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,,Gazprom”: brangsta nafta, brangs ir dujos

CŽV kalèjimo buvimas Lietuvoje nepatvirtintas

Vilnius, rugsėjo 9 d. (ELTA) –
Vilniuje kitą trečiadienį, rugsėjo 16
dieną, Lietuvos kvietimu su darbo vi-
zitu lankysis Baltarusijos preziden-
tas Aleksandr Lukašenka.

Pasak Užsienio reikalų ministe-
rijos, planuojama, kad viešnagės me-
tu Baltarusijos vadovas susitiks su
Lietuvos prezidente Dalia Grybaus-
kaite, dalyvaus Lietuvos ir Baltaru-
sijos tarptautinio ekonominio foru-
mo ,,Baltarusija ir Baltijos jūros ša-
lys: naujos bendradarbiavimo plėtros
galimybės” atidaryme, parodų centre
,,Litexpo” atidarys Baltarusijos pa-
rodą ,,Belarus Expo 2009”.

Krizė tarp Europos Sąjungos
(ES) ir Baltarusijos kilo 1996 m., kai
Bendrija paskelbė apribojimus šaliai.
To priežastis buvo A. Lukašenka pa-
siūlytas referendumas, kuriuo buvo
pratęsta jo kadencija. ES balsavimo
rezultatų nepripažino.

Nauji santykiai tapo įmanomi,
kai Baltarusijos vyriausybė įvykdė
ES keliamus reikalavimus. ES rei-
kalavo paleisti politinius kalinius ir
2008 m. surengti demokratiškus ir
skaidrius parlamento rinkimus. Ge-
gužę Minskas buvo įtrauktas į ES
Rytų partnerystės programą.

A. Lukašenka šių metų balandį
surengė pirmą per 10 metų kelionę į
Vakarus – Italijoje jis susitiko su po-
piežiumi Benediktu XVI ir Italijos
premjeru Silvio Berlusconi. Pasku-
tinį kartą A. Lukašenka į Lietuvą bu-
vo atvykęs 1998 m., kuomet Medi-
ninkuose susitiko su tuometiniu Lie-
tuvos prezidentu Valdu Adamkumi.

Vilnius, rugsėjo 9 d. (Delfi.lt) –
Amerikos televizijos naujienų tarny-
bai „ABC News” pranešus, kad netoli
Vilniaus galėjo būti įkurdintas slap-
tas Centrinės žvalgybos valdybos
(CŽV) kalėjimas, kuriame neva galėjo
būti laikomi „al Qaeda” teroristai,
Lietuvos parlamento komitetai to-
kios informacijos patvirtinti negali.
Buvo surengtas bendras Užsienio rei-

kalų bei Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetų posėdis, tačiau iš tu-
rimos informacijos parlamentarai iš-
vadų daryti negali bei neturi „kab-
liuko”, už kurio galėtų užsikabinti ir
pradėti parlamentinį tyrimą.

Atmesta ir tikimybė, kad kalėji-
mas galėjo būti įkurdintas buvusioje
sovietų karinėje bazėje Rūdninkuo-
se. Pasak Nacionalinio saugumo ir

gynybos komiteto (NSGK) pirminin-
ko Arvydo Anušausko, būtent tuo
metu, kai Lietuvoje neva veikė šis
kalėjimas, buvusi sovietų karinė bazė
buvo naudojama sprogmenims ar au-
tomobiliams laikyti, o užsienio šalių,
konkrečiai, Prancūzijos, pareigūnai
šioje vietoje lankėsi dėl to, kad svars-
tyta Rūdninkuose įkurti bendrą mo-
kymo centrą. Nukelta į 6 psl.

Lietuvoje lankysis
Baltarusijos
prezidentas

Vilnius, rugsėjo 9 d. (Delfi.lt) – Šiluvoje rugsėjo 8–15 d. švenčiami beveik
pusės tūkstantmečio tradiciją turintys Švč. M. Marijos Gimimo, dar vadinami
Šilinių, atlaidai. Pirmieji piligrimai, kurie iš Kryžių kalno į Šiluvą pėsčiomis žy-
giavo 3 dienas, jau pasiekė Šiluvą. Daugiau kaip 1,200 jaunųjų piligrimų, va-
dovaujamų Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, nepaisant nuovargio ir lie-
tingo oro, į Šiluvą atėjo džiugiai nusiteikę. Anot Kauno arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus, šių metų atlaidai Šiluvoje išsiskiria tuo, kad jų metu minima šv.
Brunono auka ir Lietuvos vardo tūkstantmetis. D. Cidzikaitės nuotr.

Šiluvoje prasideda atlaidai

Vilnius, rugsėjo 9 d. (ELTA) –
Augant naftos kainoms, brangs ir du-
jos, sako Lietuvoje viešintis ,,Gazprom”
valdybos pirmininkas Aleksej Miler.

Kaip po susitikimo su premjeru
Andriumi Kubiliumi teigė A. Miler,
,,Gazprom” numato, kad maždaug 70
dolerių už barelį šiemet kainuojanti
nafta 2010 m. brangs iki 100 dol. už
barelį. Rusijos dujų milžino vadovas
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aiškino, kad dujų kaina yra susijusi
su naftos kaina, taigi tikėtina, kad
brangs ir dujos.

Premjeras A. Kubilius teigė, jog
per pokalbį su A. Miler buvo nagrinėti
naftos kainų susidarymo principai.

,,’Popierinės naftos’ kainų bur-
bulas yra tam tikra prasme panašus į
tai, ką matėme vykstant praėjusiais
metais su visais bankų burbulais”, –

sakė Vyriausybės vadovas A. Kubilius.
Susitikime taip pat dalyvavęs

energetikos ministras Arvydas Sek-
mokas sakė, jog per pokalbį buvo kal-
bėta ir dujų pardavėjų pelnų regulia-
vimo dujų įmonėse tema, bet esą di-
desnių priešpriešų diskutuojant apie
tai nebuvo.

,,Gazprom” valdybos pirminin-
kas tikino, kad Šiaurės Europos du-
jotiekio projektas ,,Nord Stream”
ekologiniu požiūriu yra visiškai sau-
gus. Pasak A. Miler, ekologiniu po-
žiūriu daug pavojingesni yra sausu-
ma einantys dujotiekiai.

Savo ruožtu A. Kubilius dar kar-
tą pakartojo, kad Lietuva šį projektą
vertina neigiamai.

Lietuvos aplinkos ministerija pa-
žymi, jog dujotiekio, planuojamo ties-
ti iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jū-
rą, poveikio aplinkai (PAV) ataskaita
nėra pakankamai išsami, kad poveikį
sukeliančiose šalyse būtų galima pra-
dėti svarstyti leidimų dujotiekio tie-
simui ir naudojimui išdavimo klausi-
mus.

Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities pasienyje Šakių rajone atidarytas tran-
zitinis dujotiekis. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Mokslo metams prasidėjus,
Lietuvos Respublikos ir Jungti-
nių Amerikos Valstijų prezidentai
tarė žodį mokiniams, studen-
tams, mokytojams, dėstytojams,
tėvams ir globėjams. Lyginant
šių dviejų vadovų kalbas, žino-
ma, pirmiausia į akis krenta jų
nevienodas ilgis (Obama tekstas
siekia bene 3 spausdintus kom-
piuterio lapus, Grybauskaitės
yra vos 3 paragrafų). Tačiau kur
kas didesnis skirtumas slypi
prezidentų retorikoje, kuri, jei
turėčiau vertinti, stipresnė pa-
sirodė JAV prezidento kalboje.
Nors esu jau išaugusi iš studen-
tinio amžiaus (nors sakoma, kad
studentais liekame visą savo
gyvenimą), prisiminusi ne to-
kius jau tolimus tuos laikus, ma-
nau, jog man labiau patiktų ne
proginė Grybauskaitės kalba,
bet Obama imperatyvai, įparei-
gojantys jaunimą prisiimti atsa-
komybę. Visų pirma – atsako-
mybę už mokymąsi.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

ATEITININKŲ NAMAI
30 metų jubiliejaus proga siūlome pokalbį su Ateitininkų namų —

kultūrinio ir dvasinio centro — valdybos pirmininke Vida Maleiškiene
– Kokia Ateitininkų namų

(AN) įsikūrimo istorija?

– Prieš daugiau kaip 30 metų
atsirado susipratusių idealistų atei-
tininkų, kurie norėjo, kad ateitinin-
kai turėtų savus namus ir galėtų
plėsti savo veiklą. To sumanymo prie-
šakyje buvo a.a. Elenutė Razmienė,
kuri uždegė kitus prisijungti ir pirkti
šiuos namus. Tai buvo: dr. Antanas ir
Elenutė Razmos, dr. Kazimieras ir
Aldona Rimkai, dr. Kazys ir Marija
Ambrozaičiai, dr. Petras ir Stefa Ki-
sieliai, dr. Regina ir Henrikas Pad-
leckai, Vanda ir Zenonas Petkai, dr.
Linas ir Rima Sidriai, dr. Vaclovas ir
Augusta Šauliai, dr. Bronius ir Vita
Valadkos ir dr. Eugenija ir Algis Žu-
kauskai. Buvo išrinkta taryba bei val-
dyba, ir prasidėjo veikla. Valdybai te-
ko didelis krūvis, nes reikėjo aptvar-
kyti apleistus namus. Pasamdė pri-
žiūrėtojus, kad kas nors visada būtų
tuose namuose ir prižiūrėtų aplinką.
Po to pradėjo rinktis įvairūs vienetai
savo veiklai. Valdyba rūpinasi ne vien
namų išlaikymu, bet ir kultūriniu, ir
dvasiniu puoselėjimu.

– Ką pasakytumėte apie Atei-
tininkų namų patalpas, turimą
plotą ir kaimynus?

– Namų patalpos yra gan didelės.
Tai yra buvęs Arthur Schmidt vasar-
namis, todėl nebuvo pritaikytas orga-
nizacinei veiklai. Turime 5 miega-
muosius, raštinę, biblioteką, saloną,
valgomąjį, virtuvę, vadinamą ,,porch”
(St. Ylos menė), ir pilną rūsį. Dar yra
palėpė, kuri nėra įrengta naudojimui.
Visi kambariai, net ir skalbykla, yra
naudojami jaunučių ateitininkų susi-
rinkimams. Turime beveik 7 akrus
žemės. Praėjusį rudenį pirkome šalia
mūsų esantį akrą. Apylinkė – tai re-
zidencinis rajonas, ir kaimynai yra
gan palankūs mums.

– Kas Ateitininkų namais
naudojasi?

– Daugiausia naudojasi ateiti-
ninkai: jaunučiai bei jauniai, moks-
leiviai, studentai ir sendraugiai. Po-

sėdžiauja Š. Amerikos ateitininkų
taryba, Ateitininkų šalpos fondas,
Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacija, Į Laisvę fondas, skautai,
vyčiai. Jėzuitų Baltic Project čia turi
savo raštinę. AN vyksta rekolekcijos
(kartu su Akademikų skautų sąjū-
džiu), jaunučių, jaunių ir moksleivių
ateitininkų rekolekcijos, kursai, kitų
organizacijų posėdžiai, meno parodos
ar knygų pristatymai. Šeimos šventės
– krikštynos, vestuvės, Pirmoji Ko-
munija, mokslo užbaigtuvės, geguži-
nės ir t.t. Tenka išnuomoti ir ame-
rikiečiams.

– Kas juose gyvena?

– Turime žmones (tai pora), ku-
rie prižiūri namus bei aplinką, jie turi
butelį virš garažo.

– Ar yra galimybių kokiam
svečiui ar viešniai, pvz., iš Lie-
tuvos besilankančiai ,,Ateities”
žurnalo vyr. redaktorei, juose
porai dienų apsistoti?

– Tos galimybės jau nebeturime,
nes susidarė nepalankios sąlygos
svečius priimti. Mūsų prižiūrėtojai
turi kitus darbus ir nebegali patar-
nauti svečiams.

– Papasakokite apie AN
(angliškai ,,Ateitis Foundation”),
kaip pelno nesiekiančią organi-
zaciją. Kas sudaro jos narius ir
rėmėjus?

– Prieš daugiau kaip 20 metų adv.
Saulius Kuprys sutvarkė, kad Atei-
tininkų namai būtų visiškai ,,not-for-
profit”, kaip religinė ir jaunimui
tarnaujanti organizacija. Nariai, pa-
aukoję 200 dol., gauna 1 balsą ir turi
teisę balsuoti Namų veiklos reika-
lais. Taip pat yra ir su rėmėjais.

– Kokią valdžią turite? Kas ją
sudaro ir kokios jų pareigos?

– Pradžioje buvo taryba ir valdy-
ba, bet dabar turime tik valdybą, nes
stokojame veikėjų ir pasišventusių
darbininkų. Valdybą sudaro pirmi-
ninkė/as, vicepirmininkas, sekreto-
rius, 2 iždininkai (vienas tvarko bui-
tinius reikalus, kitas – vajus) ir keli
nariai, kurie vykdo kitus projektus.

– Kad ir pelno nesiekianti
organizacija, tačiau jai reikia
lėšų išsilaikyti. Iš kur lėšos atei-
na? Kokie trys pagrindiniai lėšų
šaltiniai?

Ateitininkų namai, Lemont, Illinois, jau 30 metų tarnauja ne vien ateitininkams, bet
visiems lietuviams, norintiems prisiglausti svetinguose namuose.

Jaunučiai ateitininkai su tėveliais Ateitininkų namų paunksmėje 2007 m. rudenį. Dainos Čyvienės nuotr.

Nukelta į 5 psl.
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INGRIDA ŠIMONYTÈ
LR Finansû ministrè

Polemika apie ekonomikos padėtį
čia ir svetur bei Vyriausybės veiksmų
vertinimai dažnai primena pasako-
jimą apie anekdotinį vaistinių lanky-
toją, kuris atėjęs į vaistinę prisiperka
įvairių vaistų (ypač, jei yra žodis „Ak-
cija”) ir geria juos profilaktiškai, ne-
paisydamas to, kad galbūt jo geriami
vaistai vienas kito atžvilgiu veikia
priešingai – vienas vaistas, pvz.,
spaudimą didina, o kitas – mažina.
Tačiau juk visi žinome, kad vaistai
gali dar ir kenkti, ypač jeigu pasi-
skiriami savigydos principais, re-
miantis vien kaimynės sėkmingo gy-
dymosi istorija.

Lygiai taip pat yra apgaulinga
tiesiogiai lygintis su valstybėmis, ku-
rias pasaulio finansų krizė paveikė
mažesniu mastu, nes jų ūkio struk-
tūra, dydis, monetarinis režimas iš
esmės skiriasi nuo Lietuvos, todėl ir
naudotinos priemonės susidariu-
sioms problemoms spręsti, ir jų
pasekmės yra kitos. Antai, vertinant
vien bendro vidaus produkto (BVP)
augimo duomenis, visos ES šalys ir
visos tarptautinės organizacijos turė-
tų masiškai siųsti savo institucijų
pareigūnus į Lenkiją kelti kvalifikaci-
jos, kadangi ši valstybė vienintelė
rodo teigiamus metinius BVP augimo
rodiklius, todėl, matyt, žino ir moka
kažką, ko nežino ir nemoka kiti?

Apie Lenkijos ūkio augimą

Lenkijos ūkio augimo varikliai
šiuo laikotarpiu yra eksportas ir vi-
daus vartojimas. Eksportas – ir mūsų
išgyvenimo šaltinis. Taigi, kodėl Len-
kijos eksportui sekėsi geriau? Pagrin-
dinis atsakymas – zlotas nuvertėjo
sparčiai ir reikšmingai, tai atpigino
Lenkijos produkciją jos prekybos
partnerių ir konkurentų atžvilgiu
taip pat greitai ir stipriai. Gali kilti
klausimas – jeigu zlotui buvo leidžia-
ma taip žemai kristi ir „nieko neatsi-
tiko”, galbūt tai gera išeitis?

Deja, taip nebūna, kad nieko
nebūtų (žr. ,,Šauniojo kareivio Šveiko
nuotykius”), tik pasekmių mastas
gali būti įvairus – zloto nuvertėjimas
neabejotinai neigiamai paveikė Len-
kijos namų ūkius, o tokį poveikį gali-
ma kažkiek toleruoti tik todėl, kad
namų ūkių įsiskolinimas užsienio
valiuta yra santykinai mažas. Tačiau
įtaka vešiesiems finansams akivaizdi
– dideli biudžeto deficitai ir dėl to
auganti skola kartu su zloto nuver-
tėjimu kitąmet artina Lenkiją prie
Konstitucinės 55 proc. BVP skolos ri-
bos, o tai iš Lenkijos valdžios parei-
kalautų itin staigių sprendimų, kurie
visada nepopuliarūs (žinome tai iš
2008 metų gruodžio patirties).

Taigi, ką iš to gali prisitaikyti sau
Lietuva? Nieko. Beveik 20 metų turint
valiutų valdybą ir siekiant galiausiai
pakeisti litą euru turbūt niekas ne-
būtų pataręs rizikuoti ir pasaulio fi-
nansų suirutės metu pereiti prie mums
nebūdingo plaukiojančio kurso reži-
mo bei tiesiog nuvertinti litą, įgyjant
gana abejotiną naudą eksportui (daug
importuojame, kad pagamintume sa-
vo eksportuojamą produktą), tačiau
pasmerkiant visus skolininkus neabe-
jotinai padidėjusioms skoloms (juk
beveik 70 proc. visų suteiktų paskolų
Lietuvoje yra užsienio valiuta)

Apie vidaus vartojimą

Na, o kaipgi su vidaus vartojimu?

Nors Lietuva 2007–2008 metus augo
įspūdingais mastais iš esmės dėl vi-
daus vartojimo, Vyriausybės kritikai
nuolat linkę pamiršti, kas apmokėjo
to vartojimo sąskaitą. Tai buvo sko-
linti pinigai, kuriuos pigiai gaudavo
verslas, namų ūkiai, galų gale, valsty-
bė. Šie pinigai buvo noriai investuoja-
mi į nekilnojamąjį turtą ir su juo susi-
jusias kitas prekes ir paslaugas, tau-
pyti atrodė kvaila, nes buvo manoma,
kad toliau tik augsime. Deja, pigaus
kredito pasaulyje nebėra.

Todėl įsivaizduoti, kad Lietuva
turi bent menkiausių galimybių tą
vidaus vartojimą tikslingai skatinti,
yra naivu – joks šaltinis nepadovanos
Lietuvai 20 milijardų litų, reikalingų
buvusiai vidaus paklausai, maitintai
kreditų, išsaugoti. Galiausiai puikiai
pamatėme, kuo mažai šaliai baigiasi
susižavėjimas greitu augimu per vi-
daus vartojimą, apmokamu dar ne-
uždirbtais pinigais: susitelkę į užda-
ruosius sektorius – statybą, nekilno-
jamojo turto prekybą, mažmeninę
prekybą, kurie nieko neparduoda į
užsienį, o priešingai, daug importuo-
ja, – esame paliesti pasaulio finansų
krizės daug labiau nei kiti.

Apie pajamas

Ar galima teigti, kad Lenkijai se-
kasi geriau ir jos mokestinės pajamos
nemažėja taip dramatiškai kaip Lie-
tuvoje, todėl kad ji nedidino pridėti-
nės vertės mokesčio (PVM)? Nuodug-
niau panagrinėję statistiką pamatysi-
me, kad Lietuvos gyventojų apsipirki-
mai Lenkijos biudžeto tikrai neišgel-
bėjo – PVM pajamos 2009 m. I ket-
virtį buvo 10 proc. mažesnės negu tą
patį 2008 m. laikotarpį, nors mažme-
ninės prekybos apyvarta visą laiko-
tarpį augo.

Taigi, taip tęsdami polemiką, ga-
lime prieiti diskusiją ad absurdum ir
stebėtis, kodėl Lenkijoje pajamos
apskritai krinta – juk jos ūkis, o ypač
prekyba, auga? Atsižvelgiant į tai,
kad Lenkijoje mažėjo pajamų mokes-
čiai mažesnes pajamas gaunantiems
žmonėms, ir, taikant pas mus įpras-
tas klišes, kaimynų biudžeto pajamos
tiesiog negalėjo mažėti, juk čia, Lie-
tuvoje, daugelis žino ir pritaiko tik tą
vieną dėsnį ir Lafero kreivės viršuti-
nę dalį – „mažėjantys mokesčiai visa-
da reiškia biudžeto pajamų augimą”.
O galbūt vis dėlto viskas yra kur kas
subtiliau?

Nepaisydami PVM didinimo, Lie-
tuvoje matome tik trumpalaikį jo po-
veikį kainoms, statistika negailestin-
ga – kainos mažėja (Lenkijoje, beje,
nedidelė, bet infliacija), rodos, tik imk
ir vartok, jeigu jau vartojai net tada,
kai kainos augo po 10 proc. Deja, bė-
da kitur – pasibaigus pigiems kredi-
tams vartojimui tiesiog nebėra finan-
sinių išteklių, tad kaina tampa svarbi.
Juk antai ir Estijos, iki pat šių metų
vidurio nedidinusios PVM, pajamos iš
šio mokesčio (beje, kaip ir kitos pa-
jamos) grįžo į tą patį „ikibuminį”
2006 m. lygį.

Apie lengvatas

Galbūt PVM lengvatos mėsai ir
daržovėms gelbsti Lenkijos biudžetą?
Lietuva turi jau pakankamai ilgą
istoriją, kad savo, o ne kitų pavyzdžiu
įrodytų, kaip spartaus ūkio augimo
metu PVM lengvatos neteikia jokios
naudos vartotojui, o kainos auga dėl
infliacijos. Tokiam poveikiui pasiekti
reikia dviejų dalykų – lėšų pertekli-
niam vartojimui Nukelta į 9 psl.

KUO SERGI, NUO TO IR GYDYKIS
Ar bus sustabdyti gaujų

karai politikoje?
ANDRIUS NAVICKAS

Yra toks pajuokavimas per ašaras: „Kai jau atrodė, kad žemiau nėra
kur kristi, jog pasiekėme dugną, išgirdome, kad po mumis kažkas
dunksi.” Kai jau atrodė, kad kompetencijos ir dorovės kartelę mūsų

politikai nuleido prie pat žemės, pasirodė, kad politinis smukimas prak-
tiškai neturi ribų.

Gal ir gerai, kad triukšminga gauja, pasivadinusi skambiu Tautos prisi-
kėlimo vardu, įsiveržė į Seimą. Viliuosi, jog dabar daugiau žmonių susimąs-
tys, kad šmėžavimas televizijos ekrane nebūtinai susijęs su protu ir kompe-
tencija. Be to, dar kartą galėjome įsitikinti, kad dvasinė prostitucija neišven-
giamai griauna žmogų iš vidaus ir sukarikatūrina net ir tikrai talentingus
žmones. Groteskiškai atrodo Arūno Valinsko ir Aleksandro Sacharuko pas-
tangos vienas kitą palaidoti po kompromatų kriokliu. Tiesa, sakoma, kuo
labiau išpurvini kitą, tuo švaresnis pats sau atrodai. Tačiau dažniau pasiro-
do, kad purvas, kuriuo taip smarkiai svaidomasi, – iš tos pačios balos.

Galima būtų išjungti televizorių ir atidėti į šalį laikraščius, nekreipiant
dėmesio į purvo šou, tačiau jo dalyviai yra žmonės, kuriems per rinkimus
esame patikėję valstybę. Kitas dalykas – tai, ką girdime tūžmingose riete-
nose, pernelyg panašu į nusikalstamų veikų atskleidimą. Tad nepakanka
vien sakyti – „negražu”, bet reikia siekti, kad nusikaltę asmenys būtų nu-
bausti, o valstybei padaryta žala atitaisyta.

Ką vien per praėjusią savaitę sužinojome: labai tikėtina, kad verslinin-
kas G. Žiemelis buvo vienas iš projekto „Tautos prisikėlimo partija” suma-
nytojų ir finansinių rėmėjų. Panašu, jog šis projektas buvo sumanytas gel-
bėjant sunkioje būklėje atsidūrusį verslą. Taip pat ir asmenys, glaudžiai su-
siję su nusikalstamu pasauliu, regis, tikėjosi per šį projektą paveikti valdžios
sprendimus savo naudai. Panašu, kad klastojimai prasidėjo dar kuriant Tau-
tos prisikėlimo partiją. Yra kūrimo procese dalyvavusių žmonių, kurie viešai
tvirtina, jog Teisingumo ministerijai pateikti dokumentai buvo suklastoti.
Lygiai taip pat jau praktiškai nekelia abejonių, kad buvo klastojami Valins-
ko kandidatūrą į prezidentus remiančių asmenų parašai.

Kažkodėl pastaruoju metu daugiausia kalbama apie moralinę atsa-
komybę, apie pasityčiojimą iš Dekalogo, į kurį „prisikėlėliai” tiek apeliavo.
Mano įsitikinimu, ne mažiau svarbu prisiminti ir Baudžiamąjį kodeksą. Vi-
liuosi, jog Lietuvoje jis galioja ir politikams. Pavyzdžiui, tiems, kurie, kaip
tvirtinama, klastojo dokumentus, parašus, taip pat ir tiems, kurie, žinoda-
mi apie įvykdytą nusikalstamą veiką, turimos informacijos neperdavė ati-
tinkamoms institucijoms ir kartu tapo šios veikos bendrininkais. Prisipa-
žinimas, atgailavimas švelnina atsakomybę, bet jos nepanaikina.

Kitas dalykas – klausant Valinsko, Sacharuko ir kitų jų bendrų pasako-
jimų, atrodė, kad kalbama apie kriminalinių recidyvistų, bet ne apie poli-
tikos pasaulį. Pavyzdžiui, aplinkos ministro patarėjo pasakojimas, jog esą jis
buvo šantažuojamas pasirašyti pusantro šimto tūkstančių vertės sutartį su
vienu dienraščiu, kuris priklauso Žiemeliui. Tiek jis, tiek ministras piktino-
si, kad iš ministerijos buvo reikalaujama mokėti didžiules lėšas, nepriklau-
somai, ar ji skelbs savo medžiagą, ar ne. Esą labiausiai kliuvo, jog sutartis
nepalanki. Tačiau negirdėjau, kad būtų panaikintas reikalavimas, sudarant
tokio pobūdžio sutartis, skelbti viešus konkursus. Negi tokie konkursai poli-
tikams tėra formalumas? Panašu, kad taip. Štai vienas Seimo narys, pak-
laustas, ar tiesa, jog spaudė Aplinkos ministeriją pasirašyti sutartį ir atly-
dėjo į ministeriją ją parengusį asmenį, šią informaciją patikslino: esą apie
sutartį jis nieko nežino, o pažįstamą tikrai atlydėjo, nes tas esą turėjo planų
dirbti ministerijoje, ir parlamentaras jį norėjo pristatyti vadovybei. Tarkim,
jis sako tiesą. Kaip po tokio „pristatymo” turėjo atrodyti viešasis konkursas
į valstybės tarnybą, kuriame, kaip suprantu, ketino dalyvauti „pristatyta-
sis”?

Klausimų kyla ir daugiau, tačiau būtų geriau, jei juos užduotų ne apž-
valgininkai, bet prokurorai ar tardytojai. Beje, būtų puiku, kad būtų įdė-
miau pažvelgta ir į šou verslo santykius su nusikalstamo pasaulio atstovais.
Nesinorėtų, kad jie visiškai susilietų, nes televizinės pseudodemokratijos są-
lygomis pernelyg lengvai televizijos laidų herojams dalijami politinio pasi-
tikėjimo mandatai.

Kiek keistai atrodo svarstymai, ar abi „prisikėlėlių” gaujos dalys galės
dirbti vienoje koalicijoje? Jei trauksis, tai kuri? Pala, o ar apskritai bent
vienas „prisikėlėlis” turi teisę likti Seime? Jei iš tiesų buvo suklastoti Tau-
tos prisikėlimo partijos steigimo dokumentai, tai reiškia, jog ši partija įkur-
ta neteisėtai ir negalėjo dalyvauti Seimo rinkimuose.

Tikrai nemanau, jog dabartinėje padėtyje prasminga kalbėti apie prieš-
laikinius Seimo rinkimus. Išeitimi iš dar nematytos politinės kebeknės galė-
tų būti nebent Konstitucijos pataisymas ir Seimo narių sumažinimas, palie-
kant tiek, kiek liktų, pasitraukus „prisikėlėliams”. Kartu sutaupytume pini-
gų ir būtų patenkintas tautos daugumos noras turėti mažesnį Seimą.

Kai paaiškėja, jog į organizmą įsimetė pavojingas pūlinys, kosmetikos
sluoksniai nepadės, reikalinga radikali operacija. Nes kitaip...

Komentaras, skaitytas per ,,Lietuvos radiją”.
Bernardinai.lt
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96-TAJAM LIETUVOS VYČIŲ
METINIAM SUVAŽIAVIMUI

PRAĖJUS

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ
Lietuvos Vyçiû ryšininkè su
visuomene

Robert Duda papasakojo apie
savo ir jo kolegos Ginger Houghton
pastangas padedant ,,Saulutei” įsi-
gyti įvairios medicininės įrangos bei
vaistų. Jis bendradarbiauja su I. Tijū-
nėliene nuo 1996 m. Kaip padėkos
ženklą už paramą Lietuvos našlai-
čiams, I. Tijūnėlienė įteikė Bob Duda
ir Ginger Houghton po gintarinę
gėlytę.

Mandatų komisijos pranešimu,
pirmajame posėdyje dalyvavo 76 as-
menys. Tarp jų: garbės nariai, 51 de-
legatai, 7 apygardų delegatai, 4 sve-
čiai ir 7 Centro valdybos nariai, atsto-
vavę 5 rajonams ir 19 kuopoms. Po-
sėdis baigtas malda, kurią sukalbėjo
prel. Anderlonis.

Vakare vyko pramoginis pažinti-
nis vakaras ,,Chicago Dinner and
International Trolley Tour”. Vakarie-
niavome ,,The Greek Islands” res-
torane. Po vakarienės dalyvavome iš-
vykoje su autobusiukais, pamatėme
žymias Čikagos vietas ir grožybes:
Millenium Park, įvairius etninius
rajonus (italų ir kinų), Buckingham
fontaną. Grįžome į viešbutį pavargę,
bet įdomiai praleidę laiką.

Antroji diena

Penktadienį, rugpjūčio 7 d.,
viešbutyje buvo aukojamos šv. Mišios
už mirusius Lietuvos vyčius ir orga-
nizacijos rėmėjus. Mišias koncelebra-
vo prel. Anderlonis, prel. Algimantas
Bartkus ir prel. Petras Šiurys.

Po Mišių antrą posėdžio sesiją
malda pradėjo prel. Anderlonis.
Centro valdybos pirmininkės antroji
pavaduotoja Becky Pataki perskaitė
organizacijos narystės pranešimą.
Kaip ir visose organizacijose, taip ir
Lietuvos Vyčiuose, nariai jas palieka,
miršta, todėl organizacijos narių

skaičius mažėja. Šiuo metu kartais
yra sunku pritraukti naujų narių, bet
Lietuvos Vyčių organizacija gali di-
džiuotis, kad per paskutiniuosius
metus į jų gretas įstojo 68 nauji na-
riai. Šiuo laiku Lietuvos Vyčių orga-
nizacijai priklauso beveik 2,000 narių
iš 5 apygardų/rajonų ir 46 kuopų. 157
kuopa, Lemont, IL į savo gretas pri-
ėmė 4 naujus narius; į 17 kuopą S.
Boston, MA, įstojo 4 nauji nariai, 144
kuopa Anthracite, PA, pritraukė 12
naujų narių. Minėtos kuopos buvo
apdovanotos dovanėlėmis ir žyme-
nimis. Kuopų nares, kurios surado
daugiausiai naujų narių, yra Barbara
Miller (72 kuopa, Binghamton, NY) ir
Adelė Lichtenberg (17 kuopa, S. Bos-
ton, MA). Abi vytės pritraukė po 4
naujus narius. Larry Domalakes (144
kuopa iš Anthracite, PA) surado net 6
naujus narius.

Irene Ožalis, Lietuvos Vyčių
fondo pirmininkė, perskaitė Fondo
ataskaitą ir papasakojo apie šio
padalinio praėjusių metų veiklą.
Buvo pakeistas vienas iš pagrindinių
šio padalinio statutų: prieš pakeitimą
paramai galėjo būti naudojamos tik
palūkanos, šiuo metu įvairioms vyčių
programoms ir paramai pinigus bus
galima imti iš organizacijos banko

sąskaitos. Tad 2009–2010 metais bus
paaukota: šv. Klaros ligoninei Ute-
noje – 5,000.00 dol.; Lithuanian Child-
ren’s Relief – 3,000.00 dol.; Nekalto
Prasidėjimo bazilikos Šiluvos Merge-
lės Marijos koplyčiai, Washington,
DC – 2,000 dol.; dienraščiui ,,Drau-
gas” – 2,500 dol.; JBANC – 2,000 dol.;
Šiluvos Mergelės Marijos tinklalapiui
patobulinti kita kalba – 1,500 dol.;
jaunųjų vyčių suvažiavimo stipendijai
– 100 dol. kiekvienam dalyviui; 3,000
dol. – Servants of the Lord (Lietuvos
misijai); 1,000 dol. Orphan Care ka-
lėdų dovanėlėms; 2,000 dol. – šv. Ka-
zimiero vienuolynui Pažaislyje, Lie-
tuvoje; 500 dol. – American Professio-
nal Patnership for Lithuanian Edu-
cation (A.P.P.L.E.); 400 dol. – paremti
vieną našlaitį vieneriems metams per
,,Saulutės” organizaciją ir 1,000 dol.
paremti kuopą, kuri globos kitą Lie-
tuvos Vyčių metinį suvažiavimą/sei-
mą.

Toliau I. Ožalis paskelbė rašinio
konkurso laimėtojus: 1-a vieta (300
dol.) teko Natalia Padalino (112
kuopa, Chicago, IL); 2-tra vieta (200
dol.) – Andrea Deksnis (112 kuopa,
Chicago, IL); 3-ia vieta (100 dol.) –
kun. Arvydui P. Rygui (103 kuopa,
Providence, RI). Baigdama savo
pranešima, I. Ožalis prašė visų ir to-
liau teikti paramą Lietuvos vyčių fon-
dui.

Toliau posėdyje Centro valdybos
ritualų komiteto pirmininkė Geor-
giana Macke paskelbė 4-to laipsnio
kadidatus. Tai: Stephany Gustautas
(3 kuopa, Philadelphia, PA), June
Grenier (6 kuopa, Hartford, CT),
Aldona Zajauskas (16 kuopa, Chi-
cago, IL), Brian Johnson (19 kuopa,
Pittsburgh, PA), kun. Alfonas Babo-
nas, Theresa ir Michael Shea (102
kuopa, Detroit, MI) ir seselė vienuolė
Johanna Shainauskas ir seselė Tara-
ciscia Stuglis (abi iš 112 kuopos, Chi-
cago, IL). Kiti 9 ketvirto laipsnio kan-
didatai, kurie negalėjo dalyvauti dėl
įvarių priežasčių, bus pagerbti arti-
miausiu laiku.

Garbės narystės komiteto pirmi-
ninkė, garbės narė Rita Sussko pra-
nešė, kad šiais metais garbės narys-
tės kandidatų nėra. Yra pasiūlytas
vienas kandidatas 2010 m. Tai kun.
Antanas Markus, Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčios klebonas, 16
kuopos vyčių sielovados ir Lietuvos
Vyčių Šiluvos Mergelės Marijos pada-
linio pirmininkas. Delegatai vienbal-
siai patvirtino garbės nario kandida-
tūrą. Kun. Markui garbės narystė bus
suteikta per 2010 metinį suvažiavimą.

Mark H. Bell, Šv. Kazimiero gil-
dijos padalinio pirmininkas, pranešė
apie šio vieneto praėjusių metų veik-
lą. Buvo gauti du palikimai, sudaran-
tys beveik 150,000 dol. Gauta 540
Mišių užsakymų. (Mišias galima už-
sakyti dėl sveikatos, už mirusiuosius
ir specialias intencijas.) Aukų už
80,000.00 dol. buvo nusiųstos kun.
Petrui Šiuriui, Popiežinės Šv. Kazi-

miero lietuvių kolegijos rektoriui. M.
Bell pranešė, kad šiais metais Šv.
Kazimiero gildijai sukanka 20 metų.
Pirmasis šios gildijos susirinkimas
įvyko 1989 m. rugpjūčio 5 d., per Lie-
tuvos Vyčių metinį suvažiavimą. Ka-
dangi finansinė parama klierikams
sumažėjo, reikia žiūrėti į ateitį ir
kurti naujus projektus, siekiant iš-
laikyti kolegiją. Lietuvos Vyčių orga-
nizacija yra vienintelė organizacija,
kuri pastoviai remia kolegiją. Kitos
aukos ateina iš palikimų, stipendijų
klierikams ir iš ,,Villa Lituania”
svečių namų. Praėjusių metų projek-
tas buvo įstatyti dešimt naujų langų
kolegijos pirmame aukšte. Išlaidos
gali siekti daugiau nei 15,000 dol.

Praėjusiais metais spalio 26–28 d.
Šv. Kazimiero kolegija atšventė savo
60 metų sukaktį. Jubiliejinė šventė
buvo įamžinta dokumentiniuose fil-
muose lietuvių ir anglų kalbomis. Tai
pat buvo suprojektuotas jubiliejinis
medalis. M. Bell taip pat supažindino
suvažiavimo delegatus ir svečius su
buvusiu Šv. Kazimiero kolegijos rek-
toriumi, prelatu Algimantu Bartku-
mi ir dabartiniu rektoriumi prelatu
Petru Šiuriu. Prel. Šiurys prisiminė
savo pirmuosius žingsnius Romoje,
sakė, jog manė, jog kai prel. Bartkus
išvyks, jis liks vienas. Prel. Šiuriui šio
suvažiavimo metu buvo priminta,
kad Lietuvos Vyčių organizacija įsū-
nijo Šv. Kazimiero kolegiją, taigi ir jį.
Prel. Bartkus papasakojo apie pra-
ėjusią kolegijos 60-čio šventę. Šia pro-
ga į Romą atvyko ir Vilniaus metro-
politas kardinolas Audrys J. Bačkis.
Per šiuos 60 gyvavimo metų kolegijo-
je studijavo 300 kunigų. 2008 metais
studijavo 8, o šiais metais studijuoja
13 iš Lietuvos.

Naujas statutas patvirtino, kad
nuo šiol Šv. Kazimiero kolegija prik-
lausys Lietuvos vyskupų konferenci-
jai. Abu prelatai padėkojo Lietuvos
Vyčių organizacijai už nuolatinę fi-
nansinę paramą kolegijai. Kaip pa-
dėkos ženklą prel. Šiurys įteikė Lie-
tuvos Vyčių organizacijai prisimini-
mo dovanėlę – specialų Šv. Kazimiero
kolegijos 60-čio medalį.

Mandatų komisija pranešė, kad
šiame posėdyje dalyvavo 65 balsuo-
jantys delegatai: garbės nariai, 5 Cen-
tro valdybos nariai, 8 apygardos dele-
gatai, 45 delegatai, 5 svečiai, atsto-
vaujantys 5 rajonams ir 19 kuopoms.
Posėdis baigtas malda.

Vakare pokylių salėje vyko kul-
tūros vakaras ,,The Sights and
Sounds and Flavor of Lithuania, an
evening at the Balzekas Museum”.
Lietuvos Vyčių organizacijos narys,
LR garbės konsulas Stanley Balze-
kas, Jr. sutiko vyčiams specialiai šiam
vakarui atidaryti savo muziejų. Tu-
rėjome retą progą pamatyti nuosta-
bius muziejaus rodinius. Muziejus
buvo atidarytas 1966 m. Jame yra
daugiausiai su Lietuva susijusių
rodinių už Lietuvos ribų. Aplankėme
kelis muziejaus skyrius: ,,Lithuanian
Through the Ages,” ,,Honored Lit-
huanians”, vaikų muziejų ir ,,War
after War.” Visiems dalyviams buvo
įteikta po šio muziejaus 40 metų gy-
vavimo sukakčiai skirtą jubiliejinį
žurnalą. Po apsilankymo muziejuje
vaišinomės muziejaus ,,Gintaro salė-
je”. Stanley Balzekas, Jr. pasveikino
vyčius ir pasidžiaugė, jog turi galimy-
bę visus pavedžioti po muziejų. Prel.
Anderlonis padėkojo Balzekui už jo
nuoširdumą, svetingumą, pagyrė mu-
ziejų. Vakaro metu klausėmės Stasės
Jagminienės vadovaujamos kapelos
atliekamos muzikos. Vakaras praėjo
gražiai, laikas prabėjo nepastebimai.

Bus daugiau.
Dalis garbės narių pokylio metu.

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

Buvusieji Centro valdybos pirmininkai (iš k.): garbės narė Pranciška Petku-
vienė, garbės narė, 2009 m. išrinkta pirmininke Elena Nakrošienė, garbės
narė Bernice Avižaitė, garbės narė Agnė Mickūnienė, Jonas Mankus ir garbės
narys Robert A. Martin, Jr.

Tęsinys iš rugsėjo 9 d.
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NE ,,DRAUGAS”, BET MES PATYS KALTI

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

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

Perskaitę „Draugo” dienraštyje
Ritonės Rudaitienės laišką nustebs,
išgirdę kaltinimą „Draugui”. Laiško
autorė rašo: „Labai gaila, kad šis
‘Draugo’ ir A.P.P.L.E. bendradarbia-
vimas, neturint dienraštyje specia-
laus skyriaus, kažkaip ‘iškrito’ iš is-
torinės, sukaktuvinės knygos pus-
lapių, nė vienu žodžiu nepaminėtas.”

„Draugo” redakcija negali žinoti

daugelio organizacijų veiklos sukak-
čių. Tai yra pačių organizacijų rei-
kalas. O dėl atskirų skyrių dienrašty-
je reikia kreiptis į „Draugo” redakci-
ją ir su ja tartis, taip pat per tal-
kininką ar talkininkę palaikyti ryšį
su ,,Draugu”, nepamirštant prisidėti
ir prie dienraščio spausdinimo.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

MAÑIAU PRIEKAIÕTAVIMÛ –
DAUGIAU TIKSLUMO

Nežinau, kiek kartų prezidentas
Valdas Adamkus lankėsi ar nesilankė
Ariogaloje kasmet rengiamuose Poli-
tinių kalinių ir tremtinių sąskry-
džiuose (žr. Jeronimo Tamkutonio š.
m. rugpjūčio 18 d. laišką ,,Pagarba ir
pagerbimas”) – tokios statistikos ne-
turiu, bet tvirtinimas, jog jis neatsi-
lankė nė viename sąskrydyje, yra
prasilenkimas su teisybe.

2002 metų vasarą ilgesnį laiką
lankiausi Lietuvoje. Rugpjūčio 3 d.
kartu su žmonos pusbroliu, aktyviu
Politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos nariu, nuvykome į tarptautinį
(dalyvavo atstovų iš kitų kraštų)
sąskrydį, kurio šūkis tais metais buvo
,,Laisvės ugnis – ateities kartoms”.
Sąskrydžio globėjas – Lietuvos Res-

publikos prezidentas Valdas Adam-
kus. Jis į šį renginį atskrido sraigtas-
parniu iš Klaipėdos. 

Klausiausi jo kalbos, stebėjau jį
bendraujant su susirinkusia minia, ir
pats turėjau progą su juo trumpai
pakalbėti. Tam įvykiui atminti turiu
ir keletą nuotraukų.

Ne kartą tarp amerikiečių esu
girdėjęs posakį: ,,Nekvaršink man
galvos faktais, aš jau turiu susidaręs
savo nuomonę” (laisvas vertimas iš
anglų kalbos). Gerai tol, kol taip tik
pajuokaujama. Deja, Tamkutonio
laiškas, įtariu, buvo parašytas kito-
kioje dvasioje. Gaila.

Vytautas Čekanauskas
Los Angeles, CA

Dėl R. M. Lapo recenzi jos
2009 m. liepos 18 d. ,,Draugo”

šeš ta dieniniame priede ,,Kultūra” su
ma  lonumu perskaičiau Raimundo
Ma  riaus Lapo reiklią ir neužgaulią,
bet ir ne glostančią knygos ,,Lietuvių
kul tūrinis paveldas Amerikoje” re -
cen ziją. To kių retai beskaitome. Rug -
pjūčio 8-to sios ,,Draugo” ,,Nuo mo -
nių” skyriuje per skaičiau Sta sės E.
Semėnienės ko men tarą ,,Laz da tu ri
du galus” apie tą pa tį straipsnį, o tik -
sliau, jo autorių. Taip, kaip ir nuo-
monės autorė, knygos ne skai čiau ir
negaliu jos turinio ko men tuo ti. Ta -
čiau, manau, kad R. Lapo ne  dera kal -
tinti nepagarba ambasadoriui Aud -
riui Brūzgai, kuris nepami nė jo, jog
pa sinaudojo savo pirmtako, is toriko
Al fonso Eidinto parengta ir iš leista
me džiaga apie Lietuvos Am ba sados
rū mų Washington, DC is to ri ją ir ne -
pa minėjo, kad tai daro. Visos ci tatos
nekartoju.

Nepatiko man gerb. S. E. Se mė -
nie nės atsiliepimo apie R. M. Lapą to -
nas. Cituoju jos žodžius:  ,,‘Ei! Ma -
riau, who do you think you are?’” Ar
taip kreipiamasi į taiklią ir informa -
ty vią plunksną valdantį rašytoją? Ir
dar anglų kalba! Negali būti, kad to
sa kinio negalima išreikšti lietuviškai,
nors geriau būtų buvę jį palikti as me -
niš kam pasikalbėjimui.

Toliau cituoju Semėnienės nuo -
mo nę: ,,Kas paskatino jį taip, švel niai
tariant, nemandagiai, nedžentelme -
niš kai, gal net įžeisti didžios pagar-
bos vertą, kitų valstybių gerbiamą,
mū sų tėvynei bei tautai atstovaujantį
LR diplomatą. Neužmirškime, juk jis
šiame krašte ir Meksikoje su meile ir
pasididžiavimu neša mūsų valstybės
plazdančią trispalvę, po kuria ir mes
visi sutartinai glaudžiamės.”

Kiekvienas knygos, straipsnio,
re cenzijos, nuomonės autorė ar auto-
rius naudodamasi/s kitų medžiaga tu -
rėtų tai pažymėti ir, jei ambasadorius
Brūzga, sąmoningai ar nesąmo nin gai
to nepadarė, recenzentui pri va lu
atkreipti dėmesį į šį praleidimą. Tai
nėra nei įžeidimas, nei ne man da gu,
tuo labiau nėra ,,nedžentelmeniška”.
Argi reikia Lapui dėl to teisintis? Ar
ambasadorius dėl savo pa rei gų yra
neliečiamas, kai reiškiasi kitoje, ne
savo tiesioginio darbo, srityje? Ar
priėmimas tokių atsakingų pa rei gų,
kaip atstovavimas Lietuvai Jung ti -
nėse Amerikos Valstijose ir Mek si ko -
je iš pagarbos verto ir ryžtingo žmo -
gaus padaro aukštesnio ar že mes nio
rango dievą? Tikrai ne.

Beje, galima ginčytis dar ir su ki -
tais gerb. S. E. Semėnienės teiginiais,
bet paminėsiu vieną. Nelietuviškų as -
menvardžių ir vietovardžių rašymas
dar yra karštai ginčijamas Lie tu vo je.
Kai kuriais atvejais leidžiama vie -
naip, kitais – kitaip. Bet jeigu jau
klau siam, kas labiau priimtina mūsų
iš mintingajai liaudžiai, tai reikia
skir ti tą dalį Lietuvoje gyvenančios
Lie tuvos liaudies nuo dalies čio nyk š-
tės Lietuvos liaudies (visų bangų).
Sten lis, Bridžportas ir Uptonas Sin -
kleris tikrai būtų lengviau paskaito-
mas Lietuvos daliai, neturinčiai daug
rei kalų su kitomis kalbomis, ir tokie
tik rai pastatytų akis susitikę su neiš -
ta riamais Stanley, Bridgeport ir Up -
ton Sinclair. Tada tikrai galėtų klaus -
ti – kas tai, velnias ar gegutė?

Bet argi galima su nuomone gin -
čy tis.

Eglė Juodvalkė
La Grange, IL

Iki šiol spaudoje nebuvo paminė-
ta, kad per Lietuvos tūkstantmečio
dainų šventę Lietuvos prezidentė at-
vyko vilkėdama tautiniais drabu-
žiais. Publika, tą vaizdą pastebėjusi
ekrane, grožėjosi, jai plojo ir džiau-
gėsi.

Tai bent nuostabus pavyzdys ki-
toms lietuvėms moterims, ypač aukš-
tesnėse pareigose, ar tai būtų amba-
sadorės, ambasadorių žmonos, lietu-

vių chorų dirigentės ir t.t.  Ar nebūtų
nuostabu matyti tautiniais drabu-
žiais apsirengusias moteris per ypa-
tingas tautines šventes ir minėjimus?

Ar neprisimename konsulės Ju-
zės Daužvardienės, kuri visuomet ne-
šiodavo garbingus tautinius drabu-
žius per visas lietuvių šventes ir
minėjimus?

Patricia Nelia Paulauskaitė
Chicago, IL

PREZIDENTÈ TAUTINIAIS DRABUÑIAIS –
PAVYZDYS LIETUVÈMS

1994 m. spalio pradžioje, berods,
8-tą ,,Drauge” buvo išspausdinta
mano ir tuo laiku Lemonte apsilan-
kiusio tuometinio Lietuvos Preziden-
to Algirdo Brazausko nuotrauka.
Mudviejų, šalia vienas kito stovinčių
nuotrauka buvo įdėta be mano žinios
ir atrodė lyg dirbtina, nes neatsimi-
niau, kad kartu su Brazausku taip
būčiau ,,pozavęs”. Tuojau pat, be-
rods, kitą dieną, tos nuotraukos iš-
karpa buvo atsiųsta man į namus.
Joje man nukirsta galva ir prierašas:
,,Mirtis, KGB agente.”

,,Dokumentą” saugojau, tačiau
savo netvarkingame archyve jo ne-
randu. Tuo laiku jo neviešinau, nes
gamintoją bandė surasti FBI, tačiau
prisimenu, kad kelias nuospaudas pa-

dalinau artimiems bendradarbiams.
Šiandien man jo labai reikia, ypač
ruošiamai mano 60 metų nusitęsusio
sąlyčio su ,,Draugu” atmintinei. Jei-
gu kuris nors iš mano bendradarbių
šį ,,dokumentą” turėtumėte, labai
prašau bent jo nuospaudą man at-
siųsti. To prašau net ir jo gamintojus,
nes man buvo leista žinoti, kad čia
veikė ne vienas, bet prieš mane, kaip
PLB valdybos pirmininką, tam tikrus
tikslus puoselėjančių, beje, net ir da-
bar, bendraminčių grupė. Manau,
kuris nors iš jūsų bent nuospaudą
saugote. Už paslaugą iš anksto dėko-
ju.

Bronius Nainys
7 Glenview Ln.

Lemont, IL 60439

IEÕKAU SVARBAUS DOKUMENTO

– Pirmiausia, tai naudojimo paja-
mos – nuoma už raštines ir viso-
kiems renginiams. Iš to mes apmoka-
me visas išlaidas namui išlaikyti.
Antra – tai kalėdinių atvirukų vajus –
su jomis ateina aukų, ir trečia – tai
pavasarinė gegužinė su loterija, kur
taip pat gauname nemažai aukų.
Kartais pasitaiko palikimų ar šiaip
kokia didesnė auka. 

– Kaip galima tapti AN rė-
mėju?

– Paaukojus 200 dol. tampi nariu
ir rėmėju.

– Ar tuos 200 dolerių galima
įmokėti palaipsniui ar būtinai iš
karto? 

– Galima įmokėti palaipsniui.

– Bet koks jubiliejus nepra-
eina be didesnių ar mažesnių
renginių ar ceremonijų. Kaip
savo 30-ties metų jubiliejų atšvęs
AN? Kas konkrečiai numatoma
ir kada? 

– Planuojama rugsėjo 12 d. 6 val.
v. surengti pabendravimą, iškilmingą
vakarienę lauke, palapinėje, nes mū-
sų St. Ylos menėje telpa tik apie 100

žmonių. Turėsime veiklos nuotraukų
parodėlę, programą atliks ateitinin-
kai, bus šokiai. Sekmadienį bus auko-
jamos padėkos šv. Mišios Pal. J. Ma-
tulaičio misijoje. 

– Gal turite dar ką nors pri-
durti? 

– Norime, kad kuo gausiau daly-
vautų jaunos šeimos, studentai ir
moks leiviai ne vien šitoje šventėje,
bet prisidėtų prie ateitininkiškos
veiklos. Ateitininkų namai yra ne
vien tik pas tatai, bet ir dvasia. Mūsų
pas tangos yra ne vien tik juos išlai-
kyti ir papuošti, norime, kad AN tap-
tų didesniu kultūriniu ir dvasiniu
centru. Nors Namai lieka toje pat
vietoje, pasikeitė jos oficialus adresas
iš 12690 Archer Avenue į 1380 Cast-
lewood Drive, Lemont, IL 60439.
Turėjome keisti adresą, nes iš tikrųjų
mūsų Namai yra Castlewood Dr. Ad-
resas Archer Avenue buvo naudin-
gas, kol dar tas rajonas nebuvo ap-
statytas.

– Dėkojame už vertingą po-
kalbį. Sveikiname su gražia su-
kaktimi. Visokeriopos sėkmės
mūsų visų Namams!

Kalbėjosi
Romualdas Kriaučiūnas

ATEITININKŲ NAMAI
Atkelta iš 2 psl.
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Rinkosi akademinis jaunimas

Vilnius, rugsėjo 9 d. (Delfi.lt) –
Prasidėjus ekonominiam nuosmu-
kiui smarkiai sumažėjo darbo užsie-
nyje ieškančių žmonių skaičius, rodo
ataskaita. „BBC World Service” už-
sakyto tyrimo duomenimis, jau išvy-
kę į užsienį dažniau ten ir pasilieka
nei grįžta namo. Taip pat pastebėta,
jog sumažėjo išvykusiųjų namie liku-
siems artimiesiems siunčiamų pinigų
sumos.

Ataskaita pateikia gana skirtingą
vaizdą, tačiau apibendrinant galima
pastebėti, kad mažiau žmonių vyksta
darbo ieškoti į užsienį. Pavyzdžiui,
smarkiai sumažėjo į JAV atvykstan-
čių meksikiečių.

Tyrimas taip pat parodė, kad at-
vykėliams kyla didesnė grėsmė pra-
rasti darbą. Tai siejama su tuo, kad
imigrantai dažniausiai dirba tose
pramonės šakose, kurioms nuosmu-
kis smogė labiausiai, – tai statybos ir
aptarnavimo sritis.

Tačiau nepaisant daugeliui gre-
siančio pajamų praradimo, tyrėjai
duomenų, liudijančių apie didelę na-

mo grįžtančių migrantų bangą, neap-
tiko. Tam įtakos gali turėti faktas, jog
daugelio migrantų namuose laukia
dar blogesnės ekonominės sąlygos.
Daugelis taip pat negali išvykti, nes
vėliau bus sunkumų grįžt atgal, ypač
tiems, kurie atvyko nelegaliai.

Tačiau šiems pavyzdžiams gali-
ma rasti ir stulbinančių išimčių. Dau-
gelis iš Rytų Europos šalių į Airiją ar
Jungtinę Karalystę atvykusių darbi-
ninkų jau grįžo namo. Mat kai kurio-
se šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje, eko-
nominės sąlygos taip smarkiai nepa-
blogėjo. Be to, būdami Europos Są-
jungos piliečiai, šie žmonės vėliau ga-
lės į šias šalis sugrįžti.

Kita išimtis – tai, kad išaugo emi-
grantų į Azijos šalis siunčiamų pinigų
sumos. Nors tyrimas didžiausią dė-
mesį skyrė tarptautinei migracijai,
taip pat buvo nagrinėjama milijonų
Kinijos gyventojų migracija iš šalies
gilumos į pakrantės miestus. Paste-
bėta, jog po kasmetinės kinų Naujųjų
metų šventės mažiau žmonių sugrįžo
į pramonės miestus.

Kriz∂ smog∂� emigrantams

Kaunas, rugsėjo 9 d. (,,Draugo”
info) – Jau  tapę tradicija, jog pasku-
tinį vasaros savaitgalį į pajūrį suguža
Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kolegi-
jų studentų atstovybių delegatai. Jie
renkasi į LSS (Lietuvos studentų są-
junga) asamblėją, kuri tuo pat metu
yra ir LSS gimtadienis. 

Šiais metais asamblėja prasidėjo
rugpjūčio 28 d. Klaipėdos universite-
to studentų auloje. Asamblėjos tema
buvo ,,Studentas taškas eLT”. Kaip ir
kiekvienais metais, konferencijoje
kalbėjo LSS prezidentas, didžiųjų
universitetų rektoriai, švietimo mi-
nistras ir viceministras. Po jų pasisa-
kymų buvo užduodami svarbūs stu-
dentijai klausimai – dažniausiai apie
vykstančią švietimo pertvarką.  Ren-
ginio dalyviai išklausė studentų, dok-
torantų ir iškilių visuomenės veikėjų
pranešimus įvairiausiomis temomis
(,,Kelias iki studento: mokykla–aka-

demija”, ,,Studentas–dėstytojas. San-
tykio metamorfozės” ir kt.). 

Antroji asamblėjos diena buvo
skirta svarbiam vaidybiniam žaidi-
mui – senatų, akademinių tarybų
darbo modelio kūrimui. Šis žaidimas
leido pažvelgti, kaip atrodo ar turėtų
atrodyti universiteto valdžia, kuri
sprendžia svarbius studentijos klau-
simus. Po šio žaidimo paplūdimyje
buvo kūrenami laužai, paminėtas
LSS 18-tas gimtadienis. Paskutinę
asamblėjos dieną buvo aptarti rengi-
nio rezultatai, išklausyti patarimai ir
pastabos dėl kitos asamblėjos. 

Pasibaigus konferencijai studen-
tai patraukė į Šventąją, kur apsistojo
visam savaitgaliui. Pajūryje jaunimas
ir toliau bendravo bei diskutavo. Va-
kare vyko programa, kurios metu rei-
kėjo atlikti įvairias užduotis, reika-
laujančias ir grupelių susikalbėjimo,
ir išradingumo. 

SPORTAS

Vilnius, rugsėjo 9 d. (Delfi.lt) –
Ministro pirmininko A. Kubiliaus po-
tvarkiu Kūno kultūros ir sporto de-
partamento (KKSD) prie Vyriausybės
generalinis direktorius Algirdas Ras-
lanas buvo atleistas iš generalinio di-
rektoriaus pareigų. Kaip skelbiama
departamento pranešime, iš pareigų
A. Raslanas pasitraukė savo noru.

Valstybės kontrolei atlikus
KKSD patikrinimą nustatyta, kad A.
Raslanas, pažeisdamas teisės aktų
reikalavimus, paskirstė daugiau kaip
9,5 mln. litų valstybės lėšų. Dėl per-

nai padarytų departamento buhalte-
rinės apskaitos pažeidimų tikrintojai
negalėjo patvirtinti daugiau nei 25
mln. litų išlaidų.

Premjeras priėmė sprendimą at-
leisti A. Raslaną iš pareigų šiam pra-
šant dar nesulaukęs Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos (VTEK)
sprendimo.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. departa-
mentas bus Vidaus reikalų ministeri-
jos sudėtyje, o jo vadovą skirs vidaus
reikalų ministras.

Atleistas KKSD vadovas A. Raslanas

Vilnius, rugsėjo 8 d. (ELTA) – Lenkijoje vykstančio 36-ojo Europos vyrų
krepšinio čempionato antrojo turo rungtynėse D grupėje antradienį Lietuvos
rinktinė 75:86 (23:25, 9:17, 18:18, 25:26) pralaimėjo Lenkijos krepšinin-
kams. Antrąją nesėkmę iš eilės patyrusiai mūsų šalies komandai Simas Ja-
saitis pelnė 21 tašką, Jonas Mačiulis – 14, Marijonas Petravičius – 13. Antrąją
pergalę iškovojusiai Lenkijos rinktinei Maciej Lampe surinko 22 taškus, David
Logan – 19, Michal Ignerski – 16. EPA-ELTA nuotr.

CŽV kalèjimo buvimas nepatvirtintas 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (ELTA) – Užsienio reikalų ministerijoje pristatytas
prof. dr. Tomo Remeikio parengtas dokumentų rinkinys ,,Lietuvos Respublikos
užsienio politika 1939–1940 metais”. Čikagoje gyvenantis išeivijos istorikas ir
politologas T. Remeikis nuolat bendradarbiauja su Lietuvos mokslo įstaigomis.
Rinkinio sudarytojas gilinasi į Lietuvos užsienio politikos problemas, yra gerai
susipažinęs su užsienio šalyse saugomais didžiųjų valstybių diplomatijos isto-
rijos šaltiniais ir straipsniais. Į naująjį dviejų tomų dokumentų rinkinį T. Re-
meikis įtraukė daugiau kaip 600 Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir diplo-
matinių atstovybių dokumentų, saugomų Lietuvos centriniame valstybės ar-
chyve.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. – profesorius dr. Tomas Remeikis.

Atkelta iš 1 psl.
,,Dėl piniginių ir kitų dalykų

planas buvo neįgyvendintas”, – sakė
A. Anušauskas.

„Rūdninkuose tos patalpos bū-
tent tuo metu buvo nuolat tikrina-
mos. Ten buvo laikomi iš gyventojų
atimti sprogmenys,  automobiliai, jų
buvo labai daug. Žmonių judėjimas
ten labai įtemptas, rengiamos vaikų
stovyklos, apsauga įrengta vien dėl
to, kad yra šaudykla”, – gautą infor-
maciją vardijo politikas.

A. Anušauskas taip pat išreiškė
nusistebėjimą kai kuria „ABC News”
žurnalisto Matthew A. Cole turima
informacija. Politikas su šiuo kores-
pondentu susirašinėjo elektroniniu
paštu ir viename laiškų amerikiečių
žurnalistas paminėjo, kad artimiau-
siu metu Europos Taryba ketina Lie-
tuvą įtraukti į CŽV kalėjimus pri-
glaudusių šalių sąrašą.

„Iš Užsienio reikalų ministerijos

(URM) atstovų mes negavome infor-
macijos, kad Lietuva šiuo klausimu
būtų kaip nors judinama tokiu lyg-
meniu. O korespondentas teigia, kad
tai vos ne artimiausiu metu išaiškė-
siantis faktas”, – nusistebėjimo ne-
slėpė A. Anušauskas.

Komiteto pirmininkas teigia iš
amerikiečių žurnalisto gavęs atsaky-
mą, kad jis niekuomet neperduos jo-
kių dokumentų, kuriuos ,,gal ir turi”.
,,O gal ir neturi?”, – gūžčiojo pečiais
A. Anušauskas.

Pasak politiko, bendrai posė-
džiavę komitetai nutarė pavesti Lie-
tuvos URM kreiptis į JAV įstaigas dėl
informacijos. „Atsiradus kokioms
naujoms aplinkybėms, mes prie šio
klausimo galėtume sugrįžti, bet kiek-
vienam tyrimui reikalinga kokia nors
medžiaga, mes negalime skelbti tyri-
mo, neturėdami bent už ko užsika-
binti”, – sakė NSGK pirmininkas.

Lietuvos studentų sąjungos asamblėjos dalyviai.             Luko Gudonio nuotr.
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* * *
Rusija skirs papildomas pajėgas

ir lėšų Abchazijos jūros sienos ap-
saugai nuo Gruzijos, kuri nuo šių
metų pradžios Abchazijos akvatorijo-
je sulaikė daugiau nei 20 laivų, pra-
neša gazeta.tu. Tai pareiškė Rusijos
federalinės saugumo tarnybos pasie-
nio tarnybos vadovas Vladimir Pro-
ničev per susitikimą su Abchazijos
vadovu Sergej Bagapša. 

KABULAS
Jungtinės Valstijos pareiškė, kad

galutiniai Afganistano prezidento
rinkimų, kuriuos aptemdė pažeidi-
mai ir balsų klastojimas, rezultatai
gali paaiškėti tik po kelių mėnesių.
Pranešta, kad perrinkimo siekiantis
prezidentas Hamid Karzai sutvirtino
savo užimamą vietą ir jau užsitikrino
daugiau kaip 50 proc. balsų, kurie
reikalingi, kad nebūtų rengiamas
antrasis rinkimų ratas.

* * *
JAV specialiosios pajėgos išlaisvi-

no Afganistane pagrobtą dienraščio
,,The New York Times” žurnalistą,
tačiau jo kolegą afganistanietį nužu-
dė talibai, pranešė vienas Afganis-
tano pareigūnas. Stephen Farrell ir jo
bendradarbio Sultan Mohammad bu-
vo pasigesta šeštadienį šiaurinėje Kun-
dūzo provincijoje, kurioje per NATO
oro pajėgų smūgį žuvo civilių gyven-
tojų ir dešimtys talibų kovotojų.

ATLANTA
Viename kilnojamų namų parke

Džordžijoje praeitą mėnesį nužudyti
žmonės mirė nuo smūgių buku daik-
tu, pranešė vietos policija. Apie šį
masinį nužudymą policijai pranešė
Guy Heinze jaunesnysis, kuris pra-
nešė, kad jo šeima išžudyta. Vėliau
šis 22 metų jaunuolis buvo suimtas,
pateikus kaltinimus dėl aštuonių sa-
vo šeimos narių nužudymu. 

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton spalio viduryje planuoja apsi-
lankyti Rusijoje, pareiškė šalies dip-
lomatinės žinybos sekretorius spau-
dai Ian Kelly. Kaip tikimasi, atvykus
valstybės sekretorei pradės dirbti
Rusijos ir Amerikos komisija dėl ben-
dradarbiavimo įvairiomis kryptimis –
ir kultūros bei pilietinės visuomenės,
ir sveikatos apsaugos bei masinio
ginklo neplatinimo srityse.

Pasaulio naujienos

KIJEVAS
Kito varianto Ukrainos įstojimui

į NATO nėra, pareiškė Ukrainos
prezidentas Viktor Juščenka interviu
Lenkijos laikraščiui „Rzeczpospoli-
ta”. Į laikraščio klausimą, kaip jis
vertina NATO atstovo teiginį, „kad
organizacija kariniu būdu nerems
Ukrainos”, V. Juščenka atsakė: „Mes
nenorime karinės paramos. Mes sie-
kiame įeiti į visos Europos kolektyvi-
nio saugumo sistemą, o tokia sistema
yra NATO.” „Nė viena didelė valsty-
bė neketina savarankiškai rūpintis
savo saugumu, nei Prancūzija, nei
Vokietija”, – pridūrė Ukrainos prezi-
dentas. 

PARYŽIUS
Prancūzija perima svarbias

NATO karinės vadovybės pareigas,
kurios per organizacijos 60 metų
istoriją visą laiką priklausė Jungtinių
Valstijų kariškiams. Prancūzijos oro
pajėgų generolas Stephane Abrial
pakeis JAV Jūrų pėstininkų korpuso
generolą James Mattis, kuris šiuo
metu vadovauja JAV Jungtinei pajė-
gų vadovybei (USJFCOM) ir yra
NATO Sąjungininkų transformacijos
vadavietės (ACT) vyriausiasis vadas.

RYGA
Latvijos vyriausybė nusprendė

atleisti iš šalies karinių jūrų pajėgų
(KJP) vado pareigų Aleksandr Pavlo-
vič, kuris įsivėlė į minų tralerių pir-
kimo Danijoje skandalą. Gynybos mi-
nistras A. Pavlovič atleidimą aiškina
tuo, kad netrukus baigiasi jo įstaty-
mu nustatytas įgaliojimų KJP vado
pareigose laikas. 

MASKVA
Rusijos tyrėjai, apžiūrėdami sau-

sakrūvį ,,Arctic Sea”, nerado laive
uždraustų gabenti prekių. ,,Tyrėjai
atidžiai apžiūrėjo krovinį laive –
miško medžiagą ir pjautinę medieną”
– pareiškė agentūrai ,,Interfax” Ru-
sijos generalinės prokuratūros atsto-
vas. Jis papasakojo, kad laivas buvo
apžiūrėtas tiesiai atviroje jūroje.
Pasak jo, tyrėjų grupė dirbs laive dar
kelias paras.

EUROPA

Stambulas, rugsėjo 9 d. (AP/
BNS) – Šiaurės Vakarų Turkiją už-
klupę staigūs potvyniai nusinešė ma-
žiausiai 23 gyvybes, yra dingusiųjų be
žinios. Per potvynį didžiausiame ša-
lies mieste Stambule ir aplink jį esan-
čiuose rajonuose apsemtos gatvės ir
namai.

Vanduo nuplovė mašinas, kai ku-
rie vairuotojai įstrigo automobilių
viduje. Televizijų rodomuose vaiz-
duose matyti, jog netoli Stambulo oro
uosto esančios gatvės atsidūrė giliai
po vandeniu.

Potvynius sukėlė dvi dienas siau-
tusios liūtys, vadinamos didžiausio-
mis per 80 metų. Kylant vandeniui
policijos ir kariniai sraigtasparniai
Stambulo centre ir priemiesčiuose
gelbėjo žmones nuo namų stogų.
Žmonės į saugias vietas iš potvynio
zonos buvo gabenami ir valtimis. La-

biausiai nuo potvynio nukentėjo že-
miau esanti vakarinė (europinė)
miesto, išsidėsčiusio abipus Bosforo
sąsiaurio, skiriančio Europą ir Aziją,
dalis.

Stambulo gubernatorius Hikme-
tas Cakmakas padėtį Ikitelio rajone
pavadino „katastrofiška”, praneša
vietos žiniasklaida. Gretimuose mies-
teliuose apsemti keliai, namai ir
ūkininkų laukai, sugriuvo mažiausiai
du tiltai.

„Mus liūdina žmonių žūtys. Kai
kurie žmonės dingę, mes vis dar jų
ieškome”, – cituojamas Turkijos mi-
nistras Mustafa Demir.

Potvynis kilo po smarkių liūčių,
besitęsiančių nuo pirmadienio. Pra-
nešta, kad kai kuriose šalies vieto-
vėse per kelias valandas iškrito 24 cm
lietaus. Sinoptikai numato, jog lietus
nesiliaus ir artimiausiomis dienomis.

RUSIJA

Potvynis Stambule nusinešè kelias
dešimtis gyvybiû

Prezidentui Barack Obama bai-
gėsi ne tik vasaros atostogos, bet ir
,,medaus mėnuo” Baltuosiuose rū-
muose. Prasidėjęs laikotarpis bus le-
miamas jo jaunai administracijai, o
labiausiai amerikiečiai stebės, kaip
seksis vykdyti sveikatos apsaugos
pertvarką. Sunkiomis aplinkybėmis
prezidentas sulaukė buvusios JAV
pirmosios ponios pagyrimo.

Buvusi JAV pirmoji ponia Laura
Bush gyrė savo vyro pareigų perė-
mėją prezidentą B. Obamą ir, kitaip
nei daugelis respublikonų, sakė, kad
jis gerai atlieka savo darbą itin sun-
kiomis aplinkybėmis.

Išsamiame pokalbyje CNN tele-
vizijai, kurį davė Paryžiuje, L. Bush
išdėstė savo mintis ir apie pirmąją
ponią Michelle Obama, padėtį Afga-
nistane bei savo gyvenimą po nera-
mių aštuonerių metų Baltuosiuose
rūmuose.

Būdama šalia prezidento George
W. Bush Laura daug dėmesio skyrė
kovai su pasauliniu neraštingumu.
Su šia misija ji lankėsi ir Paryžiuje.
Paprastai labai santūri ponia L. Bush
gynė B. Obama sprendimą kreiptis į
amerikiečių moksleivius naujų mok-
slo metų proga. Ši prezidento kalba
buvo rodoma visoje šalyje. B. Obama
sprendimas nepatiko daugeliui res-
publikonų, kurie baiminosi, kad jis
pasinaudos proga savo politinėms

pažiūroms propaguoti. Tačiau L.
Bush pareiškė, jog kreiptis į moks-
leivius bei juos padrąsinti kaip tik ir
yra tai, ką turi daryti prezidentas. O
tėvai turėtų sekti jo pavyzdžiu ir
skatinti savo vaikus likti mokykloje,
daug mokytis ir siekti savo svajonių.

L. Bush nuomone, nesąžininga
klijuoti B. Obama ,,socialisto” etike-
tę, kaip daro kai kurie jo kritikai. Ji
pareiškė nusivylimą labai poliarizuo-
ta šių dienų Amerikos politika. Kaip
vieną tokios poliarizacijos priežasčių
L. Bush nurodė tai, kad yra daug apy-
gardų, kuriose rinkėjai griežtai pa-
siskirstę arba į konservatyvaus, arba
į liberalaus sparno šalininkus. B.
Obama žmona Michelle sulaukė jos
pagyrų už tai, kad sugebėjo paversti
Baltuosius rūmus ,,patogiais namais
savo šeimai”.

L. Bush sakė, kad jos vyras ,,gy-
vena gerai”, jiedu abu dabar rašo
prisiminimus. Ji įsitikinusi, kad ga-
liausiai G. W. Bush bus prisimintas
kaip žmogus, ,,gynęs laisvę ir savo ša-
lies saugumą”. Paklausta, ką pasa-
kytų kritikams, kurie teigia, kad G.
W. Bush aštuonerių metų valdymas
neigiamai paveikė pasaulį, L. Bush
atsakė: ,,Pasakyčiau, jog tai visiška
netiesa. Tokie žmonės neteisingai įsi-
vaizduoja ir jį, ir jo pareigas bei at-
sakomybę, kai jis buvo JAV preziden-
tas.”

L. Bush palaiko prezidentâ
B. Obama

AZIJA

JAV

Potvynis kilo po smarkių liūčių, besitęsiančių nuo pirmadienio.
AFP/Scanpix nuotr.
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ŠAŠLYKAI –
(SHISH KEBAB)

VAIŠĖS GAMTOJE

Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

Šašlykams pradžią davė Turkija.
Net ir pats pavadinimas ,,Shish” yra
kilęs iš turkiško žodžio ,,sis” – ieš-
mas. Manoma, kad šašlykus pradėta
kepti gilioje senovėje VIII amžiuje. Iš
Turkijos jie paplito į Graikiją, Viduri-
nius Rytus, Šiaurės Afriką. Tai la-
biausiai paplitęs patiekalas iš mėsos
tarp musulmonų. Šašlykai buvo ke-
pami iš įvairiausių paukščių mėsos,
žvėrienos, avienos, tik ne kiaulienos,
nes musulmonų religija draudžia val-
gyti kiaulieną. 1970 metais turkų
emigrantai Vokietijojoje pradėjo kepti
šašlykus, taip jie labai pagarsėjo viso-
je Vokietijoje. Į Lietuvą šašlykai atke-
liavo iš Kaukazo kraštų ir čia nepa-
prastai greitai prigijo. 

Šiandien šašlykai yra populiarūs
visame pasaulyje. Ne tik mėsa veria-
ma ant iešmelių, bet ir jūros gėrybės,
daržovės, vaisiai ir t. t. Manoma, kad
šašlykai tapo tokie populiarūs todėl,
kad jie yra nepakeičiamas patiekalas
iškylaujant gamtoje, juos galima ga-
minti namuose ir lauko virtuvėje.

Vienos kalorijos?

Moterys į šašlykus žiūri kreivai,
manydamos, kad šis patiekalas labai
pakenks jų figūrai. Iš tiesų, šašlykai
šiuo atžvilgiu nėra tokie pavojingi
kaip, pvz., guliašas. Pirmiausia, šaš-
lykai kepami be riebalų, vadinasi,
juose nėra ir nereikalingų kalorijų.
Antra, kol jūs sukiojate virš anglių
iešmą, riebalai išteka iš mėsos, tad
jūsų kiauliena arba aviena iš esmės
tampa liesa. Tad normalios šašlykų
porcijos energetinė vertė yra 200–300
kcal, o tai yra perpus mažiau, negu
normalaus torto gabalėlio.

Taigi kaloringumas – ne didžiau-
sias pavojus, tykantis iškylų mėgėjų.
Gerokai didesnę grėsmę kelia kan-
cerogenai – ypatingos medžiagos, su-
sidarančios kepant mėsą virš atviros
ugnies. Manoma, kad kancerogenai
gali būti piktybinių auglių atsiradimo
priežastis. Tas pats yra su rūkytomis
dešromis, kumpiais, lašiniais, ski-
landžiais – tais produktais, kurie tie-
siogiai yra susiję su kūrenama ugni-
mi ir dūmais. Tad sveikiausia yra
kepti šašlykus ant lauko dujinių vi-
ryklių (grilių). Beje, galima apsisau-
goti ir nuo kancerogenų. Jie bijo
rūgščių marinatų, todėl nepamirškite
išmirkyti mėsos acte arba vyne, nes
tai padės jums apsisaugti ne tik nuo
kancerogeno, bet ir nuo paprasčiau-
sio apsinuodijimo – mikrobai taip pat
nemėgsta rūgščios aplinkos. 

Geriausias garnyras prie šašlykų
– jūros kopūstai, o atsigerti prie šio
patiekalo labiausiai tiktų visai ne
alus ir net ne raudonas vynas, o arba-
ta arba greipfrutų sultys. Persijoje
valgant šašlykus geriamas rūgštus jo-
gurto gėrimas, paskanintas druska ir
mėtomis, kartais dar atskiestas mi-
neraliniu vandeniu. Šie produktai ne-
utralizuoja kenksmingą kancerogenų
poveikį.

Kartu su šašlykais kepamos dar-
žovės, jos net tik pagerina patiekalą,
bet ir tarnauja sveikatai. Pvz., Ki-

nijoje egzistavo toks rafinuotas kan-
kinimo būdas: žmogų, pasmerktą
mirti, uždarydavo į tamsų kambarį ir
maitindavo tik mėsa. Mėsoje gausu
baltymų, bet nėra ląstelienos, tad
maistas žarnyne iš esmės nėra virš-
kinamas. Todėl kaliniai po kurio lai-
ko mirdavo. Tad prie bet kokių mėsos
patiekalų valgykime daug daržovių –
jose itin daug ląstelienos. Kai kuriose
Afrikos gentyse, o taip pat ir Rytų
Azijos kai kuriuose kraštuose, popu-
liarūs šašlykai iš šikšnosparnių ir
gyvačių.

Kefyras ar actas?

Apskritai, šašlyku galėtų tapti
viskas, kas jums patinka: daržovės,
dešrelės, žuvis, vis dėlto klasikinis
šašlykas gaminamas iš mėsos. Pats
tikriausias šašlykas kepamas iš ėrie-
nos sprandinės, bet puikiausiai tiks
kiauliena, vištiena arba veršiena.

Jautienos šiam patiekalui geriau
nenaudokite – šašlykai bus kieti, nors
ir kiek juos marinuotumėte. Beje,
būtent nuo marinato labiausiai prik-
lauso paruošto patiekalo skonis. Pats
paprasčiausias marinatas – trupučiu
vandens skiestas actas. Tikrieji gur-
manai tvirtina, kad actas užmuša
mėsos skonį, o jei dar kiek apsiskai-
čiuosite ir šašlykus per ilgai laikysite
marinate, mėsa taps kieta ir pleišės.

Geriausi deriniai:
paukštiena ir kefyras arba vynas;
kiauliena arba veršiena ir vynas,

bet kokios rūgščios sultys arba rūg-
pienis;

aviena ir vynas arba rūgščios sul-
tys.

Kiti variantai:
smulkiai sutrinti svogūnai arba

svogūnų sultimis kartu su įvairiau-
siais prieskoniais gali tapti puikiu
marinatu:

Uzbekistane ruošiant marinatą
dažnai naudojamas mineralinis van-
duo. Šiuo atveju reikia nepagailėti
įvairių prieskonių, kitaip mėsa gali
pasirodyti prėska, beskonio.

Rytuose populiarūs marinatai,
paruošti su rūgščiais produktais.
Paukštienos šašlykams ypač tinka
marinatas su kefyru. Pagardinti gali-
ma tokiais prieskoniais kaip citrinos,
mėtos, kalendra, pipirai, karis, im-
bieras, kardamonas, cinamonas;

Citrinų sultys, sumaišytos su
daug svogūnų ir prieskonių, taip pat
puikiai tinka šašlykams ruošti. Citri-
nos sultys puikiai pakeičia actą, jomis

galima marinuoti net gana kietą
mėsą;

Pirmojo spaudimo alyvuogių alie-
jus su citrinų sultimis ir prieskoni-
nėmis žolelėmis taip pat tinka mėsai
marinuoti. Šiuo atveju skonis labai
priklauso nuo pasirinktų prieskonių.
Jei patinka kinų virtuvė, pabandykit
marinuoti mėsą su sojų padažo, sauso
vyno, česnako, imbiero, pipirų ir
medaus mišiniu;

Daugelis marinuoja mėsą majo-
neze. Puodelis majonezo paprastai
naudojamas 2 sv. mėsos;

Galima marinuoti mėsą ir pomi-
dorų sultyse, į kurias, kad būtų ašt-
riau, įdedama pomidorų padažo;

Puikus marinatas gaunasi ir iš
garstyčių, sumaišytų su alumi. Šiuo
mišiniu aptepamas kiekvienas mėsos
gabalėlis. Skoniui pagerinti galima
įdėti druskos ir pipirų. Tokiame mari-
nate reikia laikyti mėsą vos keletą va-
landų, nes nuo druskos mėsa kietėja.

Kiek laiko mėsą laikyti marinate,
priklauso ir nuo mėsos, ir nuo jūsų
skonio.

Iš kur malkos?

Dar vienas svarbus dalykas, nuo
kurio priklauso šašlykų kokybė, – tin-
kamai parinktos malkos. Kaukazo
senoliai mano, kad gerai paruošti šaš-
lykus galima tik tuomet, kai tarp ža-
rijų yra vynuogių šakelių arba, blo-
giausiu atveju, jiems kepti naudoja-
mos saksaulų malkos. Deja, nei vie-
no, nei kito neturint, tenka apsiriboti

tuo, ką turime. Tik nereikėtų kepti šaš-
lykų naudojant eglių arba pušų mal-
kas – šiuose medžiuose esantys sakai
gali lengvai sugadinti mėsos skonį.

Yra dviejų rūšių anglys – birio-
sios ir briketai. Žinovai teigia: kad
patiekalas būtų aromatingas, reikia
naudoti tik biriąsias anglis. Prieš
kepant šašlykus iešmus ir groteles
patepkite aliejumi.

Vištienos šašlykai

Reikės: 
3 sv. vištienos, 
2 puodukų nelabai riebaus kefyro, 
1 česnako, 
3 svogūnų, 
druskos, pipirų
Vištieną supjaustykite gabalė-

liais ir sudėkite į puodą, supilkite ke-
fyrą, suberkite susmulkintą česnaką,
žiedais pjaustytus svogūnus, pagal
skonį pabarstykite druska ir pipirais.
Viską kruopščiai išmaišykite. Po
dviejų valandų šašlykus galima kepti.

Kiaulienos šašlykai

Reikės: 
4 sv. kiaulienos, 
5 svogūnų, 
1 šaukštelio juodųjų pipirų, 
druskos, 
1 puodelio baltojo vyno
Mėsą supjaustykite vienodais

vidutinio dydžio gabalėliais, sudėkite
į indą, pasūdykite, apibarstykite juo-
daisiais pipirais ir gerai išmaišykite. Į

tą patį indą sudėkite žiedais pjausty-
tus svogūnus, supilkite vyną ir dar
kartą išmaišykite. Indą uždenkite ir
pastatykite vėsioje vietoje 4 valan-
doms. Mėsos gabalėlius suverkite ir
kepkite virš karštų anglių. 

Kefyre marinuoti šašlykai

Reikės: 
1 sv. neriebios kiaulienos, 
5 svogūnų, 
4 puodelių kefyro, 
druskos, 
prieskonių, 
kalendros
Į molinį indą sluoksniu dėkite

gabalėliais supjaustytą mėsą, smul-
kiai pjaustytus svogūnus ir kalendrą.
Viską pasūdykite ir apibarstykite
prieskoniais. Tuomet užpilkite kefy-
ru ir vėl dėkite kitą sluoksnį ir t. t.
Parą palaikykite šaltoje vietoje. Po to
suverkite ant iešmų kartu su svogū-
nais ir kepkite. Tokius šašlykus gali-
ma kepti orkaitėje ar ant keptuves.
Nuolat palaistykite kefyro marinatu.

Armėniškas šašlykas

Reikės: 
1 sv. avienos nugarinės, 
2–3 svogūnų, 
1 citrinos, 
maltų juodųjų pipirų, 
druskos
Supjausčius avieną, paskaninkite

druska ir pipirais, apibarstykite
smulkiai pjaustytais svogūnais, citri-
nos žievele, apšlakstykite citrinos
sultimis. Tuomet viską gerai išmai-
šykite ir 7–8 val. palaikykite šaltoje
vietoje. Paskui mėsą suverkite ir kep-
kite virš karštų anglių.

Šašlykų padažas

Reikės: 
1 skardinės spanguolių uogienės

ar stiklainio slyvų uogienės, 
2 šaukštų pomidorų pastos (gali-

ma ketčupo), 
1 svogūno, 
skiltelės česnako, 
krapų, 
petražolių, 
druskos, 
cukraus, 
citrinos sulčių (nedaug), 
aštraus ,,Tabasco” padažo, 
juodųjų pipirų
Svogūną ir česnaką labai susmul-

kinkite, supjaustykite krapus ir pet-
ražoles. Tada visus produktus kartu
sumaišykite. Pipirų, druskos, citrinos
sulčių ir ,,Tabasco” padažo dėkite pa-
gal skonį. Prie mėsos tinka aštresnio
skonio padažas.

Svogūnų salotos

Kokias 4 didesnes svogūnų gal-
vas supjaustykite žiedais. Sudėkite
jas į sietuvą ir perpilkite verdančiu
vandeniu. Verdantis vanduo panai-
kins svogūnų kartumą. Sudėkite į
indą, apšlakstykite svogūnus citrinos
sultimis, paskaninkite druska, api-
barstykite supjaustytais krapais.
Palaikykite šaldytuve.

Salotos prie šašlykų

Paprastai prie šašlykų pateikia-
mos įvairios šviežios salotos, net ne-
pjaustytos. Atskiroje didelėje lėkštėje
sudedami: salotų lapai, žiedais pjaus-
tyti svogūnai, skersai perpjauti žali
agurkai, aitrūs žali pipirai, stambiai
supjaustyti saldūs pipirai, žalių svo-
gūnų laiškų, kitokių salotų lapai.
Kiekvienas valgytojas pasirenka
norimą daržovę.
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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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 84

– Į vokiečius šaudyti! – tiesiai
šviesiai, beveik juokaudamas, atsakė
tas.

– Tai tu komunistas?! – klausiu
nustebintas tokio įžūlaus atvirumo.

– Ne! Jokiu būdu! – įtikinėja
čekas. – Mes kovojame už savo tėvy-
nės laisvę!

– Na, jeigu tai tiesa, tai aš nieko
prieš tau padėti. Aš suprantu, kas yra
prarasti laisvę...

Maitinimas vokiečių kariuome-
nėje, net sunkiomis fronto sąlygomis,
visuomet buvo reguliarus ir pakanka-
mai įvairus. Po tirštos ir riebios sriu-
bos, kurioje šaukštą galėdavai pas-
tatyti, mes visados gaudavome ir
antrąjį patiekalą, kuriame nepasiges-
davome mėsos ar žuvies. Dažnai ir
vaisių kompoto desertui duodavo. Žo-
džiu, mus maitino sočiai ir kalorin-
gai. Nepaisant to, dar papildomai
gaudavome įvairių konservų, o dalis
karių, ypač tie, kurių artimieji gyve-
no kaime, iš namų dar sulaukdavo ir
siuntinių su maistu. Vienas iš mūsiš-
kių man buvo atidavęs gerą lašinių
bryzą. Vokiečiai (ir ne tik jie) mėgo
lietuviškus lašinius. Aš su tais laši-
niais ir nuėjau pas vieną jų viršilą,
kuris prižiūrėjo ,,Luftwaffe” sandėlį,
esantį Jurjevo vienuolyne. ,,Lietuviš-
ka valiuta” man tą sandėlį lengvai
,,atrakino”. Ten buvo sukrauta gin-
klų, nors vežimu vežk. Privedęs ma-
ne prie pistoletų, viršila sako:

– Rinkis ir imk, kokius nori.
Aš apžiūrėjau, pakilnojau, žvilg-

terėjau į drūtoką vokietį ir išrinkau
porą sunkesnių – ,,Parabellum”. Ši-
tie, pagalvojau, turėtų tikti. Šovinių
tik negavau, bet čekas ir taip liko
labai patenkintas. Sakė, kad šovinių
jam ir nereikia, jų gaus namie.

Tuomet ne vien čekai, bet ir mes,
lietuviai, tarnaujantys savisaugos
daliniuose, tik kokiai progai pasitai-
kius, stengėmės kuo daugiau ginklų
parsigabenti į namus. Galvojom jų
dar prireiks Lietuvai ginti. Nors ne
vokiečių tautybės kariai ir neturėjo
teisės su ginklu grįžti atostogų, bet
man pačiam pavyko net 2 karabinus
nušvilpti. Vieną rusišką šautuvą su
dėžute (200 vienetų) šovinių pusbro-
lis Vitalius paslėpė Kamajuose, po
grindimis, ant aukšto. O karo pa-
baigoje vieną vokišką šautuvą su
pilna apkaba jis pats miške susirado
ir sodyboje, kluone, užkasė.

* * *
Rudenį mūsų vadai paskelbė, kad

jiems reikalingi vairuotojai. (Tuo
metu mūsų – antrosios kuopos vadu
buvo kapitonas Steponkus. Nepri-
klausomos Lietuvos kariuomenėje jis
buvo aviacijos kapitonas). Nedvejoda-
mas prisistačiau ir kartu su keliais
kitais lietuviais iš mūsų bataliono
buvau išsiųstas į netoliese dislokuotą
motorizuotą vokiečių dalinį. Ten po
trumpo apmokymo dauguma išlaikė-
me vairuotojų egzaminus ir į savo
pozicijas sugrįžome jau kaip atestuoti
kariai-vairuotojai (,,Kraftfahrer”) su
savo mašinomis. Keli iš mūsiškių ne-
išlaikė vairavimo egzaminų, nes vo-
kiečiai griežtai reikalavo net du kar-
tus išminti sankabą, perjunginėjant
bėgius (kad be reikalo nediltų krum-
pliaračiai). Tarp neišlaikiusiųjų buvo
ir puskarininkis Vacys Ingelevičius
bei jo draugas ,,Juzka” (Juozas, pa-
vardės neatsimenu). Bet Vacys su
Juozu (kurie tarpusavyje nevengdavo

pabendrauti ,,lenkiškai”) vėliau
pasižymėjo kaip drąsūs ir sumanūs
kariai.

Man buvo paskirtas dengtas
prancūzų gamybos sunkvežimis
,,Unic” su dešinėje pusėje esančiu
vairu. Pradžioje buvo kiek neįprasta,
bet greitai apsipratau su tokia keista
vairo padėtimi. Šiuo sunkvežimiu
man teko vežioti įvairius karinius
krovinius (mundiruotę, amuniciją,
štabo reikmenis) bei maistą saviems
kariams. Savo mašinas laikėme mūsų
vadinamame ,,garaže” – atviroje lau-
ko aikštelėje, apie 5 kilometrus toliau
nuo apkasų, giliau nuo fronto linijos.
Ten, šalia esančiame nedideliame
namelyje, visi vairuotojai ir gyve-
nome. Atsimenu pavardę tik vieno iš
savo bendradalių – tai Vladas Myko-
laitis. Jis po karo išliko gyvas ir so-
vietų okupuotoje Lietuvoje dirbo vai-
ruotoju Kauno autobazėje, vadinamo-
je ,,6-toje ATI”. Prieš keliolika metų,
dar rusų okupacijos laikais, man teko
jį atsitiktinai sutikti.

* * *
Kartą, kaip dažnai būdavo, su

man priskirtu apie 60 metų vokiečių
tautybės ūkvedžiu (,,Zahlmeister”)
važiavau iš Jurjevo vienuolyno link
štabo. Priekyje, šalikelėje netikėtai
pamačiau rusų karininką. Jis stabdė.
Ginklo pas jį nepastebėjau. Kai susto-
jau, jis pasisveikino ir nedrąsiai pak-
lausė:

– Gde vaš štab? (Kur jūsų
štabas?)

– Tam (Ten), – parodžiau į priekį.
– Podvizite menia. Ja choču zdat-

sa v plen (Pavežkite mane, aš noriu
pasiduoti į nelaisvę).

Pasiėmę pasiklydusį rusą, mes
greitai pasiekėme štabą ir pristatėme
jį vadovybei. Čia jis viską išpasakojo
ir parodė vietą, kur pelkėse slėpėsi
dar keli kiti jo bendrai.

Visa ši istorija prasidėjo prieš
parą ar kiek anksčiau. Nebegaudami
reikiamos informacijos iš savo ,,mėly-
nųjų” draugų ispanų, bolševikų vadai
buvo priversti siųsti žvalgybinį būrį.
Vieną tamsią naktį, nepastebėta ne-
didelė apie 5–7 ruselių grupė valtele
perplaukė Volchovą. Jie buvo sumanę
paimti ,,liežuvį” – tyliai sučiupti vie-
ną iš mūsų vyrų, ir gyvą nusiplukdę į
savo pusę išgauti visas karines žinias.
Rusų nelaimei, pirmasis jų kelyje pa-
sitaikęs sargybinis buvo drąsus lietu-
vių karys. Netikėtai užklupę, pra-
džioje jį sugebėjo nuginkluoti, bet
grumtynių metu mūsiškis didvyriš-
kai pasipriešino užpuolikams ir pas-
kutinę akimirką sugebėjo ištraukti
žiedą granatos, kuri kabėjo jam prie
diržo. Sprogimas nužudė jį patį, bet
nubloškė šalin ir du priešus, vienam
sužalodamas ranką, o kitą smarkiai
sužeisdamas į krūtinę. Bet svarbiau-
sia, kad staigiai buvo sukelti ant kojų
kiti mūsų kariai, budėję tame fronto
ruože. Užpuolikai tamsoje išsiblaškė.
Pasipylė kulkosvaidžių ir šautuvų
ugnis iš rusų apkasų pusės. Mūsų vy-
rai atsakė tuo pačiu. Sužeistas į krū-
tinę bolševikas instinktyviai metėsi į
upę, mėgindamasi ją plaukte per-
plaukti. Apšviestas raketų, nukrauja-
vęs ir apšaudomas jis nuskendo. O li-
kusieji išsislapstė pelkėtoje vietovėje,
apaugusioje krūmokšniais. Mūsiškiai
greitai atrado paslėptą valtelę ir taip
ją prakiurdė, kad niekas jau nesuge-
bėtų sugrįžti atgal.      Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. apmokėti (pigūs
kreditai, milžiniškas valstybės išlaidų
algoms ir socialinėms išmokoms augi-
mas) bei ribotos konkurencijos (oli-
gopolijos), kuri leidžia teorinį varto-
tojo laimėjimą paversti pardavėjo
pelnu. Plačiai žinoma, kad Lietuvoje
4 prekybos tinklai užima daugiau
kaip 70 proc. mažmeninės maisto pro-
duktų rinkos, o Lenkijoje konkuren-
cija gerokai didesnė – 8–9 didieji tin-
klai valdo apie pusę rinkos, kitą dalį
užima tūkstančiai parduotuvėlių. 

Apie priežastis ir pasekmes

Priežasčių ir pasekmių painioji-
mas ir pavienių skaičių lyginimas
(sąmoningas ar ne) yra tipinis viešo-
sios polemikos reiškinys – kvaila bū-
tų neigti, kad Lietuvos Vyriausybės
veiksmai, deja, veikia ta pačia krypti-
mi, kaip ir ekonomikos nuosmukis,
kaip ir kvaila būtų neigti, kad sunk-
metis visada provokuoja šešėlinę eko-
nomiką, todėl greito atsigavimo ne-
palengvina.

Nenoriu leistis į detales, ar akci-
zas degtinei turėjo būti padidintas iki
N litų, ar verčiau reikėjo uždaryti M
įstaigų, tačiau einant bet kuriuo iš
šių kelių minusų neišvengsi – žmonės
vartos mažiau degtinės arba M įs-
taigų buvę darbuotojai nevartos be-
veik nieko. Todėl apsimesti, kad buvo
kitas veikimo būdas, nei bandyti kuo
labiau sumažinti grėsmingai besive-
riantį pajamų ir išlaidų atotrūkį, yra
negarbinga – tokiai mažai šaliai pa-
siskolinti 20 mlrd. litų bet kokia kai-
na vien tam, kad laikinai pamaitintų
bebliūkštantį burbulą, būtų savižu-
diška, nes tai būtų vien kompreso
pridėjimas prie operuotinos vietos –
trumpam padeda, bet negydo, o daž-
niausiai dar ir kenkia.

Apie panašumus

Kyla klausimas – ar šalys turi ką
nors bendra? Vienas bendras bruožas
– abiems sunkiai sekėsi tvarkytis su
viešosiomis išlaidomis 2008 metais,
todėl šiandien abi turi perviršinį defi-
citą, kuris esamomis aplinkybėmis
nepaliaujamai didėja ir kurį būtina
sumažinti. Sakysit, kas čia tokio, nor-
malu turėti deficitą nuosmukio metu.
Galbūt, tačiau klausimas yra, koks tas

deficitas ir kokia jo turėjimo kaina.
Sparčiai auganti skola ir yra ta

kaina, kurią tenka mokėti ateityje už
tai, kad šiandien nenorime priimti
nepopuliarių sprendimų, „nemoka-
mų” deficitų nebūna. Lenkijos finan-
sų ministro Jacek Rostowski praėju-
sios savaitės straipsnis „Gazeta Wy-
borcza” gana aiškiai įvardija dilemas,
su kuriomis susidurs Lenkijos valdžia
rengdama 2010 metų biudžetą – de-
ficitas didės reikšmingai, o jam finan-
suoti reikia didinti mokesčius arba at-
likti milžiniško masto privatizavimą.

Apie „viską reikia daryti kitaip”

Kitas bendras šalių bruožas yra
tas, kad dosnių patarimų elgtis
priešingai negu elgiamasi neišvengia
ir Lenkijos Vyriausybė. Neišvengia ji
ir padėties, kai nepritariama jokiai iš
alternatyvų: išlaidų mažinimui –
„ne”, privatizavimui – „irgi ne”, o jau
mokesčių didinimui – tai „visada ne”.
Paprastai nedaugžodžiaujama (gal-
būt tai paslaptis, verta išradimo
patento?), apsiribojama teiginiu, kad
„viską reikia daryti kitaip”. Panašu,
kad teigiamybes abiejų Vyriausybių
veikloje geriau įžvelgia išorės vertin-
tojai, tuo įrodydami seną tiesą, kad
savam krašte pranašu būti sunku.

Pabaigai

Gaila, kad skaičių ekvilibristikos
meną daugelis atrado tik dabar, kai
ekonomika labai smuko. Kodėl ne-
skubėjome lygintis su kitais, kai
augome po beveik 10 proc. (išskyrus su
Baltijos valstybėmis, kurios tuomet
augo, žinoma, labiau ir tai mus labai
liūdino)? Kai darbo užmokestis augo
po 20 proc.? Kodėl nekėlėme sau
klausimo – ar tai gali tęstis ilgai?

Todėl teisingausia būtų matyti
konkrečiai savo problemas ir bandyti
spręsti būtent jas, t.y. gydytis mūsų
ligoms gydyti tinkamais vaistais,
užuot gėraliojus viską, tikintis, gal
padės. Manau, kad mūsų pagrindinę
ligą (augančius deficitus, kurie neval-
domi sukeltų skolos vėžį) ir gydome,
o santūraus pagrindo tikėtis, kad pir-
mieji nusistovėjimo ar atsigavimo
ženklai pasaulyje netruks pasiekti ir
mus, yra.                            

Delfi.lt

KUO SERGI, NUO TO IR GYDYKIS
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Marijampolėje — įspūdingas paminklas 
lietuvių kalbai ir tautai

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Sekmadienį Marijampolėje ati-
dengtas paminklas Kalbai ir tautai,
Lietuvos valstybės vardo paminėjimo
1000-mečio proga. Lietuva tapo pir-
mąja valstybe pasaulyje, kuri įamžino
savo kalbą ir tautą.

Marijampoliečiui skulptoriui
Kęstučiui Balčiūnui prireikė beveik
trejų metų, kol buvo sukurtas įspū -
din gas 19 metrų aukščio paminklas.
Apie jo kūrimą, tai, ką vaizduoja
paminklas, jau buvo rašyta „Drauge”
(2009 m. rugpjūčio 5 d., Nr. 148).

Iškilmės Marijampolėje prasidėjo
iškilmingu savivaldybės tarybos po -
sėdžiu, po to švento arkangelo My -
kolo prokatedroje buvo aukojamos šv.
Mišios. Centrinėje J. Basanavičiaus

aikštėje susirinko šimtai miestiečių,
svečių, valdžios atstovų. Paminklo
juos telę perkirpo savivaldybės meras
Vidmantas Brazys, Seimo narys Algis
Rimas ir skulptorius K. Balčiūnas,
monumentą pašventino Vilkaviškio
vyskupijos vyskupas emeritas Juozas
Žemaitis. 

Nuskambėjus trims senovinės
pat rankos salvėms, susirinkusiuosius
sveikino Lietuvos Respublikos Sei -
mo, Vyriausybės nariai, kiti valdžios
atstovai. Apie tokio paminklo reik š -
mę ne tik Marijampolei, bet ir visai
Lietuvai kalbėjo Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos pirmininkė Irena
Smetonienė, šiltą pasveikinimo žodį
tarė užsienio reikalų ministras, bu -
vęs Lietuvos ambasadorius Jungti -
nėse Amerikos Valstijose ir Didžiojoje
Britanijoje Vygaudas Ušackas.

„Iš savo darbo ambasadose Di -
džiojoje Britanijoje, Amerikoje žinau,
kokią reikšmę turi lietuviškas žodis,
kaip maži vaikučiai išeivijoje mokosi
lietuviškai, nori išsaugoti lietuvišką
žo dį. Toks paminklas, atsiradęs Ma -
rijampolėje, kuri yra bendrinės lietu-
vių kalbos lopšys, krašte, iš kurio kilę
Jonas Jablonskis, Jonas Basana vi -
čius, Vincas Kudirka, šeši Vasario 16-
osios Akto signatarai, įprasmina pa -
čias didžiausias gyvenimo vertybes”,
– sakė ministras. 

Paminklas kainuoja daugiau kaip
du milijonus litų (apie 834,000 dol.).
Dalį pinigų skyrė Marijampolės savi-
valdybė, nemažai jų suaukojo pri-Naujasis paminklas papuošė miestą.

Paminklą šventino vyskupas emeritas J. Žemaitis.      A. Vaškevičiaus nuotr.

Skulptorius Balčiūnas paminklą kūrė
trejus metus.

Po repeticijos Lietuvių Operos solistai atskubėjo
į Čiurlionio galeriją pažiūrėti istorinio Adomo
Varno paveikslo ,,Mindaugo karūnavimas”. Iš
kairės: Linas Sprindys, Šarūnas Juškevičius, re-
žisierius Eligijus Domarkas, dirigentas Vytautas
Viržonis, Lijana Kopūstaitė-Pauletti, Deividas
Staponkus, koncertmeisterė Lisa  Kristina, Nida
Grigalavičiūtė, Mindaugas Gylys ir ilgametis
Lie tu vių Operos valdybos pirmininkas Vytautas
Radžius.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636
rugsėjo 20 d., sekmadienį, 3 val. p. p.
vyks dailininko Adomo Varno paveikslo

,,Mindaugo karūnavimas” 
pristatymas žiūrovams. 

Popietėje dalyvauja 
,,Dirvos” redaktorius Vytautas Radžius, 

mecenatas Domas Adomaitis.

vatūs aukotojai, bet dar apie 100,000
dol. trūksta, nes dėl pasaulinės eko -
nomikos krizės šalies valdžia atsisakė
paremti paminklą. Lietuvos SEB
banke yra atidaryta speciali sąskaita,
kurios numeris LT68 7044 0600 0666
9855 – į ją iki šių metų pabaigos gali-
ma pervesti pinigų paminklui. 

1,000 litų ir daugiau (nuo 420
dol.) paaukojusiųjų pavardės iškala -
mos paminklo granito postamente –
ten jau iškaltos dailininkės iš Čikagos
Magdalenos Birutės Stankūnės ir
Flo rida valstijoje gyvenančio Jono
Ka minsko pavardės. Skulptorius K.
Balčiūnas tikisi, kad atsiras ir dau-
giau užsienio lietuvių, sūduviečių,
ku rie norės paremti šio paminklo kū -

rimą ir įsiamžinti.
Atidengus paminklą, miesto kul -

tūros centre surengtas labdaros kon-
certas, kurio metu koncertavo iš Ma -
rijampolės ir Sūduvos krašto kilę dai -
nininkai Gitana Pečkytė, Edmundas
Sei lius, Ovidijus Vyšniauskas, „Bari -
to nų trio” ir kiti. Visos koncerto me -
tu surinktos lėšos – apie 40,000 dol.
taip pat skirtos paminklo kūrimo iš -
laidoms padengti.

Atidengus naująjį paminklą,
tvarkoma ir centrinė miesto aikštė. Iš
viso jos rekonstrukcija kainuos 10
mi lijonų litų (apie 4,2 milijono dol.).
Iš šios sumos 9 milijonus litų skyrė
Europos Sąjungos fondai, dar mili-
joną – miesto savivaldybė. 

Danutė Moors, gyvenanti Glendale, CA, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.

Romas J. Ankaitis, gyvenantis Walnut Creek, CA, pratęsė kas-
metinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 60 dol. auką.
Esame Jums labai dėkingi.

Juozas Baužys, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.
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Margumynai

Margumynai

NETEKOME DARBŠTAUS
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ

ARGENTINOJE VICEPIRMININKO 
Albertas Stalioraitis mirė ligo-

ninėje š. m. rugpjūčio 5 d. Jis gimė
Argentinoje 1940 m. gegužės 20 d.
Juozo ir Valerijos Morkūnaitės šei-
moje. Albertas buvo senelio Antano
anūkas ir dėdės Prano sūnėnas
(abudu Susivienijimo lietuvių Argen-
tinoje, S.L.A. įkūrėjai). Nuo mažens
pradėjo darbuotis šioje draugijoje,
metams bėgant priklausė įvairioms
lietuviškoms draugijoms, buvo ak-
tyvus lietuviškų telkinių veikloje.
Nuo 1954 m. dalyvavo S.L.A. Lietu-
vių jaunimo sporto klube, vaidino
Argentinos lietuvių jaunimo teatre.

Buvo nominuotas kaip S.L.A.
atstovas į ALOS Tarybos (dabartiniu
metu Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menė) VII seimą, kuris įvyko Toronto
mieste, Kanadoje.

Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę, 1993 metais A. Stalioraitis
važiavo su žmona į Lietuvą, kur buvo
priimtas tuometinio LR Kultūros
ministro Dainiaus Trinkūno, kuriam
įteikė S.L.A. pažymėjimą. Kelionės
metu jis turėjo galimybę iš arčiau pa-
matyti Lietuvą, susipažinti su gimi-
nėmis.

1997 m. vėl nuvyko į Lietuvą,
kur LR Prezidentui Algirdui Bra-
zauskui įteikė S.L.A Garbės nario
pažymėjimą.

A. Stalioraitis surengė kelias
S.L.A. ansamblių išvykas, tarp jų ir į
XI Lietuvių tautinę šokių šventę
Toronto mieste 2000 metais.

Porą metų jis priklausė Kultūros
reikalų komisijai.

G. Žemkalnio, A. Petrausko ir A.
Kaminsko 2005 m. kelionės į Argenti-
ną metu tarp kitų darbuotojų Alber-
tui buvo įteiktas TMID’o pažymėji-
mas.

2008 m. spalio 22–24 d. A. Sta-
lioraitis, įgaliotas ALOS Tarybos,
pakviestas Tautinių mažumų ir išei-
vijos departamento prie LR Vy-
riausybės, dalyvavo Birštono mieste
surengtame seminare ,,Valdyba ir
informacijos valdymas”.

2009 m. liepos mėn. Lietuvai

švenčiant 1000-mečio sukaktį jis
surengė  Susivienijimo šokių grupių
,,Dobilas” ir ,,Gintaras” išvyką į
šokių šventę Vilniuje. Visuomet šokių
repeticijose A. Stalioraitis palydėdavo
su akordeono muzika.

A. Stalioraitis įkūrė mėnesinį
informacinį biuletenį ,,Žinios”, kurį
be pertraukos redagavo 28 metus,
aprašydamas ne vien S.L.A. naujie-
nas, bet ir lietuvių telkinių įvykius ir
pageidavimus.

Giliame liūdesyje liko jo žmona
Olga Ciziūtė, dukterys Adriana ir
Angelika, keturi anūkai, žentai, bro-
lis Juozas Raul su žmona Elena, o
Lietuvoje gausi giminė.

Daug draugų ir pažįstamų velio-
nį palydėjo į kapus. Po religinių apei-
gų S.L.A. pirmininkas, inžinierius J.
Brazaitis tarė jausmingus atsisveiki-
nimo žodžius. Sudiev, Albertai. Ilsė-
kis ramybėje.

Irena Andriuškaitė-
Stankevičienė

Buvusi ,,Pasaulio lietuvio” 
bendradarbė nuo 1977 iki 2007 m.

Albertas Stalioraitis

Paminklai žuvusiems 
partizanams – istorinės

tiesos įamžinimas
Kapų tyloj, ne prie kapų 

sustojom,
Į praeitį nuklydom mintimis...
Jūsų vardai į akmenį įamžinti

byloja,
Kad būsim visada mes su Jumis.

1945 m. liepos 12 dienos rytą
„Kirvio” būrio partizanus apsupo
stribai ir rusų kariai. Kažkas išdavė
jų buvimo vietą. Partizanai atsišau-
dydami bėgo per palaukę, tačiau vi-
siems pasitraukti nepavyko. Žuvo
šeši „Kirvio’’ būrio partizanai: būrio
vadas Bronius Ilgutis, partizanai Jo-
nas Babelis, Jonas Drazdūnas, Vytau-
tas Grigas, Antanas Grigas, Jonas
Juknevičius. Visi šie jaunuoliai buvo
kilę iš Skiemonių apylinkių kaimų.

Kitą dieną išniekintus partizanų
kūnus suguldė Skiemonių miestelio
aikštėje. Partizanų veidai buvo
sudaužyti taip, kad neįmanoma buvo
atpažinti jų tapatybės.

Prima Petrylienė, kuri tuo metu
buvo šio būrio ryšininkė, atpažino
juos tik iš partizanų ženklų ant švar-
ko rankovių, kuriuos jį pati ir išsiu-
vinėjo. Prieš 64 metus šešis jaunus
partizanus užkasė, neskambant baž-
nyčios varpams. Į amžino poilsio vie-
tą jų nepalydėjo nei artimieji, nei

kaimynai.
Šių metų rugsėjo 6 dieną Skiemo-

nių Švč. Mergelės Marijos Apsilanky-
mo bažnyčioje šv. Mišias už žuvusius
partizanus aukojo monsinjoras Al-
fonsas Svarinskas, buvęs politkali-
nys, praėjęs Sibiro lagerių Golgotą.

Pasibaigus Šv. Mišioms, nuvyko-
me į Kudoriškių kaimą prie pamink-
linio kryžiaus, kuris pastatytas šalia
kelio. Šis paminklas kiekvienam pra-
einančiam ir pravažiuojančiam pri-
mins žiaurius okupacinius metus ir
Lietuvos partizanus, žuvusius už Tė-
vynės laisvę.

Monsinjoras Svarinskas pašven-
tino šį paminklą, pastatytą LPKTS
Anykščių skyriaus narių rankomis,
vadovaujant skyriaus pirmininkei po-
litkalinei P. Petrylienei.

Prie paminklo kalbėjo Algimanto
apygardos vadas Jonas Kadžionis,
kuris pabrėžė partizaninio pasiprie-
šinimo Lietuvoje svarbą okupacijos
metais.

P. Petrylienė priminė, kad pamin-
klai pastatyti partizanams jų žūties
vietose neleis pamiršti istorinės tie-
sos – Lietuvos okupacijos ir žuvusių
dėl Tėvynės laisvės.

Liudvika Danielienė
LPKTS Anykščių skyriaus narė

Broniaus Tvarkūno nuotr.

Venecija įves turistų „lubas“
Venecijos savivaldybė pareiškė

ketinimus imtis „radikalių priemo-
nių” tam, kad bent kiek nors suma-
žintų turistų, trypiančių jos skers-
gatvius ir aikštes, skaičių, skelbia
„The Telegraph”. Viename iš siūly-
mų planuojama, jog turistai privalės
iš anksto registruoti viešnagę mieste.

„Privalome įvesti vienokias ar
kitokias turistų ‘lubas’ – dabar jų Ve-
necijoje paprasčiausiai per daug”, –
teigė prie projekto Enrike Mingardi.
„Tuos, kurie turės išankstinę regis-
traciją – įleisime, o kitiems teks at-
vykti vėliau”, – sakė italas. – Vene-

cijos gyventojai nebegali ilgiau pakęs-
ti masinio turizmo sukeliamų nepa-
togumų”.

Kaip tiksliai planas bus vykdo-
mas ir kur reikės užregistruoti at-
vykimą – kol kas nežinoma. Tačiau
pasak E. Mingardi, bus tariamasi su
turistų asociacijomis ir vietinių gy-
ventojų grupėmis. Planai įvesti turis-
tų kvotas susilaukė aršios kritikos
dėl prieštaravimo demokratiniam
principui, skelbiančiam, jog kiekvie-
nas gali aplankyti Veneciją.

Alfa.lt

Rusijos turizmo pramonės orga-
nizacijos duomenimis, rusai pirmame
2009 m. pusmetyje keliavo 23 proc.
mažiau nei prieš metus. Ypač suma-
žėjo kelionės į Kiniją, Ukrainą ir Lie-
tuvą.

Kelionės į Kiniją sumažėjo 59
proc., sustiprėjus muitinės kontro-
lėms. Anksčiau rusai ten keliaudavo,
nes galėdavo pigiai importuoti kiniš-
kų prekių.

Pasak ,,The Moscow Times”, ke-

lionės į Ukrainą susitraukė 48 proc.
dėl pabrangusio transporto, žemo
paslaugų sferos lygio bei politinės
nesantaikos tarp abiejų šalių.

Lietuvai sustabdžius daugkar-
tinių Europos Sąjungos vizų išdavi-
mą, rusų turistai irgi atsuko nugarą.
Tuo tarpu Rusijai pasirašius bevizį
režimą su Izraeliu, kelionių į šią šalį
padaugėjo 36 proc.

MarketNews.lt

Rusai keliauja mažiau

Penki buvę Utrechto benamiai
netrukus po gatves, kuriose miego-
jo, pradės vedžioti turistus, rašo
„news.au”. Labdaros organizacijos
„Altrecht” organizuoto projekto da-
lyviai jau baigė turistų informacijos
centro surengtus apmokymus ir tu-
rėtų darbą pradėti rugsėjo 13-ąją.

Pasak vienos projekto koordina-
torių, Simones Lensink, šio sumany-
mo tikslas padėti turistams atrasti
kitokį Utrechtą – tą, kuriame jų da-
bartiniai gidai anksčiau miegojo ar

svaiginosi narkotikais. „Tai – Ut-
rechto istorijos dalis”.

Šiuo metu Utrechte yra maždaug
200 benamių. Tai – visai nedaug paly-
ginti su 1,200, prieš aštuonerius me-
tus. „Šie žmonės turi išskirtinę pa-
tirtį. Jie turėjo iš naujo įsilieti į visuo-
menę ir išmokti papasakoti savo is-
toriją įdomiai ir vientisai”.

„Utrechto pogrindžiu” pavadin-
tas turas truks 75 minutes ir kainuos
penkis eurus.

Balsas.lt

Vokietijoje gidai – benamiai

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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��Šv. Mišios už a. a. Petrę Pec -
kaitę-Žemaitaitienę, Julijos Žemaitai -
ty tės-Kulys mamą,  Joe Kulys uošvie -
nę, Adelės (Bill) Ročytės-Grant mo -
čiu tę devintųjų mirties metinių proga
bus atnašaujamos Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo bažnyčioje rugsėjo 12
d., šeštadienį, 4 val.  p.p. Prašome pa -
si melsti už a. a. Petrės sielą.

��Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 10
val. r. Gedimino lituanistinė mokykla
kviečia į  naujų mokslo metų pradžios
šventę. Mo kykla įsikūrusi Munde -
lein, St. Andrew Lutheran Church
pa talpose, 10 South  La ke Street  (Rt.
45), Mundelein, IL. 60060. Regis -
truotis ar skambinti dėl in formacijos
galima šiais telefonais:   847-244-4943
(Violeta Rutkauskie nė); 847-668-1731
(Beata  Ivanauskie nė). 

��Rugsėjo 12 d., šeštadienį, pra -
sideda nauji mokslo metai Čikagos
lituanistinėje mokykloje. 8:30 val. r.
šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje.
9:30 val. iškilmingas mokslo metų
atidarymas Jaunimo centro didžiojoje
salėje.

��Santaros-Šviesos 56-ajame su -
važiavime šeštadienį, rugsėjo 12 d.,
7:30 val. v. aktorė Audrė Budrytė pri -
sta tys monospektaklį ,,Une Baye”.
Au ka 15 dol. 

�Ateitininkų namų 30 metų ju -
biliejus bus švenčiamas rugsėjo 12 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose, 1380
Castlewood Dr., Lemont, IL. 6 val. v.
– pabendravimas ir paroda, 7 val. v. –
va  karienė ir programa. Daugiau in -
for  macijos: el. paštu: 30@ atnamai.
org; tel.: 630-257-8087 (Vida) arba
tel.: 630-257-8617 (Elzytė).

��Rugsėjo 13 d. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje vyks  Švč.
Mergelės Marijos Apsireiškimo  Šilu-
voje 400-ųjų, jubiliejinių metų užda-
rymas. Šv. Mišios ir procesija – 10 val.
r. Šv. Mišias aukos vyskupas Gustavo
Garcia-Siller. Po Mišių 12:30 val. p. p.
– pietūs Hilton viešbutyje (9333 S. Ci -
cero Ave., Oak Lawn, IL 60453). Vie  -
tas užsisakyti galite paskambinę tel.:
708-337-0193 arba 773-776-4600.
Bilietų kaina – 45 dol. asmeniui. Šv.
Mi šių Švč. Mergelės Mari jos Gimimo
bažnyčioje daly viai, norintys važiuoti
į Lietuvių Operos pastaty mą, pra šo -
mi užsisa ky  ti vietas autobuse parapi-
jos tel.: 773-776-4600.  

�Rugsėjo 18 d., penktadienį:
Jau nimo centro Čiurlionio galerijoje

įvyks renginys, skirtas PLB Litua -
nistikos katedros University of Illi -
nois at Chicago 25-erių metų sukak -
čiai paminėti, ir parodos atidarymas.
Pradžia 7:30 val. v.

��JAV LB Lemonto socialinių rei-
kalų skyrius rugsėjo 23 d. trečiadienį,
2 val. p. p. PLC skaitykloje rodys
filmą ,,Pažaislio vienuolyno idilės”.
Tai spalvota vaizdajuostė apimanti
vi są vienuolyno istorinę epochą: nuo
įkūrimo iki šių dienų. Filmas sukur-
tas lietuvių išeivių pastangomis. A. a.
inž. Algio Liepinaičio ir grupės Čika-
gos visuomenininkų dėka filmas 2005
m. gruodžio 19 d. buvo ro domas 11
WTTW televizijos stoties kanalu Či -
ka gos publikai. Minint Lietuvos var -
do tūks tantmečio jubiliejų Lemonto
socia linių reikalų skyrius pasirinko
šią vaizdajuostę, nes Pažaislio fres -
kose vaizduojamas šv. Brunono žygis
į Lietuvą 1009 metais. Visi yra malo -
niai kviečiami nepraleisti progos pa -
matyti Pažaislio baroką  ir po to pasi-
dalinti savo prisiminimais.

��Knygos ,,‘Draugas’ –100. Už ti -
kė jimą ir lietuvybę” sutiktuvės vyks
spalio 4 d., sekmadienį, Lietuvių dai -
lės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen t -
re, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Pradžia 12:30 val. p. p. Apie
kny   gą kalbės  dienraščio  bendradar-
bis Alek sas Vitkus. Norintys galės šią
knygą įsigyti. 

��Lietuvos Vyčių kuopa 82, Gary,
IN, rugsėjo 27 d., sekmadienį, ruošia
kasmetinę – 12-ąją  – gegu žinę buvu -
siems Šv. Kazimie ro baž nyčios para-
pijiečiams.  Gegu ži nė vyks VFW Post
1563 patalpose, 6880 Hendricks St.,
Merrill ville, IN 46410. 12:30 val. p. p.
šv. Mi šias koncelebruos prelatas Ig -
nas Ur bo nas ir kun. Jonas Kuzins -
kas. Po Mišių Jūsų laukia skanus lie -
tuviškas ku gelis ir linksma muzika
(Ri mas Pum putis). Tel. pasiteiravi -
mui: 219-884-2220 (Joanna Rudze vi -
cius) arba 219-322-4533 (Bitutė Vilu -
tienė).

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

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Eisenoje, vykusioje š. m. rugsėjo 7 d. Lemont, IL, miestelyje, dalyvavo ir lie-
tuviai, atstovaujantys Pasaulio lietuvių centrui, įsikūrusiam šiame miestelyje.

Donato Tijūnėlio nuotr.

2009 m. rugsėjo 3 d. Čikagos kultūros centre susitiko Čikagos-Vilniaus susigi-
miniavusių miestų (ČVSM) komiteto nariai ir numatė šių metų žiemos ir atei-
nančių metų pavasario renginius. Nuotraukoje iš kairės: Agnė Vertelkaitė,
Vladas Stan kevičius, Vesta Valuckaitė, Lino Darchun, Rasa Kazlauskaitė, Ri-
mas Do manskis, Carole Balzekas, Anthony Grina, Ieva Dilytė, Čikagos susi-
giminia vusių miestų programos tarptautinių proramų vadybininkė, Stanley
Balzekas, Jr., Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų komiteto pirmininkas,
Arnold Voketaitis.                                                    ČVSM archyvo nuotr.

Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Mor ton East High School auditorijoje 
(2423 S. Austin Blvd. Cicero, IL)  Lie tuvių Opera Čikagoje pristatys premjerą

– Johann Strauss operetę ,,Šikšnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Pasiteirauti tel.: 773-501-6573. 

JAV LB Lemonto so cialinių rei  kalų skyrius rugsėjo 13 d., sekmadie nį,
organizuoja išvyką autobusu į ope retę ,,Šikšnosparnis”. Iš PLC aik š telės išvyks-
tame 1:30 val. p. p. Bi lieto kaina asmeniui – 10 dol.  Pra šo me registruotis ir
susimokėti iš ank s to. Čekį siųsti: Lithuanian Co m mu nity Social Services,
adresu: 14911 E. 127th Street, Lemont, IL 60439. Dau  giau informacijos tel.:
630-334-2906 (Pranas Jurkus).

Sveikiname Jaunimo centro tarybos narį bei
visuomenininką Jurgį  Vidžiūną ir žmoną Danutę
60 metų – deimantinių – vedybų sukakties proga.

Linkime, kad Jūsų ilgą ir laimingą bendro
gyvenimo kelią ir ateityje lydėtų sveikatos džiaugs-
mas ir sėkmė.

Jaunimo centro  taryba ir valdyba


