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Vilnius, liepos 28 d. (ELTA) – Is-
landijos pavyzdys artėjant narystės
Europos Sąjungoje (ES) link turėtų
suteikti optimizmo ir Balkanams dėl
ES plėtros, teigė užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas po susitiki-
mo su Lietuvoje viešinčiu savo kolega
iš Bosnijos ir Hercegovinos Sven
Alkalaj.

Po susitikimo Bosnijos ir Herce-
govinos užsienio reikalų ministras ir-
gi pažymėjo, kad Islandijos narystė
būtų lyg ES plėtros rodiklis ir jo at-
stovaujamai šaliai. Būtent narystė
ES ir NATO bei vizų režimo liberali-
zavimas yra pagrindiniai Bosnijos ir
Hercegovinos siekiai ir Lietuvos, kuri
tiek dydžiu, tiek gyventojų skaičiumi
yra panaši į šią šalį, patirtis ir patari-
mai šioje srityje yra labai svarbūs,
teigė S. Alkalaj.

Bosnijos ir Hercegovinos gyven-
tojams vizų klausimas yra vienas o-
piausių, jų jiems reikia norint vykti į
ES. Dar daugiau sunkumų iškyla dėl
to, kad ne visos ES šalys turi diplo-
matines atstovybes Bosnijoje ir Her-
cegovinoje, tarp tokių – ir Lietuva.
Taigi vienas iš Bosnijos ir Hercegovi-

nos žurnalistų klausimų, skirtų V.
Ušackui, ir buvo: ,,Kada ketinate
atidaryti ambasadą mūsų šalyje?
Mums kyla labai daug keblumų no-
rint atvykti į Lietuvą.”

V. Ušackas paaiškino, kad Lietu-
vos ambasadorius akredituotas Sa-
rajave, dirba Budapešte. ,,Deja, dėl
ekonominio sunkmečio negalime sau
leisti atidarinėti naujų ambasadų”, –
sakė užsienio reikalų ministras ir pri-
dūrė, kad šiuo metu kaip tik ES mas-
tu yra diskutuojama apie tai, kaip bū-
tų galima bendrai tvarkyti diplomati-
nių atstovybių reikalus.

Vizų liberalizavimo siekianti
Bosnija ir Hercegovina turi padaryti
dar nemažai namų darbų. V. Ušacko
įsitikinimu, šios šalies valdžios įstai-
gos juos puikiai žino. Ši šalis turi pa-
ruošti biometrinius pasus, užtikrinti
sienų kontrolę, kovoti su korupcija.

Pasak Lietuvos užsienio reikalų
ministro, mūsų šalį su Bosnija ir Her-
cegovina sieja verslo ryšiai. Lietuva
yra viena didžiausių investuotojų
šioje šalyje. Mūsų verslininkai ten yra
investavę daugiau nei 250 mln. eurų.

Vilnius, liepos 28 d. (Alfa.lt) –
Lietuvai reikia mąstyti turėti mišrią
profesionalų ir šauktinių kariuome-

nę, nes NATO gynybos planai Lietu-
vai bus geriausiu atveju po dvejų me-
tų, sakė prezidentė Dalia Grybaus-

kaitė, antradienį prisaikdinusi naują
kariuomenės vadą Arvydą Pocių.

Pastarasis prabilo apie būtinybę
šaliai turėti daugiau karo mokymus
išėjusių civilių bei užsiminė, jog gali
būti sumažintas šalies dalyvavimas
NATO operacijose. Dėl šių žingsnių
turės spręsti ne kariškiai, o politikai,
išsyk pabrėžė generolas majoras A.
Pocius.

„Žinau, kad šiek tiek buvo dau-
giau skiriama dėmesio dalyvavimui
tarptautinėse operacijose. Manau, tai
buvo logiška: tik prieš penkerius me-
tus tapome NATO nariais, reikėjo pa-
rodyti mūsų įnašą į bendrą gynybos
katilą. Manau, dabar įvertinę sunk-
metį rasime išeitį, kad Lietuvos na-
cionaliniai interesai nenukentėtų”, –
sakė A. Pocius.

Jis siūlė visus jaunuolius po porą
mėnesių apmokyti „karybos pagrin-
dų, kurie pravers jam apginti savo
šeimą, artimą”. Nukelta į 6 psl.

•Skautybės kelias. 2009
m. ,,Paslapčių ieškonė”
(1) (p. 2, 11)
•R. Sakadolskis: ,,Televi-
zija ir radijas priklauso
mums” (p. 3, 11)
•Kun. R. Pukenis: reikia
naujo sąjūdžio (p. 4)
•Daugiau dėmesio laukia
ir ,,Pasaulio lietuvis” (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Gyvenimas ir pabėgimas
iš mormonų kaimo (p. 8)
•Atsiminimai (60) (p. 9)
•Sveikiname D. Adomaitį
(p. 11)

NATO bent dvejus metus neturès
plano Lietuvai ginti

Lietuvoje BVP nuosmukis yra didžiulis
Vilnius, liepos 28 d. (ELTA) –

Išankstiniais Statistikos departa-
mento duomenimis, antrąjį 2009 m.
ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praė-
jusių metų laikotarpiu, šalies Ben-
drasis vidaus produktas (BVP) smuk-
telėjo 22,4 proc., o pirmąjį pusmetį –
18,1 proc.

Iš pirmo žvilgsnio, šis rodiklis at-
rodo pasibaisėtinas, tačiau vargu ar
ko nors kito buvo galima tikėtis, sub-

liūškus tiek išorės, tiek vidaus rin-
koms. Jei ne ,,iki raudonumo” kieta
fiskalinė politika, pagrįsta mokesčių
naštos didinimu ir viešųjų išlaidų ri-
bojimu, pirmąjį šių metų pusmetį ū-
kio nuosmukis galėjo būti 3–5 proc.
punktais mažesnis, rašoma SEB ban-
ko prezidento patarėjo Gitano Nausė-
dos parengtame makrokomentare.

,,Tiesa, kitos galimybės vykdyti
‘laisvą’ finansų politiką Lietuva ir ne-

turėjo, kadangi dvigubai ar net tri-
gubai didesnio fiskalinio deficito ne-
būtų toleravę jokie privatūs kredito-
riai, jau nekalbant apie Tarptautinį
valiutos fondą. Makroekonominė mū-
sų šalies bėda yra ne ribojančioji val-
džios finansų politika, o ekonomikos
skatinimo politikos nebuvimas. Taip,
popieriuje tokia yra, tačiau dėl savo
gremėzdiškumo ir neatitikimo verslo
interesams nei dabar, nei artimiau-

siais ketvirčiais ji neturės apčiuopia-
mos įtakos BVP”, – teigia G. Nausėda.

Pesimizmui vis labiau pasiduo-
dančius Lietuvos žmones galėtų pa-
guosti nebent tai, jog artimiausioje
ateityje BVP nuosmukio statistika tu-
rėtų būti šiek tiek gražesnė. To prie-
žastis yra palankesnė antrojo 2008 m.
pusmečio palyginamoji bazė. Kaip ži-
nome, ekonomikos raidos lūžis įvyko
praėjusių Nukelta į 6 psl.

Islandija Balkanams – ledlaužio ES pl∂troje pavyzdys

Lietuvoje lankosi Bosnijos ir Herce-
govinos užsienio reikalų ministras (d).

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė prisaikdina naują kariuomenės vadą Arvydą Pocių.
ELTOS nuotr.
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SV. VS. FIL. DONATAS
RAMANAUSKAS

„Paslapčių ieškonė” yra vienos
dienos skautiškas renginys, panašus
į televizijos programą „Amazing Ra-
ce”. Šio renginio metu mišrios skiltys
lenktyniauja įvairiose vietovėse (pas-
tatuose, prie paminklų, parkuose ir
t.t.), kol pasiekia ieškonės pabaigą.
Pirmos trys rungtynes baigusios skil-
tys laimi premijas. Skiltys sužino dalį
ieškonės kelio, gaudamos „Paslapčių
raktus” (,,clues”). „Paslapčių raktai”
įvardina vietovę, kurioje galima rasti
kitą „raktą”. Kartais skiltys, prieš
gaudamos kitą ,,raktą”, turi nugalėti
įvairias skautiškas kliūtis („de-
tours”). Skiltys turi savo ieškonę nu-
fotografuoti ir/ar nufilmuoti.

Šiais metais „Paslapčių ieškonė”
įvyko gegužės 24–25 dienomis To-
ronto mieste, Kanadoje.

Gegužės mėn. 24 diena
„Paslapčių ieškonės” dalyviai ir

vadovai pradėjo rinktis apie 2:30 v. p.
p. Prisikėlimo parapijos kavinėje.
Užsiregistravo 45 prit. skautai/skau-
tės ir jūrų skautės ir maždaug 80 va-
dovų/vadovių, susirinkusių iš Čika-
gos, Cleveland ir Toronto. Įžanginė
sueiga prasidėjo 3 v. p. p., Kanados
rajono vado Mariaus Rusino švilpu-
kui nuskambėjus. Visi dalyviai išsiri-
kiavo pagal tuntus ir prisistatė bro-
liui Mariui, kuris pranešė apie „Pas-
lapčių ieškonę” pagrindiniams orga-
nizatoriams: sesei Indrei Paškaus-
kienei (Toronto skaučių tuntininkei)
ir broliui Donatui Ramanauskui
(Prit. skautų skyriaus vedėjui).

Pagal sueigos planą, pirmiausia
buvo paskelbtos „Paslapčių ieško-
nės” žaidimo taisyklės. Vyko susipa-
žinimo žaidimas, kurį vedė Toronto
skautai vyčiai. Po žaidimo prasidėjo
dalyvių paskirstymas į skiltis. Iš dvie-
jų „kepurių” (viena su sesių vardais,

kita – su brolių) buvo paskelbti skil-
čių nariai. Iš viso susidarė aštuonios
skiltys, kiekvienoje jų po 5–6 narius.
Beveik kiekvienoje skiltyje buvo gra-
žus brolių ir sesių mišinys iš įvairių
vietovių.

Netrukus kiekvienai skilčiai bu-
vo paskirti du vyresnio amžiaus (vy-
resni nei 21 m. amžiaus) palydovai.
Skiltys gavo savo pirmąsias užduo-
tis: sugalvoti skilties vardą, susijusį
su transporto, keliavimo ar iškylavi-
mo tema. Po to, žinoma, skiltys turėjo
išsirinkti skiltininką ar skiltininkę,
sugalvoti skilties šūkį ir simbolį, kurį
visi turėjo nusipiešti ant savo rankų.

Kol vyko tų užduočių atlikimas,
brolis Tomas Dundzila kartu su fil-
muotojais-fotografais Audriumi Alek-
siūnu ir Andriumi Markuliu kalbino
skiltis. Tuo pat metu visi vadovai su-
sirinko nuošalioje vietoje aptarti pas-
kutinius klausimus ir „Ieškonės” de-
tales.

Iki vakarienės, kuri prasidėjo 6 v.
v., užduotys buvo atliktos. Pasitari-
mai pasibaigė. Visi skaniai valgė šei-
mininkės Birutės Staniulienės pa-
ruoštą kugelį bei kitus patiekalus.
Susitvarkę po vakarienės vėl išsiri-
kiavome, bet dabar jau su savo naujo-
mis skiltimis, išgirdome sugalvotus
skilčių vardus ir labai įdomius šū-
kius. Išklausę paskutinių pranešimų,
sustojome į didelį (!) ratą (daugiau
nei šimtas žmonių) ir sugiedojome
„Ateina naktis” – iki pasimatymo ryt-
dienos „Paslapčių ieškonėje”.

Gegužės mėn. 25 diena
Visi pradėjo rinktis Prisikėlimo

parapijoje prieš 8 v. r. Dalyviai ir va-
dovai dalyvavo Mišiose, per kurias
kunigas Jonas Šileika gražiai pami-
nėjo mūsų užsimojimus ir palinkėjo
maldelėje saugios kelionės. Tuoj po
Mišių visi pagriebė savo užkandžius
ir gėrimus (kuriuos paaukojo Paulius
Kuras) ir susirinko lauke, po trimis

Redakcijos žodis
SKAUTYBÈS KELIAS

Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

2009 metų
,,Paslapčių ieškonė”

Kiekvienas skilties narys turėjo pirmuoju bandymu teisingai surišti mazgus.

variniais kryžiais, prie bažnyčios įėji-
mo. Brolis Marius vėl visus išrikiavo
grupinei nuotraukai, o vėliau pagal
skiltis. Netrukus po 9 v. r. sesė Indrė
ir brolis Donatas kartu garsiai su-
švilpė, ir 2009 m. „Paslapčių ieškonė
– Toronto” prasidėjo. Dangus buvo
truputį apsiniaukęs, temperatūra
apie 17 C (62 F), bet netrukus buvo
saulėta, atšilo iki 25 C (78 F) – tie-
siog auksinė diena.

„Paslapčių ieškonės” eiga

Kelio ir kliūčių paaiškinimas
Pradžia. 1 Resurrection Rd., To-

ronto. Kiekviena grupė gavo po didelį
voką, kuriame buvo Toronto žemėla-
piai, pinigų ir pirmasis „raktas” šian-
dienos kelionei. Skiltys turėjo rasti
kelią nuvykti į „The Beach”, t.y. To-
ronto paplūdimį rytiniame miesto
pakraštyje.

Toronto paplūdimys
Kliūtis nr. 1
Kai skiltis atsirado Toronto pa-

plūdimyje, ji turėjo pasirinkti tarp
dviejų užduočių:

1. Laimėti tinklinio žaidimą
prieš skautų vyčių ir vyr. skaučių
komandą.

Arba 2. Sukurti skulptūrą iš
smėlio. Skulptūros forma gali būti
skautų lelijėlė, skaučių rūtelė, jūrų
skautų/skaučių inkaras.

Įveikusi kliūtį skiltis gavo kitą
„raktą” su nurodymu, kad skiltis turi
atsirasti Toronto salos uoste, kur ji
turėjo surasti „Paslapčių ieškonės”
stotį.

Toronto sala

Kliūtis nr. 2
Skilčiai atsiradus Toronto saloje

(Toronto Islands keltu), ji gavo kitą
„raktą”, kuris nurodė surasti Gi-
braltar švyturį, esantį salos vakari-
niame pakraštyje. Atsiradusi prie
švyturio, skiltis turėjo pasirinkti tarp
dviejų užduočių:

1. Užvirinti vandenį kiaušinio
lukšte.

Arba 2. Surinkti 300 taškų „Skau-
tiškam Jeopardy” žaidime. Skiltys
turėjo atsakyti į klausimus forma iš
šešių kategorijų, skautiškomis bei
lietuviškomis temomis.

Baigus kliūtį skilčiai teko kitas
„raktas”, kuris nurodė surasti „Dun-
das” aikštę, Toronto vidurmiesty,
prie Dundas ir Younge gatvių san-
kryžos.

Nukelta į 11 psl.
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Šios liepos pradžioje rašėme
apie Manassas miesto, VA 32
metų lietuvį ugniagesį, kuriam
buvo nustatyta vėlyvoji vėžio
stadija. Prašėme skaitytojų pa-
galbos. Šią savaitę sužinojome,
jog Žygimanto Žalio jau nėra
tarp gyvųjų. Pagal LR Užsienio
reikalų ministerijos (URM) duo-
menis, 2007 m. užsienio valsty-
bėse mirė 287 lietuviai, 2008 m. –
207, o šiemet – 84. Šis skaičius
atspindi tuos mirties atvejus, kai
mirusiojo palaikai yra parga-
benami į Lietuvą. Daugiausia
pranešimų apie žuvusius/miru-
sius URM sulaukė iš D. Britanijos,
Airijos, Ispanijos, Prancūzijos,
Baltarusijos ir Rusijos. JAV lietu-
viai dosniai remia Lietuvą ir tos
paramos reikalingiausius žmo-
nes, ar nevertėtų pagalvoti, kaip
galėtume ne tik asmeniškai, bet
ir bendromis jėgomis padėti to-
kiems lietuviams kaip, deja, jau
a. a. Žalys?

Redaktorė Dalia Cidzikaitė



DRAUGAS, 2009 m. liepos 29 d., treçiadienis 3

R. SAKADOLSKIS:
,,TELEVIZIJA IR RADIJAS

PRIKLAUSO MUMS”

– Liepos 24 d. pranešėte, kad
atsistatydinate iš LRT Tarybos.
Kokios buvo pagrindinės tokio
sprendimo priežastys?

– Taryboje galėjau likti dar trejus
metus, bet nutariau to nedaryti.
Taip yra ir todėl, kad abejoju tolesnio
savo buvimo šioje struktūroje nauda.
Taryboje vyrauja formali darbo nuos-
tata. Jos nariai susirenka kartą per
mėnesį kelioms valandoms, tikrina
bei tvirtina tai, kas jiems prieš akis
pateikta: pasižiūri, pasvarsto, pabal-
suoja, po kelių valandų išsiskirsto.
Toks formalus LRT administracijos
planų tvirtinimas ir minimalus rū-
pinimasis bei domėjimasis LRT rei-
kalais, mano galva, nėra geras daly-
kas. Kaip Tarybos narys esu atsakin-
gas už jos darbą, o vyraujančio forma-
laus požiūrio pakeisti negalėjau, tad
apsisprendžiau išeiti. Turiu kitų dar-
bų ir planų, kuriems norėčiau atsi-
dėti. Sprendimui pasirinkau vasarą –
neseniai patvirtinome LTV laidas ru-
deniui ir, manau, kad dabar išeida-
mas nestabdau Tarybos darbo. Palau-
kiau, kol bus prisaikdinta nauja Pre-
zidentė, kuri skirs naują Tarybos na-
rį. Esu vienas iš keturių narių, ku-
riuos skiria šalies vadovas.

– Teigiate, kad Tarybos na-
riai į darbą žiūri pernelyg forma-
liai, o pati Taryba yra tarsi ne-
veiksni. Kodėl, Jūsų manymu,
taip yra? Jei Taryba turi ir įgy-
vendina jai priklausančias fun-
kcijas bei galias, tai gal ji tiesiog
pasirenka būti neveiksni?

– Neveiksnumas, mano manymu,
yra pasirinktas. Pavyzdžiui, šią va-
sarą tvirtinome laidas, kurios bus
rodomos LTV ateinantį sezoną. Posė-
džiauti susirinkome birželio mėnesį,
prasidėjo svarstymas. Kiekvienos lai-
dos pristatymui buvo skirta kelios
minutės. Tai daryta skaidrėmis ir gy-
vu pasakojimu. Nieko nepateikta raš-
tu. Nebuvo nei kada, nei kaip įsigilin-
ti, o pirmininkas dirbo kaip aukcione
– vienas, du... Yra klausimų? Pirmyn!
Keli nariai protestavome, raginome
neskubėti. Nuspręsta susitikti liepos
mėnesį specialiai būsimoms laidoms
aptarti. LRT administracija paprašy-
ta iš anksto atsiųsti laidų aprašus.
Liepos mėnesį vėl susirinkome taip ir
nesulaukę medžiagos. Kartojosi tas
pats scenarijus. Paklausta, kodėl
LRT vadovybė pateikė keturis paaiš-

kinimus: protokole apie tai nebuvo
parašyta; pamiršome, visko neprisi-
minsi; niekas į mus nesikreipė ir
nepriminė; Tarybos nariai galėjo iš
anksto ateiti ir pasižiūrėti. Taigi, ga-
lėjome rinktis mums priimtiniausią
paaiškinimą. Absurdas.

(...) Negaliu paaiškinti tokio reiš-
kinio priežasčių, juoba kad atskirai
daugelis Tarybos narių yra įdomūs,
kūrybingi žmonės, su kuriais malo-
nu bendrauti. Gal tai susigulėję dar-
bo metodai, įsitvirtinusios nerašytos
tradicijos? Tačiau nesu tikras, ar Ta-
ryboje yra bendras supratimas apie
tai, kas yra visuomeninis transliuoto-
jas ir kaip jis turėtų veikti greta
komercinių stočių. Auditorija vis dar
įsivaizduojama kaip žmonių „masė”,
kurią reikia „pasiekti”, o ne kaip
marga bendruomenė, turinti įvai-
riausių poreikių, interesų, kuriuos
reikia atpažinti ir stengtis tenkinti,
bei požiūrių, kuriuos reikia stengtis
atspindėti.

Šios LRT bėdos nėra naujos. Kai
kurios, deja, labiau išryškėjo atėjus
Audriaus Siaurusevičiaus komandai.
Turiu omenyje nuomonių įvairovės
mažėjimą. Prisiminkime Dariaus
Kuolio nulinčiavimą. Tai buvo primi-
tyvus, bet sėkmingas žingsnis nutil-
dyti nuomonę, kuri nepatiko naujam
LRT vadovui, ir jis įgyvendintas pir-
mosiomis jo darbo dienomis. Liūdina
tai, kad Taryba ne tik nesugebėjo pa-
sipriešinti, bet dalis tam pritarė. Ma-
no galva, tai ne tik bylojo apie A.
Siaurusevičiaus netoleranciją kriti-
kai, bet taip pat parodė, kokiu keliu
ketinama eiti. Juo ir einama, Tary-
bai leidžiant. Netrukus pasirodė LRT
darbuotojų „lojalumo” laiškas. Kiek
vėliau kilo nesusipratimai dėl Leoni-
do Donskio laidos. Šiandien LTV ete-
ryje girdime įvairių nuomonių, tačiau
pačią diskusiją valdo daugiausiai A.
Siaurusevičiaus bendražygiai: jie ren-
ka temas, kviečia pašnekovus, savo
klausimais užduoda laidos toną.

– Iš to, ką sakote, kyla klausi-
mas: ar LRT administracija iš
tiesų supranta Tarybos veiklą,
jos funkcijas?

– Supranta. Mano įsitikinimu,
pirmaisiais savo žingsniais LRT ge-
neralinis direktorius tikrino Tarybos
stuburą. Taryba patikrinimo neatlai-
kė. Manau, tuometinis Tarybos pir-
mininkas Valentinas Milaknis buvo
pasirengęs kreipti jos veiklą aktyves-
ne linkme, o naujajai LRT administ-
racijai tai buvo nepakeliui. Veikta
taip, kad V. Milaknis liautųsi. Jis ne-
trukus išėjo iš Tarybos. Dabartinis
pirmininkas tokių problemų nekelia.

Tad šiandien galima paklausti:
kas ką valdo? Formaliai LRT valdo
Taryba. Tikrovė, man regis, kita. Ge-
neralinis direktorius ir jo pavaldiniai
kartą per mėnesį „pakenčia” kai ku-
rių Tarybos narių kritiką, paskui vis-
kas grįžta į senas vėžes. Tokią dina-
miką ir daug kitų dalykų, būtina
keisti. LRT save laiko visuomeniniu
transliuotoju todėl, kad valdytojas
yra Taryba, per kurią reiškiama vi-
suomenės valia. Galima ginčytis, ar
gerai, ar blogai parenkami Tarybos
nariai, ar tinkamai ar netinkamai jie
dirba, bet valdymo modelis yra bū-
tent toks.

Nukelta į 11 psl.

Encikliką ,,Meilė tiesoje”
pasitinkant

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

2009 m. liepos 7 d. popiežius Benediktas XVI paskelbė naują encikli-
ką, pavadintą ,,Caritas in Veritate” (,,Meilė tiesoje”). Tai trečioji jo encik-
lika. Pirmoji buvo ,,Deus Caritas Est” (,,Dievas yra meilė”, 2005.01.25), o
antroji – ,,Spe Salve” (,,Išganymo viltis”, 2007.11.30).

,,Enciklika” – tai graikiškas žodis, reiškiantis aplinkraštį. Vėliau en-
ciklika buvo vadinamas popiežiaus aplinkraštis ar raštas, siunčiamas
aukštajai Katalikų Bažnyčios hierarchijai kokiu nors svarbiu klausimu,
pvz., iškilusių klaidų pasmerkimas, moralinio gyvenimo pavojų nurody-
mas, tikėjimo tiesų aiškesnis nušvietimas ir t.t. Paprastai enciklikos yra
rašomos išdailinta lotynų kalba.

Paskutinioji dabartinio popiežiaus enciklika buvo paskelbta Didžiojo
aštuoneto (G–8) kraštų vadovų suvažiavimo išvakarėse, tris dienas prieš
popiežiui susitinkant su JAV prezidentu. Savo žodyje vadovų suvažiavi-
mui popiežius linkėjo, kad stengdamasis tvarkytis su pasauline ekonomi-
ne krize, ,,didysis aštuonetukas” taip pat įsiklausytų į Afrikos ir kitų eko-
nomiškai neišsivysčiusių kraštų balsą. Šios enciklikos paskelbimas buvo
pakartotinai atidėtas, aiškinant, kad buvo norima patikrinti skelbiamus
ekonominius faktus ir iš to išplaukiantį analizės tikslumą. Stengiantis gal
buvo ir persistengta, nes enciklika, arba popiežiaus aplinkraštis, yra 150
puslapių storumo knyga, liečianti sudėtingus ir įvairius klausimus – nuo
turizmo, technologijos, bioetikos, vartotojų atsakomybės iki religinės
laisvės bei susvetimėjimo pavojų. Aplinkraštyje iš viso apie 30,000 žo-
džių!

Skelbiant naują encikliką, norėta, kad ji neprieštarautų ankstyves-
niems Bažnyčios mokymams. Moderniais laikais socialinės doktrinos
svarba buvo pabrėžta su 1891 metais išleista popiežiaus Leono XIII encik-
lika ,,Rerum Novarum” apie kapitalizmą ir darbo jėgą. Tos enciklikos
šimtmečio proga popiežius Jonas Paulius II išleido ,,Centesimus Annus”.
Šioje enciklikoje analizuojamas ir komunizmo žlugimas. Naujausioje en-
ciklikoje nuodugniai tyrinėjama ekonomika iš religinės perspektyvos.
,,Ekonomikai reikalinga etika, kad ji galėtų teisingai veikti”, – teigia po-
piežius. Tokia etika turi būti ugdoma žmonėse. Etinis rūpestis taip pat
turi būti rodomas energetikos ir aplinkosaugos sprendimuose.

Popiežius atmeta galimybę, kad socialinės problemos gali būti
išspręstos vadovaujantis ,,komercine logika”. Jis iškelia didžiulius skirtu-
mus, kylančius iš ekonominių ir politinių sprendimų nesuderinimo. Jis
pabrėžia didesnės socialinės atsakomybės svarbą komercijoje ir prekybo-
je. Prekybos vadyba negali savo dėmesio riboti tik verslo savininkais, ji
turi būti atsakinga visiems kitiems, prisidedantiems prie verslo ar preky-
bos. Tarp jų yra darbininkai, klientai, tiekėjai ir platesnė bendruomenė.
Bene svarbiausias socialinės doktrinos principas yra ekonominis veiklu-
mas, skiriamas žmogui, o ne atvirkščiai. Šiuo principu pasisakoma prieš
XIX amžiaus ekonominį liberalizmą ir prieš valstybės kontroliuojamą
centrinio planavimo ekonomiką, išpopuliarėjusią komunistiniuose kraš-
tuose XX amžiuje. Dėmesio centre turėtų būti žmogus, nes Dievas visus
be išimties kviečia atsiverti bei atsiliepti savo pašaukimui.

Enciklikoje sujungiama gyvybės ir socialinė etika. Ankstyvesnėse en-
ciklikose buvo pasmerkta gimdymų kontrolė, abortai ir kiti tiesioginiai iš-
puoliai prieš gyvybę. Dabartinėje enciklikoje popiežius primena, kad vi-
suomenei trūksta nuosaikumo, kai iš vienos pusės ji gerbia žmogų, tei-
singumą, taiką, bet tuo pačiu elgiasi priešingai, toleruodama daugelį bū-
dų, nuvertinančių gyvybę. Tai matome šiandien. Legalizuoti abortai, dirb-
tini apvaisinimai, kamieninių ląstelių tyrimai pamažu veda prie eugeni-
kos bei eutanazijos, gimdymo kontrolės reikmenų prekiavimo pasaulyje.
,,Mūsų pareigos aplinkai yra susietos su mūsų pareigomis žmogui. Būtų
blogai, pabrėžiant vieną, paneigti kitą.” Popiežius įspėjančiai atsiliepia į
mažėjantį gimstamumą Vakarų Europoje, vadindamas tai ,,moralinio silp-
numo” požymiu ir kritiška problema turtingiems kraštams. Mažėjantis
gimstamumas nepakeičia mirštančiųjų, bet pertempia socialinių progra-
mų būtinumą. Valstybių vyriausybės turi susirūpinti tradicinių vedybų
skatinimu. Ekonominė krizė palietė daug kraštų. Šių laikų rizika yra tai,
kad de facto žmonių priklausomybė nėra išlyginta etiškais, sąžiningais
santykiais, kurie skatintų žmogiškąją plėtrą. Enciklikos atsakymas į tai –
artimo meilė!

Nėra klausimo, kad ši popiežiaus enciklika parodo rimtą susirūpini-
mą ne tik dabartine krize, bet ir prie to atvedusiomis socioekonominėmis,
psichologinėmis ir dvasinėmis priežastimis. Enciklikoje duodama daugy-
bė svarbių nurodymų tiek asmeninėms, tiek sisteminėms reformoms įgy-
vendinti. Globalizuotame pasaulyje plečiasi kaimynystės, bet kaip tai at-
siliepia broliškumui bei seseriškumui? Solidarumas yra pareiga, ne vien
privilegija. Daugelis žmonių teigia, kad jie neskolingi niekam, išskyrus sa-
ve. Jie sielojasi tik dėl savo teisių, jiems tikrai sunku savo rūpestį perkelti
į visų žmonių gerovę. Popiežius visus kviečia gyventi paprastai, nes mūsų
ryšys su aplinka veikia, kaip mes traktuojame save ir kitus. Moderni vi-
suomenė yra kviečiama peržiūrėti savo gyvenimo būdą, neretai besibičiu-
liaujantį su hedonizmu, išlaidumu, visai nesirūpinant viso to pasekmė-
mis. Pagaliau, žmonijos plėtotei reikia krikščionių su maldai pakeltomis
rankomis. Reikia krikščionių, pripažįstančių, kad meilė artimui nėra mū-
sų sukurta, bet gauta ir perduodama iš Dievo.

Romas Sakadolskis
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Kun. R. Pukenis: reikia naujo sąjūdžio

Neseniai redakcijoje apsilankęs
Panevėžio vyskupijos kapitulos pir-
mininkas, kanauninkas, bažnyčios ir
civilinės teisės daktaras, italų civili-
nės teisės daktaras, teol. lic. VDU
Diplomatijos ir politologijos instituto
dėstytojas Robertas Pukenis, šiuo
metu pavaduojantis atostogų išvyku-
sį lietuvių Brighton Park Čikagoje
parapijos kunigą Jaunių Kelpšą, ne-
vengia kalbėti politikos temomis, ieš-
koti būdų, kaip išgydyti Lietuvą ir jos
žmones vis dar persekiojančias, 50
metų trukusios okupacijos užaugin-
tas piktžaizdes. Kunigas džiaugiasi
naujos prezidentės išrinkimu ir tikisi,
jog ji žmonių neapvils. Jo nuomone,
tiek Lietuvos, tiek užsienyje gyve-
nantys lietuviai turėtų ne tiek žiūrėti
į praeitį, kiek burtis į naują sąjūdį ir
įvairiais būdais prisidėti prie tautos
išlikimo.

– Kaip ilgai žadate pabūti
Čikagoje, ką planuojate nuveik-
ti?

– Čikagoje būsiu du mėnesius.
Esu pirmą kartą Čikagoje ir gal trečią
sykį lankausi JAV. Atgal į Lietuvą iš-
skrendu rugpjūčio 25 d. Būnant čia
norėtųsi daugiau užgriebti idėjinių

dalykų. Esu kunigo A. Lipniūno bylos
postulatorius ir, jeigu senieji tautie-
čiai turi kokių svarbesnių pasakoji-
mų, laiškų, tikrų liudijimų, man būtų
labai svarbu juos gauti ir užrašyti.
Taip pat turiu atsivežęs medžiagos
skaityti, nagrinėti. Žinoma, kažkiek
norisi pamatyti ir patį miestą. Esu
dėkingas tautiečiams, kurie taip su-
planavo, kad gali bent pusdieniui ap-
rodyti miestą ir jo apylinkes. Dievo
Akivaizdoje niekas nepradingsta.

– Su kokiomis nuotaikomis
atvykote iš Lietuvos?

– Rinkimai, inauguracija, Dainų
šventė, Lietuvos vardo tūkstantmečio
iškilmės – įvykių ir renginių netrūko.
Nemažai jų nudžiugino. Pirmiau-
sia, kad ,,tvirtai” prezidento rin-
kimus laimėjo Dalia Grybauskaitė.
Nors ir ne viską gali politikoje žinoti,
bet ja aš, kaip ir dauguma Lietuvos

žmonių, pasitikiu. D. Grybauskaitė
labai aiškiai pasisakė prieš oligarchų
sukurtą ,,Leo.lt”, atėjo į Dainų šven-
tę su tautiniais drabužiais. Kai sirgo
jos mama, ji pati ją slaugė, net nakti-
mis, o kaimynei į patarimą, ką nors
surasti, kad mamą prižiūrėtų, pak-
lausė: kada mamai geriau – ar kai
dukra, ar kai svetimas žmogus pri-
žiūri? Manau, kad ji Lietuvos žmonių
neapvils.

– Ko palinkėtumėte Prezi-
dentei?

– Kad ji neišsigąstų lietuviš-
ko pavydo, intrigų, šmeižto. Žiūrėki-
te, ją jau kritikuoja, nors dar nėra už
ką! Palinkėčiau, kad kaip buvęs pre-
zidentas V. Adamkus sugebėjo gražiai
ginti Gruzijos integralumą bei laisvę,
kad taip ir ji išlaikytų tas gerąsias
Adamkaus, tapusio Europos sąžine,
savybes. Jeigu per pirmąją kadenciją
V. Adamkus nebuvo ryžtingas, tai
antros kadencijos metu jis aiškiai rei-
kalavo, kad Rusija atlygintų okupaci-
jos padarytą žalą Lietuvai. Ir naujoji
prezidentė turėtų tęsti garbingą Lie-
tuvos užsienio politikos kryptį. Žino-
ma, prezidentė dar labiau suartins
Lietuvą su Europos valstybių sostinė-
mis, bandys sumažinti socialinę nely-
gybę. Patiko jos atsišaukimas, kvie-
čiantis tautą susivienyti darbui,
įveikti ekonominę krizę.

– Kokios skaudžiausios, Jūsų
akimis žiūrint, yra problemos
Lietuvoje?

– Bijau jas net pradėti vardyti,
kad neįklimpčiau. Pavyzdžiui, ar yra
normalu, jeigu partijos, kuri nemokė-
jo mokesčių, vadovas taip gražiai pa-
sitvarko, kad visi sutartinai ji palei-
džia? Kas atstovaus Lietuvai Europos
Parlamente? Tai teisėtvarkos spjūvis
Lietuvos žmonėms. Karaliaučiuje nu-
žudyti du lietuvių verslininkai, o mes
pasiduodame penktosios kolonos sta-
tytiniams. Tad ir išlenda pats svar-
biausias linkėjimas prezidentei —
kad vieningai, su tauta sutvarkytų
Valstybės saugumo departamentą
(VSD). Juk prezidentas teikia VSD

vadovo kandidatūrą, o Seimas tvirti-
na. Reikia kažko daugiau, kad tokia
įstaiga būtų galima pasitikėti. Deta-
lių apmąstymų yra labai daug. Pvz.,
laikraštis ,,XXI amžius” pateikia in-
formaciją, kaip Lietuvos saugumie-
čiai persekioja čečėnus, kaip gynybos
sistemoje buvo naikinama teritorinės
gynybos koncepcija, ir jis yra pasmer-
kiamas užsidaryti, nors beveik kas-
dien deda bažnytines žinias... Reikia
naujo sąjūdžio, kuris pajėgtų profe-
sionaliai nagrinėti tokias proble-
mas ir pateikti išvadas atsišaukimo
forma visuomenei.

– O kaip Jums atrodo mūsų
tautiečiai čia, Amerikoje?

– Jie visada man yra malonūs. Jų
nesugadino komunistinė sistema, ži-
noma, kiekvienas turi savo žmogišką-
jį aš: vieni kilnesni, kiti – mažiau. Tu-
riu omenyje moralę, santykius su
kitais, tik ką atvykusiais tautiečiais.
Manau, kad Maceinos mintys visada
bus aktualios. Kodėl Lietuvoje turėjo
žlugti buržuazija? Buvo per didelis
turto dievinimas, socialinė nelygybė,
dėl žemės pėdos lietuvis lietuviui
gerklę kando… Visada tas susi-
skaldymas yra žalingas, ypač mažai
tautai. Tad vyresnioji karta jau atliko
savo misiją, visokiais būdais, parama,
fondais rėmė laisvės bylą. Ir ją lai-
mėjome. Po 1990 metų atvykę irgi
glaudžiasi prie bažnyčių, kas gali,
gieda choruose. Kaip dabar nustatysi,
kiek kas galėtų daugiau? Juk ir jie
pavargę, nori greičiau užsidirbti, o
kiti – ir įsikurti visam laikui. Mus
visus turėtų jaudinti, kas atsitiks su
jų vaikais ir vaikučiais, juk dažniau-
siai sukuriamos mišrios šeimos, ir
jaunimas nebekalbės lietuviškai.
Taip atsitiko su daugumos pokario
emigrantų vaikais, jie jau beveik ne-
bekalba lietuviškai. Lenkiu galvą
prieš tuos, kurie išsaugojo Donelaičio
ir Maironio kalbą. Kaip skaudu ma-
tyti, kai geriausi veikalai, lietuviškai
rašyti, atiduodami kažkur. Lietuviš-
kos knygos – tai mūsų kultūra, kitoks
požiūris į pasaulį. Žinoma, geriau, jei-
gu prie kokios ,,Seklyčios” jos būtų
surinktos, gal kas ateityje domėsis jo-
mis, skaitys. Tie, kuriems knyga jau
nereikalinga, jie jau yra susvetimėju-
sios pasaulėjautos, jiems Lietuva –
tik tarp kitko. Tiesa, gavę aukštus
postus, visada jie gins Lietuvos inte-
resus ir kada nors pasakys, kad jo ar
jos šaknys – iš Lietuvos. Išeivijos vei-
kla atrodo jau prigesusi, bet kad ir
Lietuvoje žmonės apatiški, nusivylę
politikais. Kaip matote, problemų yra
be galo daug.

– Kuo konkrečiai užsienio lie-
tuviai gali prisidėti prie Tėvynės
atgimimo?

– Pirmiausia, turėtų prisidėti
prie naujo sąjūdžio įsigalėjimo. Čia

nesvarbu forma: ar susėsti prie židi-
nių, ar prie naujos sąjūdžio grupės,
svarbu, kad būtų konkrečiai nagrinė-
jamos temos, o ne vien žiūrima į
praeitį, palaikomi tautiniai jausmai.
Pvz., reikėtų panagrinėti, kokios yra
įstatyminės sąlygos verslininkams
sugrįžti į Lietuvą. O tada spausti Vy-
riausybę, kad jas palengvintų. Tada
sugrįš daugiau žmonių. Gal būtų
geriau kelis metus valstybei atleisti
juos nuo mokesčių (pateikiant pavyz-
džius, kaip daroma kitose valstybė-
se)? Tada besikuriantieji savaip kels
ekonominį lygį: jie jau statys, kurs,
rengs sau, bet tuo pačiu gražins Lie-
tuvos veidą, mokės algas, didės darbo
vietų skaičius. Arba kita tema. Kodėl
rusai siurbia prie Karaliaučiaus iš jū-
ros naftą, o lietuviai nesusitaria su
latviais? Juk naftai sienų nėra. Ko-
dėl taip pigiai buvo parduodama Bal-
tarusijai elektros energija, o saviems
piliečiams brangiai? Gal geriau su-
mažinti kainą ir mes masiškai ją nau-
dosime? Mažiau reiks naftos, dujų,
pigesnė bus produkcija ir t. t. Taigi
šios poleminės mintys reikalauja pro-
fesionalų objektyvaus nagrinėjimo ir
atsakymo. Tik tada nuimsime tą ran-
ką, kuri padarė, kad pusė žmonių sa-
kytų: pirmiau buvo geriau gyventi, o
dabar blogiau. Tai Kremliaus psicho-
loginis laimėjimas. Daug ir įvairių
yra formų bei būdų, kuriais ir prisi-
dedama prie tautos išlikimo.

– Ko palinkėtumėte mūsų
skaitytojams?

– Jeigu galėčiau, tai visus apka-
binčiau ir parsivesčiau į Lietuvą. Na,
dalis yra įsižeidę – ką man davė Lie-
tuva? Jau laikas galvoti, o ką pats/pa-
ti gali duoti Tėvynei. Kad ir kokia
būtų motina, ji yra motina, ir reikia
ją suprasti, pamokyti, nušluostyti jos
veidą. O Amerikoje būnant galima
padaryti daug. Priminti JAV Prezi-
dentui, kad nedarytų klaidų, juk mes
norime Obama tik gero. Jeigu pasira-
šė tiek Europos vidurio kraštų laišką,
vadinasi, kai kurie jo patarėjai yra
prasti, jie neturi supratimo, kas yra
rusų totalitarizmas. Reikėtų įsteigti
institutus, kurie nagrinėtų šį reiški-
nį, kaip buvo valdant prezidentui Ro-
nald Reagan.

– Ačiū už atsakymus. Linki-
me sėkmės, bandant suglausti
dvi lietuviškas šakas.

– Jums linkiu, kad ,,Draugas” su-
lauktų antrojo šimtmečio. Tik gaila,
kad jau nebesusitiksime... O brangius
tautiečius kviečiu aptarti šias čia
mano išsakytas mintis po šv. Mišių
Švč. Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo
parapijoje Brighton Park. Parapijos
tel.: 773-523-1402.

Kalbino
Dalia Cidzikaitė

Dalios Cidzikaitės nuotr.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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AUDRONÈ V. ŠKIUDAITÈ
„Pasaulio lietuvio” redaktorè

Žurnalas „Pasaulio lietuvis” (PL)
leidžiamas nuo 1963-iųjų, taigi, jau
46 metai. Ilgą laiką žurnalas buvo
leistas JAV. 2003 metais šią naštą bu-
vo prisiėmusi Lenkijos Lietuvių Bend-
ruomenė su redaktore Živile Makaus-
kiene; po trejų metų žurnalas atkelia-
vo į Lietuvą. Rengiamas Vilniuje, bet
ir toliau spausdinamas Punske,
„Aušros” spaustuvėje. PL leidimą per-
ėmiau 2006 m. lapkričio mėnesį.

Per metus išleidžiama 10 PL nu-
merių. Redakciją sudaro: Vilniuje gy-
venantys – redaktorė, kuri parengia
medžiagą ir palaiko ryšį su autoriais,
maketuotojas Daumantas Girininkas;
Punske – sekretorė Aldona Janušo-
nytė, kuri išsiuntinėja žurnalą prenu-
meratoriams ir palaiko ryšį su jais.

Visą žurnalą galima perskaityti
internete, PLB puslapyje, adresu:
http : / /www.p lbe .org /p l ie tuv is .
Internetinį PL variantą tvarko Sigi-
tas Birgelis.

Šiuo metu PL žurnalo spausdina-
ma 600 egz., iš jų 500 užsako prenu-
meratoriai, 100 – siunčiama veltui,
tarp jų – Rytų Europos ir Rusijos Lie-
tuvių Bendruomenėms.

Prenumeratoriai mažėja labai
sparčiai. Priežastys – senieji prenu-
meratoriai, kurių daugiausia gyveno
PL žurnalo kilmės šalyje JAV, miršta
arba nebepajėgia skaityti ir atsisako,
o naujieji emigrantai žurnalu nesido-
mi. Internetinį variantą per mėnesį
atsidaro apie 1,500 lankytojų.

Norint pakelti spausdinamo žur-
nalo skaičių, reiktų stiprinti reklamą.
Kadangi dabartinės sudėties redakci-
ja neturi nei kūrybinių, nei finansi-
nių pajėgumų ir negali užsiimti žur-
nalo reklama, manau, kad naujoji
PLB valdyba turėtų įsteigti rekla-
mos skyrių, į kurį galėtų įeiti bent po
vieną žmogų iš kiekvienos Lietuvių

Bendruomenės. Šis skyrius galėtų būti
atsakingas ir už informacijos apie
Bendruomenę pateikimą redakcijai.

***
Šiek tiek apie redakcijos darbą ir

informacijos sklaidą. Vieną žurnalo
medžiagos dalį sudaro informacija iš
kraštų, kitą dalį – Lietuvos instituci-
jų, kaip nors susijusių su išeivija, veik-
la, galinti būti naudinga ar įdomi už-
sienio lietuviams, trečią – sudaro
probleminiai straipsniai.

Žurnalas tokiai solidžiai organi-
zacijai kaip PLB yra pernelyg kuklus,
nors, kita vertus, jis ir taip nelengvai
užpildomas, nes toli gražu ne visos
Lietuvių Bendruomenės atsiunčia in-
formaciją apie savo veiklą. Kadangi
Bendruomeninis darbas nėra apmo-
kamas, nedrįsčiau priekaištauti arba
bent įvardyti tų kraštų, kurie neben-
dradarbiauja su redakcija.

Noriu pasi-
džiaugti kraštais,
kurie aktyviai rašo
ir įdomiai pasakoja
apie veiklą ir savo
žmones. Dėkoju Es-
tijos, JAV, Kanados,
Australijos, Rusijos,
kai kurių kitų kraš-
tų kolegoms, ir ypač
Pietų Amerikos lie-
tuviams. Iš tiesų
jaučiu, kad PL ten
labai reikalingas,
kad kiekvienas nu-
meris juos džiugi-
na, o mane džiugi-
na jų žinios ir pie-
tietiškas tempera-
mentas.

Per tuos pus-
trečių metų suti-
kau (dažniausiai ne-
akivaizdžiai – inter-
netiniu ryšiu) puik-
ių žmonių. Nuošir-
dūs ryšiai užsimez-
gė su Rusijos kraš-
to Karelijos LB pir-
mininke Gitana Bui-
vydaite, kuri kiek-
vieną kartą, kai
mes susitinkame,
arba kai aš gaunu

DAUGIAU DĖMESIO LAUKIA IR
,,PASAULIO LIETUVIS”

Praneõimas, skaitytas XIII PLB seime, vykusiame
Vilniuje liepos 8–10 d.

iš jos laišką, sujaudina mane iki aša-
rų savo atsidavimu ir tikėjimu tuo, ką
daro. Nastia Gliaudel iš Irkutsko –
labai talentingas žmogus. LB Irkuts-
ko pirmininkės netgi prašyčiau pa-
dėti Nastiai atvažiuoti kitais metais į
Lietuvą – pasimokyti lietuvių kalbos,
susipažinti su Lietuva. Ji ne tik nusi-
pelnė paskatinimo, bet gali atnešti Ben-
druomenei, o gal net ir Lietuvai daug
naudos. Tokius žmones reikia palai-
kyti, nes įvertinimas labai svarbu.

Labai džiaugiuosi įsigijusi kolegę
žurnalistę Vaidą Tomkevičiūtę, kuri

,,DRAUGO” ILGESYS

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Jau ne kartą žaviuosi „Draugo”
kultūriniu priedu, redaguojamu Re-
natos Šerelytės. Liepos 18 d. – dvasią
keliantis. Malonu, kai asmenys randa
taiklių žodžių teigiamai įvertinti
„Draugo” šimtmetinį jubiliejų, prisi-
menant vieną iš redaktorių – Leonar-
dą Šimutį ir visus, „rėmusius, rašiu-
sius, dirbusius, negailėjusius savo ta-
lento, valandų, nei poilsio minučių”
(mintys iš LR Prezidento Valdo
Adamkaus kalbos). 

Ypatingai žavėjo mane ištraukos
iš knygos „Išsiduosi. Balsu.” Gaila,
kad pridėtoj nuotraukoj nepažymėta
moters tapatybė, tik kas ją nufoto-
grafavo, ir ar Vanda Juknaitė buvo
tos knygos autorė, ar ištraukų iš to
paties pavadinimo knygos sudarytoja.
Kaip džiugu, kad atsiranda tokių pa-
sišventėlių, kurie atidaro dienos cent-
rus, nakvynės namus, net vasaros
stovyklas Lietuvos gatvės vaikams,
prie jų prisitaikydami – „pradėję gy-
venti naktimis, o miegoti dienomis,
eidavę gulti rytui auštant, praleidę
naktį prie laužo ugnies”. 

Nuostabaus lietuvių tautos pasi-
aukojimo kupinas ir inspiruojantis O.

Ališytės-Šulaitienės straipsnis apie
„knygnešių ir daraktorių gadynę”.
Dienraščio priede tiesiai pripažįstami
ir atiduodami priklausantys kreditai
dailininkei-mecenatei Magdalenai
Stankūnei. Aldonos Žemaitytės raši-
nys apie menotyrininkės Vidos Maž-
rimienės naujo meno albumo prista-
tymą teigiamai patraukia savo pasi-
rinkta antrašte: ,,Knyga, surinkusi
draugėn ‘bangas’.” 

Gerokai įžvalgus meno kritiko,
Bostono universiteto prof. Stasio
Goštauto straipsnis apie A. Ponchielli
operą „I Lituani” (lietuviai). Infor-
macinis Prano Visvydo straipsnis
apie Irenos Raulinaitytės grafikos pa-
rodą Glendale miesto Brand Library
galerijoje. Gerai ir kad Raimundas
Lapas meta žvilgsnį į naujai pasiro-
džiusią knygą „Lietuvių kultūros
paveldas Amerikoje”. Gerai, kad pris-
tatomi jos trūkumai, tik kiek gaila,
kad pasirinkta forma pasižymi įžūlu-
mu, kiek temdydama žavesį šimta-
mečiu „Draugu” ir kenkdama „Drau-
go” ilgesiui.  

Faustas Strolia
Čikaga, IL

Liepos 14 d. ,,Drauge” parašyta,
kad Lietuva grąžins žydams 113 mln.
litų. Labai gerai suprantu, kad nuo-
savybės grąžinimas yra būtinas ar tai
būtų lietuvių, ar žydų nuosavybė.
Man vienas dalykas neaišku: kodėl
Lietuva tai turi padaryti, nes Pirmo-
sios Nepriklausomybės laikais joks
žydų nei kitų tautybių turtas nebuvo
nusavintas? Tai buvo padaryta sovie-
tų ir vokiečių. Kaip suprantu, Rusija
atsisako visų skolų, kurias padarė So-
vietų Sąjunga.

Per visus sovietų ir vokiečių oku-
pacijos metus niekas nereikalavo nu-

savinto turto grąžinti. Tačiau Lietu-
vai atgavus nepriklausomybę, staiga
to reikalaujama. Taip pat žinau, kad
užsienyje gyvenantiems lietuviams
buvo daromos didelės kliūtys atgauti
savo nuosavybę ir, jeigu pasisekė, tai
užtruko labai ilgai.

Dabar Lietuva, kaip ir daugelis
šalių, yra ekonominėje krizėje, tai rei-
kalaujamos sumos yra didelė našta.
Labai norėčiau, kad daugiau skaity-
tojų pasisakytų šiuo klausimu.

Karolina Kubilienė
Willowbrook, IL

KLAUSIMAS DÈL NUSAVINTO TURTO 
GRÂÑINIMO ÑYDAMS

Reginos Gasparonienės straips-
nyje ,,Šventėme kun. Tomo Kara-
nausko jubiliejų” (,,Draugas”, 2009
m. liepos 2 d.) yra padaryta klaida.

Tomas Karanauskas mokėsi VDU
Teologijos fakultete, po to Kauno ku-
nigų seminarijoje. 

Redakcija

KLAIDOS ATITAISYMAS

iš Vengrijos rašo talentingas apybrai-
žas apie žmones. Tai ypač reti at-
vejai. Būtent už apybraižas turiu bū-
ti dėkinga ir mokytojai Bronei Lip-
šienei iš Vokietijos Vasario 16-osios
gimnazijos; Edvardui Šulaičiui ir jau-
niems veikėjams – Eugenijai ir Lau-
rynui Misevičiams iš JAV; Rimai Že-
maitytei iš Kanados... 

Įdomios medžiagos ėmė teikti
nedidelė, bet įdomi ir intelektualiai
pajėgi Šveicarijos Lietuvių Bend-
ruomenė, pradėjusi dažniau leisti sa-
vo laikraštį. PL redakcijai tai papil-
domas žinių šaltinis. 

Ar reiktų toliau tęsti žurnalo lei-
dimą? Vilniaus pedagoginio universi-
teto prof. Juozas Skirius, kurio mok-
slinio darbo tema yra užsienio lietu-
vių veikla, mano, kad toks leidinys
reikalingas, nes jis fiksuoja žinias
apie Bendruomenių veiklą, proble-
mas bei poreikius. Ir tai yra vienin-
telis toks leidinys pasaulyje. 

Dabartinė ,,Pasaulio lietuvio” redak-
torė Audronė Škiudaitė. 

Jono Urbono nuotr.

Š. m. birželio-liepos mėn. ,,Pasaulio lietuvio” viršelis.
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Kolegijos nesulaukè didelio populiarumo

Vilnius, liepos 28 d. (Delfi.lt) –
Paskelbto tyrimo duomenimis, as-
menys iš Rytų Europos ir Baltijos ša-
lių, kurie per pastaruosius penkerius
metus išvažiavo gyventi ir dirbti Di-
džiojoje Britanijoje, įnešė nemažą in-
dėlį į šios šalies valstybinį iždą.

Londono universiteto koledžo
mokslininkų duomenimis, po ES išsi-
plėtimo 2004 m. gegužės 1 d. darbuo-
tojai iš ES šalių Didžiojoje Britanijoje
sumokėjo daugiau mokesčių, nei gavo
kompensacijų.

2008–2009 m. darbininkai iš Če-
kijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos,
Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos ir Slo-
vėnijos Jungtinei Karalystei sumo-
kėjo 37 proc. daugiau mokesčių, nei
šalis išleido jų išlaikymui, rašo laik-
raštis „Independent”.

Pasak profesoriaus Christian
Dustmann, dauguma imigrantų yra
jauni ir labiau išsilavinę nei vietos gy-
ventojai, jie sutinka dirbti už mažes-
nį atlyginimą ir iš valstybės reikalau-
ja 60 proc. mažiau išmokų.

Metus padirbę Didžiojoje Brita-
nijoje imigrantai iš Rytų Europos pa-
keičia savo požiūrį darbo paieškos at-
žvilgiu ir vidutinis jų atlyginimas pa-
didėja.

Tyrimo duomenimis, 2004–2008
m. darbą turėjo 90 proc. darbinio am-
žiaus vyrų ir 75 proc. moterų. Ekono-
minės krizės laikotarpiu užsienio
darbininkų padėtis darbo rinkoje
pranašesnė nei britų, nes jų darbo
įgūdžiai ir išsilavinimas geresni, ma-
no Ch. Dustmann.

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė tei-
gia, jog be vetuotos Ligos ir motinys-
tės socialinio draudimo įstatymo da-
lies, nepritars ir dar kelių jai pateiktų
įstatymų pataisoms.

,,80 įstatymų guli ant mano sta-
lo. Iš jų 3–4 bus vetuojami. Kliūva
statybų įstatymo pataisos, kuriomis
mėginama įteisinti visas nelegalias
statybas ir remonto klausimus, kur
įdėta prievartinė nuostata imti pa-
skolas ir uždėti skolų naštą visiems
gyventojams. Šitas nuostatas vetuo-
siu”, – sakė šalies vadovė.

Šalies vadovė apsisprendė ve-
tuoti dalį Ligos ir motinystės socia-
linio draudimo įstatymo, kuriuo nuo
šių metų rugsėjo 1 d. mažinamos pas-
kirtos ir mokamos motinystės pašalpos.

,,’Sodros’, kuriai trūksta daugiau

kaip 2 mlrd., problemas reikia spręsti
kompleksiškai. Jeigu tai bus neišven-
giama, politikai, tardamiesi su žmo-
nėmis, turės sutarti, ką reikės daryti,
bet nepradėti nuo atskiros mažos
grupės pažeidžiant lygiateisiškumo
principus. Įstatymo dalies, kuri įsiga-
lioja nuo 2011 m., aš nevetavau”, –
savo sprendimą komentavo D. Gry-
bauskaitė.

Praėjusią savaitę parlamentarai
baigė karštas ir daug aistrų sukėlu-
sias diskusijas dėl motinystės pašalpų
mažinimo nuo šių metų rugsėjo. Iš-
mikos bus sumažintos dešimtadaliu,
neleidžiant motinai ar tėvui papildo-
mai užsidirbti. Seimas taip pat nesu-
tiko nurėžtų pašalpų atlyginti vėliau,
kai valstybė bus pajėgi tai padaryti fi-
nansiškai.

Gruzijoje supaprast∂jo vizû išdavimas�

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) –
Kolegijos šiais metais tarp būsimų
studentų sulaukė mažo populiarumo
– liko neišdalyta apie penktadalis stu-
dijų krepšelių, arba beveik 2,000 iš
10,000.

Lietuvos aukštųjų mokyklų aso-
ciacijos bendrajam priėmimui organi-
zuoti prezidentas Pranas Žiliukas sa-
kė, kad, jo nuomone, vaizdas yra ,,ga-
na liūdnas”.

Tuo metu Švietimo ir mokslo mi-
nisterija (ŠMM) sako tokius rezultatus
vertinanti teigiamai – esą kolegijų sek-
torius pasirodė esąs turintis ateitį.

,,Matome, kad dauguma į kolegi-
jas patekti pageidavusiųjų jas rašė
kaip atsarginį variantą. Šiame etape
dalyvavo beveik 12,400 studentų ir
yra beveik 2,000 neišdalytų krepše-
lių. Technologijos moksluose jų liko
apie 40 proc. Iš tiesų bet kas deklara-
vęs gauna finansavimą ir su labai že-
mais balais”, – teigė P. Žiliukas.

Labiausiai pasisekė, pasak P. Ži-
liuko, Lietuvos aukštajai jūreivystės
mokyklai (LAJM) ir Šiaulių kolegijai
(ŠK), kuriose į valstybės finansuoja-
mas vietas įstojo daugiau pirmakur-
sių nei pernai. Visos kitos kolegijos
pirmakursių surinko mažiau nei per-
nai. 

,,Priėmimo į kolegijas rezultatus
vertiname teigiamai – buvo išdalinta
didžioji dalis studijų krepšelių, o ke-

lios kolegijos surinko didžiausią
krepšelių skaičių. Stojantieji galės
pretenduoti į likusias valstybės ap-
mokamas vietas kolegijose per papil-
domą priėmimą”, – sakė švietimo ir
mokslo viceministrė Nerija Putinaitė.
Jos teigimu, kolegijos, palyginus su
universitetais, yra ,,jaunas, tačiau
turintis puikią ateitį sektorius”.

Rugpjūčio 5–8 dienomis bus gali-
ma pateikti prašymus dalyvauti pa-
pildomame priėmime į valstybės fi-
nansuojamas kolegijų vietas.

,,Pagaliau visuomenė parodė
savo nuomonę, kad vis dėlto universi-
tetinis išsilavinimas yra vertybė ir
kolegijų burbulas yra išpūstas, nes jų
tinklas yra labai platus ir jam skirta
daug dėmesio, bet vis dėlto jis yra ne-
paklausus. Pagrindinė užduotis, kuri
joms skirta, – tarnauti darbo rinkai,
nepasitvirtino”, – teigė P. Žiliukas.

Iš viso į aukštąsias mokyklas
šiais metais stojo 36,991 pageidaujan-
tis. Kvietimo studijuoti nemokamose
vietose universitetuose sulaukė dau-
giau nei 11,000 stojančiųjų, kolegijo-
se studijų krepšeliai buvo numatyti
10,000 pirmakursių.

Kiek studentų priimti į mokamas
vietas, sprendžia kiekviena aukštoji
mokykla atskirai.

Bendrajame priėmime šiemet da-
lyvauja 44 aukštosios mokyklos – 20
universitetų ir 24 kolegijos. 

NATO bent dvejus metus neturès 
plano Lietuvai ginti

Prezidentè vetuos ir daugiau 
îstatymû pataisû�  

Lietuvoje BVP nuosmukis yra didžiulis

D. Britanijos ekonomikâ stiprina
darbininkai iš Baltijos šaliû�

Atkelta iš 1 psl.
metų trečiąjį–ketvirtąjį ketvirtį,

kai mūsų ekonomika iš teigiamos
plėtros ,,paniro” į nuosmukio zoną.

Gretinant trečiojo ir ketvirtojo
2009 m. ketvirčio rezultatus su san-
tykinai blogesniais atitinkamų 2008
m. laikotarpių duomenimis, turėtų
būti mažiau pagrindo nerimui. Kita
vertus, statistinės bazės veiksnys tik-
rai nepadės BVP augimui virsti tei-
giamu, o tik sušvelnins jo nuosmukio
tempą, teigia G. Nausėda.

Tuo tarpu pagrindinės priežastys
toliau lieka labai nepalankios –
smunka beveik visos apdirbamosios
pramonės šakos, kaip ir laukta, vis gi-
liau klimpsta į finansinių problemų

liūną statybų ir nekilnojamojo turto
sektoriai, smarkiau nei laukta mažė-
ja mažmeninės prekybos apyvarta,
žemės ūkyje tvyro tam tikras neapi-
brėžtumas dėl šių metų derliaus ir
žemės ūkio produktų pardavimo rin-
kų padėties.

Bankai praneša apie žymiai iš-
augusius veiklos nuostolius, todėl
bent jau šiemet finansinio tarpinin-
kavimo sektorius tikrai nebus stabi-
lumo oazė. Atsižvelgiant į numanomą
BVP pokyčių spartą likusiais šių me-
tų ketvirčiais, ankstesni SEB banko
2009 m. Lietuvos BVP augimo
spėjimai – minus 15,5 proc. – laiky-
tini atitinkantys tikrovę, nors ir gana
optimistiški, mano G. Nausėda.

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) –
Lietuvos ambasadoje Tbilisyje, įdie-
gus naują paraiškos vizai gauti apdo-
rojimo tvarką, supaprastėjo vizų išda-
vimo procedūros.

Kiekvienai internete užpildytai
paraiškai suteikiamas kodas, kurį
nuskaičius duomenys automatiškai
perkeliami į bendrąją Konsulinių
procedūrų valdymo sistemą, todėl
konsuliniam pareigūnui nebereikia
jų suvesti rankiniu būdu. Paraiškos
apdorojimo laikas atitinkamai su-
trumpėja kelis kartus, pranešė Už-
sienio reikalų ministerija.

Pasak pranešimo, ambasada duo-
menis stengsis apdoroti per 5 darbo
dienas nuo visų dokumentų pridavi-
mo, tuo tarpu įprasta paraiškos ap-
dorojimo procedūra trunka iki 10

darbo dienų.
,,Vizų išdavimas supaprastėjo,

tačiau neatitinka Šengeno vizų išda-
vimo procedūrų. Mes tik patobulino-
me ir pagreitinome vizų išdavimą
Gruzijos piliečiams”, – interneto sve-
tainės geotimes.ge pranešime cituoja-
mas atstovybės Tbilisyje įgaliotasis
ministras Laimonas Talat-Kelpša.

Gruzijos parlamento užsienio
reikalų komiteto pirmininkas Giorgi
Kandelaki pasveikino tokius pasi-
keitimus ir sakė besiviliantis, jog lie-
tuvių pavyzdžiu paseks ir kitų šalių
diplomatai.

Elektroninė paraiškų vizoms
gauti pildymo sistema jau veikia Lie-
tuvos ambasadose Maskvoje, Minske,
Kijeve ir generaliniame konsulate
Gardine.

Vilnius, liepos 26 d. (ELTA) – Lietuvoje gastroles rengia pripažintas ame-
rikiečių vokalinis vyrų ansamblis ,,Harvard Krokodiloes”. Svečiai koncertavo
Vilniaus paveikslų galerijos kieme ir Nidos klausytojams Marijos Krikščionių
Pagalbos bažnyčios amfiteatre. 1946 m. įkurtas ansamblis ,,Harvard Kroko-
diloes” – tai seniausias garsus Harvard University dvylikos narių ,,a cappella”
ansamblis, atliekantis populiarią 1920–1960 m. stiliaus muziką. Dainuodami
Amerikos aukso amžiaus džiazą, svingą, balades ir roką, ,,Harvard Krokodi-
loes” užkariavo klausytojų iš Jungtinių Valstijų ir viso pasaulio širdis. Klasikinį
jų muzikos stilių ir atlikimo profesionalumą praturtina šmaikštus ansamblio
narių humoras ir akademinis žavesys. Šiam ansambliui muziką yra kūręs ir
kompozitorius Leonard Bernstein.   ELTOS nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
„Vokiečiai sakydavo taip – kiek-

vienas vadas, kuris neturi rezervo,
yra vertas pralaimėjimo. Būdamas
rezervinės kariuomenės vadu supra-
tau, kad turime ruošti rezervą. Sava-
noriškas rezervas pasiteisino, manau,
prie jo turi prisijungti likusioji visuo-
menės dalis, kuri yra sulaukusi šau-
kiamojo amžiaus ir turėtų gauti kaž-
kokius pagrindus”, – kalbėjo A. Pocius.

Inauguracijos metu tiek A. Po-
cius, tiek krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė prabilo apie ypač
ribotas kariuomenės atsargas.

R. Juknevičienė sakė, jog atsargų
taupyti kariuomenė turi nelabai daug
– gali būti pasiekta riba, kai teks ma-
žinti kariuomenės darbus. Kaip pa-
vyzdį darbų, kurių kariuomenė galė-
tų atsisakyti, ji nurodė Ignalinos ato-
minės elektrinės apsaugą ar gelbėji-
mo darbus atviroje jūroje.

„Mūsų kariuomenė yra per ma-
ža. Mes turime vystytis, plėtotis atei-
tyje. Sunkmetis dabar to neleidžia.
Kariuomenės vadui teks įveikti ne-
lengvą laikotarpį, įtikinti žmones,
kad reikia ištverti tą sunkmetį”, –
sakė R. Juknevičienė.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ELTA, BNS žinių agentūrų pranešimais)

TVF žada Latvijai skirti paskolos išmokâ�

BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) pritarė

griežtesniems apribojimams Šiaurės
Korėjai. Šie apribojimai numatyti
Jungtinių Tautų (JT) birželio 12 d.
priimtoje rezoliucijoje ir buvo pa-
skelbti šiai šaliai už įvykdytus bran-
duolinių užtaisų ir kitokių ginklų
bandymus. ES taip pat nusprendė
„sustiprinti finansinį budrumą ir
krovinių patikrinimus”.

LONDONAS
Britų paauglys, kuris išgėręs pa-

skambino į Baltuosius rūmus ir ,,juo-
kais” pareiškė, kad New York centre
yra padėta bomba, išvengė kalėjimo.
19-metis Thom Hutchinson  pernai
per iškylą išgėręs su draugais pa-
skambino į Baltuosius rūmus ir pa-
reiškė, kad New York arenoje ,,Ma-
dison Square Garden” yra padėta
bomba. Operatorius paspaudė pikta-
vališkų skambučių susekimo mygtu-
ką ir nustatė, kad skambinta iš Di-
džiosios Britanijos.

TALINAS
Ilgą įkalinimo bausmę atliekan-

čio valstybės išdaviko Herman Simm
žmona Heete Simm, kurį laiką taip
pat buvusi apklausiama, jau nebedir-
ba juriste Estijos policijos departa-
mente. Pasak departamento sekreto-
rės spaudai, H. Simm atleista pagal
etatų mažinimą. Per ikiteisminį tyri-
mą H. Simm buvo atleista nuo įtari-
mų talkininkavus valstybės išdavystei,
pripažinta, kad jos kaltė neįrodyta.

MASKVA
Amerikiečių nusiuntimas į Gru-

ziją prisidėti prie ES ugnies nutrau-
kimo stebėjimo misijos būtų ,,itin ža-
lingas”, sakė šaltinis Rusijos užsienio
reikalų ministerijoje. ,,JAV dalyvavi-
mas smarkiai padidins pasienio pro-
vokacijų tikimybę, atsižvelgus į JAV
vaidmenį praėjusių metų įvykiuose”,
– sakė šaltiniis, tikriausiai turėda-

mas omenyje Rusijos teiginius, kad
Washington padėjo sukelti 2008 m.
rugpjūčio karą Gruzijoje.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton  patikino Rusiją, kad Wa-
shington ją laiko ,,didžiąja galia”, su-
skubdama sušvelninti įspūdį, kurį
padarė viceprezidento Joe Biden kri-
tinės pastabos apie Maskvą.  Į klau-
simą apie J. Biden kalbą tuo metu,
kai Washington mėgina ,,perkrauti”
santykius su Maskva, H. Clinton sakė,
kad Jungtinės Valstijos norėtų matyti
stiprią, taikią ir klestinčią Rusiją.

***
Washington nusprendė išjungti

informacijos švieslentę, kuri yra
miesto dalies, atstovaujančios Hava-
noje JAV interesams, teritorijoje,
pranešė CNN. Televizijos kanalas ci-
tuoja JAV valstybės departamento
atstovo Ian Kelly žodžius, kad švies-
lentė buvo išjungta dar birželį, nes ji
nebuvo veiksminga. 2006 m. įrengto-
je informacijos švieslentėje pasirody-
davo naujienų ir politinių pranešimų,
smerkiančių Kubos valdžią ir salos
socialistinę ekonomiką.

***
Jungtinėse Valstijose 1 vyras, jo

2 sūnūs ir dar 4 žmonės kaltinami są-
mokslu vykdyti džihadą iš pietinių
valstijų, kurio tikslas – pulti kitas
valstybes, pranešė JAV pareigūnai.
Šiuos 7 atsakovus didžioji prisieku-
siųjų komisija apkaltino, o federalinė
policija juos suėmė North Carolina
valstijoje. Tarp suimtų vyrų yra 6
JAV piliečiai. Jie kaltinami sąmokslu
teikti materialinę paramą teroris-
tams ir sąmokslu žudyti, grobti, luo-
šinti ir sužeisti žmones užsienyje. Jei
jų kaltė bus pripažinta, jiems grės ka-
lėjimas iki gyvos galvos.

MIAMI
Karibų jūroje netoli Turks ir Cai-

cos salų apvirtus laivui žuvo mažiau-
siai 2 migrantai iš Haiti, dar 85 din-
go be žinios, pranešė JAV Pakrančių
tarnyba. Išgelbėtieji pasakojo, kad
perkrautu laivu plaukė apie 200 žmo-
nių. Laivo įgula tikriausiai planavo
plaukti prie JAV krantų. 

EUROPAB. Obama: XXI amžiû�
formuos JAV ir Kinija 

Washington, DC, liepos 28 d.
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama paragino XXI amžių formuoti
plataus masto JAV ir Kinijos bendra-
darbiavimu, šioms šalims siekiant
bendro pagrindo dėl pasaulinės eko-
nomikos atgaivinimo ir kovos su kli-
mato kaita.

Kinija ir Jungtinės Valstijos bai-
gė dvi dienas trukusias nuodugnias
derybas, B. Obama išdėsčius planus
dėl šių valstybių „bendradarbiavimo, ne
susipriešinimo”, bet taip pat paprie-
kaištavus Kinijai dėl žmogaus teisių.

Ir B. Obama, ir Kinijos prezi-
dentas Hu Jintao, kuris susitikimui
atsiuntė žinią, sakė, kad jie siekia
„pozityvių, konstruktyvių ir visapu-
sių santykių”. Tai, regis, buvo sude-
rintas naujas šūkis.

Šiuo dialogu, kuriame dalyvauja
valstybės sekretorė Hillary Clinton ir
iždo sekretorius Timothy Geithner,
peržiūrimos ankstesnės derybos, ku-
rios buvo pradėtos 2006 m., valdant
prezidentui George W. Bush ir kurių
metu buvo kalbama tik ekonominiais
klausimais.

Tačiau vienas JAV pareigūnas,

dalyvavęs šiose derybose už uždarų
durų, pripažino, kad Kinija, kuri da-
bar yra pagrindinė labai įsiskolinusių
Jungtinių Valstijų kreditorė, išreiškė
„rimtą susirūpinimą” JAV ekonomi-
kos galimybėmis.

Pastaraisiais mėnesiais Kinija
garsiai nerimavo dėl savo daugiau
kaip 750 mlrd. dolerių, investuotų į
JAV iždo obligacijas, saugumo. Tai vi-
siškai kitokia padėtis – iki šiol dau-
gelį metų Beijing jausdavo JAV vado-
vaujamą spaudimą prekybos klausi-
mais. Vis dėlto abi šalys išreiškė viltį,
kad šalių tarpusavio supratimas gerės.

JAV valstybės departamento Ki-
nijos reikalų skyriaus direktorius Da-
vid Shear sakė, kad derybos buvo „la-
bai konstruktyvios, labai atviros”, bet
vyko daugiausiai bendrais klausimais.

B. Obama komentarai apie Kini-
ją yra entuziastiškesni, palyginti su
kitais JAV vadovais, kurie daugiausia
vengdavo šiuos santykius vadinti
svarbiausiais pasaulyje. Ir H. Clin-
ton, ir B. Obama, žadėdami nežvelgti
į Kiniją kaip į priešininkę, pripažino
ir Kinijos bei JAV nuomonių skirtu-
mus, ypač – dėl žmogaus teisių.

RUSIJA

JAV

JAV prezidentas B. Obama sako kalbą Washington, DC vykusio JAV ir Kinijos stra-
teginio ir ekonominio dialogo metu. REUTERS nuotr.

Washington, DC, liepos 28 d.
(BNS) – Latvijos ir Tarptautinio va-
liutos fondo (TVF) derybose pasiekti
susitarimai yra prielaida fondui Lat-
vijai suteikti eilinę išmoką pagal
tarptautinio kreditavimo programą,
teigiama TVF pranešime. Jį TVF iš-
platino praėjus vos kelioms valan-
doms po to, kai Latvija pranešė apie
visų valdančiosios koalicijos partijų
vieningą sutarimą pasirašyti Latvijos
ir TVF ketinimų laišką.

TVF pranešime palankiai verti-
nami derybų su Latvija rezultatai ir
žadama išmoka, susitarimą patvirti-
nus fondo valdybai, kuri, kaip teigia-
ma pranešime, tai gali padaryti arti-
miausiomis savaitėmis.

Latvijos ir TVF ketinimų laiško
turinys – slaptas ir jį gali paviešinti
tik TVF. Kita vertus, derybininkai
tvirtino, jog jame išdėstytos panašios
sąlygos į tas, dėl kurių anksčiau Lat-
vija susitarė su Europos Komisija
(EK): valstybės iždo išlaidas kitąmet
sumažinti 500 mln. latų, nemažinti

pensijų, mokesčius didinti tik tuo at-
veju, jei Vyriausybei nepavyktų pa-
kankamai apkarpyti išlaidų. To ne-
pavykus padaryti, gali būti įvestas
progresinis pajamų mokestis, pridėti-
nės vertės mokestis gali būti padidin-
tas nuo 21 proc. iki 23 proc. Pirma-
dienį Latvija pranešė iš EK sulaukusi
antrosios išmokos – 1,2 mlrd. eurų.

Ypač smarkiai nuo pasaulinės fi-
nansų krizės nukentėjusiai Latvijai
praėjusių metų pabaigoje skirta 7,5
mlrd. eurų tarptautinė finansinė pa-
rama. Vykdydama įsipareigojimus
Latvija šią finansinę pagalbą gautų
2009–2011 m.: 3,1 mlrd. eurų – iš EK,
1,7 mlrd. eurų – iš TVF, 1,8 mlrd. eu-
rų – iš Skandinavijos valstybių, po
100 mln. eurų – iš Čekijos, Lenkijos ir
Estijos, 400 mln. eurų – iš Pasaulio
banko, 200 mln. eurų –  iš Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banko.

Paskutinėmis 2008 m. dienomis
Latviją pasiekė beveik 0,6 mlrd. eurų
iš TVF, pirmąjį šių metų ketvirtį – 1
mlrd. eurų iš EK.
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GRAŽINA KRIAUÇIÙNIENÈ

Knygoje ,,Escape” Carolyn Jes-
sop aprašo savo gyvenimą Funda-
mental Church of Jesus Christ of Lat-
ter-Day Saint (FLDS) sektoje. Knyga
išleista 2007 metais, su papildymais
2008 m. ,,Broadway Books”, New
York. 

2008 m. balandžio 2 d. Eldorado,
Texas speciali SWAT komanda užėmė
FLDS uždarą kaimą (compound) ir
atėmė 440 vaikų. Kas ten vyko? Iš
pradžių per žiniasklaidą buvo skelbia-
ma, kad policijai paskambino jauna
moteris, skųsdamasi, kad ten ji laiko-
ma per prievartą, yra išnaudojama.
Tos vietovės viršininkas buvo Merril
Jessop, kuris čia tvarkėsi nuo 2004
metų. Ši knyga pasakoja, kas vyko iki
to balandžio 2 d. įvykio. 

Prieš 2004 m. FLDS sekta gyve-
no Arizona valstijoje. Knygos autorė
ten buvo ketvirtoji M. Jessop žmona.
Knygoje ji vaizdžiai aprašo savo vai-
kystę, kaip buvo formuojamas jos
mąstymas, pratinama priimti gyveni-
mą daugpatystėje. Kadangi šiai sektai
priklausė Carolyn tėvai ir protėviai,
jai buvo natūralu tam paklusti. Bū-
dama 18 metų ji ištekėjo už 50 metų
M. Jessop, nes  sektos ,,pranašas” pa-
reiškė, kad tai ,,Dievo valia”. Tačiau
ją sutikęs M. Jessop suprato, kad ne
tą seserį pranašo užprašė. Štai kas

išaiškėjo vėliau. M. Jessop blogai pa-
sielgė versle ir Carolyn tėvas planavo
jį patraukti į teismą. Tai būtų M.
Jessop kainavę kelis milijonus dole-
rių. Todėl su ,,pranašu”, kuris žmo-
nas skirsto, susitarė gauti vieną iš jo
dukrų į žmonas ir taip ieškiniui už-
kirsti kelią. M. Jessop norėjo gauti še-
šiolikametę, šeimos gražuolę, bet su-
painiojo vardus ir gavo Carolyn. 

Toliau autorė aprašo savo gyveni-
mą kaip ketvirtoji Merill žmona. Ca-
rolyn negaili detalių. Ji rašo, kaip
vyras ją ir kitas išnaudoja, pasirinkęs
savo mėgiamiausią Barbara, su kuria
keliaudavo, likusios turėdavo vaikus
auginti, visą namų ruošą atlikti. Bar-
bara, kai norėdavo, jas apšmeiždavo,
įskųsdavo vyrui, kuris jas bausdavo, o
kreiptis pagalbos nebuvo pas ką. Vy-
ras – vyriausias autoritetas. Net ir
kai jis neteisingai elgėsi, reikėjo jam
paklusti, jokiu būdu neatsikalbinėti,
kitaip būsi nubausta. Kai knygos
autorė baigė mokslus ir dirbo moky-
toja, visą savo algą turėjo atiduoti vy-
rui. Jis nuspręsdavo, kiek jai duoti iš-
laidoms, pvz., transportui, maistui.
Kai studijavo, su Carolyn gyveno kita
sektos narė, kuri vyrui atraportuoda-
vo jos elgesį. 

Ši sekta labai atidžiai stebi, kad
kas nors nepasigautų minčių apie ki-
tokį gyvenimą, juo nesusižavėtų, to-
dėl sektos nariai nuo mažens yra mo-
komi, kad tik savais galima pasitikėti,
nes kiti visi blogi, nori tik pakenkti.
Pats gyvenimas sektoje – tai baisus
kalėjimas, iš kurio tiesiog neįmanoma
išsivaduoti. Knygos autorė aprašė po-
rą mergaičių, kurios pabėgo. Carolyn
rašo, su kokiu nuožmumu jų buvo
ieškoma, o kai buvo surastos ir sugrą-
žintos – jas nubaudė ir apvesdino.
Šioje sektoje moters vaidmuo yra būti
ištekintai, kuo daugiau vaikų gimdy-
ti, vyrui tarnauti ir su kitomis žmo-
nomis sugyventi, jei nori dangų lai-
mėti. Mat vyras tave ten pasiima, jei
esi gera žmona. Antraip, danguje teks
būti tarnaite kitoms žmonoms. 

Per Oprah Winfrey programą
mačiau, kaip šios sektos žmonos
gražiai ,,čiulba”, koks puikus jų gyve-
nimas, kaip gerai sugyvena, vaikelius
augina, o jei nepatinka nauja penkta
ar šešta žmona, tai čia tavo tobulybės
trūkumas. Deja, realybė gerokai ski-

riasi. Kai kuri nors iš  žmonų vyrui
nepatinka, ji tampa pastumdėle, kitų
žmonų niekinama. Kadangi visos
žmonos yra laikomos vyro visų vaikų
motinomis, yra nepriimtina saviems
vaikams skirti daugiau dėmesio. Žo-
džiu, viešai savo vaiko neglostyk, ne-
bučiuok. Ir patys vaikai tai supranta
– Carolyn rašo, kaip jie prašė jos taip
nesielgti, nes kiti vaikai iš jų juoksis.
Taip nuo mažens ardomas natūralus
ryšys tarp motinos ir vaiko. Kartais
vaikai baudžiami ir už motinos elgesį.
Jie auga persunkti sektos mokslo,
mokyklose negauna platesnio išsila-
vinimo, nes tai pakenktų  absoliučiai
sektos kontrolei. Nustatytos apsiren-
gimo taisyklės (rengtis nuo kaklo iki
kulnų), šukuosena. Pabėgti neįmano-
ma, nes miestelio policija priklauso
šiai sektai, todėl nepadės. Net ir tė-
vas negali vedusiai dukrai padėti, nes
kišimasis į jų gyvenimą yra ,,nuodė-
mė”. Žmona be vyro leidimo negali
savo vaiko net į ligoninę nuvežti ar jį
lankyti. 

Knygoje vaizdžiai aprašoma, kaip
buvo suplanuotas Carolyn pabėgimas
su visais aštuoniais vaikais, iš kurių
vienas buvo invalidas. Ji rado gerų
žmonių, kurie jai padėjo. Po šešių sa-
vaičių teisme išsikovojo teisę savo
vaikus pasilaikyti, tačiau Merril gavo
lankymo teisę. Tai buvo minusas, nes
jis vaikus pasiimdavo pas save ir ten
juos protiškai veikė, terorizuodavo. 

Gyvenant laisvėje, vaikai pirmą
kartą turėjo gimtadienį su dovano-
mis. Iki šiol jie jokių žaislų neturėjo.
Pirmą kartą atšventė ir Kalėdas – su
eglute, Kalėdų seniu ir dovanomis.
Pirmą kartą galėjo su vaikais žaisti,
smagiai laiką leisti, kepti pyragai-
čius, pasivaikščioti parke ar šiaip pa-
bendrauti. 

Svarbiausia, pasisekė susitikti su
Utah valstijos vyriausiu prokuroru
Mark Shurtleff. Carolyn dvi su puse
valandos kalbėjo apie žmogaus teisių
pažeidimą sektoje, vaikų brutalizavi-
mą, berniukų išmetimą į gatvę,  gy-
vuliukų kankinimą iki mirties prie
vaikų, kaip vaikai likdavo sužaloti
psichologiškai. Viską išklausęs proku-
roras nutarė veikti, nors jis anksčiau
buvo perspėtas mormonų neliesti,
nes susidarys įspūdis, kad juos per-
sekioja dėl religinių įsitikinimų. 

Kadangi Merril buvo turtingas,
jis pasamdė labai gerą advokatą per
teismą vaikus atgauti. Prokuroras Ca-
rolyn surado labai gerą advokatę.  Ji
buvo apšmeižta, kad yra netinkama
motina – muša vaikus, badu marina.
Tačiau teisme visas melas buvo išaiš-
kintas, įrodyta, kaip vaikų apsilan-
kymai pas tėvą jiems yra kenksmingi.
Carolyn bylą laimėjo. Teismas jai pri-
teisė vaikus, o tėvo apsilankymus  ap-
ribojo vietiniu miestu. Toliau nei tas
miestas vaikų Merril išsivežti negali.
Šis sprendimas suteikė vilties kitoms
moterims, kurios irgi norėjo iš to ka-
lėjimo pabėgti, bet nenorėjo vaikų
prarasti. 

2008 m. liepos 23 d. Carolyn daly-
vavo Amerikos senato apklausoje
apie daugpatystę. Daugumos vadas
Harry Reid buvo labai pasipiktinęs
FLDS. Nors pats buvo mormonas, jis
sakė, kad ši sekta pasinaudojo šio
krašto religine laisve ir įkūrė ,,sofis-
tikuotą, turtingą ir plačią kriminali-
nę organizaciją, kuriai daugiausia
valdžios įstaigos netrukdė”. Prieš tai,
2007 m. rugsėjo 25 d., šios sektos vy-
riausias pranašas Warren Jeffs buvo
nuteistas už prisidėjimą prie išprie-
vartavimo, verčiant keturiolikmetes
tuoktis. Tai buvo pirmas kartas, kada
teisybė laimėjo prieš FLDS. 

Carolyn manė, kad niekas nevir-
šys šio momento, bet 2008 m. balan-
džio 2 d. įvyko anksčiau minėtas įvy-
kis Texas. Deja, valdžia iki galo nesu-
prato, su kuo turi reikalą. Ši sekta
yra labai turtinga, samdo geriausius
advokatus, moterys yra užprogra-
muotos meluoti. Kadangi pareigūnai
nebuvo pasiruošę visų vaikų patikrin-
ti, dauguma jų buvo grąžinti, nes ,,vai-
kui geriausia su mama”. Tačiau to-
mis sąlygomis  vaikas su mama ne-
gali  sukurti normalaus ryšio, nes jis
turi daug „motinų”. Tarp vaikų ir jų
motinų sukuriamas toks motinos/glo-
bėjo ryšys, kaip našlaitynuose.

Carolyn Jessop knygoje taip pat
rašoma, kad pagal ją statomas filmas.
Bus įdomu pažiūrėti, kiek to gyve-
nimo brutalumo bus parodyta, nes
labai sunku tikėti, kad tokios gyveni-
mo sąlygos egzistuoja čia ir dar šia-
me šimtmetyje. Taip pat bus įdomu
pamatyti, ar filmas išvys dienos švie-
są. 

GYVENIMAS IR PABĖGIMAS IŠ UŽDARO
MORMONŲ KAIMO

Jeigu sutiksite gatvėje žmogų,
nešiojantį švarko atlape ženklelį su
žalia rūtos šakele ir žalia žvaigždute,
tai bus jūsų sutiktas Lietuvos espe-
rantininkų sąjungos narys. Tokių žmo-
nių Šiaulių apskrityje – keli šimtai.

Iki atkuriant Lietuvos nepriklau-
somybę (1990 m.), Šiaulių krašto es-
perantininkai savo gyvavimo pradžią
skaičiavo nuo 1958 m. rudens. Tada,
tarybinės tikrovės dailinimo laikais,
stengtasi ištrinti iš atminties praeitį,
tarsi prieškaryje gyventa dvasinėje
dykumoje. Esperanto kalba buvo nu-
tylima ypač dėl to, kad asmenys, prieš-
kariu vairavę šį judėjimą, nebuvo  pa-
klusnūs komunistiniam režimui. Šian-
dien galime tvirtinti, kad Šiaulių espe-
ranto judėjimo šaknys daug senesnės.

Tarptautinės esperanto kalbos
„bacilą” į Šiaulius atnešė Leonas No-
reika – garsaus dainininko Virgilijaus
Noreikos tėvas. Prieš 83-jus metus ke-
li neramūs entuziastai – Leonas No-

reika, Rafaelas Zakšanskis ir kt. įstei-
gė Esperantininkų draugiją. Tai, ma-
tyt, buvo nemenkas įvykis visoje Šiau-
rės Lietuvoje, nes, anot Pelikso Bu-
gailiškio, tais pačiais 1926 m. draugi-
ja būrė kelis šimtus narių, apskrityje
veikė jos keturi skyriai. Kaip paaiš-
kinti tokį didelį inteligentų susido-
mėjimą nauja kalba? Pirmiausia, ma-
tyt, tuo, kad esperanto vėrė langus
nepriklausomai Lietuvai į pasaulį, ji
atėjo per humanitarinę kultūrą, neat-
sitrenkdama į jokias politines ar biu-
rokratinies kliūtis.

Prisiminkime, L. Zamenhofas sa-
vo vadovėlį išleido 1887 m., o jau po
trejų metų lietuviai sklaidė prelato A.
Dambrausko-Jakšto „mokintuvę tarp-
tautiškos kalbos”. Taigi, šiauliečiai
jau turėjo ką nusižiūrėti. Dar po ke-
lerių metų apie šimtas kraštiečių už-
sirašė į pirmuosius kursus Šiauliuo-
se. 1938 m. Šiauliuose jau suskai-
čiuota apie 200 žmonių, susikalban-

čių šia keista kalba. Prieškario Šiau-
liuose esperantininkų lizdas buvo
Šiaulių „Aušros” muziejuje. Esperan-
to kalbą mokėjo muziejininkai Pelik-

ESPERANTO JUDĖJIMAS ŠIAULIUOSE

Dailininko Gerardo Bagdonavičiaus su-
kurtas atvirukas, 1937 m.

sas Bugailiškis, Česlovas Liutikas, Ba-
lys Tarvydas, Vincas Vaitekūnas ir kt.

Šiaulių esperantininkų himnas

(Muzika ir žodžiai R. Kazlausko
Lietuviškas tekstas R. Kazlausko, R.

Rutkausko)

Tu gimei kartą žemėje Saulės,
Bendraminčiai čia tavo išaugo.
Mintimis, širdimis, ryšiais kraujo
Mus suvienijai metams ilgiausiems.

Priedainis:
Žalią spalvą išrinkęs,
Viltimi save stiprink!
,,Rūta” – vardas mūs klubo
Rūta – simbolis klubo

Tegarsės toli mūs miesto klubas,
O rūta jo kelią nuolat barsto!
Te šį kelią ant krūtinės žymi
Žaliažvaigždis ženklas Esperanto!

Parengė 
Domiceta Kazlauskienė

Grazitumano.lt. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

SIÙLO DARBÂ

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 60

28. Pranas Petraitis (kun. An-
tano brolis) (34 m.; 1907–1948), kuni-
gas salezietis, Kauno kunigų semina-
rijos rektorius, teologijos dr., Šv. Tre-
jybės bažnyčios klebonas. Suimtas
1941 m.; kalintas KSDK; per masines
žudynes 1941.06.26/27 liko gyvas; po
karo pasitraukė į Vakarus; 1948 m.
mirė Šveicarijoje (KER KIT 1; 5–1;
13/494 psl.).

29. *Jonas Petruitis, Jokūbo (49
m.; 1891–1943), kilęs iš Šiaulių apskr.
Karčiamų kaimo, atsargos pulkinin-
kas, buvęs divizijos vadas, gyveno
Kaune. Suimtas 1940.12.24; kalintas
ir kankintas Kauno SDK; 1941.06.23
išvežtas link Minsko; per žudynes li-
ko gyvas; grįžo į Lietuvą; mirė 1943
m.; palaidotas Kaune (KER KIT
ANK 1; 5-1; 13/499 psl.).

30. Antanas Simanavičius, Jono
(46 m.; g. 1895), darbininkas iš Kau-
no (Šančių); 1941 m. kalintas KSDK;
1941.06.23 išvežtas link Minsko; iš-
likęs po sušaudymo; su kitais slaps-
tėsi Igumenės kapinėse; vėliau
1941.06.27 dingo be žinios (pagal 13:
,,ten žuvo 1941.06.26”) (KER SPS 2-
1; 13/586 psl.).

31. Kazys Subatis (Subaitis),
Juozo (31 m.; g. 1910), Šančių metalo
dirbtuvių mechanikas (pagal 13 –
,,ūkininkas”). 1941 m. KSDK;
1941.06.23 išvežtas link Minsko; per
žudynes liko gyvas; grįžo į Lietuvą;
vėliau pasitraukė į Vakarus, ?JAV.
Tolimesnis likimas nežinomas (KER
SPS 2-1,2; 12; 13/627 psl.).

32. Julius Šatas (32 m.; g. 1909),
pašto tarnautojas iš Kauno; 1941 m.
KSDK; 1941.06.23 išvežtas link Min-
sko; per žudynes liko gyvas; grįžo į
Lietuvą. Tolimesnis likimas nežino-
mas (KER 5–1; 12; 13/641 psl.).

33. Leonas Šeštokaitis (38 m.;
1902–1963), kariškis, buvęs Marijam-
polės kalėjimo viršininkas, iš Mari-
jampolės. 1940 m. kalintas Marijam-
polės kalėjime, vėliau KSDK;
1941.06.23 išvežtas link Minsko; su
kitais pateko į Maladečinos kalėjimą;
iš kur su 500 kalinių buvo varomas
už Minsko. Per masines NKVD žu-
dynes išliko gyvas. Kartu su L. Čerš-
kumi, studentu Leonu ir dar vienu,
vėliau prisijungusiu, sugrįžo Lietu-
von. Karo metu (1943 m.) vėl buvo
Marijampolės kalėjimo viršininku. Po
karo pasitraukė į Vakarus, kur ir mi-
rė 1963 m. (KER. 5–1; 10; 12; 13/647
psl.).

34. Antanas Šova, Antano (39 m.;
g. 1902), pulkininkas iš Kauno; 1941
m. KSDK; per žudynes liko gyvas;
grįžo į Lietuvą; po karo pasitraukė į
Vakarus, gyvena JAV (KER KIT 1:
,,plk. Antanas Š.”; 5–1; 8–2; 13/662
psl.).

35. Jonas Špokevičius, Kazio (40
m.), aviacijos majoras, iš Kauno. Su-
imtas 1941 m.; kalintas Kaune;
1941.06.23? išvežtas su kitais kali-
niais link Minsko; per žudynes liko
gyvas; grįžo į Lietuvą (pagal 13: ,,Iki
1945 likimas nežinomas”). 1945.09.13
vėl suimtas; kalintas; karinio tribu-
nolo 1946.05.16 nuteistas 10 metų;
išvežtas į Steplagą (Kazachija); iš la-
gerio paleistas 1954 m. Tolimesnis li-
kimas nežinomas (KER SPS VRM.
13/662 psl.); sušaudytas Igumenėje
1941.06.26. pagal (2–2; 5–1).

36. Pijus Švelnys (35 m.;
1906–1979), pirklys iš Kauno; 1941
m. KSDK; 1941.06.23 išvežtas link

Minsko; per žudynes išliko; grįžo į
Lietuvą; po karo pasitraukė į Vaka-
rus, ten ir mirė (KER 5–1; 12; 13/670
psl.).

37. *Juozas Tumas (48 m.;
1893–1977), pulkininkas iš Kauno,
mokytojas, Mažeikių apskr. Židikių k.
Suimtas 1941.05.10; kalintas KSDK;
1941.06.23 išvežtas link Minsko; per
žudynes išliko; grįžo į Lietuvą; po ka-
ro pasitraukė į Vakarus; 1977 m. mi-
rė JAV (KER KIT 1: ,,plk. Juozas T.”;
4; 5-1; 13/689 psl.).

38. Vladas Tuskenis, Baltraus
(28 m.; 1915–1976), tarnautojas (pa-
gal 13 – darbininkas) iš Kauno; 1941
kalintas (Lietuvoje); per sušaudymą
Igumenėje išliko gyvas (pagal 13:
1941 represuotas; išvežtas į lagerį),
palaidotas Kaune (KER SPS 5-1;
13/692 psl.).

39. *Giliaras Urbonas (20 m.; g.
1921), žurnalistas iš Kauno. Suimtas
1941.05.26 Kaune; kalintas KSDK
(IV sk. kameroje Nr. 89). 1941.06.23
išvežtas link Minsko. Iš ten varomas
į Igumenę. Igumenės kalėjimo kieme
skirstant kalinius pateko į nesušau-
domųjų grupę (kartu su prof. I. Kon-
čiumi ir kt. 15 lietuvių). Nuo
1941.06.27 su kitais slapstėsi aplinki-
niuose miškuose, kol vėl nebuvo su-
imtas ir (2 kartus) atvesdintas į Igu-
menės miliciją. Vėliau trumpam ,,įsi-
darbino” kolchoze, kol sulaukė vo-
kiečių. Iš Minsko, pro Maladečiną, į
Lietuvą grįžo geležinkeliu su 7 nuo
žudynių išsigelbėjusiais lietuviais. Po
karo pasitraukė į Vakarus; Kanadoje
leido antikomunistinį laikraštį anglų
kalba ,,Speak up”. Gyvena Toronte
(KER 5–1,2; 12; 13/697 psl.; 19).

40. Bronius Vaidila, Prano (21
m.; g. 1920), KVDU I k. studentas.
1941 kalėjo; per sušaudymą Igu-
menėje išliko; grįžo į Lietuvą (pagal
13: 1941 išvežtas į lagerį); pasitraukė
į Vakarus; gyvena Kanadoje (KER
SPS 8-1; 13/704 psl.).

41. Antanas Vaitkus; ,,tech. mok.
mok.” (daugiau duomenų nėra) (5).

42. Juozas Viktoravičius (1911–
1944), ūkininkas nuo Telšių; per su-
šaudymą Igumenėje išliko; grįžo į Lie-
tuvą. Po antrosios sovietų okupacijos
partizanavo; žuvo miške (5).

43. Andrius Virbūnas, iš Kauno.
Suimtas; kalintas Kaune; 1941.06.23
išvežtas link Minsko; per žudynes iš-
liko gyvas; grįžo į Lietuvą. Tolimesnis
likimas nežinomas. (KER 5–1; 12;
13/739 psl.).

44. Vardas nežinomas, pavardė –
Zaranka, darbininkas (daugiau duo-
menų nėra) (5).

45. Pranas Z.; (? Žr. nr. 44 ir 46);
(1: ,,Pranas Z.”)

46. Z., Kauno Paramos duonos ke-
pyklos darbininkas (žr. nr. 44 ir 45) (5).

47. Jonas Z.‚ (?Zaleskis, ?Domi-
niko) (?20 m.; ?g. 1921), gimnazistas
iš Šiaulių. ?Suimtas 1941.04.30; ka-
lintas. (SPS VRM 1: ,,gimnazistas Jo-
nas Z.”; jeigu Zaleskis – 12; 13/754 psl.).

48. *Osvaldas Žadvydas, Igno (38
m.; g. 1903), Lietuvos kariuomenės ka-
pitonas, buvęs šaulys, po aneksijos Kre-
tingos apskr. Darbėnuose mokytoja-
vo. Suimtas 1941.05.05 Darbėnuose;
kalintas KSDK; 1941.06.23 išvežtas
link Minsko; per masines žudynes iš-
liko gyvas; grįžo į Lietuvą; vėliau pa-
sitraukė į Vakarus; gyvena JAV (KER
SAR 2-1,2; 5-1,2; 13/764 psl.).

Bus daugiau. 

CNA’s needed
Moraine Court 

8080 S. Harlem,
Bridgeview, IL.

No phone calls please

* Vyras gali padėti ūkio darbuose pa-
gyvenusiems žmonėms savaitga-
liais. Tel. 708-822-2132.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Gerai angliškai kalbantis, išsilavi-
nęs 25 metų jaunuolis, vairuojantis
automobilį, ieško darbo. Gali prižiū-
rėti pagyvenusius žmones, dažyti,
dirbti statybose. Turi patirties. Tel.
773-431-8402.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patir-
tis. Gali išleisti atostogų arba pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-344-8829.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kal-
ba, nevairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 773-954-5223.

* Moteris, gyvenanti šalia Oak Lawn,
gali jums padėti šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.

LITHUANIAN INTERPRETERS
AND TRAN SLA  TORS needed to

work part time for the Circuit Court
of Cook County. Call Ready Made

Staffing (312)341-0069.

,,Drauge” 
galima įsigyti 

puošnius vestuvinius 
pakvietimus.

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

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

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS
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Sveikiname D. Adomaitį, švenčiantį garbingą jubiliejų
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Gausus būrys giminaičių, drau -
gų, bendraminčių sugužėjo šeštadie -
nį, liepos 25 d., į ,,Seklyčią”. Proga
su ėjimui neeilinė – žinomas įvairių lie-
tuviškų darbų rėmėjas, ilgametis Čiur-
lionio galerijos prezidentas, che mi -
kas, inži nie rius-išradėjas, meni nin  -
kas, žmogus, be si sielojantis tautos kul-
tūros vystymu ir lietuviško me no iš -
likimu išeivijoje, Domas Ado maitis
pa žymi savo šimtmetį. 

Graži sukaktis smagi ir tuo, kad
gerbiamas D. Adomaitis yra žvalus,
vis dar besirūpinantis lietuvybės rei  -
kalais. 

Atvykęs į gimtadienio šventę ju -
biliatas buvo sutiktas maršu (muz. S.
ir V. Jagminai). Gau siems svečiams
su sėdus, popietės ve dėjas, ,,Dirvos”
laik raščio vyr. redaktorius Vytautas
Radžius vedė prog ramą. Jis pakvietė
Dalią Sokienę perskaityti gautus
laiškus, kuriuos gerbiamam jubiliatui
atsiuntė Ro mu al das Budrys, Lietu -
vos dailės mu zie jaus direktorius,
,,Margučio II” ra di jas, giminaičiai iš
Šiaulių. Į šventę pa gerbti jubiliato at -
vyko Amerikos lie tuvių Tautinės są -
jungos pirmininkas Petras Buchas,
Čiurlionio galerijos, Inc., valdybos pir-
mi nin kas Leonas Maskaliūnas, Čiur -
lionio ga lerijos Jau nimo centre direk-
torė Lai ma Apanavičienė. Su kak tu -
vininką svei ki no dr. Rožė Šom kaitė.

Ilgametis D. Adomaičio draugas
pre latas Ignas Urbonas, prieš sukal -
bėdamas invokaciją, trumpai papa sa -
kojo 50 metų besitęsiančios jo ir su -
kaktuvininko draugystės istoriją.

Koks jubiliejus be gimtadienio
torto! Jį įnešus susirinkusieji dainavo
,,Ilgiausių metų”, iš širdies linkėdami
jubiliatui geros sveikatos. Dėkoda -
mas už gražiai suruoštą šventę, ju -
biliatas sakėsi esąs laimingas ir sakė
dar tu rįs svajonių. 

Gimė D. Adomaitis 1909 m. lie -
pos 29 d. Laitiešiniuose, Šiaulių aps -
krityje. 1936 m. Domas Adomaitis
bai gė Vytauto Didžiojo universitetą.
1932–1933 m. korp. Neo-Lithuania
vi  cepirmininkas. 1934–1940 m. dirbo
Nepriklausomos Lietuvos Finansų
mi nisterijoje, kurį laiką buvo pramo -
nės departamento vicedirektoriumi.
1937–1938 m. – Ūkio tarybos pir mi -
nin kas. 1944 m. pasitraukė į Vokie -
tiją, o iš ten, kaip daugelis lietuvių,
iš vyko į JAV. Iki 1974 m. dirbo chemi -

nių tyri mų srityje. D. Adomaitis – iš -
ra dėjas, už patentavęs 17 išradimų.
Tai jis ,,Marbon Chem. Co” labora-
torijoje išrado plastiką, ku ris pakeitė
varį; tai jis sugalvojo, kaip padaryti
butelio dug  ną, kad įpylus į jį mine -
ralinio van de ns, butelis tvirtai sto vė -
tų.

Ne vien chemija buvo gyvas in ži -
nierius. Visą gyvenimą jį domino me -
nas. Jis sukūrė originalias plastiko
skulptūras, organizuodavo parodas,
nuo 1976 m. Čiurlionio galerijos Či -
ka  goje pirmi ninkas. 

,,Draugauja” D. Adomaitis ir su
plun ksna. Jis – Lietuvių genocido pa -
ro dos leidinio redaktorius ir vykdyto-
jas, vienas laikraščio ,,Lietuvių bal-
sas” steigėjų. Parašė ir išleido monog -
rafiją ,,Mikas J. Šileikis” (Morkūno
spaustuvė, Čikaga, 1992), knygą
,,Lais vųjų ištvermės vaisius” (,,Stan -
dartų spaustuvė”, Vilnius, 2005). O
kas besuskaičiuos kiek straipsnių yra
parašęs!

Negali nepaminėti ir jo didžiulio
darbo – savo draugų ir pirmtakų tes-
tamento įvykdymo – atgavus Lietuvai
nepriklausomybę į Lietuvą išsiųsti
visus Čiurlionio galerijoje surinktus
paveikslus. ,,Išsiųsdami surinktuo-
sius išeivijos dailininkų kūrinius,
jaučiamės įvykdę Čiurlionio galerijos
Čikagoje steigėjų, dailininkų: Zenono
Kolbos, prof. Adomo Varno, Miko Ši -
leikio, Jono Tričio, Antano Skupo-Co o-
per ir kitų, 1957 m. jų galerijai skir tą
pagrindinį uždavinį. Džiaugia mės,
kad steigėjų surinkta kūrinių dalis ir
iš Jaunimo centre esamos ga lerijos,
siunčiama į Lietuvą. Išeivija ir Lie tu -
va turėtų būti dėkingos, kad šis tau-
tos turtas grįžta senutei mūsų tautai
kaip išeivijos dovana. <...>

Padedamas Dievo ir talkininkų
šias pareigas atlikęs Domas Ado mai -
tis, Čiurlionio galerijos pirmi ninkas”,
– tai skaitome 1999 m. rugpjūčio 21
dienos rašytame rašte-lydraštyje.

Jei D. Adomaitis būtų nieko dau-
giau nenuveikęs, o tik išsiuntęs į Lie -
tuvą tas 46 dėžes lietuvių išeivių  dar -
bų, vien už tai prieš jį reikėtų nu len -
k ti galvą. Deja, D. Adomaičiui skau du
– ne visi darbai pasiekė Vilnių. 

Važiuodama namo galvojau, kad
ta didžiulė meilė savam kraštui, tas
tikėjimas, kad ,,laisvė, šviesa ir tiesa
– nenugali mos” (A. Varnas) ir padėjo
D. Ado mai  čiui ne tik sulaukti gražaus
jubi liejaus, bet ir išlikti gyvybingam.

Domas Adomaitis (sėdi antras iš kairės) giminių apsuptyje.                                                                                    Laimos Apanavičienės nuotraukos

Jubiliatą D. Adomaitį ir prelatą I. Urboną sieja 50 metų draugystės saitai.

Jubiliatą D. Adomaitį (antras iš kairės) pasveikinti atėjo (iš kairės): dailininkė
Magdalena B. Stankūnė, L. Maskaliūnas ir P. Buchas.

Gimtadienio šventę vedė ,,Dirvos”
vyr. redaktorius V. Radžius.

Koks gimtadienis be gimtadienio
torto!
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R. SAKADOLSKIS...
Atkelta iš 3 psl. 
Administracija, nusamdyta atlik-

ti darbus, savo elgesiu Tarybos atžvil-
giu taip pat rodo savo požiūrį į visuo-
menę. O kai Taryba neteikia krypties
LRT veiklai – pavyzdžiui, reikalau-
dama įvairovės LTV publicistinių ar-
ba diskusijų laidų vedėjų gretose –
vakuumą užpildo sprendimai samdi-
nių, kurie savaip įsivaizduoja žodžio
laisvę, nuomonių įvairovę.

– Užsiminėte, kad, Jūsų many-
mu, LRT būtini pokyčiai. Kokie?

– LRT reikia vidaus darbo taisyk-
lių, kuriose būtų apibrėžta ne tik tai,
ką transliuotojas veikia, bet kaip tai
daro.  Šiandien nėra rašytinių darbo
kultūrą apibrėžiančių taisyklių. Pa-
kartotini A. Siaurusevičiaus pasaky-
mai, kad LRT darbuotojams pakanka
visuomenės informavimo įstatymo ir
žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso,
manęs netenkina.  Geriau suprasčiau
tokį požiūrį, jeigu LRT būtų komerci-
nis transliuotojas. 

Bet šią instituciją išlaiko mokesčių
mokėtojai, kurie turi teisę žinoti na-
cionalinio transliuotojo darbo princi-
pus, veiklos taisykles.  Be to, tai padė-
tų spręsti ir vidaus ginčus ir teiktų
priemones tikrinti tokius kaltinimus
kaip tuos, kuriuos A. Siaurusevi-
čius metė D. Kuoliui, prieš pašalin-
damas jį iš eterio.  Kai nėra taisyklių,
nėra ir apsaugos nuo savavališkų
veiksmų.

Daug abejonių kelia LRT uždaru-
mas. Turiu omenyje komercines
paslaptis, kada patys svarbiausi
sprendimai priimami dalyvaujant la-
bai mažam žmonių skaičiui. Puikiai
suprantu norą apsisaugoti nuo var-
žovų. Tačiau ar užtikrinimo lazda nė-
ra perlenkiama? Juolab kad galima
kelti klausimą, ar paslaptys iš tiesų
yra išsaugomos? O kaip apie visuo-
menės teisę žinoti? Jeigu ne tiesio-
giai, tai per savo atstovus Taryboje?
Pavyzdžiui, Taryboje nėra aptaria-
mos laidos kaštų veiksmingo panau-
dojimo požiūriu.  Naujų laidų koncep-
cijos laikomos valstybinio lygio pas-
laptimi.  Slaptumas ir visuomenės in-
teresai privalo būti suderinti. Šian-
dien komercinės paslaptys ir tai, kas
daroma jų vardu, yra svarbiau už
skaidrumą, visuomenės interesą.

Būtina sutvarkyti LRT ilgalaikį
finansavimą. Akivaizdu, kad dabarti-
nė padėtis netenkina.  LRT finansų
šaltiniai yra valstybės dotacijos ir
lėšos gaunamos iš reklamos. Kokias
skirti valstybės dotacijas, sprendžia
Seimas, kurio nariai dažnai suintere-
suoti transliuotoją palenkti savo nau-
dai. Jie sudaro išorinį pavojų LRT ne-
priklausomumui. O reklama sukuria
tokį pavojų viduje, nes, norint gauti
didesnius įkainius, reikia didinti žiū-
rimumą, kurti tokias laidas, kurios
taikstosi su masiniu skoniu.  Taigi,
nei komercijos, nei Seimo interesai
nebūtinai sutampa su visuomenės in-
teresu.  Reikia surasti trečią šaltinį.
Galėtų būti abonentinis mokestis, ta-
čiau tam nėra politinės valios.  Gali-
ma kurti fondus, kuriems skiriamos
lėšos iš akcizų už tam tikras prekes,
pvz., tabaką arba alkoholinius gėri-
mus. Kita galimybė – LRT atsisakius
dalies reklamos, komerciniai televizi-
jos kanalai įpareigojami prisidėti prie
finansavimo. Yra ir kitų galimų šal-
tinių.

Tai yra kai kurie pamatiniai LRT
klausimai, kuriems nėra vieno atsa-
kymo. Jiems spręsti, manau, reikia
kitokių vadovų, negu šiandien mato-

me LRT.  Suprantu, kad, norint refor-
muoti kokios nors įstaigos valdymą,
tai galima daryti dviem būdais: keisti
valdymo modelį arba vadovą. LRT at-
veju dėl valdymo modelio tinkamumo
neturiu labai tvirtos nuomonės, o štai
dėl vadovo man yra aiškiau. Aš jį keis-
čiau.

– Jei sakote, kad keistumėte
LRT vadovą, ar tai reiškia, kad
manote, jog jis yra pagrindinė
kliūtis reformoms ir apskritai
kokybiškam LRT darbui?

– A. Siaurusevičius, ko gero, la-
biau yra mūsų bėdų simptomas nei jų
priežastis.  Manau, jis pasisako už
esamą padėtį, o ji manęs netenkina.
Tačiau atskira problema yra A. Siau-
rusevičiaus parodyta netolerancija
kritikai, kitokiai nuomonei. Jis pats
pasirinko taip elgtis pačiomis pirmo-
siomis savo darbo dienomis.  Tai tapo
jo kaip LRT vadovo štampas. Jo elge-
sys primena vadinamąją valdomą de-
mokratiją.  Man tai nepriimtina. To-
dėl manau, kad LRT turėtų vadovau-
ti kitas žmogus, kurio elgesys žodžio
laisvės atžvilgiu būtų kur kas vaka-
rietiškesnis. Svarbu pabrėžti, kad iš-
sakydamas kritiką remiuosi šito žmo-
gaus veiksmais viešojoje erdvėje, o ne
asmeninėmis simpatijomis ar anti-
patijomis. Patį A. Siaurusevičių men-
kai pažįstu.

(...) 

– Taigi akivaizdu, kad kal-
bant apie nacionalinio transliuo-
tojo darbą išryškėja trys pagrin-
dinės struktūros dalys: pats na-
cionalinis transliuotojas su savo
koncepcija, įstatymų baze ir visa
veikla, LRT vadovybė ir LRT Ta-
ryba. Kuri iš šių trijų dalių, Jūsų
manymu, yra silpniausia siste-
mos grandis?

– Sakyčiau, kad silpniausia gran-
dis yra LRT Taryba. Per visą darbo
laikotarpį manęs neįtikino, kad
Taryba iš tikrųjų negali daryti to, už
ką ji atsako. Nei įstatymas trukdo tai
daryti, nei administracija itin tam
priešinasi. Man atrodo, kad Taryba
nesinaudoja galimybėmis valdyti, ji
neskiria dėmesio strateginiams klau-
simams, atsiranda vakuumas, kurį
užpildo kiti.  Taigi, drįsčiau sakyti,
kad didele dalimi tai, kokį visuome-
ninį transliuotoją turime, yra būtent
LRT Tarybos veiklos ir darbo pasek-
mė.  Ir čia privalau prisiimti savo at-
sakomybės dalį.

Tačiau nepaisant visų problemų,
reikia prisiminti, jog Lietuvos radijo
ir televizijos stuburas yra jos darbuo-
tojai, ne vadovai. Pastaruoju metu
girdžiu, kad žmonės nusisuka nuo
LRT, nesiklauso laidų, jų nežiūri.
Tam nepritariu. LRT yra mūsų – Lie-
tuvos žmonių – radijas ir televizija ir
niekas jos iš mūsų atimti negali.  Pri-
siminkime, kokį milžinišką vaidmenį
atliko ši įstaiga prieš du dešimtme-
čius.  Tos tradicijos niekur nedingo.
Jos perduodamos iš vienos kartos į
kitą. Siūlau ne tik nenusigręžti nuo
LRT, o atvirkščiai – laidas dar labiau
stebėti, jų klausytis ir į jas reaguoti –
peikti, jeigu kas negerai; girti, jeigu
gerai.  Nepamirškime, ši vadovybė
yra laikina.  Televizija ir radijas prik-
lauso mums ir ten dirba būtent mūsų
žmonės.

Kalbėjosi 
Lina Valantiejūtė

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Atkelta iš 2 psl.

„Dundas” aikštė

Kliūtis Nr. 3
Skilčiai atsiradus „Dundas” aikš-

tėje, ji turėjo surasti kliūties  vedėją
ir pasirinkti tarp dviejų uždavinių:

1. Atmintinai surašyti visus 10
skautų įstatų.

Arba 2. Aplankyti šešias Toron-
to žymias vietas. Vietas turi aplan-
kyti nustatyta eilės tvarka. Prie kiek-
vienos žymios vietos skiltis turi nusi-
fotografuoti,  kad įrodytų, jog vietą
aplankė. Aplankiusi ir nusifotogra-
favusi prie kiekvienos žymios vietos,
skiltis turėjo grįžti į „Dundas” aikštę
ir parodyti „Paslapčių ieškonės” va-
dovui savo fotografijas. Jei viskas ge-
rai, vadovas duoda skilčiai kitą „rak-
tą”.

Šis ,,raktas” nurodė skilčiai nu-
vykti skersai Younge gatvės į „Eaton”
centrą, į valgyklų aikštę, kur skiltis
turėjo surasti „Paslapčių ieškonės”
vadovą.

Eaton centras

Pertrauka („Pit Stop”)
Atsiradusi „Eaton” centro val-

gyklų aikštėje skiltis pasakė savo at-
vykimo laiką „Paslapčių ieškonės”

vadovui. Skiltis turėjo pusvalandį pa-
valgyti, pailsėti ir pabendrauti su ki-
tomis skiltimis. Po pusvalandžio ji su-
grįžo prie vadovo gauti kitą „raktą”.
Tas „raktas” nurodė skilčiai surasti
paminklą Queen gatvės West ir Uni-
versity gatvės sankryžoje.

Paminklas prie Queen gatvės
West ir University gatvės

sankryžos

Kliūtis nr. 4
Skiltis pasirinko tarp dviejų už-

duočių:
1. Skiltis iššifruoja Morzės laiš-

kelį. Laiškelis nurodo paprastą už-
duotį, kurią skiltis turi atlikti. Gerai
atlikusi užduotį, skiltis gaus kitą
„raktą”.

Arba 2. Skiltis atmintinai užrašo
Lietuvos himno žodžius be gramati-
nių klaidų. Baigus užduotį, „Paslap-
čių ieškonės” vadovas patikrina. Jei
viskas teisingai parašyta, skiltis
gauna kitą „raktą”.

Kitas „raktas” nurodė skilčiai
keliauti  iki Wales ir Augusta gatvių
sankryžos. Ten yra mažas parkas,
(Dennison Square), esantis netoli
Kensington turgaus. Skiltys turėjo
surasti „Paslapčių ieškonės” vadovą,
kad gautų nurodymus kitai kliūčiai.

Tęsinys rugpjūčio 5 d.

2009 metų ,,Paslapčių ieškonė”

PAVARGO MOTERIS

Pavargo moteris,
pavargo jos viltis,

jau buvo nuopuolis,
jau geso žiburys, jau buvo verkta

ant nemylimo peties
ir užsigerta

juoduma nakties, 
pavargo moteris, 

rytojaus laukdama. 
nupliko obelys, 
atsėlino žiema.

Sonata Paliulytė

Su dideliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, kad
2009 m. liepos 25 d., sulaukusi 57 metų, po sunkios ligos mirė 

A † A
GRAŽINA M. GASNERYTĖ

NELSEN
Gyveno Geneva, Illinois, gimė Diepholz, Vokietijoje.
Nuliūdę liko: mama Aldona Gasnerienė, vyras Brad Nelsen,

dukros Audra Roby su vyru Eric ir anūkas Vėjas, Rasa Arias su vyru
Jorge, Rūta Grigaliūnaitė ir sūnus Darius Grigaliūnas su žmona
Rimante, sesutės Giedra Garbonkienė, Vija Paulienė, Laima Parada
ir Dalia Vitkienė su šeimomis.

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio
1 d. 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus pasimelsti kartu.
Vietoje gėlių ar norinčius padėti šeimai, prašome aukoti: Vija

Paulius, 33 W. 445 Shagbark Ln., Wayne, IL 60184.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima

A † A
ONAI MAČIUKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą, LB Brighton
Park apylinkės valdybos sekretorę Sigitą Tylienę Šlutie -
nę.

Valdyba
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Atviras teniso turnyras Chicago
2009 vyks rugsėjo 5–6 dienomis Oak
Lawn teniso klube (Tennis Club). Da -
lyviai iki rugpjūčio 15 d. gali užsiregis t -
ruoti tinklalapyje www.tennis.gan.lt.
Daugiau informacijos: tel.: 708-288-
4531 (V. Balčiūnas) arba el. paštu:
audrius@sbcglobal.net.

�Rugpjūčio 2 d. 2 val. p. p. (EST)
Dainavos stovykloje, Manchester, MI
įvyks Amerikos lietuvių Romos kata-
likų federacijos (ALRKF) Dainavos
jau nimo stovyklos rėmėjų metinis su -
važiavimas. Rėmė jai prašomi gausiai
dalyvauti. Tą pa čią dieną vyks tra di -
ci nė stovyklos me  tinė šventė, kuri
pra sidės 12 val. p. p. (EST).

�Chorvedžiai kviečiami į pasiruo -
ši mo IX dainų šventei Toronte semi-
narą. Se minaras vyks Dainavos stovyk -
lavietėje (Manchester, MI, JAV) rugpjū -
čio 20–23 dienomis. Kviečiame dalyvau-
ti vi sus Šiaurės Amerikos chorų, dainos
vienetų chor vedžius, vienetų atstovus.
Seminare bus pristatytas šventės reper-
tuaras, pradėti pasiruošimo darbai.
Dau giau informacijos ir registracijos
lapus rasite IX dainų šventės Toronte
2010 tinklalapyje: 

www.dainusvente.org

��Lietuvos Vyčių Antracite 144
kuopa rugpjūčio 15 d., šeštadienį, nuo
11 val. r. iki 5 val. p.p. ir rugpjūčio 16
d., sekmadienį, nuo 12 val. p.p. iki 4
val. p.p. Schuylkill Mall (Route 61
and I–81, Frackville, PA) ruošia 95-ą -
sias Lietuvių dienas. Jums koncer -
tuos lietuviškų tautinių šokių grupės:
,,Ma lūnas” (Baltimore), ,,Žilvinas” ir
,,Aušrinė” (abu iš Philadelphia) ir
,,Gin taro” jaunieji šokėjai. Lietu viš -
kas maistas, menas, muzie jiniai ro di -
niai taip pat laukia žiūrovų. Dau giau
informacijos tel.: 215-429-0134 (An -
na Klizas) arba el. paštu: 

Akliz1@verizon.net

�,,Meno8dienos”, kūrybinė sto -
vykla suaugusiems, penktą kartą
ruo šiama š. m. rugpjūčio  23–30 die -
nomis Neri ngos stovykloje, Vermont.
Daugiau in for macijos apie stovyklą
,,Me no 8 die nos” rasite:  www.neringa.
org.

�Čikagos Lietuvių golfo klubas
2009 m. Šiaurės Amerikos lietuvių as-
menines ir komandines golfo pir me  -
nybes rengia rugsėjo 5–6 dienomis
In diana National Golf Club at Swan
La ke, Plymouth, IN. Daugiau infor -
ma  cijos: Linas Čepelė, tel.: 630-460-
5588; el. paštas  lcepele @hotmail.
com  arba Rytas Kleiza, tel.: 815-258-
3170; el. paštas kleiza@comcast.net
Klu bo tinklalapis: www.clgk.org. Re -
gistracija iki rugpjūčio 12 d.

�Dainavos stovyklos ateities už -
tikrinimui prieš trejus metus buvo įs -
teigtas Dainavos stovyklos fondas.
Au kas galima nukreipti Dainavos
stovyklai įvairiems stovyklos išlaiky-
mo darbams (už šias aukas bus iš -
rašomos Dainavos stovyklos akcijos),
arba  Dainavos stovyklos fondui ilga -
laikiam kapitalo investavimui. Če-
kius rašyti: „Camp Dainava Foun -
dation”, siųsti: Dr. Marius Laniaus-
kas, 6604 Ivana Ct., Mentor, OH
44060. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Kviečiame visus dalyvauti 
ALT sąjungos 

Čikagos skyriaus valdybos 
ruošiamoje

gegužinėje,
kuri įvyks rugpjūčio 23 d. 

12 val. p. p. 
Ateitininkų namų ąžuolyne,

1380 Castlewood Dr., 
Lemont, IL 60439.

Muzika, vaišės, loterija! At -
vy kite pabūti su draugais.

Vytauto Jasinavičiaus nuot rau -
koje: S. Žemaitienė pereitų metų Ame  -
rikos lietuvių Tautinės są jun gos ruošto-
je ge gu  žinėje.

Dailininkas Antanas Rimantas Šakalys Lietuvoje išleido voką, skirtą
,,Drau  go” 100-mečio sukakčiai. A. R. Šakalys yra sukūręs ne vieną voką,
skirtą nusipelniusiems Lietuvos asmenims. Jis savo darbais demaskuoja ir
kolaborantus su KGB, nevengdamas ant vokų įrašyti jų pavardes.

Nuotraukoje: vokas, skirtas dienraščio ,,Draugas” šimtmečiui.
Jono Variakojo info 

Liepos 18–19 dienomis Michigan City, IN, vyko kasmetinė meno šventė
,,Summer of Art”. Miestelio dailininkai į savo dirbtu ves, įsikūrusias Southern
Shore Art Ass. Gallery patalpose, pakvietė meno mylėtojus. Žiūrovams savo
darbus rodė septyniolika dailininkų, dviejų dailininkų sąjungos nariai ir dvi
galerijos. Akvarelės ir tapybos darbai, fotografija ir keramika, taikomasis
menas – tokia įvairovė vyravo šioje parodoje.

Šiose meno dienose sutikau ir lietuvę dailininkę Julie Kasniūnas, kuri
maloniai pakvietė į savo dirbtuvę. Ši dailininkė pažįstama mūsų meno mylė-
tojams. Ji dalyvavo Čiurlionio galerijos 50-mečio parodoje. 

Julie Kasniūnas savo dirbtuvėje Michigan City, IN. 
Laimos Apanavičienės nuotr.

Knyga ,,‘Draugas’ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę”
jau atkeliavo į ,,Draugą” 

Užsisakę ir sumokėję už knygą ją gali atsiimti ,,Draugo” administracijoje
darbo valandomis nuo 9:30 val. r. iki 4:30 val. p.p. Knygas iki šiol užsisa -
kiusieji, pageidaujantys, kad knyga jiems būtų atsiųsta paštu, turės sumokėti
5 dol. už persiuntimą.

Perkantiems knygą dabar – ji kainuoja 45 dol. JAV (išskyrus Illinois val-
stiją) gyvenantiems žmonėms su persiuntimu knyga kainuoja 50 dol. Illinois
valstijos gyventojai už siuntimą paštu dar turi pridėti papildomą 4.61 dol.
mokestį (sales tax). Tad šie gyventojai iš viso už knygą su persiuntimu moka
54.61 dol.

Čekius rašyti: ,,Draugas”. Siųsti ,,Draugo” administracijai adresu: 4545
W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

www.draugas.org


