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•Lietuvių telkiniuose.
Lietuvių Namų mugė
Philadelphia laukia
lankytojų. Margas
Vasario 16–osios gimnazi-
jos savaitgalis (p. 2, 9)
•Po rinkimų vėl tas pats,
jei ne blogiau (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Lietuvos rinkimai–2008:
Darbo partijos kandida-
tas J. Kirdeikis (p. 5, 10)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Itališki val-
giai (pabaiga) (p. 8)
•Baltoji knyga (44) (p. 9)

Rusijos prezidento pasiùlymai
dèl saugumo Europoje

Lietuvos konkurencingumas sumañèjo

Vilnius, spalio 8 d. (ELTA) –
Trečiadienį Lietuvoje prasidėjo iš-
ankstinis balsavimas Seimo rinki-
muose ir patariamajame referendu-
me dėl Ignalinos atominės elektrinės
darbo pratęsimo.

Lietuvoje savivaldybėse balsuo-
ti gali tie rinkėjai, kurie sekmadienį
negali atvykti balsuoti į rinkimų apy-
linkę. Balsavimą paštu Seimas apri-
bojo, siekdamas užkirsti kelią gali-
mam rinkėjų papirkimui. Daugia-
mandatėje apygardoje rinkėjai gali
rinktis iš 16 partijų ir koalicijų sąra-
šų. Patariamajame referendume dėl
Ignalinos AE ateities pateikiamas
toks tekstas: ,,Pritariu, kad Ignalinos
atominės elektrinės darbas būtų pra-
tęstas iki techniškai saugių terminų,
bet ne ilgiau, negu kol bus pastatyta
nauja atominė elektrinė.”

Vilnius, spalio 8 d. (Balsas.lt) –
Lietuva pagal konkurencingumo in-
deksą šiemet pablogino turėtą padėtį
ir tarp 134 pasaulio valstybės užėmė
44 vietą.

Pernai Pasaulio ekonomikos fo-
rumo skelbtame konkurencingiausių
pasaulio valstybių sąraše Lietuva bu-
vo 38-a iš 131 valstybės, o 2006 m. –

39-a iš 122 valstybių.
Pagal institucinius veiksnius –

teisinę sistemą, kovą su nusikalsta-
mumu, vyriausybės reguliavimą –
Lietuvai šiemet atiteko 55 vieta, inf-
rastruktūrą – 46 vieta, makroekono-
minį stabilumą – 52 vietą, sveikatos
apsaugą ir pradinį mokymą – 52 vie-
ta. Pagrindinėmis problemomis plėto-

jant verslą Lietuvoje įvardyta infliaci-
ja, biurokratija, suvaržymai darbo
rinkoje, korupcija ir mokesčių lygis.

Didžiausią konkurencingumo in-
deksą šiemet, kaip ir pernai, turi JAV,
antrąją ir trečiąją vietas dalijasi ati-
tinkamai Šveicarija ir Danija. Pras-
čiausiai šiemet įvertintos Burundis,
Zimbabvė ir Čadas.

Prasidèjo
išankstinis
balsavimas Vilnius, spalio 8 d. (Balsas.lt) –

Eviane (Prancūzija) vykstančioje
„Pasaulinės politikos konferencijoje”
dalyvaujantis Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev pasiūlė 5 pamati-
nius principus, kuriais remiantis bū-
tų pasirašytas naujas susitarimas dėl
saugumo Europoje užtikrinimo.

Visų pirma Rusija teigia, kad su-
sitarime turi būti įtvirtinti pamati-
niai saugumo ir tarpvalstybinio bend-
radarbiavimo euroatlantinėje erdvėje
principai. Susitarime turi būti įtvir-
tinta pagarba valstybių savarankiš-
kumui, teritoriniam vientisumui ir
politinei nepriklausomybei. Taip pat
turi būti įtvirtinti ir kiti pamatiniai
Jungtinių Tautų Chartijos principai.

Visų antra D. Medvedev pareiš-
kė, kad susitarime turi būti numaty-
tas draudimas tarptautiniuose santy-
kiuose naudoti jėgą ir grasinimus.
Esą visi kylantys konfliktai turi būti
sprendžiami taikiai. Raginama susi-
tarime įtvirtinti agresijos apibrėžimą
ir netgi nustatyti pačių konfliktų su-
reguliavimo procedūrą.

Kaip trečią principą Rusija siūlo
teiginį, kad visų valstybių saugumas
yra lygiavertis. Todėl esą negalima
siekti užsitikrinti savo saugumo kitų
valstybių saugumo sąskaita. Be to,
valstybės įsipareigotų bet kokiose ka-

rinėse sąjungose neleisti veiksmų,
kurie silpnintų bendrą saugumą eu-
roatlantinėje erdvėje. Galiausiai šalys
įsipareigotų, kad karinių sąjungų plėt-
ra nekenktų kitoms susitarimą pasi-
rašiusioms Nukelta į 6 psl.

Lietuvos buriuotojai pradèjo
kelionê aplink pasaulî

Vilnius, spalio 8 d. (Lietuviams.
com/,,Draugo” info) – Sekmadienį iš
Klaipėdos uosto į kelionę aplink pa-
saulį, skirtą Lietuvos vardo tūkstant-

mečiui, išplaukę Lietuvos buriuotojai
pasiekė pirmąjį tikslą – Kylio miestą.

Baltijos jūroje plaukdami jachta
„Ambersail” Lietuvos buriuotojai
įveikė 455 jūrmylių kelią. Kapitono S.
Pajarsko teigimu, buriuotojų nuotai-
ka yra labai gera. Tūkstantmečio
šventės kviesliai Kylyje susitiks su
Vokietijos lietuvių bendruomene. Su-
sitikimo metu savo bendrataučiams
buriuotojai perduos Lietuvos Res-
publikos prezidento Valdo Adam-
kaus laišką, kviečiantį prisijungti
prie Lietuvos vardo tūkstantmečio
šventimo.

Pirmosios „Tūkstantmečio odisė-
jos” atkarpos metu Klaipėda – Kylis –
Las Palmas Lietuvos buriuotojai per
19 parų turėtų įveikti 2,403 jūrmyles.
Iki šios atkarpos galutinio taško bu-
riuotojams dar liko nuplaukti dau-
giau kaip 1,950 jūrmylių atstumą.
Numatoma, kad kitą ir paskutinį šios
kelionės tikslą – Las Palmas, Lietu-
vos buriuotojai turėtų pasiekti spalio
21 d., perplaukę Lamanšo sąsiaurį.

Lietuvos buriuotojai pasiekė Kylio uos-
tą. Lietuviams.com nuotr.

Rusijos prezidentas D. Medvedev ir Vokietijos kanclerė A. Merkel.
News Bridgepix nuotr.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
PHILADELPHIA, PA

HIUTENFELD, VOKIETIJA

Philadelphia Lietuvių Namų di-
dysis metinis renginys yra kiekvienų
metų lapkričio mėnesio pirmajį sa-
vaitgalį vykstanti mugė. Jos dėmesio
centre – ne tik lietuvių visuomenė,
kuri mugėje vyrauja, bet ir amerikie-
tiškoji publika, atvykstanti iš arti ir
toli. Puikią lietuviškos mugės nuotai-
ką siekiama perduoti visiems. Tokiu
būdu Lietuvių Namų mugėje apsilan-
ko šimtai žmonių. Jų mugėje palikti
doleriai yra svarbus pagrindas šiais
metais 100 metų sukaktį švenčiančių
Lietuvių Namų pastatą išlaikyti.

Triaukštis pastatas, tarp ameri-
kiečių plačiai žinomas ,,THE BIG
LIT” vardu, puikuojasi trimis salė-
mis, talpinančiomis 350, 150 ir 90
žmonių. Dokumentuose įrašytas kaip
priklausantis nepelno korporacijai
Lithuanian Music Hall Association,
pastatas prieš 30 metų buvo per-
krikštytas į Philadelphia Lietuvių
Namus. Pastatu nuolat naudojasi
Philadelphia Lietuvių Bendruomenės
apylinkė, tautinių šokių grupės ,,Žil-
vinas” ir ,,Aušrinė”, choras ,,Laisvė”,
Tautodailės instituto skyrius, ,,Gin-
tarinių šaknų” klubas. Jame veikia
Gedimino Surdėno vardu pavadintas
Kultūros centras, kuriame eksponuo-
jama tautodailė, dailininkų kūryba,
veikia biblioteka. Kaip bevadintume,
tai Lietuvių Namai pilna to žodžio
prasme.

Mugės atneštas pelnas, suma,
gauta iš salių nuomos, pasišventusių
vadovų aukojamas laikas, o taip pat

dosni retkartinė Lietuvių Fondo pa-
rama leidžia nuo 1909 metų lietuvių
rankose išlaikyti pusę kvartalo uži-
mantį pastatą. Lietuvių namų tary-
bos pirmininku yra pirmosios bangos
lietuvių imigrantų palikuonis Alber-
tas Mikutis, buvęs JAV aviacijos kapi-
tonas, šiuo metu dirbantis inspekto-
riumi Gamtos apsaugos agentūroje
(EPA) Philadelphia rajone.

Šiais metais mugė vyks lapkričio
1 ir 2 dienomis, šeštadienį ir sekma-
dienį, nuo vidurdienio (12 val.) iki 6
val. vakaro. Mugės metu skirtingu
laiku linksmins Kaimo kapela (vad.
Lynn Cox), ,,Žilvino” (vad. Estera
Bendžiūtė Washofsky) ir ,,Aušrinės”
(vad. Darius Šypalis) šokėjai. Pasiro-
dys ir vaikučių laukiamas klounas.
Šeštadienio vakare įvyksiantiems šo-
kiams laukiama lietuvių džiazo gru-
pė. Jos vardas kol kas neatskleidžia-
mas, nes dar vyksta pasitarimai. Mu-
gės metu vidurinėje salėje abi dienas
veiks lietuviška virtuvė, kavinė su
naminiais pyragais ir tortais, o troš-
kulį bus galima numalšinti lietuvišku
alumi ir kitais tauriais gėrimais.

Didžiojoje Lietuvių Namų salėje
prie išdėstytų stalų prekiaus iš arti ir
toli atvykę lietuviško maisto, muzi-
kos, tautodailės meno, papuošalų, rū-
bų, knygų ir įvairių reikmenų prekei-
viai. Kiekvienais metais prekeivių
skaičius gausėja, gausėja ir mugės
lankytojų. Lietuvių Namų vadovybė
praneša, kad prekeivių (vendors ir
exhibitors) registraciją šiais metais

Lietuvių Namų mugė laukia
prekeivių ir lankytojų

Mažuosius mugės lankytojus linksmins klounas su balionais.

vėl vykdo Virgus Volertas, pasiekia-
mas el. pašto adresu volertas@veri-
zon. net, o vakarais tel.: (610)-664-
9425. Registracija priimama iki
spalio 22 dienos.

Tad lapkričio pirmajį savaitgalį
gausūs prekeiviai ir mugės lankytojai
teužpildo Lietuvių Namus. Adresas:
2715 E. Allegheny Avenue, Philadelp-
hia, PA 19134. Namai yra prie I-95
greitkelio (išvažiavimas Allegheny
Ave). Atvykusiems su gera ar prasto-
ka nuotaika mugės rengėjai užtikri-
na jos pagerinimą su puikia menine
programa, skaniu maistu ir lietuviš-
ku alumi.

Žinios trumpai

Lietuvių tautinių šokių grupė
,,Žilvinas” jau pradėjo darbą po vasa-
ros pertraukos. Grupė planuoja ke-
lionę į Australiją 2010 m. gruodžio
mėnesį dalyvauti Australijos Lietuvių
dienų šokių šventėje Melburne. Visi
dabartiniai ir buvusieji ,,Žilvino” na-
riai kviečiami įsijungti, nauji šokėjai
maloniai kviečiami prisidėti. Repeti-
cijos vyks pirmadieniais nuo 7
val. v. iki 9 val. v. Lietuvių Namuose
(2715 E. Allegheny Ave., Philadel-
phia, PA 19134). Dėl smulkesnės in-
formacijos prašome kreiptis į vado-
vę Esterą Bendžiūtę-Washofsky tel.:
302-378-4265.

Organizuojamos jaunimo ir vai-
kų – berniukų ir mergaičių nuo 7 m.
– krepšinio komandos. Informaciją
apie tai suteiks dr. Jonas Dunčia, tel.:
215-504-0278.

Gerai Lietuvoje ir Amerikoje ži-
nomo talentingo kompozitoriaus ir
atlikėjo Ginto Abariaus autorinis
koncertas įvyks š. m. spalio 18 d., šeš-
tadienį, 7:30 v.v. Lietuvių Namų že-
mutinėje salėje (2715 E. Allegheny
Av., Philadelphia, PA 19134). Įėjimas
per šonines Tilton St. duris. Rengė-
jai: JAV LB Philadelphia apylinkės

valdyba. Dėl bilietų ir informacijos
prašoma skambinti Romai Krušins-
kienei tef.: 215-355-3030.

Philadelphia buvo gausiai atsto-
vaujama Bostone vykusioje JAV LB
XIII Tarybos trečioje sesijoje. Dalyva-
vo Tarybos nariai: Vytas Maciūnas,
Roma Krušinskienė ir Teresė Gečie-
nė, LB Krašto valdybos pareigūnai:
Daina Krivickaitė ir Rimas Gedeika,
LB Įstatų komisijos narys Algiman-
tas Gečys. Taip pat dalyvavo Antanas
Krušinskas, visų lietuviškų darbų
mūsų vietovėje talkininkas.

A. Gč.
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Padirbėjus reikia patiems užkąsti. Rimo Gedeikos nuotraukos

Margas savaitgalis Vasario 16-osios gimnazijoje
Savaitės metu gimnazijos patal-

pose vyksta pamokos, o savaitgaliais
– įvairūs lietuviški renginiai. Labai
daug renginių vyko nuo spalio 2 iki 5
dienos, kai dėl Vokietijos susivieniji-
mo šventės buvo prailgintas savait-
galis. Penktadienis, spalio 3 d., buvo
šventa diena.

Vokietijos susivienijimo
minėjimas

Nuo pat Vokietijos susivienijimo
gimnazija kasmet greta lietuviškų
renginių ruošia ir šios šventės minė-
jimą, į kurį pakviečia vietos vokie-

čius. Šiais metais šventės išvakarėse,
spalio 2 d., 7 val. v. į pilies salę atvyko
apie 150 lietuvių ir vokiečių, mokinių
tėvų ir miestelio gyventojų. Progra-
ma rūpinosi mokytoja dr. Gabrielė
Hoffmann su trylikta klase. Mokiniai
šiais metais muzika ir prasmingais
prozos bei poezijos intarpais susirin-
kusiems priminė apie Berlyno sienos
ir Geležinės uždangos žiaurumą. Mu-
zikinę dalį paruošė mokytojas Gin-
taras Ručys su mokiniais. Po trumpo
montažo koncertavo lietuvių gimna-
zijos mokiniai, Lampertheimo muzi-
kos mokyklos mokiniai ir Hiutenfel-
do vyrų bei moterų chorai. Po gra-

žaus minėjimo tryliktos klasės moki-
niai pakvietė visus svečius pasivaišin-
ti svogūnų pyragais ir šviežiu vynu.

Vytauto Tamoliūno
paroda

Prieš 2 metus žurnalistas Petras
Veršelis su žmona dailininke Meile
Hiutenfelde įsteigė meno galeriją
„Meilė”. Joje nuolat vyksta lietuvių ir
vokiečių menininkų parodos. Spalio 3
d. buvo atidaryta Lietuvos dailininko
ir fotografo Vytauto Tamoliūno paro-
da. Susirinko daugiau nei 100 lietu-
vių ir vokiečių. Nukelta į 9 psl.
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Maskvos padų
laižytojai

PETRAS KATINAS

Baigiančio kadenciją dabartinio Seimo „pažangiųjų” grupė, sudary-
ta vien tik iš Rusijos mylėtojų, be kreipimosi į Konstitucinį Teis-
mą pateikė įstatymo pataisą, kad Lietuvos Konstitucijoje būtų

įrašyta pataisa, leidžianti įkurdinti Lietuvoje kitų šalių karines pajėgas
arba kurti bazes. Tokios pataisos projektą pasirašė darbiečiai, valstiečiai,
paksininkai ir A. Paulausko „Naujoji sąjunga”. Įdomiausia tai, kad patai-
sos projektą pasirašė gana įtakingi dabartiniai socialdemokratai.

Tokia pataisa siekiama galutinai sujaukti protus Lietuvos žmonėms,
bet svarbiausia – parodyti Kremliui savo ištikimybę. Pataisa sako, kad
reikia Konstitucijoje įtvirtinti, jog Lietuvoje būtų leidžiama kurti NATO
karines bazes, bet tuo pačiu parašyta taip, kad apie jokių bazių kūrimą
negalėtų būti ir kalbos. Tokią pataisą sukritikavo net vienas iš socdemų
šulų, krašto apsaugos ministras, irgi vienas iš „amžinai gyvųjų” Juozas
Olekas, įvertinęs ją kaip visiškai nereikalingą. Pernelyg švelniai pasakyta.

Tokia pataisa tėra, anot žinomo teisininko ir istoriko Dainiaus Žali-
mo, dūmų uždanga, ir ne tik kvaila, bet ir labai žalinga. Ja aiškiai siekia-
ma, kad Lietuvoje, kaip NATO narei, būtų uždraustas bet koks užsienio
karinių pajėgų buvimas, o NATO šalių lakūnai, net savo kukliomis pajė-
gomis, nebegalėtų saugoti Lietuvos oro erdvės. Įdomiausia tai, kad tą pro-
vokuojančią, o realiai – tik Rusijai naudingą pataisos projektą be proru-
siškų aktyvistų pasirašė ir buvęs užsienio reikalų ministras, sociallibe-
ralas, dabar besiruošiantis ambasadoriauti Latvijoje, KGB rezervininkas
Antanas Valionis ir Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, vienas
iš nomenklatūrinės kompartijos aktyvistų, dabar, aišku, socdemas, Justi-
nas Karosas. Nieko stebėtino čia nėra. Abu šie veikėjai uoliai vykdo savo
užduotis, gautas dar nuo komjaunuoliško amžiaus. Ir niekas jų nebe-
pakeis. Nei šių abiejų, nei jų buvusių ir esamų viršininkų, tokių, kaip vie-
nintelio išminčiaus ir vado A. Brazausko ar gudručio dabartinio, tikriau-
siai ir būsimo, Seimo pirmininko Česlovo Juršėno.

Matyt, J. Karosas su A. Valioniu, jau nekalbant apie kitus, pasirašiu-
sius Konstitucijos pataisos projektą, gavo ženklą iš šalies, „iš kur saulelė
teka”. Ir ne tik ženklą, bet ir įsakymą, kurį vykdyti privalu. Tokiomis
pataisomis ar prašant Konstitucinio Teismo pagalbos siekiama, kad Lietu-
va, kaip NATO narė, atsisakytų sąjungos gynybos. Paprasčiau kalbant,
pradžiai padaryti, kad Lietuvos narystė NATO tebūtų tik popieriuje, o
vėliau išvis pasitrauktų iš ten. Ar išprovokuoti, jog tokie karosų, valionių
ir kitų penktosios kolonos agitatorių ir veikėjų rankomis pasiekti, kad
NATO nustotų visiškai skaitytis su tokia neaiškia nare kaip Lietuva.

Juk ne be reikalo pragmatikais politikais besiskelbiantys Lietuvos
prorusiški politikieriai bei tie, kas už jų stovi ir tampo už virvučių, ėmė
šaukti, kad Lietuva turi iš esmės keisti savo užsienio politiką ir kreipti
dėmesį į tokias šalis, kaip Vokietija, Prancūzija, Italija ir kitas, kurios esą
vykdo realistinę politiką. Tą „realistinę” politiką vykdo ir Lietuvos euro-
parlamentarai, ypač darbiečiai ir valstiečiai, jau nekalbant apie paksi-
ninką E. Maldeikį.

Tokių ten ir be mūsų pilna ir iš kitų buvusių komunistinio lagerio
šalių. Štai, pavyzdžiui, Rumunijos Parlamento narys Kozmin Chorea Gu-
sa išrėžė kalbą, kurią bemat persispausdino visi kairieji Europos valstybių
laikraščiai, jau nekalbant apie Rusijos žiniasklaidą. Štai ką pareiškė Ru-
munijos parlamentaras: „Rumunija, tapusi ES ir NATO nare, faktiškai
atsisakė savo partnerystės su Rusija ir todėl prarado daugybę lengvatų,
gaunant puikiomis sąlygomis energetinius išteklius iš Rusijos. Pati ES
dabar neturi jokios alternatyvos prieš Rusiją ir todėl esu įsitikinęs, kad ES
nefinansuos ‘Nabucco’ vamzdyno statybos, apeinant Rusiją.” Ir tokių,
kaip šis rumunas, aiškaus Maskvos penktosios kolonos atstovo, nei Briu-
selyje, nei Strasbūre, jau nekalbant apie Berlyną, Paryžių ar Romą, ne-
trūksta. Europarlamento socialistų frakcijoje jų ištisas spiečius. Apie tai
įspėjo britų nepriklausomas patarėjas energetiniais reikalais Neil
Barnett. Jis pabrėžė, kad Rusija tiktai slepiasi ir apsimeta esanti rinkos
valstybe, o iš tiesų, visose srityse turi tik valstybinę monopoliją. N. Bar-
nett ir kiti žinomi ekonomistai ir politologai ne kartą pabrėžė, kad pagrin-
dinis Rusijos tikslas – įtvirtinti savo energetinį viešpatavimą Europoje,
taip pat turėti atrištas rankas ir galimybę atjungti energetinių išteklių
vartotojus nuo rusiškų dujų ir naftos, jeigu tie vartotojai prieštarauja
Maskvos politikai.

Tad kas gi laukia Lietuvos po rinkimų? Be abejonės, Seimas, kuriuo
jau nebepasitiki dauguma Lietuvos gyventojų, bus dar margesnis. Bet aiš-
ku ir tai, kad visos prorusiškos jėgos susijungs į vieną kumštį, nepaisant
to, kad Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai laimėtų ir ne-
mažai vietų. Jie bus nustumti, kaip iš anksto jau suplanavo neokomu-
nistai su savo prielipomis valstiečiais, socialliberalais ar paksistais. Taip ir
norisi paklausti šios kompanijos, kaip viena žinoma Lietuvos žurnalistė
tai padarė: „Žmogau, kaina, kurią tikiesi sumokėti už tos valstybės sunie-
kinimą, turi vardą – Tėvynė.” Ta žurnalistė tai sakydama turėjo galvoje
pirmiausia „pilotą” Rolandą Paksą, tačiau tai tinka visiems tiems, kurie
be paliovos aiškina ir siekia, kad vienintelė išeitis Lietuvai būtų draugys-
tė su Rusija. Nesvarbu, kad ta Rusija tokią draugystę supranta tik kaip
liokajaus vaidmenį vergaujant šeimininkui.

PO RINKIMŲ VĖL TAS PATS,
JEI NE BLOGIAU

KÊSTUTIS GIRNIUS

Liko mažiau negu savaitė iki
Seimo rinkimų. Dar neaišku, kuri
partija laimės daugiausia mandatų,
kurios partijos sudarys valdančiąją
koaliciją. Veikiausiai valdžią perims
kita plati, ideologiškai marga koalici-
ja, kuri tarpusavio santykių aiškini-
muisi skirs ne mažiau dėmesio, negu
valstybės problemų sprendimui. Ne-
bus lengva sulipdyti koaliciją ir neat-
mestina galimybė, kad naujoji valdžia
bus mažiau veiksminga negu dabar-
tinė vyriausybė, kuri artėjančios ūkio
ir energetikos krizės akivaizdoje nie-
ko nedarė.

Apklausos rodo, kad konservato-
riai (TS-LKD) ir Pakso „Tvarka ir
teisingumas” turėtų surinkti dau-
giausia balsų. Prognozuojama, kad
socialdemokratai, Darbo partija ir
Arūno Valinsko „Tautos prisikėlimo
partija” peržengs penkių procentų
barjerą. Nežinia, ar jį įveiks Naujoji
sąjunga ir Valstiečių liaudininkų są-
junga. Abi liberalų partijos veikiau-
siai liks už borto. Kai kurie šių ketu-
rių partijų politikai laimės vienman-
datėse apygardose, tad parlamentas
vėl mirgėte mirgės frakcijų įvairove.

Tiksliau numatyti rezultatus ne-
įmanoma. Apklausos rodo, kad ket-
virtadalis, gal net trečdalis, rinkėjų
dar neapsisprendė. Paprastai 5-10
proc. apklaustųjų vengia pripažinti,
kad jie ketina balsuoti už abejotino
vardo partiją. Tad tvarkiečių ir dar-
biečių rėmėjų skaičius gal būti šiek
tiek didesnis negu rodo apklausos.

Daug ką lems rinkėjų aktyvu-
mas. Pastaraisiais metais stiprėjo
rinkėjų pasyvumas ir apatija. 1992 m.
Seimo rinkimuose dalyvavo net 75
proc. rinkėjų. 1996 m. balsavo tik 53
proc., o 2004 m. jau tik 46 proc. Šįmet
sąlygos yra ypatingos, nes smarkiai
pablogėjo ūkio padėtis, ir eiliniam
gyventojui bus dar sunkiau. Prekių,
paslaugų ir ypač energetikos brangi-
jimą jaučia kiekvienas žmogus. Tai
turėtų būti paskata domėtis politika
ir balsuoti. Ne tik prieš valdžią arba
už naujausią partiją „išgelbėtoją”,
bet už partiją, kuri gebės grumtis su
ūkio iššūkiais. Taigi, gali blukti po-
pulistinių partijų žavesys, bet tik jei
atsisakoma plačiai paplitusios nuos-
tatos, kad visos partijos yra panašiai
korumpuotos ir neveiksmingos.

Dar du veiksniai gali paveikti
rinkimus. Dėl rinkimų reklamos ap-
ribojimų, rinkimų kampanija tapo be-
veik nepastebima. Kitose šalyse, ypač
JAV, rinkimai tampa demokratijos
švente, proga didžiuotis tikrais ar ta-
riamais šalies pasiekimais. Nagrinė-
jami kiekvieno rimtesnio kandidato
žodžiai, atidžiai stebimi debatai. Lie-
tuvoje rinkimų kampanija vyksta
pogrindyje. Nežinia, kokios bus ga-
lutinės šio politinio žodžio laisvės
apribojimo pasekmės. Būtų švelni
ironija, jei didžiausią poveikį rinkė-
jams turėti filmas ,,Pilotas” apie
Rolandą Paksą, o pastangos apriboti
„populistus” ir „svetimų šalių” įtaka
būtų ne tik bergždžios, bet ir kon-
traproduktyvios. Pagaliau, gamta
daro savo. Šaltą ir lietingą dieną ma-
žiau kas balsuoja, o tai naudinga par-
tijoms su ištikimu elektoratu, kaip
TS-LDK.

Abi pagal apklausas populiariau-
sios partijos yra viena kitai nepapras-
tai priešiškai nusiteikusius ir neturi

natūralių sąjungininkų, arba turi jų
nepakankamai. TS-LDK niekada ne-
sudarys koalicijos su „tvarkiečiais”, o
konservatoriams ideologiškai gimi-
ningos liberalų partijos nelaimės
daug mandatų. Valinsko partija yra
konservatoriams labiau priimtina,
bet nepakaks jos paramos.

Vėl peršama vaivorykštės, tai
yra, konservatorių ir socdemų, koali-
cija, kurią palaiko vadinamieji „val-
stybininkai” ir prezidentūra. Esą abi
„valstybinės” partijos turi susitelkti
ir kartu dirbti bendram gėrui. Šios
koalicijos mintis nėra nauja. Nelauk-
ta tai, kad viešai flirtuojama su Vy-
tautu Landsbergiu. Pvz., praeitą sa-
vaitę ,,Lrytas.lt”, kuris paprastai
pliekia Landsbergį, jam skyrė ypatin-
gą dėmesį, iš anksto pranešė apie jo
būsimą paskaitą. Rašoma, kad
Landsbergis gal sutiktų būti užsienio
reikalų ministru. Tai ne tik būtų pas-
kutinė proga jam suvaidinti didesnį
vaidmenį visos Europos scenoje šiais
sudėtingais laikais, bet ir reikštų jo
grįžimą į vidaus politiką bei aktyves-
nį vaidmenį, lemiant TS-LKD poli-
tikos gaires.

Antra vertus, eiliniai konservato-
riai ir socdemai skeptiškai vertina
bendros koalicijos sudarymą. Neuž-
mirštos senos nuoskaudos. Daugelis
konservatorių mano, kad per vadi-
namąjį 2K (Gedimino Kirkilo ir And-
riaus Kubiliaus) projektą, socdemai
juos apkvailino ir nuogąstauja, kad
tai vėl pasikartos. Daugelis rinkėjų
jaustųsi apgauti. Juk jie balsavo už
TS-LKD, kadangi jie nenori matyti
socdemų valdžioje. Ir atvirksčiai.

Jei konservatoriai laimėtų 40-50
mandatų (jie turi tokių vilčių), vaivo-
rykštės koalicijos galimybės padidė-
tų. Konservatoriai siektų premjero
posto. Bet socdemai derėtųsi kietai,
žinodami, kad konservatoriai neturi
kitų potencialių partnerių. Koalicija
būtų trapi, grindžiama tarpusavio ne-
pasitikėjimu, tad nelabai veiksminga.

Veikiausiai į valdžią sugrįš tie,
kurie valdė Lietuvą per pastaruosius
ketverius metus. Koalicijos šerdį su-
darys socdemai ir darbiečiai, prisi-
jungs tie valstiečiai ir socialliberalai,
kurie pateks į Seimą Ir kiti kairiosios
pakraipos deputatai.

Jei rinkimų prognozės pasitvir-
tins, nebus įmanoma sudaryti koali-
cijos be „Tvarka ir teisingumas”. Iš
tiesų, kairiųjų koalicijos sudėtį didele
dalimi lems tvarkiečių mandatų skai-
čius. Jei partija laimėtų per 30 man-
datų ir būtų didžiausia numatomos
koalicijos partnerė, ji reikalautų svar-
biausių postų, kurių kitos partijos
nelabai norėtų perleisti. Nelaimėjusi
platesnės rinkėjų paramos, ji nega-
lėtų daug ko reikalauti.

Nereikia užmiršti, kad vyriausy-
bės kadencija bus trumpa. Ji turės
atsistatydinti po prezidento rinkimų
pavasarį. Daugelis parlamentarų ją
laikys provizorine. Nuo pat pirmosios
naujojo Seimo dienos prasidės politi-
nis žaidimas, pastangos pervilioti
deputatus bei pakeisti politinius Sei-
mo kontūrus (taigi, ir iškreipti rin-
kėjų valią), rengiantis naujos vyriau-
sybės sudarymui ir naujam preziden-
tui ar prezidentei.

Lietuvos laukia ilgas tarpuvaldis
tuo metu, kai ūkis reikalauja greitų ir
tvirtų sprendimų. Deja.

Alfa.lt

LIETUVOS RINKIMAI-2008
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Kartą Gediminas su savo kariais
ir kunigaikščiais išjojo medžioti.
Kiau rą dieną medžiojo, ragų aidai toli
skambėjo. Atėjus vakarui, visi pa -
vargę, išalkę susirinko ant aukštos
kal vos, kur Vilnelė įteka į Nerį.

Ten suvilko visus užmuštuosius
žvėris – briedžius ilgais, lyg medžių
ša kos ragais, vilkus, gauruotus lo -
kius. Gediminas tada nukovė di-
džiausią taurą. Visi nustebo, mat ne-
buvo matę tokio didelio.

Naktis buvo rami ir šilta, todėl
Gediminas panūdo ant tos kalvos ir
miegoti. Ta vieta jam labai patiko –
kalnas buvo apaugęs senais ąžuolais
ir baltais beržais, pakalnėje plaukė
Nėries upė.

Ryto metą kunigaikštis atsikėlęs
pa pasakojo regėjęs nuostabų sapną:
ant aukšto kalno stovėjo didelis ge -

ležinis vilkas, o kaukė jis taip garsiai
kaip šimtas vilkų. Niekas negalėjo
Ge diminui paaiškinti, ką toks sapnas
galėtų reikšti, tik vyriausias lietuvių
vaidila Krivių Krivaitis tarė:

– Vyriausias kunigaikšti, geleži-
nis vilkas yra miestas, kurį tu turi pa -
statyti ant šio kalno, miestas bus
tvirtas kaip geležis. Priešai jį puldi -
nės daug kartų, norėdami sugriauti ir
suardyti, tačiau neįveiks jo. O tas
stip rus vilko balsas reiškia, kad gar -
sas apie galingą ir turtingą miestą pa -
sklis plačiai po visą pasaulį.

Gediminas pastatė miestą ant
kalno, kur nakvojo, ir pavadino jį Vil -
niumi. Paskui persikėlė į jį gyventi.

O per daugelį metų išsipildė Kri -
vaičio žodžiai apie Vilniaus galybę ir
garsumą.

Vilniaus legendaVilniaus legenda

,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Kas iš lituanistinių mokyklų
moksleivių nežino legendos apie
Vilniaus miesto įkūrimą? Tačiau
prisiminti ją visai įdomu, juolab kad
šis sapno aiškinimas įgauna sim-
bolinę reikšmę Vilniaus miestui ta-
pus 2009 Europos kultūros sostine.
Kitais metais švęsime ne tik Lietuvos
vardo paminėjimo rašytiniuose šal-
tiniuose tūkstantmetį, bet ir didžiuo-
simės, kad Vilnius garsės kultūri-
niais renginiais. Tai unikali galimybė
atkreipti pasaulio dėmesį į save, iš-
sklaidyti mitus ir pakviesti visus

atvykti į Vilnių.
Pirmasis žinią apie Vilnių

skleisti ėmėsi Lietuvos Didysis Kuni -
gaikštis Gediminas rašydamas laiš -
kus Europos miestų gyventojams ir
kviesdamas juos atvykti į Vilnių.
„Vilniaus – Europos kultūros sostinės
2009” (VEKS) ambasadoriai tęsia šią
misiją. Tokiais ambasadoriais čia,
JAV, gali tapti ir mažieji lietuviukai,
pasakodami apie Lietuvos sostinę
savo draugams ir bendraklasiams.
Savo pasakojimams paįvairinti siū-
lau ,,Draugo” knygynėlyje esančią
knygą „Vilniaus legenda”. Tai pirmo-
ji knyga iš naujai leidžiamos serijos
„Gražiausios Lietuvos legendos”.
Legendą pasakoja Dainius Juozėnas.
Piešinių autorius – Antanas Gudo -
nis. Knygą išleido leidykla ,,Alma li-
ttera”, 2007.

Perskaitę ją dar kartą prisimin-
site legendą, o pasakodami legendą
kitiems, galėsite parodyti gražiai
iliustruotą knygą.

Knygos kaina  —22 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10.25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygų – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

AŠARĖLĖ
Isabellai

Kaupės kaupės, bėgo bėgo
Ir nukrito vėlei
Ne lietus ir ne rasa –
Tavo ašarėlė.

Mažas druskos upeliukas –
Sklidina vagelė. 
Susirūpino mama,
Skambino tėvelis.

Tavo delnelyje
Telpa boružė.
Tu tokia didelė,
Tu tokia mažutė.

Kaupės kaupės, bėgo bėgo
Ir nukrito vėlei
Ne lietus ir ne rasa –
Tavo ašarėlė.

Po blakstienom susirinkęs
Ežeras pratrūko...
Ar ne laikas a-pa-pa  –
Pasitikt miegučio?

Tavo delnelyje
Telpa boružė.
Tu tokia didelė,
Tu tokia mažutė.

2007 03 26 

IZABELĖ 
IR UODAS

Visos dienos tau vienodos,
Visos naktys buvo juodos,
Bet išgirdome, kad uodas
Toks yra unikalus.

Per kaimyną poną Darių
Sužinojome – už marių
Pasiskolinę laivelį,
Parplukdysim jį pas mus.

Izabele, Izabele,
Rudaaki angelėli,
Pasėdėk bent valandėlę –
Tyliai pasėdėk.

Dėdė uodas – muzikantas,
Pirmą kartą atgabentas
Net iš Vakarų pakrantės...
Sako – ten labai garsus. 

Buvo buvo – visą parą
Uodas brazdino gitarą.
Uodas grojo – musės šoko
Mūšos gatvėje ant stogo

Izabele, Izabele,
Rudaaki angelėli,
Pasėdėk bent valandėlę –
Tyliai pasėdėk.

2008 07 12 

Virgis Stakėnas su anūke Isabella.

Susipažinkite – Virgis Stakėnas
Garsusis bardas Virgis Stakėnas – spalio 4–5 dienomis dalyvavo gražiau-

siausioje ir smagiausioje lietuvių šventė išeivijoje – ,,Lietuvių dienose”. Į JAV
jis atvyksta ne tik koncertuoti ir susitikti su senais gerais draugais, senelis
Virgis Stakėnas išsiilgo savo angeliuko – anūkėlės Isabellos Alexandros. 

Per 25 darbo scenoje metus sukūrė daugiau nei 250 baladžių. Jo sukurtas
dainas mielai atlieka ir kiti atlikėjai. Lietuvoje jį gerai pažįsta ir vaikai. Jis –
didysis vaikų draugas, lietuviškasis Karlsonas – Tadas Padas. ,,Gerai moku
skambinti telefonu, plaukti 3 stiliais ir valgyti pupelių sriubą”, – sako apie
save V. Stakėnas.

Kažkada svajojęs būti gydytoju, dabar Virgis yra ne tik dainininkas ir
atlikėjas. Jis kuria eilėraščius ir savo mažajai anūkei Isabellai, kuri gyvena
JAV.  Porą  jai skirtų eilėraščių autorius atsiuntė ir mums. Ačiū jam. 

O gal ir Jūs, vaikai, turite senelį ar močiutę, kurie rašo Jums eilėraščius?
Atsiųskite. Būtinai išspausdinsime.

Redaktorė
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, kur galite rasti ir skaitytojų 

laiškus skyrelyje ,,Nuomonės”

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Tikiu, kad Algirdo Venckaus
(,,Draugas” 2008 m. spalio 3 d.) siūly-
mai ,,Laiškų” skyriuje mums manda-
giai praleisti be pastabų ir komen-
tarų ir duoti kitiems išspręsti ne-
teisingus kaltinimus dėl žydų žu-
dynių kyla iš gerų norų. Tačiau man
kai kas neaišku.

Rašiau: teisinga prisipažinti kal-
tes, bet nenaudinga priimti kaltini-
mus, kurie nėra užsitarnauti, arba
yra didesni negu užsitarnauti. Taigi,
buvo ,,didvyrių”, kurie ieškojo būdų
atsikeršyti, praturtėti ar panašiai.
Buvo tokių ,,didvyrių” lietuvių, kurie
žudė. Tačiau tai nebuvo visa Lietuva,
nebuvo nė didesnė dalis Lietuvos. Tai
buvo mažas, labai mažas procentas
Lietuvos lietuvių. Tai yra moksli-
ninkų ištirta ir apskaičiuota, ne
mano išsigalvota. 

Be to, ką tokie ,,didvyriai” turi
bendro su mano vaikais, kurie gimė
dešimtys metų po tų įvykių ir visiškai
kitame krašte? Kodėl aš ir kiti turė-
tume mandagiai praleisti be pastabų
ir komentarų, kai Holokausto pra-
monės aktyvistai juos prakeikia kaip
,,karo nusikaltėlių palikuonis”?

Ir ką tie ,,didvyriai” turi bendro
su manimi, kodėl aš turėčiau būti
patenkintas kišamas į tą patį katilą
su jais. Gerai, priimdamas gerb.
Venckaus siūlymą, aš pažvelgiu į savo
sąžinę. Tik neaišku, ką gerb. Venckus
manąs aš ten turiu rasti. 1944 me-
tais, kada vokiečiai jau įvykdę savo
žudymo programą traukėsi iš Lietu-
vos, man buvo vos 3 metai. 

Straipsnio tikslas buvo atsiliepti
į kai kuriuos konkrečius teigimus ir
veiksmus. Kai iškeliami neteisingi

kaltinimai ir teigimai, ar manoma,
kad jeigu juos mandagiai praleisime
lyg jų nematome, tai niekas kitas jų
irgi nematys? 

Norėčiau irgi tikėti, taip, kaip
gerb. Venckus sako jis tiki, kad Lie-
tuvos valdiškos įstaigos ,,suras atvirą
ir tikrą kelią” išspręsti šias temas.
Tačiau ligi šiol nesu matęs duomenų,
kad Lietuvos valdiškos įstaigos ypa-
tingai ryžtingai veiktų ar daug do-
mėtųsi šia tema. Bet svarbiausia, šie
reikalai nėra sprendžiami valdiškose
įstaigose, bet daugiausia skleidžiami
ir sprendžiami daug platesnėje visuo-
menėje – laikraščiuose, žurnaluose,
knygose, filmuose, televizijoje ir in-
ternete. Jeigu mes atsisakome daly-
vauti toje arenoje, kaip gerb. Venckus
siūlo, mes pasiduodame ir pralai-
mime.

Būtų gerai, jeigu galėtume už-
merkti akis, įkišti galvą į smėlį ir
,,palikti tą darbą” kitiems, kaip gerb.
Venckus siūlo. Kol kas tie ,,kiti”, ku-
rie ,,tą darbą” dirba, ir kuriems to-
liau paliktume jį dirbti, yra tie patys,
kurie atnešė tą žalingą straipsnį į
,,The Economist” žurnalą. Kuri Lie-
tuvos valdiška įstaiga ir kada, ir kaip
,,suras atvirą ir tikrą kelią” atsverti
tai žalai, kurią mums padaro šis
šmeižtas rimtame tarptautiniame
žurnale? 

Mano noras bei tikslas nėra iš-
kelti mūsų tarpusavio nesutarimus.
Tikiu, kad gerb. Venckaus siūlymai
yra kilę iš geros valios, bet mano, ir
ne vien tik mano, supratimas ir nuo-
monė yra kitokie.

Donatas Januta
San Francisco, CA

LIETUVIAI IR ÑYDAI

2008 m. spalio 3 d. ,,Draugo”
skyriuje ,,Laiškai, nuomonės, komen-
tarai” buvo išspausdintas Algirdo
Venckaus atsiliepimas į Donato Ja-
nutos straipsnį ,,Ir vėl apie lietuvius
ir žydus”.  Ten  A. Venckus supainio-
ja faktus. Į vokiečius 1941 m. kreipėsi

ne dr. Jonas Basanavičius, kuris jau
seniai buvo miręs, bet mano tėvas,
tuometinis Palangos burmistras dr.
Jonas Šliūpas.

Vytautas Šliūpas
Burlingame, CA

A. VENCKAUS KLAIDA

Neseniai pirmame ,,Draugo”
puslapyje perskaičiau straipsnį apie
Lietuvos vyriausybę, kuri leidžia mi-
lijonus litų, siekdama nustatyti tiks-
lias žydų kapinių Vilniuje ribas.

Tos kapinės Vilniuje egzistavo
nuo XV amžiaus, jose buvo palaidota
apie 50,000 žydų, prieš jas uždarant
1800-aisiais. 

Be jokios abejonės, Lietuva apie
tai žinojo, tačiau užuot gerbusi laido-
jimo žemę, ji pradėjo toje vietoje

statyti gyvenamuosius namus. Tai
susilaukė oficialaus JAV Atstovų
rūmų pasmerkimo. Atstovų rūmų
rezoliucija, smerkianti tokius Lietu-
vos vyriausybės veiksmus, buvo pri-
imta 2008 m. rugsėjo 25 d. 

Aš pats gimiau Lietuvoje ir esu
stiprus jos rėmėjas, tačiau gyvena-
mųjų namų statyba buvusių kapinių
teritorijoje yra visiška kvailystė. 

Advokatas Jonas Gibaitis
Čikaga, IL

ÑYDÛ KAPINÈS VILNIUJE

LIETUVOS RINKIMAI-2008

J. KIRDEIKIS: LIETUVOS
VALDŽIA IKI ŠIOL TINKAMAI

NEĮVERTINO IŠEIVIJOS
INDĖLIO

Belikus vos kelioms dienoms iki
spalio 12 d. – rinkimų į Lietuvos Res-
publikos Seimą, kalbiname dar vieną
Vilniaus miesto vienmandatės Nau-
jamiesčio apygardos kandidatą nuo
Darbo partijos Juozą Kirdeikį.

– Šiuo metu einate Seimo
nario padėjėjo-sekretoriaus pa-
reigas, todėl esate neblogai susi-
pažinęs su šią kadenciją jau grei-
tai baigsiančiu Seimu. Kaip ver-
tinate jo darbą, kokius teigiamus
ir neigiamus jo 4 metų veiklos
darbus išskirtumėte?

– Taip, Seime dirbu Seimo vice-
pirmininko V. Gedvilo ir Seimo narės
A. Pitrėnienės padėjėju-sekretoriumi,
o taip pat esu ir Darbo partijos frak-
cijos Seime švietimo, mokslo ir kul-
tūros žinovas-analitikas. Kaip anali-
tikas analizavau visą teisinę bazę,
parengiau frakcijai per 500 įstatymų
ar jų pataisų analitines išvadas bei
per 25 atskirus teisės aktų projektus.
Seimas per 2004–2008 metų kadenci-
ją leido įstatymus: svarstė, taisė,
priėmė ar atmetė daugiau kaip 3,300
teisės aktų projektų (?!), tvirtino
dviejų naujai sudarytų Vyriausybių
programas, 2005, 2006–2008 metų
valstybės biudžetus, vykdė parla-
mentinę kontrolę ir kt. Tačiau visus
gerus ir reikšmingus sprendimus
užgožė per visą kadenciją beveik ne-
pertraukiamai ir vis naujai ,,sure-
žisuojami”, taip vadinami Seimo
,,skandalai”, politinė priešprieša, „ra-
ganų medžioklė”. Antra neigiamybė
Seimo darbe – tai begalės laikinųjų
tyrimo komisijų sudarinėjimas ir jų
,,tyrimai”. Ar gali būti dar blogiau,
kai einant devynioliktuosius neprik-
lausomybės metus, sudaromos prie-
laidos konstatuoti pasitikėjimo vals-
tybe krizę? Trečia – Seimo darbas
įstatymo leidyboje yra organizuoja-
mas ir koordinuojamas nepragma-
tiškai, t. y., nededama pastangų, kad
pirmiausiai būtų siekiama sutarimo
dėl konkrečių prioritetų socialinės,
mokslo ir švietimo bei sveikatos ap-
saugos politikos srityse. Dėl šio stra-
teginio abejingumo vykdoma politika
neduoda rezultatų svarbiausiose ša-
lies gyvenimo srityse. Jūs patys tu-
rite atsakymą, ką davė tautiečiams
toks naujojo LR pilietybės įstatymo
priėmimas ir jo istorija. Mano supra-
timu, pilietybės klausimas yra vie-
nareikšmis – jis turi būti priskirtas
prigimtinės teisės kategorijai, kuri
kyla iš pačios gamtos, todėl negali
būti kintanti ir keičiama kiekvieną
kartą, keičiantis visuomeniniams
santykiams, nors tuo metu gyveni-
mas keičiasi bei kyla naujų santykių
nustatymo poreikis. Todėl kiekvienas
žmogus, gimęs ar susietas su savo tė-
vų ir senelių gimimu toje šalyje, turi
išskirtinę teisę turėti tos šalies pilie-
tybę, be jokių išlygų. Ribojimai turi
būti nustatyti tik piliečiams, kurie (jų
tėvai, seneliai) yra arba gali būti pri-
pažinti išdavę Lietuvos valstybę ar
kitais išskirtiniais teismo sprendi-
mais. Ketvirta – Seimo narių Seimui
teikiami svarstyti teisės aktų projek-
tai dažnais atvejais yra parengti labai
nekokybiškai, dėl to jų svarstymas
komitetuose užtrunka pernelyg ilgai
ir ne dėl politinių nesutarimų. 

– Kodėl nusprendėte įsi-
traukti į politiką, tuo labiau –
kandidatuoti į LR Seimą?

– Ne mažiau kaip 30 metų ak-
tyviai dalyvauju visuomeninėje veik-
loje, o tai neatsiejama nuo politinės
patirties, kurią įgijau ir per žurnalis-
tinį darbą (turiu aukštąjį žurnalisto
išsilavinimą). Tiesiogiai į politinius
procesus teko įsitraukti rinkimuose į
Lietuvos Respublikos prezidentus
(1997 m., 2003 m.), kadangi buvau
pakviestas ir asmeniškai kūriau bei
pristatinėjau visuomenei atskirų
kandidatų kultūrines-rinkimines
programas. 2004 metais, gavęs kvie-
timą stoti į naujai besikuriančią Dar-
bo partiją, ir į ją įstojęs, tiesiogiai įsi-
traukiau į aktyvią politinę veiklą.
Kadangi jau beveik ketveri metai
kaip vadovauju        Nukelta į 10 psl.

APIE JUOZĄ KIRDEIKĮ:
J. Kirdeikis gimė 1952 m.

rugsėjo 25 d. Anykščių rajono
Gykių kaime valstiečio šeimoje.
Iki 1959–1968 m. mokėsi Svėdasų
vidurinėje mokykloje. 1968–1972
m. Vilniaus mechanikos tech-
nikume įgijo techniko mechani-
ko specialybę. 1975–1981 m. mo-
kėsi Vilniaus universitete, įgijo
žurnalisto specialybę. 1974–1988
m. dirbo Statybos ministerijoje,
ėjo inžinieriaus, gamtosaugos
vyr. specialisto pareigas. 1988–
1992 m. buvo Valstybinio pučia-
mųjų orkestro „Trimitas" di-
rektorius. 1990–1996 m. visuo-
meninės organizacijos „Lietuvos
pučiamųjų orkestrų bendrija”
steigėjas, bendrijos pirmininkas,
projektų autorius. 1992–1997 m.
ėjo uždarosios akcinės bendro-
vės „Oferta” direktoriaus parei-
gas. 1997–2001 m. buvo visuo-
meninės organizacijos Pozity-
vios kūrybinės iniciatyvos sam-
būrio steigėjas, gen. sekretorius,
projektų autorius. 1999–2001 m.
buvo uždarosios akcinės ben-
drovės „Laisvalaikio renginių
servisas” direktorius. 2003 m.
nepriklausė jokiai partijai, nuo
2003 m. – Darbo partijos narys,
Kultūros komiteto pirmininko
pavaduotojas. Nuo 2003 m. dirbo
Lietuvos liaudies kultūros centre
Muzikos poskyrio vyr. specialis-
tu. 2003–2004 m. – viešosios
įstaigos „Laikas ir būtis” projek-
tų vadovas. Vedęs, turi du sūnus.
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Rusijos prezidento pasiùlymai 

Kvieçiama nepolitizuoti
verslininkû ginço 

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) –
„Ginti. Saugoti. Padėti”, – taip skam-
ba 90-metį mininčios Lietuvos polici-
jos šūkis. Šiemet minint Lietuvos po-
licijos įkūrimo jubiliejų, buvo sureng-
tas konkursas, kurio metu buvo ren-
kamas Lietuvos policijos šūkis.

Konkursui buvo pasiūlyta dau-
giau nei 50 šūkio variantų, iš kurių
komisija atrinko 10 geriausių šūkių,
kurių autoriai bus apdovanoti. 

Nugalėtoju paskelbtą šūkį numa-
toma naudoti pristatant Lietuvos po-
liciją: policijos įstaigų interneto sve-
tainėse, ant tarnybinių automobilių,
plakatuose, suvenyruose, reklaminiuo-
se leidiniuose.

Teismas leido JAV išduoti 
bankus „švarinusî” lietuvî�

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – At-
liekant bendrus lietuvių ir lenkų ar-
cheologinius kasinėjimus netoli Ei-
šiškių (Šalčininkų r.) rasti, kaip ma-
noma, trijų buvusių Armijos Krajovos
(AK) kovotojų palaikai.

Specialistų teigimu, tai gali būti
AK Vilniaus apygardos kovotojai, žu-
vę per NKVD surengtą pasalą 1945
m., pranešė Lenkijos spaudos agen-
tūra PAP.

Palaikai perduoti Šalčininkų pro-
kuratūrai. Jų tyrimą atliks lietuvių ir
lenkų antropologai. Šalčininkų vice-
meras Zdzislavas Palevičius sakė, kad
tyrimų rezultatai bus žinomi po mė-
nesio. 

Neatmetama galimybė, kad tarp
rastų palaikų yra ir Jan Borysewicz
kūnas. Kaip tikina Lenkijos agentū-

ra, archeologiniai tyrimai buvo atlie-
kami ieškant būtent J. Borysewicz
palaikų. 

Armija Krajova (liet. Krašto ar-
mija) – pagrindinė Lenkijos pasiprie-
šinimo Vokietijos okupacijai organi-
zacija per Antrąjį pasaulinį karą. Ji
buvo sudaryta 1942 m. vasario 14 d.
iš Ginkluotos kovos sąjungos, o ofi-
cialiai paleista 1945 m. sausio 19 d.,
nors dalis karių liko kovoti su sovie-
tine okupacija. AK sudarė apie 400,
000 karių. Armija buvo ištikima Len-
kijos emigracinei vyriausybei ir su-
darė ginkluotą pogrindinės Lenkijos
valstybės sparną.

Lietuvoje ši organizacija vertina-
ma nevienareikšmiškai. Kai kurie is-
torikai ir politikai AK kaltina lietuvių
genocidu.

Pagerbti Lenkijos kariai

Nugalėtoju paskelbtas šūkis „Ginti.
Saugoti. Padėti. Lietuvos policija”. 

ELTOS nuotr.

Susirùpinta lietuviû� kapû
prieñiùra užsienyje 

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Lietuvos policija tur∂s š∆kî�   

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – Ki-
tąmet Lietuvos ambasadose Maskvo-
je ir Alma-Atoje gali pradėti dirbti
specialūs atašė, kurių pagrindinė už-
duotis – rūpintis lietuvių kapavietė-
mis Rusijoje bei Kazachstane.

Seimo Užsienio reikalų komite-
tas (URK) šiam sumanymui pritarė.
URK nuomone, du specialūs atašė
ambasadose galėtų pradėti dirbti ne-
laukiant, kol Lietuva ir Rusija pasira-
šys specialų susitarimą dėl kapų prie-
žiūros. Susitarimo projektas derina-
mas jau daugiau nei penkmetį, tačiau
kol kas nesiryžtama spėti, kada susi-
tarimas galėtų būti pasirašytas.

Vieno iš komisijos nario, Kultū-
ros ministerijos sekretoriaus Juozo
Širvinsko teigimu,  Lietuvos ir Rusi-
jos susitarime dėl kapinių priežiūros
turėtų būti numatyta, kad šiose vals-

tybėse esančios kapavietes privalu
suregistruoti, pažymėti, nustatyti ka-
pinių teritorijų ribas. Dokumente bū-
tų numatyta, ir kas tuos darbus at-
liks.

„Rusijai paprasčiau – nes viskas
žinoma, sužymėta. Mums sudėtin-
giau. Rusijoje, Kazachstane yra daug
represijų aukų kapų. Jie turi būti su-
registruoti, pažymėti”, – sakė J. Šir-
vinskas.

Rusijoje ir Kazachstane daugiau-
sia palaidoti iš Lietuvos ištremti žmo-
nės arba tų šalių lageriuose kalėję po-
litiniai kaliniai. Skaičiuojama, kad
sovietų valdžia iš Lietuvos ištrėmė
apie 150 tūkst. žmonių. Nemažai jų
žuvo pakeliui į tremtį arba mirė ten.
Daugelio represijų aukų kapavietės
buvusiose SSRS šalyse yra apleistos.

Vilnius, spalio 8 d. (Delfi.lt) –
Daugiau kaip 100 tūkst. JAV dolerių
iš svetimų sąskaitų bankuose įtaria-
mas pasisavinęs 35 metų kaunietis
Giedrius Stavskis bus perduotas JAV
pareigūnams. Taip nusprendė Vil-
niaus apygardos teismas, patenkinęs
Generalinės prokuratūros prašymą
dėl maždaug 10 metų Amerikoje gy-
venusio lietuvio ekstradicijos.

Į Lietuvos prokurorus kolegos iš
JAV kreipėsi birželio pabaigoje. Jie
nurodė, kad G. Stavskis įtariamas per
keletą kartų iš bankų pasisavinęs
daugiau kaip 100 tūkst. JAV dolerių.
Šie pinigai buvo pervesti į tam specia-
liai kauniečio įkurtos įmonės sąskaitą.

Nustatyta, kad buvo įsilaužta į
internetine bankininkyste besinau-
dojančių įmonių sąskaitas ir iš jų ne-

teisėtai pervesti pinigai G. Stavskiui.
Atvykęs į bankus kaunietis pinigus
paimdavo grynaisiais.

JAV pareigūnai nurodė turintys
bankų išrašų, ant kurių yra G. Stavs-
kio parašas, be to, pinigų paėmimo
faktą patvirtino banke įrengtų vaizdo
kamerų įrašai. Kas įsilauždavo į sve-
timas sąskaitas ir pinigus pervesdavo
kauniečiui, amerikiečiai nurodė dar
besiaiškinantys.

G. Stavskis apie 10 metų gyveno
JAV, į Lietuvą grįžo 2007 m. Būtent
prieš jo išvykimą į gimtinę ir buvo pa-
daryti nusikaltimai.

Kaunietis nesutiko, kad Lietuva
jį išduotų baudžiamajam persekioji-
mui į JAV, todėl Generalinė prokura-
tūra buvo priversta kreiptis į teismą. 

Vilnius, spalio 8 d. (ELTA) – Vilniuje lankėsi Lenkijos nacionalinės gyny-
bos ministras Bogdan Klich. Ministras dalyvavo Šv. Mišiose Lietuvos kariuo-
menės Šv. Ignoto bažnyčioje ir atidengė atminimo lentelę bendro Lietuvos ir
Lenkijos bataliono LITPOLBAT karių tarnybai pažymėti. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Lietuviai balsuos Europos
Parlamento rinkimuose

Atkelta iš 1 psl.                  val-
stybėms. Iš esmės šį reikalavimą gal-
ima būtų vertinti kaip nukreiptą
prieš to-limesnę NATO plėtrą į poso-
vietines valstybes. Rusija nuolat kar-
toja, kad organizacijos plėtra jos sienų
link ke-lia grėsmę Rusijos
nacionaliniam sau-gumui.
Susitarimą pasirašiusios Eu-ropos
šalys iš esmės sutiktų su tokiu
Kremliaus teiginiu.

Kaip ketvirtąjį susitarimo dėl

saugumo Europoje principą D. Med-
vedev siūlo įtvirtinti teiginį, kad nė
viena valstybė ar tarptautinė organi-
zacija neturi išskirtinių teisių palai-
kyti taikos ir stabilumo Europoje.
Esą visa tai galioja ir Rusijai.

Penktasis principas skelbia, kad
turi būti sukurti bendri ginklavimosi
ir karinių statybų vertinimo nuosta-
tai. Taip pat turi būti sukurti nuos-
tatai kovoje su terorizmu, narkotikų
prekyba.

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – Ki-
tais metais vyksiančiuose Europos
Parlamento rinkimuose ketina daly-
vauti 52 proc. Lietuvos gyventojų – be-
veik 20 proc. mažiau nei prieš metus.

Tai rodo visuomenės nuomonės
ir rinkos tyrimų centro ,,Vilmorus”
atlikta Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje užsakyta apklausa, kurios
duomenys lyginami su pernykšte ap-
klausa.

Tyrimas rodo, kad per metus
kiek sumažėjo teigiančių, kad dabar
jie yra nusiteikę palankiau Lietuvos

narystės ES atžvilgiu (nuo 32 proc.
iki 28 proc.) ir padaugėjo sakančių,
kad dabar narystės atžvilgiu yra nu-
siteikę priešiškiau (nuo 11 proc. iki
16 proc.). Nuomonės nepasikeitė ar
pasikeitė į gerąją pusę 69 proc. apk-
laustųjų.

Lyginant su 2007 metais, suma-
žėjo manančių, kad narystė ES pade-
da stiprinti demokratiją Lietuvoje.
Per metus laiko ženkliai padaugėjo
nepritariančių, kad Lietuva pajėgi
varžytis su kitomis ES šalimis.

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – Lie-
tuva, atsakydama į Latvijos notą, pa-
siūlė nepolitizuoti dviejų skrydžių
bendrovių – Lietuvos ,,flyLAL-Lithua-
nian Airlines” ir Latvijos ,,airBaltic”
– ginčo.

Užsienio reikalų ministerija pra-
nešė, kad Latvijai perduotoje notoje
pabrėžiama, kad dviejų  įmonių ginčą
pagal galiojančius nacionalinius ir
Europos Sąjungos teisės aktus turi
spręsti teismas.

Konfliktas kilo, kai ,,flyLAL”,
įtardama Rygos oro uosto galimas
nuolaidas ,,airBaltic”, kreipėsi į Vil-

niaus apygardos teismą ir pasiekė,
kad šis areštuotų beveik 200 mln. litų
vertės varžovės ir Rygos oro uosto
turto.

Lietuvos premjeras Gediminas
Kirkilas leido suprasti, kad politiniu
lygmeniu ginčas nebus sprendžia-
mas. Tačiau šį penktadienį į Vilnių ir
dėl šio ginčo ketina atvykti Latvijos
premjeras Ivars Godmanis.

Beveik 200 mln. litų pretenzijų iš
Lietuvos įmonės ,,flyLAL” sulauku-
siai Latvijos bendrovei ,,airBaltic”
gali būti pateiktas naujas maždaug
300 mln. litų ieškinys.

Aptikti Armijos Krajovos
kovotojû� palaikai
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Sankt Peterburg Troicki aikštėje į
nužudytos žurnalistės Ana Politkovs-
kaja paminėjimo renginį. Žmonės ne-
sakė jokių kalbų, tik tyliai prisiminė
A. Politkovskaja darbus.  ,,Novaja ga-
zeta” apžvalgininkė buvo nušauta
prie savo namų Maskvoje 2006 m.
spalio 7 dieną.

MALĖ
Maldyvuose prasidėjo balsavi-

mas pirmuosiuose demokratiškuose
prezidento rinkimuose, kuriuose šio
Indijos salyno gyventojai gali pakeisti
ilgiausiai Azijos žemyne pareigas ei-
nantį šalies vadovą. Rinkėjai galės
balsuoti už dabartinį 71 metų am-
žiaus prezidentą Maumoon Abdul
Gayoom, kuris vadovavo šaliai pasta-
ruosius 30 metų, arba už 5 jo varžo-
vus. 

SEULAS
Šiaurės Korėja kuria branduo-

linę galvutę, kurią galėtų skraidinti
raketa, naujienų agentūra ,,Yonhap”
citavo aukšto rango Pietų Korėjos
kariškio pareiškimą. ,,Suprantu, kad
Šiaurės Korėja mėgina sukurti mažą
branduolinę galvutę, kurią būtų ga-
lima įtaisyti raketoje”, – Pietų Korė-
jos įstatymų leidėjams sakė jungtinio
armijos štabo viršininkas Kim Tae-
Young. 

WASHINGTON, DC
Šiomis dienomis JAV Senatas tu-

rėtų patvirtinti Albanijos ir Kroatijos
narystės Šiaurės Atlanto organizaci-
joje protokolus. Kai šiuos protokolus
patvirtins 26 organizacijos narės, abi
valstybės formaliai bus priimtos į
NATO 2009 m. balandį. 

KAIRAS
Egipto Aleksandrijos mieste

sugriuvus 4 aukštų daugiabučiam
namui, žuvo mažiausiai 7 žmonės, o
dar 10 buvo sužeisti, pranešė naujie-
nų agentūra MENA. Tokie įvykiai
Egipte gana dažni, nes šalyje dažnai
nepaisoma statybos taisyklių, be lei-
dimų pristatomi papildomi aukštai.

OCHRIDAS
Washington toliau rems Kijevo

siekį įstoti į NATO, pareiškė Make-
donijoje viešintis JAV gynybos sek-
retorius Robert Gates. Šis patikini-
mas nuskambėjo Ukrainą krečiant
politinei krizei, kuri gali baigtis par-
lamento paleidimu. JAV remia Uk-
rainos ir Gruzijos siekius tapti
NATO narėmis, tačiau Rusija to-
kiems planams įnirtingai priešinasi
ir vadina organizacijos plėtrą į rytus
,,strategine klaida”.

BERLYNAS
Vokietijos kanclerė Angela Mer-

kel pareiškė, kad Vokietijos ekonomi-
ka yra ,,stipri”, ir ji neabejojanti, jog
šalis pajėgs įveikti pasaulinės finansų
krizės padarinius. ,,Ilgalaikius finan-
sų krizės padarinius šiandien neįma-
noma nuspėti ir negalime pasakyti,
kokios tai turės įtakos šalies vysty-
muisi”, – kalbėjo A. Merkel parla-
mento nariams.

MASKVA
Rusija ir Baltarusija kitą mėnesį

pasirašys susitarimą dėl savo prieš-
lėktuvinės gynybos sistemų suvieni-
jimo, sakė Rusijos aukšto rango pa-
reigūnas, kurį cituoja naujienų agen-
tūros. Rusijos ir Baltarusijos regio-
ninio junginio vadovas Pavel Borodin
sakė neabejojantis, kad lapkričio 2 d.
abi šios šalys pasirašys susitarimą
dėl vieningos priešlėktuvinės gyny-
bos sistemos kūrimo.

***
Japonija pasiuntė savo naikin-

tuvus, kurie palydėjo Rusijos bombo-
nešius, išskridusius į mokomąją už-
duotį virš Japonijos jūros, pranešė
Rusijos naujienų agentūros. Rusijos
bombonešiai buvo pasiųsti budėti pa-
gal Rusijos karinių pratybų ,,Stabi-
lumas 2008” programą.

SANKT PETERBURG
Apie 100 žmonių buvo susirinkę

JAV

AZIJA

Debatai îvykiû eigos 
tikriausiai nepakeis 

Evianas, (AFP/BNS) – Rusijos
pajėgos atsitraukimą iš teritorijos ap-
link du separatistinius Gruzijos re-
gionus baigs šią savaitę, sakė Rusijos
prezidentas Dmitrij Medvedev per
tarptautinės politikos konferenciją
Prancūzijos Alpėse esančiame Eviane. 

D. Medvedev atvyko į Alpes tartis
su Prancūzijos vadovu Nicolas Sar-
kozy, kuris pasiūlė paliaubų ugnies
nutraukimo sutartį vykstant Mask-
vos ir Tbilisio ginkluotam konfliktui.

Prie konferencijų centro Eviane
Rusijos prezidentą pasitiko keliolika
aktyvistų iš Pietų Osetijos, kurie lai-
kė plakatus su užrašais ,,Ačiū jums,
pone Medvedev”.

Dvišalės derybos prasidės po to,
kai D. Medvedev ir N. Sarkozy pasa-
kys kalbas Prancūzijos Alpių kurorte
vykstančioje tarptautinės politikos
konferencijoje.

Šalių vadovai iškilmingų pietų
metu aptars Maskvos įsipareigojimus

laikytis Europos Sąjungos (ES) re-
miamo taikos plano, taip pat – ES ir
Rusijos santykius ir galimus bendrus
veiksmus sprendžiant pasaulinę fi-
nansų krizę.

Rusijos pajėgos trečiadienį pra-
dėjo trauktis iš teritorijų, kurias
Maskva nustatė prie Pietų Osetijos ir
Abchazijos. Tikimasi, kad Maskva iš-
ves iš šių teritorijų didžiąją dalį savo
karių ir technikos. Pagal ES taikos
planą Rusijos pajėgos turi iki penk-
tadienio atsitraukti iš šių vietovių į
teritoriją dviejuose Maskvos remia-
muose separatistiniuose regionuose,
kuriuose jos buvo įsikūrusios prieš
rugpjūtį kilusį konfliktą.

Praėjusią savaitę į Gruziją buvo
pasiųsta mažiausiai 200 neginkluotų
ES stebėtojų, o antradienį Kremlius
pareiškė laikysiantis ES atsakingą už
saugumo užtikrinimą šiose teritori-
jose.

AFRIKA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

RUSIJA

Rusijos pajègos baigia
atsitraukti iß Gruzijos�

EUROPA

Nashville, Tennessee, spalio 8
d. (AFP/BNS) – John McCain antra-
dienį per antruosius debatus su kitu
kandidatu į JAV prezidentus Barack
Obama atkakliai puolė, tačiau turbūt
nesugebėjo suduoti tokio smūgio, ku-
ris padėtų jam pakreipti varžybų eigą
savo naudai.

Respublikonų kandidatas J. Mc-
Cain į debatus atėjo ginkluotas neti-
kėtu, ambicingu 300 mlrd. dolerių
(762 mlrd. litų) vertės planu supirkti
,,blogas” Amerikos hipotekos pasko-
las, kurios labai prisidėjo prie pasau-
linės ekonomikos krizės.

Tačiau šis sumanymas, kuris tik-
riausiai buvo bandymas panaikinti B.
Obama pranašumą ekonominių klau-
simų srityje, nesulaukė didelio atgar-
sio per šiuos debatus, kurie kartais
buvo vangūs ir labiausiai ,,kaito” fi-
nansinės krizės, Pakistano ir Irako
klausimais.

J. McCain buvo smarkiai spau-
džiamas gelbėti savo kampaniją, nes
apklausos rodo, kad jis visos šalies
mastu ir svarbiose valstijose populia-
rumu vis labiau atsilieka nuo demok-
rato B. Obama, o iki lapkričio 4 d.
rinkimų lieka mažiau nei mėnuo.

Iš karto po šių debatų, kurie bu-
vo antrieji iš trejų numatytų, JAV te-
levizijų surengtos apklausos parodė,
kad, žiūrovų nuomone, juos laimėjo
B. Obama. Jis, regis, taip pat gerai,
kaip ir jo varžovas, jautėsi per šį lais-
vesnės formos nei pirmieji debatai
renginį. Tokią laisvą formą labai
mėgsta J. McCain.

Debatų metu kandidatai atsaki-
nėjo į klausimus, atsiųstus internetu
ir užduotus salėje sėdinčių žiūrovų.
Buvo planuojama, jog bus parinkti
tokie klausimai, kad būtų išlaikyta
pusiausvyra tarp svarbiausių vidinės
ir išorės politikos temų. Tačiau svar-
biausia tema, kuriai kandidatai skyrė
daugiausiai laiko, buvo finansinė kri-
zė. Be to, kandidatai pareiškė savo
nuomonę apie JAV operacijas, vykdo-
mas Irake ir Afganistane, bei aptarė
konfliktą Kaukaze ir Rusijos santy-
kius su kaimyninėmis šalimis.

,,Gallup” antradienio apklausa
rodė, kiek daug J. McCain yra pasta-
tęs ant kortos, mat B. Obama visos
šalies mastu pirmauja 9 procentiniais
punktais, be to, didina savo pranašu-
mą lemiamose valstijose.

Kandidatai į JAV prezidentus B. Obama ir J. McCain. 
SCANPIX nuotr. 
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Skelbimai

Mūsų stalui

Itališki patiekalai
Zuppa

Prieš  penkis šimtus metų sriubą
išrado ne italai, tačiau  sriubos pava-
dinimas kilęs iš jų kalbos. ,,Zuppa”
itališkai reiškia tai, kas geriama.
Tačiau anksčiau šis pavadinimas ne
visada reiškė tai, ką šiandien įprasta
vadinti sriuba. XVI amžiuje Italijoje
sriuba nebuvo žinoma. Sriuba puode-
lyje yra mėgstamiausias italų valgis.
Pateikiu keletą dabartinės Romos
virtuvės receptų.

Minestra – sriuba 
puodelyje

4 šaukštai aliejaus, 
skiltelė česnako, 
pusė stiklinės smulkiai supjaus-

tytų svogūnų, 
pusė stiklinės supjaustytų salie-

rų, 
stiklinė supjaustytų morkų, 
2 šaukšteliai pomidorų pastos, 
5 stiklinės sultinio, 
druskos, pipirų, 
pusė stiklinės žaliųjų žirnelių, 
pusė stiklinės pupelių, 
4 šaukštai ryžių, 
2 lauro lapeliai, 
2 dideli pomidorai, 
3 šaukštai tarkuoto sūrio.
Sukapoti česnakai ir smulkiai su-

pjaustyti svogūnai pakepinami alieju-
je, į juos suberiama salierai ir mor-
kos. Viskas patroškinama. Paskui
supilamas sultinys, sudedama pomi-
dorų pasta, suberiama druska bei
pipirai ir verdama ant mažos ugnies.
Kiek pavirus suberiami žirneliai,
pupelės, ryžiai, sumetami lauro la-
peliai. Tada viskas troškinama, kol
suminkštėja daržovės. Baigiant troš-
kinti, sudedami griežinėliais sup-
jaustyti pomidorai, suberiamas tar-
kuotas sūris. Valgis dar 5 min. pa-
troškinamas ir nukeliamas nuo ug-
nies.

Sriuba Pavesa

Kiaušinis, 
2-3 riekelės pyrago, 
2 stiklinės mėsos sultinio, 
šaukštas tarkuoto sūrio, 
smulkiai supjaustytų svogūnų

laiškų.
Pyrago riekelės iš abiejų pusių

aptepamos sviestu, apkepinamos, su-
dedamos į ugniai atsparų indą ir už-
pilamos sultiniu. Ant viršaus įmuša-
mas kiaušinis. Sriuba įdedama į or-
kaitę ir išverdama. Kai susitraukia
baltymas, ji apibarstoma tarkuotu
sūriu ir smulkiai supjaustytais svo-
gūnų laiškais. Išeina viena porcija.

Paruošti nevirtas daržoves –
taip pat menas

Italų virtuvė garsi ir dėl daržo-
vių paruošimo meno. Italai daug
valgo  žalių daržovių salotų, jų liau-
dies išmintis sako, kad salotas turi
gaminti keturi virėjai. Pirmas virėjas
turi būti šykštus – jis salotas pagardi-
na actu. Virėjas filosofas jas pasūdo.
Išlaidus virėjas įpila aliejaus, o virėjas
menininkas jas sumaišo.

Kitos daržovės Italijoje ne verda-
mos, o troškinamos savo sultyse arba

riebaluose. Išimtis nedaroma nei svo-
gūnams, nei kitiems žalumynams.

Itališkai pagaminti briuselio
kopūstai

1,1 sv. (500 g) briuselio kopūstų, 
2 šaukštai sviesto, 
2 nepilni šaukštai miltų, 
1 puodukas (1/4 l) pieno, 
2 šaukštai grietinėlės, 
pipirų, 
žiupsnelis muskato riešuto, 
šaukštas citrinos sulčių, 
2 šaukštai tarkuoto sūrio, 
druskos.
Nuvalyti, nuplauti briuselio ko-

pūstai išverdami pasūdytame van-

denyje taip, kad nesukristų. Iš sviesto
ir miltų paruošiamas baltasis užpilas.
Į jį supylus pieno ir grietinėlės, gau-
namas bechamel padažas. Jis kiek pa-
laikomas, kad sutirštėtų, o paskui pa-
gardinamas pipirais, muskato riešutu
ir citrinos sultimis. Briuselio kopūs-
tai apliejami šiuo padažu, patroš-
kinami ir apibarstomi tarkuotu sū-
riu.

Itališkai pagamintos šparaginės
pupelės puodelyje

1,1 sv. (500 g) avienos arba kiau-
lienos, 

1,1 sv. (500 g – šparaginių pupe-
lių, 

8 7/8 oz. (250 g) grybų, 
2 galvutės svogūnų, 
2 šaukštai pomidorų tyrės, 
4 švieži pomidorai, 
kiaušinis, 
šaukštelis miltų, 
truputis grietinės, 
pusė stiklinės tarkuoto sūrio, 
druskos, pipirų.
Mėsa supjaustoma kubeliais ir

apkepinama kartu su supjaustytais
svogūnais bei pomidorais. Kai ji gerai
apkepa, sudedamos pusiau perlauž-
tos pupelių ankštys, įpilama karšto
vandens, pasūdoma, įberiama pipirų
ir troškinama ant mažos ugnies. Gry-
bai supjaustomi skiltelėmis ir ištroš-
kinami. Į juos sukrečiama pomidorų
tyrės, įmušamas kiaušinis, įdedama
grietinės, įberiama miltų ir dar tru-

IŠNUOMOJA PARDUODA

putį patroškinama. Paskui grybai su-
maišomi su pupelėmis, patiekalas
apibarstomas tarkuotu sūriu ir tru-
putį apkepamas orkaitėje.

Baltosios pupelės aštriame
padaže

1,1 sv. (500 g) baltųjų pupelių, 
8 7/8 oz. (250 g) kumpio kapotos

dešros, 
didelė galvutė svogūno, 
3 šaukštai aliejaus, 
druskos, pipirų, raudonųjų pipi-

rų, 
ant peilio galo citrinos žievelės, 
1-2 šaukštai smulkiai supjausty-

tų svogūnų laiškų, 
3 puodukai pomidorų sulčių, 
1,1 sv. (500 g) virtų bulvių.

Pupelės išverdamos ir supilamos
į kiaurasamtį. Svogūnai supjaustomi
griežinėliais ir truputį apkepinami
aliejuje. Į juos sudedama kubeliais
supjaustyta dešra. Viskas dar pake-
pinama kartu ir sumaišoma su pu-
pelėmis. Įberiama pipirų, druskos ir
citrinos žievelės. Valgis apibarstomas

svogūnų laiškais ir į stalą paduoda-
mas su aštriu pomidorų padažu ir vir-
tomis bulvėmis.

Florentietiškai pagaminti
špinatai

2,2 sv. (1 kg) špinatų, 
2-3 šaukštai sviesto, 
4 kiaušiniai, 
1,5 stiklinės ryžių, 
5 1/1 oz. (150 g) neriebaus kum-

pio, 
1,7 oz. (50 g) tarkuoto sūrio, 
pipirų, druskos, 
muskato riešuto.
Su trimis stiklinėmis vandens iš-

verdama biri ryžių košė. Perrinkti
špinatai gerai perplaunami, 5 min.
patroškinami su trupučiu vandens,
atvėsinami, paskui stambiai supjaus-
tomi ir sumaišomi su šaukštu sviesto
bei kietai virtu kapotu kiaušiniu, pi-
pirais, druska, muskato riešutu.
Kumpis stambiai supjaustomas ir
sumaišomas su tarkuotu sūriu bei ry-
žiais. Keptuvas ištepamas sviestu, į jį

sluoksniais sudedami ryžiai ir špina-
tai. Kiekviename špinatų sluoksnyje
padaroma duobelė, į ją įpilama žalio
kiaušinio. Likęs sviestas lygiai užde-
damas ant špinatų. Kepama orkaitė-
je.

Milano salotos su rūkyta 
žuvimi

4,4 oz. (125 g) makaronų (ragelių
ar kriauklelių), 

7 oz. (200 g) rūkytos žuvies, 
1-2 obuoliai, 
stiklinė kubeliais supjaustytų

salierų, 
nedidelė galvutė svogūno, 
stiklinė majonezo, 
druskos, radonųjų pipirų.

Makaronai išverdami pasūdyta-
me vandenyje ir nuvarvinami. Obuo-
liai nulupami, išėmus sėklas, sup-
jaustomi smulkiais kubeliais. Iš žu-
vies išimami kaulai. Visi produktai
sumaišomi ir apipilami majonezu,
sumaišytu su tarkuotu svogūnu. Dar
pasūdoma ir įberiama raudonųjų
pipirų.

Romos salotos su silke

1,1  sv. (500 g) pomidorų, 
8 7/8 oz. (250 g) troškintų pieva-

grybių, 
8 7/8 oz. (250 g) kitokių, jei turi-

me, grybų 1,1 sv. (viso 500 g), 
keletas galvučių svogūnų, 
4 išmirkytos silkės, 
vieni pieniai,
nepilna stiklinė majonezo, 
2 šaukštai varškės, 
2 šaukštai aliejaus.
Pomidorai, grybai, silkės ir svo-

gūnai supjaustomi nedideliais kube-
liais. Majonezas sumaišomas su varš-
ke ir pieniais. Viskas sumaišoma.

Makaronų apkepas 
su uogiene

1,1 sv. (500 g) makaronų, 
0,8 sv. (400 g) varškės, 
7 oz. (200 g) bet kokios uogienės, 
4 kiaušiniai, 
1 stiklinė šviežių aviečių, 
1,7 oz. (50 g) kapotų lazdyno rie-

šutų, 
pusė citrinos žievelės, 
1 pakelis vanilės cukraus, 
pusė stiklinės cukraus, 
truputis sviesto, 
džiuvėsėlių pabarstymui.
Truputį pasūdytame vandenyje

trumpai paverdame makaronus. Varš-
kę išsukame su kiaušiniais, uogiene,
riešutais, nutarkuota citrinos žievele,
vanilės cukrumi ir cukrumi. Į sviestu
pateptą formą sluoksniais dedame
makaronus, varškę, šviežias avietės.
Tada vėl makaronus, varškę, avietes.
Apkepo viršų papuošiame keliais ma-
karonais ir avietėmis, pabarstome
džiuvėsėliais. Kepame orkaitėje 30-40
min. Valgome karštą su grietine arba
aviečių uogiene, galima valgyti ir šal-
tą.

Pabaiga.                              
Paruošė

Nijolė Nausėdienė
El. paštas: nausediene@aol.com

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 Pl. 

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500

Tęsinys iš spalio 2 d.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 44

Šiluvos atlaidai. Lietuva.                                               Dalios Cidzikaitės nuotr.

Leonidas DONSKIS
Nemeluoti. Bent jau prieš kokius

dešimt metų tvirtai apsisprendžiau
niekada negyventi paskendęs mele.
Nesistengti patikti ir padaryti įspūdį
šio pasaulio galingiesiems – politi-
kams, aukštiems administratoriams
ir garsenybėms. Stengtis patikti vai-
kams, mokiniams ir savo studen-
tams. Pelnyti savo žmonos ir draugų
meilę. Neleisti, kad manimi nusiviltų
mano mama. Visada būti mandagiam
ir mažinti destrukcijos bei chamizmo
kiekį savo aplinkoje. Grąžinti bent
dalį simbolinės skolos pasauliui ir
ypač savo tėvynei už kalbą, žinias,
patirtį ir žmoniškumą, kurį gavau
visų pirma iš savo tėvų bei mokytojų.
Bene svarbiausia – su niekuo iki galo
nesitapatinti ir pasilikti sau neprik-
lausomo sprendimo teisę bei galimy-
bę. Būti laisvam ir šitą ne šiaip sau
mechaniškai kartoti ar puikuotis, bet
suvokti kaip galimybę pažadinti
laisvę ir orumą kituose. 

Kun. Vaclovas ALIULIS
Stengiuosi vadovautis Dešimtimi

Dievo įsakymų ir Jėzaus Kristaus
pavyzdžiu. 

Juozas APUTIS
Viską užsidirbk savo penkiais

pirštais! Nestingu didesnių ar mažes-
nių nuodėmių ir kaip koks Dostojevs-
kio herojus dėl jų išgyvenu. Išgyve-
nimai žmogų švarina ir gražina, bet
ar nuo to geriau aplinkiniams? 

Jūratė BARANOVA
Vadovaujuosi principu – kiek ga-

lima mažiau kalbėti apie savo mo-
ralinius principus. Nietzsche yra
įspėjęs niekada savo susikurtos dory-
bės nepavadinti vardu, nes tuoj pat ją
prarasi. Jei iš tiesų pavyko išsiugdyti
nors šiokius tokius moralinius princi-

pus, juos pastebės kiti. Jei nepaste-
bės, vadinasi, jie tėra tik iliuzija ir
savęs apgaulė, tik dar viena savęs
aukštinimo prieš kitus ir pasipuika-
vimo atmaina. Žinau viena – nelabai
norėčiau būti visada savimi patenkin-
ta ir teisi moralistė. Bet ko žmogus
labiausiai bijo, taip dažniausiai su juo
ir nutinka. Negaliu paneigti, kad kar-
tais nebūnu tokia. Ir sunku nuspręsti
– gerai tai ar blogai. Manau, kad mo-
ralę reikia kurti, nuolat, čia pat,
kiekvieną dieną iš naujo. Kurti iš to
amžinojo molio, kurį paveldėjome iš
protėvių, tėvų, knygų, Biblijos, šal-
tinių. Tačiau šiam kūrybiniam jude-
siui vis iš naujo reikės mūsų pačių
apsisprendimo ir susivokimo. Nieka-
da moralės negalėsime išvesti iš for-
mulės ar ankstesnių pavyzdžių. Kiek-
vienas moralinis judesys – tai indivi-
do unikalus ir nesikartojantis pasi-
rinkimas. Tačiau jis tampa galimas,
kai individas tampa tuo, kuo jis tapo,
tik gyvendamas kartu su kitais, daly-
damas kitiems save ir išmokęs pri-
imti tokias pačias dovanas iš kitų. 

Erika DRUNGYTĖ
Visus principus susikūrė žmogus,

kad suvaldytų pats save. Aš kasdien
mokausi ne tik matyti, bet ir regėti,
ne tik klausyti, bet ir išgirsti. La-
biausiai mokausi mylėti. Dar iki galo
nežinau, ar suvokiau, kas tai yra. Bet
šitas principas man svarbiausias. Kad
surasčiau ramybę.       

Leonarda JEKENTAITĖ
Siekiu gyvenimo pilnatvės ir

noriu, kad su manimi ar šalia manęs
gyvenantys žmonės jaustųsi laisvi,
mylimi, gerbiami, visada turintys
perspektyvą, kad jie būtų kūrybingi,
džiaugtųsi tuo, jog gyvena šiame
pasaulyje. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl. Juos pasveikino
Petras ir Meilė Veršeliai, sveikinimo
žodį tarė Lietuvos ambasadorius Vo-
kietijoje Evaldas Ignatavičius, o poetė
Dovilė Zelčiūtė apibūdino dailininką
V. Tamoliūną ir jo kūrybą. Į vokiečių
kalbą viską išvertė Irena Grevienė.
Po to Dovilė Zelčiūtė ir satyrikas
poetas Jurgis Gimberis paskaitė iš-
traukas iš savo kūrybos. 

Iš Lietuvos kilusių vokiečių
suvažiavimas

Prieš parodos atidarymą, spalio 3
d. po pietų, gimnazijos bendrabučio
salėje prasidėjo iš Lietuvos  kilusių
vokiečių organizacijos ,,Landsman-
nschaft der Litauendeutschen”  meti-
nis susirinkimas. Organizacija labai
draugiškai nusiteikusi Lietuvos at-
žvilgiu. Susirinko apie 40 žmonių. Jų
pirmininkas Harty Metz pateikė
ataskaitinį pranešimą. Organizacija 4
kartus per metus leidžia laikraštį
,,Raute” (Rūta), kurį redaguoja pats
pirmininkas, kasmet išleidžia savo
,,Metraštį” (Jahrbuch). Suvažiavime
dalyvavo ir buvęs šio metraščio ilga-
metis redaktorius bei žymus lietuvių
poezijos vertėjas į vokiečių kalbą poe-
tas ev. kun. Alfredas Franzkaitis. Lie-
tuvos vokiečiai keletą posėdžių su-
rengė atskirai, o šiaip įsijungė į Lie-
tuvių kultūros instituto suvažiavimo
programą. 

Lietuvių kultūros instituto
suvažiavimas

Šio Instituto vadovas dr. Vincas
Bartusevičius, šiais metais pasitelkęs

Lietuvos–Vokietijos forumą ir Lietu-
vos ambasadą Vokietijoje, spalio 3–5
dienomis suruošė mokslinę konferen-
ciją tema ,,Vasario 16-osios aktas is-
torijos perspektyvoje”. Paskaitas ir
pranešimus skaitė dr. Christian Wes-
terhoff  (,,Priverstiniai darbai Lietu-
voje Pirmo pasaulinio karo metu”),
dr. Česlovas Laurinavičius (,,Vasario
16-osios akto reikšmė”), dr. Andreas
Fuelberth (,,Kaunas – laikinoji sos-
tinė iki 1939 m.”), prof. dr. Hans-
Juergen Boemelburg (,,Lietuvos ne-
priklausomybė ir Lenkija”). Vokieti-
jos–Lietuvos forumo pirmininkas dr.
Joachim Tauber skaitė net dvi pas-
kaitas – ,,Klaipėdos krašto istorija
1919–1939 m.”  ir  ,,Lietuvos užsienio
politika 1920–1939 m.” bei vedė su-
važiavimo baigiamąjį posėdį. Per per-
traukas dalyviai galėjo pasižiūrėti
nuotraukų parodą apie Klaipėdos
miesto ir LR ambasados Berlyne
surengtą kelionę laivu iš Kielio į Jūrų
šventę Klaipėdoje rugpjūčio 25 d.
Parodą suorganizavo Europos lietu-
vių kultūros centras ir Vokietijos LB. 

Koncertas
Šių renginių aukščiausias taškas

buvo klaipėdiečių menininkų Valenti-
nos Vadoklienės (sopranas), Vytauto
Tetensko (birbynė) ir Irenos Pečiū-
rienės (pianinas) koncertas. Meninin-
kai labai sužavėjo publiką ir susi-
laukė ilgų plojimų.

Po koncerto Lietuvos ambasado-
rius Evaldas Ignatavičius visus pa-
kvietė į priėmimą pilies konferencijų
kambariuose. 

Vasario 16–osios gimnazijos 
info

Poetas Jurgis Gimberis, ambasadorius Evaldas Ignatavičius, galerijos
savininkė Meilė Veršelienė, poetė Dovilė Zelčiūtė ir dailininkas Vytautas
Tamoliūnas parodos atidarymo metu. M. D. Šmitienės nuotr.

HIUTENFELD, VOKIETIJA
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Atkelta iš 5 psl. partijos kultūros
komitetui ir esu vienas iš partijos
kultūros strateginių bei rinkiminių
programų autorių tiek 2004–2008 m.,
tiek ir ateinantiems 2008–2012 m.,
nekyla abejonių dėl pasirinkimo –
siekdamas programą pilnai įgyven-
dinti, privalau siekti ir LR Seimo
nario mandato.

– Ar manote, jog Jūsų turi-
mos patirties užteks dirbti Sei-
me? 

– Nenorėčiau pasirodyti pernelyg
pagyrūniškas, bet dirbti Seimo nario
darbą ir vykdyti jam priskiriamas pa-
reigas, o ne būti vien tik Seimo nariu,
esu pasirengęs gerokai geriau už
daugelį kitų kandidatų.

– Pasirinkote Darbo partiją,
kuri paskutiniu metu ypač dėl
jos pirmininko Viktoro Uspaski-
cho, yra pakliuvusi ne tik į ži-
niasklaidos, bet ir teisėsaugos
akiratį. Ar šis faktas Jūsų neglu-
mina, neprivertė perkainoti savo
vertybių? Kodėl nusprendėte
pasilikti būtent Darbo partijoje,
juk partijos keitimas Lietuvos
politiniame gyvenime nėra nau-
jas reiškinys?

– Visos partijos yra vienodos savo
organizacijos sandara, nes partiją
sudaro susivienijusių žmonių grupė,
kurie siekia dalyvauti valstybėje pri-
imant politinius sprendimus, rinki-
mų būdu įgauti galimybę sudaryti
vyriausybę ir įgyvendinti savo poli-
tines nuostatas. Skirtumas tik toks,
kad kiekviena iš jų turi ir siekia pa-
laikyti tam tikrą ideologiją. Todėl
pasirinkdamas naujai steigiamą par-
tiją, žinojau, kad partijos kūrimosi
laikotarpiu galima nuveikti labai
daug, mat kuriant partijos programą,
galima įrašyti ir tas politines nuos-
tatas, su kuriomis ir siejasi tavo poli-
tiniai tikslai. Štai tokiu būdu į parti-
jos programą buvo įrašytos ir mano
ilgalaikės susiformavusios šalies kul-
tūros plėtoties nuostatos. Žinia, ap-
gailestautina, kad Lietuvoje bene
visos partijos arba jų dauguma ir jų
vadovai yra ,,pakliuvę” į teisėsaugos
akiratį. Tokie faktai, kaip ir Darbo
partijos atveju, asmeniškai mane
tikrai liūdina ir glumina, tačiau par-
tijos finansavimo ir administravimo
procesai tiesiogiai su manimi, kaip ir
su daugeliu partiečių, niekuo nėra
susiję. Reikia manyti, kad gali būti,
jog partijos vadovybė kažkur ,,pra-
žiūrėjo” ar įvyko kiti dalykai, bet ga-
lutinį nuosprendį dėl įtarimų priims
tik teismas, todėl spręsti ką nors ar
smerkti iš anksto būtų neteisinga.
Partijos keitimų ,,vajus” blogas pa-
vyzdys, politiniai ,,turistai”, kaip pa-
rodė gyvenimas, nieko gero nesu-
laukė ir iš naujųjų kolegų, o dauguma
jų liko atstumti. Partijoje likau, kad
įgyvendinčiau savo sumanymus bei
pateisinčiau manimi pasitikinčiųjų
lūkesčius. 

– Vienas iš Jūsų programinių
siekių yra nemokamas aukštasis
mokslas. Ar, manote, tai – realu?

– Neabejoju, kad galima to pa-
siekti, tačiau reikia tam tinkamai
pasiruošti. Pirmiausia būtinas valsty-
bės strateginis matymas, ko mes
siekiame bent 10–25 metams į priekį,

t.y., parengti naują ilgalaikį planą,
numatantį visus būtinus sprendimus
dėl naujų reikalavimų tiek stojant į
aukštąją mokyklą, tiek dėl studijų
kokybės, tiek dėl reikalavimų kaž-
kurį laiką dirbti Lietuvoje po baigimo
ir taip ,,išsiperkant” valstybės inves-
tavimą į studijas. 

– Esate trečiasis kandidatas
(šalia Gražinos Baikštytės ir Rai-
mondos Daunienės) Naujamies-
čio apygardoje, kuris ypatingą
dėmesį kreipia į kultūros reika-
lus. Kodėl Jūs kultūrą pasirinko-
te prioritetu, ar socialinės, tei-
sinės, ekonominės, ekologinės ir
panašios problemos Lietuvoje
Jus mažiau domina?

– Kiekvieną politiką turi dominti
(o aš tikrai domiuosi) visi klausimai
ne tik mūsų valstybėje, bet ir ES ša-
lyse bei visame pasaulyje. Tačiau,
mano supratimu, šiandien mūsuose
būtina naujai pažvelgti į žmogaus
gyvenimą, kuris yra neatskiriamai
susijęs su kultūra, ir į kurią reikia
žvelgti kaip į įvairialypį procesą,
ugdantį dvasingumą, kūrybiškumą,
pilietiškumą, darbingumą, be ko
žmogus negali visaverčiai gyventi, o
valstybė – plėtoti ir ugdyti demokra-
tinės, laisvos, atviros visuomenės. Be
tokio požiūrio ir, žinia, be reikiamų
investicijų, ką nors pasiekti tiesiog
neįmanoma, – kultūra kuria di-
džiausią pridėtinę vertę!

– Vieni į Seimą eina su šūkiu
– už socialinę ir teisinę valstybę,
kiti – žada priversti valdžią dirb-
ti žmonėms, o Jūs – ,,keiskime
save – pakeisime pasaulį”. JAV
lietuviams, sekantiems JAV pre-
zidentinius rinkimus, šis Jūsų
šūkis primena demokratų parti-
jos Barack Obama kvietimą keis-
tis. Ar tai sutapimas?

– Oho! Tai tikrai malonus sutapi-
mas ir tik, nes savo programą pradė-
jau ,,dėlioti” dar prieš gerus metus.
Galiu pasididžiuoti, kad ir kitas su-
tapimas gali Jus nustebinti – kaip ir
buvęs JAV prezidentas Bill Clinton
aš… groju saksofonu! Matyt, kad
sekantis mano politinio gyvenimo
žingsnis turėtų būti – siekti Lietuvos
Prezidento posto! (kol kas – nusišyp-
sokime!).

– Kaip vertinate dabartinę
Lietuvos padėtį? Kas Jus ypač
skaudina, neramina, o kas – džiu-
gina?

– Nors Lietuva per sąlyginai labai
trumpą laikotarpį padarė didžiu-
lę pažangą bene visose srityse, ir to
negalima nepastebėti, ir nesidžiaugti,
esame ES ir NATO nare! Tai valsty-
bei suteikia stabilumą ir saugumą.
Tačiau labiausiai neramina iki šiol
neišspręsti klausimai energetikos
sektoriuje. Išliekanti neišvengiama ir
ilgalaikė priklausomybė nuo Rusijos
Federacijos ir joje kartais neprogno-
zuotos politinės padėties negali ne-
raminti bet kurio mąstančio žmogaus
dėl ateities. Šis Jūsų klausimas yra
labai platus, todėl leiskite paliesti
šiandienos Lietuvai gyvybiškai svar-
bius migracijos procesus, ir ypač –
emigracijos. Iš tiesų padėtis susidarė
sudėtinga, nes gerai apgalvotos ir
atsakingos valstybės politikos šiuo

klausimu iki šiol nebuvo ir, berods,
nėra. Neabejoju, kad valstybės nuos-
tatos turėtų būti sietinos su sampra-
ta, kad kiekvienas šalies pilietis yra
neįkainojama vertybė. Valstybė turi
visada ir visur rūpintis savo pilie-
čiais. Todėl iki šiol ir dabartinę mūsų
valstybės valdžios vykdomą politiką
vertinu ypač neigiamai ir kritiškai.
Visi Lietuvos piliečiai turi turėti bent
minimalias sąlygas saugiai, o daugu-
ma – pasiturinčiai gyventi savo Tė-
vynėje. Ar galima abejoti, kad bet
kurios šalies visuomenei yra palan-
kiausia, kad visi piliečiai dirbtų savo
šalyje? Pastaraisiais metais emigraci-
jos mastai dažniausiais atvejais prik-
lausė nuo šalies blogos ir vis blogė-
jančios ekonominės padėties ir jeigu
tai toliau tęsis, tai gali sukelti ne-
prognozuojamus emigracijos srautus.
Tačiau, nepaisant nepaprastai padi-
dėjusių emigracijos mastų, Lietuva
neturi grįžti prie sovietinio laiko
tradicijų ir kokiomis nors politinėmis
ar administracinėmis priemonėmis
apriboti išvykimus. Kiekvieno piliečio
teisė laisvai išvykti ar emigruoti į
kitas užsienio šalis yra įteisinta visų
Pabaltijo valstybių konstitucijose ir
negali būti apribota dėl politinių ar
ideologinių motyvų. Siekiant kuo tin-
kamiau sureguliuoti gyventojų mig-
raciją, turi būti iškeltas naujas užda-
vinys Vyriausybei: būtina naujai iša-
nalizuoti ir įvertinti emigraciją suke-
liančias priežastis, emigracijos proce-
sus, jų pasekmes bei svarbiausia –
sukurti išeivių repatriacijos į savo tė-
vynę skatinimo ilgalaikę valstybinę
programą. Kita vertus, būtina siekti,
kad tautiečiams, tiek pastoviai, tiek
laikinai gyvenantiems svetur, būtų
sudarytos bent minimalios sąlygos
naudotis tautos kultūra plačiąja pras-
me. Todėl mano asmeninių pastangų
dėka į partijos programą buvo įtrauk-
ti įsipareigojimai išeivijos bendruo-
menėse įkurti universalius (daugia-
funkcinius) centrus Lietuvos valsty-
bės lėšomis. 

– Kadangi kandidatuojate
Naujamiesčio apygardoje, į kurią
suplauks visų išeivijoje gyve-
nančių lietuvių balsai, jei būsite
išrinktas į Seimą, atstovausite ir
jų teisėms. Ar sekate išeivijos
gyvenimą ir veiklą? Kokias išei-
vijos problemas įžvelgiate šią
dieną? Kaip jas siūlytumėte
spręsti?

– Negali kilti abejonių, kad iš-
rinktas Seimos narys vienmandatėje
Naujamiesčio apygardoje negali pa-
miršti savo pareigos atstovauti rinkė-
jams, nesvarbu, kur jie gyventų.
Tačiau man nekyla abejonių, kad LR
Seime išeiviams turi atstovauti išeivi-
jos atstovai. Kiek jų turi būti, reikia
svarstyti. Be to, aš sieksiu, kad būtų
įgyvendintas mano asmeninis suma-
nymas – parengti bei priimti atskirą
LR bendruomenių įstatymą, kurio
nuostatomis bendruomenėms taip
pat būtų suteikta teisė kelti kandida-
tus rinkimuose į savivaldos tarybas,
LR Seimą, Prezidento rinkimuose
tokiomis pat sąlygomis, kaip ir poli-
tinėms partijoms. Įstatyme išeivių
bendruomenėms turi būti nustatytos
tokios pat teisės, kaip ir veikiančioms
Lietuvoje, ir jų veiklos finansavimo
klausimais. Turiu prisipažinti, kad

iki šiol tikrai nepakankamai sekiau
išeivijos gyvenimą, nors atskirus
ryšius palaikau dar nuo 1998 m., kai
teko apsilankyti daugelyje šalių su
„Trimito” orkestru. Todėl neabejoti-
nai pasistengsiu užmegzti ryšius su
visomis lietuvių bendruomenėmis ir
organizacijomis užsienyje ir bandysiu
kiek galima prisidėti prie tautinio ir
kultūrinio savitumo išsaugojimo, pa-
dėti palaikyti glaudesnius ryšius su
Lietuva, sukurti pagalbos sistemą
užsienyje nukentėjusiems Lietuvos
Respublikos piliečiams. Sieksiu, kaip
jau ir minėjau, universalių (daugia-
funkcinių) centrų įkūrimo bendruo-
menėse, kuriuose turėtų būti: lopše-
lis-darželis, pradinė mokykla, ben-
druomenės poreikių kompleksas.
Taip pat naujai susiformavusioms
lietuvių išeivijos bendruomenėms
būtinai padėsiu spręsti vaikų iki-
mokyklinio, priešmokyklinio ir pra-
dinio ugdymo pagal mūsų šalies rei-
kalavimus atitinkančias programas,
klausimus ir problemas. Partijos
(Darbo partijos – D. C.) programoje
numatyta, o tai yra ir mano įsipa-
reigojimai, sukurti veiksmingą Lie-
tuvos piliečių pažeistų teisių gynimo
užsienio valstybių teismuose ir iki-
teisminio tyrimo institucijose mecha-
nizmą, stiprinti Lietuvos piliečių ir jų
verslo apsaugą užsienyje, rūpintis
naujų ekonominių rinkų paieška,
siekti Lietuvos valstybei ir jos žmo-
nėms pašalinti diplomatinėmis prie-
monėmis iškilusias politines, eko-
nomines, ekologines grėsmes.

– Išeivija, ypač JAV, nuo pat
Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo stengiasi dalyvauti Lie-
tuvos politiniame ir visuomeni-
niame gyvenime. Ar, Jūsų nuo-
mone, išeivija užpildė visas ni-
šas, o gal yra dar darbo išeivijai
Lietuvoje?

– Manau, kad valdžia Lietuvoje,
deja, iki šiol dar tinkamai neįvertino
visakeriopo išeivijos indėlio į mūsų
valstybės atkūrimą ir dalyvavimo
tiek politiniame, tiek ir visuomenia-
me gyvenime. Neabejoju, kad tokia
padėtis turi pasikeisti – išeiviai, tu-
rintys Lietuvos pilietybę, yra lygia-
teisiai mūsų šalies piliečiai, todėl
dėmesys jiems neturi būti kitoks. O
darbo mūsų visų krašte yra begalės,
todėl Jūs esate, bent taip aš manau,
visada laukiami ne tik dėl lauktuvių,
bet su investicijomis į verslą, idėjomis
politinei visuomeninei veiklai skatin-
ti ir kt. 

– Nė vienas kandidatas Nau-
jamiesčio apygardoje nesikreipė
į vietinę to krašto lietuvišką
spaudą su informacija apie save,
savo programą. Ar tai reiškia,
jog kandidatams lietuviai išei-
viai nerūpi? 

– Taip, tai kandidatų klaida. Kita
vertus, matyt, tokius sprendimus
lėmė Lietuvoje šiuo metu vyraujanti
žiniasklaidoje tendencija politinei
reklamai taikyti keletą kartų dides-
nius įkainius, todėl ir Lietuvoje yra
gana nedaug informacijos spaudoje.
Esu nustebintas „Draugo” redakcijos
dėmesiu, už ką esu labai dėkingas. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė

J. KIRDEIKIS: LIETUVOS VALDŽIA IKI ŠIOL 
TINKAMAI NEĮVERTINO IŠEIVIJOS INDĖLIO

LIETUVOS RINKIMAI-2008
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REIKJAVIKAS, SUOMIJA

AIRIJA

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New York
Amerikos lietuvių bendruomenės Manhattan apylinkė

maloniai kviečia į 
lietuviškos poezijos vakarą 

2008 m. spalio 16 d., ketvirtadienį, 6:30 – 8:00 val. v.
Susivienijimo lietuvių Amerikoje patalpose 

307 West 30th street New York, NY 10001-2703

Poezijos vakare savo eiles skaitys Vyt Bakaitis (New York, NY),
Antanas A. Jonynas (Vilnius) ir Jonas Zdanys (New Haven, CT) 

Telefonas pasiteiravimui: 212-354-7840, ext.18

Susivienijimo lietuvių Amerikoje
patalpose, 307 West 30th Street, New
York, NY 10001 spalio 16 dieną, ket -
virtadienį, nuo 6:30 val. v. iki 8 val. v.
poezijos vakare savo eiles skaitys Vyt
Bakaitis (New York, NY), Antanas A.
Jonynas (Vilnius) ir Jo nas Zdanys
(New Haven, CT). 

Vyt Bakaitis spėjo gimti prie
Bitės ir Nemuno, netoli nuo Ram by -
no,  prieš kol Antrojo pasaulinio karo
metu su mama pasitraukė į Vakarus.
1951 metais pasiekė JAV, o 1967 m.,
baigęs mokslus Boston University,
persikėlė į New York. Pirmos eilės
pasirodė lietuviškai ,,Ateityje” Jono
Martyno slapyvardžiu. Nuo 1972 m.
skelbia eilėraščius angliškai. 1991 m.
pasirodė pirma Bakaičio eilių knyga
,,City Country” (New York, ,,Black
Thistle Press”). 1996 išėjo dvikalbė jo
vertimų knyga ,,There Is No Itha ca”,
apimanti du Jono Meko eilių ciklus –
,,Semeniškių idiles”  ir ,,Remi ni s cen -
cijas” (New York, ,,Black Thist le
Press”). 1998 m. Hölderlin, Adomo
Mickevičiaus ir Tomo Venc lovos eilių
Bakaičio vertimai įtraukti į antologi-
ja ,,World Poetry” (New York, ,,W. W.
Norton/Book of the Month Club”).
2001 m. pasirodė jo sudaryta bei iš-
versta dvikalbė anto logija ,,Gyvas
atodūsis/Breathing Free”, kurioje
kartu su Donelaičiu bei Poška yra dar
penkiasdešimt vie nas XX amžiaus lie-
tuvių poetas (Vilnius, LRS leidykla).

Didžiojo ,,Fluxus” koordinato -
riaus George Maciunas  pakviestas,
New York paruošė ir atliko du fliuk-
sistinio pobūdžio darbus (abu kartu
su žmona Sharon Gilbert): 1974 ir
1978 metais.

Šiuo metu Vyt Bakaitis ruošia
antrą eilėraščių rinkinį angliškai.

Antanas A. Jonynas gimė 1953
m. lapkričio 26 d. Studijavo lietuvių
filologiją Vilniaus universitete. 1976–
1993 m. dirbo redaktoriumi „Vagos”
leidykloje, vadovavo Baltijos televiz-
ijos Kultūros skyriui. Pirmosios rašy-
tojo publikacijos pasirodė 1973 me-
tais. 1977 m. debiutavo poezijos rin-
kiniu ,,Metai kaip strazdas”, už kurį
gavo Zigmo Gėlės premiją. Išleido dar
keletą eilėraščių rinkinių, parašė
pjesę ,,Cirkas yra cirkas”, kuri pas-

tatyta Vilniaus „Lėlės” teatre 1982
metais. Rinkinys ,,Atminties laivas”
(1980) įvertintas kaip geriausia metų
jaunojo autoriaus knyga. ,,Nakties
traukinys” (1990 m.) pelnė Lietuvos
ra šytojų sąjungos premiją už geriau-
sią 1991 m. knygą. Tais pačiais me-
tais poetui paskirta Nacionalinė pre-
mija. Jotvingių premija įvertintas
rinkinys ,,Krioklys po ledu” (1997 m.).
1981 m. tapo Lietuvos rašytojų sąjun-
gos nariu. A. A. Jonyno darbai išvers-
ti į anglų, vo kiečių, prancūzų, rusų,
švedų, norve gų, lenkų, slovėnų, estų,
latvių, gru zi nų ir kt. kalbas. 

A. A. Jonyno poezija psicholo-
giškai tiksliai atspindi 7–8 dešimt-
mečių jaunuolio niekam nerei kalin-
gumo savijautą socialis tinėje Lietu-
voje. Kūryboje ypač vertinamas as-
mens privatumas, vidinė laisvė. Kūri-
niuose pažeidžiamas ritmas, ban -
doma improvizuoti. 

Nuo 1995 m. A. A. Jonynas yra
laisvai samdomas vertėjas, Lietuvos
PEN klubo narys. Jis verčia poeziją iš
rusų, latvių, vokiečių kalbos (Rilke,
Schwitter, Bobrowskij ir kt.). Žino -
miausias vertimas – J. W. Goethe
,,Faust” (1999). Nuo 2000 m. poetas
ir vertėjas yra poezijos festivalio
Drus kininkuose direktorius. 2003
metais tapo Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatas, taip pat –
„Poezijos pavasario” laureatas.

Jonas Zdanys (g. 1950 m. New
Britain, CT) – poetas ir vertėjas. 

Įgijo anglų literatūros studijų ba -
kalauro laipsnį Yale University, o
magistro ir daktaro laipsnį – State
University of New York.  Yale univer-
sitete dėstė anglų literatūrą, vadova-
vo poezijos ir vertimo teorijos bei
praktikos seminarams. Nuo 1998 m.–
Connecticut valstijos Švietimo depar-
tamento viceministras. Jonas Zda nys
yra Lietuvos rašytojų sąjungos,
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos,
ir Lietuvių PEN klubo narys. Kuria
lietuvių ir anglų kalbomis.  

Debiutavo 1982 m. poezijos knyga
,,Voice on an Anthil”. Vėliau išleido
dar trylika poezijos rinkinių lietuvių
ir anglų kalbomis ir aštuoniolika
lietuvių poezijos ir prozos vertimų,
atskiras knygas ir antologinius rinki -
nius.  1994 m. gavo Lietuvos rašytojų
draugijos (JAV) premiją už eilėraščių
rinkinį ,,Aušros daina”, 1995 m.  jam
paskirtas Lietuvos rašytojų sąjungos
ir Lietuvos Kultūros ministerijos ap -
do vanojimas už geriausią literatūros
vertimą „Four Poets of Lithuania”, o
2002 m. – Jotvingių premija už eilė-
raščių rinkinį ,,Dūmų stulpai”.  

Naują J. Zdanio poezijos rinkinį
,,Tarpdury” šiemet leidžia Lietuvos
ra  šytojų sąjungos leidykla.

LR generalinio konsulato 
New York info

LIETUVIŠKOS POEZIJOS
VAKARAS

Antanas A. Jonynas

Neseniai susikūrusi organizacija
Lietuvių ir islandų bendruomenė
spalio 9 dieną Šiaurės šalių kultūros
namuose „Noreana Husid” Reikjavi-
ke organizuoja įkurtuvių šventę,
kuria siekiama supažindinti Islandi-
jos visuomenę su organizacijos veik-
los vizija ir planais.

Pagrindinis organizacijos įkūri-
mo tikslas – suvienyti Islandijoje gy-
venančius lietuvius, pristatyti lietu-
viškąją kultūrą Islandijos žmonėms,
padėti lietuviams integruotis į Is-
landijos visuomenę. Lietuvių ir is-
landų bendruomenė ketina pradėti
dialogą su Islandijos valstybės ir kito-
mis institucijomis, kurios glaudžiai
dirba su šalies imigrantais, rūpinasi
daugiakultūriškumo puoselėjimu.

Renginyje dalyvaus Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos valsty-
bės sekretorius Deividas Matulionis,
Lietuvos ambasadorė Danijoje ir
Islandijai Rasa Kairienė, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Vyriausybės atstovai. Į
šventę atvyks Lietuvai ypač nusipel-
nęs buvęs Islandijos užsienio reikalų
ministras Jon Baldvin Hannibalsson,
kuris vadovavo Islandijos diplo-
matinei tarnybai tuo metu, kai 1991
metais Islandija pirmoji pripažino
atkurtą nepriklausomą Lietuvos val-
stybę.

Renginyje taip pat dalyvaus ilga-
metis Lietuvos generalinis garbės
konsulas Islandijoje Arnor Hanni-
balsson, Kultūrinio centro vadovas

Einar Skulason, Islandijos policijos ir
Migracijos departamentų vadovai,
kitų Islandijos institucijų ir įvairių
kultūros ir visuomeninių organizaci-
jų vadovai, taip pat aktoriai, meni-
ninkai, kultūros veikėjai, politikai ir
žiniasklaidos atstovai.

Po oficialiosios renginio dalies
Šiaurės šalių kultūros centro Reik-
javike „Noreana Husid” galerijoje
bus atidaryta menininkės Eglės Ba-
bilaitės-Sitas tapybos darbų, sukurtų
2007 metais „SIM” meno rezidencijo-
je Reikjavike, paroda „Iš žemės gel-
mių”. Ji bus rodoma iki spalio 21
dienos.

Taip pat bus pristatyti pirmuoju
Lietuvių ir islandų bendruomenės
garbės nariu tapusio lietuvių meni-
ninko Vytauto Narbuto tapybos dar-
bai. Jis gyvena ir kuria Islandijoje
nuo 1998 metų. Menininkas yra su-
kūręs scenografiją ir kostiumus ke-
lioms dešimtims spektaklių Danijos,
Islandijos, Japonijos, Lietuvos ir
Suomijos teatruose. V. Narbutas yra
vienas žymiausių scenografų Islan-
dijoje.

Šventinę programą vainikuos
fortepijoninio trio „FortVio” (Indrė
Baikštytė – fortepijonas, Ingrida Ru-
paitė – smuikas ir Povilas Jacunskas
– violončelė), Islandijos lietuvių choro
„Gija” ir lietuviškai dainuojančių
islandų darželio auklėtinių koncer-
tas.

Delfi.lt

Reikjavike – lietuvių ir islandų 
bendruomenės įkurtuvės

Lietuvių ir islandų bendruomenės steigiamasis susirinkimas.

Su Dublino ir Monachano lietuviais
diskutavo R.Valatka ir V.Gaidys

Lietuvos ambasados Airijoje ini-
ciatyva spalio 2-4 dienomis Dubline ir
Monachane surengtos diskusijos su
Lietuvos piliečiais Lietuvos vidaus
aktualijų, rinkimų į Seimą, migraci-
jos ir kitais klausimais.

Su Airijos lietuviais diskutavo
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
akto signataras Rimvydas Valatka ir
sociologas, Visuomenės nuomonės ir
rinkos tyrimų centro „Vilmorus” di-
rektorius Vladas Gaidys.

Susitikimuose su Dubline ir jo
apylinkėse gyvenančiais tautiečiais,
lietuviško diskusijų klubo „Politika
pasaldinta arbata” nariais R. Valatka
komentavo dabartinę padėtį Lietu-

voje, rinkimų kovas, politinių partijų
nuostatas, o V. Gaidys supažindino su
atliktų apklausų dėl gyvenimo koky-
bės Lietuvoje, dėl balsavimo, dėl
požiūrio į emigrantus rezultatais.
Susitikimo dalyviai kėlė klausimus ir
kartu aptarė galimas pasyvaus do-
mėjimosi Seimo rinkimais priežastis.

Spalio 3 dieną R. Valatka ir V.
Gaidys, lydimi Lietuvos ambasadorės
Airijoje Izoldos Bričkovskienės, lan-
kėsi Monachane – mieste, kur didelę
gyventojų dalį sudaro atvykėliai iš
Lietuvos. Į susitikimą su R. Valatka,
V. Gaidžiu ir Lietuvos ambasadore
Airijoje Izolda Bričkovskiene atėjo
daug jaunimo. 

Lietuviams.com
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�Skaitytojams pranešame, kad
spalio 13 d., Kolumbo dieną, ,,Drau -
gas” nedirbs. Dienraščio ant radienio
numerio nebus. ,,Drau gas” skaityto-
jus pasieks trečiadienį.

�Šeštadienį, spalio 11 d., 9 val. r.
Mažosios Lietuvos lietuvių fondas
(MLF) kviečia visus Mažosios Lietu -
vos fondo narius bei pritariančius da -
lyvauti MLF suvažiavime, kuris vyks
Ziono lietuvių liuteronų parapijos sa -
lėje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn,
IL.

�Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vargdienių seserų vie -
nuo lijai, kurios steigėjas yra Palai -
mintasis Jurgis Matulaitis, sukanka
90 metų. Švenčiant šią sukaktį meti -
niai rėmėjų pietūs vyks spalio 12 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje, Lemonte. 11 val. r. –
šv. Mišios, 12:30 val. p. p. – meninė
prog rama ir pietūs. Auka – 25 dol.
asmeniui. Stalus užsisakyti tel.: 773-
585-3570 (Valerija Čepaitienė), 630-
243-1070 (ses. Laimutė). Rėmėjų val -
dyba nuoširdžiai kviečia visus da ly -
vauti ir paremti seselių darbus.

�Spalio 17 d. 7:30 val. v.  Čiurlio-
nio galerijoje Jaunimo centre vyks
Algi manto Kezio retrospektyvinės
parodos, skirtos fotomenininko 80-
mečiui pami nėti, atidarymas. Atida-
ryme dalyvaus Stasys Goštautas ir
ansamblis ,,So džius”. Kviečiame vi-
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-296-3192 (Laima Apa navičienė).

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia spalio mėn. rodomų
lietuviškų filmų sąrašą. Spalio 15 d.
,,Dotnuva” (1-a dalis) spalio 22 d.
,,Dotnuva” (2-a dalis) ir spalio 29 d.
,,Lukšiai”. Maloniai kvie čiame. 

�Spalio 18 d., šeštadienį, JAV LB
Waukegan/Lake County apylinkė
ruo  šia ,,Epikūro malonumų” puotą
graikų restorane ,,Opa”, 950 Lake -
view Parkway, Vernon Hills, IL. Pra -
džia: 7 val. v. Gros egzotiškieji Ar vy-
das ir Virgis iš „Cigarų”. Bi lie tus
ga lite užsisakyti tel.: 847-623-7927
(Ele  na Skališienė). 

�ALRK moterų sąjungos 3-os kuo-
pos susirinkimas vyks spalio 18 d., šeš-
tadienį, 12:30 val. p. p. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos salėje. Bus
kavutė. Kviečiame dalyvauti.

�Šių metų spalio 24 d., penkta -
dienį, 7 val. v. Balzeko Lietuvių kul -
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,

Chicago, IL 60629 atidaroma meni -
ninkės Laisvydės Šalčiūtės paroda
„Nudes. Smiling” („Nuogos. Besi šyp -
sančios”). Telefonas pasiteiravi mui:
773-582-6500.

�Spalio 26 d., sekmadienį, po lie -
tuviškų šv. Mišių Palai mi n tojo Jurgio
Matulaičio misijoje, 12:30 val. p.p.
Lie tuvių dailės mu ziejuje, PLC, Le -
monte, vyks knygos ,,Amerikos lietu-
vių Montessori draugija 1958–2008
m.” sutiktuvės. Knygą pristatys Da -
nutė Bin dokienė. Muzikinę programą
atliks pianistė Frances Covalevsky.

�Mieli Lietuvių operos rėmėjai! 
2008 m. lapkričio 15 d. ruošiamas lė -
šų telkimo vajaus pokylis, kuris įvyks
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 5620
S. Claremont Ave., Chicago. Meninę
programą atliks Lietuvių ope ros so -
listai ir choras. Kokteiliai – 6:30 val.
v., programa – 7:30 val. v., vakarienė
– 8 val. Bilietus įsigyti galite tel. 773-
501-6573 (E. Abli n gytė); telefonais
630-257-6481 ir 630-247-4422 (V.
Savrimienė) arba ,,Atlan tic Express”
(šalia ,,Seklyčios”) tel. 773-434-7919.

�Pasaulio lietuvių mokslo ir kū -
rybos simpoziumas (MKS), kuris
vyks  2008 m. lapkričio 26–30 dieno-
mis, Lemonte, IL. MKS svetainės
elektroninis adresas užsiregistruoti
yra www.mks14.com.  Daugiau infor-
macijos tinklalapyje: www.JAVLB.org

�JAV LB XVIII tarybos 3-iąją se -
siją, kuri įvyko š. m. rugsėjo 26–28
dienomis Bostone, pasveikino abiejų
partijų kandidatai į JAV prezidentus
Barack Obama ir John McCain. Jų
pasveikinimo tekstus originalo ir
lietuvių kalba galima perskaityti JAV
LB tiklalapyje adresu:

www.javlb.org/javprez2008_lt.php

�,,Draugo” šimtmečiui paminėti
bus išleistas  gausiai nuotraukomis
ilius truotas leidinys. Norintys užsi -
sakyti šią knygą čekį (35 dol.) pra -
šome rašyti ,,Draugo” vardu ir siųsti
adresu: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL
60629, pažymint ,,Prenumerata kny-
gai”. Vėliau leidinys bus brangesnis.
Laukiame aukų leidiniui paremti.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

JAV LB Kultūros taryba kviečia
lietuvių visuomenę siūlyti kandida-
tus 2008 metų kultūros  premijoms
gauti. Kandidatus komisijoms
siūlyti iki š. m. spalio 30 d. Pre-
mijos – po 1,000 dol. Šiais metais pre-
mijų rėmėjas yra JAV LB Krašto val-
dyba.

Dailės premija –  skiriama JAV
lietuviams dailininkams, kurie daly-
vauja kultūrinėje veikloje. Dailės pre-
mija apima visas meno šakas – tapy-
bą, grafiką, skulptūrą, fotografiją,
keramiką ir tekstilę-audinius. Komi -
sijos pirmininkė Laima Apana vičie-
nė, Čiurlionio galerijos direkto rė. Ad -
resas: Laima Apanavičienė, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Teatro premija skiriama JAV
lietuviams teatralams, kurie dalyvau-

ja kultūrinėje veikloje. Apima teatro
vienetus, režisierius bei ilgamečius ir
nusipelniusius teatro darbuotojus.
Ko misijos pirmininkė yra Laima Ši -
leikytė-Hood. Adresas: Laima Šilei -
kytė-Hood, 40 Fifth Ave., New York,
NY 10011.

Spaudos darbuotojo – ben-
dradarbio premija skiriama tiems,
kurie dalyvauja JAV lietuviškoje
spau doje. Ypatingas dėmesys skiria-
mas tautiškumo, bendruomenišku-
mo, lietuvių telkinių veiklos, Lietu -
vos valstybingumo temoms. Apima
žurnalistus, spaudos darbuotojus
(korespondentus) bei redaktorius.
Spaudos darbuotojo komisijos pir mi -
ninkas – Edvardas Šulaitis. Adresas:
Edvardas Šulaitis, 1330 S. 51st Ave.,
Cicero, IL 60804.

Siūlykite kandidatus 2008 metų 
Kultūros  premijoms gauti

,,Draugo” knygynėlyje istoriko
Egidijaus Aleksandravičiaus mono-
grafija apie mažiau tyrinėtus poeto ir
vys ku po Antano Baranausko gyveni-
mo as pektus. Šis leidinys truputį ne -
įprastas ir dėl to, kad parašyta gal -
vojant apie lenkų skaitytoją, vienu
me tu rengtas ir lenkiškas vertimas,
ir lietuviškas variantas. Ši knyga –
tai istoriko bandymas, remiantis
biog rafine medžiaga, naujai nušviesti
mažiau tyrinėtus poeto bei vyskupo
gyvenimo momentus, pažvelgti į A.
Baranauską ne tiek kaip į poetą, kiek
į istoriką, visuome nininką, politiką,
gyvenusį daugiakultūrėje aplinkoje.

Autorius turbūt pirmasis bando su -
sie ti jauno poeto tautinį patriotizmą
ir brandaus, uždaro vyskupo verty -
bes, susekti jo mąstymo kitimo kelią.
Mėginama suprasti lietuviškoji A.
Baranausko tapatybė, paaiškinti jo
ati tolimą nuo lietuvių atgimimo ide-
alų. 

A. Baranausko gyvenimas nagri -
nė jamas ne literatūriniu, o kultūros
istorijos atžvilgiu. Pasak monografi-
jos autoriaus, jis siekęs ,,parašyti
apybraižą, kuri atlieptų besikei čian -
čio dabartinių lietuvių ir lenkų gyve -
nimo poreikius”, perkratyti ,,savųjų
tautinių hagiografijų atmintis”, ats -
kleisti ,,daugiakultūrių mūsų he rojų,
padalijusių talentą abiem tautoms,
pa sirinkimo sudėtingumą”.

Istorikas prof. E. Aleksandra vi-
čius pažįstamas mūsų skaitytojui. Jis
ne kartą  lankėsi JAV su paskaitomis,
o nese niai da lyvavo Santaros Švie sos
suva žiavime.

Knygą išleido leidykla „Versus
aureus” 2003 metais. 

Knygos kaina  — 17 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10.25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Giesmininko kelias”

Dailininkė Saulė Pik-
tys kartu su kitais 17 me-
nininkų buvo pakviesta
dalyvauti kasmetinėje
parodoje, kurią ruošia
organizacija ,,The Heart
Touch Project”, įsikūrusi
1995 metais. Visas šios
parodos pelnas bus skir-
tas vaikų, moterų ir vyrų
gydymui ligoninėse ir jų
slaugai namuose. Paro-
dos atidarymas vyko
spalio 5 d. The Artists’
Gallery (2903 Santa Mo-
nica Boulevard, Santa
Monica).
Saulė Piktys prie savo
darbų. Nuotrauka iš asme-
ninio S. Piktys albumo.

LR gene ra linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė spalio 5 d. kalbėjo Lie-
tuvos vaikų globos būrelio „Saulutė” suruoštame „Atvi ro žodžio” forume.
Susitikimas vyko Pasaulio lietuvių centro  didžiojoje salėje, Lemonte. 

Laimos Apanavičienės nuotr.


