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Vilnius, rugpjūčio 4 d. (ELTA) –
Lietuvos prezidentė teigia remsianti
naujojo NATO Generalinio sekreto-
riaus pastangas atnaujinti organi-
zaciją ir tinkamai reaguoti tiek į šian-

dienos saugumo padėtį, tiek į iššū-
kius, laukiančius ateityje. Tai D. Gry-
bauskaitė išsakė laiške, kuriuo pa-
sveikino Anders Fogh Rasmussen
pradėjus eiti NATO vadovo pareigas.

Sveikinimo laiške prezidentė taip
pat teigė remsianti A. F. Rasmussen
prieš keletą dienų išdėstytus NATO
veiklos svarbiausius uždavinius, tarp
kurių – tokie euroatlantinės bend-
ruomenės saugumui esminiai klausi-
mai kaip naujoji organizacijos strate-
ginė programa, Afganistanas, NATO
partnerysčių, tarp jų ir santykių su
Rusija, plėtra.

Atkreipusi dėmesį, kad dar nuo
2005 metų birželio Lietuva vykdo at-
sakingą misiją Afganistane – vado-
vauja Provincijos atkūrimo grupei
Goro provincijoje, prezidentė pabrė-
žė, jog, nepaisydama sudėtingos eko-
nominės padėties, mūsų valstybė tęs
šią svarbią misiją.

,,Tikiu, kad NATO yra ir toliau
liks pagrindinis ne tik Lietuvos sau-
gumo, bet ir saugumo bei stabilumo
Europos žemyne užtikrinimas”, –
pabrėžė D. Grybauskaitė.

Buvęs Danijos premjeras A. F.
Rasmussen pirmadienį pradėjo darbą
NATO generalinio sekretoriaus pa-
reigose. Šiose pareigose jis pakeitė
olandų diplomatą Jaap de Hoop
Scheffer.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) –
Nigerijos pakrantėje, Eskravos reide,
pirmadienį iš laivo, plaukusio su Lie-
tuvos vėliava, įkaitais buvo paimti 5
įgulos nariai, Lietuvos piliečiai, ir iš-
gabenti greitaeige valtimi nežinoma
kryptimi.

Turimomis žiniomis, užpuolimo
metu įgulos nariai nenukentėjo. Lai-
vui su likusiais devyniais įgulos na-
riais žala nepadaryta. Nei pats laivas,
nei jo krovinys – šaldyta žuvis – ne-
nukentėjo, o dalies įgulos pagrobimo
motyvai kol kas nežinomi.

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas teigia, kad
dėl Nigerijos pakrantėje iš laivo pa-
grobtų Lietuvos piliečių yra įkurta
krizės valdymo grupė.

Tai po įvykusio užpulto laivo
,,Saturnas” savininkės bendrovės
,,Limarko” prezidento Vytauto Lyg-
nugario ir V. Ušacko susitikimo sakė
Užsienio reikalų ministerijos atsto-
vas spaudai Rolandas Kačinskas. Pa-
sak jo, į krizės valdymo grupę įtrauk-
tos ir kitos žinybos.

,,Diplomatiniais ryšiais aiškina-
masi dėl įvykio aplinkybių ir Lietuvos
piliečių buvimo vietos. Užmegzti
ryšiai su kitomis valstybėmis”, – kal-
bėjo R. Kačinskas. Jis pabrėžė, kad
yra tikimasi supratimo išsaugant pa-
grobtų lietuvių konfidencialumą.

,,Ministro teigimu, principinis
dalykas yra, kad nebūtų pakenkta
Lietuvos piliečių ir ‘Limarko’ intere-
sams”, – aiškino R. Kačinskas.

1982 m. Japonijoje pastatytas
,,Saturnas” yra laivas-šaldytuvas.

•Skautybės kelias.
2009 m. ,,Paslapčių ieš-
konė” (2) (p. 2, 11)
•Godumo procentas (p. 3)
•Lietuviško gyvenimo
skonis iš arti: penktoji
LISS savaitė (p. 4–5)
•Komentaras. Lietuvių
Bendruomenė Amerikoje
(p. 5)
•Kalbą ir tautą lietuviai
įamžins pirmieji pasauly-
je (p. 8)
•Atsiminimai (64) (p. 9)
•Žolinė Čikagos šiaurėje
(p. 11)

Nigerijos pakrant∂je pagrobti 5 lietuviai

Baltijos šaliû balsu kalbès Latvijos ambasadorius
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (ELTA) –

Naujasis NATO generalinis sekre-
torius Anders Fogh Rasmussen nu-
sprendė į svarbiausias organizacijos
veiklos gaires apibrėžiančio doku-
mento Strateginės koncepcijos rengi-
mo grupę įtraukti bendrą Baltijos ša-
lių atstovą. Juo bus Latvijos ambasa-
dorius Aivis Ronis.

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas, sveikin-

damas Latvijos ambasadorių, pažy-
mėjo, jog Baltijos šalims labai svarbu,
kad jų interesai būtų išgirsti rengiant
naują NATO Strateginę koncepciją.

,,Gerai pažįstu A. Ronį, su kuriuo
teko daug ir artimai dirbti Washing-
ton tuo metu, kai buvo priimami
sprendimai dėl Baltijos šalių narystės
NATO. Vertinu ambasadorių kaip
stiprų ir patyrusį diplomatą, per pas-
taruosius dvejus metus įgijusį patir-

ties visuomeninėje veikloje ir finansų
sektoriuje. Tikiu, kad jis sugebės ge-
rai atstovauti visoms Baltijos šalims
ir į jo nuomonę vyksiančiose diskusijo-
se bus įsiklausoma”, – sakė V. Ušackas.

Lietuvos diplomatijos vadovo tei-
gimu, pagrindiniai Baltijos šalių inte-
resai naujos NATO Strateginės kon-
cepcijos atžvilgiu sutampa.

,,Būtina išlaikyti NATO kertinį
kolektyvinės gynybos principą, pri-

taikyti NATO politiką kovai su nau-
jomis grėsmėmis, pirmiausia – ener-
getinio ir kibernetinio saugumo sri-
tyse, išlaikyti organizacijos atvirų du-
rų politiką, vykdyti pragmatišką ir
principingą NATO politiką Rusijos at-
žvilgiu, užtikrinti oro policijos misijos
Baltijos šalyse tęstinumą”, – vardino V.
Ušackas. Strateginės koncepcijos ren-
gimo grupei vadovaus buvusi JAV vals-
tybės sekretorė Madeleine Albright.

Nepaisydama sunkmeçio Lietuva tês misijâ Afganistane

Dar nuo 2005 metų birželio Lietuva vykdo atsakingą misiją Afganistane – va-
dovauja Provincijos atkūrimo grupei Goro provincijoje. Balsas.lt nuotr.

Iš viso ,,Saturnu” plaukė 14 žmonių. Turimomis žiniomis, užpuolimo metu įgu-
los nariai nenukentėjo. SCANPIX nuotr.
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SV. VS. FIL. DONATAS
RAMANAUSKAS

(Pradžia liepos 29 d.)
Kensington turgus

Kliūtis nr. 5
Skiltis turėjo pasirinkti tarp

dviejų užduočių:
1. Paruošti ligoniui neštuvą, nau-

dojant virvę ir pagal nurodytus reika-
lavimus. Baigus surišti neštuvą, nešti
vieną „ligonį” nurodytu taku. Grįžusi
skiltis turėjo atrišti neštuvą ir sug-
rąžinti virvę taip, kaip gavo iš vadovo.

Arba 2. Turėjo ,,medžioti” Ken-
sington turguje. Skilčiai buvo paduo-
tas daiktų, kuriuos turėjo surinkti ir/ar
nupirkti, sąrašas. Skiltis taip pat tu-
rėjo nusifotografuoti tose vietose, kur
rado „brangenybę”. Viską suradus ir
visur nusifotografavus, skiltis turėjo
sugrįžti į Dennison Square parką.

Baigus užduotį, skilčiai buvo
duotas kitas „raktas”, nurodęs patek-
ti į Toronto High Park.

Toronto High Park

Kliūtis nr. 6
Skiltis turėjo pasirinkti tarp

dviejų užduočių:
1. Atrasti šešias kontrolės vėlia-

vėles nustatyta eile, naudojant žemė-
lapį, kurį gavo iš kliūties vedėjo.

Arba 2. Parodyti savo mazgų
rišimo gabumus. Kiekvienas skilties
narys turėjo teisingai surišti pirmuo-
ju bandymu tokius mazgus: Gelbė-
jimo kilpą; Gerąjį mazgą; Piemenų
mazgą; Palapinės mazgą; „Aštuoniu-
kės” mazgą.

Baigus užduotį, skilčiai buvo
duotas paskutinis „raktas” su nuro-
dymu nuvykti į „Paslapčių ieškonės”
užbaigimo vietą.

Užbaigimo vieta – High Park
Toronto

Užbaigimas

Skiltis keliavo nuo paskutinės
kliūties link šiaurinio parko įvažiavi-
mo, kuris yra Bloor Street West ir
High Park Avenue sankryžoje. Ten
skiltys turėjo surasti svetainę West
gatvėje, esančią truputį į pietvaka-
rius nuo parko įvažiavimo. Skiltis,
kuri sėkmingai atliko visas kliūtis ir
pirmoji pasiekė pabaigos vietą, laimė-
jo „Paslapčių ieškonę”.

Pastabos. Skiltys visą dieną ke-
liavo tik Toronto Transit Commision
(TTC) traukinukais, tramvajais, au-
tobusais arba pėsčiomis. Atrandant
visas vietoves turėjo naudoti miesto
žemėlapius BE palydovų pagalbos.
Skiltys savarankiškai pasirinko, ku-
rias kliūčių užduotis atlikti be paly-
dovų raginimo.

2009 m. „Paslapčių ieškonės –
Toronto” rezultatai:

PIRMA VIETA Laikas: 7 val. 22
min.

Skiltis C ,,Skęstantys dingys”: Si-
ga Lapinskaitė – Čikaga (skiltininkė);
Adomas Grybas – Toronto; Erika
Weir – Čikaga; Mykolas Saulis – Čika-
ga; Audra Stončiūtė – Toronto; Lia
Aiello – Toronto; palydovės Audra
Lintakienė – Čikaga, Vida Skilan-
džiūnienė iš Toronto ir Judita Balcita
iš Toronto.

ANTRA VIETA Laikas: 7 val. 25
min. (+3 min)

Skiltis D ,,Greiti ir pašėlę”: Ra-
minta Petrauskaitė – Toronto; Ado-
mas Kuliešius – Toronto; Elena Juo-
dišiūtė – Cleveland; Matas Zenkevi-
čius – Toronto (skiltininkas); Indrė

Redakcijos žodis
SKAUTYBÈS KELIAS

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

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

2009 metų
,,Paslapčių ieškonė”

Skiltys visą dieną keliavo įvairiu transportu arba pėsčiomis.

Ramanauskaitė – Toronto; Lukas
Sherwood – Toronto; palydovai – Al-
dis Liubinskas ir Audrius Viktora iš
Čikagos.

TREČIA VIETA Laikas: 7 val.
47 min. (+25 min.)

Skiltis F ,,Skrendantys vienra-
giai”: Gabrielė Tvaškutė – Čikaga;
Edvinas Vaičikauskas – Cleveland;
Rūta Rekutė – Toronto; Matas Sun-
gaila – Toronto; Regina Ramanaus-
kaitė – Čikaga (skiltininkė); palydo-
vai Andrius Utz – Toronto ir Audrė
Kapačinskaitė – Toronto/Čikaga.

KETVIRTA VIETA Laikas: 7
val. 57 min. (+35 min.)

Skiltis E ,,Skraidantys batai”:
Krista Martinkaitė – Čikaga (skilti-
ninkė); Kostas Paliulis – Toronto;
Rasa Aleknevičiūtė – Toronto; Lai-
mis Belzinskas – Cleveland; Monika
Juodišiūtė – Cleveland; Veronika Jo-
nuškaitė – Toronto; palydovai Tomas
Dundzila ir Mya Dundzila iš Wa-
shington, DC.

PENKTA VIETA Laikas: 8 val.
39 min. (+77 min.)

Skiltis B ,,Greitos kojos”: Alma
Ramanauskaitė – Toronto; Justinas
Turuta – Toronto; Samantha Gorytė
– Toronto; Andrew Moulton – To-
ronto; Veronika Sriubiškytė – To-
ronto (skiltininkė); Justinas Moulton
– Toronto; palydovai Remigijus Bel-
zinskas – Cleveland ir Kaziukas Šo-
liūnas – Čikaga.

ŠEŠTA VIETA Laikas: 8 val. 48
min. (+81 min.)

Skiltis G ,,Purvini dviračiai”:
Larisa Saplytė – Toronto; Rimvydas
Šoliūnas – Čikaga; Julija Degutytė –
Toronto; Danielius Kuliešius – To-
ronto; Aurelija Saplytė; palydovės Vi-
lija Rasutytė ir Ilona Turczyn iš To-
ronto.

SEPTINTA VIETA Laikas: 8
val. 54 min. (+92 min.)

Skiltis A ,,Skrendantys seg-
vėjai”: Rima Lintakaitė – Čikaga;
Juozas Zenkevičius – Toronto (skil-
tininkas); Diana Ramanauskaitė –
Čikaga; Martynas Matutis – Čikaga;
Daniela Sablinskaitė – Toronto; Dai-
va Ramanauskaitė – Toronto; paly-
dovai Aras Lintakas – Čikaga ir Vėjas
Belzinskas – Cleveland.

AŠTUNTA VIETA Laikas: 9
val. 2 min. (+100 min.)

Skiltis H ,,Greičiausi taksiai”:
Sabrina Kulnys-Douglas – Toronto;
Alex Aiello – Toronto; Alicija Vikto-
raitė – Čikaga; Vilkas Szwarc – To-
ronto; Kristina Marijošiūtė – To-
ronto; palydovai Viktoras Martinka –
Čikaga ir Lidija Šoliūnienė – Čikaga.

Vadovai ir tėveliai įtemptai laukė
skilčių High Park svetainėje. Skiltys
buvo sutiktos su dideliu entuziazmu
ir plojimu, jų laukė mūsų filmuotojai,
norėdami įamžinti jų pasiekimus.
Baigusios „Paslapčių ieškonę” skiltys
pagaliau turėjo laiko atsikvėpti ir pa-
sivaišinti skaniais BBQ kepsniais
(kuriuos visą dieną ruošė „šefai” Rai-
mundas Paškauskas, Orest Turczyn
ir Myron Douglas, o paaukojo Indrė
ir Raimundas Paškauskai) ir gaivi-
nančiais gėrimais.

Kai jau visos skiltys sėkmingai
baigė „Paslapčių ieškonę”, įvyko pre-
mijų įteikimas. Premijas laimėjo trys
skiltys, baigusios pirmosios. Pirmo-
sios vietos nugalėtojai laimėjo su-
lankstomą įrankį („Leatherman
Tool”).

Nukelta į 11 psl.
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Ne viena Lietuva ieško atsaky-
mų, kam ir kaip suteikti šalies
plietybę. Šią savaitę Didžiosios
Britanijos Vyriausybė pristatė
keletą pasiūlymų, kurie, jei bus
priimti, iš esmės pakeis D. Brita-
nijos pilietybės suteikimo ir įgi-
jimo tvarką. Anot politikos apž-
valgininkų, šie pasiūlymai yra
patys reikšmingiausi per pasku-
tiniuosius 45-erius D. Britanijos
imigracijos įstatyme. Didžiausia
naujovė – tai taškų sistema, pa-
gal kurią bus sprendžiama, ar
svetimtaučiui bus suteikta pilie-
tybė, ar ne. Taškus bus galima
rinkti, pvz., dalyvaujant Britani-
jos visuomeniniame gyvenime,
dirbant savanoriu ir pan. Tačiau
bus galima ir tuos taškus pra-
rasti, padarius nusikaltimą, gy-
venant atsiskyrėlio gyvenimą be
jokio indėlio į visuomenės gero-
vę arba viešai neišpažįstant bri-
tiškų vertybių.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė



DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 5 d., treçiadienis 3

GODUMO PROCENTAS
RYTAS STASELIS

Žinią apie šalies ekonomikos
griūtį šių metų II ketvirtį girdėjau
būdamas Lenkijos lietuvių sostinėje –
Punsko valsčiuje. Po kelių dienų jau
pakeliui namo per radiją godžiai
klausiausi visai ne vasariškų diskusi-
jų apie tai, kodėl Lietuvos ūkis krito
daugiau, nei numatė patys drąsiausi
skeptikai. Ir svarbiausia – kas ateity-
je šios šalies dar laukia.

Iš tikrųjų pagrindinė šios savai-
tės žinia buvo dviguba: Lietuva – ša-
lis, kurios bendrojo vidaus produkto
(BVP) smukimas II ketvirtį buvo di-
džiausias Europos Sąjungoje (ES), o
kaimyninė Lenkija – vienintelė ES
valstybė, kurios ekonomika, nepai-
sant globalios krizės, šių metų pra-
džioje vis dar kilo beveik vienu pro-
centiniu punktu. Ta proga radosi at-
sargių prognozių, jog Lenkija galbūt
bus apskritai vienintelė Europos ša-
lis, kurios ūkis šiais metais nors sim-
boliškai augs.

Tos dvigubos per radiją girdėtos
žinios proga čia pat automobilyje pri-
siminiau tautiečių Lenkijoje pasakotą

istoriją, kuri, mano galva, jeigu ne
absoliučiai, tai jau tikrai simboliškai
paaiškina dabartinius Lietuvos ir
Lenkijos ūkio dinamikos skirtumus.
O gal net pakiša tam tikrą atsakymą,
kas laukia Lietuvos visai netolimoje
ateityje.

Taigi toji privačiai pasakota isto-
rija apie Lietuvos Respublikos lėšo-
mis jau šiame amžiuje Lenkijoje iški-
lusią mokyklą vietos lietuvių vai-
kams. Iškilusią nepaisant čia įprastų
Lenkijos valdžios trukdžių ir Lietu-
vos valdininkų, taip pat viešuosius fi-
nansus įpratusių siurbti mūsų vers-
lininkų godumo. Pradžia paprasta:
vietos Lietuvių Bendruomenės su-
rengtame konkurse dalyvavęs lenkų
architektas pasiūlė mokyklos projek-
tą už 90 tūkstančių, lietuvių valdžios
komisija iš tokios sumos atvirai šai-
pėsi, nes į projekto autorius primygti-
nai piršo architektu pasivadinusį
kažkurio komisijos nario sūnaitėlį ar
šiaip giminaitį, kurio autorinis dar-
bas buvo jau keturgubai brangesnis.

Dar po kiek laiko už sienos gy-
venantys tautiečiai suvis nustebo
kažkurioje žiniasklaidoje išgirdę Lie-
tuvos valdininkus besigiriant, kad
būdami ištikimi šventam lietuvybės
Lenkijoje palaikymo reikalui jie nau-
jos mokyklos statybai pasiryžę skirti
gal net 8 milijonus. Nuostaba, žinia,
kilo dėl to, jog Lenkijos lietuvių su-
darytos sąmatos vertė buvo maždaug
perpus mažesnė.

Tad įvyko konkursas, jame daly-
vavo dvi lietuvių statybos bendrovės,
kurių pasiryžimas iškelti naujos lie-
tuviškos mokyklos stogus stebėtinai

atitiko lietuviškoje žiniasklaidoje
anksčiau paskelbtą darbų vertės ver-
siją. Todėl statybos darbų konkursą
laimėjo lenkų firma, kuri pasiūlė per-
pus mažesnę kainą. Koks nors visuo-
meninių projektų Lietuvoje įgyvendi-
nimo patirties įgijęs ir madas patyręs
žinovas būtų gerokai nustebęs, kad,
kylant mokyklos sienojams, konkur-
są laimėjusi bendrovė nepridūrė mili-
joninių sąskaitų už „nenumatytas” ir
panašias išlaidas bei iki galo įvykdė
konkurso paraiškoje pateiktus įsipa-
reigojimus.

Tai, kad toje mokykloje šiandien
mokosi dešimtys Lenkijos lietuvių
vaikų, galėtume laikyti laiminga isto-
rijos pabaiga. Išskyrus vėliau tenykš-
čių tautiečių patirtą kartėlį, kada per
nagus gavę ir milijonų į savo ar parti-
nę kišenę nesugebėję nugvelbti Algir-
do Brazausko mastodontai Lietuvos
Vyriausybėje (dabar jau išvaikyti)
juos veik atvirai apkaltino nepatrio-
tiškumu – esą kodėl Lietuvos mokes-
čių mokėtojų pinigais finansuotą su-
tartį įgyvendino Lenkijos statybų
bendrovė. Ogi todėl, kad nesiekė taip
akiplėšiškai vogti. Nesiimu idealizuo-
ti Lenkijoje įprastų verslo sąlygų, ko-

rupcijos lygio, pasipelnymo iš viešųjų
finansų mados. Tačiau, grįždami į šio
teksto pradžią, galėtume aptarti ne
tik korumpuotų Lietuvos valdininkų
ir verslininkų temą. Nedrįsčiau teig-
ti, ar Lenkijoje statytos mokyklos pa-
vyzdys tiksliai atitinka socialdemok-
ratų laikais įprastą godumo dydį. Ta-
čiau jis vis dėlto greičiau tradicija nei
unikalus atvejis.

Visuotinai spėliojant, kada Lie-
tuvos ūkis jau visai nusmigs iki misti-
nio dugno, iš keletą metų audringais
greičiais kilusio šalies BVP augimo
procentų būtų neprošal išskaičiuoti
godumo procentą. Mokesčių mokėto-
jų pinigais finansuojami projektai ne
vienintelė, tačiau ženkli BVP dalis.
Jeigu socialdemokratų valdymo lai-
kais statant kiekvieną naują mokyk-
lą, vaikų darželį, valdžios instituci-
joms įsigyjant kompiuterinę įrangą
ar automobilį, pusė sąmatos vertės
buvo verslininkų antpelnis ir atkišos
valdininkams – tai buvo ne augantis
ūkis, o dar vienas didėjęs ir galop
didžiulėmis nacionalinio biudžeto
skylėmis virtęs statistinis burbulas.

O paskutinę Seimo darbo savaitę
įdėmiai klausantis parlamento disku-
sijų kilo apskritai eretiška mintis.
Galima susirietus keikti dabartinės
valdančiosios koalicijos blaškymąsi,
neryžtingumą, bet tarsi užsikirtusios
plokštelės grojami raginimai didinti
viešuosius finansus kelia įtarimą, kad
opozicijoje esančių socialdemokratų
ir visų podraug buvusiųjų valdžioje
esminis politikos interesas tebėra go-
dumo procentas. Nepaisant ideologi-
jos formulių, vadovų ar iškabų kaitos.

Bernardinai.lt

Kremlius galėtų elgtis
racionaliai,

bet ar jis nori?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Amerikos ir Rusijos santykiai gerėja ne dėl meilės, bet dėl reikalo.
Pakitę Amerikos geopolitiniai prioritetai skatina Washington vengti
susidūrimo su Maskva. Rusija irgi neabejinga santykių šilimui. Bet

ji ambicinga ir įnoringa šalis, kuri jaučia nenumaldomą poreikį visiems pa-
rodyti, kad ji tebėra pasaulio galybė, kurios interesų negalima nepaisyti.
Lengviausias būdas savo svarbai įrodyti – mesti iššūkius Washington už-
sienio politikai bei skelbti, kad ji turi privilegijuotų interesų ir teisių savo
kaimynystėje.

Rusija laiko Ukrainą ir Gruziją savo interesų sferos dalimi. JAV negali
ir nenori leisti Maskvai savo kaimynams diktuoti, kokia turi būti jų užsienio
politika, tad palaiko abi šalis, nors jos neturi ypatingos strateginės reikšmės
Washington. Jei Kremlius mėgins rodyti savo galią šiame regione, nukentės
pastangos „perkrauti” JAV ir Rusijos santykius. Pernai liepos mėnesį Oba-
ma išdėstė savo pagrindinius užsienio politikos siekius. Jis aiškino, kad rei-
kia atsakingai baigti karą Irake, galutinai nugalėti „Al Qaeda” ir talibus,
laiduoti, kad branduoliniai ginklai ir medžiagos nepatektų į teroristų ir juos
remiančių šalių rankas, užtikrinti Amerikos energetikos nepriklausomumą.

Geri santykiai su Rusija svarbūs, nes be Rusijos palankumo arba neu-
tralumo nebus galima didinti spaudimo Iranui nutraukti savo branduolinę
programą, kovoti su tarptautiniu terorizmu Afganistane ir kitur, apsaugoti
medžiagas, iš kurių būtų galima gaminti branduolinius ar biologinius gink-
lus. Atsisakydama bendradarbiauti arba vetuodama Jungtinių Tautų
Organizacijos saugumo tarybos nutarimus, Rusija smarkiai pakenktų JAV.
Per Obama apsilankymą Maskvoje pasiekta pažanga. Susitarta dėl strategi-
nės branduolinės ginkluotės mažinimo. Rusija sutiko per savo teritoriją leis-
ti JAV gabenti karinę medžiagą į Afganistaną.

Ne visi amerikiečiai yra susižavėję Obama politika. Buvusio prezidento
Bush rėmėjai ir kiti griežtos politikos šalininkai mano, kad JAV be reikalo
nuolaidžiauja, aiškina, kad nereikia pasirašyti ginkluotės apribojimo susita-
rimo, nes ir be susitarimo Rusija bus priversta mažinti savo branduolines
atsargas, nes neturi pakankamai lėšų jį modernizuoti ir laikyti kovinės
parengties.

Prieš dvi savaites Senatas priėmė neįpareigojančią rezoliuciją, kurioje
palaikomi planai Čekijoje ir Lenkijoje įkurdinti priešraketinį gynybos sky-
dą. Senatas reikalauja, kad nebūtų įsipareigota apriboti priešraketines gy-
nybos sistemas, ginklus kosmose arba moderniausią nebranduolinę gink-
luotę. Obama leidžiama suprasti, kad reikia kietai su Rusija derėtis ir ne-
nusileisti. Šitoks mąstymas nėra svetimas artimiausiems Obama patarė-
jams. Neseniai interviu dienraščiui „The Wall Street Journal” vicepreziden-
tas Joe Biden pasakė, kad Rusijos gyventojų skaičius mažėja, ūkis silpnėja,
bankų sistema pasmerkta žlugti. Taigi Rusija yra tokia silpna, kad ji turi
siekti susitarimo. J. Biden pasakė tai, ką daugelis galvoja, bet viešai nesako.
Po kelių dienų užsienio reikalų ministrė Hillary Clinton suskubo aiškinti,
kad Washington laiko Rusiją „didžiąja galia”.

Kremlius įsitikinęs, jog Jelcin valdymo metais Washington išnaudojo
Rusijos silpnumą, primetė jai pragaištingas ūkio reformas, išstūmė ją iš Vi-
durio ir Rytų Europos, nepaisė jos nuomonių ir interesų. Ir pasiryžęs lai-
duoti, kad tai nepasikartos.

Rusijos galimybės elgtis taip, lyg ji būtų didžioji galia, yra ribotos. JAV
karinis ir ūkinis pranašumas perdėm akivaizdus, kad Rusija galėtų rimtai
lygiuotis su Washington. Prieš kelerius metus Rusija atnaujino savo bombo-
nešių skrydžius už šalies ribų. Lėktuvai priartėjo prie Norvegijos ir Didžio-
sios Britanijos oro erdvės, pradėjo skraidyti Ramiajame vandenyne. Kari-
niai laivai nuplaukė į Venesuelą. Bet šios pratybos tik sukėlė šypseną Penta-
gon, o pačiai Rusijai turėjo priminti, kiek ji susilpnėjusi. Rusija gali mesti iš-
šūkius JAV tik savo kaimynystėje, nes tik ten ji turi pakankamai galios.
Konfliktas su Gruzija pernai buvo likimo dovana, kuri leido Kremliui gar-
džiuotis Vakarų, ypač JAV, bejėgiškumu bei parodyti ne tiek Amerikai ir
Gruzijai, kiek kitoms regiono šalims, kad čia ji yra šeimininkė.

Kai kurie Rusijos pareigūnai priėjo išvadą, kad karas Gruzijoje privertė
JAV suprasti, jog Rusija nėra mažas brolis, kuriam galima nurodinėti, ką
daryti, bet yra visavertis partneris, su kuriuo reikia susitarti dėl bendrų sie-
kių. Amerika esą gerbia tik jėgą. Šiomis aplinkybėmis Gruzijos ir Ukrainos
pastangos tapti NATO narėmis tampa bene pagrindiniu nesantaikos lauku.
Kertiniai JAV principai yra aiškūs. Amerika palaiko abiejų šalių suverenu-
mą ir teritorinį vientisumą, Rusija negali taikytis į specialias teises šiame
regione, kiekviena šalis turi teisę pati spręsti, prie kokių aljansų jai jungtis
ir kokius dvišalius santykius palaikyti, JAV palaiko jų siekius tapti NATO
narėmis. J. Biden visa tai pasakė per savo apsilankymą.

Ne mažiau svarbu tai, kad jis aiškiai pareiškė, jog Tbilisis negali atgau-
ti Abchazijos ir Pietų Osetijos jėga, o Gruzija turi tapti tokia patrauklia šali-
mi, jog patys separatistiniai regionai siektų prie jos prisijungti. Tuo jis davė
suprasti, kad Washington de facto pripažįsta esamą padėtį.

Nukelta į 9 psl.

Šios savaitės žinia buvo dviguba: Lietuva –
šalis, kurios bendrojo vidaus produkto smu-
kimas II ketvirtį buvo didžiausias Europos Są-
jungoje, o kaimyninė Lenkija – vienintelė ES
valstybė, kurios ekonomika, nepaisant globa-
lios krizės, šių metų pradžioje vis dar kilo be-
veik vienu procentiniu punktu.
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LIETUVIŠKO GYVENIMO SKONIS IŠ ARTI

LINA BERŽINSKAITÈ

Dainų ir šokių šventės savaitga-
lis Lietuvių išeivijos studentų stažuo-
tės (LISS) dalyviams buvo ypatingas.
Vieniems studentams tai buvo darbo
ir gyvenimo Lietuvoje pradžia, ki-
tiems – stažuotės pabaiga. Šis pokytis
leido pirmos bangos studentams pasi-
dalinti mintimis ir išgyvenimais su
naujais dalyviais, suteikė progą vi-
siems stažuotės studentams kartu
pabendrauti. Šventės renginiai vie-
niems suteikė tvirtą lietuvišką pra-
džią, kitiems – nepaprastą stažuotės
pabaigą.

Dainų ir šokių šventėje studentai
buvo ne tik žiūrovai, bet ir dalyviai.
Vincas Gudinskas, kulinarijos stu-
dentas iš Kanados, liko susižavėjęs
švente, kurioje pats šoko. Jam padarė
įspūdį šokis su 8,000 kitų dalyvių iš
viso pasaulio. Vincas nesitikėjo, kad
tiek daug lietuvių dalyvaus šventėje
ir kad jie taip pat lankys tėvynę, apie
kurią pasakojo jų tėvai ir seneliai.
Vaikinas pajuto didelį pasididžiavi-
mą, kad teko dalyvauti tokioje didžio-
je ir džiugioje šventėje, jautė visų vie-
nybę giedant Lietuvos himną. Nors
Vincas jau mėnesis kaip stažuojasi
Lietuvoje, jis sako, kad vis atranda
naujų, įdomių dalykų.

Vilija Viliamaitė iš Philadelphijos
atskrido į Lietuvą prieš šventę. Tai
pirmasis jos apsilankymas Lietuvoje.
Apie pirmą savaitę ir stažuotę ji štai
ką papasakojo: „Aš labai džiaugiuosi,
kad pagaliau esu Lietuvoje. Man bu-
vo smagu pamatyti visas šventes ir
malonu sutikti gimines. Amerikoje
mokiausi sveikatos administravimą,
tad įdomu sužinoti apie Lietuvos ligo-

ninių tvarką. Amerikoje ligoninių ad-
ministracija naudoja kompiuterius,
tuo tarpu Lietuvoje kai kurie duo-
menys vis dar laikomi rankraščių
knygose.”

Aleksandra Habanek taip pat da-
lyvavo šokių šventėje su Los Angeles
,,Spinduliu”. Ji, kaip ir Vilija, stažuo-

jasi ligoninėje. Po šventinio savaitga-
lio Aleksandra grįžo tiesiai į operaci-
nę. Štai jos įspūdžiai: „Jau baigėsi
šokių šventė ir praeitą savaitę grįžau
į ligoninę, pilvo chirurgijos skyrių.
Trečiadienį stebėjau ne tik savo pir-
mą operaciją, bet ir antrą, trečią, ket-
virtą. Pacientams buvo pašalintas
apendiksas ir tulžies pūslė (gal-
lbladder). Pastebėjau, kad dažniau-
siai šie pacientai yra vyresnio am-
žiaus ir stambesni. Vienas daktaras
juokavo, kad per daug grietinės ir ce-
pelinų valgė, todėl tulžies pūslėje at-

sirado akmenų.”
Aleksandra ligoninėje sutiko ir

amerikietį pacientą iš California val-
stijos. Po operacijos, kai vyras atsibu-
do, Aleksandra su juo pasikalbėjo ir
sužinojo, kad jis jau 10 metų su šeima
gyvena Vilniuje. Daktarai pamatę,
kad jie abu gerai susikalba angliškai,

paprašė, jog Aleksandra grįžtų jam
angliškai paaiškinti apie dietą, mankš-
tą, skausmą ir maudymąsi.

Renatas Tukys iš Detroit taip pat
pabuvojo operacinėje. Amerikiečių pa-
cientų iš Detroit nesutiko, tačiau pa-
sidalijo savo mintimis. ,,Praėjusi sa-
vaitė buvo mano pirma pilna darbo
savaitė ligoninėje. Dirbu pilvo chirur-
gijos skyriuje, ten teko stebėti ope-
racijas, pacientus ir bendrauti su dak-
tarais. Man tai pirmas kartas, kai iš
taip arti galiu pamatyti medicininį
darbą, kurį esu pasirinkęs. Kiekviena
diena man kupina naujų įspūdžių.
Jau teko stebėti apendicito, tulžies pūs-
lės ir kepenų operacijas. Man labai
patinka bendrauti su daktarais ir ste-
bėti, kaip skiriasi Amerikos ir Lietu-
vos sveikatos sistemos. Laukiu kitos
sa-vaitės ir daugiau naujų įspūdžių!”

Lina Maciūnaitė taip pat stažuo-
jasi ligoninėje ir išnaudoja šį laiką ge-
riau susipažinti su gydytojo profesija.
Apie pirmą savaitę ji rašo: „Praeitą
savaitę pradėjau dirbti ligoninės rea-
bilitacijos skyriuje. Esu mechanikos
inžinerijos studentė, bet mane domi-
na fizioterapija. Ši stažuotė leis man
geriau susipažinti su fizioterapijos
sritimi.”

Daina Kuraitė iš Kanados nori
per šią stažuotę geriau susipažinti su
logopedijos sritimi. Kanadoje Daina
baigė prancūzų kalbą ir lingvistiką, o
toliau planuoja studijuoti logopediją.
Apie darbą Lietuvoje Daina rašo:
„Būdama Lietuvoje turėjau galimybę
ligoninėje susitikti su keliomis logo-
pedėmis, su viena iš jų teko artimiau
padirbti. Praleidžiu nemažai laiko ne
tik ligoninėje, bet ir vaikų namuose.
Dirbdama vaikų namuose aš galiu ke-
lias valandas praleisti su vaikais ir ta-
da kelias valandas su logopede. Iki
šiol – darbas įspūdingas ir tikrai ver-
tas dėmesio!”

Daiva Ragaitė jau antrus metus
dirba Lietuvoje, ji taip pat lanko vai-
kų namus. Daivos praeitų metų sta-
žuotės patirtis su vaikais labai ją pa-
veikė, tačiau šį kartą jos tikslai ir sta-
žuotės darbai kiek pasikeitė. ,,Praeitą
savaitę pradėjau stažuotis Vaikų tei-
sių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje.
Ten dirbsiu tris dienas per savaitę, o

kitas dvi dienas stažuosiuosi kūdikių
namuose. Mane labai domina vaikų
teisės, ypač tarptautinis įvaikinimas.
Tikiuosi, kad ši stažuotė man padės
geriau suprasti vaikų teises ir jų svar-
bą tarptautinėje srityje.”

Lina Bublytė iš Detroit taip pat
ne pirmą kartą atskrido padėti naš-
laičiams Lietuvoje. Šiemet Lina grįžo
jau ne kaip studentė, o kaip slaugė.
„Man smagu, nes galėsiu ne tik mylė-
ti savo pamėgtus našlaičius, bet ir
juos gydyti”, – teigė Lina. Apie pirmą
dieną sugrįžus į vaikų namus Lina
pasakojo: „Suradau daug pažįstamų
veidelių – tai ir džiaugsmas, nes bu-
vau pasiilgusi, bet kartu ir gilus liū-
desys, kad jie dar čia, neįvaikinti! Nu-
tariau susikaupti ir neliūdėti, bet
džiaugtis vėl atradus ‘savo vaikučius’!
Pradėjome žaisti, džiaugtis, valgyti,
praustis ir iš naujo suartėti.”

L. Bublytė tik ką pradėjo dirbti
vaikų namuose, o Gintarės Radvilai-
tės viešnagė Lietuvoje jau artėja į pa-
baigą. Gintarė maždaug 2 mėnesius
dirbo vaikų namuose, susidraugavo
ne tik su vaikais, bet ir su vedėjomis.
Paklausta apie įdomų savaitės įvykį
Gintarė atsakė: „Šią savaitę mūsų
namai gavo naują mergytę. Jos var-
das Simona, ji gimė 2009 m. liepos 2
d. Labai įdomu matyti tokią mažytę
mergaitę, nes visai pamiršti, kokie
maži mes visi buvom. Simona visiškai
neverkia ir moka gerai valgyt! Taip
pat apsilankė viena moteris, norėda-
ma įsivaikinti vieną naujagimę. Labai
džiugu, kai šeimos nori įsivaikinti,
nes yra labai daug nuostabių vaikų,
kuriems reikia šeimos!”

Paulius Riškus iš Čikagos taip pat
yra dirbęs vaikų namuose, bet šiais
metais jis sugrįžo į Lietuvą dirbti li-
goninėje. Kaip ir D. Ragaitę, taip ir
Paulių praeitų metų patirtis labai pa-
veikė, tačiau ir antrais metais sugrįžo
čia dirbti. Šią savaitę Paulius dirbo
operacinėje, matė apendikso pašalini-
mo operaciją. Jam patiko, kad dakta-
rai ir anesteziologai mielai atsakinėjo
į jo klausimus apie operacijas. Jam
taip pat buvo įdomu pamatyti apen-
dikso pašalinimą tiek laparoskopijos,
tiek pjaustomu būdu. Paulius prieš
kelerius metus dirbdamas ligoninėje

Penktoji Lietuvių išeivijos studentų stažuotès savaitè

Lina Bublytė jau trečius metus globoja šią našlaitę ir sielojasi, kad tokios gra-
žios, sveikos mergaitės niekas neparsineša į namus!

LISS studentai kiekvieną trečiadienį kalbasi apie savo stažuotes (iš k.): Andrius Mikuckis (CA), Aleksandra Habanek
(CA), Lina Polikaitytė (CA), Kendra Kiršonytė (CA), Tadas Mikuckis (CA), Livija Jonaitytė (Torontas, Kanada), Karolina
Kličiūtė (Otava, Kanada).
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susipažino su pacientu, su kuriuo iki
šiol palaiko ryšį.

Karolina Kličiūtė iš Kanados Lie-
tuvoje taip pat stažuojasi ligoninėje.
Vienas daktaras Karolinai aprodė vi-
są Vilniaus universiteto Medicinos fa-
kultetą. „Vakar daktaras Julius
mums aprodė Medicinos fakultetą.
Buvo tikrai įdomu. Pirmiausia pama-
tėme pagrindinę paskaitų auditoriją,
kuri man pasirodė lyg būtų tiesiai iš
Harry Potter knygos. Visos sėdynės
medinės, rašymo stalas – kaip siauras
ilgas gabalas medienos. Tada nuvedė
į laboratoriją. Pamatėme vietą, kur
studentai tyrinėja lavonus, sužino-
jau, kad Lietuvoje labai sunku jų gau-
ti. Tada mane nuvedė į anatomijos la-
boratoriją, kur kūno dalys ir orga-
nai yra užkonservuoti tyrinėjimams.
Galėčiau visą dieną ten likti ir ste-
bėti!”

Amerikiečiams studentams sta-
žuotės Lietuvos ligoninėse yra ne tik
nepaprasta proga daugiau išmokti
apie sveikatą ir mediciną, bet taip pat
iš dalies ir pačiam patirti ir suprasti
Lietuvos sveikatos sistemą.

Siga Poskočimaitė jau visą vasarą
leidžia Lietuvoje darbuodamasi ope-
racinėje. Ji taip pat stebėjo operaci-
jas, bendravo su daktarais ir bendra-
darbiais. Sužinojusi daktaro mėne-
sinę algą, Siga štai ką turėjo pasakyti:
„Šiandien aš sužinojau, koks Lietuvo-
je chirurgo atlyginimas. Aš tikrai bu-
vau nustebinta, kiek mažai, palygin-
ti, jiems mokama ir kiek daug dakta-
rų dirba antroje ligoninėje ar net ir
privačioje klinikoje, kad galėtų pragy-
venti. Amerikoje niekada nepagalvo-
čiau, kad daktarui gali būti sunku
susimokėti už butą arba automobilį,
bet Lietuvoje taip atsitinka dažnai.
Ypač sunku daktarams rezidentams.
Lietuvoje reikia šešerius metus mo-
kytis norint tapti daktaru. Tikrai po
tiek daug mokslo reikėtų mokėti di-
desnį atlyginimą. Aišku tai, jog Lie-
tuvoje žmonės nesirenka medicinos
siekdami užsidirbti daug pinigų. Dak-
tarai turi tikrą pašaukimą padėti ki-
tiems šioje profesijoje, ir aš tai tikrai
matau dirbdama ligoninėje.”

Andrius Mikuckis nedirba nei li-
goninėje, nei vaikų namuose. Buhal-
terijos specialybės studentas iš Cali-
fornia savo pirmą stažuotės savaitę
praleido dirbdamas Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamente prie Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės. Apie
savo darbą ir bendravimą su ben-
dradarbiais, Andrius rašo: „Aš dirbu

su buhalteriais ir jie mane moko apie
savo darbą. Šis departamentas skiria
pinigus išeivijos lietuviams, kad jie
galėtų palaikyti lietuvybę. Mūsų dar-
bas yra patikrinti, ar pinigai išleisti,
kaip buvo sakyta. Visi darbuotojai čia
yra labai malonūs, padeda man, kai
ko nors nesuprantu. Paprastai mes
visi einame kartu pietauti ir smagiai
praleidžiame laiką. Aš labai susi-
draugavau su keliais darbuotojais,
tad nors ir daug darbo, vis tiek sma-
giai leidžiam dienas.”

Kitas buhalterijos studentas –
Aistis Juška – apie savo savaitės įspū-
džius taip rašo: „Pradėjau dirbti ban-
kroto buhalterijos įstaigoje. Išmokau
daug apie Lietuvos sistemą ir kokie
yra buhalterijos skirtumai, palyginti
su Amerikos sistema. Lietuvoje yra
Garantinis fondas, kuris užtikrina,
jog bankrutavusios įmonės darbuoto-
jams bus išmokėtos išmokos. Viską
suskaičiuoti ir patikrinti skaičius už-
trunka laiko, bet, jei kompiuteriai ge-
rai veikia, tai padaryti įmanoma.
Kaip ir visur, jei kompiuteriai sutrin-
ka, darbas užtrunka ilgiau ir tampa
sudėtingesnis. Mokausi ir manau,
kad galėsiu ateityje visokiais būdais
atlikti tą patį darbą ne tik su kompiu-
teriu.”

Aš, Lina Beržinskaitė, stažuo-
juosi Teisingumo ministerijoje. Kaip
ir Andrius, labai susidraugavau su
keliais bendradarbiais. Esu susiža-
vėjusi, kad mano direktorius Klaidas
Navickas yra ir Lietuvos tautodailės
karpinių meistras. Dirbu su valstybės
tarnautojais ir mokausi apie Lietuvos
nekilnojamojo turto ir juridinių
asmenų registrą. Įdomu įžvelgti skir-
tumus tarp Lietuvos ir Amerikos
įstatymų. Ši stažuotė man suteikė
progą geriau suprasti ne tik Lietuvos,
bet ir Amerikos teisinį pagrindą. Ku-
riant teisės aktus Registrų departa-
mentas įvertina ir analizuoja užsie-
nio valstybių (pvz., Vengrijos, Suomi-
jos, Švedijos, Airijos) pavyzdžius.
Man teko taisyti anglų kalbos verti-
mus ir versti (iš anglų į lietuvių kal-
bą) Visuomeninės labdaros organiza-
cijų projektą.

Ši stažuotė suteikia amerikie-
čiams studentams galimybę iš arti
pajusti lietuviško gyvenimo skonį.
Studentai ne tik įgyja praktikos savo
pasirinktoje srityje, patobulina lietu-
vių kalbą, bet ir sustiprina pažintį su
Lietuva. Sugrįžę į Ameriką mes būsi-
me ne vien labiau patyrę savo dar-
buose, bet ir stipresni lietuviai.

KOMENTARASKOMENTARAS
LLIIEETTUUVVIIÛÛ BBEENNDDRRUUOOMMEENNÈÈ

AAMMEERRIIKKOOJJEE
ROŽÈ RAŽAUSKIENÈ

Šia tema parašyti mane paskati-
no A. Turauskytės laiškas ,,Uždaryta
dar vie na lietuviška parapija” ,,Drau -
go” laiš kų skyriuje (2009 m. liepos 2
d.). Ši ži nia mane pritrenkė. 

Juk nieko kito vietos arki vys ku -
pija ir negalėjo padaryti, jei toje para -
pi joje neliko lietuvių. Ar liko vos keli
ar keliolika. Kodėl taip atsitiko? Lie -
tu vių yra daug Amerikoje. Tik riau -
siai jų nelabai sumažėjo nuo pirma-
bangių, kurie atvažiavo užsidirbti
pinigų ir grįžti į savo mylimą tėvynę
Lie tuvą, laikų. Jie nebuvo diplomuo -
ti, pasitenkino darbais anglių kasyk-
lose, bet jie buvo Lietuvos patriotai.
Jie suprato, kad reikia statyti parapi-
jas ir mokyklas, suprato, kad jų vai -
kai turi būti auklėjami lietuviškai.
Juk tik lietuviškose parapijose tai bu -
vo ir yra įmanoma. 

Suvažiavę antrabangiai tikrai ga -
lėjo didžiuotis tuo, ką rado lietuvybei
išlaikyti. Reikėjo tik sekti tų ang lia-
kasių patriotų pramintu keliu. Dip lo-
muoti antrabangiai suprato, kad rei-
kia jungti visus lietuvius į vie ną orga-
nizaciją. Tik tada lietuvybės iš laiky-
mas ir pagalba Lietuvai bus vai sin-
gesni.

Detroit mieste buvo sudaryta ko -
mi sija steigiamajam susirinkimui su -
šauk ti. Dar vienas iš tos komisijos na -
rių prof. Justinas Pikūnas gyvena
Ha waii. Susirinkimas įvyko 1953 m.
ba landžio 12 d. buvusiuose lietuvių
na muose, skersai gatvės nuo Šv. An -
tano parapijos bažnyčios. Salė buvo
sau sakimša. Tame susirinkime daly -
va vo ir pirmabangių, jau Amerikoje
gi musių. Kažkaip jie nujautė būsimą
antrabangių pasimetimą. 

Prisimenu, kaip Elzbieta Pau ra -
zie nė, gimusi Amerikoje, atsistojo ir
rim tu tonu pasakė: ,,Lietuvių susi-
jungimas į vieną organizaciją, kuri
nu matyta lietuvybei išlaikyti, yra pri -
imtina, jei tik nepanorės griauti jau
esamų veiksnių, organizacijų...”

Amerikos Lietuvių Tarybos
(ALT’as), įsteigtos Amerikos lietuvių,
paskirtis buvo rūpintis Lietuvos Nep -
riklausomybe. Ji sutartinai dirbo su
VLIK’u. Vasario 16-osios minė ji mų
aukos būdavo skiriamos ALT’ui. 

Iš pradžių veiklos kamuolys rie -
dėjo, kaip ir buvo numatyta. Susi rin -
kimų salė visuomet būdavo pilna, nes
visi žinojo, kad tai mūsų susirinki-
mas. Visiems buvo labai įdomu iš girs-
ti, kas turi dar kokį nors su ma nymą
ir ar dar kur piketuosime prieš Sta-
liną, visokius Molotovus ir pan. Var -
dan tos Lietuvos, vargan papuo lu sio
lietuvio. Mylėjom Lietuvą iš to lo.

Bet greitai Bendruomenėje pra si -
dėjo skilimas dėl Vasario 16-osios
minėjime suaukotų pinigų. Atsirado
Bendruomenės valdžioje tokių, kurie
pradėjo tvirtinti, kad tos aukos prik-
lauso Lietuvių Bendruomenei. Pa ga -

liau, smarkuoliai bendruomeninin kai
valdyboje sugalvojo, kad po LB spar-
nu turi būti ir pats ALT’as, ne tik jam
skiriamos aukotojų aukos. ALT’o val-
džia nepasidavė LB val džiai. Tada
Bendruomenės valdžia tuo pačiu savo
reikalu pradėjo pulti VLIK’ą. Buvo
gandų, kad tą patį da rys ir su
BALF’u. Po tokio poelgio LB ski lo.
Žmonės pradėjo nebeaukoti, nebe si-
domėti susirinkimais, nebe si do mėti
Bendruomenės valdžia visiš kai. 

Kai kurie lietuviai atsiskyrė. Pa-
siva dino reorganizuota Bendruo me -
ne. Šis Bendruomenės skilimas ir pa -
laidojo LB gerą vardą. Ir aukas. Ge -
rai, kad daktarui Razmai atėjo į gal vą
mintis įsteigti Lietuvių Fondą, ku ris
rūpintųsi lietuvybės išlaikymu. 

Jeigu LB valdžia būtų ėjusi tuo
ke liu, kuris buvo nurodytas steigia -
ma jame susirinkime, tai antrabangių
istorija nebūtų tokia purvina. Lie tu -
vių parapijos nebūtų buvusios užda -
ry tos.

Kas vyksta dabar? Neseniai
,,Drau ge” perskaičiau JAV LB Krašto
val dybos vicepirmininkės Sigitos
Šimkuvienės-Rosen straipsnį ,,Lai -
kas keičiasi, laikas keistis ir Lietuvių
Bendruomenei”. Savo straipsnį ji už -
baigė tokiais žodžiais: ,,Tikėsime, kad
nauja JAV LB XIX Taryba įneš naujų,
įdomių pasiūlymų ir pakeitimų į
Lietuvos Bendruomenės gyvenimą.”
Vice pirmininkė taip pat rašo: ,,Žinau
gerai, kad apylinkės – tai pati svar-
biausia grandis visoje LB sistemoje,
be jų sunku būtų įsivaizduoti lietu-
višką veiklą šiame krašte. Įdomu, kas
nutiktų, jei užsidarytų apylinkės...”
Krašto valdybos vicepirmininkės su -
si rūpinimas yra labai rimtas. Juk su
tomis uždarytomis parapijomis už si -
daryti turėjo ir tos apylinkės.

Kur LB? Kur ji yra? Ką ji daro? Ji
iš inercijos atsirado Lietuvos Seime.
Tik riausiai ten skiepija seimūnams
dau giau lietuviškumo. Gal ir darbas
ten garbingesnis, ne kokiame nors
apy linkės kieme Amerikoje. Ar tikrai
rei kalinga Pasaulio valdyba? Kiek vie -
nas kraštas turi savo ir tvarkosi be jo-
kio diktato iš Amerikos. Ryši nin kas
su pasauliu prie krašto valdybos – ar
to neužtektų? Tada ir pilietybės klau-
simui būtų ramybė.

Kiek LB valdžia rūpinasi padėti
Lie tuvos žmonėms šiuo ypatingai
Lie tuvai sunkiu laiku? Elgiasi prie -
šin gai, priekaištaudama Lietuvai,
kad per mažai rūpinasi išeivija.

Dabartinė Lietuvos prezidentė,
at rodo, viso to netoleruos. Tik riau siai
paragins sugrįžti prie savo tiesio ginio
darbo. Ji turėtų JAV LB val džiai duo-
ti didelį papeikimą už savo tie sioginio
darbo apleidimą, už tiek daug lietu-
viškų parapijų praradimą.

Norėčiau prikelti nors vieną an -
glia kasį senelį iš kapų milžinų, 

Kad ištartų nors vieną žodelį, šių
dienų LB – nes darbų...

Aprašant Dainavos stovyklos me-
tinį rėmėjų suvažiavimą (R. Kriau-
čiūnas ,,Viena Dainavos banga sku-
ba paskui kitą”, ,,Draugas”, 2009 m.
rugpjūčio 4 d.), straipsnio auto-

rius dviejose vietose neteisingai pa-
rašė Direktorių tarybos iždininko
pavardę. Tikroji pavardė yra Korsa-
kas. 

Autorius atsiprašo už klaidą.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Mons. Gintaras Grušas at na šau ja specialias šv. Mišias JAB LB LISS studen-
tams.
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Kraujo donorystè sulaukè didelio
gyventojû aktyvumo

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (ELTA) –
Skiepams nuo naujojo gripo A(H1N1)
v prašoma Vyriausybės skirti 5 mln.
litų, tačiau ši suma dar gali keistis.
Sveikatos apsaugos ministras Algis
Čaplikas jau parašė prašymą Vyriau-
sybei atidėti tokią pinigų sumą vakci-
nai, teigė sveikatos apsaugos vicemi-
nistras Artūras Skikas.

Pasak jo, Vyriausybė ministro
prašymą posėdyje turėtų svarstyti
grįžusi iš atostogų rugsėjį.

,,Kol kas dar nežinome vakcinos
kainų. Tegalime numanyti, kad viena
vakcina gali kainuoti apie 30–50 litų,
žinodami, kad vidutiniškai vakcina
kainuoja 20–25 litus. Tai bus naujo-
vė, kuriai sukurti reikėjo papildomai
lėšų, tad ji gali būti brangesnė”, –
svarstė A. Skikas.

Pasak viceministro, kol kas
svarstyti apie tai, kada skiepai galėtų
pasiekti Lietuvą, yra sunku. Esą vak-
cinos dar nėra praėjusios visų proce-
dūrų, net ir jas praėjus pirmenybę jų
įsigijimui turės šalys, kuriose serga-
mumas didžiausias.

Apie pradedamus vakcinos nuo
naujojo gripo viruso bandymus su sa-
vanoriais jau pranešė Antverpeno
vakcinų vertinimo centras ir viena
Australijos farmacijos bendrovė. Iš-
ankstiniais duomenimis, vakcina gali
būti paruošta naudojimui 2009 m. pa-
baigoje.

Lietuvoje yra užregistruoti 22
gripo A(H1N1)v atvejai. Pasaulyje
registruota daugiau kaip 150,000
naujojo gripo atvejų. Nuo jo mirė
daugiau nei 1,000 žmonių.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (ELTA) –
Iš Balstogės (Lenkija) atkeliavusios
parodos ,,Slendzinskiai – Vilniaus
dailininkai” atidarymu Vilniaus ro-
tušėje prasidėjo pirmasis Pasaulio vil-
niukų (vilniečių) suvažiavimas, iki
rugpjūčio 16 d. pažersiantis galybę su-
sitikimų, ekskursijų, nemokamų regi-
nių kino, dailės ir muzikos gerbėjams.

Vilniukais vadinami lenkai, kilę
iš Vilniaus krašto, čia gyvenę ir kūrę.
Tarp garsiausių vilniukų – fotografas
Janas Bulhakas (Jan Bulhak), poetas
Adomas Mickevičius, rašytojas Čes-
lavas Milošas (Czeslaw Milosz), Rad-
vilų ir Tiškevičių giminės.

Pasak viešosios įstaigos ,,Pasau-
lio vilniukų suvažiavimas” pirminin-
ko Vladislavo Vojničo (Władysław
Wojnicz), suvažiavimas skirtas pasi-
dalinti tuo, ką lenkų ir lietuvių tau-
tos turi geriausia ir bendra. ,,Mes no-
rime pritraukti vilniukus ir jų pali-

kuonis iš viso pasaulio atvykti į Vil-
nių ir turiningai praleisti vieną vasa-
ros savaitę, o miestiečiams parodyti
vilniukų kūrybą”, – sako suvažiavimo
organizatorius.

Pirmąjį vilniukų suvažiavimą ly-
dės turtinga kultūros renginių prog-
rama. Antroji rugpjūčio savaitė – tai
puiki galimybė susipažinti su geriau-
siais lenkų kinematografijos pavyz-
džiais.

Suvažiavimo svečių ir dalyvių ne-
nuvils muzikos programa – į vilniukų
suvažiavimą atvyksta ryškiausia
Lenkijos popmuzikos žvaigždė – dai-
nininkė ir gitaristė Marilė Rodovič
(Maryla Rodowicz). Vyks ir kitų kon-
certų įvairiose Vilniaus erdvėse.

Suvažiavimo metu bus atidarytos
trys tapybos ir fotografijų parodos,
atvežtos iš Lenkijos galerijų ir priva-
čių kolekcijų. 

E. Zingeris vadovaus Užsienio politikos forumui

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (ELTA) –
Sostinės Vinco Kudirkos aikštėje vy-
kusi neatlygintinos kraujo donorys-
tės akcija sulaukė itin didelio žmonių
susidomėjimo.

Pasak VšĮ Nacionalinio kraujo
centro donorų organizatorės Onos
Speičienės, nors tokia akcija rengia-
ma nebe pirmą kartą, tačiau šįkart
sulaukė didelio donorų antplūdžio.
Medikai vos spėjo aptarnauti visus
norinčius duoti kraujo.

Donorų organizatorės teigimu,
nemaža dalis kraujo donorų yra nuo-
latiniai. Taip pat kraujo paaukoja ir
pro šalį einantieji.

VšĮ Nacionalinio kraujo centro
atstovė sakė, kad visame pasaulyje
nustatyta imama kraujo dozė yra 450
ml žmogui, sveriančiam ne mažiau

kaip 50 kg. 
VšĮ Nacionalinio kraujo centro

duomenimis, kasdien Lietuvoje krau-
jo reikia 100–120 žmonių. Kad būtų
patenkintas kraujo  poreikis, būtina,
jog į didžiuosiuose miestuose esan-
čius kraujo centrus kasdien ateitų ir
kraujo duotų 380–400 donorų.

Vien sostinėje, kad ligoninės ne-
jaustų kraujo stygiaus, reikia, jog Na-
cionaliniame kraujo centre kasdien
kraujo duotų daugiau nei 150 donorų.

Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, atlygintinai kraujo duo-
dantys donorai ir donorai-giminės iki
šiol sudaro daugiau kaip 50 proc. do-
nacijų besivystančiose šalyse, tuo tar-
pu išsivysčiusiose šalyse neatlygintinų
donacijų skaičius siekia 98–100 proc.

Sukçiai iš Afrikos îsisuko î Kaunâ�

Prasid∂jo pirmasis Pasaulio 
vilniuk¨ suvažiavimas

Skiepams nuo gripo prašoma 5 mln.

Roma, rugpjūčio 3 d. (ELTA) –
Italijos sostinėje Romoje vykstančio
13-ojo vandens sporto šakų čem-
pionato vyrų 200 m plaukimo krūtine
finale Lietuvos atstovas Giedrius Ti-
tenis iškovojo bronzos medalį! 20-
metis anykštėnas nuotolį įveikė per 2
min. 7,80 sek. ir dar kartą pagerino
Lietuvos rekordą. Atrankos varžybose
G. Titenis tarp 84 dalyvių buvo sep-
tintas, o pusfinalyje tarp 16 plaukikų
užėmė penktą vietą. Abu kartus mū-
sų šalies atstovas pagerino Lietuvos
rekordus.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) –
Valdančiosios Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų atsto-
vas, Seimo narys Emanuelis Zingeris
ketina vadovauti naujai ne pelno sie-
kiančiai organizacijai – Užsienio poli-
tikos forumui, kuris, anot parlamen-
taro, rengs seminarus ir diskusijas
svarbiais užsienio politikos klausimais.

Užsienio politikos forumą  E.
Zingeris apibūdino kaip ,,tiltą tarp
modernios Vakarų visuomenės idėjų
pasaulio ir šiuolaikinės Lietuvos vi-
suomenės”.

,,Šios organizacijos tikslas yra
Europos Sąjungos ir tarpžemyninių
ryšių tvirtinimas, jų gilinimas ir už-
sienio politikos populiarinimas tarp
Lietuvos žmonių, užsienio politikos
priartinimas prie Lietuvos kasdienės
tikrovės”, – sakė E. Zingeris, pabrė-
žęs, kad ,,tai tikrai nėra partinė orga-
nizacija”.

Parlamentaro teigimu, organiza-
cija rengs diskusijas, seminarus, kvie-
sis svečių iš užsienio. Plačiau su jos
veikla, anot E. Zingerio, visuomenė
bus supažindinta rugsėjo mėnesį.

SPORTAS

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (URM info) – Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas liepos 29 dieną susitiko su lietuvių, gyvenusių užsienyje,
visuomeninės organizacijos (LGUVO) „Sugrįžus” atstovais. Susitikime taip pat
dalyvavo Lietuvos grįžimo į Tėvynę informavimo centro ir Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie Lietuvos Vyriausybės vadovai. Susitikimo metu vi-
suomeninės organizacijos atstovai pristatė savo veiklą ir aptarė problemas,
iškylančias sugrįžtantiems į Lietuvą. Kaip vieną iš sunkumų „Sugrįžus“ nariai
įvardijo informacijos trūkumą ir integravimąsi Lietuvoje. Organizacijos atsto-
vai padėkojo ministrui už jo pastangas padėti spręsti užsienio lietuvių proble-
mas.     URM nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) –
Advokatu iš Benino prisistatantis
sukčius ieško patiklių kauniečių. Su-
gundyti ,,milijoniniu palikimu” iš
pradžių mėginta Kauno miesto merą
Andrių Kupčinską, vėliau – Kauno
valstybinio dramos teatro direktorių
Egidijų Stanciką.

E. Stancikas, kaip ir A. Kupčins-
kas, sulaukė laiško iš Benino, kad jis
neva gali būti turtingo vietos gyven-
tojo paveldėtojas. Ir merą, ir teatro
direktorių mėginta įtikinti nesamu
palikimu ir išvilioti iš jų pinigų.

Anot E. Stanciko, būtina perspėti
gyventojus apie sukčius, kurie siekia
pasipelnyti.

,,Tokius laiškus gavusiems lietu-
viams notarai pataria nesusivilioti
žadamais turtais. Nepatariama pa-
teikti jokių asmeninių duomenų, są-
skaitų numerių”, – teigiama Kauno
savivaldybės pranešime.

A. Kupčinskas liepos pabaigoje iš
Afrikos sulaukė laiško, kuriuo pra-

nešta neva Kauno meras gali būti
2006 metais Benine žuvusio Peterio
Kupčinsko giminaitis. Tariamas Va-
karų Afrikoje esančios šalies teisi-
ninkas paaiškino, kad jo klientas ava-
rijoje užsimušė kartu su žmona ir vie-
ninteliu sūnumi. P. Kupčinskas esą
paliko 13,5 min. JAV dolerių vertės
palikimą. Laišką pasirašė neva teisi-
ninku ir aukso prekiautoju Benine
dirbantis Mathuria Nago. Jis Kauno
merui siūlė 60 proc. palikimo. Liku-
sius pinigus jis norėtų pasilikti sau už
paslaugas.

M. Nago perspėjo, kad bankas
,,Banque Atlantique Benin” grasina
konfiskuoti sąskaitoje esančius P.
Kupčinsko pinigus, jeigu neatsiras
paveldėtojų. Tolimos Afrikos šalies
gyventojas prašė A. Kupčinsko pa-
teikti tikslius asmens duomenis, nu-
rodyti telefono numerį ir žadėjo vė-
liau susisiekti. Meras neabejoja, kad
gundantį laišką siuntė pasipelnyti su-
manę sukčiai.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Bill Clinton atvyko î Šiaurès Korèjâ�    

ŽENEVA
Šiais metais atlikdami savo pro-

fesinę pareigą jau žuvo mažiausiai 46
žurnalistai, pranešė Tarptautinis
naujienų saugumo institutas (Inter-
national News Safety Institute, INSI).
INSI duomenimis, pavojingiausios
vietos žurnalistams dirbti tapo So-
malis ir Meksika. Drauge INSI pažy-
mi, kad gerėja padėtis Irake, kur
pamažu slūgsta smurto banga.

MASKVA
Rusijos nuolatinis atstovas prie

NATO Dmitrij Rogozin mano, jog ne-
aktualu kelti klausimą dėl Rusijos
stojimo į NATO. ,,Mes nesirengiame
stoti į NATO, bent jau šiuo mūsų ša-
lies vystymosi laikotarpiu”, – inter-
viu naujienų agentūrai ,,Interfax” sa-
kė D. Rogozin. Pasak jo, tam yra ir iš-
orės, ir vidaus priežasčių.

***
Rusijos žmogaus teisių gynėjai

ragina šalies vadovybę keisti atmos-
ferą, kurioje dirba nevyriausybinės
organizacijos. ,,Mes priversti kreiptis
dėl tiesioginės grėsmės teisių gynėjų
ir teisių gynimo organizacijų veik-
lai”, – sakoma teisių gynėjų kreipi-
mesi į Rusijos prezidentą. Doku-
mentą, kurio tekstas išplatintas
Maskvoje, pasirašė teisių gynimo
bendruomenės veteranai. Jie pabrė-
žė, kad Rusijoje vis dažniau užpuola-
mi žmogaus teisių aktyvistai, kad jų
saugumas neužtikrintas.

***
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev  pakeitė strateginės paskirties
raketinės kariuomenės (SPRK) vadą,
pranešė Kremlius. Šis pakeitimas bu-
vo padarytas po virtinės nesėkmingų
svarbaus naujo ginklo bandymų. D.
Medvedev įsakymu generolą pulki-
ninką Nikolaj Solovcov pakeis gene-
rolas leitenantas Andrej Švaičenka.
SPRK vado pakeitimo priežastys ne-
nurodomos.

BEIJING
Šiaurės Kinijoje per smarkią

audrą sugriuvus nebaigtam statyti
gamyklos pastatui, žuvo 17 žmonių.
Geležies liejimo bendrovės dviejų
aukštų pastatas Šidziadžuango mies-
te sugriuvo antradienį per liūtį, pra-
nešė naujienų agentūra ,,Xinhua”.
Pranešime sakoma, kad po griuvė-
siais buvo palaidota 20 žmonių, dau-
giausia – ,,Tengfei Malleable Iron
Casting Co. Ltd.” darbuotojų, bet tik 3
jų buvo išgelbėti ir nuvežti į ligoninę.

BANKOKAS
Samujo saloje antradienį tūpu-

siam keleiviniam lėktuvui nuslydus
nuo tako ir kliudžius seną kontrolės
bokštą žuvo orlaivio pilotas, o dar 7
žmonės buvo sužeisti, pranešė oro
bendrovė ,,Bangkok Airways”. Tai-
lando televizija parodė lėktuvą, kuris
įsirėžė į seną skrydžių kontrolės
bokštą, kuriame šiuo metu laikomi
ugniagesių automobiliai. Pranešama,
jog dauguma nukentėjusių per PG266
skrydžio lėktuvo avariją buvo turistai. 

MIAMI
Amerikiečių bendrovės ,,Conti-

nental Airlines” lėktuve, kuris skrido
iš Brazilijos į Texas, dėl turbulencijos
buvo sužeisti 26 žmonės, o lėktuvas
turėjo anksti pirmadienį neplanuotai
leistis Miami. 4 žmonės sužeisti rim-
tai, kiti 22 gydosi sumušimus ir mė-
lynes. 128-uoju skrydžiu iš Rio de Ja-
neiro į Houston skridusiame lėktuve
buvo 168 žmonės, sakė Miami tarp-
tautinio oro uosto atstovas.

DUBAJUS
Antrasis pagal rangą ,,al Qaeda”

vadovas Ayman al Zawahiri sakė, kad
Izraelis turėtų būti ištrintas iš že-
mėlapio, ir žydų valstybę pavadino
nusikaltimu musulmonams. A. al Za-
wahiri taip pat apkaltino JAV prezi-
dentą B. Obama vykdant tokią politi-
ką Izraelio ir palestiniečių atžvilgiu,
kuri baigsis nesėkme palestinie-
čiams, ir sakė, kad B. Obama nori to-
kios palestiniečių valstybės, kuri tar-
nautų kaip ,,CŽV pratęsimas”. 

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

Gruzija šaukiasi JAV ir ES pagalbos

AZIJA

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Gruzijos prezidentas
Michail Saakašvili antradienį para-
gino Jungtines Valstijas ir Europos
Sąjungą (ES) pasiųsti „aiškią žinią”
Rusijai, kuri turėtų padėti išvengti
praeitų metų rugpjūtį vykusio Mask-
vos ir Tbilisio ginkluoto konflikto pa-
sikartojimo.

,,Esama pavojaus”, kad abiem ša-
lims ruošiantis minėti pirmąsias šio
karo pradžios metines, Rusijos ir
Gruzijos konfliktas gali atsinaujinti,
M. Saakašvili sakė Prancūzijos radi-
jui RTL.

,,Rusai nuolat daro spaudimą, –
Gruzijos vadovas sakė duotame inter-
viu. – Pastarieji Rusijos kariškių
veiksmai kelia nerimą. Jie nesutinka
atsakyti į Europos stebėtojų ragini-
mus, o žiniasklaida Maskvoje, deja,
skelbia apie neišvengiamo konflikto
padėtį.”

Pasak M. Saakašvili, Gruzija pa-
darys viską, kas įmanoma, kad būtų
išvengta smurto atsinaujinimo. ,,Mes
patys niekada nepradėtume jokio
konflikto su rusais, tačiau priešinsi-
mės jų agresijai, – pabrėžė ji M. Saa-
kašvili. – Rusijos pajėgos mūsų šalyje
buvo 16 metų – jie nenori, kad išlik-
tume nepriklausomi.”

Rusija antradienį savo ruožtu ap-
kaltino Gruziją ginkluoto konflikto
pradžios metinių proga planuojant
įvairius išpuolius prie faktinės sienos
su separatistine Pietų Osetija.

Tuo tarpu atskilusios nuo Gru-
zijos separatistinės Pietų Osetijos
provincijos  vadovas Eduard Kokoity
pareiškė, kad mato šio regiono ateitį
Rusijos sudėtyje, ir paprašė ją padi-
dinti kariuomenę.

,,Mes kursime savo valstybingu-
mą, bet būsime sąjungoje su Rusija.
Mes neatmetame galimybės, kad įei-
sime į Rusijos Federacijos sudėtį”, –
interviu agentūrai ,,Reuters” sakė E.
Kokoity. Jis pareiškė, kad prisijungti
prie Rusijos siekia ,,didžioji dalis”
vietos gyventojų. Separatistai nuro-
do, kad tokių yra 70,000, o jų prieši-
ninkai – dvigubai mažiau. ,,Maždaug
98 proc. turi Rusijos Federacijos pilie-
tybę, ir Vakarai tai turi suprasti”, –
sakė E. Kokoity.

E. Kokoity manymu, patvirtinto
šalių susitarimu Rusijos karių skai-
čiaus – 3,700 – Pietų Osetijai mažai,
kad ji galėtų jaustis apginta. Drauge
separatistinės respublikos vadovas
sakė, kad ,,nenori ir net negalvoja apie
naują karą”, pragrindiniu uždaviniu
nurodydamas stabilumo sugrąžinimą.

RUSIJA

JAV

Artėjant karinių veiksmų metinėms Maskva ir Tbilisis vėl ėmė kaltinti vienas
kitą padėties aštrinimu ir gyvenviečių apšaudymu.                   SCANPIX nuotr.

Seulas, rugpjūčio 4 d. (AFP/
BNS) – Buvęs JAV prezidentas Bill
Clinton antradienį Pchenjane susiti-
ko su Šiaurės Korėjos vadovu Kim
Jong-Il ir perdavė žodinę dabartinio
prezidento Barack Obama žinią, pra-
nešė oficialioji žiniasklaida. Tuo
tarpu Baltieji rūmai neigia praneši-
mus apie B. Obama žinią Šiaurės Ko-
rėjos vadovui.

B. Clinton į šią komunistinę vals-
tybę netikėtai atvyko antradienį siek-
ti dviejų kalinamų JAV žurnalisčių
paleidimo.

Kim Jong-Il valstybiniuose sve-
čių namuose surengė pietus B. Clin-
ton garbei. Kim Jong-Il ir B. Clinton
apsikeitė nuomonėmis įvairiais klau-
simais.

Baltieji rūmai B. Clinton viešna-
gę pavadino ,,išimtinai privačia misi-
ja siekiant dviejų amerikiečių paleidi-
mo” ir atsisakė jį komentuoti.

JAV žurnalistės Laura Ling ir
Euna Lee buvo suimtos kovo 17 d.
prie sienos su Kinija, kai kūrė repor-
tažą apie pabėgėlius iš neturtingos

Šiaurės Korėjos.
Už neteisėtą patekimą į Šiaurės

Korėjos teritoriją ir neįvardytą ,,sun-
kų nusikaltimą” Pchenjano teismas
birželį skyrė šioms žurnalistėms 12
metų ,,pataisos darbų”.

Abi moterys dirbo California te-
levizijoje ,,Current TV”, kurios vienas
iš steigėjų – buvęs B. Clinton administ-
racijos viceprezidentas Al Gore. 

Šiaurės Korėjos žiniasklaida pra-
nešė, kad 32 metų L. Ling ir 36 metų E.
Lee prisipažino rengusios politiškai
motyvuotą šmeižto kampaniją.

Pranešama, kad jos neteisėtai per-
ėjo sieną ,,siekdamos kurti vaizdo re-
portažus, kurie turėjo būti naudojami
prieš KLDR (Korėjos Demokratinę
Liaudies Respubliką) nukreiptoje
šmeižto kampanijoje, susijusioje su
žmogaus teisių padėtimi šioje šalyje”.

Žiniasklaidos laisvės organizacijos
pasmerkė žurnalistėms skirtus nuo-
sprendžius, o jų šeimos ir H. Clinton
kreipėsi į Pchenjaną, prašydamos pa-
leisti suimtąsias dėl humanitarinių
priežasčių.
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui“ iš Lietuvos

Tokio paminklo, koks vos už mė-
nesio bus pastatytas pačiame Mari-
jampolės miesto centre, J. Basanavi-
čiaus aikštėje, nėra niekur kitur nei
Lietuvoje, nei pasaulyje. Dar nė viena
pasaulio šalis nėra pastačiusi pamin-
klo savo kalbai ir savo tautai. Lietu-
va, Suvalkija bus pirmoji.

Statyti paminklą Sūduvos sos-
tinės centrinėje miesto aikštėje pla-
nuota jau seniai. Dar sovietiniais me-
tais čia buvo numatytas paminklas
proletariato vadui Vladimirui Leni-
nui, net pamatai tokiam statiniui
pradėti ruošti, tačiau Sąjūdis, Lietu-
vos Nepriklausomybės sugrąžinimas
tokius planus šluote nušlavė. 

Beveik prieš du dešimtmečius jau
pradėta kalbėti apie tai, kad Mari-
jampolės vardą susigrąžinęs miestas,
kurio Rygiškių Jono gimnazija buvo
tapusi svarbiu švietimo ir spaudos
centru, kuriame mokėsi ir bendrinės
kalbos kūrėjas Jonas Jablonskis, ir
Vincas Kudirka, ir Jonas Basanavi-
čius, ir daugybė kitų šviesuolių, Vasa-
rio 16-osios akto signatarų, nusipelnė
ypatingo paminklo, kuris simboli-
zuotų žmonių istorinę atmintį, gim-
tosios kalbos svarbą.

Iš pradžių toks sumanymas at-
rodė sunkiai įgyvendinamas, nes ne-
žinota, ką toks paminklas turėtų
vaizduoti. Nėra sunku sukurti pa-
minklą vienam ar kitam asmeniui, is-
toriniam įvykiui paminėti, tačiau pa-
minklas kalbai – ką jis turėtų vaiz-
duoti? Marijampolietis skulptorius
Kęstutis Balčiūnas, kuris laimėjo
konkursą šiam paminklui sukurti,
daugiau kaip pusę metų mąstė, koks
turėtų būti šis paminklas. Iš pradžių
galvota apie didžiulę plunksną, įrem-
tą į grindinį, tačiau vėliau nuspręsta
paieškoti kitų variantų.

• • •
51-erių metų K. Balčiūnas – ne

tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse
gerai žinomas skulptorius. Jis – Lie-
tuvos dailininkų sąjungos, tarptau-
tinės dailininkų asociacijos Paryžiuje,
nacionalinės skulptūros asociacijos
New York narys, apdovanotas ir Lie-
tuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimi-
no ordino medaliu, labiausiai žino-
mas kaip netoli Marijampolės esančio
paminklo Lietuvos prezidentui Ka-
ziui Griniui autorius. 

Kretingos rajone, Nasrėnuose,
yra pastatytas jo sukurtas paminklas
vyskupui Motiejui Valančiui, o Vil-
niaus arkikatedrą puošia šio skulpto-
riaus paminklinės lentos popiežiui
Jonui Pauliui II, arkivyskupams Juli-

jonui Steponavičiui, Mečislovui Rei-
niui. Švento Jurgio skulptūra prieš
trejus metus papuošė vieną iš istori-
nių pastatų Vilniaus Gedimino pros-
pekte.

Skulptūros mokslus Sankt Peter-
burgo I. Repino dailės akademijoje
baigęs K. Balčiūnas jau seniai galėjo
išvažiuoti dirbti į užsienį, bet visada
norėjo kurti Lietuvoje. Menininkas
yra surengęs 11 autorinių parodų Vo-
kietijoje ir dvi – Lietuvoje, jis dalyva-
vo daugiau kaip keturiasdešimtyje
grupinių parodų mūsų šalyje ir užsie-
nyje, skulptoriaus darbų yra priva-
čiose kolekcijose Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose, Olandijoje, Šveicarijo-
je, Didžiojoje Britanijoje ir kitose ša-
lyse.

• • •
Paminklo statyba aikštėje prasi-

dėjo šių metų kovo mėnesio pabaigo-
je, kai į jo pamatus buvo įmūryta kap-
sulė su laišku ateities kartoms. Laiš-
ke primintas mūsų protėvių triūsas,
ginant tautiškumą ir kalbą, būsimų
kartų prašoma saugoti mūsų gimtąjį
žodį, kuris yra tautos išlikimo pagrin-
das, ir ateityje.

Paminklas statomas ant ketur-
kampio granitinio pagrindo, kurio
kampai simbolizuoja keturis Lietuvos
etnografinius regionus – Aukštaitiją,
Žemaitiją, Dzūkiją ir Suvalkiją. Ketu-
ri į visas pasaulio puses atkreipti ba-
reljefai, kurių aukštis ir plotis – po du
metrus, vaizduoja kertinius kalbos iš-
likimo akcentus. Pirmajame iškaltas
užrašas, kad paminklas skirtas „Tau-
tai, kalbai, Lietuvos vardo tūkstant-
mečiui paminėti 1009–2009”. Antra-
sis skirtas priešistorei – jame skulpto-
rius pavaizdavo krivį su lazda prie
aukuro ir ąžuolo, taip pat senąjį raštą
– runas. Trečiasis bareljefas parodo
pirmosios lietuviškos knygos – M.
Mažvydo „Katekizmo” spausdinimo
sceną 1547 metais, o ketvirtasis yra
skirtas dabartinei bendrinei kalbai ir
siejamas su J. Jablonskiu. Jame yra
žodžiai iš M. Daukšos „Postilės”:
„Kalba yra bendras meilės ryšys, tė-

vynės motina, pilietiškumo tėvas, val-
stybės sargas.”

Paminklo aukštis – net 19 metrų,
jo svoris siekia 300 tonų. 15 metrų
siekia į viršų kylanti spiralės formos
rausvo granito kolona. Ji simbolizuo-
ja sudėtingą, ilgą tautos veržimąsi į
ateitį, į savo išlikimą. Ši kolona buvo
pagaminta Kinijoje daugiau kaip
prieš metus, į Lietuvą atplukdyta lai-
vu ir dalimis saugota Marijampolės
pakraštyje. Ant kolonos viršaus skulp-
torius pritvirtino pustrečio metro
aukščio raitelį ant žirgo. K. Balčiūnas
įsitikinęs, kad lietuvių tauta ir žirgas
– neatsiejami nuo seniausių laikų.

„Žirgas simbolizuoja tautos ver-
žimąsi į ateitį. Lietuvį žirgas lydėjo
visą gyvenimą ir darbe, ir kovoje, ir
kūryboje. Žirgas yra ir Lietuvos, ir
Marijampolės herbe. Kartu iš nerūdi-
jančio plieno pavaizdavau ir jauną
raitelį, skriejantį į priekį – toks verž-
lus yra ir tautos gyvenimas. Raitelis
rankoje laiko ietį, kurios horizontali

padėtis simbolizuo-
ja kovos už kalbos
ir tautos išlikimą
jėgų pusiausvyrą”,
– pasakojo skulpto-
rius.

• • •
Pastaraisiais

mėnesiais pažiūrė-
ti, kaip kuriamas
paminklas, jo dirb-
tuvėse Marijampo-
lėje apsilanko daug
žmonių – ateina
moksleiviai, įvairūs
kolektyvai, lankosi
nemažai užsienie-
čių. Unikalaus pa-
minklo kūrimu do-
mėjosi ir liepos mė-
nesį Marijampolė-
je viešėjusi daili-
ninkė Magdalena
Birutė Stankūnė iš
Čikagos ir iš Wa-
shington, DC atvy-
kusi JAV Lietuvių
Bendruomenės Kul-
tūros tarybos pir-
mininkė Dalė Lu-
kienė su vyru Al-
giu, ir daugelis ki-
tų. Nors ir labai už-

imtas, skulptorius noriai su visais
bendrauja, dalijasi savo kūrybinio
darbo paslaptimis.

„Paminklas tiesiog nuostabus,
turite labai didžiuotis, kad pas jus gy-
vena ir kuria tokio lygio skulptorius
kaip Kęstutis Balčiūnas. Pirmieji pa-
saulyje turėsite labai įdomų pamink-
lą, kurį daug kas norės pamatyti ir
daug kas jums jo pavydės”, – įsitiki-
nusi dailininkė M. B. Stankūnė.

• • •
K. Balčiūnas domėjosi, ar pasau-

lyje yra panašių paminklų, tačiau nie-
ko panašaus neaptiko. Jo darbu žavė-
josi ir Marijampolėje apsilankę pa-
saulio baltistai, kurie džiaugėsi su-
manymu įamžinti vieną iš senųjų bal-
tų kalbų. Žinoma, vertinimų yra viso-
kių, ne visi supranta tokio paminklo
reikšmę, svarbą, sumanymą, kai kas
dejuoja, jog dabar ne laikas statyti to-
kius paminklus, kad jis per brangus.
Tačiau skulptorius nekreipia dėmesio
į kritiką, į tai, kad nuolat trūksta lė-
šų, ir kantriai dirba toliau, nes rugsė-
jo 6-ąją paminklas jau turi būti ati-
dengtas.

Paminklas kainuos apie 2,5 mln.
litų. Jo kūrimo darbai pradėti dar ta-
da, kai apie finansinę krizę niekas ne-
kalbėjo. Dalį lėšų skyrė Lietuvos Vy-
riausybė, svariai parėmė Marijampo-
lės savivaldybė, tačiau dar beveik mi-
lijono litų trūksta. Paminklo statybos
sumanytojai kreipėsi į visus geros va-
lios žmones, prašydami paremti šį su-
manymą. SEB banke yra atidaryta
speciali sąskaita LT68 7044 0600
0666 9855 rėmėjų lėšoms kaupti.
Pinigų paminklui jau paaukojo ir dai-
lininkė M. B. Stankūnė, ir Florida
valstijoje gyvenantis Jonas Kamins-
kas, kiti tautiečiai. Aukotojų, skyru-
sių tūkstantį ir daugiau litų, pavar-
dės bus įamžintos paminkle.

„Pinigų už savo kelerių metų
darbą dar negavau, naudoju savo as-
menines lėšas – amerikiečiams užsa-
kovams buvau sukūręs nemažai kla-
sikinių skulptūrų kopijų, tad užsidir-
bau. Man pinigai nėra svarbiausia –
juk tokį užsakymą gali gauti kartą
gyvenime. Mes visi išnyksime, o šis
paminklas, tikėkimės, išliks ateities
kartoms, kaip išliks ir mūsų tauta, ir
mūsų kalba”, – įsitikinęs skulptorius
K. Balčiūnas. 

KALBĄ IR TAUTĄ LIETUVIAI ĮAMŽINS 
PIRMIEJI PASAULYJE

Skulptorius K. Balčiūnas prie vieno iš
paminklo bareljefų, vaizduojančių J.
Jablonskį.

Paminklas prezidentui K. Griniui – čia ilsisi ir iš Čikagos
lietuviškų kapinių atskraidinta kapsulė su jo pelenais.

A. Vaškevičiaus nuotraukos

Skulptoriaus dirbtuvėse lankėsi Dalė ir Algis Lukai.
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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

CNA’s needed
Moraine Court 

8080 S. Harlem,
Bridgeview, IL.

No phone calls please

*** Vyras gali padėti ūkio darbuose
pagyvenusiems žmonėms savait-
galiais. 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 pakeis-
ti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
344-8829.

**** Moteris ieško (perka) pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Ang-
lų kalba, nevairuoja, patirtis, reko-
mendacijos. 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.

Atkelta iš 3 psl.

Nei Gruzija, nei Ukraina šiuo
metu neatitinka NATO narystės
reikalavimų. Dauguma Ukrainos gy-
ventojų nenori priklausyti NATO,
daugelis Vakarų Europos šalių ve-
tuotų JAV pastangas prastumti na-
rystę. Narystės klausimas nebėra
realus, tad Washington būtų naudin-
ga, kad jis ir liktų antrame plane, ne-
užkirstų kelio santykiams „per-
krauti”.

Rusija tars lemiamą žodį. Kar-

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 64

Išvijus bolševikus, kažkokiame
Panemunės milicijos skyriuje vienas
iš brolių savo akimis pamatė arti-
miausiam trėmimui paruoštus są-
rašus. Juose buvo surašyta visa mūsų
šeima, su mama, aktyvia Šaulių są-
jungos nare, priešakyje. Tad tik karo
pradžia išgelbėjo nuo šalto ir liūdno
likimo. Birželio sukilime tada žuvo
apie 2,000 sukilėlių, o abu broliai išli-
ko kulkų nepaliesti.

2. 306 Pn. Bn.

Palyginti labai palankiai tada su-
siklostė mano brolio Vinco likimas po
to, kai mes ten, kažkokiame miškely-
je netoli Smurgainių, išsiskyrėme.
Apie tai man vėliau papasakojo vie-
nas eilinis kareivis, kuris tarnavo
brolio vadovaujamoje kuopoje. Jų at-
skirojo 306 pionierių bataliono dali-
niui buvo įsakyta užtikrinti saugų bol-
ševikų ,,atsitraukimą” ir apsaugoti
flangus nuo galimų netikėtų vokiečių
,,desanto” antpuolių. Todėl jie, bud-
riai prižiūrimi komisaro, politruko ir
kelių komsomolcų, ,,traukės” ne ke-
liu, kaip visi, bet miškais. Žygio metu
jie sustojo viename miško pakraštyje.
Tada bataliono komisaras ir politru-
kas Andrej Anfimov (,,Andriejus
Anfimovas”) įsakė visiems kariams
tučtuojau išsidėstyti vietose ir pasi-
ruošti kovai su ,,priešu”. Atseit, ten
toliau, miško gilumoje, yra pasislėpęs
vokiečių desantas, kurį būtinai reikia
sunaikinti. Pasiruošus, buvo liepta
šaudyti į tą ,,desantą”. Bet mano bro-
lis, jaunesnysis leitenantas, laikinai
einantis kuopos vado pareigas, pasi-
priešino įtartinam bolševikų įsaky-
mui ir nutarė pirma ten pasiųsti žval-
gybą (Vincas visuomet stengėsi iš-
vengti kraujo praliejimo). Vyrai, išž-
valgę mišką, pranešė, kad ten pasis-
lėpę tūno jokie ne vokiečiai, o patys
tikriausi lietuviai: miške ilsėjosi kaž-
koks kitas mūsų karių dalinys, lai-
mingai atitrūkęs nuo bėgančių rusų.

Po to įvykio dar labiau iškilo Vin-
co autoritetas tarp ginklo draugų, o
įtūžęs komisaras ir politrukas buvo
priversti atšaukti savo klastingą įsa-
kymą. Nepasisekus išprovokuoti
brolžudiškų kautynių, visą savo pyktį
jie sutelkė į Vincą. Matydami, kad dėl
,,kažkokio tai” jaunesniojo leitenanto
visas dalinys jiems slysta iš rankų,
abu bolševikai sutarė kitaip susido-
roti su nepageidaujamu vadu ir, pe-
rėmę dalinio kontrolę, varyti visus
toliau į Rusiją. Jiedu ir dar keli, pas-
tarųjų manymu, ,,patikimi komso-
molcai”, paėję toliau į miško gilumą,
kaip kokie plėšikai, susitarė nužudyti
brolį. 

Jau minėjau, kad Vincas buvo
labai mylimas, gerbiamas ir saugo-
mas savo karių. Tad ir šį kartą, atsi-
tiktinumo ar laimės dėka, brolis neli-
ko be priežiūros. Vienas iš jo karei-
vių, pasislėpęs krūmuose, gerai gir-
dėjo bolševikų suokalbį ir laiku pra-
nešė savo vadui ir kitiems draugams.
Jie keliese tyliai prisėlino, neišsiduo-
dami apsupo išdavikus ir sekė toli-
mesnius jų veiksmus. Susitarę
žudikai vienam iš komsomolcų įsakė
nueiti pas kuopos vadą ir pranešti,
kad bataliono komisaras kviečia brolį
į ,,pasitarimą”. Tas ,,komsomolcas”,
pasirodė, buvo dar nepraradęs sąži-
nės lietuvis ir įspėjo vadą apie ruošia-
mą pasalą. Tad Vincas į ,,pasitarimą”

nuėjo viskam pasiruošęs. Tuo metu
bjaurusis politrukas Andrej Anfimov
pasitraukė į krūmus ir pasislėpęs nu-
taikė savo naganą į besiartinantį bro-
lį. Atrodė, kad jau niekas nesutruk-
dys įgyvendinti jų piktų užmačių. Bet
įvyko kitaip. Vincui artėjant prie ko-
misaro, staiga iš priešingos krūmų
pusės iššoko anksčiau ten pasislėpęs
kareivis (eil. Vladas Jakubonis) ir už-
gulė ant besitaikančio politruko (eil.
Andrej Anfimov). Tuo pat metu, kaip
pagal ženklą, apie 20 karių iš visų pu-
sių su atstatytais šautuvais apsupo ir
suėmė raudonųjų išgamų saujelę.
Taip Vladas Jakubonis ir kiti pionie-
riai išgelbėjo brolio gyvybę ir tuo pa-
čiu išsilaisvino. Karštesnio būdo ka-
riai norėjo vietoje sušaudyti išdavi-
kus. Bet brolis nebuvo kerštingas.
Čia pat karių išrinktas bataliono va-
du jis sulaikė įsikarščiavusius ir įsakė
suimtuosius gabenti į Kauną, o jų
likimą, pasakė, tesprendžia teismas.

Vėlai vakare Vinco vadovaujamas
dalinys pasiekė kažkokį Lietuvos
miestelį (pavadinimo neprisimenu).
Nutarė jame pernakvoti ir apsistojo
klebonijos kieme. Klebonas vadui ir
kitiems bataliono karininkams užlei-
do kelis kambarius. Kiti kariai atsi-
gulė po atviru dangumi. Po ilgo žygio
visi vyrai buvo gerokai išvargę, tad iš-
siskirstę po visus kampus, kur buvo
galima atsigulti, greitai užmigo. Prieš
tai, žinoma, pasirūpino ir savo suim-
taisiais. Komisarą ir politruką suriš-
tus paguldė klebonijos virtuvėje su
vienais apatiniais baltiniais. Prie du-
rų, aišku, pastatė ginkluotą sargybi-
nį. Brolis su keliais kitais karininkais
miegojo kambaryje, šalia virtuvės. Už-
migo visi, deja, ir virtuvės sargybinis.
Tai buvo jo paskutinis ir amžinasis
miegas. Tuo ,,pasirūpino” Anfimov.

Brolis turėjo blogą nuojautą. Jis
pabudo vidurnaktyje ir nutarė dėl
viso pikto patikrinti sargybos postus.
Beeidamas koridoriumi, jis netikėtai
pamatė, kad kažkokios ,,baltos šmėk-
los” spruko pro duris į lauką ir pra-
dingo. Pavyti jau buvo vėlu.

Tai, pasirodo, buvo abu suimtieji.
Komisaras ir politrukas Anfimov
naktį patys išsilaisvino iš virvių ir
virtuvėje susiradę neatsargiai paliktą
peilį nudūrė vargšą sargybinį, mirti-
nai užsnūdusį prie durų. (Tas sargy-
binis, ko gero, buvo eil. Antanas Gul-
binas.) Paskui abu bolševikai sėkmin-
gai pabėgo pas savuosius, į Rusiją.
Taip aš girdėjau iš kitų pasakojimų,
bet štai kaip tą įvykį aprašė tuo metu
Vilniuje leidžiamas ,,Karys”:

Eil. Jakubonis Vladas ir eil. Ka-
zakevičius, buv. 306 atsk. pionierių
bataliono (Varėnos poligone). Būnant
miškelyje prie Paluknės miestelio, da-
linio politrukas buvo nusistatęs nu-
šauti 306 atsk. pionierių bataliono
jaunųjų vadų m-los vadą kpt. Švažą
ir j. ltn. Čerskį Vincą. Politrukas,
įsakęs pakviesti j. ltn. Čerskį, (kuris)
su kpt. Švažu buvo pasilikęs toliau
nuo kuopos. Ten esantiems keliems ka-
reiviams įsakė pasišalinti. Apie polit-
ruko sumanymą j. ltn. Čerskiui pra-
nešė eil. Kazakevičius. Tuomet j. ltn.
Čerskis nuėjo pas politruką su tuo pat
eil. Kazakevičium, kuriam įsakė užsi-
taisyti šautuvą. Jiems prisiartinus
prie politruko, toj vietoj kažin kokiu
būdu pasilikęs eil. Jakubonis Vladas
puolė politruką ir parbloškė jį žemėn. 

Bus daugiau.

REIKALINGA lenkiškai ar angliškai
kal banti moteris, prižiūrėti vyresnio
am žiaus moterį, paruošti maistą ir
sut var kyti namus Čikagos šiaurėje,

šalia ,,Brickyard Mall”. 
Atlyginimas 1,000 dol. per mėn. 

Tel. 815-409-8611

Kremlius galėtų...
tais atrodo, kad Medvedev supranta
padėtį. 

Prieš kelias dienas jis klausė,
„kam reikalinga NATO valstybė, ku-
ri turi tiek problemų?” Antra vertus,
neapsieinama be grūmojimų. Užsie-
nio reikalų ministerija pagrasino,
kad „neleisime perginkluoti Saaka-
švili režimo”. Kovinga retorika, kari-
nės pratybos Gruzijos kaimynystėje
vers Obama atitinkamai reaguoti,
juolab kad jis jaučia spaudimą įrody-
ti, jog geresni santykiai su Rusija ne-
bus kitų šalių sąskaita. Niekas ne-
draudžia Rusijai elgtis protingai, bet
kol kas nematyti didesnio noro tai
daryti. 

Alfa.lt
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Vingio parke jau prieš mėnesį nuskambėjo paskutiniai Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė” koncerto akordai. Susirinkusiai miniai gerai ži -
nomas dainas dovanojo 11,000 šventės dalyvių, o su Marijono Mikutavičiaus kūriniu „Pasveikinkit vieni kitus“ buvo atsisveikinta ketveriems metams – iki kitos
„Dai nų šventės“.
Mūsų skaitytojai dar gyvena įspūdžiais, patirtais šios nuostabios šventės metu. Į redakciją jie siunčia nuotraukas, kuriose įamžintos šios gražios šventės aki -
mir kos. Tad dar kartą prisiminkime Dainų dieną (nuotr. kairėje) ir  žygiuojančius į Vingio parką pučiamųjų orkestro dalyvius (nuotrauka de ši nėje).

Jono Urbono  nuotraukos

Žolinė Čikagos šiaurėje
„Suėjot krūvon ir taip visiems

metams išvengėt ‘biednystės’”, –
sakydavo senovėje lietuviai.  Lietuvos
bažnyčiose per Žolinę buvo aukoja -
mos šv. Mišios,  kurių metu buvo
šventinama duona, gėlių, žolynų
puok štės, javai, vaisiai ir daržovės.
Pasak senovinio papročio, pašventin-
ti žolynai namus saugo nuo žaibų,
ligų, o vaisiai, daržovės ir javai – nuo
bado. Žolinė – tai viena didžiausių ir
gražiausių švenčių ne tik mūsų kraš -
te, bet ir daugelyje kitų šalių.

Vakaruose ši šventė minima nuo
VI–VII a. Žolinių atsiradimas sieja-
mas su gražiu pasakojimu apie Mari -
jos kapą, kurį apaštalai radę tuščią, o
vietoj jos kūno – gėles. Senovės baltai
Žolinę skyrė apeigoms didžiajai dei vei
gimdytojai Ladai atlikti ir jai atiduoti
užaugusio ir subrendusio derliaus
aukas. Iki tos dienos niekas nedrįsda-
vo valgyti naujojo derliaus vaisių.

Šiais metais į Žolinės šventę jus
kviečia ,,šiaurės” lietuvių bendruo -
menė. Šventė vyks šeštadienį, rug-
pjūčio 15 d., jau visų pamėgtame Vo -

kiečių centre adresu 259 W. Grand
Ave., Lake Villa, IL. Vakare svečius
linksmins ,,Kauko” ir ,,Baltic Enter -
tainment”  muzikantai, programoje
dalyvaus šokių kolektyvai ,,Tu ir aš”,
,,Laumė”.

Tik šioje Žolinės šventėje dra -
bužių kolekciją pristatys dizaine rė A.
Kišonaitė. Po šventės galėsite pa ti -
kusį drabužį nusipirkti.

Skanų maistą tieks ,,Kuni gaikš -
čių užeiga”, veiks baras, kur galėsite
nusipirkti lietuviškų ir nelietuviškų
gėrimų. Šį kartą jūsų laukia naujovė
– šventėje iš statinių galėsite para -
gau ti vietos aludarių daryto alaus.
Net keturių rūšių alų pasiūlys Lin -
coln shire miestelyje esantis resto ra -
nas ,,Flatlanders”. Jų alus aludarių
varžybose yra laimėjęs ne vieną apdo -
va nojimą.

Aludaris vokietis Art pažada, kad
alus padarytas taip, kaip alų daryda-
vo senovėje – iš apynių ir mielių, be
jokių chemikalų, ir kitą rytą tikrai
neskaudės galvos (jei tik nemaišysite
kitų gėrimų). Kas gali būti skaniau
karštą vasaros dieną nei šaltas alutis
su puta!

Sportininkai galės išbandyti jė -
gas sporto varžybose, vaikų lauks at -
rakcionai, verslininkai žada atvežti
pre kių, taigi – šventė bus tikrai
linksma ir įdomi. Ar pas mus, šiaurė-
je, kada nors buvo kitaip?

Įėjimo mokestis tikrai nedidelis –
vos 5 dol. asmeniui, o vaikams įėji-
mas – nemokamai.

Neseniai spaudoje skai tėme, kad
tarp 146 pasaulio šalių savo linksmu-
mu lietuviai atsidūrė 86-oje vietoje, o
pirmavo jamaikiečiai ir domini kie -
čiai. Argi iš tiesų lietuviai nebemo ka
linksmintis? Tik jau ne mūsų šven-
tėse ….

JAV LB Waukegan-Lake
County apylinkės info

Nemokamose ekskursijose po
sta tomus Valdovų rūmus nuo liepos 7
d. iki rugpjūčio 2 d. apsilankė per
20,000 lankytojų.

Pirmadienį, rugpjūčio 3 d., savo
darbų rūmuose vėl imėsi statybų ir
apdailos meistrai, praneša Val do vų
rū mų administracija.

Ekskursijos beveik mėnesį vyko
kas dien lietuvių, anglų, vokiečių, len -
kų, rusų ir kitomis kalbomis. Valdovų
rūmų svečiai pamatė autentiškas
senosios rezidencijos liekanas, didįjį
kiemą, atkurtus reprezentacinių sa -
lių interjerus ir jų elementus – grin -
dis, židinius, krosnis, portalus, lubas.
Kartu pristatyta didaktinė Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių rūmų istorinės
raidos ekspozicija, teorinė medžiaga,
Vilniaus pilių maketai, rūmų atkūri-
mo projektas.

2009 metų liepos 6 d. per oficia -
lias Lietuvos tūkstantmečio iškilmes
buvo numatyta atidaryti visiškai įren g -
tus Valdovų rūmus, tačiau darbai
nebuvo baigti. Val dovų rūmai lie pos
6-ąją dalyvaujant Europos valstybių
monarchams buvo atidaryti tik sim-
boliškai.

Čia planuotos unikalios tarptau -
tinės tūkstantmečio parodos „Lie tu -
va senuosiuose istorijos šaltiniuose”,
„Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki
Abiejų Tautų Respublikos pabaigos”,
„Baltų menas” iki spalio 4 dienos
veikia Taikomosios dailės muziejuje.

Valdovų rūmų atkūrimo projekto
vadovas, Projektavimo ir restauravi-

mo instituto architektas Ričardas Bi -
tov tas praėjusią savaitę BNS sakė
neabejojantis, kad šią savaitę atnau -
jinti darbai dėl lėšų stygiaus sulėtės.

„Tiek, kiek yra likę pinigų, tiek
jų bus įsisavinta. Kiek darbų bus gali -
ma atlikti, mes dabar konkretiname
(...). Bet darbai sulėtėję ir tikrai su -
lėtės, aš konkretizuoti negaliu”, –
sakė R. Bitovtas.

Šiuo metu atostogaujantis Valdo -
vų rūmų statybos projekto vadovas
Aloyzas Bertašius yra sakęs, kad rug-
pjūčio mėnesį dar bus dirbama, „o po
to darbai stos”.

Susitikime su žurnalistais birže-
lio 10 d. jis tvirtino, kad antrajam šių
metų pusmečiui yra reikalingos lėšos,
nes Vyriausybės skirti 44 mln. litų
baigiasi liepos mėnesį. Tada teigta,
jog pinigai yra reikalingi tam, kad bū -
tų galima įrengti šildymo sistemą rū -
muose ir tęsti būtinus darbus, o jei
pi nigai nebus skirti, atšalus orams,
ypač žiemą dėl drėgmės esą kyla pa -
vojus medinėms rūmų luboms, lan -
gams, durims. Tada A. Bertašius sa -
kė, kad mažiausiai antrajam pusme -
čiui reikėtų 5 mln. litų.

Prieštaringai vertinamas Valdo -
vų rūmų atkūrimas yra vienas di -
džiau sių kultūros srities investicinių
projektų nepriklausomos Lietuvos is -
torijoje – jiems pastatyti, rodiniams
įgyti ir administruoti jau išleista keli
šimtai milijonų litų.

BNS

Dėmesys Valdovų rūmams 

Valdovų rūmų maketas.

DAINŲ ŠVENTĖS GALERIJA

Visi kviečiami į  
IX Dainų šventės  „Daina aš gyvenu!”, 

seminarą Dainavos stovyklavietėje (Manchester, MI, JAV)
rugpjūčio 20–23 dienomis. 

Seminarui registruotis galima tinklalapyje www.dainusvente. org arba
rašant Ritai Kliorienei el. paštu Rita@Exultate.us.  
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Margumynai

Princesė padeda 
sergantiems Alzheimeriu

Vienu laiku visame pasaulyje
gar sėjo Hollywood kino žvaigždė –
ak torė, šokėja, dainininkė Rita Hay -
worth Amerikoje, o Europoje princas
Aly Khan, įpėdinis į pasakiškus tur-
tus, vadintas „playboy” dėl savo per
daug linksmo bei triukšmingo gy ve-
nimo būdo, aistringai mėgęs ne žmo -
niškai greitai važiuoti (užbai gė savo
gyvenimą automobilio avari joje).

Tų garsenybių jungtuvių meilės
vai sius buvo dukrelė – princesė Yas -
min, gimusi 1949 m. gruodžio 28 d.,
Lau sanne, Šveicarijoje. Šiuo metu
prin cesė Yasmin Aga Khan yra žymi
Ame rikos pakistanietė filantropė, pa -
sišventusiai žmonėse kelianti geresnį
supratimą apie Alzheimerio ligą.

Ji yra antroji Ritos Hayworth  ir
Ritos trečio vyro princo Aly Khan,
Jungtinių Tautų generalinės asam -
blėjos (susirinkimo) viceprezidento,

atstovavusio Pakistanui, ku riam jis
tarnavo JT ambasadoriumi, duk ra.

Tėvams išsiskyrus, princesė vai -
kystę praleido su motina ir sesute Re -
becca Welles (Ritos vedybų su fil mų ak-
toriumi Orson Welles duktė). Jo s du
broliai (to paties tėvo, skir tingos moti-
nos) yra Jo Didenybė prin cas Karim Aga
Khan IV ir princas Amyn Aga Khan.

Yasmin lankė mažą su pil nu iš-
laikymu Buxton mokyklą Massa chu -
setts valstijoje. 1973 m. ji baigė Ben -
ning ton College, JAV ir iš pra džių do-
mėjosi dainavimu operoje. 

Giliai paveikta savo motinos Alz -
heimerio ligos, Yasmin ją slaugė ir glo -
bojo. Sykį Rita Hayworth skrido lėk tu-
vu ir pradėjo labai triukšmauti. Lėk -
tuvo pareigūnai, manydami, jog ji gir-
ta, jėga išlaipino ją iš lėktuvo. Pa si ro-
dė, kad jau ji tada sirgo Alz hei me rio
liga. Paveikta ma mos mir ties, Yasmin
Aga Khan tapo United States Alz hei-
mer’s and Related Disorders Asso cia-
tion direktorių tarybos vice pir minin-
ke. Ji taip pat yra Alzheimer’s Disea-
se International pre zidentė, Salk ins-
tituto National Coun cil narė ir  Bos-
ton universiteto Medicinos fakulteto
spaudos at stovė. Be to, ji priklauso ir
kitų Aga Khan fondų taryboms.

1985 m. Yasmin susituokė su sa -
vo pirmuoju vyru ekonomistu, pre ky -
bos laivyno įpėdiniu Basil Em bi ri cos,
su kuriuo ji turi sūnų Andrew Ali
Agha Khan Embiricos. Jie išsiskyrė
1987 m. Po 2 metų, 1989 m., Yasmin
iš tekėjo už antro vyro, advokato ir
ne kil nojamo turto vystytojo Chris to -
pher Michael Jeffries. Ir šis išsiskyrė
su princese 1993 m., kaltindamas ją,
jog ji jį apleido.

Stasė Semėnienė

2009 metų ,,Paslapčių
ieškonė”

Atkelta iš 2 psl.

Antros vietos skilties nariai lai-
mėjo mažą, lengvą virimo ir valgymo
komplektą (backpackers cook kit), o
trečios vietos skilties nariai – elektri-
nį žiburėlį, kuris veikia be baterijų
(wind-up flashlight). Atrodė, kad visi
buvo patenkinti savo premijomis.

Ačiū visiems, kurie prisidėjo su
paruošimo ir vedimo darbais. Kaip
anksčiau minėta, apie 80 asmenų pri-
sidėjo prie šio skautiško savaitgalio.
Bravo visiems. Ypatingas ačiū sesei
Vidai Skilandžiūnienei, kuri sukūrė

„Paslapčių ieškonės” marškinėlius;
broliui Gintui Tiriliui, kuris paruošė
didelę „Paslapčių ieškonės” iškabą ir
užbaigimo lentą. Taip pat ačiū sesei
Renatai Borucki iš Čikagos, kuri taip
gerai paruošė visus „dokumentus”:
vokus, „kliūtis”, „raktus”, be kurių
„Ieškonė” nebūtų pajudėjus.

Po premijų įteikimo nusifotogra-
favome, o po to stojome vėl į didelį ra-
tą oficialiai užbaigti 2009 metų „Pas-
lapčių ieškonę – Toronto” su skautų
giesme „Ateina naktis” ir tardami
„Iki pasimatymo!”

Pabaiga

Skiltis turėjo pusvalandį pavalgyti, pailsėti ir pabendrauti su kitomis skiltimis.

A † A
RICHARD SHLAUSTAS

Mirė 2009 m. rugpjūčio 2 d., Palos ligoninėje, sulaukęs 77 metų.
Gyveno Palos Hts., IL.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: vaikai Tammi Sherd ir Cindy Shlaustas; brolienė

Junia; partneris Rosemarie Gronkowski; pusseserės Birutė Dzen-
kauskas ir Joleta Idzelis.

Šeima nuoširdžiai dėkoja Eddie  Rivas, kuris 10 metų prižiūrėjo
ir globojo Richard.

Richard buvo Korėjos karo karinio jūrų laivyno veteranas; daug
metų Lietuvos Vyčių 36 kuopos narys; savininkas „Knights Inn”,
Chicago ir Diamond Head, Chicago; buvo architektas.

Velionis buvo vyras a. a. Jean ir a. a. Zitos; brolis a. a. Raymond.
A. a.  Richard buvo pašarvotas antradienį, rugpjūčio 4 d. nuo 3

v. p. p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
Hwy (7700 W), Palos Hills, IL.

Laidotuvės trečiadienį, rugpjūčio 5 d. 11 val. ryto. Kun. Tony
Puchenski dalyvaus apeigose.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410;
www.palosgaidasfh.com

PADĖKA
A †  A

ALEKSAS ŠATAS
Mūsų mylimas tėvas, senelis, prosenelis mirė 2009 m. ba-

landžio 21 d. Balandžio 25 d. buvo palydėtas į Šv. Kazimiero kapi-
nes Čikagoje, kur atgulė amžinam poilsiui.

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Kęstučiui  Trimakui už su-
teiktą ligonio sakramentą, už maldas D. Petkaus laidojimo na-
muose ir kapinėse bei prasmingą pamokslą ir paguodos žodžius
Šv. Antano bažnyčioje,  Cicero.

Dėkojame Šv. Antano bažnyčios chorui ir akompaniatoriui
Mariui Prapuoleniui už gražias giesmes bei marčiai Mildai – už
skaitinius šv. Mišių metu.

Dėkojame sūnui  Viktorui ir dukrai Marijai bei Cicero Lietu-
vių Bendruomenės valdybos narei Audronei Bernatavičienei už
jautrius atsisveikinimo žodžius.

Dėkojame karsto nešėjams a. a. Alekso sūnums Viktorui,
Leonui, Antanui, anūkams Tomui,  Zachary,  Robert; proanūkiams
Johnny ir Billy.

Ačiū laidojimo namų direktoriui Donald M. Petkui už nuo-
širdų patarnavimą.

Nuoširdi mūsų padėka visoms organizacijoms, giminėms,
draugams, pažįstamiems Čikagoje ir Lietuvoje, išreiškusiems
mums užuojautą, už gėles ir aukas, už užprašytas šv. Mišias už  a.
a. Alekso sielą.

Ilsėkis ramybėje, brangus  Aleksai.

Liūdinti Šatų šeima ir giminės

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Su giliu liūdesiu ir meile
prisimenu, kad prieš metus,
2008 m. rugpjūčio 5 d., bran-
gioji mano sesutė Jadziunė pa-
liko mane didžiam skausme ir
liūdesy, kuris kankina iki šir-
dies gelmių.

Dieve, teesie tavo valia.

Nuliūdusi 
sesuo Eleonora ir kiti

giminės

A † A
JADVYGA

GRUODIENĖ
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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

�T. Daukanto jūrų šaulių kuopa
rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. visus kviečia į tradicinę gegužinę,
kuri vyks Ateitininkų namų ąžuo lyne
adresu: 1380 Castlewood Drive, Le -
mont, IL 60439;  (skaitytojų dėme-
siui: pakeistas Ateitininkų namų ad -
resas, ankstesnis adresas buvo 12690
S. Archer Ave., Le mont, IL 60439).
Gros A. Blažukas,  bus šokiai, žaidi-
mai bei loterija. Jūsų laukia ne pa -
prastai skanus maistas ir didelis pa -
sirinkimas gėrimų. Prašome už sukti,
nepasididžiuoti. Visų laukiame ir tik -
rai nenuvilsime.

�Po 10:30 val. r.  šv. Mišių Jėzui -
tų koplyčioje Jaunimo centro kavinė-
je nuo rugpjūčio 9 d. sekmadieniais
lankytojai vėl bus vaišinami kava ir
py ragais. 

�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.

�Rugsėjo 6 d. JAV LB Vidurio-
Vakarų apygarda Pasaulio lietuvių
centro sodelyje ruošia gegužinę.

�Rugsėjo 11–13 d. PLC vyks 56-
asis Santaros-Šviesos federacijos su-
važiavimas. Daugiau informacijos
tel.: 630-852-3887.

�Rugsėjo 12 d., šeštadienį, Atei -
tininkų namuose Lemonte vyks šių
namų 30 metų jubiliejaus pokylis. 

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį:
Morton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Či-
kagos lietuvių opera pristatys prem-
jerą – Johann Strauss operetę ,,Šikš-
nosparnis”. Pradžia 3 val. p. p. Pasi-

teirauti tel. 773-501-6573. Anksčiau
įsigyti bilietai galioja.

�Lietuvoje žurnalistė Aldona
Žemaitytė ruošia knygą apie išeivijos
rašytoją Birutę Pūkelevičiūtę. Jai
reikia B. Pūkelevičiūtės knygos
,,Atradimo ruduo”,  išleistos 2000 m.
JAV.  Galintį paaukoti šią knygą,
prašome atsiųsti  ją ,,Draugui”, 4545
W. 63rd St., Chicago, IL 60629.
Knyga bus persiųsta į Lietuvą A.
Žemaitytei.

�Madison Vilnius susigiminia -
vusių miestų organizacijos (MVSC)
vasaros gegužinė vyks rugpjūčio 16
d., sekmadienį, 4 val. p.p. Burrows
Park, 25 Burrows Road, Madison.
Dau giau informacijos : 

jolantukas@yahoo.com

�,,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 ,,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.

IŠ ARTI IR TOLI...

Visi ateitininkai, ypač sendraugiai, sekmadienį, rugpjūčio 9 d.,  12:15 val.
p. p. kviečiami susipažinti su ,,Ateities” žurnalo redaktore Reda Sopranaite.
Susitikimas vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kiemelyje prie Pa -
saulio lietuvių centro (esant lietui renginys vyks pastato viduje).

Redaktorė papasakos apie Lietuvos ateitininkus ir jų veiklą, apie pasi -
ruošimą 2010 metais Vilniuje vyksiančiam Ateitininkų kongresui. 

Žurnalo ,,Ateitis” redaktorė R. Sopranaitė – Vilniaus krašto ateitininkų
valdybos narė, prelato Juozo Prunskio premijos laureatė. Į Čikagą ji atvyko iš
Ateitininkų sendraugių sto vyk los Dainavoje.

Susitikimas su ,,Ateities” redaktore

Ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje stovyklaujančios korp. Giedra
na rės susitiko su Reda Sopranaite, ,,Ateities” redaktore. 
Iš kairės pirmoje eilėje: Indrė Tijūnėlienė, R. Sopranaitė, Irena Polikaitienė,
Ri ta Venclovienė; antroje eilėje: Rasa Kasniūnienė, Raminta Merchertienė ir
Min ga Valaitienė.                                                    Dainos Siliūnienės nuotr.

�Kviečiame visus visus daly -
vau ti ALT Sąjungos Čikagos sky -
riaus rengiamoje gegužinėje, kuri
įvyks rugpjūčio 23 d., 12 val. p. p.
Atei tininkų namų ąžuolyne (1380
Castlewood Dr., Lemont, IL). Mu zi -
ka, maistas, loterija. Atvykite pa -
bendrauti su draugais.

,,Draugo” knygos sutiktuvės
Knygos 

,,‘Draugas’ –100. 
Už tikėjimą ir lietuvybę”

sutiktuvės 
vyks

rugsėjo 20 d., sekmadienį, 

Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre,

14911 127th St., Lemont, IL 60439

Pradžia 12:30 val. p. p.

Apie knygą kalbės
dienraščio  bendradarbis 

Aleksas Vitkus
Norintys galės šią knygą įsigyti. Užsisakę ir sumokėję už knygą ją gali

atsiimti ,,Draugo” ad ministracijoje darbo dienomis nuo 9:30 val. r. iki 4:30 val.
p.p. Tie, kurie neužsisakė knygos, ją gali nusipirkti ,,Draugo” knygynėlyje.
Čekius rašyti: ,,Draugas”. Siųsti ,,Draugo” administracijai adresu: 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629.

Po 32 metų – 2010 m.  – išeivijos Dainų šventė vyks Toronte, Kanadoje. Įvairūs
renginiai linksmins IX Dainų šventės dalyvius ir žiūrovus. Torontas jau laukia ir
ruo šiasi visus – dainos mylėtojus, vadovus, dainininkus ir klausytojus – nuošir džiai
priimti. Kanadiečiai ne tik laukia suvažiuosiančių išeivijos dainininkų, bet ir patys
aktyviai dalyvavo Dainų šventėje Lietuvoje.  Alberta choristus Vilniuje sutiko mū -
sų korespondentė.

Ramunės Kubiliūtės nuotr.


