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Lietuvos, Latvijos ir Estijos laukia ekonominis nuosmukis. SCANPIX nuotr.

Briuselis, lapkričio 3 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Ne itin sunkiai dabarti-
nį finansų krizės laikotarpį pavyks iš-
gyventi Lenkijai, Čekijai ir Slovakijai,
bet sunkesni padariniai laukia Balti-
jos šalių ir Vengrijos, paskelbtoje dve-
jų artimiausių metų ekonomikos
prognozėje teigia Europos Komisijos

analitikai.
Pristatydamas prognozes ekono-

mikos ir pinigų reikalų komisaras
Joaquin Almunia sakė, kad jog dėl
šios krizės prisijungimas prie euro
zonos Lenkijai ir kitoms šalims gali
tapti patrauklesnis, tačiau pažymėjo,
jog nei viena iš šių šalių neatitiks ke-

liamų reikalavimų iki 2010 m. pava-
sario.

,,Ši finansų krizė paskatino ki-
taip įvertinti riziką, kurią kelia nep-
risijungimas prie euro zonos. Taigi ti-
kiuosi, jog euro zonai nepriklausan-
čios šalys atnaujins politinę valią
stiprinti savo ekonomikas ir įsivesti
eurą”, – sakė komisaras.

Komisija sumažino Lenkijos, Če-
kijos ir Slovakijos ekonomikos augi-
mo prognozę, bet pažymėjo, kad 2009
ir 2010 m. jų ekonomikos augimas
palyginti su euro zonos šalimis bus
spartesnis.

Tuo tarpu, Komisijos nuomone,
Lietuvos, Latvijos ir Estijos laukia
recesija, kurią lydės didelė infliacija
ir augantis biudžeto deficitas. Tai ap-
sunkins Baltijos šalių pastangas pri-
sijungti prie euro zonos.

Vengrija, kurią krizė ištiko ašt-
riausiai iš visų Bendrijos narių, buvo
priversta kreiptis į Tarptautinį valiu-
tos fondą Nukelta į 6 psl.

Prezidentui
sukako 82-eji
metai

Marselis/Vilnius, lapkričio 3 d.
(ELTA) – Lietuvos užsienio reikalų
(UR) ministro Petro Vaitiekūno tei-
gimu, ,,dabartinėmis aplinkybėmis
grįžti prie įprastinio Europos Sąjun-
gos (ES) bendradarbiavimo su Rusija
yra dar per anksti”.

Lietuvos UR ministras su ES dip-
lomatijos vadovais neformaliame su-
sitikime Marselyje aptarė tarpžemy-
ninį ES ir JAV bendradarbiavimą, at-

sižvelgdami į santykius su Rusija,
daugiašališkumą ir padėtį Artimuo-
siuose Rytuose.

Pasak ministro P. Vaitiekūno,
veiksmingą ir ilgalaikę strategiją Ru-
sijos atžvilgiu siekiančiai sukurti
tarpžemyninei bendruomenei svarbu
suvokti, kokiu keliu Rusija žengia vi-
daus politikos ir išorės santykių sri-
tyje. Agresija prieš Gruziją pažeidė
pamatinius Jungtinių Tautų Charti-

jos principus, todėl negali būti laiko-
ma atsitiktinumu ar prilyginta nepa-
matuotam jėgos panaudojimui.

Susitikime dar kartą buvo pri-
minta abipusė ES ir Rusijos tarpu-
savio priklausomybė ir pabrėžta, kad
nesiekiama Rusijos atskirti. Tačiau
susitikimo dalyviai sutiko, kad dar
svarbiau yra gerbti tarptautinėmis
sutartimis įtvirtintus principus ir jų
laikytis.

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Prezidentui Valdui Adamkui pirma-
dienį sukako 82-eji metai.

Šalies vadovas gimė 1926 metų
lapkričio 3 dieną Kaune, tarnautojų
šeimoje. 1944 metų vasarą dėl karo
jis su tėvais pasitraukė į Vokietiją,
1949 metais atvyko į JAV. Nuo 1972
metų Valdas Adamkus kasmet, o kar-
tais – ir keletą kartų per metus at-
vykdavo į Lietuvą, dirbdamas aplin-
kosaugos srityje.

V. Adamkus Lietuvos Respubli-
kos prezidentu buvo išrinktas 1998
ir 2004 metais. Antroji šalies vadovo
kadencija baigsis kitų metų vasarą.

•Sveikata. Alzheimerio
liga (I). Ligos diagnostika
(p. 2)
•Socdemai ir Adamkus:
užsnūdę prie valdžios
vairo (p. 3)
•Reagan yra vertas visų
lietuvių pagarbos (p. 4)
•Čikagoje vyks SLA Sei-
mas (p. 5)
•Telkiniuose. New Ha-
ven, CT – Mūsų Monikutė
(p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Lietuva kaleidoskope
(5) (p. 9)
•Naujienos iš Cicero pa-
dangės (p. 10)

Prezidentas Valdas Adamkus.
ELTOS nuotr.

Finansû krizè skaudžiausiai
smogs Baltijos šalims

Patvirtinti rinkimû rezultatai

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Nepaisant pradėtų ikiteisminių ty-
rimų, Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) patvirtino galutinius Seimo
rinkimų rezultatus.

Nors Generalinė prokuratūra yra
pradėjusi 24 ikiteisminius tyrimus
dėl galimų Seimo rinkimų įstatymų ir
tvarkos pažeidimų, rinkimų rezul-
tatų, anot VRK pirmininko Zenono
Vaigausko, tai neturėtų pakeisti.

Bene didžiausią triukšmą sukėlė
galimas balsų klastojimas Vilniaus

Šeškinės vienmandatėje rinkimų apy-
gardoje. Socialdemokratės Vilijos
Blinkevičiūtės pergalė, perskaičiavus
rinkėjų balsus, atiteko Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demok-
ratų atstovui Audroniui Ažubaliui.
Socialdemokratai reikalauja rinkėjų
balsus perskaičiuoti dar kartą ir pra-
šo prezidento dėl to kreiptis į Konsti-
tucinį Teismą. Tačiau VRK pirmi-
ninkas Z. Vaigauskas patvirtino gavęs
Generalinės prokuratūros raštą apie
nutrauktą tyrimą nenustačius jokios
nusikalstamos veikos.

Abiejų rinkimų turų metu Gene-
ralinė prokuratūra iš viso gavo 51
skundą, pagal 24 iš jų pradėti ikiteis-
miniai tyrimai, 2 tyrimai jau baigti.
Daugiausia – 13 – tyrimų pradėta Vil-
niuje. „Vyksta dar kai kurie tyrimai,
tačiau pažeidimai, kurie yra tiriami,
mūsų vertinimu, nepadarė jokios
ženklesnės įtakos rinkimų rezulta-
tams”, – sakė Z. Vaigauskas.

Seimo nario pažymėjimai naujie-
siems parlamento šeimininkams bus
išduoti trečiadienį. Tačiau tautos iš-
rinktieji priesaikos žodžius ištars
lapkričio viduryje.

Aptartas ES bendradarbiavimas su JAV

Seimo nario pažymėjimai naujiesiems
parlamento šeimininkams bus išduoti
trečiadienį. ELTOS nuotr.
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Alzheimerio liga (I)
Ligos diagnostika

Nuo seno žinoma, kad nemažai
daliai vyresnio amžiaus žmonių lai-
kui bėgant pradeda šlubuoti atmin-
tis, pakinta mąstymas, sumažėja ga-
limybės išmokti, išlaikyti ir vėliau
pritaikyti naują informaciją ir įgū-
džius. Ši tendencija gali paliesti gana
įvairiai: intelektualinių procesų su-
lėtėjimas ir sutrikimas pasireiškia
nuo menko atminties šlubavimo iki
visiškos demencijos ir organizmo ve-
getacinės būsenos (dar vadinama
senatvine demencija). Paprastai šie
minties sutrikimai prasideda gerokai
vėlesniame amžiuje, peržengus 65
metų amžiaus ribą. Tačiau, kita ver-
tus, buvo pastebėta, kad šie proto ir
atminties sutrikimai retesniais atve-
jais pradeda varginti ir jaunesnius
pacientus. Ilgai nebuvo žinoma, kas
sukelia šiuos procesus. Buvo spėja-
ma, kad daug įtakos turi stresas,
netaisyklinga mityba, galvos trau-
mos, infekcijos ir t.t.

Tik prieš kiek daugiau nei 100
metų, 1906 metais, vokiečių moksli-
ninkas, gydytojas psichiatras Alois
Alzheimer aprašė ir pietvakarių Vo-
kietijos psichinės negalios namų
(liaudiškai – beprotnamių) direktorių
susirinkime paskelbė savo straipsnį
,,Eine eigenartige Erkrankung der
Hirnrinde” (Stebėtina smegenų žie-
vės liga). Šiame straipsnyje jis aprašė
Augustos D., 51 metų vietinės Frank-
furto psichiatrinės klinikos ligonės,
ligos eigą. Ši moteris mirė sirgdama
pažengusia ankstyva demencija. Vė-
liau atlikto skrodimo metu dr. Alz-
heimer pastebėjo ne tik bendrinę
smegenų atrofiją, bet ir smegenų
audinio pakitimus – neurofibrilinius
pluoštus ir specialaus proteino ami-
loido sankaupas smegenų audinyje.
Ši liga buvo pavadinta ,,Priešsena-
tvine demencija”, vėliau ją aprašiusio
dr. Alzheimer garbei pavadinta Alz-

heimerio liga.
Amerikos Alzheimerio asociaci-

jos duomenimis, daugiau nei 5 mili-
jonai amerikiečių serga šia liga.
Liūdnos prognozės byloja, kad spar-
čiai senstant Amerikos visuomenei ir
ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei,
per artimiausius 50 metų šis skaičius
išaugs iki 16 milijonų. Ši liga gana
dažna, cituojant Alzheimerio aso-
ciacijos duomenis, net 1 iš 8 žmonių,
vyresnių nei 65 metai, serga ar su-
sirgs šia liga. Peržengus 85 metų ri-
bą, šis skaičius išauga iki 1 iš 2. Išsi-
vysčius šiai negaliai, tikėtina, kad li-
kusio gyvenimo trukmė sutrumpėja
perpus, lyginant su sveikais bendra-
amžiais.

Alzheimerio ligos išsivystymui
didžiausią įtaką, kaip jau minėjau,
daro paciento amžius. Kita vertus,
šios ligos riziką padidina nesveika,
daug riebalų ir cholesterolio turinti
mityba, galvos traumos, elektromag-
netinė radiacija, stiprūs magnetiniai
laukai, smegenų infekcijos. Paste-
bėta, kad moterys šia liga serga daž-
niau. Manoma, kad tai susiję su me-
nopauze ir mažėjančiu kraujo estro-
genų kiekiu. Taip pat pastebėta stipri
paveldimumo įtaka. Jei šia liga serga
pirmos eilės šeimos nariai, rizika
išauga perpus. Mokslininkai atpažino
keliolika genų, atsakingų už šios ligos
vystymąsi. Svarbu paminėti, kad keli
itin svarbūs genai randami 21 chro-
mosomoje. Sergantys Dauno liga (21
chromosomos trisomija, t.y. turintys
papildomą 21 chromosomą) turi itin
didelę tikimybę susirgti Alzheimerio
liga. Liūdna konstatuoti, kad likimo
nuskriausti Dauno liga sergantys pa-
cientai, jei jie išgyvena iki 40 metų,
turi beveik šimtaprocentinę tikimybę
susirgti ir Alzheimerio liga.

Ši liga prasideda lengvu trumpa-
laikės atminties sutrikimu (pamiršta-
ma, kas atsitiko per pastarąsias 24
valandas, pametami daiktai, pamirš-
tamas darbo ar veiksmo uždavinys ir
t. t.) Vėliau, progresuojant šiai ligai,
išsivysto šie ligos požymiai:

� Užmaršumas;
� Susikaupimo stoka (sunku pa-

baigti užduotis, atlikti paprastus arit-
metinius veiksmus);

� Kalbos sutrikimas (pamirštami
daiktų ir asmenų vardai, sunku pa-
baigti paprastus sakinius);

� Pasimetimas (pamirštama, kur
esama, kokia kryptimi keliaujama,
kokiu laikotarpiu, kokį mėnesį ar
savaitės dieną gyvenama);

� Sutrikusi galimybė kritiškai
vertinti ir spręsti (keistai rengiamasi,
padaromi drastiški, nepamatuoti
finansiniai sprendimai);

� Elgesio normų nepaisymas
(agresyviai elgiamasi, nepriimtinai
kalbama, laidomos viešai nepriimti-
nos pastabos, padidėjęs seksualumas
ir t. t.)

� Susijusi judesių koordinacija
(sulėtėję judesiai, kūno pusiausvyros
sutrikimas, nestabili eisena);

� Nuotaikos sutrikimai (staigūs
nuotaikos pokyčiai, emociniai pro-
trūkiai, pyktis ar agresija, padidėjusi
baimė ir įtarumas);

� Apatija ir depresija (lėkšta nuo-
taika, prarandamas dėmesys pomė-
giams ir mėgstamiems užsiėmi-
mams, daugiau miegama, praleidžia-
ma daug laiko prie televizoriaus).

Svarbu atsiminti, kad tokie žmo-
gaus gyvenimo procesai, kaip nuola-
tinis nuovargis, nemiga, stresas,
gedulas, depresija, klausos ar regos
sutrikimas, nesaikingas alkoholio ar
vaistų vartojimas gali sukelti intelek-
tualinių funkcijų sutrikimus. Šie
sutrikimai dažnai būna laikini, pra-
einantys, be žymesnių ilgalaikių lie-
kamųjų reiškinių. Todėl neturėtume
skubėti diagnozuodami vyresnio am-
žiaus pacientus. Be to, panašiais po-
žymiais gali pasireikšti tokios ligos,
kaip smulkiųjų smegenų kraujagys-
lių insultas, smegenų augliai, padi-
dėjusio galvospūdžio liga (hydrocep-
halus), apsinuodijimas vaistais ar al-
koholiu, neurosifilis, vitamino B12 trū-
kumas, skydliaukės sutrikimai ir t. t.

Šiuo metu neturime patikimų
būdų tiksliai nustatyti Alzheimerio
ligos diagnozę. Kaip minėjau anks-
čiau straipsnyje, šiai ligai būdinga
bendra smegenų atrofija, amiloidinio
proteino sankaupos, susivijusios neu-
rofibrilinės skaidulos. Žinoma, šiuos
pokyčius galima pastebėti tik pada-
rius smegenų biopsiją ar tiesiog
pomirtinio anatominio tyrimo metu.
Todėl bendra medicininė praktika
remiasi apytikre ligos diagnoze (la-
biausiai tikėta diagnozė, pastebėjus
tipiškus ligos požymius ir diagnos-
tiškai atmetus kitas ligas). Labai
svarbu išsamiai apklausti tiek pa-
cientą, tiek šeimos narius. Ypatingas
dėmesys kreiptinas į šiuos faktus:

� Trumpalaikės atminties su-
trikimas;

� Judesių ir koordinacijos sutriki-
mas;

� Nuotaikos ir elgesio pokyčiai;
� Neprognozuojamas ir socialiai

nepriimtinas elgesys;
� Kitų psichiatrinių požymių,

pvz., haliucinacijų, paranojos, deliu-
zijų nebuvimas;

� Vartojami vaistai;
� Apetito praradimas ir svorio

kritimas;
� Ar pacientas intensyviai vartoja

alkoholį ar narkotikus;
� Šeimos medicininė istorija,

šeimos narių sergamumas Alzheime-
rio demencija;

� Padidėjęs įtarumas, uždaru-
mas, socialinis ir psichologinis užda-
rumas.

Diagnozavus Alzheimerio de-
menciją, reikia iš esmės keisti pacien-
to gyvenimo būdą, jam reikia dau-
giau pagalbos, dėmesio. Be jokios

abejonės, vartojami vaistai, tačiau
tuo pačiu metu ypatingas dėmesys
skiriamas paciento gyvenamosios
aplinkos saugumui, įprastinių kas-
dieninių veiksmų (asmeninės higie-
nos, valgymo, judėjimo ir t. t.) taisyk-
lių nustatymui ir jų laikymuisi. Trum-
pai apibendrinant, reikia stengtis
Alzheimeriu sergančio paciento gy-
venimą padaryti kuo paprastesnį,
rutinišką.

Kitos savaitės straipsnyje norė-
čiau aptarti Alzheimeriu sergančių
pacientų priežiūrą, gydymą ir pateik-
ti praktinių patarimų, kaip paleng-
vinti šį procesą.

Tad būkime sveiki!

Rašant straipsnį, naudotasi šiais
informacijos šaltiniais:

www.alzheimers.org – Alzheimer's
Disease Education and Referral Center

www.alz.org – Alzheimer's Asso-
ciation

www.alzforum.org – Alzheimer's
Research Forum

www.alzfdn.org – Alzheimer's Foun-
dation of America

www.alz.co.uk – Alzheimer's Di-
sease International

www.nia.nih.gov – National Ins-
titute on Aging

www.ninds.nih.gov – National Insti-
tute of Neurological Disorders and Stroke

www.aan.com – American Acade-
my of Neurology

Alois Alzheimer

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v.

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
užtikrinamas
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SOCDEMAI IR ADAMKUS:
UŽSNŪDĘ PRIE VALDŽIOS

VAIRO
KÊSTUTIS GIRNIUS

Paprašęs Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) vadovo Andriaus Kubiliaus
sudaryti naują vyriausybę, preziden-
tas Valdas Adamkus išvardijo di-
džiausius iššūkius, su kuriais turės
grumtis naujoji vyriausybė ir Seimas.
Tai kitų metų biudžetas, energetiniai
projektai, elektros jungčių tiesimas,
sveikatos apsaugos sistemos ir teis-
mų pertvarka, mokslo ir studijų
reforma. Prezidentas išreiškė viltį,
kad „į ministrų pareigas bus skiriami
kompetentingi, problemas išmanan-
tys, ryžtingi žmonės, nebijantys imtis
nepopuliarių, bet labai reikalingų
sprendimų”.

Prezidentas neklysta teigdamas,
kad naujos vyriausybės laukia mil-
žiniški iššūkiai. Pasaulio ūkio krizė
paaštrino kai kurias problemas, bet
du prezidento prioritetai – energe-
tiniai projektai ir elektros jungčių
tiesimas – tapo sunkiai įveikiamais
išbandymais dėl neveiksmingo Lie-
tuvos valdymo dėl to, kad ankstesnės
vyriausybės ir prezidentas gerą de-
šimtmetį sėdėjo sudėję rankas ir
nieko nedarė.

Jau 1998 m. buvo aišku, kad
reikės uždaryti Ignalinos atominę
elektrinę (IAE) ir kad atominės
jėgainės statyba paprastai trunka 6–8
metus, bet parengiamieji darbai yra
vos pradėti. Dar nėra galutinai susi-
tarta dėl Estijos, Latvijos ir Lenkijos
dalyvavimo projekte, dėl naujos jė-
gainės dydžio, gaminamos elektros
pasiskirstymo, finansavimo.

Padėtis nėra geresnė ir elektros
jungčių fronte. Per pastarąjį dešimt-
metį nieko nedaryta. Dabar viliamasi
paruošiamuosius darbus atlikti iki
2010 m. pavasario. Statybos pabaiga
numatoma 2012–2016 m., kai naujoji
vyriausybė bus baigusi savo darbą.
Elektros jungtis į Švediją ko gero yra
tik miražas.

Kurį laiką vyriausybė ir prezi-
dentas laukė stebuklo iš Briuselio.
Europos Sąjunga esą turėtų suprasti
sudėtingą Lietuvos padėtį ir pratęsti
IAE veikimą. Tikimybė, kad viltis
taptų tikrove, visada buvo maža, bet
ne dėlto, kad ES yra priešiškai nu-
siteikusi Lietuvos atžvilgiu. Juk
2007–2013 metais Lietuva gaus 23
mlrd. litų struktūrinės paramos, dar
13 mlrd. litų kitokios paramos, taigi
viską sudėjus apie 36 mlrd. litų.
Suma yra tikrai įspūdinga.

ES atsisako pratęsti IAE veikimą
iš dalies dėl to, kad būtų sukuriamas
pavojingas stojimo sutarties pažeidi-
mo atvejis. Svarbiau tai, kad šioje sri-
tyje Lietuva nėra laikoma patikima
partnere. Per 10 metų nieko nepada-
ryta, net dabar nežinia, ar jėgainė iš
vis bus statoma. Jei statybos darbai
būtų įpusėję, gal ES ryžtųsi pratęsti
IAE veikimą iki 2012 m., tai yra iki
tol, kol jėgainė neva bus saugi. Bet
2012 m. naujos jėgainės tikrai nebus,
tad racionalu dabar nutraukti visas
kalbas apie pratęsimus ir reikalauti,
kad Lietuva laikytųsi savo žodžio.

Seimo Užsienio reikalų komiteto
(URK) pirmininkas Justinas Karosas
nurodė kitą priežastį, dėl kurios
nesikeis ES nuostatos. ES prasideda
savotiškas atominių elektrinių rene-
sansas, o jei kas atsitiktų su mūsų

„senovišku” reaktoriumi, tai sukom-
promituotų atominių elektrinių idėją
Europos valstybių akyse.

Spalio 16 d. ES šalių vadovai dar
kartą davė suprasti, kad neketina
leisti pratęsti IAE darbo, bet teiks
Lietuvai paramą tiesiant elektros
tiltus į Vakarus ir kitaip bandant už-
sitikrinti energetinę nepriklausomy-
bę. Nors prezidentas Adamkus pasa-
kė, kad Lietuva tęs kovą dėl energe-
tikos, jo stiprėjantis apmaudas išsi-
veržė viešumon. Žiniasklaidai jis pa-
reiškė, kad „aiškiai pasakiau, kad
Lietuva problemišku laiku turės nau-
doti ES pinigus, tad gal geriau Briu-
selis tiesiai moka Maskvai”.

Nežinau, kaip ES vadovai reaga-
vo į šią įsimintiną pastabą – pusiau
išmaldos prašymą, pusiau šantažą.
Atseit, ES turės finansiškai gelbėti
Lietuvą, o jei Briuselis nenori tiesiai
siųsti pinigų į Maskvą, jis turi pa-
tenkinti Lietuvos reikalavimus dėl
atominės. Arba tenkinami Lietuvos
norai, arba ES brangiai kainuos.

Vargu ar prezidento išsišokimas
padidino Lietuvos autoritetą. Atsisa-
koma prisiimti atsakomybę už ne-
veiksmingumą, bet priekaištaujama
kitiems, nors ne jie, o pati Lietuva ne-
atliko savo namų darbų ir delsia vyk-
dyti laisvai duotus įsipareigojimus.

Už apgailėtiną energetikos pa-
dėtį atsakingi ne tik socdemai, kurie
septynerius metus valdo Lietuvą, bet
ir prezidentas Adamkus, Lietuvos
valstybės galva nuo 1998 m., išskyrus
trumpą Rolando Pakso tarpuvaldį.
Abu užsnūdo prie valdžios vairo.
Socdemai gali teisintis, kad jiems
sutrukdė nesibaigiantys šalies valdy-
mo rūpesčiai. Prezidentui sunkiau tai
daryti. Jis yra atsakingas už šalies
saugumą, bet nėra apkrautas kas-
dieniais darbais bei darbeliais. Lau-
kiama, kad jis užsiims strateginiais
klausimais ir primins vyriausybei bei
parlamentui, kad neįgyvendinti gyvy-
biškai svarbūs strateginiai projektai.

Savo programoje TS-LKD pabrė-
žia poreikį įveikti valstybės neveiks-
numą, apgailestauja dėl strateginių
tikslų nebuvimo. Andrius Kubilius spa-
lio 28 d. pareiškė, kad reikia panai-
kinti apskritis, jų vieton įsteigiant
keturis ar penkis regionus. Gerokai
svarbiau peržiūrėti aukščiausių orga-
nų veikimą, išaiškinti, kodėl taip pa-
žeistas Lietuvos energetinis saugu-
mas, bei imtis priemonių laiduoti, kad
ateityje nebebūtų tokio aplaidumo.
Gal reikia praplėsti Valstybės gynimo
tarybos įgaliojimus ar jos sudėtį, gal
sukurti naujų institucinių saugiklių?

Naujajai vyriausybei yra ne ma-
žiau svarbu, kaip galima greičiau nu-
statyti, ar prezidento palaimintas
„Leo LT” pajėgus atlikti savo užduotį
ir kokiomis priemonėmis galima už-
tikrinti, kad valstybės, kaip pagrin-
dinės akcininkės, balsas būtų stiprus
ir lemiamas, o ne silpnai girdimas
šnabždesys. Ir kaip galima aiškiau žmo-
nėms pasakyti, ką ketinama daryti,
siekiant išlipti iš energetinės duobės.

Negalima nepritarti prezidento
žodžiams, kad reikia kompetentingų,
problemas išmanančių, ryžtingų
žmonių. Jų reikia ne tik vyriausybės
rūmuose, bet ir prezidentūroje. Tada
naujų vyriausybių nelauktų neatlikti
darbai ir beveik neįveikiami iššūkiai.

Alfa.lt

Ar laimėjimas
nenueis vėjais?

BRONIUS NAINYS

Šių rinkimų duomenimis patenkinti visi, kurie ieškojo pakeitimų
bei naujovių. Net ir visapusiškai juos pralaimėjęs premjeras Gedi-
minas Kirkilas. Jo vadovaujamai, nors gal ir nebeilgai, socialde-

mokratų partijai Seime nebereikės taisyti nevykusių nutarimų, pvz., su-
makaluoto užsienyje gyvenančių lietuvių pilietybės įstatymo, o Vyriau-
sybėje – ieškoti išeities iš tiesiog absurdiškų sprendimų, pvz., vadinamųjų
valstybininkų įgrūsta Lietuvai žalinga sutartis su „Leo.lt”.

Rinkimais džiaugiasi dešinieji, įgiję jėgą iš pagrindų pakeisti Vy-
riausybę. Ją bus galima sudaryti vien tik iš jų, taigi jau be septynerius
metus joje vyravusių kairiųjų. O ieškoję naujovių, rado net ypatingą –
Tautos prisikėlimo partiją, nors dar ir nežinančią, ką ji prikels, todėl vi-
suomenėje vis dar juokdariais tebevadinamą. Todėl jau pirmadienio pary-
čiais, vos tik sekmadienį įvykusio rinkimų antro rato jiems pergalę žymin-
tiems duomenims paaiškėjus, TS-LKD – Tėvynės sąjungos, Tremtinių ir
politinių kalinių, Krikščionių demokratų, Tautininkų – jungtinės partijos
vadovai, šampano taurelėmis pasidrąsinę, sėdo prie stalo naujos Vy-
riausybės kurti. O jų antrininkai dūmė į kitų, jų pusėn krypstančių, Sei-
man patekusių partijų rinkimų būstines tartis dėl „jungtuvių” užtikrintai
daugumai sudaryti. Ir po trijų dienų, taigi – tiesiog žaibo greičiu, Seime,
ant Prezidento posėdžių salės stalo, guli iškilmingai pasirašytas doku-
mentas: TS-LKD, Tautos prisikėlimo partija (TPP), Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis (LRSS) ir Liberalų ir centro sąjunga (LiCS), rinkėjų valia
subūrusios 80 balsų daugumą, skelbia sudarančios naują Vyriausybę. Be
socialdemokratų bei kitų nepageidaujamų „priemaišų”. Džiaukis, Lietu-
va, turi, ko norėjai. Bet… Ar iš tikrųjų taip?

Ko šiandien Lietuva iš Vyriausybės nori? Aišku, labai daug. Tiek, kiek
nė vienos valstybės nė viena vyriausybė dar iki šiol nedavė ir niekad ne-
duos. Tačiau yra būtinai reikalingų darbų, kuriuos kiekviena Vyriausybė
turi atlikti. O jeigu neatlieka, tai tokios valdžios Lietuvai nereikia. Taip ir
pasakė šio Seimo rinkėjai. Jau dešimtmetis, kai Lietuva turėjo susikurti
sau nuo Rusijos nepriklausomą naftos, dujų ir elektros tiekimo šaltinį, ta-
čiau čia darbas dar net nepradėtas. Jau penkeri metai, kai Lietuva NATO
narė, tačiau Rusijos išpuolis prieš Gruziją akivaizdžiai parodė, kad valsty-
bė nuo tokio pat išpuolio dar nėra saugi. Jau irgi dešimtmetis, kai ap-
skaičiuoti okupacijos nuostoliai, tačiau dėl jų su Rusija net nepradėta kal-
bėti. Visa teisės sistema, pradedant nuo pačių viršūnių, tebekvepia so-
vietiniu palikimu, kur teisė tokia, kokios galingesnis ir turtingesnis nori.
Jeigu rinkimus laimėjusiems bent kiek rūpi lietuvių tautos ateitis, jie
negali likti abejingi žemesniųjų ir vidurinių mokyklų padėčiai, kuriose
pilietinio auklėjimo priedanga puoselėjami kosmopolitizmu grindžiami
jaunimo nutautinimo pradai. O kas šiandien žino, kaip giliai jau įspausta
Maskvos pėda valstybės vidaus santvarkoje? Dėl Vytauto Pociūno nužudy-
mo Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklą tiriantis Seimo komi-
tetas jos buvimą užčiuopė, ir labai gaila, kad tas darbas sustojo. Ir jau
nebe šiandien aišku, kad valstybės turtą susigrobusiam pinigingam oli-
garchui – valdžios pareigūną nupirkti ne kiek brangiau, negu Gariūnuose
kiaurus batus. O nemokamoji sveikatos apsauga užtikrina, kad be poros
tūkstantėlių dovanėlių sergančio gydyti niekas net nepradės.

Tai tik keli pavyzdžiai jau nepriklausomos Lietuvos sukurtos „ge-
rovės”, kuriai atsikratyti valstybės piliečiai išsirinko šį Seimą. Tokį, kokio
dauguma norėjom, sako. Ir Seimas neatidėliodamas pradėjo jų norus ten-
kinti. Nuo Vyriausybės. Susitarę dėl ministerijų pasidalijimo, pradėjo dė-
lioti jų vadovus. Daugumą jau ir sudėliojo. Ir ką mes matom?

Stipriai kritikavom partijų vadovybes už sudarinėjimą savanaudiškų
kandidatų į Seimą sąrašų, save įrašant pirmaisiais ir taip užsitikrinant
laimėjimą. Jos ne tik nekreipė dėmesio į mūsų kritiką tada, bet taip pat
daro ir dabar: vadai ir jų artimieji – pirmieji ir į ministrų kėdes. O čia jau
net dvi blogybės iš karto. Pirma: Seimo narys negali tapti ministru ir
kartu pasilikti Seimo nariu. Tas pats asmuo negali būti įstatymo leidėjas
ir kartu jo vykdytojas, bet taip yra. Antra: čia irgi lemia ne tinkamumas
atitinkamom pareigom, bet tik partinė priklausomybė ir dar jos pakopa.
Pirmesni sąraše į Seimą – pirmesni ir į ministrų kėdes. Pavyzdys: TS-
LKD. Partijos sąraše pirmuoju numeriu įrašytas Kubilius – premjeras,
trečioji įrašyta Rasa Juknevičienė – krašto apsaugos ministrė, penktoji
įrašyta Irena Degutienė – socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Kubiliaus
tinkamumas – jau nebesvarstytinas. Čia jau „yra, kaip yra”. Tačiau šios
dvi ponios geriau sėdėtų ten, kur jos dabar yra, ir tausotų savo laimužę.
Taip būtų daug geriau: ir joms, ir tėvynei.

Minimos pavardės ir kitoms, čia mano minėtoms, ypač ydingai veiku-
sioms, sritims vadovauti. Atsiribojimas nuo Rusijos „globos” energetikos
srityje, valstybės saugumas ir okupacijos padarinių sąskaitos – užsienio
politikos uždavinys. Vytauto Landsbergio, mano nuomone, šiuo laiku tin-
kamiausio kandidato, ypač dėl jo ryžtingo nusiteikimo ES, NATO ir
Rusijos atžvilgiais, prezidentui Adamkui kietai nepritariant ir pačiam
Kubiliui svyruojant, buvo atsisakyta. Kiti minimi TS-LKD partiniai, sa-
kyčiau, niekai. Vidaus reikalų ministerija atiduota LiCS partijai. Ne-
nustebčiau, jeigu ton kėdėn sėstų pats Nukelta į 9 psl.



4 DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 4 d., antradienis

REAGAN YRA VERTAS VISŲ LIETUVIŲ PAGARBOS
Pokalbis su BAFL viceprezidente Angele Nelsiene

Baltų amerikiečių laisvės lyga
(BAFL – Baltic American Freedom Lea-
gue) buvo įkurta Los Angeles 1981
metais, siekiant sutelkti pabaltiečių
pastangas informuojant amerikie-
čius ir valdžios įstaigas apie Baltijos
valstybių laisvės siekius ir atkuriant
bei įtvirtinant nepriklausomybę.

Angelė Nelsienė už nuopelnus
Lietuvai apdovanota Lietuvos Didžio-
jo Kunigaikščio ordinu, NATO žvaigž-
de-medaliu. Ji – ilgametė JAV LB Va-
karų apygardos pirmininkė (1985–19-
93), JAV LB Tarybos pirmininkė
(1988–1991), Los Angeles lituanisti-
nės mokyklos mokytoja (1972–1983).
Ji yra Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės ir Lietuvos Seimo komisijos narė,
BAFL vykdomoji viceprezidentė.

– Jūs žavitės prezidentu Ro-
nald Reagan, buvote susitikę su
juo kartu su vyru Romu, sesele
Nijole Sadūnaite, vedėte pas jį
mons. Alfonsą Svarinską. Kuo
Jus labiausiai žavėjo preziden-
tas?

– Savo žmogiškumu, jautrumu.
Visi mano susitikimai su juo buvo
jaudinantys ir neužmirštami. Apie
juos reikėtų atskirai pakalbėti. Šian-
dien tik paminėsiu, kad per susiti-
kimą su prez. Reagan perskaičiau
jam mano išverstą į anglų kalbą
laišką, kuriame prel. Svarinskas pa-
sakojo, kaip kaliniai Sibire švęsdavo
Jo gimtadienį, keldami tostą metali-
niuose puodeliuose mėnesiais taupy-
tos arbatos ir linkėdami jam Dievo
palaimos, už tai, kad jis Sovietų
Sąjungą pavadino ,,blogio imperija”.
Mes visi keturi, įskaitant Reagan,
apsiverkėme. Prel. Svarinsko kalinio
švarkas ir metalinis puodelis ekspo-
nuojami Reagan bibliotekoje, Simi
Valley, California. Tai tik vienas iš
susitikimų fragmentų, o jų yra žy-
miai daugiau. Prie jų trumpo sąrašėlio
dar norėčiau pridėti, kad su preziden-
tu pavyko susitikti ir Vilniaus miesto
merui Aliui Vydūnui, kuris atvežė pre-
zidentui Vilniaus miesto garbės pilie-
čio pažymėjimą, ir profesoriui Vytau-
tui Landsbergiui su delegacija. Tai
įvyko labai svarbiu laikotarpiu, kai
Lietuva po nepriklausomybės atkūri-
mo siekė tarptautinio pripažinimo.
Reagan buvo tam gana palankus.
Susitikimo metu jo paprašiau išsakyti
savo nuomonę pasauliui, tai buvo fil-
muojama Lietuvos televizijos. Nepai-
sant prezidento patarėjų priešišku-
mo, jis ryžtingai žvelgdamas į filma-
vimo kamerą pasakė, kad Amerika
niekada nepripažino Sovietų Sąjun-
gos neteisėtos Lietuvos aneksijos ir
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir sakė,
kad Lietuva turi teisę būti nepriklau-
soma valstybe ir viso pasaulio vyriau-
sybės turi tą teisę pripažinti. Prieš šį
susitikimą jau buvome susitarę su
CNN, kad gavus palankų Reagan pa-
reiškimą, jie tuojau tai paskelbs per
savo platų tinklą visam pasauliui.
Koks buvo nusivylimas ir sielvartas,
kai patikrinę vaizdajuostę sužino-
jome, kad juostelėje buvo tik Los An-
geles vaizdai, o susitikimui su Rea-
gan operatoriui pritrūko vietos. Tai-
gi, istorinis Reagan pareiškimas dėl
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
teisėtumo taip ir liko nežinioje.

– Laimei, liko proklamacijos,
kiekvienais metais prezidentui
skelbiant Baltijos valstybių lais-
vės dieną, liko trijų minučių ra-
dijo laidos, kai dar nebūdamas

prezidentu, Reagan šalia kitų
JAV užsienio politikos klausimų
pasisakė, kad Sovietų Sąjunga
turi išeiti iš okupuotų Baltijos
šalių, visos Rytų Europos, Japo-
nijos šiaurės salų.

– Taip, bet nepateisinamas Lietu-
vos televizijos operatoriaus nusižen-
gimas Lietuvos istorijai ir jos žmo-
nėms yra baisus nusikaltimas. Šio
nusivylimo ir praradimo nuoskaudos
iki šios dienos negaliu pamiršti. Ar
tai buvo tik vieno žmogaus neatsa-
komybė, ar jau iš anksto numatytas
veiksmas?

Vieną iš susitikimų Baltuosiuose
rūmuose, Ovaliame kabinete, Lietu-
vos Krikščionybės 600 metų minėji-
mo atstovams suorganizavo tuometi-
nis Reagan patarėjas reikalams su vi-
suomene Linas Kojelis. Kitas susiti-

kimas buvo su Respublikonų partijos
tautybių atstovais. Tai buvo pirma
grupė, kurią Reagan priėmė tik grį-
žęs iš ligoninės po to, kai į jį buvo šau-
ta. Tą kartą trumpai pasikalbėjau ne
tik su juo, bet ir su jo žmona Nancy.
Reagan mane žavėjo savo gebėjimu
bendrauti su žmonėmis ir tiesiai kal-
bėti tautai, pakelti žmonių pasiti-
kėjimą savimi ir didžiuotis Amerika.
Jis nebijojo įvardyti blogio, kuris
grėsė Amerikai ir visam pasauliui,
nebijojo smerkti diktatorių ir komu-
nistinės sistemos. Taip pat jis mane
žavėjo Sovietų Sąjungos grėsmės su-
pratimu ir tuo, kad visam pasauliui
būtent jis paskelbė, jog Sovietų Są-
junga – ,,blogio imperija”. Aišku, kad
viena tos imperijos aukų buvo mūsų
Tėvynė Lietuva. Tad jis, mano many-
mu, buvo ir yra vertas visų lietuvių
pagarbos ir susižavėjimo dar ir todėl,
kad mokėjo pasakyti Gorbačiov ,,ne”
ir liepė nugriauti Berlyno sieną.

– Iš dabartinių kandidatų į
JAV prezidentus, kuris Jus žavi
labiausia?

– Apie susižavėjimą būtų šiek
tiek kebliau kalbėti, kadangi iš tikrų-
jų turiu prisipažinti, kad didelio susi-
žavėjimo neturiu nė vienam, tačiau
pasvėrusi abiejų kandidatų ne tik pa-
tirtį, bet ir požiūrį į visą pasaulį,
Amerikos ir Europos saugumą, ne-
dvejodama galiu pasakyti tą patį, ką
pasakiau Lietuvos radijui, Lietuvos
žmonėms, kad aš esu įsitikinusi, jog
senatorius McCain būtų kur kas ge-
resnis ir Amerikai, ir Lietuvai.

– Kas Respublikonų partijos
programoje Jums priimtiniausia,
svarbiausia, ar svarbu, kandida-
to tam tikri galimi veiksmai Bal-

tijos valstybių atžvilgiu, nes jau
yra žinoma, kad būtent McCain
būtų linkęs paremti ir padėti?

– Turbūt svarbiausia žiūrėti į
kandidato politinę patirtį, kurios ne-
abejotinai McCain turi daugiau už
demokratų kandidatą Barack Oba-
ma. McCain praeityje yra parodęs sa-
vo dėmesį Lietuvai. Jis visada rėmė
Lietuvą, smerkė jos neteisėtą Sovietų
Sąjungos okupaciją anais tamsiaisiais
Sovietų okupacijos laikais. Jis visada
reagavo į Amerikos lietuvių nuomo-
nę, ypač buvo prieinamas Arizona
valstijos lietuviams, kurie kreipėsi į jį
dėl Lietuvos reikalų. Tuo metu aš bu-
vau Vakarų apygardos pirmininkė,
todėl labai gerai žinau visas pastan-
gas, mums siekiant palenkti Ameri-
kos valdžios žmones prašant padėti
Lietuvai. McCain visada buvo už Lie-

tuvos ir visos Europos saugumą, ne-
priklausomybę ir demokratiją. Savo
kalbose jis yra ne vieną kartą pami-
nėjęs Rusijos grėsmę Europai ir bu-
vusioms okupuotoms valstybėms.
Tuo tarpu iš Obama pasisakymų aki-
vaizdu, kad jis visiškai nesupranta
nei buvusios Sovietų Sąjungos siekių,
nei dabartinės Rusijos, kuri vis dar
yra imperialistinė. Mano nuomone,
jis kalba kaip tikras socialistas, giria
sistemą, nuo kurios mūsų tėvai mus
iš-gelbėjo palikdami savo tėvynę.

– Jei vis dėlto prezidentu bū-
tų išrinktas senatorius McCain,
kuris yra nukentėjęs nuo komu-
nistinio režimo, praleidęs dalį
savo gyvenimo kalėjimuose, pa-
tyręs persekiojimus kaip ir di-
delė dalis lietuvių tautos, Jūsų
nuomone, toks prezidentas la-
biau suprastų lietuvius, atsidū-
rusius Rusijos grėsmės akivaiz-
doje ir padėtų stiprinti Lietuvos
bei visų Baltijos valstybių ka-
riuomenes bei siekti užtikrinti
tokią NATO apsaugą, kad Rusijai
būtų per daug pavojinga bandyti
rengti avantiūras šiame regione?

– Svarbu žiūrėti į žmogaus pra-
eities veiksmus, jo aplinką ir su kuo
jis bendravo. Man atrodo, kad Mc-
Cain, nukentėjęs nuo komunistų ir
iškentėjęs tokius žiaurius kankini-
mus ir išbandymus, aiškiai supranta
komunizmo esmę, jo grėsmę Europai
ir pasauliui. Jis daugelį kartų tai yra
pasakęs ir savo veiksmais tai įrodęs,
pasirašydamas po tomis rezoliucijo-
mis, su kuriomis mes kreipėmės į jį
prašydami, kad jis paremtų Baltijos
šalis. Aš tikrai neabejoju, kad bet ko-
kios grėsmės atveju McCain visiškai
kitaip reaguotų nei demokratų kandi-

datas Obama, kuris galvoja, kad ir su
teroristinių kraštų vadovais ir dikta-
toriais, kurie yra Amerikos priešai,
galima atvirai kalbėti kaip su drau-
gais, be jokių prieš tai suderintų iš-
lygų ar sąlygų. Obama daugeliu atve-
ju reiškė savo susižavėjimą Fidel
Castro, Hugo Chavez ir kitais dikta-
toriais, net Afrikos diktatorių atžvil-
giu nėra pasakęs aštrių žodžių. At-
rodo, kad jis visiškai nesupranta ko-
munizmo grėsmės. Priešingai, tarp
savo artimiausių patarėjų ir bendra-
darbių jis turi žinomų, viešai prisi-
pažinusių komunistų, marksistų ir
teroristų. Aš tikiu, kad McCain daug
griežčiau ir ryžtingiau gintų Lietuvos
ir Europos interesus.

– Iš tikrųjų, archyviniai do-
kumentai rodo, kad Bush, vyres-
niojo, administracijos metu buvo
kuriami projektai, kaip sustip-
rinti Centrinės ir Rytų Europos
ekonomiką, buvo planuojami
multimilijardiniai projektai stip-
rinti laisvą ekonomiką, pagelbė-
ti, kurti laisvą spaudą, siekiant,
kad susidarytų stiprus Centri-
nės ir Rytų Europos, įskaitant ir
Baltijos valstybes, nepriklauso-
mas ekonominis pagrindas. Ar,
Jūsų nuomone, McCain adminis-
tracija galėtų labiau prisidėti
prie Baltijos valstybių energeti-
nio saugumo didinimo, pagel-
bėtų išvystyti svarbius ryšius
tarp Amerikos energetikos ben-
drovių ir Baltijos valstybių, su-
kurtų nepriklausomą energe-
tiką?

– Iš jo visų pasisakymų ir kalbų
aišku, kad McCain yra už energetikos
nepriklausomumą Amerikoje, taip
pat ir Europoje, nes jis supranta, kad
Rusija tiekdama energiją ir branduo-
linę pagalbą Iranui ir kitoms diktato-
riškoms valstybėms, prisideda prie
demokratinių valstybių nestabilumo
ir griovimo, o Lietuvai kyla didelis pa-
vojus dėl Rusijos energetikos įtakos.
Yra akivaizdu, kad jis labiau suprastų
ir įvertintų pavojus, kurie kyla Lie-
tuvai dėl priklausomybės nuo Ru-
sijos. Gal būdamas prezidentu Mc-
Cain priešintųsi Rusijos ir Vokietijos
susitarimui tiesti dujotiekį Baltijos
jūros dugne? Juk tai labai pavojinga
Lietuvai ne tik politine, bet ir eko-
logine prasme. Yra dokumentais įro-
dyta, kad avarijos atveju Baltijos
jūros dugne esantys Antrojo pasau-
linio karo ginklai sukeltų visam
regionui milžinišką katastrofą. So-
vietų Sajunga jau mėgino tą dujo-
tiekį tiesti Reagan kadencijos metu,
bet jis tam griežtai priešinosi ir suge-
bėjo užkirsti sumanymą tarptauti-
niuose forumuose. Baltų amerikiečių
laisvės lyga stipriai parėmė Reagan
pastangas rezoliucijomis, kreipimusi į
Kongreso atstovus ir surengtomis de-
monstracijomis. Reagan už tai yra
oficialiai padėkojęs Baltų laisvės
lygai. Manau, kad tapęs Amerikos
prezidentu McCain padėtų Lietuvai
įgyvendinti nepriklausomos ener-
getikos politiką, išplėsti bendradar-
biavimą su Amerika ir sustiprinti tar-
pusavio ryšį energetikoje ir išlaikant
nepriklausomybę.

– Norėčiau nuoširdžiai padė-
koti už Jūsų mintis.

Kalbėjosi
dr. Darius Furmonavičius,

Baltų amerikiečių laisvės lygos
patarėjų valdybos narys

Mons. Alfonsas Svarinskas, Angelė Nelsienė, prez. Ronald Reagan.
Nuotrauka iš asmeninio A. Nelsienės archyvo.
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NEW HAVEN, CT

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

New Haven apylinkėje beliko ke-
lios vyresnės šeimos, pragyvenusios
daugiau kaip 50 metų. Šiuo metu šios
apylinkės daugumą sudaro jau nau-
jai atvykę lietuviai. Bet mes didžiuo-
jamės ir džiaugiamės tokiais vyres-
niais lietuviais kaip Judita Kazlaus-
kienė, Jurgis Kisielius, Jonas Gir-
dauskas, Antanas ir Stasė Leikai, Sa-
lomėja Valiukienė, Jonas Kronkaitis,
kuriems visada rūpėjo ir rūpi išlaiky-
ti lietuvišką dvasią šioje apylinkėje.

Dar viena labai svarbi šeima iš
vyresniosios kartos yra Monika ir Ze-
nonas Merkevičiai. Apie Zenoną Mer-
kevičių jau esu parašiusi straipsnį
praėjusiais metais. Gerbiamas Zeno-
nas daugiau kaip 30 metų išbuvo
New Haven apylinkės valdybos na-
riu, 30 metų tvarkė apylinkės iždą.
Jis iš tų 20 žmonių, kurie gavo JAV
LB Krašto valdybos Padėkos raštą už
ilgametį ir visuomeninį darbą lietu-
viškoje veikloje. Bet negalima pa-
miršti ir jo žmonos Monikos Savic-
kaitės-Merkevičienės, kuri visada pa-
laikė savo vyrą jo aktyvioje lietuviš-
koje veikloje ir pati buvo aktyvi.

Mūsų Monika Merkevičienė nuo-
širdi, linksma, neieškanti žodžio kiše-
nėje ir, žinoma, yra auksinių rankų
meistrė – siuva, mezga, kepa ska-
niausius kepinius, ypač žagarėlius,
dar ausytėmis kitaip vadinamus.

Nors ir metų našta nemaža, ką
tik atšventėme jos 88 metų gimtadie-
nį, ji išlaikiusi puikią atmintį. Mo-
nika Savickaitė-Merkevičienė gimė
Marcų kaime, Žaliosios valsčiuje, Vil-
kaviškio apskrityje. Mama pagimdė
14 vaikų, iš kurių išgyveno 12, Mo-
nika buvo 10 vaikas. Iš viso pulko da-
bar likusios tik dvi – ji ir sesuo Sta-
sė, kuri yra jaunesnė trejais metais ir
gyvena Suvalkijoje.

Tėvai Moniką išleido mokytis į
Ūkio mokyklą, kurioje dvejus metus
mergaitės buvo mokomos siūti, megz-
ti, gaminti valgyti, vesti namų ūkį.

Baigusi šiuos mokslus mergina
pradėjo savarankišką gyvenimą. Pir-
mi Monikos klientai buvo vyresnių
seserų vaikai – ji siūdavo savo sūnė-
nams ir dukterėčioms sukneles,
švarkus, kelnes, visus apatinius dra-
bužėlius. Vėliau jau pradėjo gauti už-
sakymų ir iš vyresnių panelių, savo
draugių. Kiek Monika save atsimena,
jai visada labai patiko kažką sukurti
nauja, padaryti kitaip, negu kitos siu-

vėjos.
Užėjus karui, visa šeima traukėsi

į Vakarus, tik viena sesė Agota buvo
užsilikusi Lietuvoje, tad jai ir Sibiro
tremtį teko išgyventi. Monika, mama
ir sesers šeima pateko į vieną sunkve-
žimį, kuris važiavo į Vokietiją. Jis bu-
vo pakrautas kiaulių, taip ji ir atsi-
mena kelionę į Vokietiją – atviru
sunkvežimiu su kvapais...

Hanau stovykloje gyveno apie
penki tūkstančiai lietuvių ir susi-
kūrusiam šokių rateliui Monika Sa-
vickaitė siuvo drabužius. Šioje sto-
vykloje ji ir susipažino su Zenonu
Merkevičiumi, kuris labai jau krito į
akį. Jauni žmonės padraugavę nus-
prendė atšokti vestuves. Į Ameriką
(New York) jauna Merkevičių šeima
atvyko 1949 metais spalio 31 dieną.
Pragyvenę penkerius metus šiame
mieste, vėliau persikėlė į New Bri-
tain: 34 metus gyveno New Haven, o
nuo 1990 metų gyvena East Haven.

Per visus tuos metus Monikos ir
Zenono Merkevičių šeimos nariai bu-
vo aktyvūs bažnyčios, Lietuvių Bend-
ruomenės nariai. Monika priklausė
Moterų sąjungai, New Haven skyriui,
tuo metu ši organizacija buvo labai
stipri šioje apylinkėje.

Monika su Zenonu užaugino dvi
dukras. Vyresnioji Gita Kupčinskienė
gyvena Bostone, ji foklorinio ansamb-
lio ,,Sodauto” įkūrėja ir vadovė, su
vyru Aidu yra lietuvybės puoselėtojai
Bostono padangėje. Dijana Cappelo
gyvena Milforde, su vyru Ričardu yra
ilgamečiai šokių grupės ,,Vėtra” šokė-
jai. Dijana nuo šios vasaros išrinkta
New Haven apylinkės valdybos nare.

Monika Merkevičienė labai di-
džiuojasi savo anūke Dainora, kuri
daug dirba ,,Neringos” stovyklos la-
bui, ir proanūke Liepa, kuri puikiai
kalba dviem kalbom ir su džiaugsmu
dėvi prosenelės pasiūtus tautinius
drabužėlius.

Per daugelį metų Monika Savic-
kaitė-Merkevičienė yra pasiuvusi ar
pataisiusi gausybę tautinių drabužių.
Ji dabar džiaugiasi galėdama savo
darbščiomis rankomis pataisytį kokį
rūbą. Man pačiai teko prašyti jos pa-
galbos ir įsitikinti šios moters gabu-
mais. Kaip paklausiau dėl atlygio už
padarytą darbą, Monika Merkevičie-
nė atsakė: ,,Jūs dirbkite dėl lietuvy-
bės, o aš – padėsiu jums”. Tai buvo
patys nuoširdžiausi žodžiai, kuriuos
išgirdau per septynerius metus būda-
ma šioje šalyje.

Mūsų Monikutė
Zenonas ir Monika Merkevičiai. Šimkuvienės-Rosen nuotr.

ČIKAGOJE VYKS SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ AMERIKOJE SEIMAS
EDVARDAS ŠULAITIS

Susivienijimas lietuvių Ameri-
koje (SLA, angliškai Lithuanian Al-
liance of America) yra seniausia, dar
gyvuojanti lietuvių organizacija ne
tik Amerikoje, bet ir visame pasauly-
je. Įsteigta prieš 122 metus – 1886-
aisiais, ji išliko iki šių dienų.

SLA buvo suorganizuotas pir-
mųjų lietuvių patriotų, kurie atvyko į
šį kraštą iš savo gimtinės ir norėjo
išlaikyti tarpusavio ryšius su tau-
tiečiais, įsikūrusiais naujoje žemėje.
„Mylėsime Ameriką, priimtą mūsų
motiną, bet labiausiai mylėsime ir
didesnio labo geisime dėl tikrosios
motinos Lietuvos. Amerikiečiai būsi-
me dėl to, kad Amerikos duoną val-
gome, o lietuviais – kad iš Lietuvos
esame kilę”, – taip buvo rašoma šios
organizacijos laikraščio „Tėvynė”,
kuris leidžiamas dar ir šiandien,
numeryje 1896 m. sausį.

Labai įdomi yra šios organizaci-
jos praeitis: ją įsteigus būta daug
ginčų, nesutarimų, skilimų. Tai visų
pirma buvo ir išliko draudimo organi-
zacija (po mirties artimiesiems išmo-
kama pinigų suma atsižvelgiant į
draudimo dydį). Tačiau ji tuo neap-
siribojo ir rūpinosi kultūriniais ir
tautiniais reikalais – anksčiau ji buvo
pagrindinė šio krašto lietuvių organi-
zacija su gausybe narių.

Šalia mokamų draudimo mokes-
čių kiekvienas narys buvo įpareigotas
skirti taip vadinamus „tautiškus cen-
tus”, kurie eidavo tautinio, kultūri-
nio, lietuviškojo švietimo paramai.

Net ir atskilus katalikų grupei (ji
sudarė Amerikos lietuvių Romos ka-
talikų susivienijimą) ir komunistams
(jie įsteigė Lietuvių darbininkų susi-
vienijimą), pagrindinis susivienijimas
(SLA) išliko iki dabar, nors abi ats-
kilėlių grupės jau baigė savo gyvavi-

mo metus.
1955 m. SLA turėjo 11,948 na-

rius, priklausančius 303 kuopoms,
veikiančioms 22 JAV valstijose ir
Kanadoje. Nuo to laiko iki šių dienų
organizacijos narių bei kuopų skai-
čius gerokai sumažėjo, nes senųjų na-
rių gana daug išmirė, o naujų ne tiek
daug įstojo.

69-asis SLA seimas (jie ruošiami
kas treji metai) prasidės lapkričio 8
d., 9 val. ryto, Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejaus patalpose (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago).

Čia vyks dvi sesijos, o vakare –
nuo 6 val. bus bendras – su Amerikos
lietuvių tarybos suvažiavimo nariais
(ši organizacija taip pat tą dieną
muziejaus patalpose turės posėdžius)
pokylis „Gintaro” salėje. Sekmadie-
nio (lapkričio 9 d.) seimo sesija (tre-
čioji) įvyks tėvų marijonų vienuolyne
(6336 S. Kilbourn Ave., Chicago).

Pagal išsiuntinėtą Seimo dienot-
varkę abi dienas vyks pranešimai.
Juos padarys SLA prezidentas Kęstu-
tis Miklas, viceprezidentas Saulius
Kuprys, sekretorė Genovaitė Meiliū-
nienė, iždininkė Vida Penikienė, iždo
globėjai Nickolas Boxter ir Lionginas
Kapeckas, daktarė kvotėja dr. Aldona
Skripkus, „Tėvynės” redaktorius
Edvardas Šulaitis ir kiti.

Dauguma jų atvyksta iš Floridos,
New Yorko bei kitų tolimų vietovių.
Delegatai iš tolimesnių vietovių
apsistos ,,Hampton Inn” viešbutyje,
netoli Čikagos, Midway oro uosto.

Seimo II sesija vyks kartu su
Amerikos lietuvių tarybos suvažiavi-
mo dalyviais, kadangi abi organizaci-
jos yra giminingos (SLA įeina į ALT'ą
sudarančių vienetų sąrašą).

Šiame Seime bus aptariama daug
reikšmingų klausimų. Labai aktualūs
yra naujų narių verbavimo, SLA ar-
chyvo bei SLA pastato New Yorke
remonto reikalai, kuriems reikia
greito sprendimo. Taip pat ne mažiau
aktuali ir SLA organo „Tėvynė” lei-
dyba, taip pat ir nemažai kitų klau-
simų.

Norisi priminti, kad suvažiavimo
delegatams sekmadienį prieš III sesi-
jos pradžią 9 val. ryto tėvų marijonų
koplyčioje, kuri yra šalia posėdžių
salės, bus laikomos šv. Mišios.

Į seimą svečių teisėmis kviečiami
visi lietuviai, ypatingai tie, kurie
norėtų įsijungti į šios seniausios pa-
saulyje lietuvių organizacijos gretas.
Šia organizacija ypatingai turėtų
susidomėti naujai į šį kraštą atvy-
kusieji mūsų tautiečiai, kurie ateityje
turės perimti jos vairą į savo rankas.

SLA pirmininkas Kęstutis Miklas į
šios organziacijos seimą Čikagoje
atvyksta iš savo namų Floridoje.

Du ilgamečiai SLA veikėjai – dr. Jokūbas Stukas (k.) ir Edvardas Šulaitis –
ankstesniame lietuvių susibūrime Čikagoje. J. Stuko jau nėra tarp gyvųjų –
1994-siais jis iškeliavo į amžinybę.
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Archeologiniai radiniai
pakurstè spèliones

Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) –
Vilniuje lapkričio 4 d. atidaromas nau-
jas muziejus, kuriame bus galima iš-
vysti, kokiais tankais sovietų pajėgos
puolė Vilniaus televizijos bokštą 1991
m. sausį.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus
(VDKM) Karo technikos ir transporto
Vilniaus skyriuje Olandų gatvėje bus
galima pamatyti apie 40 Lietuvos ka-
riuomenės technikos pavyzdžių, ats-
pindinčių laikotarpį nuo 1990 m. iki
šių dienų. T-72 ir T-52 tankus prieš ke-
lerius metus Lietuvai padovanojo Len-
kijos gynybos ministerija. T-52 tipo
tankais sovietai veržėsi į Vilnių 1991
m. sausio 13-ąją.

Šalia grėsmingos karinės techni-
kos yra ir šarvuotas ,,Mesedez-Benz”
markės automobilis, kuriuo važinėjo
pirmasis atkurtos valstybės ginkluo-
tųjų pajėgų vadas.

Teritorija Olandų gatvėje kariš-
kiams priklauso nuo XVII a. pabaigos.
Iš pradžių čia buvo parako ir ginklų
saugykla, 1832 m. pastatai buvo per-
duoti Vilniaus tvirtovei. Tarpukariu iki
1939 m. jie priklausė Lenkijos san-
dėlių tarnybai, o atgavus Vilnių čia įsi-
kūrė Lietuvos kariuomenės šarvuočių
ir automobilių rinktinė. Sovietmečiu
teritorijoje šeimininkavo sovietų ar-
mija, jai išėjus čia įsikūrė Krašto ap-
saugos savanorių pajėgos.

www.draugas.org

Marijampolė, lapkričio 3 d.
(ELTA) – Marijampolės apskrityje,
nelegaliame smėlio karjere, aptikta,
kaip spėjama, akmens amžiaus tit-
nago dirbinių likučių.

Tačiau kultūros paveldo specia-
listai sako dar negalintys patvirtinti,
kad nukasta kalva – piliakalnis, sau-
gotinas kaip paveldo objektas.

Po istorines Sūduvos krašto vie-
tas važinėti mėgstantis marijampo-
lietis Artūras Andriūnas teigia ant
šalia Padovinio kaimo esančios kalvos
aptikęs paleolito laikotarpio – 10–8
tūkstantmečio prieš Kristų – titnagi-
nių įrankių likučių.

,,Kai parodžiau pažįstamiems
archeologams Vilniuje, jie pasakė,
kad tai gali būti akmens amžiaus dir-
binio liekanos. Tai reiškia, kad kal-
voje yra kultūrinis sluoksnis, didelė
tikimybė, kad ten buvo akmens am-

žiaus gyvenvietė”, – teigia A. And-
riūnas.

Kultūros paveldo specialistai
renka žinias, ar kalva susidarė natū-
raliai, tačiau sako abejojantys, ar to
reikia – esą paleolito laikotarpiu nie-
kas piliakalnių nepylė.

,,Nieko nuostabaus, jeigu žemės
darbų, statybų metu aptinkamos
naujos archeologinės vietos ir jos įra-
šomos į kultūros vertybių registrą.
Tačiau kol vieta neištyrinėta, mes ne-
galime nei tvirtinti, nei neigti, kad tai
yra kultūros paveldo objektas”, – sa-
ko Kultūros paveldo departamento
atstovas Algis Milius.

Dabar visi darbai kasinėjamoje
vietovėje sustabdyti. Neatmetama
galimybė, kad bevardės kalvos ar-
cheologiniai tyrimai gali būti atlikti,
jeigu Kultūros paveldo departa-
mentas ras lėšų – apie 80 tūkst. litų.

Naujajai Vyriausybei rezervo
fonde liko trupiniai

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Rusijos dujų monopolistas „Gaz-prom”
pranešė, kad 2009 m. pirmą ketvirtį
Europai skirtas gamtines du-jas
pardavinės pigiau – po 350–400 dol. už
tūkstantį kubinių metrų.

Šiuo metu Europos šalys už rusiš-
kas dujas moka 460–520 dol. Lietuva
už dujas moka 420–480 dol. už 1,000
kubinių metrų.

Gamtinių dujų kainų sumažėji-
mas susijęs su naftos atpigimu pasau-
lio rinkose. Kai naftos kainos kilo,
„Gazprom” pareiškė, kad, naftai pab-
rangus iki 250 dol. už barelį, dujos eu-
ropiečiams kainuos 1,000 dol. už 1,000

kubinių metrų. Šiuo metu naftos atei-
ties sandoriai kainuoja 60–70 dol. už
barelį.

„Gazprom” yra didžiausia Rusijos
bendrovė – net ir krizės metu smukusi
jos vertė vis dar siekia 150 mlrd. JAV
dol. Monopolistas turi išskirtines tei-
ses eksportuoti rusiškas dujas – nep-
riklausomi gavėjai naudojasi dujotie-
kių sistema, kurią valdo „Gazprom”.

Vakarų Europai dujų kainos nu-
matomos ilgalaikėse sutartyse, o arti-
miausiems Rusijos kaimynams – Uk-
rainai, Baltarusijai, Gruzijai – kaina
nustatoma po specialių derybų.

Vilnius, lapkričio 3 d. (Delfi.lt) –
Kauno apygardos teismas privalės
priimti Lietuvos Nepriklausomybės
akto signataro Liudviko Simučio ieš-
kinį Rusijai, kuriuo jis siekia apginti
istorinį teisingumą dėl ypač žiauriose
Rainių žudynėse nukankinto jo tėvo
Adomo Simučio žūties.

400 tūkst. eurų atlyginimą prisi-
teisti norinčio L. Simučio skundą dėl
atsisakymo priimti ieškinį patenkino
Lietuvos apeliacinis teismas.

Buvęs partizanas siekia įrodyti,
kad Rusija privalo atsakyti ir dėl jo
paties patirtų kančių – Lietuvos lais-
vės kovos Sąjūdžio veikloje dalyvavęs
L. Simutis ištremtas į Mordoviją 25
metams su turto konfiskacija bei tei-
sių atėmimu 5 metams.

Kauno apygardos teismas ieškinį
atsisakė priimti nagrinėti, nes atsiž-
velgė į kitą bylą, kurioje iš Rusijos bu-

vo siekiama prisiteisti žalą dėl netei-
sėtų TSRS represinių tarnybų veiks-
mų. Teismas tąkart buvo nustatęs,
kad Rusija neatsisako imuniteto nuo
jurisdikcijos savo ir savo nuosavybės
atžvilgiu, todėl nusprendė, kad tokį
pat atsakymą Rusija atsiųs gavusi ir
L. Simučio ieškinį.

Šį teismo sprendimą L. Simutis
apskundė Apeliaciniam teismui, ku-
ris nusprendė panaikinti žemesnės
instancijos teismo sprendimą. L. Si-
mutis siekia įpareigoti Rusiją atlygin-
ti ne tik turtinę, bet ir moralinę žalą
Rainiuose (Telšių r.) 1941 m. birželio
24–25 d. žiauriai nukankintų 76 kali-
nių artimiesiems.

„Tai labai svarbus istorinio ir hu-
maniško teisingumo klausimas, – ma-
nau, šis ieškinys pagrįstas”, – yra sa-
kęs europarlamentaras Vytautas
Landsbergis.

Teismas nurodè priimti
ieškinî Rusijai

Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) –
Gaisrų, potvynių ir kitokių nelaimių
padariniams, nenumatytoms išlai-
doms padengti skirtame Vyriausybės
rezervo fonde švilpauja vėjai.

Finansų ministerijos duomeni-
mis, penktadienį Vyriausybės rezervo
fonde buvo kiek daugiau nei pusė
milijonų litų. Per dešimt mėnesių
išleisti beveik visi biudžete šiam
tikslui numatyti 40 mln. litų.

Pastarąjį kartą Vyriausybė savo
rezervo fondą smarkiai patuštino
prieš antrąjį rinkimų turą – spalio 22
d. Tuomet Ministrų kabinetas įvai-
rioms reikmėms paskirstė daugiau
kaip 3,6 mln. litų.

Tuomet daugiausia – 256 tūkst.
litų – lėšų skirta Kaišiadorių vysku-
pijos kurijai. Iš jų 150 tūkst. litų teko
Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo

bažnyčios pastato šildymo sistemos
įrengimo išlaidoms iš dalies padengti.

Molėtuose dėl Seimo nario man-
dato kovojo Vyriausybės narė, žemės
ūkio ministrė Kazimira Prunskienė.
Ji buvo patekusi į antrąjį rinkimų tu-
rą. Tačiau finansinė dovana Molėtų
bažnyčiai nepadėjo laimėti rinkimų.
Molėtų-Švenčionių apygardoje iš-
rinktas konservatorius Valentinas
Stundys.

200 tūkst. litų Ministrų kabine-
tas prieš rinkimus atseikėjo Lietuvos
nacionaliniam radijui ir televizijai
(LRT). Pusę šių pinigų skirta Jungti-
nėje Karalystėje vykusio Eurovizijos
šokių konkurso išlaidoms iš dalies pa-
dengti, kita pusė – lapkričio 22 d.
Kipre vyksiančios vaikų Eurovizijos
dainų konkurso išlaidoms iš dalies
apmokėti.

SPORTAS

Naujame muziejuje galima
pamatyti ir sovietû tankus

„Gazprom“ mažina dujû
kainas Europai

Atkelta iš 1 psl. ir
Europos Sąjungą su prašymu suteik-
ti jai pa-galbą. 2009 m., pasak
spėjimų, šios šalies ekonomika augs
0,7 proc., o 2010 m. – 1,8 proc. Tačiau
J. Almunia pažymėjo, kad jis šias
prielaidas pa-teikė prieš Vengrijai
paskelbiant naujausius skaičiavimus,
jog šalies ūkis ateinančiais metais
augs 1,0 proc.

Tuo tarpu Lenkijos ekonomikos
augimas kitais metais sumažės nuo
dabartinių 5,0 iki 3,8 proc., Čekijos –
nuo 5 iki 3,6 proc., o Slovakijos – nuo
6,2 iki 4,9 proc.

Kita vertus, manoma, jog Baltijos
šalyse prasidės recesija, nes užsienio

lėšomis finansuotas jų ekonomikų ki-
limas baigėsi anksčiau nei užklupo fi-
nansų krizė.

Komisija mano, kad Latvijos bed-
rasis vidaus produktas 2009 m. su-
mažės daugiausia – 2,7 proc., bet
2010 m. išaugs 1 proc. Numatoma,
kad Lietuvos ūkis ateinančiais metais
nei augs, nei mažės, o 2010 m. smuks
1,1 procento. Estijos ekonomika 2009
m. turėtų sumažėti 1,2 proc.

Kai kurie specialistai mano, kad
Baltijos šalys, kaip ir Vengrija, gali
būti priverstos kreiptis pagalbos į
Tarptautinį valiutos fondą ir Europos
Sąjungą. Spėjama, kad euro zonos
ekonomika kitąmet augs tik 0,1 proc.,

Finansû krizè skaudžiausiai
smogs Baltijos šalims

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) – Brazilijos „Interlagoso” trasoje vykusiame
paskutiniame šių metų rate pergalę nuskynė „Ferari” pilotas Felipe Massa.
Vis tik brazilui to neužteko, kad jis bendroje įskaitoje aplenktų „McLaren”
atstovą Lewis Hamilton, kuris tik paskutiniame lenktynių rate pakilo į penk-
tą vietą ir tapo naujuoju „Formulės-1” čempionu! 23-ejų metų britas tik pas-
kutiniame posūkyje aplenkė „Toyotos” pilotą Tim Glock ir nugvelbė čempio-
no vardą iš jau besidžiaugusio F. Massa. Taigi L. Hamilton tapo jauniausiu
lenktynininku ir pirmuoju juodaodžiu, nugalėjusiu „Formulės-1” varžybose.
Trečią vietą čempionate išplėšė „Ferrari” pilotas Kimi Raikkonen, kuris Bra-
zilijoje finišavo trečias ir, susilyginęs pagal taškus su lenku Robert Kubica iš
„BMW” komandos, aplenkė šį dėl per visą sezoną daugiau iškovotų aukštes-
nių vietų.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Î Kongâ siunçiama
humanitarinè pagalba

PARYŽIUS
Prancūzijos humanitarinės pa-

galbos darbuotojas, kuris pirmadienį
buvo pagrobtas Afganistano sostinėje
Kabule, yra pirmąkart į šią šalį atvy-
kęs švietimo specialistas – 32 metų
Dany Egreteau, pranešė jį įdarbinusi
organizacija. ,,Paprastai jis dirbdavo
Kolombe. Jis vadovauja mūsų švieti-
mo misijai Afganistane, Indijoje ir Šri
Lankoje”, – sakė Prancūzijos huma-
nitarinės organizacijos ,,Afrane”, ku-
rioje dirbo D. Egreteau, atstovas. 3
ginkluoti užpuolikai vienos nevyriau-
sybinės organizacijos darbuotoją pag-
robė, kai šis ėjo gatve viename Kabu-
lo gyvenamajame rajone. Pasak liudi-
ninkų, antrajam užsieniečiui pavyko
pabėgti. Dažniausiai žmones grobia
nusikaltėlių gaujos, reikalaujančios
išpirkos.

LONDONAS
Didžiojoje Britanijoje nuo juodli-

gės mirė 35-erių metų gyventojas, ga-
minęs būgnus, praneša BBC naujie-
nų svetainė. Fernando Gomez, kuris
gyveno Londono rytiniame Hackney
rajone, užsikrėtė mirtina liga apdoro-
damas gyvūnų odas, atvežtas iš už-
sienio. Britanijos sveikatos apsaugos
agentūra (HPA) pranešė, kad dar 7
žmonės, buvę netoli užkrėstų odų,
gali būti mirtinos ligos nešiotojai.
Mėginama išsiaiškinti, iš kur buvo
įvežtos užkrėstos odos.

MINSKAS
Abu Baltarusijos opozicijos mi-

tingai, sekmadienį vykę miškelyje
Kuropatuose, kur yra palaidotos pra-
ėjusio šimtmečio ketvirtojo, penktojo
ir šeštojo dešimtmečių politinių rep-
resijų aukos, baigėsi be jokių nera-
mumų ir susirėmimų su milicijos
darbuotojais. Vidaus reikalų valdy-
bos pareigūnai pažymėjo, kad akcijo-
je, kurią surengė Krikščionių konser-
vatorių partija – Baltarusijos liaudies
frontas (BLF) ir kuri buvo skirta Se-
nolių atminimo dienai, dalyvavo
maždaug 600 žmonių. Mitinge nus-
kambėjo raginimai pasipriešinti ,,Ru-
sijos agresijai”.

MASKVA
Armėnijos ir Azerbaidžano va-

dovai paskelbtame bendrame prane-
šime pripažino, jog būtina ieškoti
abiejų šalių konflikto dėl Kalnų Ka-
rabacho taikaus sprendimo. Abi šalys
yra pasiruošusios ,,toliau dirbti, kad
būtų susitarta dėl Kalnų Karabacho
politinio sprendimo”, sakoma pa-
reiškime, kurį Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev perskaitė per pasi-
rašymo iškilmes, surengtas netoli
Maskvos.

BEIJING
Purvo nuošliaužai sekmadienį

užgriuvus kaimą Kinijos pietvaka-
riuose, mažiausiai 20 žmonių žuvo, o
dar 42 dingo be žinios, pranešė Kini-
jos valstybinė žiniasklaida. Pasak
vietos valdžios, nuošliaužos paveikto-
je teritorijoje gyveno apie 300 žmo-
nių, pranešė Kinijos naujienų tarny-
ba (China News Service).

TOKIJAS
Tibeto dvasinis vadovas Dalai

Lama pirmadienį pareiškė, kad pas-
tangos užtikrinti didesnę Tibeto au-
tonomiją baigėsi nesėkme, ir paragi-
no šio regiono gyventojus būti pasi-
ruošusiems bet kokioms santykių su
Beijing permainoms. Tremtyje gyve-
nantis vadovas šiuo metu lankosi Ja-
ponijoje ir skaito paskaitas apie dva-
singumą. Tuo pat metu į Beijing išvy-
kę Dalai Lamos pasiuntiniai ruošiasi
jau aštuntajam derybų ratui su Kini-
jos pareigūnais.

LUSAKA
Rupiah Banda sekmadienį buvo

prisaikdintas ketvirtuoju Zambijos
prezidentu. R. Banda nesutaikomas
varžovas, Patriotinio fronto vadovas
Michael Sata jau anksčiau atsisakė
pripažinti rinkimų rezultatus ir ap-
kaltino valdžią jų klastojimu. Įpykę
jo šalininkai šeštadienį sukėlė riau-
šes Lusakos lūšnų rajone. Kad sut-
ramdytų protestuotojus, policija tu-
rėjo panaudoti ašarines dujas.

EUROPAGruzijoje patvirtinta
naujoji šalies vyriausybè

RUSIJA

Tbilisis, lapkričio 3 d. (Delfi.lt) –
Gruzijos parlamentas šeštadienį
triuškinama balsų persvara patvirti-
no naująją šalies vyriausybę, kai pre-
zidentas Michail Saakašvili atleido
ankstesnį premjerą, pertvarkydamas
valstybės aparatą po rugpjūtį vykusio
karo su Rusija.

Naujajam ministrų kabinetui va-
dovaus buvęs Gruzijos ambasadorius
Turkijai Grigol Mgaloblišvili, pakei-
siantis trumpiau nei metus dirbusį
ankstesnį premjerą Lado Gurgeni-
dzė, kurį prezidentas atstatydino
praėjusį pirmadienį. M. Saakašvili ša-
lies parlamente turi didelį palaikymą,
todėl šis balsavimas tebuvo laikomas
formalumu.

Naujojoje vyriausybėje bus 4
nauji ministrai. Ankstesnioji šalies
vyriausybė buvo aštriai kritikuojama
dėl veiksmų rugpjūtį vykusio Gruzijos
ir Rusijos penkių dienų karo metu.

M. Saakašvili rugpjūčio 8 d. pra-
dėjo karinį puolimą, mėgindamas jė-
ga susigrąžinti kontrolę Rusijos re-
miamoje Pietų Osetijoje. Anksčiau
vasarą buvo įvykę keletas ginkluotų
susirėmimų su šio separatistinio re-
giono pajėgomis.

Reaguodama į Tbilisio veiksmus,
Rusija surengė plataus masto karinį
puolimą, o vėliau pripažino Pietų
Osetijos ir kito separatistinio Gruzi-
jos regiono – Abchazijos – nepriklau-
somybę.

AZIJA

Prezidentas Michail Saakašvili atleido ankstesnį premjerą, pertvarkydamas vals-
tybės aparatą po rugpjūtį vykusio karo su Rusija. Delfi.lt nuotr.

Goma, lapkričio 3 d. (AFP/BNS)
– Jungtinių Tautų (JT) humanitari-
nės pagalbos kolona pirmadienį išva-
žiavo į sukilėlių užimtą Kongo De-
mokratinės Respublikos (KDR) mies-
tą, kad pristatytų pirmąją per pasta-
rąją savaitę atsargų siuntą nuo konf-
likto nukentėjusiems pabėgėliams.

Keliolika automobilių išvažiavo
iš Gomos į Rutshurų, esantį už 75 km
į šiaurę. Vilkstinę lydėjo apie 50 JT
taikdarių. Kolona pabėgėliams veža
vandens ir medicinos priemonių at-
sargas, tačiau JT pareigūnai ketina
per sukilėlių kontroliuojamą teritori-
ją pervežti didesnės pagalbos siuntas,
sakė JT humanitarinės pagalbos dar-
buotoja.

,,Šiuo metu siunčiame komandą,
kuri patikrintų, ar būtų įmanoma per
kelias ateinančias dienas nugabenti
atsargas į Rutshurų”, – pridūrė JT
Pasaulinės maisto programos atsto-
vas KDR Theo Kapuku.

Rutshurus smarkiai nukentėjo
per KDR vyriausybės pajėgų ir Lau-
rent Nkundafrom vadovaujamo Na-
cionalinio kongreso žmonėms ginti
(CNDP) sukilėlių susirėmimus.

KDR vyriausybė įtaria, jog tutsių
generolą perbėgėlį L. Nkundafrom
remia Ruanda. Sukilėlių vadovas
pagrasino nuversti Kinšasos vyriau-
sybę, jeigu ji nesutiks surengti tie-
sioginių derybų ir apsvarstyti jo rei-
kalavimų.

Sukilėliai pagrasino nuversti Kinšasos vyriausybę. Delfi.lt nuotr.

AFRIKA
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXVII eilinis sekmadienis

Vėlinių žinia
Parengè BR. RAMÙNAS
MIZGIRIS, OFM

Pirmąją savaitės dieną, rytui
brėkštant, moterys atėjo prie kapo,
nešdamosi paruoštus tepalus. Jos
rado akmenį nuritintą nuo kapo, o
įėjusios vidun, neberado Viešpaties
Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo,
ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai
spindinčiais drabužiais. Moterys išsi-
gando ir nuleido žemyn akis, o tie
vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo
tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisi-
kėlė!” (Lk 24, 1-6)

Kiekvienas žmogus ir visais
laikais sutinka su šv. Augustino (†
430) pasakytais žodžiais: „Kai gimsta
žmogus, galima svarstyti: ar jis bus
gražus, ar bus bjaurus; gal bus tur-
tingas, o gal vargšas; gal gyvens ilgai,
o gal ne. Bet niekas nesako: gal mirs,
o gal nemirs. Vienintelis visiškai aiš-
kus gyvenimo dalykas.”

Tačiau pats didžiausias žmogaus
instinktas yra mirties atmetimas. Jei
galėtume išgirsti tylų šauksmą, kuris
kyla iš žmonijos, tai išgirstume siau-
bingą riksmą: „Nenoriu mirti!” Prie-
žastis yra ta, jog ji nėra mums „na-
tūrali”, tai kažkas svetimo mūsų
prigimčiai. Todėl ir kovojame su ja iš
paskutiniųjų jėgų. Gal tai irgi yra
nuoroda, kad mes nesame dėl jos su-
kurti, kad jai nesuteiktas paskutinis
žodis?

Bet kodėl biblinė išmintis (žr. Ps
90, 12) kviečia žmones prisiminti
mirtį? Todėl, kad mes, ypač šian-
dienos žmonės, pasirinkome minties
apie mirtį išstūmimą. Mes apsime-
tame, kad ji neegzistuoja arba geriau-
siu atveju egzistuoja tik kitiems, bet
ne mums. Apie savo mirtį užmiršę,
mes nebeįstengiame jai pasiruošti, t.
y. ramiai ir išmintingai gyventi.

Po Antrojo pasaulinio karo vie-
name Italijos didmiestyje iškilo nau-
jas prabangus mikrorajonas. Buvo nu-
spręsta ten nestatyti bažnyčios. Prie-
žastis – paprasta: varpų skambesys
už mirusįjį ir laidotuvių vaizdas gali
drumsti nuomininkų „ramybę”.

Paradoksalu, kad XX a. antroje

pusėje, drastiškai ir viešai apnuogi-
nus žmogaus kūną, tabu tapo mirtis.
Reikia paslėpti mirtį arba ją paversti
spektakliu. Postmoderniame pasau-
lyje ji yra blaškanti realybė, kuri
sumenkina skambias kalbas, desak-
ralizuoja visus stabus. Žodžiu, papik-
tinanti realybė, kurios reikia kruopš-
čiai vengti.

Ir vis dėlto šiandien, lankydami
kapines, sustoję trumpai maldai prie
brangių žmonių kapo, mes negalime
apeiti šios tikrovės, negalime į ją
nekreipti dėmesio. Mirtis neišvengia-
mai perkelia pokalbį apie gyvenimą.
Kodėl gyvenama? Kam gyvenama?
Kaip gyvenama? Ant paminklų užra-
šomos dvi datos: gimimo ir mirties.
Kas tarp tų dviejų datų yra? Kokio-
mis vertybėmis ir idėjomis ši žmo-
gaus egzistencija buvo užpildyta?

Pasiruošimas mirti nereiškia
pasyvumo. Gyvenimas nėra laukimo
salė, kurioje geriau ar blogiau įsitai-
some, iki kol atvyks traukinys, ve-
žantis mus į anapus. Gyvenimas yra
kelionė, įsipareigojimas, meilė. Ta-
čiau svarbu nesupainioti gyvybingu-
mo su nerimu, tobulėjimo su bėgimu,
pilnatvės su audringumu, augimo su
kaupimu.

Krikščionis visų pirmiausia yra
gyvenimą švenčiantis žmogus. Jėzus
tam ir davė gyvenimą, kad galėtume
patirti gyvenimo skonį. Iš kapinių
reikia parsinešti tvirtą troškimą gy-
venti. Kapinėse esantys kryžiai mus
padrąsina gyventi. Jie kalba apie Nu-
kryžiuotojo prisikėlimą. Kryžiaus,
dėka Kristus metė neįtikėtiną iššūkį
mirčiai: „Mirtie, aš būsiu tavo mirtis!”

Biblija mato žmogaus ir visatos
gyvenimą kaip nėščios moters būseną
(žr. Jn 16, 21; Rom 8, 18-23). Tą die-
ną gimsta naujas žmogus, kuriam
lemta gyventi amžinai. Jau nuo pir-
mųjų krikščionybės amžių, laidotu-
vių liturgija šventųjų mirtį vadina
„gimimu” (lot. dies natalis), perėjimu
iš gyvenimo į gyvenimą (lot. transi-
tus). Nes žmogaus pašaukimas yra
pašaukimas į gyvenimą, į mirties
nebuvimą.

Delfi.lt

Paukščiai sugrįžta, o
žmonės – ne...

BIRUTÈ GAIGALAITÈ-
POKŠTIENÈ

Žinau, kad tą vakarą, kai daugu-
ma jau miegos, mūsų su mamule
uždegtos žvakelės dar ilgai plevens
vėjyje, arba jų liepsnelės traškės, pa-
gaudamos drėgną sušalusią žolę…
Taip būna beveik kasmet, kai Tą
Šventą vakarą išeiname aplankyti
KITŲ... Mūsų kapai toli toli, juos sut-
varko kiti, tikri, geri draugai. Kelias į
TEN tolimas tolimas. Kai mama gali
atitrūkti nuo savo ligonio namie,
visados skuba tik į tėviškę, tik TEN, į
miestą ant kalno. Kažkokia nenumal-
doma trauka šaukia, kviečia tylų, tą
liūdną vakarą aplankyti VISŲ. Mama
pasakodavo, kad dar vaikystėje daug
laiko jos su draugėmis praleisdavo
kapinėse, taip – kapinėse. Sakė, kad
ten ir pamokas ruošdavo, ten gėlytes
už jiems patikusių paminklėlių užkiš-
davo, ten paslaptis vienos kitai
patikėdavo...

Kapinės. Kaip mama rašo savo
nesibaigiančių eilių posmuose: ,,Ka-
pinės – tai miestas, kur niekas nebe-
rašo laiškų ir niekas nebekepa duo-
nos...” Ko mes ten traukiame virti-
nėmis? Ko Vėlinių savaitę jos pavirs-
ta žydinčiais sodais? Nuo žvakelių
vaško prakvimpa aplinkui laukai ir
greta esančių sodybų kiemai. Skuba-
me aplankyti SAVŲ. JIE, išėję –
mums visados savi, kaip savi tie
žemės kauburėliai, pašventinti prisi-
minimais ir ašarom...

Ne kartą pravirkdavau, sutvar-
kiusi mielos močiutės kapelį. Kažkaip
liūdna ir tiek, kad iš visų vaikystės
prisiminimų, močiutės nuostabių
pyragų ir šiltų rankų liko tik šis kam-
pelis, kur žydi gėlės ir virš galvos
šlama senas topolis. Mama sako, kai
susėdame viską sutvarkiusios, ,,įsi-
vaizduok, kad močiutė sėdi už pamin-
klo ant kapinių tvorelės ir, žiūrėdama
į mus šypsosi, dėkoja už ‘darželį’.” Ir
dėkui mums, kad nepasodinome taip
jos nemėgiamų serenčiukų. Ji saky-
davo, kad geriau žolelė, bet tik ne tie
geltonai oranžiniai taip nemaloniai
kvepiantys serenčiukai. Žinau, kad
visas kitas, būtent geltonas gėles, ji
labai mylėjo. Verkdavau verkdavau
iki pat kapinių tvoros arba vairuo-
dama tol žliumbdavau, kol kapinių
kryželiai dingdavo už miestelio posū-
kių. Žinodavau, kad greit čia neatlėk-
siu... Mama kartą pasakė: ,,Ko verki,
juk Jos ten giliai giliai nėra”. Ir bend-
rai čia, kapinėse, nieko nėra. Mes čia
ateiname SUSITIKTI su PRAEITI-
MI. Kokia gili tiesa, mama. Kai aš jau
didelė ir pati esu jau suaugusi teta,
suprantu, kad tik čia prisimenu tai,
ko neprisimindavau namuose, nes
močiutės namų jau nėra, o jos daiktai
sudėti į didelę senovišką skrynią,
kurią šventai saugo mamos ranka
užrakintas raktas.

Sutvarkiusi kapelį dar ilgai ne-
galiu palikti TŲ NAMŲ, kur nerūks-
ta dūmai ir nekvepia ajerais, kvepia
žvakės... Jų tūkstančių tūkstančiai

čia dega močiutėms ir seneliams,
sūnums ar dukroms, tetoms, dėdėms,
anūkams ir proprovaikaičiams... De-
ja, aš savo senelio nemačiau, t. y. ir
Jis nepamatė manęs, nes tą ankstų ir
šaltą vasario rytą, išsiruošęs į kelionę
aplankyti mažosios anūkėlės pirmą
kartą, taip ir neprabudo. Širdelės nuo
trėmimo lagerin, nuo sunkaus, než-
moniško darbo, nebeliko gyvenimui
gyventi. Atleisk, seneli, man labai
gaila, nes aš užaugau nesupta ant
tavo kelių. Kapinės, tai dienynas, ku-
riame pavardžių sąrašas pats ilgiau-
sias pasaulyje. Ir mes kiekvienas ži-
nome, kur mūsų SAVI. Yra šalia
mūsų ir tokių motinų, kurios taip ir
nesužino kapų savo vaikų, kurios
dieną naktį ir TĄ VAKARĄ melsis
žvaigždei dangaus skliaute...

Tik ar visus prisimename, ar juos
aplankome? Galų gale ar sutvarkyta
JŲ RAMYBĖ? Jei negalite, jei tikrai
negalite ištrūkti iš namų, o taip bū-
na, nesėdėkit namie TĄ LIŪDNAI
IŠKILMINGĄ VAKARĄ, baltą baltą
nuo gėlių žydėjimo, gyvą nuo liep-
snelių plazdėjimo. Išeikit ieškoti na-
mų, kur gyvena PRAEITIS. Ji visur
vienoda, visur vienodas ilgesys, jei
tokį jau turite širdyje, jis nepalieka...
Bet palengvės, kai kažkam apleisto
kapelio kaubury uždegsite šviesą,
nuo kurios bus šilčiau stoviniuo-
jantiems netoliese, vienišiems, o gal
gyvenime ir jo takeliuose paklydu-
siems.

Ir viskas šioje žemėje taip su-
rėdyta – ne be tvarkos ir ne be lo-
gikos. Ne atsitiktinai ir Vėlinės – ru-
denį. Rudenį užmiega sodai, rudenį
mus palieka paukščiai, rudenį į žemę
sugrįžta tyla. O tyloje ilgai žmogus
gyventi negali. Ją sudrumsčia vėjas,
štormai, lietūs, kartais šalti ir skau-
dūs... Pasiklausyti jūros ošimo va-
žiuojame šimtus kilometrų. Mums
dar nereikia amžinos tylos. O gal mes
jos bijome, gal bėgame nuo jos ir, pri-
siklausę žemės šurmulio, vėl bėgame
į laikinąją tylą.

Prieš keletą dienų, kaip ir kiek-
vieną pirmadienio–penktadienio ry-
tą, važiavau į darbą. Brėško, tekėjo
saulė. Pamačiau nuostabų, bet liūdną
vaizdą – virš miesto nuo Kauno ma-
rių pusės vakarų link skrido tūks-
tančiai gulbių, susibūriavusių į keletą
,,V” formos tuntų. Jos skrido taip
sunkiai ir liūdnai ,,trimitavo”. Gaila
buvo žiūrėti ir liūdna buvo nebe-
žiūrėti ir nesigailėti. Ko? Ir šie kara-
liški paukščiai mus palieka rudenį, be
jų ramybė tik iki pavasario. Sugrįš jų
daugelis, sugrįš žaluma, pavasariai ir
tie sugrįžta. Bet...

Man degančios žvakės tirpstantis
vaškas ir lašeliais tyliai riedantis
žvakelės šonu panašus į riedančias
ašaras... Šį vakarą jau pamažu į širdį
smelkiasi liūdesys, bet dar neašaroju.
Gal todėl, kad dar nematau to BAL-
TOJO MIESTO, kad dar nekvepia
vašku ir, kaip vaikystėje, vėl kažko
labai gaila ir truputį bijau akistatos...
su PRAEITIMI.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

IŠNUOMOJA

Kaune parduodu 
2-jû kambariû butâ 54 kv.m.

Kaina $99.000
Tel.: 773-952-9187

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savatgalius, klausykite seniausios
Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

PARDUODA

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Atkelta iš 3 psl. pirmininkas
Artūras Zuokas. Nes tai būtų jo
paties savisauga nuo tolimesnės veik-
los, už kurią jis buvo teistas ir nu-
baustas, tyrinėjimo. Ir, žinoma, sto-
gas labai įtartinai VSD veiklai, gal
net „užpustymas” jame spaudžiamų
Maskvos pėdų, priedanga „Dujoteka-
nos” ryšiams su Maskva ir „Rubicon”
oligarchų – su valdžia. Švietimo mi-
nisterijai irgi turėtų vadovauti šios
srities žinovas, aukšto intelekto pe-
dagogas, nusiteikęs tautiniam jauni-
mo auklėjimui ir pasiryžęs jį į mokyk-
las įvesti. Žinau, ryžtingas yra Ginta-
ras Steponavičius, tačiau, deja, ne
šioms pareigoms. Linkėčiau jam pa-
čiam tai suprasti ir paieškoti kito
kandidato. Ir ne tarp Seimo narių.
Linkiu Liberalų sąjūdžiui surasti tin-
kamą kandidatą šiuo metu labai svar-
bioms teisingumo ministro parei-

goms. Irgi ne iš Seimo narių.
Būdingas parinkimas ir Seimo

pirmininko, pareigybę įvertinant net
dviem ministrais. Jeigu taip – to
pažymio vertas turi būti ir kandi-
datas. Tad drąsiai sakau: TPP parti-
jos pirmininkas Arūnas Valinskas,
nors, girdėjau, esąs labai mokytas, tai
kėdei tiktų gal tik dvejus metus pasi-
mankštinęs paprasto Seimo nario
pareigose. Kitaip čia gali išeiti tik
apgailėtinas „šou”, ir visą rinkimų
laimėjimą nupūs vėjas, pradėtas jau
ministerijomis dalijantis. Tad ar lai-
mėjusieji negalėtų šiek tiek palaukti,
pagalvoti, nes šiandienis jų veiklos
vaizdelis – toks, koks buvo anksčiau:
pirma vieta jų sąraše – ne Lietuvos
valstybė ir lietuvių tauta, bet tik jie
patys ir jų vadovaujamos partijos.

Balsas.lt 

Ar laimėjimas nenueis vėjais? 

PINE BLUFF,
ARKANSAS 

LLIIEETTUUVVIIAAMMSS,,
KKUURRIIEE

GGAAMMIINNTTŲ
SSKKAANNŲ

LLIIEETTUUVVIIŠŠKKĄ
MMAAIISSTTĄ,, IIŠŠNNUUOOMMOOJJAAMMAASS

RREESSTTOORRAANNAASS,, 
KKUURRIISS TTIIKKRRAAII TTUURR�TTŲ
DDIIDDEELLĮ PPAASSIISSEEKKIIMMĄ..

Tel. 501-663-7579
Marija

Lietuva kaleidoskopeLietuva kaleidoskope
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 5

Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės. Sėdi Vilius Bražėnas.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

* * *
Sekmadieniais, 2 val. p. p., Ka-

tedros aikštėje vasarą  vyksta Valdo-
vų Rūmų renginiai. Susirinko daug
rėmėjų, A. Brazauskas, R. Narušienė,
E. Kulikauskas ir t. t. Buvo pagerbti
didesnėmis sumomis parėmę projek-
tą. Į sceną buvo pakviesta čikagietė
Patricia Nelia Paulauskaitė, kuri
savo auka įamžino savo mamytės
atminimą. Savo patriotinėje kalboje ji
ragino ir kitus įamžinti savo myli-
muosius atkuriant Lietuvos valsty-
bingumo simbolį.

Užsukau į knygyną Pilies gatvė-
je. Susigundžiau – ir vėl išsirinkau
glėbį knygų. Grįžusi į butą žiūriu,
kad įdėta man nematyta, bet nepa-
prastai gražiai išleista genijaus su ne-
galia Stephen Hawkins knyga „Visa-
da riešuto kevale”. Kitą dieną grįžau
į knygyną, pamačiusi, kad už tą kny-
gą aš nesumokėjau. Prie kasos pasi-
teisinau, ar tokios knygos pasigedo.
Jei tos knygos reikia, grąžinsiu, o jei
knygynui jos nereikia, tai sumokėsiu,
nusipirksiu. Merginos taip nudžiugo,
kad knyga pateko į sąžiningo žmo-
gaus rankas. Mat, ji kainavo apie 50
litų! Jos sakė, kad galiu užmokėti ir
viskas bus tvarkoje. Taip įsigijau ne-
paprastą leidinį!

* * *
Prasidėjo dainų šventė „Būties

ratu” su  renginiais  Vilniuje ir Kau-
ne – skambėjo kanklės, buvo folkloro
diena, liaudies meno paroda, pučia-
mųjų orkestrų programa, ansamblių
vakaras, o liepos 8 d. – pati Dainų die-
na „Dainos ratu” – Vingio parke.
Kaune šokius žmonės stebėjo Da-
riaus ir Girėno stadione. Tikėjosi,
kad šventėje dalyvaus apie 30,000
dalyvių ir apie 50,000 žiūrovų. Buvo

nepaprastai įspūdinga, bet ir nepa-
prastai lietinga. Buvau patenkinta
renginį stebėjusi televizijos ekrane.
Vilniuje tvino gatvės, kiemai ir rūsiai,
geso automobilių varikliai, trukdė
transportui. Bet Dainų šventė vyko ir
ypatingo atgarsio susilaukė M. Miku-
tavičiaus daina su jaunimu „Pasi-
sveikink”.

Vieną dieną sulaukiau netikėto
skambučio. Aleksandra Kazickienė
kvietė į Kazickų rezidenciją. Jau -
dinausi, net naujus batus apsiaviau, o
patogius įsidėjau į maišelį tolimes-
niam vaikščiojimui po miestą po pri-
ėmimo. Kazickų rezidencijoje išvydau
apie 20 studentų. Jiems Ka zickai bu-
vo suteikę stipendijas me tus studi-
juoti JAV universitetuose. Jie buvo
sukviesti pasidalyti įspū džiais, ką
išmoko, kas patiko, kas nutiko, ką
netikėto patyrė. Į susitikimą atėjo ir
JAV ambasadorius John Cloud. Pa-
kviesta buvo smuikininkė Rasa Ku-
bilienė – M. Rostropovičiaus fondo
pirmininkė. R. Kubilienė padėkojo dr.
Juozui ir Aleksandrai Kazickams už
paramą gabiems muzikos studen-
tams, o aš padėkojau už paramą per
„Saulutę” trylikai vargingai gyve-
nančių Lietuvos vaikų ir studentų.

Vilniuje Jūratė Kazickaitė turi
dvi parduotuves – „Jūratės akmenė-
liai” (Pylimo 22) ir „Jūratės kerami-
ka”. Pirmoje galima išsirinkti visokių
karoliukų ir net vietoje sunerti įvai-
rius vėrinėlius, papuošalus. Antroje
galima pasidaryti, visokias „plaster”
figūrėles ir jas nudažyti ar nusipirkti
jau padarytą figūrėlę. Buvusi žurna-
listė, trijų vaikų motina Roger Alt-
man žmona Jūratė Kazickaitė yra
Kazickų fondo pirmininkė.

Bus daugiau.
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Naujienos iš Cicero 
lietuvių padangės

EDVARDAS ŠULAITIS

Grįžo kun. dr. K. Trimakas

Cicero lietuvių dvasios vadas
kun. dr. Kęstutis Trimakas, pusantro
mėnesio praleidęs Lietuvoje, sugrįžo į
namus ir sekmadienį spalio 29 d.
aukojo šv. Mišias Šv. Antano ir Švč.
Mergelės Marijos Gimimo Marquette
Park parapijų bažnyčiose.

Per pamaldas Cicero miestelyje
kun. dr. K. Trimakas savo pamoksle
džiaugėsi grįžęs į namus. Jis trumpai
papasakojo savo įspūdžius iš tėvynės,
kur jam teko atlikti daugybę įvairių
darbų skirtingose Lietuvos vietovėse.
Kunigas apgailestavo, kad tėvynėje
šiuo metu labai mažai pašaukimų į
kunigystės luomą, tad ir ten trūksta
kunigų.

Po pamaldų jis tuojau turėjo sku -
bėti į pamaldas Marquette Park ir
negalėjo ateiti į kavutės kambarį su-
sitikti su parapijiečiais. 

„Kavinėje” lietuvius aplankė kle-
bonas kun. Sergio Solis, kuris papa -
sakojo parapijos naujienas. Pranešė,
jog buvusios mokyklos pastatas, ku-
riame vyksta ir lietuvių renginiai, yra
išnuomotas 5 dienas per savaitę pusei
metų. Už nuomą pinigai bus panau-
doti parapijos finansinei būklei gerin-
ti.

Ciceriečiai nesulaukė aukšto
svečio iš Kauno

Buvo pranešta, kad yra atšauk-
tas Čikagoje ir jos apylinkėse vie-
šinčio Kauno arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus vizitas, planuotas
spalio 27 d. (pirmadienį) vakare. Sve-
čias turėjo aukoti šv. Mišias Šv.
Antano parapijos bažnyčioje (jos dar
buvo skelbiamos sekmadienio parapi-
jos biuletenyje), o po jų – susitikti su
lietuviais tikinčiaisiais. Šiam neeili-
niam įvykiui Cicero lietuviai jau
kuris laikas ren gėsi. Tačiau arkivys-
kupo programos planuotojai nus-
prendė, kad svečias turi vykti į susi-
tikimą su amerikie čiais, kuris, kaip
buvo pranešta, „duos daugiau nau-
dos”.

Nors aukštasis svečias nus-
prendė į Cicero nevažiuoti, Cicero
„kavinės” vedėja Mėta Gabalienė su
savo talkininke iš Cicero lietuvių
surinko pinigų (dalį paėmė iš „kavi-
nės” kasos) ir sekmadienio popietę
vyko į seselių kazimieriečių namuose
rengtą susitikimą, kur Cicero lietu-
vių vardu svečiui įteikė tūkstantinę.

Cicero įvykusios kavutės metu
apie senais laikais įvykusį pasima-

tymą su tada Kybartų parapijos kle-
bonu kun. S. Tamkevičiumi kalbėjo
Edvardas Šulaitis, kuris kartu su Ky-
bartuose gyvenusiu broliu Broniumi
jį aplankė dar prieš jo suėmimą ir
įkalinimą. Apie talką kun. S. Tamke-
vičiaus leidžiamai „Lietuvos katalikų
kronikai” pasakojo ir Marija Remie-
nė.

Beje, arkivysk. S. Tamkevičius
Cicero viešėjo 2002 m. ir susitiko su
tikinčiais Šv. Antano parapijos salėje.

Kun. dr. Kęstučio Trimako
darbai Lietuvoje

Į namus sugrįžęs kun. dr. K. Tri-
makas plačiau papasakojo apie savo
apsilankymą tėvynėje.

Jis lankėsi Vytauto Didžiojo uni-
versitete ir Kauno kunigų seminari-
joje Kaune. Ir vienur, ir kitur atnaša-
vo šv. Mišias, susitiko su dėstytojais ir
studentais.

Kunigas jau nuo pat 1992 metų
kasmet organizuoja talentų vakarus
Katalikų teologijos fakultete, kurių
programose dalyvauja studentai ir
dėstytojai.  Šią tradiciją jis pratęsė ir
šiemet. Kun. Trimakas buvo pakvies-
tas garbės svečiu ir vakaro programo-
je skaitė savo humoristinius eilėraš -
čius.

Pažymėtina, kad studentai tebe-
sikreipia į jį, prašo jo patarimų ir net
oficialios konsultacijos jų diplomi-
niams darbams. Jo knygų serija te-
besinaudojama religijos psichologijos
kursuose, o evangelinės poezijos rin-
kinys „Ieškančiojo pėdsakai” dažnai
praverčia ruošiant menines progra-
mas Lietuvoje.

Spalio 10 d. Marijampolėje Vilka-
viškio vyskupijos tikybos mokytojams
jis vedė religijos psichologijos semi-
narą. Nors klausytojų skaičius buvo
ribojamas, salė buvo perpildyta atvy-
kusių be registracijos.

Su dr.  Eugenijumi Danilevičiumi
kun. Trimakas yra sudaręs iniciaty-
vinę grupę Lietuvoje puoselėti popie-
žiaus Jono Pauliaus II pradėtą gyvy-
bės kultūrą, kurios centrinė vertybė
yra Kūrėjo žmonėms dovanota dvigu-
ba gyvybė – prigimtinė ir antgamtinė.
Stengdamasis plėtoti šią idėją, kun.
Trimakas pradėjo naują laidą „Mari-
jos radijo” bangomis. „Marijos radi-
jas” girdimas visoje Lietuvoje, o per
internetą – Amerikoje ir kitur pasau-
lyje. Laidoje, pavadintoje „Tikint
bręsti, bręstant pasišvęsti”, jis kal-
bėjo apie tikėjimo reikšmę gyvenime.
Laidas jis tęs iš Amerikos.

Paminėjau tik dalį kun. dr. K.
Trimako darbų Lietuvoje.

GRAŽUS ŽURNALAS KELIAUTOJAMS
– ,,KELIONIŲ MAGIJA”

Susidomėjimą keliantis leidinys visiems lietuviams  
EDVARDAS ŠULAITIS

Nors Vilniuje nuo 1999-ųjų lei-
džiama „Kelionių magija” save vadi-
na žurnalu mėgstantiems keliauti,
tačiau ji yra įdomi net ir tiems, kurie
nekeliauja, bet mėgsta skaityti  apie
įvairius kraštus, jų žmones, gyveni-
mo būdą bei dešimtis kitų dalykų.
Apie šį įdomų leidinį gerokai anks -
čiau yra tekę mūsų spaudoje rašyti,
tad dar kartą jį pažiūrėsime.

Mus pasiekę pirmieji septyni šių
metų „Kelionių magijos” numeriai
sa vo medžiaga, nuotraukomis ir api-
pavidalinimu gali konkuruoti su JAV
ar kitose valstybėse leidžiamais pa -
našaus pobūdžio žurnalais, nors juo -
se, žinoma, nerasi nieko (arba retai
rasi) apie Lietuvą.

Apžvelkime vieną
vėliausių numerių

Kiek plačiau papasakosime apie
vieną naujausių šio žurnalo numerių,
gal nebūtinai patį įdomiausią (galima
sakyti, jog visi šio leidinio numeriai
yra savotiškai įdomūs, nes juose gali-
ma aptikti nematytų ir negirdėtų
įdomybių apie įvairius kraštus). Bene
įspūdingiausia jame publikuojama
medžiaga apie nuostabios keliautojos
N. Marcinkėnienės žygio dviračiu iš
Graikijos į Pekiną paskutinįjį etapą
(beje, ji savo įspūdžius ir nuotykius
spausdino ir keturiuose ankstesniuo-
se šio žurnalo numeriuose).

Ši moteris su grupele entuziastų
kelionę (jos organizatorius buvo pa -
tyręs dviratininkas Sigitas Kučas)
pra dėjo šių metų vasario 20 d. Grai-
kijos Olimpijos mieste ir baigė ją
prieš pat olimpiados pradžią.

Kelionė truko 171 dieną, per tą
laiką žygeiviai numynė 12,000 kilo-
metrų.

„Man šiame žygyje teko minti 7
sa vaites: 3 savaites praleidau Baltu -
myje su sugipsuotu pirštu, keturias
‘pavogė’ kelionė namo siekiant gauti
naują pasą ir vizas. Tad ant dviračio
praleidau 122 dienas – 4 mėnesius,
numyniau 8 tūkstančius kilometrų”,
– rašo užsispyrusi 55-erių dvira-
tininkė, trijų vaikų mama ir  vaikai -
čių turinti moteris.

Ta jos kelionė – tai lyg sutrum -
pintas nuotykių romanas, kuriuo
kartais sunku patikėti, bet šiuo atve-

ju, atrodo, yra pateikta kelionės rea -
lybė. Kelionės, kurioje būta ir nesėk-
mių: lūžo rankos pirštas, pamesta
kuprinė su pasu ir kelionės bilietu iš
Pekino. 

Rašoma apie daugelį 
užsienio valstybių 

Šiame žurnalo numeryje – pažin-
tinis Vaido Miknaičio straipsnis
„Danija ir danai”. Jame teigiama,
kad net 95 proc. danų yra visiškai
patenkinti gyvenimu ir tai yra vienas
aukščiausių rodiklių Europos Sąjun -
gos valstybėse.

Rašinyje sakoma, jog vienas di -
džiausių skirtumų tarp lietuvių ir da -
nų tas, kad pastarieji negalvoja: „ką
žmonės pasakys”, „ką kaimynas pa -
galvos”. Danams nerūpi, kaip vienas
ar kitas žmogus apsirengęs, kaip jis
elgiasi ir kiek uždirba. „Į žmogų čia
visiškai nekreipiama dėmesio. Būk
susiglamžęs, prastai ar prabangiai
ap sirengęs, niekas į tave dėmesio
nekreips, niekas pirštais nebadys”, –
aiškina straipsnio autorius.

Nemažai gali sužinoti perskaitęs
straipsnį „Traukiniu į Siriją”, rašinį
„Andalūzijos širdies beieškant” ir dar
bent dešimtis kitų publikacijų, kurios
yra gausiai iliustruotos spalvotomis
nuotraukomis.

Galima paskaityti ne tik rašinių
apie tolimus kraštus, bet ir apie Lie -
tuvą bei šalis kaimynes. Tai rašiniai:
„Į Lietuvos pamarį – paskui keliau-
jančius paukščius” (su šia tema susi-
jusi ir viršelio nuotrauka, pavadinta
„Paukščių stebėtojai Neringoje”),
„Rudenėjančiu Lietuvos pamariu”,
„Gyvosios gamtos pamokos”.

Šiame numeryje rašoma apie Pa -
saulinę turizmo dieną (rugsėjo 27 d.)
ir jos proga, kaip teigiama, Lietuvoje
buvo nemažai renginių. Dauguma jų
buvo suruošta Vilniuje, bet jų ne-
trūko ir Kaune, Kretingoje, Nerin -
goje, Birštone, Alytuje, Vilkaviškyje,
Rokiškyje ir kitur. Vilniuje ta proga
buvo paskelbtas jaunimo turizmo
mė nuo, tad turistinė programa buvo
didžiausia.

Reikia tik stebėtis, kiek  daug
žmonių Lietuvoje domisi turizmu:
tie, kurie neturi pinigų keliauti į
užsienį, pasitenkina kelionėmis po
Lietuvos vietoves – čia yra ko pažiū -
rėti, ypatingai šiuo metu, kada turiz-
mas tėvynėje yra gerokai išvystytas.
Beje, Lietuvoje veikia daug kelionių
biurų, kurie ,,Kelionių magijos” žur-
nale bei kituose leidiniuose siūlo savo
patarnavimus išvykoms po visą pa -
saulį.

„Kelionių magijos” žurnalą re -
daguoja Audronė Ignatonienė, foto -
redaktorė – Kristina Stalnionytė,
bendradarbiai: Rytis Daraškevičius,
Kornelija Jankauskaitė, Jonas Nek -
rašius, Loreta Žvinakevičiūtė. Adre -
sas laiškams: A. d. 966, LT-09013,
Vilnius, Lithuania. Žurnalo tiražas
gana didelis – 12,000 egz. Vieno
numerio kaina – 6 litai.

Šiuo leidiniu yra tikrai verta su -
sidomėti. Jį skaitydami jausitės kaip
su grįžę iš įvairių kelionių arba pano -
rėsite patys į jas leistis.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas paskutinės kelionės Lietuvoje metu.
Nuotraukas iš asmeninio albumo

Jonas  Talandis, gyvenantis Santa Monica, CA, paaukojo mūsų
dienraščiui dosnią 200 dol. auką. Esame labai dėkingi, kad remiate lietu-
višką spaudą. Kiekvieno Jūsų parama „Draugui” gyvybiškai svarbi.
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ROŽÈ  RAŽAUSKIENÈ

Mūsų akys stebėjo dvynukes
Butkūnaites – Kristiną ir Reginą –
Alytės ir Andriaus Butkūnų pirmagi-
mes dukras, augančias. Jos visuomet
buvo neatskiriamos, visiškai vienodai
atrodančios. Jas labai retai buvo ga-
lima pamatyti po vieną. Visuomet
buvo kartu. O kai sukūrė savo šei-
mas, visuomet matydavome jas dvie-
se, ne keturiese.

Seserys dalyvavo visur, kur vyko
lietuviški renginiai: scenoje, salėje,
per skautų mugę, matydavome jas
gelbstint virtuvėje, skautų stovyklo-
se.

Dvynukės Butkūnaitės pradėjo
reikštis muzikoje dar būdamos mo-
kyklinio amžiaus. Lietuviškuose ren-

giniuose jas matydavome scenoje su
gitara dainuojančias. Ir bažnyčioje
per iškilmes jos giedodavo. Kokias
tris savaites prieš Kristinos mirtį ste-
bėjau jas giedančias bažnyčioje prie
vargonų. Džiaugsmas kuteno mano
širdį, taip gražiai abi atrodė. Net
plaukai vienodai nukirpti. Tokias jas
ir šiandien saugau savo atmintyje.
Galvojau, kad Dievas bus išklausęs
mūsų maldų, jų tėvelių užprašytų
Mišių.

Po to, kai Kristinai buvo rastas
vėžys, vėliau jis perėjo iš krūties į
kepenis. Daktarai sakė, jog jis nebesi-
plečia. Tikėjome, kad Dievas pratęsė
dar kiek Kristinos gyvenimą. Spėjau,
dvejiems ar trejiems metams. Para-
pijos biuletenyje buvo paskelbta, kad
mūsų parapijos klebonas kun. Ričar-

Skaudi Detroito Lietuvių
Bendruomenės netektis

Kristinos Butkūnaitės-Zubrickienės šeima: sėdi su vyru Vitu Zubricku, stovi
jų vaikai Juozukas ir Daria.

Iškiliam menininkui, kūrybingam skulptoriui, tauto-
dailės skleidėjui, kuris savo darbais puošė lietuviškas
bažnyčias, ka pines, namus, sodybas, 

A † A
dail. JURGIUI DAUGVILAI  

mirus, reiškiame gilią, nuo širdžią užuojautą žmonai
ALEKSANDRAI DAUG VI LIE NEI, seseriai SOFIJAI
MICKEVIČIENEI, dukroms RI TAI ČEHANAVIČIE-
NEI, LAURAI BUROKIENEI, sūnui MA RIUI DAUGVI-
LAI su šeimomis. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai
Danguolė ir Eugenijus Bartkai

Antanina ir Jaunutis Dagiai
Irena Jonynas

Nina ir Jonas Jurkšaičiai
Ieva ir Vytautas Kasniūnai
Rasa ir Marius Kasniūnai

Nijolė ir Jonas Kubiliai
Dana ir Juozas Noreikos

Laima ir Henrikas Novickai
Janė ir Vytas Peseckai

Meilutė ir Petras Ruliai
Ada Sutkus

Izolda ir Vytas Šimkai
Vytautas ir Dana Urbos

Niuta ir Jonas  Vazneliai

Brangiam 

A † A
ALFONSUI DZIKUI  

taip netikėtai amžinybėn iškeliavus, jo žmonai DALIAI,
sūnui SAULIUI, dukrai RIMAI GALLAGHER su šei-
momis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Ateitininkų studijų ir poilsio savaitės Kennebunkport,
Maine organizacinis komitetas: 

Aldona Rygelė 
Laima Lileikienė Shea

Regina Stankaitytė
Eligijus Sužiedėlis

das Repšys šią vasarą Šiluvoje atna-
šavo Mišias, prašydamas Kristinai
sveikatos. Bet mirties angelas nebuvo
atšauktas. Turime nusilenkti  Dievo
valiai.

Kristina paliko žemišką pasaulį
2008 m. rugsėjo 22 d., sulaukusi 47
metų. Liūdesy paliko dvynę sesutę,
savo šeimą, tėvelius. Laidotuvės buvo
tokios, kokių neprisimenu, kad mūsų
parapijoje būtų buvę. Laidotuves
tvarkė laidojimo namų direktorė Jo-
landa Zaparackienė. Ji visuomet la-
bai gražiai veda atsisveikinimą. Šios
laidotuvės nebuvo paprastos: visur
didelė kamšatis, pilna žmonių, auto-
mobilių. Nors buvo daug padėjėjų,
bet visas reikalų svoris vis tiek krito
ant direktorės pečių. Skautai nebuvo
pasyvūs. Darė viską, ką tik reikėjo.
Tikrai buvo gražu. Prieš akis turiu
Butkūnų ir Zubrickų padėką, išs-
pausdintą bažnyčios biuletenyje. 

Butkūnų ir Zubrickų 
šeimos padėka

,,Dėkojame visiems, kurie kokiu
nors būdu prisidėjo prie mūsų bran-
gios Kristinos laidotuvių. Sunku yra

įsivaizduoti, kiek daug gerų ir jautrių
žmonių yra mūsų parapijoje.

Dėkojame kun. Ričardui Rep-
šiui, Lukui Laniauskui, SJ,  Ritai
Giedraitienei, Vidui Neverauskui,
Astai ir Valdui Piesčiams, Jolandai
Zaparackienei, Rasai Karvelienei,
Rūtai Mikulionienei, Monikai Miku-
lionytei ir Ritai Kasputienei už pagal-
bą per šv. Mišias, kapuose ir laidojimo
namuose. Dėkojame draugėms, ku-
rios puošė salę, dengė stalus, atnešė
pyragus ir užkandžius. Ačiū šeimi-
ninkei Reginai ir jos padėjėjoms. Mes
buvome nustebinti, kiek žmonių
dalyvavo laidotuvėse ir kaip nuošir-
džiai, su didele meile reiškė užuo-
jautą mūsų šeimoms. Širdingas ačiū,
ačiū, ačiū visiems!”

Niekad nepamiršime dvynukių
Butkūnaičių. Mūsų akys jau nebe-
matys judviejų kartu. Tą netektį
galės kiek sušvelninti jų įdainuotos
plokštelės.

Apie seseris Butkūnaites – Kris-
tiną Zubrickienę ir Reginą Puško-
rienę – galėčiau prirašyti pilną laik-
raštį, lapų lapus, bet turiu užbaigti.

Kristina jau Dangiškos Moti-
nėlės Marijos globoje...

Tėvai marijonai gedi tėvo Albino
Gurklio, MIC, kuris, eidamas 90-
uosius metus, mirė š. m. spalio 31 d.,
penktadienį, Thompson, Connecticut.

Tėvas Gurklis gimė 1918 m. kovo
16 d. Waterbury, CT, Dominic ir
Barbara (Griedis) Gurklis šeimoje.
Abu tėvai buvo St. Joseph parapijieči-
ai Waterbury, CT. 

Po vidurinės mokyklos jis įstojo
ir baigė Marianapolio koledžą (Ma-
rianapolis College), Thompson, CT.
Baigęs novicijaus kursus tėvas Gurk-
lis įstojo į marijonų kongregaciją.
Savo pirmuosius įžadus davė 1940 m.
liepos 16 d. Po trejų teologijos studijų
metų 1943 m. liepos 16 d. tėvas Gurk-
lis davė paskutiniuosius savo įžadus.

O 1943 m. rugpjūčio 8 d. Mariana-
polis koledže jis buvo įšventintas į
kunigus. 

Po įšventinimo tėvas Gurklis
studijavo Marquette University, Mil-
waukee, IL, kur 1950 m. gavo  magis-
tro laipsnį matematikos srityje. Po to
jis sugrįžo į Marianapolį ir buvo
paskirtas mokyti matematiką Maria-
napolis Preparatory School. Toles-
nius 58-erius savo gyvenimo metus
jis pašventė matematikai mokyti.
Nuo 1950–ųjų rugsėjo iki 2008–ųjų
sausio tėvas Gurklis dėstė algebrą,
geometriją, aritmetiką, vadovavo Ma-
tematikos fakultetui. Kaip marijonas
jis ėjo įvairias pareigas.

Savaitgaliais tėvas Gurklis aptar-
naudavo Amerikos lietuvių bendruo-
menes Connectitut valstijoje. Nuo
1943 m. jis atnašavo šv. Mišias ir
skaitė pamokslus, ypač daug pasitar-
navo Šv. Trejybės lietuviškoje parapi-
joje Hartford. Daugelį metų jis padėjo
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo vargdienių seselių vienuo-
lynui Putname, CT.

Tėvo Gurklio laidotuvės įvyks
lapkričio 4 d. 10:30 val. ryte Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje,
Marianapolis Prep School. Bus pa-
laidotas marijonų kapinėse Stock-
bridge, MA.

Liūdesy liko tėvo Gurklio brolis
John Gurklis, gyvenantis Columbus,
OH, sūnėnas dr. John Gurklis, MD,
gyvenantis Pittsburgh, PA, ir duk-
terėčia Jean Gurklis, gyvenanti Co-
lumbus, OH.

Tėvai marijonai kviečia visus
prisijungti savo malda už tėvo Gurk-
lio sielą.

Mirė tėvas Albinas Gurklis, MIC

Albinas Gurklis, MIC



12                          DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 4 d., antradienis

Šeštadienį, lapkričio 8 d., 9 val. r.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus patalpose

6500 S. Pulaski Rd. Chicago

PIRMOJI SESIJA
9 val. r. – SLA Seimas

SLA Seimo atidarymas
Lietuvos himnas
Suvažiavimo sekretoriato sudarymas
Atstovų pristatymas
Komisijos balsams skaičiuoti sudarymas
Sveikinimai 
SLA vykdomosios valdybos pranešimai:

SLA prezidentas Kęstutis K. Miklas
SLA sekretorė Genovaitė Meiliūnienė
SLA iždininkė Vida Penikienė
SLA iždo globėjai – Nicholas Boxter ir Lionginas Kapeckas
SLA daktarė kvotėja – dr. Aldona Skripkus

Diskusijos dėl SLA valdybos pranešimų

12 val. p. p. –1 val. p. p. – pietūs 

ANTROJI SESIJA
1 val. p. p. – ALTo suvažiavimas

ALTo valdybos pristatymas ir jo pranešimai
Diskusijos dėl ALTo valdybos pranešimų
ALTo nutarimai ir jų priėmimas
Simpoziumas: ,,Veiklos tęstinumas — Jaunimas ALTo ir SLA
veikloje”

**************************
„Tėvynės” leidimas – red. E. Šulaitis
SLA ir ALTo leidiniai ir ryšiai su žiniasklaida
SLA pastovosios komisijos, jų pranešimai ir jų patvirtinimas
Diskusijos dėl SLA komisijų pranešimų

6 val. v. – Pokylis Balzeko muziejaus Gintaro salėje

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 69-tasis Seimas
ir Amerikos Lietuvių Tarybos Suvažiavimas

2008 m. lapkričio 8-9 dienomis

TREČIOJI SESIJA
Sekmadienį, lapkričio 9 d.

Tėvų marijonų vienuolyno patalpose
6336 S. Kilbourn Ave., Chicago

9 val. r. – Šv. Mišios Tėvų marijonų koplyčioje (šalia
vienuolyno)

10 val. r. – Sesijos pradžia
SLA reikalai:

Narių verbavimas
SLA archyvas
SLA pastato New York remontas
SLA garbės nariai
SLA sekančio seimo data ir vieta
SLA naujosios vykdomosios valdybos prisaikdinimas
Suvažiavimo uždarymas

Dėl informacijos ir pokylio bilietų užsakymo
kreiptis į Vidą tel: 312-327-1344

�Šv. Mišios už a. a. Algį Stankų-
Saulaitį bus aukojamos sekmadienį,
lapkričio 9 d., 6 val. v. Palaimintojo Jur -
gio Matulaičio misijoje. Kviečiame visus
draugus prisiminti jį bendroje maldoje.

�Lapkričio 5 d., trečiadienį, 2
val. p. p. ,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st
Street, Chicago, IL, įvyks vaizdo juos-
tos apie išeivijos XIII Lietuvių tau-
tinių šokių šventę peržiūra. Tel.
pasiteiravimui: 773-476-2655.

�Draugo fondo metinis narių su -
važiavimas įvyks lapkričio 8 d., šešta-
dienį, 9 val. r. Čiurlionio galerijoje
Jau nimo centre. Maloniai kviečiame
dalyvauti Draugo fondo narius, rė -
mėjus ir bū simus narius. Į Draugo
fon do tarybą bus renkami 4 nauji di -
rektoriai, bus įvairūs pranešimai (iž -
dininko, investavimo) vyks diskusi-
jos, kalbėsime apie ateities planus. 

�Kviečiame į koncertą ,,Per
tamsu”, kuris įvyks sekmadienį, lap-
kričio 16 d., Jaunimo rūmų salėje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Koncerte dalyvaus lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, tautinių šokių
ansamblis ,,Grandis”, Maironio litu-
anistinės mokyklos mokiniai, tau-
tinių šokių grupė ,,Spindulys”, Pal. J.
Matulaičio misijos vaikų choras
,,Vyturys” ir ,,Dainavos” ansamblio
vyrų vienetas.  Dalyvaudami parem-
site PLC Jaunimo rūmų salės apšvie -
timo įrangos vajų. Bilietai: suaugu-
siems – 10 dol., moksleiviams ir vai -
kams – 5 dol., 12 v. p. p. bus galima
nusipirkti pietus. Koncerto pra džia 1
v. p. p. Visus maloniai kvie čiame.

�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.

�,,Lietuvos ekonomika, žemės
ūkis ir ateities perspektyvos” bus ap-
tarti XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumo (PLMKS) ple-
narinėje sesijoje. Įvadinį žodį tars se-
sijos organizatorius dr. Stepas Matas,
taip pat dalyvaus prof. Kazimira
Prunskienė (Lietuva), dr. Jadvyga Či-
burienė (Lietuva), dr. Robin Taylor
(JAV) ir dr. Vytautas Liakas (Lietu-
va). PLMKS ruošia JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdyba (pirm.
Vytautas Maciūnas) ir specialiai su-
darytas organizacinis komitetas, ku-

rio kopirmininkai yra dr. Vytautas
Narutis ir dr. Stasys Bačkaitis. Sim-
poziumas įvyks lapkričio 26–30 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

�Lapkričio 28 d., penktadienį
,,Park West” koncertų salėje (322
West Ar mitage Ave., Chicago, IL
60614; www.parkwestchicago.com)
įvyks And riaus Mamontovo ir M. K.
Čiurlionio sty ginių kvarteto bendras
koncertas. Rengia LR generalinis
konsulatas Čikagoje ir ,,Show cen-
tras”. Pradžia 8 val. v. Bilietus galima
įsigyti www. ticketmaster.com ir par-
duotuvėje ,,Lie tuvėlė” (5741 South
Harlem Ave., Chi cago, IL 60637; tel.:
773-778-1362).

�Jaunimo centro tradicinė va -
karienė vyks gruodžio 7 d., sekmadie-
nį, didžiojoje salėje, 5620 S. Clare-
mont  Ave.,  Chicago. 2 val. p. p. Jė -
zuitų koplyčioje bus aukojamos šv.
Mišios, giedos solistai Margarita ir
Vaclovas Momkai, akompanuos mu -
zikas Manigirdas Motekaitis. 3 val.
p.p. salėje po oficialios dalies, kunigas
Lionginas Virbalas, SJ, rodys skaid -
res apie ilgametę Jėzuitų veiklą. Me -
ni nės programos atlikėja  solistė Da -
lia Lietuvninkienė, akompaniatorius
Manigirdas Motekaitis. Vyks loterija.
Stalus ir pavienes vietas galite už si -
sakyti telefonu: 708-447-4501 (Milda
Šatienė) ir telefonu: 708-636-6837
(Anelė Pocienė). Maloniai kviečiame
da lyvauti lietuvių visuomenę.

�Los Angeles Šv. Kazimiero pa -
rapijos metinis pokylis įvyks š. m.
lapkričio 9 d. po lietuviškų šv. Mišių.
Programą atliks žymi solistė Indrė
Viskontaitė. Bilietus užsisakyti galite
tel.: 818-782-1248 ir  818-321-1811
(Marytė Šepikaitė) arba 323-255-
3654 (Nijolė Pupienė). Savo atvyki-
mu pa remsite parapiją.

�Kviečiame visus į Connecticut
lietuvių Sporto klubo 6-ių metų ju bi -
liejaus paminėjimą ,,Arabų  naktys”,
ku ris įvyks gruodžio 6 d., 7 val. v. Šv.
An driejaus parapijos salėje, 396
Church St., New Britain, CT 06051.
Bilietus užsisakyti galite tel.: 860-
250-5807 arba el. paštu:

veziukas@comcast.net 

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie
dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai ilius-
truotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš
anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. Čekį rašyti
,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar auka knygai.  Visų aukotojų
pavardės bus įrašytos knygoje.

Pirksiu Jono Rimšos, Vik toro
Vizgirdos, Prano Dom šai čio,
Adomo Galdi ko, Kazi miero
Žoromskio tapybos dar bus. 

Tel.: 708-349-0348

XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMUI ARTĖJANT 

Veiklus bendruomenininkas, tre -
čiosios lietuvių imigrantų bangos at -
stovas dr. Dainius Skripkauskas yra
labai aktyviai įsijungęs į XIV Pasaulio
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziu-
mo ruošos darbus.  Jo didžioji atsa -
komybė – simpoziumo pokylio ruoši-
mas  lapkričio 29 d. (šeštadienį) Ma -
rriott Hotel salėje, Burr Ridge, IL.
Norintys daugiau informacijos apie
pokylį, taip pat užsisakyti bilietus,
gali skambinti tel. 800-625-1170.

Marija Remienė ir Algis Kaz -
lauskas yra vykdomieji  XIV Pasaulio

lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziu-
mo ruošos komiteto vicepirmininkai.
Ant jų pečių gula daugybė ,,ūkinių”
reikalų. Be šių energingų ir darbščių
mūsų visuomenininkų kruopštaus
darbo simpoziumo dalyviai patirtų
daug nesklandumų. PLMKS pradžia
– lapkričio 26–30 dienomis.

Lietuviškoji visuomenė maloniai
pra šoma Padėkos dienos savaitgalį
paskirti ne vien kūno, bet ir dvasi-
niam penui, kurio galės gausiai pasi -
semti simpoziumo mokslinėse ir ple-
narinėse sesijose.

George Likander, gyvenantis Kankakee, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Adelė Rysavy, gyvenanti Jackson Heights, NY, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame už Jūsų
paramą.


