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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Įvairios žinios (p.
2, 8)
•Referendumas, kurio
nenorėjo valdžia ir duji-
ninkai (p. 3)
•Iš Lietuvos sugrįžus (p.
4)
•Nuomonė. Kuo lietuviai
yra geresni? (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Legendinių lakūnų pa-
liktas kelrodis – meilė (p.
8–9)
•XII Teatro festivaliui
pasibaigus (p. 10)
•,,Dainuoju dainą Vilniu-
je” (p. 11)

Europa neteikia vilçiû dèl IAE

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) –
Lietuvos kultūros centrų sąjunga ta-
po Europos kultūros centrų tinklo
(ENCC) nare. Šis pripažinimas pel-
nytas Briuselyje vykusios Europos
kultūros centrų tinklo konferencijos
metu.

Anot Vilniaus miesto savivaldy-
bės, narystė Europos kultūros centrų
tinkle atvers kelius platesniam tarp-
tautiniam bendradarbiavimui, kul-
tūriniams mainams, bendrų projektų
rengimui, Lietuvos kultūros prista-
tymui Europoje ir visame pasaulyje.
Lietuvos kultūros centrų sąjunga,
įkurta 2002 m., vienija 143 Lietuvos
kultūros centrus.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) –
Jungtinėje Karalystėje, JAV ir Rusi-
joje gyvenantys Lietuvos piliečiai Sei-
mo rinkimuose balsavo aktyviausiai.

Vyriausiąją rinkimų komisiją
(VRK) pasiekė visų diplomatinių ats-
tovybių turimi duomenys apie balsa-
vimą Seimo rinkimuose ir referendu-
me dėl IAE likimo.

VRK duomenimis, Jungtinėje
Karalystėje balsavo 1,850, Airijoje –
962 Lietuvos piliečiai. Lietuvos am-
basadoje Washington, DC ir konsula-
tuose Chicago, New York, taip pat
garbės konsulatuose iš viso balsavo
1,714 Lietuvos piliečių.

Palyginti su šiais rinkimais, dip-
lomatinėse atstovybėse JAV per 2004

m. Seimo rinkimus balsavo kur kas
daugiau – 2,721 pilietis. Tuo tarpu
Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje 2004
m. balsavusių buvo ženkliai mažiau –
atitinkamai 562 ir 170 rinkėjų. Iš viso
užsienyje Seimo rinkimuose balsavo
9,127 rinkėjai. 2004 m. Seimo rinki-
muose užsienyje dalyvavo 9,056 rin-
kėjai.

Briuselis, spalio 16 d. (ELTA/
BNS/,,Draugo” info) – Po susitikimų
su Europos Sąjungos (ES) vadovais
Lietuvos valdžios atstovai sako išgir-
dę paramos žodžius, jog Lietuva ne-

bus palikta viena su savo energetinė-
mis problemomis, bet neneigia nega-
vę palaikymo dėl sumanymo pratęsti
Ignalinos atominės elektrinės (IAE)
darbą.

Energetikos klausimams Briuse-
lyje posėdžiaujanti Europos Vadovų
Taryba daugiausia dėmesio skyrė per
prezidentų ir premjerų vakarienę. Jo-
je kalbą sakė ir prezidentas Valdas
Adamkus, kuria siekė atkreipti dė-
mesį į sunkią Lietuvos padėtį. Valdas
Adamkus pabrėžė, kad be jungčių su
Švedija ir Lenkijai Lietuvai gresia
energetinis bankrotas. Lietuvos va-
dovo nuomone, naftotiekio iš Rusijos
„Družbos” patirtis ir papildomos iš-
laidos už importuojamus energeti-
nius išteklius liudija, kad teks mokėti
ypač brangią kainą už visišką ener-
getinę priklausomybę nuo Rytų kai-
mynės.

,,Pristačius Ignalinos klausimą
visiems buvo aišku, kad tai – ne tik
Lietuvos klausimas, bet jis taps visos
ES klausimu”, – sakė Lietuvos vado-
vas. V. Adamkus pareiškė, kad ES ne-
leidus pratęsti IAE veiklos, už pasek-
mes turėtų sumokėti ne Lietuva, o
Briuselis. Nukelta į 6 psl.

Lietuvos kultùros
centrai pripañinti
Europoje

Baltijos šaliû jaunimas kuria
ateities planus gimtinèms

Iš kairės: Prancūzijos prezidentas N. Sarkozy ir premjeras F. Fion bei Lietuvos va-
dovas V. Adamkus – ES vadovų susitikime Briuselyje. EPA-ELTA nuotr.

Vilnius, spalio 16 d. (Delfi.lt) –
Nevyriausybinė organizacija Baltijos
vizijos grupė (BVG), kurią neseniai
įkūrė garsios Londono ekonomikos

mokyklos (London School of Econo-
mics, LSE) studentai iš Lietuvos,
Latvijos ir Estijos, kviečia diskutuoti
apie politines ir ekonomines proble-
mas šiame regione.

Lietuvos ambasadoje Jungtinėje
Karalystėje rengiama pirma apskrito
stalo diskusija „Baltijos komanda:
koks žaidimo planas?”. Jos metu bus
aptariami ir ekonominiai klausimai,
ir bendros užsienio politikos proble-
mos bei gairės.

Jaunų žmonių sumanymu susi-
domėjo žinomi politikos ir verslo ats-
tovai. Čia bus pristatyta BVG ekono-
minių ir politinių sprendimų vizija,
vėliau bus diskutuojama apie vidaus
ir išorės politiką. Renginio globėjas
Lietuvos ambasadorius Jungtinėje
Karalystėje Vygaudas Ušackas teigė
dedąs nemažai vilčių į šį sumanymą
„Manau, kad BVG turi dideles gali-
mybes tapti rimta patariamąja orga-
nizacija, kuri kritiškai vertintų eko-
nominius, socialinius ir politinius
procesus Baltijos valstybėse ir skatin-
tų tinkamų sprendimų ieškojimą.”

Būsimasis Londono ekonomikos mo-
kyklos (London School of Economics)
pastatas. Delfi.lt nuotr.

Daugiausiai balsavusiû buvo Jungtinèje Karalystèje
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Praėjusį sekmadienį, spalio 12 d.,
„Lituanicos” vyrų futbolo vienuolikė
pratęsė savo pergalingą žygį „Metro-
politan” lygos I divizijoje, pelnydama
penktąjį iš eilės laimėjimą. Šį kartą
lietuviai Lake Villa, IL miestelyje
gražiai susidorojo su čekų „Morava”
vienuolike, ją įveikdama 3:1.

Po be įvarčių pasibaigusio pirmo-
jo kėlinio varžovai netikėtai pirmavo
1:0 savo naudai. Bet tas paskatino
mūsiškius labiau susiimti ir daugiau
pulti „Moravos” vartus. Tai jiems at-
nešė apčiuopiamos naudos ir „Litua-
nicos” vyrai pelnė tris įvarčius. Jų
autoriai Mindaugas Palaima, Nidijus
Puškorius ir Arnoldas Kardašas.
Kaip žinome, pirmieji du yra „Litua-
nicos” senbuviai ir dažnai pradžiugi-
na įvarčiais, o trečiasis – dar tik nese-
niai įsijungė į komandos eiles.

Po šios pergalės „Lituanica” dar
stipriau įsitvirtino pirmenybinės len-
telės viršūnėje. Nepaisant to, kad
„Lituanica” yra sužaidusi vienerio-
mis rungtynėmis mažiau negu kai
kurios kitos komandos, mūsiškiai
turi 15 taškų. Antroje vietoje eina
„Belgrade” su 12 taškų. Toliau: „Lions”
ir „Kickers” – po 10, „International”
– 7, „Morava” – 6 ir t. t. Paskutinėje
vietoje – „Highlanders”, kuri neturi
nė vieno taško.

Šį sekmadienį, spalio 19 d., 2 val.
„Lituanica” rungtyniaus namų aikš-
tėje – Bambrick Parke, Lemonte. Jos
varžovas – lentelės viduryje stovinti
„International” vienuolikė, kurią
įveikti neturėtų būti sunku. Nors,
aišku, varžovai lengvai  pasiduoti
nežada.

Šį šeštadienį baigsis ČLFL pirmenybės

Penktoji „Lituanicos” futbolininkų pergalė

Šį šeštadienį, spalio 18 d., mažo-
joje aikštėje prie Pasaulio lietuvių
centro bus žaidžiamos baigiamosios
Čikagos lietuvių futbolo lygos (ČLFL)
rungtynės. Finalinis susitikimas, ku-
riame pasirodys „Pokerio klubo” ir

„Legalų” komandos, prasidės 4 val. p.
p. Laimėtojams bus įteikta ČLFL
lygos Čempionų taurė ir medaliai.
Dėl trečios vietos – nuo 2:30 val. p. p.
rungtyniaus „Tauragės” ir „Litusco”
komandos.

Lietuvos rinktinė pralaimėjo Serbijai
Po dviejų pergalių 2010-ųjų metų

pasaulio pirmenybių atrankos turny-
re (Lietuva įveikė Rumuniją 3:0 ir
Austriją 2:0) praėjusį šeštadienį mū-
siškiai turėjo nuryti karčią piliulę.
Žaisdami  Belgrade, Lietuvos futboli-
ninkai turėjo nusileisti šeimininkams
0:3.

Šį kartą stambių klaidų darė
Lietuvos vartininkas Ž. Kačemarskas
ir jau 6-ąją žaidimo minutę serbai iš
kampinio paleistą kamuolį su galva
sugebėjo įmušti į lietuvių vartus.

Spalio 15 d. Lietuvos rinktinė
Dariaus ir Girėno stadione išbandė
jėgas priešpaskutinėje vietoje stovin-
čią Farerų salų ekipą, kuri praėjusį
šeštadienį sugebėjo sužaisti lygiomis
(1:1) su Austrijos futbolininkais.

Šį kartą Lietuvos futbolininkai

sugriebė tris taškus, įveikę Farerų
salų futbolininkus 1:0. Vienintelį
įvartį į svečių vartus įmušė pirmame
kėlinyje 20–ąją minutę pasižymėjęs
komandos kapitonas Tomas Danile-
vičius.

Tokiu būdu Lietuva iškovojo tre-
čią pergalę iš keturių ir su 9 taškais
pirmauja Europos 2-osios zonos
grupėje. Antroje vietoje liko Serbija
su 6 tšk., trečioje Austrija – 4 tšk.,
ketvirtoje vietoje Prancūzija – 4 tšk.,
penktoje – Rumunija (3–5 vietos
paskirstytos pagal geresnį įvarčių
santykį), šeštoje vietoje Farerų salos
– 1 tšk.

Šiomis rungtynėmis Lietuvos
rinktinė baigė šių metų rungtynes 7-
oje atrankinėje grupėje ir toliau rung-
tyniaus 2009 metais.

JAV futbolo rinktinė įveikė Kubą
JAV futbolo rinktinė taip pat

dalyvauja 2010-ųjų metų pasaulio
pirmenybių atrankos turnyre. Ji pra-
ėjusį šeštadienį žaidė atsakomąsias
rungtynes su Kubos futbolininkais
Washington, DC. Po minimalios per-
galės (1:0) Havanoje, amerikiečiai

namuose pasirodė žymiai geriau ir
sutriuškino varžovus net 6:1.

Pirmame kėlinyje JAV rinktinė
dar nebuvo įsižaidusi ir ji pirmavo tik
2:1. Tačiau po pertraukos ji pelnė 4
įvarčius ir šventė didžiulę pergalę.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn.

$57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00 

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu 

Metams $70.00
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EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LOTK) prezidentas Artū-
ras Poviliūnas pasiekė savotišką re-
kordą: spalio 10 d. Karoliniškių vieš-
bučio konferencijų salėje įvykusioje
LTOK generalinės asamblėjos rinki-
mų sesijoje jis buvo perrinktas šešta-
jai ketverių metų kadencijai.

Šis 57-erių sporto darbuotojas,
kuris LTOK vadovauja nuo šio ko-
miteto atkūrimo (1988-ųjų), buvo
perrinktas vienbalsiai. Už A. Povi-
liūną balsus atidavė visi 81 posėdyje
dalyvavusieji atstovai. Tiesa, daugiau
kandidatų ir nebuvo pasiūlyta.

Po rinkimų A. Poviliūnas teigė,
kad LTOK veikla neapsiriboja vien
dalyvavimu olimpiadose. Darbo barai
yra kur kas platesni – olimpinio švie-
timo programų vykdymas, olimpinės
akademijos veikla, darbas su sporto
veteranais, lėšų kaupimas, nes iš val-
stybės biudžeto tiesiogiai pinigų ne-
gaunama.

Išrinkta ir daugiau 
pareigūnų

Toje pačioje sesijoje LTOK vice-
prezidentais perrinkti Algirdas Ras-
lanas (Kūno kultūros ir sporto depar-
tamento gen. direktorius) ir Vytas
Nėnius. LTOK generaliniu sekreto-
riumi perrinktas Vytautas Zubernis.
Donatas Kazlauskas išrinktas šio
komiteto iždininku.

LTOK vykdomojo komiteto na-
riais išrinkti: olimpinės čempionės
Vida Vencienė, Daina Gudzinevičiū-
tė, Lina Kačiušytė, taip pat Valenti-
nas Paketūras, Eimantas Skrabulis,
Albinas Grabnickas ir Mindaugas
Balčiūnas.

Tą pačią dieną surengtoje LTOK
generalinės asamblėjos ataskaitos
sesijoje buvo išrinkta ir nauja LTOK
revizijos komisija. LTOK generalinei
sesijai priklauso 102 LTOK nariai, 25
LTOK garbės nariai ir vienas LTOK
garbės sekretorius. LTOK generalinę
asamblėją sudaro po du olimpinių
sporto šakų federacijų atstovus, po
vieną atstovą iš kitų pripažintų
sporto organizacijų, LTOK atkūrimo
grupės nariai, olimpiniai čempionai.

Daugiau apie LTOK prezidentą
A. Poviliūną

A. Poviliūnas gimė 1951 m. rug-
pjūčio 10 d. Kaune ir čia baigė vidu-
rinę mokyklą. Studijavo LKKI, po to
– Sąjunginio kūno kultūros MTI
Maskvoje aspirantūroje. Ėjo daug pa-
reigų: buvo Kauno vaikų sporto mo-

kyklos krepšinio treneris, LKKI dės-
tytojas ir vyr. dėstytojas, „Atleto” vy-
rų krepšinio komandos vyr. treneris,
LKP CK kūno kultūros ir sporto
komiteto pirmasis pavaduotojas ir kt.
Jo plačiašakė patirtis padėjo jam
tokioje atsakingoje vietoje.

Yra parašęs vadovėlių ir knygų
sporto tema. Viena jų – „Olimpinė
ugnis negęsta” pasirodė 1995 m. A.
Poviliūnas           Nukelta į 9 psl.

Rungtyniavo Lietuvos jauniai
Lietuvos jaunių rinktinė (iki 19

m.) žaidė atrankos turnyre dėl
patekimo į Europos jaunių čempi-
onatą.

Keturių komandų turnyre iš trijų
susitikimų lietuviai surinko 3 taškus
ir užėmė III vietą. Į tolimesnį ratą pa-
teko dvi pirmosios komandos: Vo-

kietija (9 tšk.) ir Olandija (6 tšk.).
Lietuva laimėjo tik vieną susi-

tikimą, nugalėdama Liuksemburgą
3:0. Lietuvių naudai įvarčius įmušė
Aleksandras Babachinas (6-ąją min.),
Edvinas Petkus (34-ąją min.) ir Jau-
nius Juozaitis (per papildomą laiką).

A. POVILIŪNAS LIKO LIETUVOS TAUTINIO
OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTU

Naujas LTOK vykdomasis komitetas. Pirmoje eilėje (iš k.): V. Nėnius, V. Zu-
bernis, A. Poviliūnas, A. Raslanas, D. Kazlauskas, antroje - L. Kačiušytė, A.
Grabnickas, D. Gudzinevičiūtė, E. Skrabulis, V. Vencienė, V. Paketūras, M.
Balčiūnas.                                                                           Alfredo Pliadžio nuotr.
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Skaičiai, sukaktys ir
numerologija       

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Tiesiog sunku įsivaizduoti kasdieninį gyvenimą be skaičių. Skaičius
randame datose, ant laikrodžio. Vis didėjančius skaičius matome
savo buitinėse sąskaitose. Rinkimų įkarštyje skaitome įvairių

apklausų rezultatus, pateikiamus skaičiais ir juos matydami džiaugiamės
arba nerimaujame. Skaičiuose skęsta įvairių sukakčių aprašymai, visokie
jubiliejai, prisiminimai ir paminėjimai. Kalbant apie jubiliejus – čia ypač
mėgstame didelius skaičius.

Amerikoje jau paminėjome Jamestown 400 metų sukaktį. Rinkomės,
meldėmės ir giedojome Marijos apsireiškimo 400 metų Šiluvoje proga.
Quebec miestas Kanadoje šįmet savo 400-tuosius metus dar vis bene šven-
čia. Santa Fe už poros metų irgi 400-metį švęs. Protestantai ruošiasi 500
metų reformacijos paminėjimui 2017 metais. Lietuva ruošiasi tūkstant-
mečiui nuo Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose archyvuose. Ateiti-
ninkų organizacija savo šimtmetį švęs 2010 metais, o ištikimas ,,Drau-
gas” savo pirmąjį amžių užbaigs kitais metais. Čia tik pora po ranka pa-
sitaikiusių sukakčių. Sukaktys minimos ir žmonių amžiaus atvejais. Šim-
tas metų, 75 metai nuo gimimo ir t.t. Panašūs skaičiai menami ir mirčių
paminėjimuose.

Įdomu, kad visos šios sukaktys neminimos kasmet, bet tik išskirti-
nėmis progomis. Tie proginiai skaičiai dažniausia baigiasi su 0 arba 5,
pvz., 75-ąjį, 100, 250, 400, 500 ir t.t. Neteko girdėti, kad kas būtų iškil-
mingai minėjęs savo amžiaus 76 gimtadienį, arba 114 metų kokio, nors
svarbaus įvykio sukaktį. Šiais reiškiniais susidomėjęs, knisausi po įvai-
rius šaltinius. Ten radau informacijos apie įvairių skaičių prasmę Šventa-
jame Rašte. Nors ten aiškiai nesakoma, ką koks numeris reiškia, tačiau
numerių prasmę galima išskaityti tarp eilučių.

Numeris vienas – tai vienybės numeris. Yra tik vienas Dievas. Nu-
meris du – dažnai matome dvi kokio nors nesutarimo puses arba turime
dvi viena kitą papildančias mintis. Trys – tai Šventos Trejybės skaičius.
Septyni – numeris reiškia pilnumą, išbaigtumą. Turime septynias dienas
savaitėje, septynias dorybes, septynias didžiąsias nuodėmes, septynis sak-
ramentus. Skaičius ,,septyni” Šv. Rašte minimas 300 kartų.

Dešimt – turime dešimtį Dievo įsakymų, buvo dešimt marų Egipte,
šventraštyje skaitome apie dešimtį mergelių. Dvylika – dvylika buvo Iz-
raelio genčių, dvylika apaštalų. Jėzus buvo dvylika metų, kai viešai pasiro-
dė sinagogoje. Keturiasdešimt – Šv. Rašte skaitome apie 40 dienų lietų ir
po jo sekusį tvaną. Mozė po 40 metų gyveno Egipte, Arabijoje ir dykumo-
je. Karalius Dovydas valdė 40 metų. Jėzaus pasnikavimas dykumoje tęsėsi
40 dienų. Tačiau specialistai Šv. Rašto skaičiuose nemato kažko paslaptin-
go.

Numeriais išreiškiamos įvairos sukaktys, antai, kaip amžiaus, vestu-
vių ir mirties. Sukaktys turi savo pavadinimus, kilusius iš lotynų kalbos.
Turime metines, dvimetį, trimetį, keturmetį, penkmetį ir t. t. Turime si-
dabrinę (25 metai), auksinę (50 metų), deimantinę (75 metai), šimtmeti-
nę (100 metų) sukaktis. Su savo lotyniškos kilmės pavadinimais turime
125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 2,000
metų sukaktis.

Besidomintiems skaičiais ir sukaktimis anksčiau ar vėliau teks susi-
durti su numerologija. Tai ,,mokslas”, ieškąs santykių ir prasmės tarp
skaičių ir jų reikšmės asmens gyvenime. Kadangi skaičiai savaime neturi
jokios įtakos žmonių gyvenimui, tai tokių ryšių ieškojimas nėra nieko dau-
giau, kaip tikėjimas prietarais, nors tuo bandoma numerologiją priskirti
mokslui ar menui. Tačiau tai nereiškia, kad žmonės tuo nesidomėtų.
Anaiptol, yra susikūręs numerologijos kultas ir iš to išplaukianti pramo-
nė. Smalsuoliams už pinigus siūloma išpranašauti jų ateitį ir nurodyti gy-
venimo kryptį. Tokius patarnavimus asmeniškai duoda visokie ,,aiškiare-
giai”. Dabar tokių paslaugų gausu ir viską siūlančiame internete. Žmonės
nori iš kito šaltinio girdėti, kad turi slaptų jėgų ir patrauklumo. Žmogus
turi būti gana desperatiškoje padėtyje, kad patikėtų ir pasitikėtų apie jį
nieko nežinančiu asmeniu. Aišku, yra tokių, kurie siekia, tiesiog trokšta
gauti  nurodymų iš šalies, kaip tvarkytis su savo gyvenimu.

Kai kuriuose šaltiniuose Pitagoras laikomas numerologijos tėvu. Da-
lis jo pasekėjų numerių visatoje ir geometrinėse formose įžiūrėjo kažką
mistiško ir paslaptingo. Tačiau nėra duomenų teigti, kad pats Pitagoras
tam tikrų skaičių ar jų kombinacijų pagalba būtų bandęs aptarti savo pa-
sekėjų asmenybes ar pranašauti ateitį. Su laiku numerologija tapo pseu-
domatematika arba matematikos atskala. Panašaus likimo susilaukė ir
ezoterinė astrologija, užleidusi kelią mokslinei astronomijai, o chemija at-
siribojo nuo alchemijos.

Daugeliu atvejų įvairios sukaktys, išreikštos skaičiais, priverčia mus
pagalvoti, susimąstyti, prisiminti, džiaugtis ar liūdėti. Tačiau skaičiais ga-
lima ir žaisti, net kitus pralinksminti, priversti juos nusišypsoti. Neseniai
elektroniniu paštu gavau tokius apskaičiavimus. Jei prieš metus už
1,000.00 dol. būtumėte nusipirkę ,,Delta Airlines” akcijų, jų vertė šian-
dien būtų 49.00 dol. Jeigu prieš metus už 1,000.00 dol. būtumėte nusi-
pirkę AIG akcijų, jų vertė šiandien būtų 33.00 dol. Jeigu prieš metus už
1,000.00 dol. būtumėte nusipirkę ,,Lehman Brothers” akcijų, šiandien jos
būtų bevertės.  Nukelta į 9 psl.

ALVYDAS MEDALINSKAS

Referendumui dėl Ignalinos ato-
minės elektrinės darbo pratęsimo
žlugus, premjeras ir socialdemokratų
vadovas Gediminas Kirkilas atsako-
mybę suvertė Vyriausiajai rinkimų
komisijai. Premjerui užkliuvo iš tik-
rųjų teisinei demokratinei valstybei
skandalingas faktas: net 12 procentų
Lietuvos rinkėjų negavo kvietimų
ateiti balsuoti spalio 12 dieną.

Tautos prisikėlimo partijos vado-
vas Arūnas Valinskas tvirtino, jog
kalti tie, kas pasiūlė referendumo
idėją, nes šis referendumas buvo ne-
reikalingas. Patys referendumo orga-
nizatoriai iš skirtingų politinių parti-
jų iki šiol nekomentavo žlugusio re-
ferendumo priežasčių.

O gal tai nesvarbu? Referendu-
mas nepavyko ir gal užmirškime apie
jį. Gerai būtų, kad ir mūsų partneriai
Europoje to neprisimintų, kai susi-
tiks su savo kolegomis iš Lietuvos šią
savaitę Europos Vadovų taryboje. Bet
kuriuo atveju tiek mes patys, tiek ir į
mūsų pasiūlymus neuždaryti Igna-
linos atominės elektrinės arba, kaip
dabar sakoma, modifikuoti atominės
elektrinės stabdymo laiką, skeptiškai
žiūrintys mūsų partneriai Europoje
puikiai supranta, kad nepavykęs re-
ferendumas dar labiau apsunkina to-
lesnio sprendimo paiešką, naudingą
Lietuvai.

Žinoma, siūlant organizuoti šį re-
ferendumą netrūko partijų noro pasi-
naudoti referendumu rinkimų tiks-
lams, populizmo, bet būta ir tikro
entuziazmo. Pernelyg ilgai tos ša-
lutinės referendumo organizavimo
priežastys buvo keliamos į viešumą ir
pernelyg vėlai suprasta, kad jis gali
tapti papildomu argumentu mūsų
derybininkams Briuselyje.

Tik paskutinėmis dienomis prieš
pat referendumą aukščiausieji šalies
politikai ėmė agituoti už Ignalinos
atominės elektrinės darbo pratęsimą.
Iki to meto apie referendumo svarbą
derybose su Briuseliu kalbėjo tik
premjeras G. Kirkilas, bet tik pusbal-
siu, kai klausė žurnalistai.

Prieš pat spalio 12 dieną savo
požiūrį pakeitė prezidentas Valdas
Adamkus. Visą mėnesį kalbėjęs, kad
šis referendumas yra žmonių kvaili-
nimas, jis netikėtai paragino balsuoti
už atominės elektrinės darbo pratę-
simą. Savaitės pabaigoje žiniasklaido-
je pasirodė ir kiti raginimai balsuoti
už Ignalinos atominės elektrinės dar-
bo pratęsimą, bet per vėlai.

Kodėl Lietuvos valdžia taip ilgai
klaidino savo neapsisprendimu šalies
piliečius ir iki paskutinės dienos darė
tiek mažai, kad referendumas pavyk-
tų? Ar tik dėl jau minėtų, šalutinių
priežasčių? Vyriausioji rinkimų ko-
misija parengė informaciją, kaip už-
pildyti rinkimų į Seimą biuletenius,
bet neteko girdėti, kad būtų medžia-
ga spaudai, radijui ar televizijai, kaip
pildyti referendumo biuletenius. Kai
kurie žmonės, atėję prie balsadėžių,
nustebo sužinoję, kad rinkimų dieną
rengiamas ir kažkoks referendumas.

Tačiau jeigu referendumas dėl

Ignalinos atominės elektrinės darbo
pratęsimo būtų pavykęs, Lietuvos
valdžia iš partnerių Europos Sąjun-
goje būtų išgirdusi: matote, jūsų
piliečiai yra susirūpinę dėl būsimos
energetinės padėties šalyje, tai kodėl
jūs tiek metų nesiruošėte būsimiems
iššūkiams, uždarius atominę elek-
trinę? Juk apie įsipareigojimą užda-
ryti elektrinę žinojote, pasirašę stoji-
mo į ES Sutartį.

Mūsų partneriai Europoje, kurie
girdėjo, kaip Lietuvos vadovai, prezi-
dentas ir premjeras savo šalyje ne
kartą per šiuos metus skelbė pareiš-
kimus, jog iškels Ignalinos atominės
elektrinės darbo pratęsimo klausimą
aukščiausiuoju ES lygiu, nustebę tu-
rėtų perversti iš naujo Europos val-
stybių vadovų susitikimų protokolus,
nes atrodo, kad iki šiol tokio klausi-
mo Lietuvos vadovai ten nebuvo iš-
kėlę. Nepaisant visų pažadų. Šią sa-
vaitę, metams einant į pabaigą, tai
bus pirmas kartas.

Jeigu referendumas būtų pavy-
kęs, mūsų šalies vadovai galėjo susi-
durti ir su problemomis šalies viduje,
aiškindami, kodėl sunkiai vykdoma
piliečių valia. Iš tikrųjų, tokiam refe-
rendumui pavykus, ne kiekvienam
šalyje būtų galima paaiškinti, kad
referendumas tik sustiprina valdžios
argumentus, jeigu ji vienaip ar kitaip
kels Ignalinos atominės elektrinės
vėlyvesnio uždarymo klausimą, bet
neduoda jokio užtikrinimo.

Ignalinos atominės elektrinės
darbo pratęsimu nėra suinteresuoti
ir rusiškų dujų importuotojai į Lie-
tuvą, susiję su valdžia. Kai elektrinė
bus uždaryta, jų laukia aukso am-
žius, nes visa mūsų šalies energetika,
o per ją ir pramonė bei kiekvienas iš
mūsų, bus pririšti prie rusiškų dujų.

Lietuvos pramonininkų konfe-
deracijos viceprezidento Mykolo Ale-
liūno nuomone, uždarius Ignalinos
atominę elektrinę, Lietuvos ūkiui bus
labai blogai. Pakils elektros ir šilu-
mos kainos. Bet galimybė didinti
elektros kainas sudaro galimybę
kainas kelti ir LEO LT grupei, kuriai
ypač palanki Lietuvos Vyriausybė su
prezidento pritarimu atidavė į rankas
energetikos monopolį. Tai kodėl val-
džia turėjo stengtis, kad referendu-
mas dėl Ignalinos atominės elek-
trinės pavyktų?

Referendumui žlugus, valdžia
gavo labai gerą argumentą. Jeigu
kažką Briuselyje dar pavyktų susitar-
ti, apie ką mįslingai užsiminė prezi-
dentas V. Adamkus, šis susitarimas,
net ir mažas, būtų pateiktas kaip
milžiniškas iškovojimas, pasiektas
nepaisant žlugusio referendumo.  O
jeigu derybos Briuselyje užstrigtų,
valdžia galėtų sakyti, kad dėl nesėk-
mių kalti patys Lietuvos piliečiai,
neaktyviai dalyvavę referendume.

Tačiau beveik 90 proc. piliečių,
dalyvavusių referendume, pasisakė
už Ignalinos atominės elektrinės
darbo pratęsimą, ir tie pusantro pro-
cento nedalyvavusių, dėl ko referen-
dumas žlugo, turėtų sunkiai slėgti
valdžios pečius.

,,Laisvoji banga”

LIETUVOS RINKIMAI-2008

REFERENDUMAS, KURIO NENORĖJO
VALDŽIA IR DUJININKAI
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IŠ LIETUVOS SUGRĮŽUSIŠ LIETUVOS SUGRĮŽUS
JONAS URBONAS

Jau kelios savaitės praėjo, kaip
grįžau iš Lietuvos, kur praleidau be-
veik visą mėnesį. Mano kelionės tik-
slas šiemet buvo dar kartą apsi-
lankyti Šiluvoje, paliesti tą akmenį ir
padėkoti Šv. Mergelei Marijai ir
Aukščiausiajam už visas suteiktas
malones, ypač sveikatą. 

Be Vilniaus buvau Panevėžyje,
kur aplankiau dabar Juozo Balčiko-
nio vardu pavadintą gimnaziją. Čia
susitikau su keliais buvusiais klasės
draugais. Nedaug jų belikę. Man be-
būnant Lietuvoje į amžinybę iškelia-
vo klasiokė Aldona Mečytė. Tėviškėje
Pušalote, kur rugsėjo 13-tą, po šv. Mi-
šių, kurias atnašavo Smilgių parapi-
joje besidarbuojantis klasiokas, pre-
latas Bronius Antanaitis, turėjome
artimųjų ir draugų susibūrimą. 

Rugsėjo 6 d. vėl apsilankiau Kry-
žių kalne. Kryžių kalno aplinka gra-
žiai sutvarkyta. Vis dygsta nauji kry-
žiai. Buvo šeštadienis ir matėsi daug
jaunavedžių porų su palydomis, nešu-
sių naujus kryžius ir statančius juos į
surastą tinkamą vietą. O tų kryžių,
kryželių – tūkstančiai! 

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., vykome
į Šiluvą, kur rugsėjo 6 d. buvo prasi-
dėję Šv. Mergelės Marijos apsireiški-
mo Šiluvoje 400  metų paminėjimo iš-
kilmės. Keliai į Šiluvą buvo pilni au-
tomobilių ir privažiavus prie mieste-
lio sunku buvo rasti vietą pasistatyti
automobilius. Oras buvo puikus.
(Nors tik atvažiavus į Lietuvą, oras
buvo atvėsęs ir reikėjo ieškotis šiltes-
nių rūbų.) Tą sekmadienį stebėtinai
buvo šilta, daugiau nei 95 F,  kai kas
alpo nuo karščio. Šiluvoje, kurio gy-

ventojų skaičius siekia per aštuonis
šimtus, aplinka gražiai sutvarkyta.
Visur pilna piligrimų. Koplyčioje, kur
yra akmuo, ant kurio stovėjo pieme-
nėliams apsireiškusi Šv. Mergelė
Marija, aplink altorių klupčiomis ėję
maldininkai lietė tą akmenį, kai ku-
rie net jį pabučiuodami. Šv. Mišias
atnašavo Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ, padedant būriui
kunigų. 

Po šv. Mišių aikštėje popiežiaus
Jono Pauliaus II prieš 15 metų Šilu-
voje apsilankymui įamžinti buvo ati-
dengtas paminklas. Lietuvos karių
garbės sargyba tai palydėjo šūvių
salvėmis. Visos tos apeigos buvo ro-
domos per Lietuvos televiziją. Re-
miantis žiniasklaidos pranešimais, tą
dieną Šiluvoje lankėsi daugiau nei
10,000 piligrimų. 

Šiluvoje atlaidai tęsėsi visą sa-
vaitę ir didžiausias piligrimų skaičius
suplaukė rugsėjo 14 d. – daugiau nei
30,000. Rugsėjo 15–oji buvo skirta už
Lietuvos ribų gyvenantiems tautie-
čiams. Kaip žiniasklaida pranešė,
buvo susirinkę daugiau nei 5,000 lie-
tuvių iš įvairių kraštų. Gaila, asme-
niškai negalėjau ten dalyvauti dėl
kitų įsipareigojimų. 

* * *
Vilnius, nors vasaros pabaigoje

aptuštėjęs, vis gražėja. Vyksta staty-
bos. Ruošiamasi Lietuvos tūkstant-
mečio paminėjimo iškilmėms. Kated-
ros aikštėje vis dar vyksta statybų
darbai. Užklausus, ar bus pabaigti
statyti Valdovų rūmai, gauni atsaky-
mą ,,Taip”. Bet iš arčiau pažiūrėjus
taip neatrodo, nes žiūrint nuo Min-
daugo paminklo matai, kad dar ne vi-

sur stogas uždengtas. O be to, prieš
man išvykstant atgal spaudoje pasi-
rodė žinutė, kad Valdovų rūmai pas-
tatyti nepasirūpinus gauti miesto lei-
dimą ir reikės juos nugriauti. Dar
vyksta derybos ir dėl kitų paminkli-
nių vietų sutvarkymo. 

Parduotuvės visko pilnos. Kainos
pakilusios ir mažai skiriasi nuo JAV
kainų, bet žmonių pajamos mažesnės.
Rytais ir vakarais automobilių
spūstis – kaip Amerikos didmiesčiuo-
se. Daug kas naudojasi miesto trans-
portu, kuris, bent man atrodo, gana
gerai sutvarkytas. Teko ir man juo
pasinaudoti. Vieno bilieto kaina – 1
Lt 40 c., moksleiviams ir vyresnie-
siems – 70 centų, o peršokusiems 80
metų – tik 55 centai. Jie gauna pa-
našias nuolaidas važiuodami tarp-
miestiniais autobusais. Jaunesniems
ir netinginiams išvykus į kitus kraš-
tus, jaučiamas darbo jėgos trūkumas.
Į Lietuvą skverbiasi nelegalūs žmo-
nės iš Rytų.  

* * *
Mano viešnagės Lietuvoje metu

vyko atstovų į Lietuvos Seimą rin-
kiminė kampanija. Varžėsi 26-sios
partijos. Kiekvieną vakarą TV laidose
vyko debatai. Visi žada savais pini-
gais viską sutvarkyti ir viskuo aprū-
pinti. Kandidatai renkami pagal par-
tijų sąrašus ir kaip pavieniai as-
menys. Jeigu turi geras pažintis, pa-
kliūsi į partijos pirmąjį dešimtuką,
kitaip – galimybių mažai. Taigi, rinki-
mai mažai kuo skiriasi nuo sovietinių
rinkimų, kur buvo tik vienas sąrašas
ir visi už jį balsavo 99.9 procento. 

Žiniasklaidoje, spaudoje ir TV lai-
dose kukliai užsimenama apie Ame-
rikos rinkimus. Ne vienas manęs
klausė, ,,ką amerikonai pasirinks: se-
nuką ar juoduką?” Mano atsakymas
buvo, kad lapkričio 4 d. tai paaiškės.

* * *
Kas gi naujo Amerikos rinkimi-

nėje kampanijoje? Dar prieš pakylant
mano lėktuvui į Lietuvą, per TV pa-
stebėjau pranešimą, kad sen. Barack
Obama nepasiklausė sen. Hillary
Clinton pasisiūlymo ir į vicepreziden-

to postą pasikvietė sen. Joe Biden,
kuris irgi buvo šiųmetinis kandidatas
į prezidentus, dažnai prasitaręs, kad
sen. Obama nėra tinkamas būti pre-
zidentu. Bet politikoje tokių dalykų
pasitaiko. Demokratų suvažiavime
70,000 žmonių miniai Obama, kaip
gladiatorius,  pareiškė, kad jis yra de-
mokratų kandidatas į prezidentus ir
savo kalboje, kurios, kaip žiniasklai-
da skelbė, klausėsi daugiau nei 40
milijonų, vis kaltino sen. John Mc-
Cain, jog jį išrinkus į prezidentus bus
tęsiama prezidento George W. Bush
linija, pažadėdamas viską pakeisti.
Nors dažniausiai po suvažiavimų
kandidatų galimybės pakyla  daugiau
nei 10 procentų, tai neįvyko šį kartą.

Už savaitės respublikonų kandi-
datui sen. McCain, visus nustebinus
pasirenkant Alaska valstijos guber-
natorę Sarah Palin į viceprezidento
postą, dėmesys nukrypo į ją ir jos pri-
sistatymo kalbą. Kaip žiniasklaida
skelbė, jos kalbos klausėsi irgi beveik
40 milijonų amerikiečių. Nežinau,
kaip ilgai, bet iki šiol ji minima pir-
muose JAV spaudos puslapiuose ir
anksčiau truputį silpniau pasirodžius
McCain populiarumas pakilo. Kai
kurie komentatoriai jau vėl pradėjo
skaičiuoti ,,electorių” skaičių. Ir šiuo
metu abu kandidatai laikosi maždaug
vienodai. Šiek tiek buvo kritęs Mc-
Cain populiarumas, iškilus Amerikos
finansinei krizei, bet McCain sustab-
žius savo rinkiminę kampaniją ir
grįžus į Washington, DC prisidėti prie
finansinės krizės išsprendimo, Mc-
Cain vėl pralenkė Obama. 

Savo ankstesnėse pastabose esu
iškėlęs rasinį klausimą. Komentato-
riai vis dažniau apie tai užsimena ir
apklausos rodo, kad tas klausimas tu-
rės įtakos rinkimų rezultatams. Ant-
ra, kas pasirodys stipresnis, spren-
džiant naftos trūkumo klausimą, pri-
klausymą nuo Artimųjų Rytų naftos.
Trečia, kaip bus išspręsta Amerikos
finansinė krizė. Girdėti, kad nema-
žai sen. Hillary Clinton rėmėjų pa-
reiškia balsuosią už McCain. Dar yra
likę beveik trys savaitės iki lapkričio
4 d., ir dar daug kas pasaulyje gali
atsitikti. Straipsnio autorius prie popiežiaus Jono Pauliaus II paminklo Šiluvoje.

Kryžių kalno aplinka gražiai sutvarkyta. Vis dygsta nauji kryžiai.
J. Urbono nuotr.
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org
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dalia.cidzikaite@gmail.com

APIE KANDIDATUS Î SEIMÂ
Su malonumu ir atidumu skaitau

„Drauge” Vytauto Volerto kultūringu
bei kalbos atžvilgiu turtingu stiliumi
bei nuosaikiu tonu parašytus straip-
snius ir vedamuosius. Nebūtų vienas
iš išeivijos iškiliųjų rašytojų, kuris
paprastai mato pusiau pilną stiklinę,
vietoj pusiau tuščios, kuris nepra-
našauja tamsios ateities, bet kantriai,
su viltimi numato šviesesnį rytojų.
Kaip matematikas sugeba pateikti
daugiau pliusų negu minusų. Į š. m.
spalio 8 d. vedamąjį „pažanga visada
juda lėtai” norėčiau įsikišti savo tri-
grašiu.

Vedamajame autorius pateikia
Lietuvos  Respublikos prezidento Val-
do Adamkaus pasisakymą, kuriame
jis  sako, jog yra suradęs krašto pavo-
jaus priežastį ir kad nesitiki po kitų
rinkimų padoresnių seimūnų. Tuo
pačiu teigia, kad kai kas stengiasi,
būtent – Piliečių santalka, kad naujas
Seimas būtų geresnis. Nenoriu pasi-
rodyti pernelyg jautrus, bet jei teisin-
gai suprantu, iš tų dviejų sakinių gau-
nasi subtili užuomina, tarsi LR prezi-
dentas nesistengia, nesirūpina geres-
niu Seimu, geresne krašto ateitimi.
Nemanau, kad prezidentas būtų toks
nejautrus tautos reikalams, kad per
beveik 10 prezidentavimo metų būtų
nesirūpinęs dėl padoresnių seimūnų

sudėties. Manau, kad prezidento pa-
reigos neleidžia jam viešai pasisakyti
už kandidatus.

Be to, V. Volerto vedamajame yra
minimi pažadų nevykdę ir tautai žalą
darantys politikai: balsus pirkęs V.
Uspaskichas, burtais gerovės neat-
nešęs Paksas, korupcijai ragų neap-
laužę socialdemokratai ir žemės ūkio
nepakeitusi didžioji ekonomistė Šat-
rija (K. Prunskienė). Iš jų rinkėjai tu-
rėtų pasimokyti ir per kitus rinki-
mus turėtų jų neprileisti prie val-
džios. O objektyvumo dėlei norėtųsi
paminėti ir Tėvynės sąjungos (kon-
servatorių) partiją. Ji su kitais deši-
niaisiais nuo 1996 iki 2000 m. juk tu-
rėjo Seime žymią persvarą, bet, ne-
padarę kraštui pakankamai gero, ap-
vylė rinkėjus nesilaikydami pažadų,
praradę rinkėjų pasitikėjimą, atsidū-
rė opozicijoje. Po viso to, kaip ten be-
būtų, vis tiek esu įsitikinęs, kad Tė-
vynės  sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų partijos atstovai yra la-
biausiai linkę krikščioniškai pri-
pažinti savo praeities klaidas, už jas
atgailauti ir pasižadėti, kiek tai yra
žmoniškai įmanoma, jų vengti. Užtat
ir balsavau už juos.

Leonidas Ragas
Itasca, IL

TURTO IR GIMINYSTÈS RYÕIO IÕKÈLIMAS
BUVO NEREIKALINGAS

SLAPUKAI, ,,JIDIŠ ŠOKÈJÛ” PIRŠLYBOS 
IR SULAUŽYTOS TAISYKLÈS

Skaitant Prano Visvydo laišką
,,Draugo” laiškų skyriuje, pavadintą
,,Slapukiškai pro pašaipų ūsą” (2008
m. spalio 10 d.), teko nustebti, kad
laiško autorius iškėlė savo oponento
turtingumą ir giminystės ryšius.

Kodėl tai buvo padaryta? Ar nieko
bendro su tuo neturinčiu rašiniu no-
rėta rašantįjį pagerbti ar pažeminti?

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

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. 

NUOMONĖNUOMONĖ

Mes, Kalifornijos Dailiųjų Valgių
Klubas (KDVK), dėkojame Pranui
Visvydui už jo šiltus prisiminimus
apie ,,jidiš šokėjų” šaunias piršlybas
ir už tokį gražų mūsų klubo rekla-
mavimą (,,Draugas”, ,,Laiškų” sky-
rius, 2008 m. spalio 10 d.). 

Toliau – mįslių mįslės ir slapukų
slapukai, koks sudėtingas gyvenimas.
Gerb. Visvydas nepatenkintas vadina
,,slapuku” mūsų KDVK įgaliotinį,
bet, rupūs miltai (!), kai kuriose bio-
grafinėse žiniose nurodoma, kad tik-
roji Visvydo pavardė yra Višomirskis!
Ar Visvydas yra Višomirskio slapu-
kas, ar Višomirskis yra Visvydo sla-
pukas? Pats slapukas kritikuoja?

KDVK buvo įsteigtas kaip kultū-
ringo ir linksmo valgymo klubas
prieš maždaug metus, kada ta garsi
mokslininkė ir laikraščio redaktorė
Monika Bončkutė triukšmingai pagy-
rė JAV lietuvius už mūsų kultūringą
valgymą. 

Vėliau, reaguodami į ,,Draugo”

skaitytojų pareikštą ilgesį matyti
daugiau humoro dienraštyje, kaip
seniau tai darydavo S. Aliūnas, Run-
cė Dandierinas, Balys Pavabalys ir
kiti tokie ,,slapukai”, mes, KDVK,
norėdami šioje ašarų pakalnėje pra-
linksminti mūsų brolius, klaidžiojan-
čius Dievo paukštelius (DP – ,,dypu-
kus”), ir gal net dabartinius trečia-
bangius parašėme dar du, mūsų ma-
nymu, linksmus straipsnelius, vienas
iš kurių taip labai patinka gerb.
Visvydui/Višomirskiui. 

Nors gerb. Visvydas/Višomirskis,
nepasirašęs savo tikrosios pavardės
pats sulaužė savo išsakytą taisyklę ir
vis tiek išlinksniavo ne tik mūsų įga-
liotinio, bet ir jo a. a. tėvo ir a. a. mo-
tinos vardus ir profesijas, gal atleis
mums, jeigu šį kartą į jo paties geneo-
logiją nesigilinsime. 

KDVK įgaliotinis
Slapukų Pašalpos Komiteto

Sekretorius 
San Francisco, CA

Kuo lietuviai yra 
geresni?

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Mėginsiu atsakyti į šį Lauros Ma-
siulytės klausimą. Jos straipsnis
„Lietuvių nepakantumas kitiems
imigrantams” („Draugas”, 2008 m.
rugsėjo 19 d.) sudomino mane savo
antrašte ir patraukė perskaityti.
Tačiau tuo pačiu ir įgnybo širdį –
nuskambėjo lyg visai tautai tai būtų
skiriama. Ji straipsnį pradėjo saky-
dama, jog „Lietuviai labai jautriai
reaguoja, kai kas nors pasijuokia iš jų
išsilikusio ‘sovietiškumo’ ar pavadina
‘rytų europiečiais’ (...)”; ,,kai mus
apibūdina ‘atsilikusio’ krašto atsto-
vais, jaučiamės nemaloniai”. Ačiū
Dievui, kad gyvendama JAV nuo
1947 m. to niekad negirdėjau. Die-
važi, jausčiausi įžeista dėl mielos
tėvynės paniekinimo ir primesto so-
vietiškumo, kuris niekad neprilipo. O
dėl rytų europietiškumo beveik teisy-
bė – geografiškai mes arčiau Rytų,
nei Vakarų, nors visi lietuviai elgiasi,
mąsto, yra išsilavinę vakarietiškai. O
pajuokos niekas nepakenčia (drįstu
spėti – ir pati autorė?). Va, ką tuo
klausimu rašė žymus rusų XIX a. ra-
šytojas romanų autorius ir drama-
turgas Nikolai Vasiljevič Gogol: „Pa-
juokos bijo net ir tas, kuris jau nieko
pasauly nebijo!”

Toliau L. Masiulytė teigia: „(...)
patys mes mėgstame juoktis iš kitų
migrantų”. Ir vėl prisipažinsiu: dėl
Dievo meilės, nei pati, nei mūsų
draugai ar pažįstami tuo niekada
„nesigardžiavome”. Visiškai sutinku
su autore, kad tai nepateisinama,
tiesiog žiauru, visiško neišsiauklėji-
mo požymis. Visiškai pritariu auto-
rei, jei jos teigimas yra tiesa, kad
„lietuvių netolerancija kitoms tau-
toms Lietuvoje yra apverktinas reiš-
kinys”, tačiau tokios netolerancijos iš
tikrųjų šiame krašte tarp lietuvių
neteko patirti (o tokioje Rusijoje, net
sovietų laikais juodosios rasės stu-
dentus primušdavo).

Autorės duotas vaizdelis – dviejų
lietuvaičių „pasikalbėjimas” – tiesiog
pritrenkė savo nešvankumu, net vul-
garumu. Ir kur Laura turėjo „laimės”
sutikti tokius netašytus stuobrius?
Juk jie gadina vardą visiems lietu-
viams, net savo tautai. L. Masiulytė
teigia, kad lietuviai „nemandagiai ir
dažnai su pykčiu (?), įtūžiu neigia-
mom emocijom (?) pašaipiai” vadina
svetimtaučius: „juoda smirdanti bež-
džionė”, „negrai”, „babajai” (?), „ke-
babai” (?). Netikėjau skaitydama kai
kuriuos man niekad negirdėtus žo-
džius. Ar tokia yra išsigimėlių kalba?

Autorė pakišo anekdotą, kaip
reikia atsargiai viešai kalbėti lietu-
viškai. O aš duosiu tikrą atsitikimą,
pačios išgyventą 1949 m. Čikagoje va-
žiuojant autobusu, viena lietuvė sako
šalia sėdinčiai kitai (žiūrėdama į
priešais stovintį juodaodį vyriškį):
„Tik pažiūrėk į tą negrą, jis kaip šo-
koladinis.” O tas, šmakšt, atkišo jai
savo plaštaką ir prabilo gražiai lietu-
viškai: „Ar nori palaižyti?!” Jis dirbo
lietuvio savininko „Progress” leidyk-

loje Bridgeporte ir puikiai išmoko
kalbėti lietuviškai.

Kas dėl „negro” žodžio – pradžio-
je jis nebuvo pašiepimas ar panieki-
nimas. Ispaniškai „negro” – juodas
(vyrui), „negra” (moteriai). Ir taip
prigijo plačiam vartojimui. Tik ame-
rikiečių sviedžiamas „nigger” buvo
užgaulus. Patys juodaodžiai nekentė
žodžio „negro”, keitė jį į „coloured”,
vėliau į „black”, kol pagaliau prigijo
dabar vartojamas „afroamerikietis”
(kaip mūsų  ,,Amerikos lietuvis”).
Vienas „Draugo” bendradarbis, rašy-
damas savo vedamajame apie juodąją
rasę, rašė, jog pastarieji „mėgstantys
save vadinti afroamerikiečiais”. Sa-
kyčiau, ne mėgstantys, bet stačiai rei-
kalaujantys. O tam jie turi pilną teisę
ir pagrindą – visų jų gilios šaknys yra
Afrikoje.

Grįžtant prie to, kaip atsargiai
reikia kalbėti, štai pavyzdys iš mano
patirties, kaip netyčia nenorėdama
įpuoliau į purviną pelkelę. Kalbė-
dama su kultūringa inteligente lie-
tuve (kurios vyras buvo kultūringas
žydas), nieko blogo nemanydama
tarp kitko leptelėjau „juodis”. Mano
pašnekovė užsidegė: „Ar tu pasaky-
tum baltis?” Niekad nedingtelėjo į
galvą, kad tai užgaulus žodis. Visam
gyvenimui gavusi gerą pamoką, nū-
dien ir kitus perspėju. Beje, dėl Lau-
ros mums prikištų lenkų anekdotų,
tai – visai ne lietuvių kaltė. Mes čia
juos radome jau amerikiečių nukaltų
ir plačiai vartojamų. Tik šiandien jie
uždrausti.

Na, dabar pagaliau, kuo lietuviai
yra geresni? Lietuviai, nors ne taip
gausiai, kaip olandai masiškai, gel-
bėjo žydus (Amsterdame žydaitės
Anne Frank muziejuje verkiau), bet
vis tiek daug, didvyriškai, rizikuoda-
mi laisve ar net savo ir savos šeimos
gyvybe, didžiadvasiškai atliko savo
sąžinės darbą – gelbėjo daug žydų,
ypač jų vaikų. Nors žydai nuolat mus
vadina „žydžudžių tauta”, jie vis tiek
pasodino Jeruzalėje per 700–800 me-
džių žydų gelbėtojų garbei. Vienas
lietuvis žydas profesorius su daktaro
laipsniu po Antrojo pasaulinio karo
su savo žmona lietuve katalike, irgi
daktare, išvykęs į Jeruzalę ten dėstė
universitete (mokėjo hebrajų kalbą),
neiškentė ir pabėgo į Čikagą dirbti
paprastą darbą. Anot jo, žydai važinė-
dami už Vokietijos papiltus pinigus
nupirktais „Mercedes-Benz” automo-
biliais, nė puse burnos necypteli apie
vokiečių-nacių įvykdytus žydų žudy-
mus, o tik kasdien dėl to smerkia
lietuvius, lenkus, ukrainiečius bei
kitus. Tuo tarpu šiemet prezidentas
Valdas Adamkus pagerbdamas bei
apdovanodamas žydų gelbėtojus (55
asmenis) Žūvančiųjų gelbėjimo kry-
žiumi pavadino juos: „Jūs buvote ir
esate Lietuvos moralinis veidas!”
Tokių pagerbtų ir apdovanotų lietu-
vių iš viso buvo 935 asmenys! Amžina
garbė priklauso jiems, tiems tiesos,
žmogaus gyvybės ir orumo gynėjams!
O tai tik dalis mūsų taurios tautos
ambasadorių!
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Airiai vèl plùsta î Amerikâ�

Protestuojama prieõ
mokesçiû didinimâ

Žalgirieçiai lieka komandoje 

Europa neteikia vilçiû dèl IAE 

Sukurtas naujos kartos
diagnostikos îrenginys

Vilnius, spalio 16 d. (Balsas.lt) –
Vilniaus universiteto ligoninės (VUL)
Santariškių klinikose pristatytas Lie-
tuvos mokslininkų sukurtas visame
pasaulyje atitikmenų neturintis nau-
jos kartos diagnostikos įrenginys
„ULTRABRAIN echotomoskopas”.

UAB „Medelkom”, bendradar-
biaudami su VUL Santariškių klini-
kų specialistais, sukūrė ir pagamino
šį įrenginį, skirtą galvos smegenų
kraujagyslių ir kitų struktūrų ultra-
garsiniams atvaizdams sukurti per
storuosius kaukolės audinius.

Sukurtas prietaisas nuo įprastų
ultragarsinių echoskopų skiriasi tuo,
kad jis pašalina kaukolės kaulo audi-
nio trukdantį poveikį ultragarsinių
vaizdų kokybei ir leidžia matyti visa-
verčius smegenų kraujagyslių ir įvai-
rių struktūrų vaizdus.

„Šis prietaisas pranašesnis už
šiuo metu naudojamus ne tik dėl
daug geresnės vaizdų kokybės, bet ir
dėl galimybės jį naudoti angiochirur-
ginių ar neurochirurginių operacijų
metu, – teigė VUL Santariškių klini-
kų generalinis direktorius prof. Alek-
sandras Laucevičius.

Naujo diagnostikos įrenginio bū-
simi naudotojai – įvairiose gydymo įs-
taigose dirbantys gydytojai neurolo-
gai, neurochirurgai, onkologai, an-
giochirurgai, kardiologai, radiologai,
echoskopuotojai.

Pradėjus serijinę prietaiso gamy-
bą, ligoniams bus teikiamos smegenų
tyrimo ultragarsu paslaugos, užtikri-
nančios patikimus tyrimų rezultatus
ir pacientų saugą, taip pat pasižy-
minčios mažomis kainomis lyginant
su dabar taikomais metodais.

Vilnius, spalio 16 d. (Delfi.lt)  –
Lietuviams, grįžusiems iš darbo už-
sienyje, pinigų dabartinėmis Lietuvos
kainomis pakanka tik pragyvenimui.
Svarbesniems pirkiniams, būsto re-
montui, kelionėms ar pramogoms už-
tenka tik nedaugeliui tautiečių. Dau-
giau nei pusė apklausoje dalyvavusių
tautiečių teigė, jog grįžus į Lietuvą
uždirbtų pinigų užtenka tik pragy-
venimui ir susimokėti už mokslą.

„Mažiausias atlyginimas Didžio-
joje Britanijoje, pavertus litais, yra
daugiau kaip 4 kartus didesnis nei
Lietuvoje, o pragyvenimo lygis jau su-
vienodėjo, kai kurios prekės Lietuvo-
je net brangesnės, todėl nenuostabu,
kad užsienyje sutaupius tokią pat ar
net didesnę sumą pinigų nei anks-
čiau, Lietuvoje dabartinėmis kaino-
mis jų užtenka tik pragyventi”, – pa-
sakojo įdarbinimo agentūros „East
West Consulting” direktorė Kristina
Mečinskaitė.

Mažiausias 168 darbo valandų
mėnesinis atlyginimas Didžiojoje Bri-
tanijoje yra 4,200 Lt, Lietuvoje – 800
Lt. Vidutinė 3 miegamųjų namo nuo-
mos kaina Didžiojoje Britanijoje yra
2,700–3,000 Lt per mėnesį, Lietuvoje
– 2,000–3,000 Lt, maisto produktų:

Didžiojoje Britanijoje vištiena kai-
nuoja 9.50 Lt/kg, pienas – 3 Lt/l, duo-
na 2,60 Lt/800g. Lietuvoje – vištiena
– 9 Lt/kg, pienas 2.29 Lt/l, duona –
3,79/500g.

„Vidutiniškas 5,000 Lt per mėne-
sį atlyginimas nekvalifikuotiems,
kartais net kalbos nemokantiems
mūsų klientams, dirbantiems fabri-
kuose ar viešbučiuose, pripažinkime,
yra tikrai geras. Lietuvoje tiek uždir-
ba retas kvalifikuotas darbuotojas”, –
sakė K. Mečinskaitė. Technologijų,
statybos srityse ir administracijoje
dirbantys asmenys per mėnesį viduti-
niškai uždirbo nuo 6,000 Lt iki 10,000
Lt, beveik 5 proc. apklaustųjų – dau-
giau nei 10,000 Lt.

Nors Didžioji Britanija lietu-
viams jau nebėra svajonių šalis, net
45 proc. apklaustų lietuvių uždar-
biauja būtent ten. Kitos populiarios
šalys – Airija ir JAV (po 15 proc.) bei
Norvegija (13 proc.). Pastarąją šalį
kaip geriausią uždarbio atžvilgiu nu-
rodė net 61 proc. apklaustųjų.

K. Mečinskaitės teigimu, Norve-
gijos populiarumas iš dalies neatitin-
ka esamų galimybių: „Nuolat sulau-
kiame norinčių padirbėti būtent Nor-
vegijoje, tačiau darbo pasiūlymų bū-
na labai nedaug. Dažniausiai norvegų
darbdaviai pageidauja aukštos kvali-
fikacijos ir labai gerai anglų kalbą
mokančių darbuotojų, o nekvalifikuo-
tos darbo vietos paprastai užpildomos
esamų darbuotojų pažįstamais, t. y. be
įdarbinimo agentūrų pagalbos.”

Kaip parodė apklausa, didžioji
dauguma (81 proc.) emigruojančių
lietuvių yra jaunimas (18–35 m. am-
žiaus). Lietuvių moterų užsienyje dir-
ba net 20 proc. daugiau nei vyrų.
Daugiau nei 70 proc. apklaustųjų ke-
tina vėl vykti dirbti į užsienį, likusieji
tokią galimybę dar svarsto.

Vilnius, spalio 16 d. (Balsas.lt) –
,,Žalgiris” pagaliau išbrido iš krizės.
Po antradienį vykusio „Interperfor-
mances” agento Virginijaus Buloto ir
šiai agentūrai priklausančių žalgirie-
čių susitikimo buvo priimtas sprendi-
mas, jog visi krepšininkai lieka ko-
mandoje.

„Pinigai pradėjo kristi į krepši-
ninkų sąskaitas, todėl nusprendėme
jokių sprendimų nesiimti. Krepšinin-
kai yra geros nuotaikos, tikisi, kad
klubui pavyks surasti stiprų inves-
tuotoją ir finansinės problemos išsisp-
ręs,” –- teigė V. Bulotas.

Pasiteiravus, ar šis sprendimas

reiškia, jog „Žalgiris” pagaliau išsp-
rendė visas bėdas ir dabar galės ra-
miai rengtis Eurolygos sezonui, V.
Bulotas atsakė išsisukinėdamas:
„Gaisras prigesintas. Padėtis norma-
lėja. Mes neturime jokio juridinio
pagrindo nutraukti sutartį su klubu,
net jei kažkuris žaidėjas to labai no-
rėtų. Kaip jau sakiau, krepšininkai
nusiteikę  viltingai.”

„Žalgiryje” lieka ir visi užsienie-
čiai, todėl Lietuvos čempionai paga-
liau vėl galės normaliai rengtis Euro-
lygos rungtynes ir kitą savaitę rung-
tynėse su Atėnų „Panathinaikos”
žais pajėgiausios sudėties. 

Vilnius, spalio 16 d. (ELTA) – Skubus Vyriausybės sprendimas iki 35
proc. didinti ,,Sodros” įmokų dydį sukėlė ir darbdavių, ir profsąjungų pasi-
priešinimą ir pasipiktinimą, kad už politikų klaidas turi mokėti darbuotojai.
Ketvirtadienį dešimtys Lietuvos profesinės sąjungos konfederacijos, Lietuvos
profesinės sąjungos ,,Solidarumas” ir Lietuvos darbo federacijos aktyvistų
prie Vyriausybės ir Seimo protestavo prieš tai, jog 1 proc. nuo 2009 m. būtų
didinama darbdavių ir darbuotojų įmoka ,,Sodrai”.

Akcijos dalyviai santūriai laikė plakatus su užrašais ,,Gėda Vyriausybei,
kuri priima sprendimus paslapčiom”, ,,Visi esame verti gyventi geriau” ir
skandavo ,,Gėda”. Anot Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmi-
ninkės Aldonos Jašinskienės, dažnai mūsų valstybėje yra neaišku, kaip ir ko-
dėl yra priimami tokie pakeitimai.                                              ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 16 d. (Balsas.lt) –
Lietuviams geresnio gyvenimo vyks-
tant ieškoti į Airiją, šios šalies gyven-
tojai pustosi padus ir keliasi už At-
lanto. JAV gyvenančio ir Migracijos
pertvarkos siekiančio airių kilmės lo-
bisto Niall O’Dowd teigimu, pasta-
ruoju metu iš Airijos į Jungtines Vals-
tijas atvyksta daugybė leidimo šioje
šalyje pasilikti ilgesnį laiką neturin-
čių airių, – rašo irishtimes.com.

Praėjusią savaitę Kerri grafystėje
kalbėdamas migracijos tema sureng-
tame seminare N. O’Dowd teigė, kad
Airių išeivių centrai visoje JAV terito-

rijoje praneša apie didelį nelegalių
migrantų skaičiaus augimą. Vyro tei-
gimu, į užjūrį migruoja tradiciniai ai-
rių emigrantai – statybininkai ir pa-
davėjos – pirmieji, kurie pajuto sulėtė-
jusios Airijos ekonomikos pasekmes.

„Mūsų įstaigos jau padeda dešim-
tims tūkstančių neturinčių dokumen-
tų”, – seminare teigė N. O’Dowd. Pa-
sak jo, migracijos klausimu JAV gy-
ventojų nuomonė išsiskiria, o šiuo
metu vykstančioje rinkiminėje kovoje
dėl prezidento pareigų šis klausimas
tarsi nustumtas į antrą planą ir vie-
šai mažai nagrinėjamas.

Lietuvos kainos nugali
užsienio atlyginimus

Daugiau nei 70 proc. apklaustųjų keti-
na vėl vykti dirbti į užsienį. Delfi.lt nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Prezidentas padėkojo Europos

Komisijai (EK) už svarbų indėlį ren-
giant konkretų veiksmų planą Lietu-
vos ir viso regiono energetiniam sau-
gumui sustiprinti.

Anot V. Adamkaus, išskirtinį dė-
mesį Lietuvos problemoms parodė
Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir
Prancūzijos prezidentas Nicolas Sar-
kozy, kurie laikomi vienais įtakin-
giausių Europos politikų. Kaip gali-
ma parama Lietuvai dažniausiai mi-
nima galimybė paspartinti elektros
jungčių tiesimą. Prezidentas pripa-
žino, kad viešai klausimas dėl gali-
mybės pratęsti IAE darbą nebuvo
svarstomas.

Svarstant klimato kaitos klausi-
mą, V. Adamkus dar kartą atkreipė
dėmesį, kad turi būti atsižvelgta į išs-
kirtines aplinkybes – esminį taršos pa-
didėjimą uždarius Ignalinos jėgainę.

Pagal Stojimo į ES sutartį, IAE
turi būti uždaryta 2009 m. pabaigoje,

tačiau Vyriausybė skelbia siekį gauti
ES leidimą jėgainę naudoti ilgiau,
kad Lietuva netaptų visiškai prik-
lausoma nuo Rusijos.

Lietuva tikisi, kad specifinė mū-
sų šalies padėtis bus atspindėta ir
baigiamosiose Europos Vadovų Tary-
bos išvadose. Diplomatų teigimu, sie-
kiama, kad dokumente būtų išskirtos
Lietuvos ir kaimyninių šalių proble-
mos, užuot apsiribojus bendromis
frazėmis. Tokios formuluotės būtų
įpareigojimas Europos Komisijai im-
tis konkrečių priemonių.

Per spaudos konferenciją, su-
rengtą vėlų trečiadienio vakarą, V.
Adamkus pripažino, kad Lietuvos
valdžios įstaigos iki šiol nepakanka-
mai pasirengė energetinėms proble-
moms, tačiau sakė, kad kaltų ieškoti
dabar ne laikas. Tuo tarpu premjeras
Gediminas Kirkilas sakė tikįs, kad
energetiniai projektai ims judėti grei-
čiau. 
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Vilnius, spalio 16 d. (Alfa.lt) –
Senatorius John McCain per pasku-
tinius prezidento rinkimų debatus
laikėsi puolamosios nuostatos prieš
savo varžovą senatorių Barack Oba-
ma, praneša CNN.

Pastarasis tikino esąs kandida-
tas, kuris siekia „fundamentalių po-
kyčių” valstybėje ir toliau J. McCain
siejo su prezidentu George W. Bush.

Tretieji ir paskutiniai debatai vy-
ko Hempstead, New York valstijoje,
įsikūrusiame Hofstra University.
Juos vedė Bob Schieffer iš CBS nau-
jienų.

J. McCain padėjėjai teigė pasta-
ruoju metu stengęsi kuo aiškiau ats-
kirti jų vadovą nuo prezidento G. W.
Bush asmenybės. Likus mažiau nei 3
savaitėms iki rinkimų, J. McCain vis
labiau turi stengtis, kad neatsiliktų
nuo savo varžovo, kurio populiaru-
mas šiomis savaitėmis ypač išaugo.
Naujos apklausos rodo, kad už de-
mokratą B. Obama balsuotų 8 proc.
daugiau rinkėjų nei už respublikoną
J. McCain.

Per debatus J. McCain pasisten-
gė sukelti abejonių dėl B. Obama re-
formatoriaus įvaizdžio. B. Obama de-

taliai paaiškino savo mokesčių planą.
Trečiadienio vakaro debatuose J. Mc-
Cain B. Obama planą įvardijo kaip
bandymą „išdalinti gerovę aplink”.
Demokratų kandidatas atsikirto, kad
tiek jis, tiek J. McCain nori sumažinti
mokesčius, bet jo planas būtų labiau
nukreiptas į mokesčių mažinimą „95
proc. amerikiečių šeimų”.

Jeigu būtų išrinktas prezidentu,
B. Obama žadėjo „nuodugniai per-
žiūrėti federalinį biudžetą ir nut-
raukti neveikiančias programas”. To-
kiu būdu jis pakartojo tai, ką jo var-
žovas rinkėjams aiškino pastaraisiais
mėnesiais.

Savo ruožtu J. McCain žadėjo
smarkiai suvaržyti išlaidavimą. Jis ti-
kino subalansuosiantis federalinį
biudžetą per 4 metus ir vardijo speci-
fines programas, kurioms nutrauktų
finansinę paramą. Kandidatai taip
pat kalbėjo apie abortų draudimą,
kurio stengtasi neminėti per paskuti-
nius prezidento rinkimus. 

Debatų vedėjas B. Schieffer baigė
iš savo mamos pasiskolinta fraze:
„Eikite balsuoti. Tai jums leis pasi-
justi dideliais ir stipriais.”

Paskutiniuose debatuose
netrùko îtampos 

Kandidatas į JAV prezidentus J. McCain (d.) per debatus laikėsi puolamosios nuos-
tatos prieš savo varžovą B. Obama. AFP nuotr. 

BRIUSELIS
Italijos ministras pirmininkas

Silvio Berlusconi pareiškė prieš Eu-
ropos Sąjungos (ES) vadovų susiti-
kimą Briuselyje, kad dės pastangas,
jog Rusija ilgainiui taptų Bendrijos
nare. Rusija ir ES jau seniai mėgina
pasirašyti bendradarbiavimo susita-
rimą, bet derybos įšaldytos po Rusijos
karinio įsiveržimo rugpjūčio mėnesį
Gruzijoje. Šią savaitę ES vėl atidėjo
derybų atnaujinimą, pažymėdama, jog
nėra tikra, kad Maskva nepažeis ug-
nies nutraukimo Gruzijoje sutarties.

BAKU
Azerbaidžane vykusius preziden-

to rinkimus laimėjo dabartinis šalies
vadovas Ilham Alijev, parodė balsa-
vusių rinkėjų apklausa. Remiantis
apklausos rezultatais, 46 metų I. Ali-
jev gavo 80,5 proc. balsų. Antrąją vie-
tą, tesurinkęs 5,4 proc. balsų, užėmė
opozicijos kandidatas Gulamhusein
Alibaili. Rinkėjų aktyvumas siekė
68,5 proc. Azerbaidžanas dėl naftos
gamybos pakilimo laikomas viena la-
biausiai augančių pasaulio ekonomi-
kų. Užsienio politikos srityje šalis sie-
kia gerų santykių su kaimynėmis.

PEŠAVARAS
Nepilotuojamasis žvalgybinis

lėktuvas, tikriausiai priklausantis
JAV pajėgoms, ketvirtadienį paleido
dvi raketas į namą, esantį su Afga-
nistanu besiribojančiame Pakistano
genčių regione, kuriame aktyviai vei-
kia ,,al-Qaeda” kovotojai, pranešė Pa-
kistano saugumo pareigūnai. ,,Apie
aukas žinių neturime”, – po puolimo
Pietų Vaziristane naujienų agentūrai
AFP sakė saugumo darbuotojai.

MASKVA
Rusijos teisingumo ministerija

numato panaikinti 56 veiklos atas-

kaitų nepateikusias religines organi-
zacijas, pranešė dienraštis ,,Gazeta”.
,,Į šį sąrašą neįtraukta nei viena Ru-
sijos Stačiatikių bažnyčios bendruo-
menė”, – pastebėjo dienraštis. Tarp
ketinamų uždaryti nevyriausybinių
organizacijų įvardytas katalikiškos
labdaringos įstaigos ,,Caritas Inter-
national” Novosibirsko padalinys,
taip pat – keletas evangelikų ir mu-
sulmonų grupių.

WASHINGTON, DC
JAV viceprezidentas Dick Che-

ney atšaukė numatytus savo darbus
ir aplankė gydytojus, nes jam pasi-
kartojo širdies ritmo sutrikimai, sakė
viceprezidento atstovė. ,,Lankantis
pas gydytojus buvo nustatyta, kad vi-
ceprezidentui pasireiškė prieširdžių
virpėjimai, širdies ritmo sutrikimas”,
– sakė Megan Mitchell. ,,Vėliau vice-
prezidentas vyks į George Washing-
ton universitetinę ligoninę atlikti
procedūros, kuri atstatys normalų
širdies ritmą”, – nurodė atstovė.

***
JAV prezidentas George W. Bush,

susitikęs su aukšto rango patarėjais
aptarti pasaulinės finansų krizės,
gynė „nepaprastąsias priemones”,
kuriomis reaguojama į krizę, ir tiki-
no, jog JAV ekonomika ilgainiui atsi-
gaus. Jis paskelbė, kad vyriausybė
skirs 250 mlrd. dolerių bankams, jog
būtų atgaivintas kreditavimas – ir tai
yra naujausias žingsnis kovoje prieš
pasitikėjimo praradimą pasaulyje. 9
dideli bankai sutiko parduoti vyriau-
sybei dalį akcijų už naują kapitalą. 

***
Didžiojo aštuoneto (G-8) šalių va-

dovai susitiks iki šio mėnesio pabai-
gos, kad apsvarstytų pasaulinę fi-
nansų krizę. Kaip pranešė Baltųjų
rūmų atstovas spaudai Tony Fratto,
šiame susitikime numato dalyvauti
kadenciją baigiantis JAV prezidentas
George W. Bush. Prezidentas G. W.
Bush nori įspėti pasaulį, kad nebūtų
kartojamos praeities klaidos, ir para-
ginti visas šalis sąžiningai prekiauti
ir investuoti, sakė T. Fratto. Numa-
tomame G-8 susitikime dalyvaus ir
Rusija, kuri taip pat nukentėjo nuo
finansų krizės.

RUSIJA

JAV

EUROPA

AZIJA

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

Vilnius, spalio 16 d. (BNS/BBC)
– Rusijos ir Gruzijos pokalbiai apie
konfliktą dėl Pietų Osetijos ir Ab-
chazijos žlugo, teigia gruzinų parei-
gūnai.

Rusai nedalyvavo Ženevoje su-
rengtoje įžanginėje pokalbių sesijoje,
kuriai tarpininkauja Jungtinės Tautos
(JT) ir Europos Sąjunga (ES).

Prieš tai Maskva ir Tbilisis gin-
čijosi dėl to, ar susitikime turėtų da-
lyvauti ir separatistinių Abchazijos
bei Pietų Osetijos provincijų delega-
cijos, kurios taip pat atvyko į Žene-
vą. Gruzija griežtai atsisakė kalbėtis
su separatistinių respublikų atsto-
vais, o rusai reikalavo, kad jie po-
kalbiuose dalyvautų.

Tuo metu ES, Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacija
(ESBO) ir JT į šias derybas dėjo
daug vilčių.

„Pirmas žingsnis buvo paliau-

bos, antras – stebėtojų siuntimas,
trečiasis žingsnis – karių atitrauki-
mas, o dabar pereiname prie ketvir-
tojo – tarptautinės diskusijos. Kodėl
nerengiame jos aukščiausiu lygiu?
Todėl, kad žinome, jog tai ilgas pro-
cesas. Imsimės to lėtai, žingsnis po
žingsnio. Tad jei dirbsime pamažu,
geriau pradėti diskusijas tarp diplo-
matų”, – kalbėjo ESBO pirmininkas
Alexander Stubb.

Nors skelbiama derybų darbot-
varkė buvo gana kukli ir daugiausia
apsiriboja pagalba pabėgėliams, pra-
nešama, kad Gruzija reikalauja, jog
būtų išvesti Rusijos kariai, esantys
Pietų Osetijoje ir Abchazijoje.

Tuo metu Maskva siekia, kad
viskas baigtųsi konkrečiais susitari-
mais, kurie suteiktų Abchazijai ir
Pietų Osetijai patikimas saugumo ga-
rantijas. Taip pat Rusija reikalauja už-
drausti parduoti Gruzijai ginklus.

Rusijos ir Gruzijos derybos žlugo
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EMILIJA KAROBLYTÈ

Šių metų kovą „Aviacijos pa -
saulyje” Nr. 5 (148) buvo paskelbtas
straipsnio konkursas, skirtas S. Da -
riaus ir S. Girėno skrydžio 75-mečiui
ir jo žygio atgarsiams dabartyje. Pini -
ginę 1,000 Lt premiją paskyrė buvęs
Amerikos lietuvių aeroklubo pirmi -
ninkas iš Čikagos Vytautas Peseckas.

Vertinimo komisija sulaukė kelių
straipsnių, iš kurių du buvo spaus-
dinti „Aviacijos pasaulyje”. Tai –
Antano Unikausko „Gyvenimas, skir-
tas Dariaus ir Girėno žygiui” (Nr. 13)
ir Emilijos Karoblytės „Legendinių
lakūnų paliktas kelrodis – meilė (Nr.
14). Ilgai svarsčiusi, komisija nu-
sprendė prizą padalinti trims daly-
viams: E. Karoblytei – 500 Lt, A.
Unikauskui – 300 Lt ir Dainiui Vai-
čiuliui parašiusiam straipsnį „Da-
rius ir Girėnas” – 200 Lt E. Karoblytė
ir D. Vaičiulis yra Punsko lietuvių
gimnazijos moksleiviai.

Jau daugiau nei 70 metų jų var-
dus žino viso pasaulio lietuviai. Ne-
rasime Lietuvoje miesto, kuriame
nebūtų jų vardais pavadintos gatvės.
Steponas Darius ir Stasys Girėnas,
bebaimiai lakūnai, nugalėję atšiau-
rųjį Atlanto vandenyną ir nelauktai
pasitikę mirtį Soldino pušyne, jau
seniai yra tapę mūsų tautos pasi-
didžiavimu bei ištikimos meilės Tė-
vynei pavyzdžiu. Pavyzdžiu, kuris
įkvepia. Pavyzdžiu, kuris užkrečia.
Pavyzdžiu, kuris ne skatina pakartoti
legendinį skrydį, o tarsi ragina kiek-
vieną iš mūsų atlikti savo individualų
žygdarbį  Tėvynės vardan.

Iliuzijos ir realybė

Ką šiandien turėtų padaryti pa-
prastas lietuvis, kad jo vardas su-
drebintų ne tik Lietuvą, bet galbūt ir
visą pasaulį? Išrasti vaistus nuo žmo-
niją kamuojančių ligų? Užmegzti ryšį
su nežemiškų civilizacijų atstovais?
Garsiojo lietuvio nuotraukos puoštų
kiekvieno savo gerbiančio žurnalo
viršelį. Žurnalistai išnaršytų jo gy-
venimą nuo kūdikystės vystyklų, pa-
kalbinę kaimynus sužinotų, kad žmo-
gelio sėkmę pranašaujančių ženklų
būta jau mokyklos suole. Televizijos
laidos varžytųsi dėl ypatingo pašne-
kovo, užsienio šalių reporteriai eitų
sargybą prie daugiabučio, kur visą
amžių gyvena naujasis herojus, prezi-
dentas tris kartus spaustų ranką ir
prisegtų ordiną, vyriausybė išmo-
kėtų solidžią sumą, o dėl staiga atsi-

radusios minios gerbėjų, žmogelis
ramiai nebegalėtų nusipirkti duonos
arčiausiai namų esančioje parduotu-
vėlėje. Lietuva būtų pasauliui pris-
tatyta kaip neribotų galimybių ir
neatskleistų talentų šalis, o lietuviai
svetur būtų laukiami išskėstomis
rankomis...

Tačiau nuo širdį glostančių iliu-
zijų grįžkime į realybę. Kas ir už ką
šiandien yra garbinamas Lietuvoje?
Besimokantis skaityti pradinukas nė
nemirktelėjęs išvardytų nesuskai-
čiuojamų realybės šou dalyvius. Nau-
jagimiai vadinami jų vardais (dažnai
net jokios prasmės neturinčiais sla-
pyvardžiais), paauglės kopijuoja jų
šukuosenas, aprangos ir kalbėjimo
stilių, salės nesutalpina norinčių pa-
siklausyti pagal fonogramą atlieka-
mų nuplagijuotų dainų... O tikrosios
kultūros skleidėjai (čia turiu omenyje
gilias šaknis turinčią, nerėksmingą,
vienadieniais blizgučiais nepadabintą
kultūrą, besireiškiančią įvairiomis
formomis, kuri yra vertybė pati sa-
vaime, nemaldaujanti pripažinimo ar
perdėto garbinimo) lieka nuošaly ta-
rytum būtų nebespėję į šių dienų
kultūrinį traukinį, kuriame VIP vie-
tos rezervuotos masinio vartojimo
produktui. Gaila, bet mūsų šalyje,
kuri pagrįstai gali didžiuotis talentin-
gais dailininkais, režisieriais, kino
kūrėjais, aktoriais, poetais, rašyto-
jais, balsingais dainininkais, įvairių
sričių mokslininkais, stebuklus da-
rančiais gydytojais, profesionaliais
sportininkais ir pan., didžiausias dė-
mesys tenka gražų namą ir dar gra-
žesnę antrąją beveik žmoną turin-
čiam verslininkui, trečią kartą tekėti
besiruošiančiai dainininkei, penkio-
likmetei nuotakai „iš reikalo”, kuri
didžiuojasi pasiekusi rekordą.

Progreso ir regreso 
dvikova

Ar tokie tie transatlantinių la-
kūnų minėti žygiai? Vargu. Nei Ste-
ponas Darius, nei Stasys Girėnas sa-
vo skrydžio nevadino žygdarbiu – čia
mes, lietuviai, narsiesiems pilotams
suteikėme herojų vardus. Šiandien
auganti karta jau gal sunkiai besu-
pranta „Lituanicos” skrydžio pras-
mę, o gal net išvis nesuvokia, kaip į
tokią pavojingą kelionę buvo galima
leistis neturint būtiniausios – radijo –
aparatūros. Bet tais laikais ne radijas
buvo svarbiausias, jo nebuvimas ne-
galėjo sužlugdyti skrydžio. Galima
tik įsivaizduoti, kaip abu lakūnus
žavėjo ši daug kam beprotiška atro-
džiusi idėja. Nebuvo jie pirmi, suma-
nę perskristi Atlantą, tačiau jų ryžtas
buvo tarsi iššūkis to meto gyvenimo
sąlygoms, supurtęs ramią, tik savo
reikmėmis susidomėjusią visuomenę.
Tikslas buvo kilnus – parodyti pa-
sauliui, kad Lietuva nėra vien taškas
pasaulio žemėlapyje, o šalis, stipri sa-
vo dvasia. Darius dar 1927 metais,
išvykdamas į Ameriką, pažadėjo
parskristi į Tėvynę savo lėktuvu.
Parskrido. Tik ne už „Lituanicos”
šturvalo. Bet tai nė kiek nesumenki-
no šio žygio, tik pasėjo Lietuvos šir-
dyje gilų liūdesį, sumišusį su pasi-
didžiavimu: „Jiems pavyko, Atlantas
visgi nugalėtas!”

Šiandien, stebint ilgas baltas
juostas danguje paliekančius lėktu-
vus, nekyla abejonių: Atlantas seniai
įveiktas, technika per tuos prabėgu-
sius 75 metus ištobulėjo iki sunkiai
įsivaizduojamo lygio. O žmogaus ga-

Legendinių lakūnų paliktas kelrodis – meilė
limybės ir ambicijos: Ar technikos
progresas nesusijęs su dvasios regra-
su? Taip, technikos pažanga suteikia
galimybę gyventi patogiau, lengviau,
laisviau, mobiliau... Bet visuose pliu-
suose yra ir savų minusų. Kam skai-
tyti knygas, jei internete pilna infor-
macijos bet kokia tema? Kam sukti
galvą prie šaškių ar šachmatų lentos,
jei kompiuteris siūlo interaktyvias
pramogas? Kam lankyti draugus, jei
gali jiems tiesiog nusiųsti trumpąją
žinutę su lėkščiausiu pasaulyje klau-
simu „kaip sekasi?”, kai atsakymas
visiškai nedomina? Kam eiti į kon-
certą, jei telefonas kimšte prikimštas
moderniausios muzikos? Technikos
pažanga, jeigu jai vergaujama besąly-
giškai įgalina mus tingėti, siūlo  ieš-
koti lengviausių kelių, numarina am-
bicijas, skatina virtualų ekshibicio-
nizmą, sumišusį su pseudogarbės
troškimu. Galų gale, silpnina ryšius
tarp žmonių.

Jei  „Lituanica” skristų 
šiandien

Truputį pafantazuokime ir pairo-
nizuokime. Jei Steponas Darius būtų
gyvenęs šiais laikais, tai, nutaręs per-
skristi  Atlantą vienmotoriu lėktu-
vėliu, turbūt pirmiausia jį prifar-
širuotų įvairiausios navigacinės įran-
gos, bendražygį Stasį Girėną pakeis-
tų autopilotu (kabinoje dėl įrangos
gausos nebeužtektų vietos antrajam
lakūnui), apie skrydžio eigą praneši-
nėtų ne mėtydamas baltu kaspinu
perrištus raudonus maišelius, o be
priekaištų veikiančiu radijo ryšiu.
„Lituanicos” korpusas būtų išmar-
gintas rėmėjų pavardėmis ir logoti-
pais,  Dariaus nuotaikas nuolat fik-
suotų kontroliniame skyde įmontuo-
ta kamera, o balsas už kadro vis
informuotų, kiek laiko lėktuvas jau
praleido ore. Žmonės nestovėtų per-
nakt Kauno oro uoste, dainuodami ir
laukdami parskrendančios „Lituani-
cos” – stebėtų tiesioginę skrydžio
transliaciją ir lakūnų sutikimo cere-
moniją per televiziją. Žinoma, jei  per
kitą kanalą tuo metu nerodytų Sau-
lėno gimtadienio fiestos.

Tiesą sakant, sunku įsivaizduoti
Steponą Darių šiandieninio žmogaus
amplua. Kad ir kaip keistųsi laik-
metis, tikiu, kad amžinosios vertybės,
kurias puoselėjo ir aplink save sklei-
dė tiek Darius, tiek jo bičiulis Girė-
nas, neleistų jiems dvasiškumo ir
žmogiškos šilumos išmainyti į mate-
rialias vertybes, o savo idealų pritai-

kyti prie duonos ir žaidamų ištrošku-
sios minios poreikių. Jie net paramos
lėktuvo paruošimui prašė nedrąsiai.
Tačiau nuo vaikystės, prabėgusios ca-
rinės valdžios prispaustoje Lietuvoje,
užgrūdintos dviejų lietuvių širdys,
tvirtai tikėjo tuo, kam pasiryžo. „Mes
skrisime į Lietuvą!” – tarsi drąsos
manifestas tais abejotinos ramybės
laikais skambėjo lakūnų žodžiai.
Buvo jais besižavinčių, buvo ir abejo-
jančių sėkme, tačiau ušsispyrę žemai-
čiai visam pasauliui įrodė, kad viskas
yra įmanoma, jei turi tikrai didelį
norą. Ir liežuvis neapsiverčia sakyti,
kad ten nuodugniai planuotas jų
žygis nepasisekė. Tik skaudu, kad
pasiekę užsibrėžtą tikslą – perskrido
bauginančiai galingą Atlantą – pilotai
vien dėl apmaudaus atsitiktinumo
nebegalėjo tuo pasidžiaugti savo
Tėvynėje. Tėvynėje, kurią taip my-
lėjo, į kurią taip veržėsi grįžti, kur
buvo taip laukiami...

Mus vienija tik alus ir 
pergalės?

Mintimis nusileidus į tik iš apra-
šymų pažįstamą 1933 metų liepos 16-
osios vakarą Kauno oro uoste, kur
minios dainuojančių lietuvių laukė
savo didvyrių, širdyje sukirba džiaugs-
mas dėl taip stipriai tais laikais
išreikštos žmonių vienybės. Tai nebu-
vo aviatorių  ar kokios politinės par-
tijos, o visos tautos reikalas. Ne varu
varomi, ne suvilioti kokiais nors
bereikšmiais pažadais, o vedami šir-
dies balso ir pasididžiavimo savo
Tėvynės sūnumis, 25,000 lietuvių iki
pat ryto pralaukė lakūnų, neprisileis-
dami nė minties, kad jie neatskris...
Kur ji šiandien, ta neįtikėtinai stipri
ir pasaulį stebinusi lietuvių bendrys-
tės dvasia, kuri palaikė viltį tą lem-
tingą naktį prieš 75 metus Kaune,
kuri prieš 20 metų įkvėpė sukilti
prieš sovietinę priespaudą, o po metų
sujungė tris tautas Baltijos kelyje,
kuri nedrebėjo net kruvinąjį 1991-ųjų
sausį?  Ar vienybės praradimas nėra
didžiausias Nepriklausomos Lietuvos
pralaimėjimas? Žmogus žmogui jau
nebe draugas, o tik verslo partneris,
konkurentas, klientas, naudingas
arba nenaudingas asmuo. O dažnai ir
vilkas, į kurį žiūrima su nepasitikė-
jimu, baime, panieka, išankstiniu
neigiamu nusistatymu. Graudžiai
skamba populiarus šūkis: „Mus vie-
nija alus ir pergalės”. Liūdna, bet tai
tiesa. Alumi aplaistytas pergalių
džiaugsmas suvienija tik trumpam,

Steponas Darius ir Stasys Girėnas

1933 m. liepos 15-ąją S. Dariaus ir S. Girėno ,,Lituanica”, pakilusi virš New
York miesto dangoraižių.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

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.. SSttss.. 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

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

IŠNUOMOJA

PARDUODA

PARDUODA

Plainfield rajone nuomojamas
arba parduodamas „duplex”

($1,200 arba $164,900). Du mieg.
11/2 vonios, 1 automobilio
garažas. Rami vieta, geras

susisiekimas, I–55, I–80, arti par-
duotuvės. Tel. 815-919-7188.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl.

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

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

Tel. 773-585-9500

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Seserų RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS,
mirusiųjų prisiminimas ir Vienuolijos 90 metų nuo įsteigimo paminėjimas
įvyks lapkričio 2 d. Vienuolyno centre, Putnam, CT. Programa prasidės
11 v. r. šv. Mišiomis. Kviečiame visus atvykti į šį metinį Rėmėjų suvažia-
vimą. Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki spalio 24 d.  Telefonu –
860-928-7955.

bet, neduok Dieve, Lietuvos krepši-
nio rinktinė pralaimės svarbias rung-
tynes arba tautietis dar vienerius
metus iš eilės nesulauks pripažinimo
Eurovizijos dainų konkurse – burno-
jantys lietuviai, išgaravus iš kraujo
visoms promilėms, šito neatleis išti-
sus mėnesius. Ar lietuvių tarpusavio
susvetimėjimas nėra tas šiandieninis
Atlantas, kurį turime įveikti vardan
kokybiškesnio gyvenimo? Nespėjame
skaičiuoti augančių prekybos centrų,
tačiau dar didesnėmis ir storesnėmis
sienomis esame apsimūriję patys. Tik
jų nepastebime, jos jau tarsi tapusios
mūsų savasties dalimi. Stebint Lietu-
vos įvykius darosi baugu: vis sparčiau
nyksta žmoniškumas, materialių
vertybių troškimas elementarią mo-
ralę, pagarbą, net savigarbą nustūmė
į paskutines gretas. Viskas gali būti
nuperkama ir parduodama. Net sąži-
nė, meilė ar draugystė – amžinos ver-
tybės, kurių sąvokos keičiasi ir svar-
ba menkėja šviesos greičiu. Pasinau-
doti žmogumi savo sumanymams
įgyvendinti, savo asmeninei naudai
pasiekti, o po to jį išbraukti iš savo
gyvenimo tapo taip įprasta, kad be-
veik laikoma verslo ir bendravimo
norma. Tikslas pateisina priemones?
Tik ne tada, kai ant pjedestalo užke-
liamas egoizmas.

Drąsos mylėti!

Savo testamente Darius ir Girė-
nas rašė: „Lituanicos” laimėjimas te-
gu sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų
dvasią ir įkvepia juos naujiems žy-
giams! „Lituanicos” pralaimėjimas ir
nugrimzdimas į Atlanto vandenyno
gelmes tegu auklėja jaunųjų lietuvių
atkaklumą ir ryžtumą <...>” Šis
palinkėjimas kiekvienam laikui, kiek-
vienai lietuvių kartai, kiekvienam
šalies piliečiui pirmiausia kalba ne
apie naujų oro kelių atradimą ar
fizinių jėgų išbandymą, o apie savo
dvasios auginimą, valios stiprinimą,
atkaklų tikslo siekimą ir tikėjimą
savo jėgomis. Tik stipriausios dvasios
lietuviai nepalūžo Sibiro platybėse,
tik atkakliausieji tikėjo išsivadavimu
iš sovietinės priespaudos, tik stip-
riausieji nepasiduoda šiandien bruka-
mai „saulėniškajai” nihilistinei kul-
tūrai. Sudėtinga ir nepatogu plaukti
prieš srovę, priešinantis visuomenės
primetamoms nuostatoms ir nor-
momis, kaip nelengva buvo per-
krautai „Lituanicai” atsiplėšti nuo
žemės, tačiau tvirtai tąkart vaira-
lazdę laikęs kapitonas Steponas Da-
rius ragina ir mus nebijoti: „Drąsos!
Mes žinom pavojus, žinom, ką darom,
tačiau jei teks kelionėje žūti, galbūt
mus paseks kiti, ir lietuvis vis tiek
laimės tai, ką mes pralaimėjom.” Du
bebaimiai Lietuvos vyrai pralaimėjo
tik lenktynes su gyvenimu, tačiau

lietuvių širdyse ir atmintyje amžiams
išliko nugalėtojai. Jų pergalė – ne tik
Atlantas, bet pirmiausia Jaunosios
Lietuvos, kuriai šis skrydis buvo
aukojamas, sutelkimas ir jos dvasios
pakėlimas lyg ant oranžinių vienmo-
torio lėktuvo sparnų.

75 metai prabėgo nuo to anksty-
vo vasaros ryto, kai nuščiuvusioje
Soldino girioje tarp „Lituanicos”
nuolaužų buvo rastas dar tiksintis
Dariaus aviacinis laikrodis. Kiek dar
minučių, dienų, savaičių, metų jis
būtų priskaičiavęs lakūnams? O kiek
laiko atseikėta mums? Norisi tikėti,
kad ne per mažai. Ne per mažai, kad
spėtume atidžiau pažvelgti į šalia
esantį žmogų ir jame pamatyti drau-
gą. Ne per mažai, kad suprastume,
kad tik būdami vieningi būsime
stiprūs ir nepalaužiami. Ne per ma-
žai, kad tobulintume savo dvasinį
pasaulį užuot be saiko puošęsi  Swa-
rovskio kristalais. Ne per mažai, kad
išmoktume pasiaukoti dėl savo Tė-
vynės. „Dėl šio skridimo aš aukosiu
gyvybę. Nors rytoj man gal reikės ir
mirti, bet aš vis tiek kovosiu už lietu-
vius ir Lietuvą”, – kelios dienos prieš
lemtingą skrydį ištarė Stasys Girė-
nas. Kasdien esame šaukiami į kovą
su abejingumu, apatija, susvetimėji-
mu, nenuoširdumu, pavydu, nepa-
sitenkinimu. Ir ši kova pirmiausia
turėtų prasidėti mumyse pačiuose.
Tik apsiravėję savo piktžoles galėsim
drąsiai užsukti į kaimyno daržą.

Dariaus ir Girėno skrydis ir jų
paliktas testamentas neįpareigoja
mūsų mesti kasdieninių darbų ir
nuveikti kažką nepaprasto ir gigan-
tiško, kuo galėtume puikuotis prieš
visą pasaulį. Kaip gyvenimo stebuklai
slypi paprastuose dalykuose ir smulk-
menose, taip ir didžiausi žygiai, svar-
biausi darbai yra ne tie, kuriuos lydi
pompastikos salvės ir išblizginti fo-
toreportažai. Patys paprasčiausi, ma-
žiausiai pastebimi ir dažnai neįverti-
nami darbai gali drąsiai būti prilygi-
nami žygdarbiams, jei tik juos lydi
Tėvynės ir artimo meilė. Didžiausias
iššūkis ir žygdarbis XXI amžiuje –
MYLĖTI. Mylėti neskaičiuojant nuo-
pelnų, nereikalaujant atlygio, ne-
ieškant naudos sau. Kas myli, tas turi
galios pakeisti pasaulį, kuriame tarsi
dėlionės dalys viena prie kitos su-
gultų santarvė, supratimas, toleran-
cija, vienybė... Tai žinojo, tuo tikėjo ir
to siekė transatlantiniai lakūnai Ste-
ponas Darius ir Stasys Girėnas. Tas
didysis gyvenimo uždavinys, kuris
mums tešviečia kaip kelrodis, telpa į
Dariaus netikėtai nutrūkusioje auto-
biografijoje įrašytus žodžius: „Steng-
siuosi padaryti pasaulį truputį geres-
nį negu radau.”

„Aviacijos pasaulis”
2008 m. liepos 25 d., Nr. 14

(157)

Atkelta iš 3 psl.
Tačiau jeigu prieš metus būtu-

mėte nusipirkę alaus už 1,000.00  dol.
ir jį visą išgėrę, tai už tuščias aliu-
minio skardines būtumėte atgal gavę
214.00 dol. Pagal šiuos duomenis, ge-
riausia investicija būtų planuoti daug
gerti ir tuščias skardines parduoti
laužui. Tai vadinasi ,,401-Keg” pro-
grama. Vienoje studijoje skelbiama,
kad vidutiniškai amerikietis per

metus suvaikšto 900 mylias. Kita
studija rado, kad vidutiniškai ameri-
kietis per metus išgeria 22 galionus
alkoholio. Tai reikštų, kad, vidutiniš-
kai amerikiečiai gauna 41 mylias su
galionu. Ši istorijėlė kvietė skaityto-
jus didžiuotis esant  juos amerikie-
čiais. Kol kas neturime duomenų apie
lietuvių suvaiksčiotas mylias ir iš-
gertą alkoholį. 

Skaičiai, sukaktys ir numerologija       

Atkelta iš 2 psl. aktyviai žaidė
krepšinį, pelnė nemažai apdovano-
jimų, prizų. 1988 m. jis buvo LTOK
atkūrimo darbo grupės vadovas. 

A. Poviliūnas yra lankęsis dauge-
lyje pasaulio šalių, viešėjo ir JAV. Kai
jis svečiavosi Čikagoje, su sporto
žinovu teko bendrauti ir šių eilučių
autoriui. Svečias susitiko su Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto komiteto, kuriam tada va-

dovavo dabartinis Lietuvos preziden-
tas Valdas Adamkus, nariais. Jis daug
dėmesio skyrė išeivijos lietuvių
sportinei veiklai, bendravo su išeivi-
jos sporto darbuotojais.

Sveikiname A. Poviliūną, vėl
tapus LTOK vadovu, ir linkime jam
sėkmės. Tikimės, kad jau šeštoji jo
veiklos kadencija bus dar našesnė nei
iki šiol buvusios.

A. POVILIŪNAS LIKO LIETUVOS TAUTINIO
OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTU
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Vitas Baleska, LTSC muzikologijos archyvo darbuotojas (kairėje) ir kom-
pozitorius Charles Halka muzikologijos archyve.

Skirmantės Miglinienės nuotr.

„Dainuoju dainą” 
Vilniuje

PETRAS PETRUTIS

Čikagoje veikiančiame Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centre (LTSC)
netrūksta įvairumo. Čionai negalima
skųstis atvykstančių ir išvykstančių
žmonių stoka. Lankosi vietiniai, lan-
kosi sveteliai iš kaimyninės Kanados,
o taip pat iš Lietuvos ir kitų Europos
valstybių. Lankosi lietuviai ir kita-
taučiai.

Neseniai čionai keletą dienų pra-
leido žmogus, kurio negalima laikyti
nei lietuviu, nei kitataučiu. Jam buvo
lemta gimti JAV. Jo tėvas – čekų tau-
tybės, motina – lietuvė. Jis, palygi-
nant, nedaug turi žinių apie lietuvius
ir Lietuvą. Vienok reikėtų pasakyti,
jog labai domisi savo ir ypatingai savo
motinos lietuviška prigimtimi. Ka-
daise jo motina ir jos šeimos nariai
gyveno Vokietijoje, Wehnen DP sto-
vykloje. Kiek vėliau jiems teko išvyk-
ti ir įsikurti JAV. Čia ji (motina) susi-
pažino, pamilo ir ištekėjo už čekų
kilmės asmens. Jiems gimė sūnus
(Charles), anksti pamėgęs muziką ir
studijoms pasirinkęs muzikos moks-
lus, kuris nutarė sukurti operą, pa-
remtą motinos ir jos šeimos narių
egziline patirtimi. Tuo tikslu jam
teko lankytis LTSC ir susipažinti su
saugojamais DP stovyklų archyvais.
Jis buvo nustebintas gausiu Wehnen
DP stovyklos archyvinės medžiagos
rinkiniu, kuriame netrūko motiną ir
jos tėvus liečiančių dokumentų. To-
kiu būdu jam susidarė galimybė arti-
miau susipažinti su jo artimųjų reikš-
minga praeitimi.

Charles Halka, grįždamas namo,
LTSC svečių knygoje įrašė nuošir -
džiausią padėką ir pažadėjo kitą
kartą prabilti lietuvių kalba. Vėliau
atėjusiomis žiniomis, Charles Halka,
pasinaudodamas US Fulbright pro-
grama, išvyko į Lietuvą ir įsiliejo į vil-
niečiams įprastą gyvenimą. Vienas
svarbiausių uždavinių buvo įsikūri-
mas. Taip pat jam teko sutvarkyti
muzikos ir lietuvių kalbos studijų re-
gistracijos formalumus. Buvo atkak-
lus įgyjant nuosavą pianiną. Jis nu-
sipirko latvišką „Riga” pianiną. Ga-
lėjo įsigyti „Belarus”, tačiau, jo nuo-
mone, gudų gamybos pianinas yra
techniškai geros kokybės, vienok
praktiškam naudojimui nelabai tin-
kamas. Sutvarkęs išsistygavusį „Ri-
gos” pianiną, jis nesigaili išleistų
pinigų.

Šiuo metu Ch. Halka yra tikras
Vilniaus muzikos akademijos studen-
tas. Gilinasi muzikoje ir studijuoja
lietuvių kalbą. Jam bičiuliškai talki-
ninkauja muzikai Feliksas Bajoras ir
Osvaldas Balakauskas, visokeriopai
padeda Muzikos akademijos profe-
sorė dr. Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė
ir Kompozicijos fakulteto dekanas
Rytis Mažulis. Profesorė D. Vyčinienė
išklausė Charles atsivežtus jo senelių
(motinos tėvų) įdainuotus lietuvių
liaudies dainų įrašus. Beje, seneliai
darant įrašus jau buvo vyresnio am -
žiaus: senelė – 87-erių, senelis – 91
metų. Be abejo, jiems dainuojant ne -
bu vo pasiekta reikiamo tobulumo, ta -
čiau dr. D. Vyčinienė, talkininkaujant
studentams, pažadėjo tinkamai per-
rašyti dainų žodžius ir melodijas.

Fulbright stipendija leidžia Ch.
Halka tęsti studijas ir užtikrina pra-
gyvenimą. Nešvaistydamas pinigų jis
gali studijuoti muziką, mokytis lietu-
vių kalbos ir siekti pagrindinio tikslo
– sukurti operą savo motinos garbei.
Žinoma, iš anksto negalima spręsti
apie kuriamos operos kokybę. Tačiau
reikėtų tikėtis pakankamai gero
kūrinio. Galima spėlioti, jog sukurta
opera anksčiau ar vėliau bus perkelta
į teatro sceną. Manyčiau, jog galima
pagrįstai tikėtis operos pastatymo
Lietuvoje ir JAV. Jeigu rašantysis
neklysta, dabar Lietuvoje niekas ne-
bando sukurti lietuviškos tematikos
operinio kūrinio.  Vargu, ar kas tokiu
užsimojimu domėtųsi lietuvių išeivi-
joje. Gal, sakau, Lietuvių opera Či-
kagoje galėtų susidomėti? Tačiau ši
užuomina tėra užuomina pilna to žo -
džio prasme. Charles Halka nėra šim-
taprocentinis lietuvis.

Tiesą pasakius ir kompozitorius
A. Ponchielli neturėjo nieko bendra su
lietuvybe. Tačiau mes didžiuojamės jo
sukurta opera „I Lituani” ir džiaugs-
mingai sutinkame jos spek tak lius.

Negalima pamiršti ir Tas ma ni -
joje (Australija) kuriamos operos, pa-
remtos tragiškai žuvusio lietuvio išei-
vio Olego Truchano gyvenimu. At -
rodo, kad graikų kilmės kompozito-
riaus Constante Roukias kuriama
opera bus modernesnio stiliaus. Kiek
yra žinoma, Ch. Halka opera bus kla -
sikinio stiliaus.  Šios operos pavadini -
mas dar nėra galutinai numatytas.
Vienok, yra žinoma, jog autorius yra
įnikęs „Dainuoja dainą” operos pro-
jekto įgyvendinime.

XII Teatro festivaliui
pasibaigus

Čikagoje pasibaigė JAV LB Kul -
tūros tarybos organizuotas XII Teat -
ro festivalis, kuris 3 dienas (spalio 10-
12 die nomis) vyko Jaunimo centre,
Či  ka goje. Vertinimo komisija sudarė
Audrė Budrytė–Nakienė, Dalia Ci -
dzikaitė (abi iš Čikagos), Gytis Luk -
šas (Lietuva) ir Algimantas Žemai -
taitis (Los Angeles).  

Apdovanojimai įteikti:
Geriausias aktorius – Vytautas

Put na. (Detroito mėgėjų teatras
,,Lan gas”, pastatymas  ,,Serenada”,
už vaidmenį – Lapinas); 

Geriausia aktorė – Aušra Jasaitė.
(Čikagos Teatro sambūris ,,Žaltvyk-
slė”, pastatymas ,,Upė ant asfalto”,
už vaidmenį – Kanifolija);

Geriausias nepagrindinio vaid-
mens ak torius – Narimantas Boty-
rius. (Toronto Prisikėlimo parapijos
Teat ro studija ,,Žalios Lankos” –
spektaklis/miuziklas ,,Eglė Žalčių ka -
ralienė” už vaidmenį – Angi nas (žal -
čių pirš lys);

Geriausia nepagrindinio vaid-
mens aktorė – Danutė Balčiūnienė.
(Flo ridos ,,Ąžuoliuko” lituanistinės
mo kyklos vaikų teatras – už vaid-
menį – Meška);

Geriausia scenografija – Čikagos
Teat ro sambūris ,,Žaltvykslė”;

Geriausi kostiumai – Detroito
mėgėjų teatras ,,Langas”, spektaklis
,,Sere nada”;

Geriausias spektaklis  – Čikagos
Teat ro sambūris ,,Žaltvykslė”, spek-
taklis ,,Upė ant asfalto”;

Geriausia režisierė  – Ilona Če-
paitė (Čikagos Teatro sambūris
,,Žaltvykslė”,  ,,Upė ant asfalto”);

Už sėkmingą debiutą – Floridos
teatro grupė ,,Provincija”.

Atsisveikiname iki kito Teatro
fes tivalio.

JAV LB Kultūros 
tarybos info

Vertinimo komisijos nariai (iš kairės): Audrė Budrytė–Nakienė, Dalia Ci -
dzikaitė, Gytis Luk šas ir Algimantas Žemai taitis.       Jono Kuprio nuotraukos

Geriausias aktorius – Vytautas Put -
na. (Detroito mėgėjų teatras ,,Lan -
gas”). 

Geriausia aktorė – Aušra Jasaitė.
(Čikagos Teatro sambūris ,,Žaltvyk-
slė”).

Geriausias antraeilio vaidmens ak -
torius – Narimantas Botyrius. (To -
ronto Prisikėlimo parapijos Teat ro
studija ,,Žalios Lankos”). 

Geriausia antraeilio vaidmens ak-
torė – Danutė Balčiūnienė.  (Flo ri-
dos ,,Ąžuoliuko” lituanistinės mo -
kyklos vaikų teatras).
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NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams 
vardadienio ar gimtadienio proga, 

vieną mėnesį „Draugą” siųsime nemokamai.
vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.

A † A
ONA OVERLINGIENĖ

Mirė 2008 m. spalio 13 d.
Nuliūdę liko: duktė Donna ir vyras Petras Babarskis, duktė

Monica ir vyras Saulius B. Balsys; anūkai Kęstutis su žmona Erin
Babarskis, Algis  Babarskis,  Andrius ir Tomas Balsys.

A. a. Ona buvo žmona a. a. Vlado Overlingo.
Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki

9 v. v. Lack  &  Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000
W.), Hickory Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 18 d. Iš laidojimo namų 10
val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-
vėse.

Nuliūdusi šeima ir artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons FH.  Tel. 708-430-5700

Mirė legendinis Kauno ,,Žalgirio” 
žaidėjas ir treneris K. Petkevičius

Eidamas 83-iuosius metus, spalio
14 d., antradienį, mirė ilgametis Kau-
no ,,Žalgirio” komandos žaidėjas bei
treneris Kazys Petkevičius.

Pastaruosius metus krepšinio
puoselėtojas dirbo Kauno ,,Žalgirio-
Sabonio mokyklos” komandos trene-
riu. Su šia ekipa K. Petkevičius pra-
ėjusį sezoną tapo Nacionalinės krep-
šinio lygos (NKL) čempionu.

K. Petkevičius gimė 1926 m.
Staigviliuose, Pakruojo rajone. 1949
m. baigė Lietuvos valstybinį kūno
kultūros institutą ir įgijo fizinio la-
vinimo dėstytojo specialybę.

1951–1956 m. mokėsi Leningra-

do kūno kultūros instituto aspiran-
tūroje. 1956–1958 m. – Leningrado
KKI dėstytojas, 1958–1976 m. – LKKI
Žaidimų katedros dėstytojas, 1976-
1989 m. – Kauno krepšinio sporto
mokyklos, 1989–1998 m. – A. Sabonio
krepšinio mokyklos treneris. 1998-
2008 m. – Kauno ,,Žalgirio” dublerių
komandos treneris. 1959–1962 m. –
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės
vyr. treneris. 1945–1962 ir 1958–1963
m. – LKKI, Kauno ,,Žalgirio” koman-
dų žaidėjas. Penkis kartus Lietuvos
čempionas (1947–1949, 1951, 1952
m.), du kartus SSRS čempionas
(1947, 1951 m.), sidabro (1949, 1952
m.) ir bronzos (1953, 1955 m.) meda-
lių laimėtojas. 1946–1959 m. – Lietu-
vos krepšinio rinktinės narys. Joje
sužaidė 28 rungtynes, pelnė 111 taš-
kų.

1947–1956 m. žaidė SSRS krepši-
nio rinktinėje. K. Petkevičius – dviejų
olimpinių žaidynių (Helsinkio 1952 ir
Melburno 1956 m.) sidabro medalių
laimėtojas, 1947 ir 1953 m. Europos
čempionas, 1955 m. Europos čempi-
onato bronzos medalininkas. SSRS
rinktinėje sužaidė 61 rungtynes, pel-
nė 405 taškus.

K. Petkevičius su žmona Laima
užaugino dukrą Eglę ir sūnų Arūną.

K. Petkevičiaus laidotuvės vyks
Kauno miesto Petrašiūnų kapinėse.

Tomas Gaubys
Elta

RETÈJA MÙSÛ SPORTO VETERANÛ GRETOS

Kazys Petkevičius.      
Gedimino Bartuškos (Elta) nuotr.

Su liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, kad į
Amžinybę iškeliavo

A † A
dr. RITA MINIOTAITĖ

BAKANAUSKIENĖ

Studijavo, dirbo ir gyveno Lietuvoje, Kaune, paskutinius 15 me-
tų gyveno Kalifornijoje, mirė 2008 m. spalio 8 d. Lietuvoje.

Nuliūdę liko: Kauno Medicinos Akademijos kurso draugės: Al-
ma Žardinskaitė-Morkuvienė, Roma Abraitytė-Milušauskienė, Jūra-
tė Nesavaitė-Barsky, Romualda Laurinaitytė-Johnson.

Pranešame visiems giminėms ir pažįstamiems, kad 2008 m.
spalio 13 d. Los Angeles, Kalifornijoje, mirė mūsų mylima teta

A † A
ONA ŠIAUDIKIENĖ

Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, spalio 18 d., Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, Illinois, kur 10 val.
ryte bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Onutė
bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Prašome prisiminti tetą Onutę jūsų mintyse ir maldose.

Aldona Kudirkienė ir šeima

PADĖKA
A † A

SOFIJA BARČAITĖ
VAKSELIENĖ

Amžinybėn iškeliavo 2008 m. rug-
sėjo 17 d., sulaukusi 86 metų.

Gimė 1922 m. rugpjūčio 7 d. Klai-
pėdos krašte, Lietuvoje, duktė Apolo-
nijos ir Stanislovo Barčių. Dirbo gai-
lestinga seserimi Jurbarko ligoninėje.

Susitiko ir ištekėjo už dabar jau mirusio Leono Vakselio Jur-
barke, prieš išvykimą į Vokietiją, kur gimė Levas, Paulius ir Ma-
rytė. 1950 m. liepos 1 d. atvyko į Ameriką. Pusantrų metų gyveno
New York, vėliau gyveno ir mirė Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame gydytojams, gailestingoms seserims ir
visiems, kurie prižiūrėjo mamytę Šv. Kryžiaus ligoninėje. Ypa-
tingai dr. Rochelle DeLeon už jos nuoširdumą ir priežiūrą, kun.
A. Gražuliui,  SJ, už paskutinio sakramento suteikimą.

Taip pat dėkojame sesei Marijai Barienei už aplankymą ligo-
ninėje ir jos paskambinimą kitoms Lietuvos Dukterų draugijos
narėms, dėkojame sesei A. Maldėnienei ir kitoms Dukterims už
aplankymą šermenyse, rožinio sukalbėjimą, maldas,  dalyvavimą
laidotuvėse ir Mišiose.

Dėkojame kleb. kun. A. Markui už atsilankymą koplyčioje ir
už maldų pravedimą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčio-
je, šv. Mišių aukojimą ir palydėjimą į Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pines.

Dėkojame vargonininkui R. Sokui ir solistei J. Lukminienei
už gražias giesmes bažnyčioje.

Dėkojame Linda Kosary (Kosary  Funeral Home) už jos gražų
ir nuoširdų patarnavimą.

Išlydint mylimą Sofiją į Viešpaties prieglobstį, nuoširdžiai
dėkojame visiems buvusiems su mumis šio skaudaus netekimo
valandoje, prisiminusiems ją malda, gėlėmis, užuojauta, ar gau-
siomis šv. Mišių aukomis.

Keturnedėlio  Mišios įvyks sekmadienį, spalio 19 d., 10:30 v.
r. Švč. Mergelės Marijos  Gimimo Bažnyčioje, Marquette Park,
Chicago, IL.

Liūdintys vaikai – Levas, Paulius ir Marytė su šeimo-
mis; anūkai ir proanūkiai su šeimomis, taip pat giminės
Lietuvoje
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�Mieli skaitytojai, prašome kuo
skubiau grąžinti ,,Draugo” loterijos
bilie tėlius. Dėkojame Jums, kad skai -
to  te ir remiate mūsų dienraštį.

�Š. m. spalio 22 d. nuo 11 val. r.
iki 1 val. p. p. Bočių menėje Pasaulio
lietuvių centre, galėsite pasiskiepyti
nuo gripo ir kitų peršalimo ligų. Su
savimi turėti ,,Medicare” kortelę. 2
val. p. p. ten pat bus rodomas doku-
mentinis filmas ,,Dotnuva” (2 dalis).
Maloniai vi sus kviečia Lemonto So-
cialinių rei kalų skyrius.

�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. 

�Lietuvių rašytojų draugijos
(LRD) literatūrinė popietė įvyks š. m.
lapkričio 23 d., sekmadienį, 2 val. p.p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
Bus paminėti šiais metais amžiny-
bėn iškeliavę LRD rašytojai, įvyks
knygos ,,Trys iš Pajūralio” sutiktu-
vės, naujos poezijos skaitiniai, me-
ninė dalis. Kvie čiami visi literatūros
mylėtojai.

�Gruodžio 14 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros
mu  ziejuje įvyks iškilmingas pokylis
,,Metų žmogus 2008”. ,,Metų žmo-
gaus” žymuo bus įteiktas Lietuvos
Respublikos ambasadorei Kanadoje
Gintei Damušytei. Bilietus į pokylį
galima užsisakyti paskambinus arba
užėjus į muziejų. Muziejaus adre sas:
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629. Informacija teikiama tele-
fonu: 773-582-6500. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Čikagos miesto meras R. M. Daley padovanojo generalinei konsulei S.
Aniulienei fotografijų albumą apie Čikagą.    Agnės Vertelkaitės nuotr.

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arki vys kupas 

Sigitas Tamkevičius. 

Meninę programą atliks pianistė 
dr. Frances Covalevsky 

ir tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. 
Vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. – vakarienė

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” adminis-
tracijoje, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Tel.: 773-585-9500.
Dr. Frances
Covalevsky 

LR generalinė konsulė S. Aniulienė 
susitiko su Čikagos miesto meru R. M. Daley

Š. m. spalio 9 d. LR generalinė
konsulė Skaistė Aniulienė susitiko su
Či kagos miesto meru Richard M. Da -
ley. 

Generalinė konsulė supažindino
merą su pagrindiniais Generalinio
kon sulato darbo uždaviniais ir pag -
rin diniais tikslais. R. M. Daley padė -
kojo S. Aniu lienei už glaudžių ir nau -
dingų da lykinių ryšių palaikymą su
įvairiais Čikagos miesto departamen-
tais. R. M. Daley taip pat pasakė, kad
kitų metų balandžio mėnesį planuoja
pa kviesti į konferenciją Čikagoje savo
kolegas – susigiminiavusių su Čikaga
miestų merus, tarp jų ir Vilniaus me -
rą J. Imbrasą. 

Generalinė konsulė pažymėjo,
kad Čikagos mieste bei priemiesčiuo -
se gausiai gyvenantys lietuviai akty -
viai dalyvauja kultūriniame Čikagos
gyvenime. Meras R. M. Daley pasiūlė

ateinančių metų birželio mėn. „Daley
Plaza” aikštėje surengti „Lietuvių
dieną”, kurioje galėtų dalyvauti įvai -
rūs lietuvių meno kolektyvai, būtų
patiekiamas lietuviškas maistas,
veik tų meno dirbinių mugė. S. Aniu -
lienė patikino, kad Generalinis kon-
sulatas imsis koordinuoti šį renginį ir
pasakė neabejojanti, kad lietuvių or -
ganizacijos bei meno kolektyvai mie -
lai priims kvietimą dalyvauti. 

Čikagos meras su entuziazmu
pa sidalino gražiais jaunystės prisimi -
nimais apie gyvenimą kaimynystėje
su lietuvių emigrantais, jų ryškų et -
ninį pėdsaką miesto istorijoje. R. Da -
ley S. Aniulienei padovanojo foto gra  -
fijų albumą apie Čikagą. 

LR Generalinio konsulato
Čikagoje info 

2008 metų Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimai

Nuoširdžiai dėkojame visiems
bal savusiems 2008 m. spalio 12 d. vy -
kusiuose Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimuose ir referendume dėl Igna -
linos atominės elektrinės darbo pra -
tęsimo.

Rinkimų ir referendumo rezul-
tatai skelbiami Vyriausiosios rinkimų
komisijos internetinėje svetainėje
adresu www.vrk.lt. 

Pakartotinis balsavimas
Lietuvos Respublikos Seimo

rinkimuose
Kadangi nė vienas iš Nauja mies -

čio vienmandatės rinkimų apygardos
kandidatų nesurinko daugiau kaip 50
proc. balsų, skelbiamas pakartotinis
bal savimas. Lietuvos Respublikos pi -
liečiai galės balsuoti už vieną iš dvie -
jų daugiausia balsų Naujamiesčio rin -
kimų apygardoje surinkusių kandida -
tų. 

Tęsiama registracija Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimams

Pirmajame rinkimų rate dalyva -
vę LR piliečiai jau yra rinkėjų sąra -
šuose pakartotiniam balsavimui –
jiems iš naujo registruotis nereikia.

Jei nedalyvavote pirmajame rin -
ki mų rate, kviečiame registruotis ir
bal suoti antrajame.

Rinkėjo anketas registracijai pri-
imsime iki pat pakartotinio balsavi-
mo dienos, 2008 m. spalio 26 d. 10
val. r. (Primename, jog konsulate Či -
kagoje balsuoti gali visi 18 metų su-
laukę LR piliečiai, gyvenantys JAV
Illinois, Ohio, Michigan, Indiana ir
Wisconsin valstijose.)

Jei pakartotiniame balsavime
pageidaujate balsuoti paštu, Jūsų
rin kėjo anketa konsulatą turėtų pa -
siekti ne vėliau kaip 2008 m. spalio 17 d.

Atkreipiame dėmesį, kad rinki-
mams neužsiregistravę piliečiai, no -
rin tys balsuoti asmeniškai konsulate,
galės tai padaryti tik iki 2008 m. spa -
lio 26 d., 10 val. r. (6 val. v. Lietuvos
laiku), kadangi po to laiko nebebus
techninių galimybių juos tinkamai
už registruoti.

Balsavimo laikas
Pranešame, kad LR Generali -

niame konsulate Čikagoje balsuoti ga  -

lima 2008 m. spalio 15–26 die no mis:
Spalio 15–17 d. – nuo 10 val. r. iki

12 val. p.p., nuo 2 val. p.p. iki 4 val.
p.p.;

Spalio 20–24 d. – nuo 10 val. r. iki
12 val. p.p., nuo 2 val. p.p. iki 4 val.
p.p.;

Spalio 25 d. – nuo 12 val. p.p. iki
4 val. p.p.;

Spalio 26 d. – nuo 7 val. r. iki 12
val. p.p.

Rinkėjų sąrašai
Pranešame, kad rinkėjo anketas

užpildę ir atsiuntę piliečiai gali pasi -
tikslinti, ar buvo įtraukti į rinkėjų są -
rašus, ar tiksliai nurodytas adresas ir
pan. Siekiant užtikrinti asmens duo -
menų saugumą, tik pačiam asmeniui
leidžiama patikrinti, ar tiksliai sąraše
nurodyti jo asmens duomenys – ki -
tiems asmenims Jūsų informacija ne -
gali ir nebus teikiama.

Dėl susipažinimo su rinkėjų są -
rašais kreipkitės asmeniškai nuo pir-
madienio iki ketvirtadienio, nuo 9
val. r. iki 12 val. p.p. ir nuo 12:30 val.
p.p. iki 3 val. p.p. arba telefonu: 312-
397-0382, trumpasis nr. 203.

Rinkėjo anketa
Rinkėjo anketą, reikalingą regis -

t racijai rinkimams, galite atsispaus -
dinti iš LR Generalinio konsulato Či -
kagoje tinklalapio arba pasiimti as -
me niškai apsilankius LR Generali -
niame konsulate lankytojų aptar -
navi mo valandomis. Anketą prašome
užpildyti ir kaip galima greičiau at -
siųsti LR Generaliniam konsulatui
paštu, faksu arba elektroniniu paštu
(nuskanavus užpildytą anketą) ad -
resu: Consulate General of the
Republic of Lithuania, 211 East
Ontario Street, Suite 1500, Chicago,
IL 60611. Faks.: 312-397-0385, el.
paš tas: admin@konsulatas.org

Daugiau informacijos apie Seimo
rinkimus ir balsavimo vietas JAV
galite rasti LR Vyriausiosios rinkimų
komisijos tinklalapyje www.vrk.lt,
LR ambasados Washington, DC  tink-
lalapyje www.ltembassyus.lt, LR
Generalinio konsulato Čikagoje tin-
klalapyje www.konsulatas.org ir
LR Generalinio konsulato New York
tinklalapyje www.ltconsny.org.

JAV LB Kultūros taryba kviečia lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus 2008
metų kultūros  premijoms gauti. Kandidatus komisijoms siūlyti iki š.
m. spalio 30 d. Premijos – po 1,000 dol. Šiais metais premijų rėmėjas yra
JAV LB Krašto valdyba.

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

Teatro premija skiriama JAV lietuviams teatralams, kurie dalyvauja
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 – bendradarbio premija skiriama tiems,
kurie dalyvauja JAV lietuviškoje spau doje. Ypatingas dėmesys skiriamas
tautiškumo, bendruomeniškumo, lietuvių telkinių veiklos, Lietu vos valsty-
bingumo temoms. Apima žurnalistus, spaudos darbuotojus (koresponden-
tus) bei redaktorius. Spaudos darbuotojo komisijos pir mi ninkas – Edvardas
Šulaitis. Adresas: Edvardas Šulaitis, 1330 S. 51st Ave., Cicero, IL 60804.


