-
gumos plotmėje, galingos Vokietijos
ir Rusijos valstybės jau keliolika am-
žių kelia jos egzistencijos klausimą.
Idealus sprendimas bū tų tapti bufe-
riu, kuriam Berlynas ir Maskva teik-
tų tinkamą pagarbą kaip lygiavertei
valstybei. Antras sprendimas būtų
su viena iš jų sudaryti apsaugos są-
jungą. Tačiau pastaroji yra labai pa-
vojinga, nes priklausomybė nuo Ru-
sijos ar Vokietijos skatina lėtą jų nu-
silpimą ir savarankiškumo praradi-
mą. Trečias Lenkijos sprendimas –
tai, ką Lenkija padarė pagalbos su-
tartimis su Britanija ir Prancūzija
1930 m. Šios strategijos trūkumai yra
akivaizdūs. Pirma, ji neatitiko sau-
gumo garantijų suteikti Lenkijai rei-
kia mą pagalbą. Antra, buvo neįma-
noma grėsmės atveju dėl įvairių prie-
žasčių tiesiogiai padėti Lenkijai. Tre-
čia, tre čiosios šalies garantijos reikš-
mė yra tik atbaidyti puolimą. Jeigu
to nepa kanka, priklauso nuo garan-
tuojančių valstybių noro ir galimy-
bės  gerb ti tokį įsipareigojimą. Kad ši
stra tegija neveikė, akivaizdžiai pa -
tvir tina An t rasis pasaulinis karas ir
jo pasekmės.

Nuo 1991 m. Lenkija bando uni -
ka liu sprendimu pasiekti tai, ko ne -
 bu vo galima pasiekti anksčiau. Tai
narystė tokiose daugiašalėse organi-
zacijose kaip Europos Sąjunga (ES) ir
NATO. Tokia narystė yra skirta su-
teikti di desnę apsaugą, nei dvišalės
sutartys gali laiduoti. Svarbiausia,
kad tokia me derinyje Lenkija ir Vo-
kietija dalyvauja kaip lygiaverčiai
politiniai partneriai. Teoriškai tai
užtikrina Lenkijai saugumą be grės-
mės iš Vo kietijos pusės. Šis sprendi-
mas buvo ga na veiksmingas, kol Ru-
sija buvo silp na ir sutelkusi dėmesį į
savo vi daus reikalus. Tačiau Lenki-
jos istorija moko, kad Rusijos dina-
mika nuolat keičiasi ir kad Len kija
negali manyti, jog Rusija išliks silp-
na arba amžiams pasyvi. Kaip ir visi

kraštai, Lenkija siekia kurti savo
strategiją, galvodama apie patį blo-
giausią scenarijų.

Pastarasis sprendimas taip pat
yra abejotinas, nes daroma prielaida,
kad NATO ir ES yra patikimos insti-
tucijos. Rusijai agresyvėjant, NATO
galimybės pasipriešinti jėga priklau-
sys daugiau nuo amerikiečių nei nuo
europiečių. Šaltojo karo metu strate-
gija buvo atlaikyti Rusijos įsi ver žimą
per Šiaurės Europos lygumas. Ar
amerikiečiai yra pasirengę tai ir vėl
padaryti? Lenkijai būtu sun ku to ti-
kėtis, ypač turint omenyje dabartinį
NATO apsiginklavimą šia me regione.

Mažai tikėtina iš ES, nes ji – ne
karinė, o tik laisvosios prekybos zo-
nos ekonominė organiza cija. Kaip to-
kia ji turi savo vertę Len kijos ekono-
minės plėtros srityje. Net ir esant
šioms aplinkybėms, ES be Vokie tijos
bent šiuo metu yra abejotinos vertės
ir jos ateitis yra neaiški. Pagal vieną
scenarijų Vokietija, nenorinti prisi-
imti ES narių skolų, gali riboti arba
net nutraukti ryšius su ES ir pradėti
glaudų bendravimą su Rusija. Tokio
sandėrio sudarymas Lenkijai būtų

pats blogiausias scenarijus.
Šiuo metu Lenkija vadovaujasi

tri mis strategijomis. Pirmoji yra da -
ryti viską, kad būtų galima užtikrin-
ti gyvybingą Vokietijos dalyvavimą
NATO ir ES rėmuose, nors pati Len -
kija to užtikrinti negali. Antra – pa -
laikyti gerus santykius su Vokietija
ir Rusija, kurie atitiktų Lenkijos in-
teresus. Akivaizdu, kad tai mažai ti-
kėtina. Trečioji strategija – rasti išo-
rinę galią, užtikrinančią Lenkijos in-
teresų apgynimą.

Šiuo metu tokia galia yra Jung ti-
nės Amerikos Valstijos. Ta čiau JAV
po skausmingos patirties islamo pa-
saulyje juda lėtai ir atsargiai link jė-
gų pusiausvyros pasaulyje po žiūrio.
Tai nereiškia, kad JAV yra abe jinga
įvykiams Šiaurės Europo je, nes, au-
gant Rusijos ekspansiniams sie-
kiams, jie neigiamai paveiktų Eu ro -
pos jėgų pusiausvyrą. Tačiau JAV,
kaip pasaulinio masto jėga, sieks na-
tūralios regionų galios pusiausvyros,
o ne spartins jos įtvirtinimą, jeigu
grėsmė atrodys su val doma.

Lenkijos gynybos analizė paro-
dė, kad gynybinis įsikišimas Lenki-
jos vardu pareikalauja daugiau laiko,
nei Lenkijos kariuomenė galėjo lai-
duoti 1939 m. Nors Lenkijai būtų neį-
ma no ma apsiginti ilgesnį laiką, bū tų
reikalinga sudaryti ir suderinti Len-

kijos trumpiausiai trunkantį pa si -
priešinimą su sąjungininkais, ža dan-
čiais sutartu laiku ateiti į pagalbą.
Tai reikštų kelis mėnesius.

Nors ekonominė padėtis Lenki jo-
je pastaraisiais metais pagerėjo, ta -
čiau sukurti veiksmingą karinę jė gą
reikia laiko ir pinigų. Laimei, Len ki-
ja šiuo metu dar turi laiko. Rusijos
grėsmė dabartiniu metu yra labiau
teorinė nei reali. Lenkijos eko nomi-
ka yra pakankamai tvirta pa remti
ne mažą karinį pajėgumą. Pag rindi-
nis klausimas yra Lenkijos pi lie čių
pa siryžimas tai atlikti. Šian dien, net
ir esant NATO sudėtyje, kiek vienos
valstybės atsakomybė yra užtikrinti
savo nacionalinį saugumą bent tam
tikram laikotarpiui, iki at vyks išori-
nės pajėgos.

Galimi ir diplomatiniai sprendi-
mai. Lenkijos prisidėjimas prie Uk -
rai nos ir Baltarusijos prisijungimo į
ES bei saitai su NATO yra stra tegiš-
kai tinkami ėjimai. Šios dvi ša lys yra
buferis, galintis užtikrinti Len kijos
rytinių sienų saugumą. Len kija grei-
čiausiai šiose šalyse nelaimėtų var-
žybų su Rusija dėl įtakos, ta čiau tai

yra patikimi veiks mai/spren dimai
platesnės strategijos kontekste.

Lenkija gali lengvai pasirinkti
strategiją nuolat derinti santykius su
Vokietija, pasinaudojant laikinu Ru -
sijos kariniu silpnumu ir Rusijos už -
sienio politikos pasyvumu. Bet tai
bū  tų avantiūra. Lenkai žino, jog Vo -
kietija ir Rusija gali keisti strategijas
bei politiką stulbinančiu greičiu.

Konservatyvi Lenkijos ir kitų
Centrinės Europos valstybių strate-
gija, paremta dvišaliais ir artimais
santykiais su JAV, reikalauja suprati-
mo, kad JAV remiasi galių derinimo
principu, o ne konfliktų sprendimu
savo jėgomis, nebent prieinama iki
kraštutinio atvejo, reikalaujančio jė -
gos panaudojimo. Tai reiškia, kad ir
Lenkija turėtų kurį laiką išlaikyti
pa jėgumą atsispirti agresijai. Toks
„n u pirktas” laikas leistų JAV priimti
ati tinkamus sprendimus ir juos įgy -
ven dinti. JAV gali geriau užtikrinti
Šiau rės Europos lygumos gynybą va -
kari nėje dalyje. Tačiau gynyba toliau
Ry tuose reikalauja pačios Lenkijos
pa kankamo pajėgumo, kuris bran-
giai kainuoja. Bet dideles išlaidas
sunku pateisinti, kai grėsmė neduria
tiesiai į akis ir ji gali net niekada ne -
iškilti.

Šios Stratfor įžvalgos turėtų bū  ti
svarbios ne tik Lietuvai, bet ir vi-

soms Baltijos valstybėms. Rusijos ag-
resija Gruzijoje, Sirijos al-Assad rė -
mi mas, Irano ginklavimasis bei pa-
galba vystant grėsmingą branduoli-
nę technologiją, disidentų teismai ir
žu dymai parodė, jog Rusija mažai
kreipia dėmesį į Vakarų nuomonę.
Neramu klausyti Lietuvoje plačiai
pasklidusios nuomonės, kad Lietuva
po NATO ir ES skėčiais yra saugi. Ta-
čiau reikia pastebėti, jog nenorima
matyti, kad pats skėtis jau retas kaip
rėtis ir pradeda plyšti. Reikia sutikti
su Nainiu, kad teoriškai Lietuva yra
saugesnė nei prieš Antrąjį pasaulinį
karą. Kol kas Vokietijoje nėra nei
Hit ler, nei Ribbentrop ir Rusijai da-
bar svarbiau užsidirbti parduodant
naftą ir dujas, nei išleidžiant pinigus
karo veiksmams. Deja, Rusija neuž-
miršta, jog savo tikslams įgyvendinti
(tai yra Rusiją atstatyti iki buvusių
SSSR ri bų), ji gali panaudoti tiek kie-
tą ka ri nį kumštį (hard power), tiek
minkštai glostančią pirštinę (soft
power). Kietą kumštį ji smarkiai stip-
rina savo kari niais pajėgumais. O
minkšta pirštine veikia per diploma-
tiją, politinį su prie šinimą, perimant
savo įtakon ki tų kraštų energetiką
bei pramonę, kultūros ir žiniasklai-
dos priemones. Rusų politikai jau ku-
ris laikas skelbia, kad Baltijos valsty-
bių nepriklausomybė yra tik laiko
klausimas. Ru sijai Baltijos valstybės
buvo ir lieka tik istorinis nesusipra-
timas. Svar biau siu uždaviniu jie, pa-
gal Center Strategic and Internatio-
nal Studies mokslininką Janusz Bu-
gajski, laiko buvusių sovietinių res-
publikų reintegraciją: iš pradžių in-
tegracija ekonominiu lygmeniu, vė-
liau politiniais saitais ir pabaigoje –
bendru saugumo pak tu. Pirmus
žingsnius galima pastebėti jau dabar:
tai pramoninių sekto rių išpirkimas,
energetikos sektorių kontroliavimas,
tautų savimonės nuteikimas Rusijos
atžvilgiu, manipuliavimas politiniais
sluoksniais arba net jiems palankių
vyriausybių suda rymo parėmimas,
kaip kad atsitiko Baltarusijoje ir da-
bar vyksta Ukrai noje.

Tačiau galbūt pats pavojingiau-
sias dalykas Baltijos kraštams yra
Rusijos tranzitas per Lietuvą į Kara -
liaučiaus sritį. Jis labai panašus į bu -
vusį Dancigo per Lenkiją tranzito ko -
ridorių iš Vokietijos į Rytprūsius. Su -
fabrikuotos tranzito kliūtys davė Vo -
kietijai pretekstą užpulti Lenkiją ir
taip pradėti Antrąjį pasaulinį karą.
Vokietijai tada per Lenkiją, o rusams
dabar važiuojant į Karaliaučiaus
kraš tą reikia naudotis Lietuvos ke -
 liais bei geležinkeliais ir tiekti dega -
mąsias dujas per Lietuvos teritorijo-
je esančius vamzdynus. Rusija jau
kelis kartus yra viešai pakartojusi,
kad net ir ginklu gins savo ekonomi-
nius, strateginius ir ru sų mažumų
interesus artimame už sienyje. Ar la-
bai būtų sudėtinga Rusijai išprovo-
kuoti Lie tuvos teritorijoje jos trauki-
niui ne didelę nelaimę arba kurioje
nors vie tovėje susprogdinti dujų
vamzdį ir taip apkaltinti Lietuvą, ne-
sugebančią apsaugoti Rusijos intere-
sų? Jei taip nutiktų, Rusija gali ir be
Lietuvos sutikimo pasiųsti karinius
dalinius apsau goti jų naudojamus ge-

Nukelta į 15 psl.
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia Grybauskaitė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi ap -
dovanojo 47 asmenis, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, Antrojo pa -
sau linio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido.

,,Turime neleisti pamiršti juodųjų istorijos tarpsnių, virtusių tragiškomis netek-
timis žydų tautai ir visai Lietuvai. Tuo pat metu turime skleisti ir stiprinti tolerancijos
dva sią mūsų visuomenėje, neleisdami tarpti tautinei neapykantai. Kiekviena pavardė,
kuri bus ištarta šiandieną – tai visos mūsų tautos pasididžiavimas. Kaip kiekviena Lie -
tu vos žydų genocido auka yra visos mūsų šalies tragedija”, – šalies vadovę cituoja Pre -
zidentės spaudos tarnyba. 

Lietuva iš Goro provincijos pasitrauks 
iki 2013 m. pabaigos 

Vilnius (ELTA) – Lietuva priėmė
galutinį sprendimą iki 2013 m. pa-
baigos pasitraukti iš Afganistano Go-
ro provincijos, kurios atkūrimui ji
vadovauja. Kitą savaitę Vyriausybėje
turėtų būti pristatytas nutarimas,
numatantis nutraukti Lietuvos vado-
vaujamos Goro provincijos atkūrimo
grupės veiklą, sako krašto apsaugos
ministrė Rasa Juknevičienė.

Pasak ministrės, tai reiškia, kad
iki 2013 m. pabaigos atsakomybė už
Goro provincijos saugumą bus visiš-
kai perduota vietinėms afganista-

niečių pajėgoms ir jos visas operaci-
jas vykdys savarankiškai. Ministrė
pažymėjo, kad jau dabar pagrindinė
veikla yra telkiama į Afganistano
sau gumo pajėgų mokymus. Taip pat
ministrė pastebėjo, kad, nors Goro
pro vincijoje Lietuvos karių neliks,
Lietuvos kariai tarnaus kitose Afga-
nis tano vietose. Vadovavimą Goro
pro vincijos atkūrimui R. Juknevi-
čienė apibūdino kaip didelį ir sudė-
tingą iššūkį, su kuriuo Lietuva susi-
dorojo.

Diskutavo apie Europos Sąjungos ateitį
Vilnius (ELTA) – Lietuvos už-

sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis su Vilniuje viešėjusiu Vo-
kietijos Bundestago Užsienio reikalų
komiteto pirmininku Ruprecht Po-
lenz aptarė Europos Sąjungos (ES)
darbotvarkės uždavinius, Lietuvos
pasiruošimą pirmininkauti ES Ta-
rybai ir abiejų šalių bendradarbia-
vimą.

A. Ažubalis pažymėjo labai glau-
džiai bendradarbiaująs su Vokietijos

užsienio reikalų ministru Guido
Westerwelle. ,,Lietuva palaiko dau-
gelį ‘Europos ateities’ grupės, kurią
subūrė Vokietijos ministras, paruoš-
to pranešimo teiginių – stipresnė ES
gali būti atsakymas į daugelį šian-
dien kylančių problemų, ir nors da-
bartinėje padėtyje didelės apimties
ES pertvarka gali nesulaukti palai-
kymo, jau dabar turime pradėti dis-
kusiją”,– pabrėžė A. Ažubalis.

Lietuvių gimstamumas didėja tik Anglijoje
Vilnius (ELTA) – Lietuvoje gims-

tamumas kasmet mažėja. Užtat dau-
gėja lietuvių, susilaukiančių vaikų
užsienyje. Per paskutinį dešimtmetį
Anglijoje ir Velse gimė daugiau nei
17,000 lietuvių vaikų – beveik tiek,
kiek vaikų gimsta visoje Lietuvoje
per pusmetį (šių metų pirmą pusme-
tį Lietuvoje gimė 17,271 vaikas).

Pasak Jungtinės Karalystės Lie-
tuvių Bendruomenės pirmininkės
Zitos Čepaitės, tėvų apsisprendimą,
grįžti ar ne, dažnai nulemia vaiko in-

teresai. Kai vaikas įsitvirtina mo-
kykloje, noro pulti į nežinią nebelie-
ka. Buvusi Norwick Lietuvių Bend -
ruo menės pirmininkė Audronė Stra -
šauskienė įsitikinusi, kad nemaža
da  lis emigrantų vis dar puose lėja vil-
tis grįžti į Lietuvą, tačiau auginti vai-
kus Anglijoje jiems paprasčiau. Pa -
sak jos, ,,priežastis paprasta: žmonės
jaučiasi saugūs, žino, kad vaikus ga -
lės išlaikyti, nes tėvams suteikiama
daug įvairių lengvatų”.

Siūlomos Vokietijos
stipendijos

Vilnius (Delfi.lt) – Didžiausia
pasaulyje akademinių mainų organi-
zacija – Vokietijos akademinė mainų
tarnyba (DAAD) – kaip ir kasmet,
skelbia konkursą įvairių mokslo sri-
čių stipendijoms 2013–2014 m. m. Sti-
pendijų trukmė – nuo keturių savai-
čių iki trejų metų. Paraiškas gali
teikti studentai, jaunieji tyrėjai,
aukštųjų mokyklų dėstytojai. 

Išpuolis prieš JAV konsulatą Bengazyje
buvo teroristinis

Washington, DC (AFP-BNS) –
Bal tieji rūmai rugsėjo 20 d. pirmą -
kart puolimą prieš JAV konsulatą
Libijos mieste Bengazyje, nusinešu sį
keturių amerikiečių gyvybes, api bū -
dino kaip ,,teroro išpuolį”, kuris ga -
limai susijęs su tarptautiniu teroris -
tų tinklu ,,al Qaeda”. Baltieji rūmai
nu rodė, kad Federalinio tyrimų biu -
ro (FTB) atliekamo tyrimo dėl rugsė -

jo 11-ąją įvykdyto išpuolio Bengazyje
išvados priklausys nuo surinktų įro -
dymų.

Kai kurie respublikonai, įskai-
tant senatorių John McCain, kriti -
kuo  jantys B. Obama pastangas užtik -
rinant amerikiečių saugumą, anks -
čiau reikalavo, kad Baltieji rūmai
pri pažintų, jog išpuolis Bengazyje
bu vo teroro aktas.

B. Obama pripažino, jog imigracijos 
reforma žlugo

Washington, DC (ELTA) – JAV
prezidentas Barack Obama ,,didžiau-
sia savo kadencijos klaida” pavadino
pa žadėtą, tačiau neįgyvendintą imi-
gracijos reformą, praneša agentūra
AFP. Jis turįs pripažinti, kad šiuo
klausimu buvo ,,naivus” ir pervertino
respublikonų pasirengimą prisidėti

prie ,,protingos” imigracijos politikos,
pareiškė B. Obama ketvirtadienį atsa -
ki  nėdamas į ispanakalbių gyventojų
klausimus. Kadencijos pradžioje prezi-
dentas pažadėjo daugiau kaip 11 mln.
nelegalių migrantų, kurie dažnai yra
legalių atvykėlių draugai ar giminės,
,,ištraukti iš šešėlio”. 

M. Romney pažadėjo rūpintis visais amerikiečiais

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonų kandidatas į JAV prezi-
dento pareigas Mitt Romney patiki-
no, kad savo pergalės atveju bus visų
amerikiečių prezidentas. ,,Aš rūpin-
siuosi visais 100 proc.”, – sakė jis tele-
vizijos stočiai ,,Univision”. Tai M.
Romney pareiškė po to, kai savaitės
pradžioje kilo pasipiktinimas dėl jo
pasisakymo apie Barack Obama rin-
kėjus.

,,Tada buvo paviešintas slapta
darytas įrašas, kuriame multimili-
jonierius teigė, kad jo rinkimų kam-

panija nėra skirta ‘tiems 47 proc.’
amerikiečių, kurie remia B. Obama.
Jis juos vadino socialiniais dykaduo-
niais, reikalaujančiais iš valstybės
sveikatos priežiūros, maisto, gyvena-
mosios vietos ir nemokančiais paja-
mų mokesčio. ‘Mano darbas – nesi-
rūpinti dėl tų žmonių’”, – dar pridūrė
M. Romney.

,,Žmonės Amerikoje turės geres-
nę ateitį, jei išrinks mane preziden-
tu”, – dabar kalbėjo M. Romney. Jis
kal bėjo apie  JAV susiskaldymą, ku-
ris jam kelia susirūpinimą.

Lenkija ragina Ukrainą paspartinti stojimą į 
Europos Sąjungą

Kijevas (BNS) – Lenkijos prezi-
dentas Bronislaw Komorowski ragi-
no Ukrainos vadovą Viktor Januko-
vič paspartinti integraciją į Europos
Sąjungą ir pripažino, kad didžiausia
kliūtis – buvusios premjerės Julija
Ty mošenko kalinimas.

Kijeve po diskusijų su Ukrainos
prezidentu B. Komorowski teigė, kad
Ukraina turi apsispręsti, ar taikytis

prie ES, ar prisijungti prie Rusijos
vadovaujamos muitų sąjungos. Va-
karai pasmerkė J. Tymošenko bylą
kaip politiškai motyvuotą. Be to, ES
sustabdė bendradarbiavimo sutar-
ties su Ukraina įgyvendinimą. Pasak
Lenkijos prezidento, J. Tymošenko
ka linimas yra svarbiausia kliūtis
Ukrainos kelyje į ES. 

Beijing leidykloms uždrausta spausdinti 
knygas apie Japoniją

Beijing (ELTA) – Kinijos sosti -
nės Beijing leidykloms uždrausta
spaus dinti knygas apie Japoniją. To
priežastis – šalių nesutarimas dėl
gin čijamų salų, praneša laikraštis
,,The Japan Times”, remdamasis šal-
tiniais Japonijos leidyklose. Draudi -
mas taikomas japonų autoriams pa -
rašytoms knygoms, taip pat kiniš -
koms knygoms, skirtoms kaimyninei

šaliai. Leidinio pašnekovai nepatiks -
lino, kurios konkrečiai Beijing lei -
dyk los gavo tokį nurodymą, bet neat-
metė, kad draudimas gali įsigalioti ir
kituose Kinijos regionuose. Be to,
Kinijos valdžia uždraudė reklamuoti
jau išleistas knygas apie Japoniją,
taip pat organizuoti su šia šalimi
susijusius kultūros renginius.
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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

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

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
ShInGO yAnO, MD

ChADI yAACOUB, 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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LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETUvą

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

Rito’s Coffee
• Skanus naminis maistas.  
• Šiltas aptarnavimas. 
• WI-FI internetas. 
• Vaikų žaidimų kambarys.  
• Banketinė salė 50-čiai svečių. 
Tel. 708-424-1555
www.ritoscoffee.com 

4116 Southwest Highway,
Hometown, IL 60456 

(87th St. ir Southwest Highway kampas)

PASLAUGOS

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir jAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

PERkA
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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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PARDUODA

.

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.

SIŪLO DARBą

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

Sewing/Installing fabric on walls
WOMEN and men with artistic
touch can apply. Reliable, must

speak English, have car. Will train,
full time, Palatine. 847-202-0642

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

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

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

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

5 raidės:
EILĖS – ĖJIKĖ – PELAI – SUSKĖ – TIESĖ – TIPIS.

7 raidės:
AGURKAI – ARABIJA – ATVĖTOS – GLEIVĖS – IZABELĖ –
YPATYBĖ – JAUSMAS – JONITAS – JURGITA – KULTŪRA –
LAUKYMĖ – MAROKAS – MĖGINYS – MOKINYS – NARYSTĖ –
NIUKSAS – OPINIJA – PENKAKĖ – PLEJADA – PURVYNĖ – SISO-
NAS – SLYSMAS – SOSTINĖ – STALIUS – STIPENA – ŠVARKAS –
TAIKMUO – TEORIJA – TIRAŽAS – TRIUMAS – UBANGIS –
UOŠVIAI.

8 raidės:
JAPONIJA – KAIMYNAI – KIRTIMAI – KIVIRČAI – NEŠTUVAI –
RIEBALAI – TBILISIS – UŽUTĖKIS.

9 raidės:
ATSPIRTIS – GALVOSENA – GYSLOČIAI – ILJUŠINAS.

Surašymas Nr. 10

Kreipkitės į ,,Draugo” administraciją tel.: 773-585-9500
arba el. paštu: administracija@draugas.lt

DRAUGAS
4545 WEST 63RD STREET •  CHICAGO, IL 60629-5532

Dabar galite įsigyti visus
2011 m. ,,Draugo” numerius
su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje plokštelėje (CD)
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėsE

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
rug  sėjo 23 d., 10:30 val. r. šv. Mišias at-
na šaus kun. dr. Kęstutis Trimakas. Prieš
šv. Mi šias kalbėsime Palaimintojo Jurgio
Ma tulaičio litaniją, melsimės už li gonius
bei palaimintojo kanonizaciją. Parapijos
choro giesmės bus skirtos lie tuviškam
jaunimui. Po Mišių parapijos sa  lėje –
ka  vutė. 

� Palaimintojo Jurgio Matulai čio misija
kvie čia visas ne pelno siekiančias orga-
nizacijas, kurioms rūpi savanoriškas
dar   bas ir tarnystė, daly vau ti mūsų Ben -
d ruomenės  Mišiose ir tarnysčių mugėje
rugsėjo 30 d. 10:30 val. r. 

� Kviečiame į Ramūno Rudoko spek -
tak lį ,,Tėtis”, kuris vyks spalio 5 d. 7:30
val. v. Pasaulio lietuvių centro Fondo
salėje. Bilieto kaina – 35 dol. Juokas –
užtikrintas!

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
spalio 7 d., sekmadienį, visus maloniai
kviečia dalyvauti iškilminguose kasmeti -
niuose pietuose, kurie vyks restorane
,,Mama Lui gi’s” (7500 S. Harlem Ave.,
Brid geview, IL). Įėjimas  nuo 12 val. p.
p., pietų pradžia – 1:30 val. p. p. Vie tas
už sisakyti prašoma tel. 773-776-1324
(ses. Gene vieve). 

� Akademinio skautų sąjūdžio Čikagos
skyriaus metinė šventė vyks spalio 19
d., penktadienį, 6:30 val. v. ,,Carriage
Greens Country Club”, Darien, IL. Nariai
atvyksta su uniformomis. Iškilmingos
va  karienės metu skautams bus suteikti
nau ji laipsniai. Vietas užsisakyti galima
pas fil. Aušrelę Sakalaitę tel. 630-243-
6302 arba el. paštu:  ausreles@com-
cast. net

� Rugsėjo 28–30 dienomis pietiniame
New Jersey su paskaitomis lankysis mok -
s  lininkė dr. Birutė Marija Galdikas. In for -
maciją apie jos paskaitas rasite tink lala -
pyje: www. orangutan.org/event ca  lendar. 

� St. Jerome Catholic Church parapijo-
je (10895 Hamlin Blvd., Largo, FL) rug-
sėjo 30 d. po šv. Mišių 12:30 val. p. p.

vyks tarptautinis festivalis, kuriame da -
lyvaus ir St. Peter s burg, FL, Lietuvių klu-
bas. Jis  pa teiks festivalio lankytojams
in formaciją apie Lietuvą, lietuvių liau-
dies meną, pasiūlys paragauti lietuviško
mais to. ,,Sau lės” ir ,,Ritmo” šokėjai pa -
linksmins žiū ro vus liaudies ir pramogi-
niais šokiais.

�  Spalio 5 d. ,,E Street Cinema” (555
11th St. NW Washington, DC 20004) ir
,,Ritz at the Bourse” (400 Ranstead St.,
Philadelphia, PA 19106) kino teatruose
bus rodomas filmas apie lietuvius krep -
ši ninkus ,,Kita svajonių komanda”
(,,The Other Dream Team"). LR konsulė
Krista Bard rūpinasi, kad filmą pama -
tytų ir apie Lietuvą sužinotų kuo dau-
giau amerikiečių. Apie filmo rodymo lai -
ką ir daugiau informacijos sužinosite tink -
lalapyje: www.theotherdreamteam.com

�  Maloniai kviečiame  Jus į Baltų  vie -
ny bės  dienos  paminėjimą, kuris įvyks
spalio 6 d.  Estų  namuose (4 Cross St.
& Veterans Hwy.,  Jackson, NJ  08527).
Renginį organizuoja Centrinio New Jer sey
Lietuvių Bendruomenė. Minėjime ža  da
dalyvauti trijų Baltijos šalių diplomatai.
Įėjimas – nuo 2 val. p. p. Progra mos pra -
džia – 3 val. p. p. Šventiniai pietūs – 5
val. p. p. Įėjimo  auka – 25 dol. Norin čius
įsi   gyti  pakvietimus, prašome pas kam -
binti tel. 732-531-1513 arba para šyti el.
paštu: lietuviskabendrija@yahoo.com  

� JAV LB Kultūros taryba, minėdama
Lie tu vos poeto Maironio 150-ąjį gimta-
dienį, rengia minėjimų ciklą septyniose
JAV LB apylinkėse. Philadelphia apylin-
kėje minėjimas įvyks spalio 21 d. 2 val.
p. p. Lietuvių namuose (2715 E. Alleg -
he ny Ave., Philadelphia, PA 19134).
Prog ramą atliks choras ,,Laisvė” (va do -
vė Ilo na Babinskienė), Connec ticut Lyric
Ope ra solistė Jūratė Švedaitė ir Kauno
valstybinio dramos teatro vadovas, akto-
rius Egidijus Stancikas. Informacija: ja -
kas dr@aol.com

� Lapkričio 3–4 dienomis Lietuvių na -
muose (2715 E. Allegheny Ave., Phila -
delphia, PA 19134) vyks mugė. Norin -
tys joje prekiauti prašomi kreiptis į Virgų
Volertą tel. 610-664-9425 arba el. paš -
tu: volertas@verizon.net. Kviečiame vi -
sus dalyvauti.

Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje  
www.draugas.org

IEŠkO DARBO

•Vyras ieško pagyvenusių žmonių prie-

žiūros darbo. Gali pakeisti bet kurią

savaitės dieną, išleisti atostogų. Patirtis,

rekomendacijos, vairuoja, legalūs doku-

mentai. Tel. 312-307-4619.

•Moteris ieško vyresnių žmonių priežiū-

ros darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų

kalba, geros rekomendacijos. Tel. 773-

507-4810.

•Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-

žiūros darbo lietuvių šeimoje. Tel. 630-

863-1168.

•Moteris ieško žmonių priežiūros darbo

su gyvenimu. Sąžininga, darbšti, anglų

kalba buitinė, gali pakeisti bet kurią sa -

vaitės dieną. Tel. 773-707-7902.

•Moteris ieško žmonių priežiūros darbo

su gyvenimu. Turi rekomendacijas ir

patirties. Gali pakeisti bet kurią savaitės

dieną. Tel. 708-691-2948.

IŠ ARTI IR TOLI...

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

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

Pirksiu įvairius gintarinius papuošalus ir
gintaro dirbinius pa gamintus iki 1990 metų.

Tel. 617-459-9952 (USA),
el. p. modeboston@yahoo.com

Adresas: Mo destas Rimkus P. O. Box
E34, S. Boston, MA 02127, USA

Lietuvos Dukterų draugijos iškilmingi ,,Rudens pietūs” įvyks spalio 21 d.,
sek madienį, 12:30 p. p. PLC didžiojoje salėje, Lemont. Pietų metu bus pagerb-
ta viena pirmųjų draugijos narių, iškilioji visuomenininkė, žurnalistė,
filantro pė Stasė Semėnienė. Tai bus ir gera proga susipažinti su naujuoju
LR ge neraliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu, kuris šias pareigas
pra dėjo ei ti nuo š. m. rugsėjo 10 d. bei visa jo šeima. Pasivaišinsime skaniais
pietumis, pa  sidalinsime mintimis apie St. Semėnienę, pasiklausysime pui-
kios programos, išbandysime laimę loterijoje. Vietas prašome užsisakyti tel.
708-499-4845 (Aldona Rukuižienė) arba tel. 708-246-9472 (Milda Jakštienė).
Nuot    rau koje: Lietuvos Dukterų draugijos valdybos narės. 

Lietuvos Dukterų draugijos valdybos archyvo nuotr.

Žurnalo ,,Pensininkas” administracija savo skaitytojams praneša, kad dėl
žur nalo vyr. redaktorės vyro sunkios ligos laikinai sustabdytas žurnalo ,,Pen -
sinin kas” leidimas. Prenumerata bus pratęsta, tikimės, kad artimiausiu metu
žur nalas vėl aplankys Jūsų namus.
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DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

ležinkelius, ke lius, dujų vamzdynus,
Klaipėdos uos to įrangą ir taip kraštą,
kad ir neformaliai, okupuoti, kaip
kad atsitiko su Gruzijos dviem pro-
vin cijomis. Pana šiai gali nutikti ir su
Rusijos tautie čių apsauga bei jų fi-
nansiniais ir pre kybiniais interesais
Latvijos ir Esti jos teritorijose.

Mažutės šių kraštų karinės pajė-
gos aiškiai nebūtų pajėgios nei rim-
tai pasipriešinti aukšta technologija
pa g rįstam kariniam įsiveržimui, nei
jį izoliuoti. Friedman minimas laiko
klausimas gynybos organizavimui
tikrai nėra palankus nė vienai Balti -
jos valstybei dėl jų siauros teritorijos
palei rytinį Baltijos jūros krantą. Ne -
turint jokių natūralių užtvarų ar kal -
nynų, atskiriančių Baltijos kraštus
nuo Rusijos, bei veiksmingo ginkluo-
to pasipriešinimo, okupacinės ka -
 riuo  menės pervažiavimas per šiuos
kraštus galėtų būti lengvai įvykdo-
mas per 24 valandas, Vakarų politi-
kams dar net nespėjus atsibusti iš
nak tinio miego. Duok Dieve, kad taip
neatsitiktų. Tačiau nestebintų, jei,
po liti niam reikalui pribrendus, Ru-
sija, sufabrikavusi kiršinantį įvykį,
galė tų tai įvykdyti.

Turint omenyje, kad JAV turi rū-
pintis dėl Kinijos galybės iškilimo
Azijos ir Ramiojo van denyno regio-
nuose, dėl pasi traukimo iš Afganis-
tano, dėl reagavimo į padidėjusį Eu-
ropos norą plėsti prekybos ryšius su
Rusija, o ne rūpintis teori ne jos agre-
sija, JAV prezidento Ba rack Obama
pradėta „perkrovimo” (reset) politi-
ka Rusijos atžvilgiu reiš kė sustabdy-
tą NATO plėtrą Rytų kryp timi ir žy -
miai sumažėjusį JAV dėmesį Eu ro -
pai. Tai paskatino Mask vą pra dėti
bu vusių sovietinių respublikų susi-
grąžinimą į savo orbitą. Vals tybės,
tu rinčios su Rusija bendrą sieną, yra
labiausiai pažeidžiamos. Iš jų nei
Bal tarusija, nei Moldova, nei Ukrai -
na ar Gruzija šiuo metu Washington
nė ra svarbiausios nei dėl demokrati -
nės plėtros iniciatyvų, nei suvereni -
teto ar strateginės padėties prasme.
Balti jos kraštai šių dienų Washing -
ton politikoje yra šiek tiek daugiau
verti dėmesio, bet tik tiek, kiek jie
yra svarbūs ES ir ypatingai Centro
bei Rytų Europos valstybių (buvusių
Maskvos sa telitų) kontekste.

Reikia sutikti su Nainio nuomo -
ne, kad, siekiant išvengti Rusijos ag -
resijos, būtų geriausia sutelkti visas
Centro ir Rytų Europos valstybes
nuo Suomijos iki Turkijos į bendrą
gynybinį vienetą. Nors NATO būtų
geras skydas, bet, kaip mini Fried -
man straipsnis, regiono apsigynimo
iniciatyva turi kilti iš to regiono vals-
tybių. Lenkija, kaip didžiausia ir
stipriausia regiono valstybė, gal bū -
tų geriausia kandidatė vado vauti to -
kiai sąjungai. Bet matant, jog nė vie -
nas Lenkijos kaimynas ja nepasitiki,
abejojama, ar Lenkija sugebės iškilti
kaip tikra vadovė, atsisakanti savo
mesianistinių, pilsudskinių am bi ci -
jų vyrauti, įsakinėti ir visus prie var -
ta lenkinti. Iki šiol, bent spren džiant
iš Lietuvos patirties su Len kijos re -
miama lenkų mažuma ir lie tuvybės
slopinimu Seinų krašte, matyt, to kių
imperialistinių ambicijų ji dar nėra
atsisakiusi.

Kita, bet daugiau ribotų galimy-
bių turinti alternatyva yra Baltijos
ša lių ir Skandinavijos derinys (pen-
kios Šiau rės ir trys Baltijos šalys –
NB8), kurį siū lo Švedijos vy riau sy bė

ir keli JAV politikos formavimo insti-
tutai (Think Tanks). Tai geras paly-
ginti mažų kaimyninių šalių bendra-
darbiavimo modelis, tinkantis dau-
geliui gyvenimo sričių, net ir karinė-
je plotmėje. Tačiau be JAV užnuga rio
beveik 30 mln. gyventojų apimančio
de rinio karinė vertė būtų pra vartes-
nė, priverčiant Rusiją pasverti pa sek -
mes, prieš jai pradedant agresy vius
veiksmus, nei rimtam Baltijos kraš tų
apgynimui. Bet net ir šiuo atveju toks
derinys būtų žymiai geresnis nei
1939 m. įvykiai.

Nors dabartinė padėtis Baltijos
kraš tuose dar gana rami, negalima
manyti, kad taip bus ir toliau. Geo po -
litiniai pokyčiai vyksta sparčiai. Kai
kurių Centro ir Rytų Europos vy riau -
sybių politinės kryptys sparčiai kei -
čiasi. Rusija ginkluojasi ir vis daž -
niau rodo savo agresyvius dantis Bal -
tijos ir net Lenkijos kraštų atžvilgiu.
Tuo pačiu metu ji gana sėkmingai
ne utralizuoja ES narius Vakarų Eu-
ro po je įvairiais verslo ir energeti-
niais saitais. NATO ir ypatingai ES
svarba dėl ekonominės krizės gali ge-
ro kai sumenkėti. Kalbama net apie
ga  limą šių organizacijų/sąjungų iš-
irimą. Tuo tarpu JAV, permesdama
sa  vo politines ir karines pajėgas iš
Europos į Azijos regioną, siekia iš -
vengti susipriešinimo su Rusija. Aiš -
ku, jog Europoje atsiradus jėgų va-
kuumui, kariniu atžvilgiu sustiprė -
jusi Rusija šiame regione bandys pra -
dėti elgtis daug agresyviau. Tai pa -
ste bima jau dabar, žymiai pagau sėjus
Rusijos karinės aviacijos skrydžiams
Norvegijos šiaurėje ir Bal tijos jūros
bei Lenkijos erdvės zo nose, agre sy -
viems kariniams ma nev rams Lie tu -
vos-Lenkijos pašonėje, gra sinimams
su naikinti Lenkijoje numatytas prieš  -
raketines bazes bei didėjant karinių
pajėgų susitel kimui prie Baltijos
valstybių sienų. Vladi mir Putin val -
džia pui kiai su prato, kaip naudinga
anks čiau ir da bar, vėl perėmus vals -
ty bės vairą, pa si nau doti jau prieš po -
rą tūks tančių metų išbandytu val dy -
mo principu „skal dyk ir valdyk”. Tai
atliekama, pasi tel kus daugialypius
įrankius, pvz., energetiką, kari nę
grės mę, po litinę ar domąją veiklą,
žiniasklaidos prie mones, kultūrinius
ryšius ir tie sio giai bei netiesio giai
įta kojant valdan čiuosius sluoks nius.
Šiais metais rin kimai Lietuvoje paro-
dys, kiek Ru sijos įtaka pažengė ta
linkme.

Norint išlikti, Lietuvai reikėtų
kar tu su kitomis Baltijos valstybė-
mis suderintai formuoti užsienio po-
li ti ką, aktyviai įsilieti į gynybinius
ko ordinuotus sandėrius, bendrai
spręs   ti energetikos ir kitas ekonomi-
nes problemas bei skatinti trišalio
ben drumo išvystymą, panašų į Švei-
carijos modelį. Narystė ES ir NATO
savaime neužtikrina geros gynybos
prieš Rusiją nei „minkštąja”, nei
„kie   tąja” galios prasme. Visų kraš tų
valdantieji sluoksniai, nors ir dažnai
merdintys savo ambicijų liū ne, turi
suprasti, jog daug pasirinkimų gyve-
nant Rusijos pašonėje nėra. Bendrai
nesprendžiant likiminių klausimų,
pavienių Baltijos kraštų nepriklau-
somybių likimas būtų tik laiko klau -
simas, ko Rusija ir laukia.

Dr. S. Bačkaitis – inžinierius,
KTU garbės daktaras, JAV Lietuvių
Bend ruomenės aktyvus narys, lietu-
viškų leidinių bendradarbis.

Tamsūs ir grėsmingi debesys
Baltijos kraštų rytuose
Atkelta iš 10 psl.

A † A
ALDONA BUTKŪNAITĖ

BUINAUSKIENĖ
Mirė 2012 m. rugpjūčio 30 d., palaidota 2012 m. rugsėjo 8 d. St.

Charles, IL, miestelio kapinėse.
A. a. Aldona gimė 1921 m. sausio 6 d. Vilkaviškyje. Jos Tėvai –

pul kininkas a. a. Andrius  Butkevičius-Butkūnas ir a. a. Sofija
(Son gailaitė).

Nuliūdę liko: sūnus Petras ir žmona Catherene, duktė Aldona
ir vyras Robert; broliai Romanas ir žmona Birutė, Andrius su
žmona Alicija ir Vaidotas; pusbroliai: Vytautas Germanas ir
žmona Liuda, Kęstutis Germanas ir žmona Eglė, Dalia Ger -
manaitė ir giminės Lietuvoje.

Butkūnų ir  Germanų šeimos

Mūsų brangiai draugei

A † A
ZITAI RIMKUTEI ŽVIRZDIENEI

iškeliavus į Amžinuosius Viešpaties namus, gilią
užuo jautą reiškiame jos vaikams VIKTORUI, krikšto
dukrai VIDAI, EDŽIUI, TOMUI ir jos seserims BIRU -
TEI GYLIENEI, NIJOLEI VARDIENEI bei broliui
RAIMUNDUI RIMKUI su šeimomis.

Šioje liūdesio valandoje esame širdyje kartu su
jumis.

Rūta ir Viktoras Jautokai

www.draugas.org
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Skelbiamas ,,Draugo” prenumeratos vajus

DREAM  
TEAM

“A MAGICAL MASTERWORK.” 
—Duane Byrge, THE HOLLYWOOD REPORTER

“MEET THE OTHER 
 DREAM TEAM, 
 IT WILL  
 CHANGE  
 YOUR LIFE.” 
—Eric Angevine, NBC SPORTS

“LIKE  
MONEYBALL,  

THIS ONE ISN’T JUST  
FOR SPORTS FANS.” 

—Linda Barnard, THE TORONTO STAR

 

 
 

IN THEATERS STARTING SEPTEMBER 28TH
  

theotherdreamteam.com facebook.com/otherdreamteam

BRING YOUR FRIENDS TO SEE THE STORY OF ONE OF LITHUANIA’S PROUDEST MOMENTS.
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APENNIS, MILOANAPDIIN, ETROITETROIT, DVER, NEDE   10/19: 

EMBER 28TH
eamteamtdrdrotherother

  

  
 

 
  
   

  
  

  
  

   
 

 

 

 
 

  

eameam
. LOUISTT. LOUISSIS & LOAP

EMBER 28TH

2012 M. SPALIO 14 D., 2 V. P. P.
Trinity Christian College 
Ozinga Chapel Auditorium 
6601 West College Drive 
Palos Heights, IL

Bilietai iš anksto $30
Koncerto dieną $35
Jaunimui iki 17-kos metų $15
(Nerekomenduotina vaikams iki 9 m.)
Internetu www.dainava.us
Telefonu 1-800-494-8497
Seklyčioje, Pasaulio lietuvių centre 
ir Lietuvėlėje

Pranešimas
juozo ir Irenos Polikaičių 50 m. vedybinio gyvenimo jubiliejaus pro ga, vietoj do -

vanų, buvo suaukota Dai navos stovyklai (Camp Dainava) $4,620, Dainavos stovyklos
Fon dui (Camp Dainava Fund) $500 ir Atei tininkų namams (Ateities Founda tion) $50.
Visiems nuoširdus ačiū.

Aukojo: P. L. Aleksai, kun. V. N. Aušrai, D. Bazienė,  j. D. Biručiai, R. D. Bran non,  R. I.
Bubliai, B. j. Čiko tai,  V. V. Damušiai, P. j. Deuschle, F. S. Foti, K. R. Giedraičiai, L. Gražu lienė,
D. Ilgi nytė, P. A. jankai, R. A. jarašū nai, M. jonušienė, A. Kaman tienė, P. Kilius, R. G.
Kriaučiūnai, K. Kubilienė, P. V. Kudirkai, A. T. Lands bergiai, L. Lands bergis, E. A. Leliai, V. A.
Leliai, G. D. Lietuvninkai, A. A. Liulevičiai, j. Liutikienė, j. V. Ma leiškai, A. R. Mar chertai, A.
A. Miku čauskai, L. Mi kučauskaitė, S. Mi liauskienė,  V. A. Neverauskai,  V. Ne verauskienė,
D. M. Orentai, V. R. Pet rusevičiai, A. Polikaitienė,  R. D. Puo džiūnai, A. Rudis, D. Rugieniūtė,
j. L. Šalčiai, M. Saliklienė, V. D. Sirgėdai, O. Sirgė dienė, R. A. Skripkai, D. Šle nie nė, R. R.
Stropai, D. I. Tijūnėliai, N. j. Udriai, A. M. Valaičiai, j. I. Va laičiai, T. C. Valaičiai, V. A. Valaičiai,
G. M. Valaitienė, V. Valaitis,  T. Valis, K. Venc kus, R. Venclovienė, A. R. Žvi nakiai, K. Žvina-
kytė.

Cicero, IL Šv. Antano parapijos vargonams pataisyti dar aukojo: Julija ir
Vladas Žukauskai $250, Laima Pupelytė-Jurkūnienė $100, Liucija ir Vilius
Hofmanai $50. Nuoširdžiai dėkojame.

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: j. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Varne lio, P. Kalpoko,  K.
Šimonio, P. Puzino, j. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzinavi čiaus, j.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Ši leikio, A. Varno, V. Rato, C. janušo, j. Čeponio, L. Tuleikio, j.
Švažo, A. Gustaičio, V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Pet rulio,
A. Sa muolio, j. Mackevičiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visai tės, A.
Motiejūno, K. Zap kaus, R. jankausko, j. Bagdono, j. Ma ciūno ir dau gelio kitų lietuvių
dai lininkų su kur tų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rim šos, V. Kašubos, K. jonyno ir kitų lie -
tuvių autorių.

Taip pat norėčiau širdingai padė koti visiems, kurie atsiliepė į mano pra šymą arba
ketina tai pada ryti atei tyje. Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.
com Adre sas: Modestas Rimkus P. O. Box  E34, S. Boston, MA 02127, USA

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos bū -
relis dėkoja už aukas padėti našlaičiams,
be globiams, su negalia vaikams, daugia -
vaikėms šeimoms bei studentams Lie tu -
vo je. Aukojo: jonas ir Ona Treškos $60,
Ma ry tė Černiūtė $40, Eugenijos Šnekutis
pali kimas $1,000; tuberkulioze sergan-
tiems vai kams dr. Kęstutis ir Vitalija Kebliai
$50; stu dentų paramai dr. Remigijus ir Al -

dona Gaškos $750, Aldona ješman tie nė
$1,750; a. a. Marijos Barienės atminimui
dr. Min dau gas ir dr. Austė Vygantai $50;
Labai ačiū. 

„Saulutė” („Sun light Or phan Aid”),
414 Free hauf St., Lemont, IL 60439 tel.
(630) 243-6453, 
el. paštas:  indretijunelis@sbcglobal.net;
tinklalapis www.sunlightorphanaid.org

Daugiau žinučių, kas vyksta Čikagoje, jos apylinkėse ir toliau, rasite 14 psl.

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500
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