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•Operos mylėtojų ploji-
mai Lietuvių Operai (p.
14)

Prasid∂jo UNESCO vadovo rinkimai
Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) –

UNESCO generalinio direktoriaus
rinkimų pirmajame ture Lietuvos
kandidatė, ambasadorė Ina Marčiu-
lionytė surinko 3 balsus iš 58, rodo
neoficialūs duomenys.

Pirmajame ture pergalei reikia-
mų 29 balsų nesurinko nė vienas
kandidatas. Didžiausio palaikymo su-
laukė Egipto kultūros ministras Farouk
Hosny, už kurį balsavo 22 UNESCO
vykdomosios tarybos atstovai.

Iš viso galimi penki balsavimo
turai. I. Marčiulionytė aplenkė tris
kandidatus. Iš viso UNESCO vadovo
pareigų siekia 9 kandidatai.

Apžvalgininkų rimčiausia Egipto
atstovo varžove laikyta eurokomisarė
Benito Ferrero-Waldner surinko 7
balsus, į priekį praleidusi vienu balsu
daugiau gavusią buvusią Bulgarijos už-
sienio reikalų ministrę Iriną Bokovą.

Istorija rodo, kad slaptų balsavi-
mų rezultatai kartais būna labai ne-
tikėti. Buvęs generalinis direktorius
Federico Mayor Zaragoza per pirmąjį
balsavimo turą surinko vos 3 balsus,
bet buvo išrinktas generaliniu direk-
toriumi.

Lietuvos diplomatai pabrėžia,
kad pirmajame balsavimo ture vals-
tybės vykdo iš anksto duotus politi-
nius įsipareigojimus, todėl vėlesniuo-
se balsavimuose padėtis gali labai
keistis.

Renkant generalinį direktorių, iš
Europos Sąjungos valstybių balsuoja
Prancūzija, Vokietija, Italija, Graiki-
ja, Liuksemburgas, Lietuva, Bulgari-
ja, Vengrija, Portugalija ir Ispanija,
savo balsą atiduoda ir Norvegija.

A. Anušauskas: liustracijos procesas turi bùti têsiamas

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) –
JAV prezidentas Barack Obama nu-
sprendė atšaukti planuotą priešrake-
tinės gynybos (PRG) skydo elementų
įkūrimą Lenkijoje ir Čekijoje.

Atsisakius plano išdėstyti Rytų
Europoje PRG elementus, JAV ir jos
sąjungininkių gynyba nuo raketų bus
stipresnė, pareiškė JAV prezidentas.
Pranešęs apie naują JAV požiūrį į gy-

nybą nuo raketų antpuolio, B. Obama
pažymėjo, kad Irano raketų plėtros
programa išlieka ,,grėsme”.

Pasak jo, naujoji diegiama gyny-
bos sistema geriau veiks prieš grės-
mes iš Irano. Tam reikalui reikės pa-
naudoti naujas technologijas, kurių
patikimumas ir veiksmingumas esąs
įrodytas. JAV planuoja keturiais eta-
pais iki 2020 m. sukurti naują moder-
nią priešraketinės gynybos sistemą.

Baltieji rūmai neigia, kad jų
sprendimas yra kaip nors susijęs su
Rusija. Tuo tarpu Rusijos vadovai pa-
sveikino sprendimą atsisakyti PRG
Lenkijoje ir Čekijoje. Rusijos amba-
sadorius NATO Dmitrij Rogozin pa-
reiškė, kad Maskvos ketinimas atsi-
sakyti planų įkurti raketas ,,Iskan-
der” Kaliningrado srityje yra logiškas
atsakas į tokį JAV žingsnį.

Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė remia naują Jungtinių
Valstijų priemonių planą, jeigu jis už-
tikrins Nukelta į 6 psl.

Vilnius, rugsėjo 18 d. (ELTA) –
Greta konkrečių asmenų pripažinimo
slapta bendradarbiavus su buvusios
SSRS slaptosiomis tarnybomis proce-
so svarstoma kartu įstatymais regla-
mentuoti ir dokumentų apie su KGB
struktūra susijusius asmenis viešinimą.

Tokia mintis nuskambėjo Nacio-
nalinio saugumo ir gynybos komiteto
surengtuose klausymuose dėl liustra-
cijos įstatymų pataisų. Komiteto pir-

mininko Arvydo Anušausko nuomo-
ne, teisinė liustracija ir dokumentų
viešinimas vienas kitam nepriešta-
rauja ir galėtų būti vykdomi greta
vienas kito. Pasak A. Anušausko,
KGB slaptų bendradarbių išaiškini-
mo ,,dugnas” Lietuvos archyvuose
dar nepasiektas, teisinė liustracija
galėtų paliesti 600–800 slaptų KGB
bendradarbių, o paviešinti galima ke-
leto tūkstančių KGB kadrinių dar-

buotojų, KGB atsargos karininkų pa-
vardžių ir archyvinius dokumentus
apie keliolika tūkstančių slaptų KGB
bendradarbių.

,,Liustracijos įstatymas atsirado
todėl, kad KGB buvo pripažinta nu-
sikalstama organizacija, aktyviausiai
įgyvendinusia okupacinę politiką. To-
dėl susiję su ja asmenys turėjo būti iš-
aiškinti ir paviešinti”, – teigė komite-
to pirmininkas A. Anušauskas.

JAV sprendimas d∂l prieõraketinès
gynybos sukèlè nerimâ
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Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė remia naują JAV priemonių planą, jeigu
jis užtikrins veiksmingesnę gynybą. SCANPIX nuotr.

I. Marčiulionytė yra bendra trijų Bal-
tijos šalių kandidatė. DELFI nuotr.

Vilnius, rugsėjo 18 d. (URM info)
– Lietuvos užsienio reikalų vicemi-
nistrė Asta Skaisgirytė-Liauškienė
rugsėjo 18 d. Stokholme dalyvavo Eu-
ropos Sąjungos užsienio reikalų mi-
nistrų konferencijoje, skirtoje ES
Baltijos jūros regiono programai.

Konferencijoje pažymėta, kad
Baltijos jūros regionas yra ypatingas
ne tik dėl savo galimybių, bet ir dėl
rimtų iššūkių, kuriuos būtina spręsti
visoms ES valstybėms kartu. Tai re-
giono ekosistemos problemos, vis dar
esančios asmenų judėjimo biurokra-
tinės kliūtys, energetikos ir trans-
porto infrastruktūros jungčių stoka,
neišnaudotos bendradarbiavimo
mokslo ir inovacijų srityje galimybės.

Anot viceministrės, Lietuva su
kai kuriomis ES valstybėmis jau pra-
dėjo pasitarimus dėl programoje nu-
matytų svarbių projektų inovacijų,
transporto, mokslinio ir akademinio
bendradarbiavimo srityse įgyvendi-
nimo.

Baltijos jūros regiono programa,
pasak A. Skaisgirytės-Liauškienės,
suteikia galimybes gerinti žmonių ge-
rovę, stiprinti konkurencingumą ir
didinti regiono integraciją.

„Nepaisant skirtumų, esančių
tarp ES valstybių, ši programa nea-
bejotinai taps sektinu pavyzdžiu ki-
tiems regionams,” – sakė viceministrė.

Konferencijoje priimta bendras
pareiškimas, kuris įtvirtino 27 ES
valstybių sutarimą, kad Baltijos jūros
regiono programa yra visos ES tiks-
las, todėl šalys ragina Europos Vado-
vų Tarybą pritarti programai šių me-
tų spalio mėnesį.
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Rugsėjo 14 d. Cantigny Park,
Wheaton, IL priesaiką JAV tam-
pant šios šalies piliečiu(te) davė
200 imigrantų iš 52 pasaulio ša-
lių. Tarp jų – ir lietuvė G. Miški-
nienė – rašo ,,Daily Herald”. Ka-
dangi čia mano minima lietuvė
yra LR pilietė (straipsnyje rašo-
ma, jog ji į JAV atvyko prieš 5
metus laimėjusi Žalią kortą),
pagal šiuo metu galiojantį LR
Konstitucijos 12 straipsnį, kuris
neleidžia turėti LR ir kitos šalies
pilietybės vienu metu, Lietuva
neteko dar vienos pilietės. San-
taros suvažiavime praėjusį sa-
vaitgalį kalbintas V. Adamkus sa-
kė, jog vienintelis būdas pakeisti
tokią padėtį – rengti referendu-
mą, kurio sėkme jis bent šiuo
metu abejoja. Prezidentas siūlo
,,leist nusėst dulkėms”. Gal to
nusėdimo neteks ilgai laukti, nes
štai rugsėjo 10 d. Delfi.lt pa-
skelbtoje ,,Sprinter tyrimai” ap-
klausoje net 7 iš 10 lietuvių pri-
taria dvigubai pilietybei.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

California Jaunųjų ateitininkų stovykla įvyko liepos 26
– rugpjūčio 2 d. gražioje „Casa de Maria” sodyboje,
Santa Barbara. Stovyklos vadovė buvo Dalytė Lovett,

programos vadovė Regina Čyvaitė, stovyklautojų globėjai Los
Angeles MAS kuopos nariai Marius Vilkas, Tomas Narbutas,
Daina ir Rūta Bandžiulytės, Regina Žmuidzinaitė ir laik-
raštėlio redaktorė Ringailė Barysaitė. Savaitės metu talkino
Aleksas Vilkas ir Lina Polikaitytė. Stovyklautojus gardžiai
vaišino Diana McKenna, Rasa Gedgaudienė ir Žydra van der

Sluys.
Prel. Albertas Kontautas, kuris svečiavosi ir talkino Los

Angeles Šv. Kazimiero parapijoje, atvyko į stovyklą aukoti šv.
Mišių ir pabendrauti su stovyklautojais. Šv. Mišios buvo
aukojamos sodelyje, po didžiuliais eukalipto medžiais – įspū-
dinga ir labai tinkama vieta mažai grupei. Visi aktyviai prisi-
dėjo: skaitė skaitinį, psalmę, visuotines maldas, giedojo gies-
mes. Vadovai Marius ir Tomas pritarė gitaromis.

Šiemet rugpjūčio 1–8 d. ateitininkai su šeimomis ir pa-
vieniui rinkosi pranciškonų Šv. Antano vienuolyno va-
sarvietėje Kennebunkport tradicinei rytinio pakraščio

ateitininkų poilsio ir studijų savaitei. Neaišku, koks pavadi-
nimas šios savaitės dalyviams labiausiai tiktų, bet stovyklau-
tojais tikrai jų nevadintume, nes nei vietovės prie Atlanto,
nei vėsinamų patalpų, nei maisto įvairumu, nei turiniu ši sa-
vaitė neprimena ,,stovyklos”. Suplaukė čia vasarotojai iš
plačios Amerikos – nuo Oregon iki Maine iki Floridos valsti-
jų. Beveik be pertraukos saulutė visą savaitę buvo vasaroto-
jams palanki ir tokiu puikiu oru galėjome pasidžiaugti ne tik
Kennebunkport, bet ir apylinkės gamta. Visuomet miela
grįžti į Kennebunkport, susitikti su ilgiau nematytais drau-
gais ir pažįstamais, užmegzti naujas pažintis.

Šeštadienį vakare į pirmąjį savaitės renginį susirinko
pilnutėlė salė pasiklausyti pianistės dr. Frances Covalesky-
Kavaliauskaitės. Tarp klausytojų matėme ne tik atostogau-
tojus lietuvius, bet ir svetimtaučius, nes muzikos kalba – uni-
versali. Pianistė dr. Kavaliauskaitė dėsto muziką pradžios
mokyklos mokiniams ir domininkonų vienuolių vadovauja-
moje Caldwell kolegijoje New Jersey. Ji koncertuoja įvairiose

vietovėse, mielai atlikdama programą labdaros koncertuose
Lietuvos našlaičiams. Šią vasarą dr. Kavaliauskaitė jau nebe
pirmą kartą dalyvavo ,,Ragusa” muzikos festivalyje Sicilijoje.
Šio vakaro koncerte žavėjomės dr. Kavaliauskaitės atliktais
Beethoven, Chopin, Ravel ir Liszt kūriniais. Vakaro progra-
ma buvo skirta Alfonso Dziko prisiminimui. A. a. Alfonsas
Dzikas nuo 2003 metų vadovavo šios savaitės rengėjų komi-
tetui ir 2008 m. rudenį sunkios ligos pakirstas šių metų sa-
vaitės nebesulaukė.

Šios ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitės
kapelionu buvo Kennebunkport vienuolyno viršininkas T.
Aurelijus Gricius, OFM, kuris kas rytą aukodavo šv. Mišias.
Savaitės suplanuota programa vyksta po vakarienės, tad prie
pusryčių stalo buvo sudaromi dienos planai. Vieni, suvilioti
gražaus, smėlėto pajūrio, traukia link jo, kiti ruošiasi plauk-
ti laivu banginių pažiūrėti, o dar kiti nutarė eiti pasivaikš-
čioti palei Atlanto jūros uolėtus krantus. Pėsčiom į miestelį
taip pat smagu — galima apžiūrėti krautuvėles, atsigaivinti
skaniais ledais. Pačioje pranciškonų sodyboje malonu pasi-
vaikščioti miško takeliais, pamąstyti prie lietuviško kryžiaus,
Liurdo šventovės ar kryžiaus kelių unikalios koplytėlės.

Sekmadienio vakare turėjome progą pamatyti video:
Vyto Sužiedėlio technikos dėka dideliame ekrane nukeliauti į
praeitą vasarą Los Angeles vykusią XIII Tautinių šokių šven-
tę. Šventės įspūdžiais dar pasidalino Dalia Dzikienė, ilga-
metė Connecticut hardfordiškių ,,Berželio” šokėjų vedėja.

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei • Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkų poilsio ir studijų
savaitė Kennebunkport

Dalia Dzikienė ir Eligijus Sužiedėlis

Kennebunkport pajūrys. Frank Shea nuotr.

Nukelta į 10 psl.

Ateitininkų stovykla Los Angeles

Los Angeles jaunųjų ateitininkų stovyklos dalyviai ir vadovai su prel. Albertu Kontautu. Reginos Čyvaitės nuotr.

Nuo vandenyno iki vandenyno

Nukelta į 10 psl.
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JAUNIMAS KRYŽIŲ KALNE
IŠTARS ,,MES – DIEVO VAIKAI”

Pasaulio pranciškonai šiais me-
tais švenčia 800 metų, kai buvo įkur-
tas pranciškonų mažesniųjų brolių
ordinas. Šis jubiliejus turbūt neatsi-
tiktinai sutapo su sunkmečiu Lietu-
voje. Galbūt ši jubiliejinė data nu-
kreips ne vieno dėmesį nuo tikrų ar
tariamų rūpesčių ir sustiprins tikėji-
mą, kurį prieš 800 metų atgaivino
šventasis Pranciškus iš Asyžiaus.

Krikščionybės žiniasklaidos tar-
nyba praneša, kad jubiliejui paminėti
vienuoliai pranciškonai nutarė su-
rengti antrąjį respublikinį vaikų ir
jaunimo religinės muzikos festivalį
,,Mes – Dievo vaikai. Kryžių kalnas
2009”, pakviesdami prie jo prisijungti
įvairias Šiaulių miesto mokymosi
įstaigas. Organizavimo rūpesčiais su
vienuoliais pasidalijo Šiaulių moks-
leivių namai.

Festivalyje ,,Mes – Dievo vaikai.
Kryžių kalnas 2009”, kuris prasidės
rugsėjo 20 d., laukiama apie 1,000
vaikų. Dauguma jų giedos šv. Mišiose
Kryžių kalno vienuolyne sekmadie-
niais 11 val. Tiek daug vaikų nepavy-
ko sutalpinti į vieno sekmadienio šv.
Mišias, tad po 200 giedančių bei gro-
jančių įvairiais muzikos instrumen-
tais vaikų bus paskirstyta į penkis
sekmadienius. Šventė prasidės šį sek-
madienį ir tęsis visus spalio mėnesio
sekmadienius – 4, 11, 18, 25 dienomis.

Kaip pasakojo festivalio idėjos
autorė, Šiaulių moksleivių namų
vaikų choro ,,Diemedėlis” vadovė Va-
lerija Berteškienė: ,,Prie projekto pri-
sijungė didelis vaikų ir jaunimo bū-

rys. Ruošdamiesi festivaliui, visus
metus įvairūs Šiaulių miesto, apskri-
ties, kitų Lietuvos miestų, netgi
tolimojo Londono meno kolektyvai
mokėsi giesmių, rengė koncertinę
programą. Šiaulių miesto dailės būre-
lių vaikai piešė piešinius tema ‘Šven-
tojo Pranciškaus dvasios spinduliavi-
mas’, Šiaulių moksleivių namų ke-
ramikos būrelis su vadove Laima
Andruškevičiene sukūrė ir nulipdė
žvakides, kurios šventės metu papuoš
altorių, o vaikai savanoriai ‘Dailu’
studijoje dekupažo technika margino
ir puošė vazą. Apie šimtą vaikų
piešinių bus iškabinta festivalio metu
veiksiančioje parodoje vienuolyno
koplytėlėje. Visus šiuos darbelius jų
autoriai padovanos vienuoliams.”

I-oji šventė ,,Mes – Dievo vaikai”
įvyko 2007 m. gegužės 20 d. Šiaulių

rajono Kairių miestelyje. Tąkart į
šventę atvyko apie 300 vaikų. Po
šventės dar ilgai vaikai prisiminė
tuomet išgyventą susitikimą su
Dievu. ,,Jie džiaugėsi giesmių grožiu,
jautėsi pakylėti maldoje, ne vienas
tuomet sakė, kad dalyvavimas šv. Mi-
šiose juos įkvėpė būti gerais žmo-
nėmis. Tai ir buvo šventės prasmė. O
Dievo Apvaizda neleido idėjai užgesti.
Tai jaunieji muzikantai, dainininkai,
giesmininkai, dailininkai, keramikai
norėjo šią veiklą tęsti. Visi jie – vai-
kai, norintys būti Dievo vaikais, pačia
plačiausia šio žodžio prasme, – teigė
V. Berteškienė. 

Krikščionybės žiniasklaidos
tarnyba 

Kur dingo tie, kurie
kadais prieš nieką

nedrebėjo?
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ne per seniausiai paštu gavau antros pataisytos ir papildytos knygos
laidą ,,Lietuviai Arktyje”. Pirmoji knygos laida buvo parengta kaip doku-
mentas 2000 metais Vilniuje vykusiam tarptautiniam kongresui ,,Ko-
munizmo nusikaltimų įvertinimas”. Galiniame jos viršelyje paminėti trys
leidinio mecenatai, visi iš JAV. Tai Genovaitė Vasaitienė, Kazys A. Vasaitis
ir Rūta E. Šepetys. Iš jų pažįstu tik Kazį. Mintyse grįžau į tolimą praeitį,
kada buvome studentais. Apie tai ir noriu kiek daugiau parašyti.

1950-ojo dešimtmečio viduryje lietuvių studentų veikla tiesiog kles-
tėjo. Ir skaičiais jie buvo impozantiški, nes tuo pačiu metu buvo keletas
šimtų studentų. Veikla vyko ir studentų ideologinėse organizacijose. Šalia
šių organizuotų vienetų draugai ir bičiuliai dar artimiau bendravo ir drau-
gavo savo rateliuose, taip vadinamose ,,šaikose”. Pastarieji buvo privataus
pobūdžio, bet tuo pačiu papildė esamą visuomeninę veiklą ir patenkino
socialinius poreikius. Kai kas sakytų, kad tie laikai buvo išeivijos lietuvių
studentų aukso amžius. Likimas taip lėmė, kai į vieną būrį susibūrė
nedidelė grupė Čikagoje ir apylinkėse gyvenančių studentų ateitininkų.
Kai kurie jau studijavo University of Illinois Urbana mieste, kiti studija-
vo ar apie studijas galvojo ir gyveno Čikagoje. Tik vienas buvo nuklydęs į
University of Wisconsin, esantį tos valstijos sostinėje Madison.

Galvoje turiu vieną grupę, kuri pasivadino ,,Sveiks klubu”. Tai buvo
daugiau laisvalaikio leidimo telkinys. Atliekamu laiku beveik visi studija-
vo ir aktyviai dalyvavo ateitininkuose ir bendrai Studentų sąjungos veik-
loje. Pradžią sunku nustatyti, bet trys iš jų dar Vokietijoje 1948 metais
buvo įsteigę slaptą grupelę ,,Miško sakalai”. Miške, medžių aukštumoje,
jie turėjo pasistatę savo būstą. Keletą metų ta grupė leido savo laikraštėlį
,,Miško varpelis”. Ją sudarė tik trys moksleiviai: Jurgis Štuopis, Skir-
mantas Radvila ir Romualdas Kriaučiūnas. Vėliau visi atkeliavo į Čikagą
ir palaikė glaudžius ryšius. Su laiku tapo studentais. Po poros metų tas
trejetukas išsiplėtė ir susidarė aštuonių viengungių klubas. Be jau minėtų
prisidėjo Vaclovas Kleiza, Eugenijus Orentas, Povilas Kilius, Romanas
Stropus ir Kazys Vasaitis. Grupė įvairiomis progomis susieidavo padai-
nuoti, pašokti, pabendrauti. Pasikviesdavome ir merginų, tačiau poravi-
masis nebuvo nei skatinamas, nei populiarus. Pakviesdavome tokį skaičių
merginų, kiek suėjime galėjo dalyvauti klubo narių. Su laiku ir dėl kitų įsi-
pareigojimų suėjimų retėjo, bet vis tiek bent kartą per metus turėdavome
savo klubo šventę.

Tais laikais visi ypač skaitė taip vadinamąjį ,,Draugo” ,,pletkų” skyrių
paskutiniame dienraščio puslapyje. Ten būdavo aprašomi įvyksiantys ren-
giniai ir kitos trumpos naujienos. Tais laikais tą puslapį redagavo Aloyzas
Baronas. Kartą sumanėme įdėti trumpą pranešimą apie ,,Sveiks klubo’’
metinę šventę, įvyksiančią tokią ir tokią dieną. Žinutėje nebuvo minimos
jokios pavardės ar adresai. Visuomenė nebuvo kviečiama. Buvo tik žinutė.
Atsimenu, kai Eugenijus Orentas paskambino Aloyzui Baronui, prašyda-
mas žinutę įdėti. Mielas redaktorius nesiskubino prašymo patenkinti, sa-
kydamas, kad tai nežinoma grupė, o iš pavadinimo skamba lyg koks nugė-
rimo klubas. Tada jis pats pasiūlė kompromisą – kad žinutėje būtų mini-
mas ne ,,Sveiks”, bet ,,Servus klubas”. Taip ir buvo išspausdinta. Istori-
kai, besiknisdami ,,Draugo” archyvuose, gal vieną dieną užtiks ,,Servus
klubo” pavadinimą, bet niekur kitur neras jokių užuominų apie šį gal ko-
kius penkerius metus gyvavusį klubą.

Kas su to klubo nariais nutiko? ,,Kur dingo jie, kurie kadais prieš
nieką nedrebėjo?” – kaip toje filisterių dainoje dainuodavome. Tik vienas
jau iškeliavęs Amžinybėn. Tai Eugenijus Orentas, buvęs aktyvus ateiti-
ninkų ir lietuvių visuomenės veikloje. Mirė jau gyvendamas West Hart-
ford mieste. Kiti liko įsitraukę į įvairius visuomeninius bei kultūrinius
darbus. Nenoriu paskirai minėti kiekvieno pasiekimų, bet buvusioje gru-
pėje turime ar turėjome Lietuvos garbės konsulą, Lietuvių Fondo tarybos
bei valdybos pirmininką, pora Ateitininkų federacijos generalinių sekre-
torių, ,,Dainavos” ansamblio narį, ,,Ateities” žurnalo redaktorių, bent du
,,Draugo” ,,Akademinių prošvaisčių” redaktorius, Dainavos jaunimo sto-
vyklos Direktorių tarybos pirmininką, PLB ir JAV LB pareigūnus ir t.t. Iš
šios grupės tik vienas nubyrėjo nuo lietuviško gyvenimo. Visi įsigijo profe-
sijas ar įkūrė savo verslą ir pavyzdingai gyvena. Turbūt dauguma jau pen-
sininkai. Reikia pastebėti, kad visi, be išimčių, vedė lietuvaites. Negir-
dėjau, kad kuris būtų išsiskyręs. Anais laikais buvo retenybė, kad kas
vestų svetimtautę ar ištekėtų už svetimtaučio. Tačiau ir tada buvo skersai
žiūrima į taip vadinamas mišrias vedybas. Tada mišrios vedybos buvo, kai
skautas susituokdavo su ateitininke. Man asmeniškai teko dalyvauti še-
šiose iš aštuonių klubo narių vestuvėse. Ne tik dalyvavome, bet daugeliu
atveju buvome ir pabroliais.

Iš organizacinio taško žiūrint, klubas buvo palaida bala. Nebuvo jokių
valdybų, jokių nario mokesčių, neturėjome jokių rašytų įstatų (išskyrus
dešimt Dievo įsakymų). Nors visi jau turėjome (vielinius) telefonus, kai
kas dar nebuvome motorizuoti. Tačiau buvome solidarūs, vienas kitą
palaikantys. Jei paskutiniame ,,Draugo” puslapyje kada nors netrukus
pamatysite žinutę apie ,,Servus klubo” penkiasdešimtmečio šventę, tai
žinosite, apie ką kalbama, nors visuomenė ir nebus kviečiama dalyvauti.

Prasidės pokalbiai su Pijaus X brolija
Šv. Sosto spaudos salės direkto-

rius t. Federico Lombardi, SJ patvir-
tino, jog nuo spalio vidurio prasidės
pokalbiai su Pijaus X brolija, įsteigta
arkivyskupo Marcelio Lefebvre. Buvo
patvirtinti ir dalyvausiančių trijų Šv.
Sosto žinovų vardai: šveicaras domi-
nikonas Charles Morerod, vokietis
jėzuitas Karl Joseph Becker, ispanas
prelatas, Opus Dei generalinis vika-
ras Fernando Ocariz Brana. 

Delegacijų pokalbių centre bus
Vatikano II susirinkimo mokymo ir
reformų klausimai. Kaip žinia, Pijaus
X brolijos steigėjas prancūzų arkivys-
kupas Lefebvre tapo balsu tų kata-
likų, kurie negalėjo priimti Vatikano
II susirinkimo nutarimų, daugiau ar
mažiau manydami, kad jais buvo
paneigta Bažnyčios Tradicija. Įtampa
pasiekė viršūnę 1988 m. arkivysku-

pui Lefebvre įšventinus keturis vys-
kupus, baimindamasis, kad po jo mir-
ties nebebus kam šventinti kunigų ir
taip jo remiamas judėjimas išnyks.
Kadangi vyskupai pašventinti be po-
piežiaus pritarimo, pagal kanonų tei-
sę jie buvo ekskomunikuoti, kaip ir
arkivyskupas Lefebre. Tačiau svarbu
pažymėti, kad ši ekskomunika nėra
taikoma visiems jais sekusiems tikin-
tiesiems.

Pokalbių procesas buvo ir bus
sudėtingas ir dėl Brolijos, ir dėl kai
kurių katalikų srovių laikysenos.
Taip pat netrūksta didelio sekuliariz-
mo spaudimo, nuolatos mėginančio
primesti tai vieną, tai kitą stereotipą
apie tai, kaip Bažnyčiai reikia ar ne-
reikia elgtis. 

,,Vatikano radijas”
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Prie vieno iš savo kompiuterių
esu pasidėjęs didoką Rūpintojėlio me-
dinę skulptūrą. Nusipirkau ją Lietu-
voje 1993 m. Kaziuko mugėje iš že-
maičio drožinėtojo. Besiderant dėl
kainos nelengva man buvo žemaitiš-
kai suprasti, bet vis tiek susidrauga-
vome, ir kasmet iš jo daugiau tų rū-
pintojėlių, nors mažesnių, vis įsigyda-
vau. Girdėjau, kad Seimo darbuotojos
šaipydavosi, jog amerikonas – vėl su
malkomis iš mugės. Nepykau. Manęs
nepapiktino ir laiškas „Drauge”, kad
tas Rūpintojėlis, anksčiau vadintas
Smūtkeliu (iš lenkiško „smutek”,
reiškiantis liūdesį, sielvartą), yra ki-
lęs iš lenkų ir mums neturėtų būti
priimtinas. Iš tikro, vieną, visiškai
panašų į lietuviškuosius tik koplytė-
lėje esu ir Varšuvoje nusipirkęs ir pa-
kabinęs ant sienos. 

Tikrai nesimeldžiu mediniam
Rūpintojėliui, nes jis man nei maldų
laukiantis, nei besimeldžiantis, nei
nuliūdęs, nei sielvartaujantis, tik gi-
liai susimąstęs. Ir kaip nudžiugau,
kai rugpjūčio 15 d. mūsų senųjų emi-
grantų festivalyje Frackville, PA, ant
vieno stalo prie parduodamų rūpinto-
jėlių pamačiau anglišką užrašą, kur
vietoj „The Sorrowful Christ” buvo
parašyta „Personal Worrier” t. y. „as-
meninis Rūpintojėlis”, o po juo paaiš-
kinimas, kad gyvenimas yra per
trumpas, tad visus rūpesčius reikia
palikti jam, tai sumažins kraujos-
pūdį, prailgins gyvenimą, kuriuo rei-
kia džiaugtis, kol gyvename. Užrašo
autorius mano pažįstamas bostoniš-
kis, visada linksmas – Gintaras Karo-
sas.  

Taigi va, ir aš, klausydamas Gin-
taro, pradėjau palikinėti savo rūpes-
čius asmeniniam Rūpintojėliui. Ne-
suku daugiau galvos dėl nukritusių ir
lėtai kylančių akcijų, dėl paskutinių
kraujo rezultatų, rodančių aukštą
blogąjį cholesterolį, žemą hemoglo-
biną. Nesuku galvos nei dėl graužikų
„chipmunks” apkandžiotų pomido-
rų, negailestingai piktžolių „crab-
grass” apsėstos mano tręštos, prižiū-
rėtos pievos. 

* * *
Prieš kelias dienas ,,užšalo” ma-

no kompiuteris. Pamėlynavo monito-
riaus ekranas, tartum per galvą ga-
vęs, ir nesvarbu, ką bespaudžiau,
kompas – nė iš vietos. Ką gi, išjun-
giau elektrą, parodžiau pirštu Rūpin-
tojėliui, kad rūpintųsi ir palikau ra-
mybėje. Po kelių valandų vėl įjun-
giau.  Viskas kuo gražiausiai veikia ir
jokių mėlynių ekrane nelikę. 

Deja, geriau būčiau neįjungęs ir
nėjęs į internetą. Tiesiog netikiu savo
akimis: mūsų krepšininkai pralaimė-
jo prieš lenkus. Jau išgyvenau, kai
mūsiškiai prakišo turkams, bet vėl
prakišti... Ir dar lenkams. Pirma min-
tis buvo nukabinti nuo sienos lenkiš-
ką Smūtkelį. Susivaldžiau. Ar jis dėl
to kaltas, juk net du broliai, Lietuvos
lenkai žaidžia Lietuvos rinktinėje.
Taigi, vėl skėstelėjau ranka savo
asmeniniam Rūpintojėliui, idant jis
rūpintųsi mūsų krepšiniu ir nuėjau
gulti. Pabudau po vidurnakčio ir
jutau, kad kažkas negerai, taip, kaip

vaikystėje išpleškinus „ragatke” kai-
myno langą ar gavus kuolą iš lietuvių
kalbos. Truko minutėlę, kol suvo-
kiau, kad tai tas nelemtas pralaimėji-
mas prieš lenkus. Tereikia tik pra-
laimėti prieš bulgarus ir grįš mūsų
vyrai tarkuotais užpakaliais iš Len-
kijos.

Lietuva laimėjo prieš Bulgariją.
Pasidarė lengviau, bet daug vilčių to-
limesniems laimėjimams neteikiau –
ir per silpni, ir ,,nesusiklijavę”, per
daug klaidų darantys. Taip ir įvyko.
Skaudžiausia, kad rinktinėje nežaidė
tie, kurie galėjo laimėti. Palieku in-
ternetą ir prisėdu prie spaudos. Va,
tik ką gauti keli „Draugai”, „Ameri-
kos lietuvio” dviejų savaičių nume-
riai. 

* * *
Bevartant „Draugus” mane ste-

bina Romualdo Kriaučiūno įnašas.

Kartą net ir laiškutį jam brūkštelė-
jau, klausdamas, kaip jis, dar bedirb-
damas, gali tiek daug prirašyti ir dar
įvairiausiomis temomis. O jis atpylė,
kad „Draugas” nespėja jo straipsnių
spausdinti ir jis juo nesiriboja, nes jo
keli rašiniai laukia eilės ir „Amerikos
lietuvy”,  pora yra  užstrigę „Ateity”
ir net „Tėviškės žiburiuose”. Tiesiog
pavydžiu jam ir jo talento, ir darbštu-
mo. Susirašinėdami mes abu suran-
dame lietuvišką pakaitalą „teleprom-
pter”, iš kurio prez. Obama taip vy-
kusiai skaito. „Skaitukas”. Kažin, ar
prigytų? 

Bevartydamas „Amerikos lietu-
vį”, tarp aprašymų apie fantastiškai
kainuojančius automobilius, apie nu-
sikaltimus, surinktus iš Amerikos
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laikraščių, apie kažkieno privatų
viešnamį randu trijų puslapių skilty
„Gyvenimo stilius” pokalbį su mano
draugais Terese ir Algimantu Ge-
čiais. Kaip ir visada, šioje skiltyje yra
klausimas apie horoskopus. Žinau,
kad Lietuvoje tai labai svarbu ir taip
prasideda pokalbiai su garsenybėmis,
bet man keista, kad  ši  nesąmonė
yra įperšama ir mano bendraam-
žiams išeivijoje, ypač – giliai religin-
giems. Kaip pastebėjau, Gečiai yra tik
antrieji, atsakę, kad Zodiako ženklais
netikintys. Gečiai tikrai yra nusipel-
nę ne vieno tokio gražaus įvertinimo,
nes jie nuo pat studentavimo laikų iki
žilų plaukų yra aktyvūs  lietuviškoje
veikloje. Nepaisant, kokiose valdybo-
se jie dirbo, visur jie buvo pagrindi-
niai varikliai, ne tik patys dirbdami,
bet ir spaudoje aprašydami kitus dir-
bančiuosius. 

Įdomus ir kitas klausimas, taip
pat Lietuvoje aktualus: koks automo-

bilis? Pasirodo, Gečiai ir su ,,Lexus”
ir su ,,Acura” važinėja. Mėgstu ir aš
geras mašinas ir jomis važinėčiau, jei
nebūčiau pavedęs asmeniniam Rū-
pintojėliui rūpintis mano finansais. 

* * *
Bet va, skaitau Giedrės Kaz-

lauskaitės rašinį „Bernardinuose”:
„instinktyvus fotografavimasis šalia
mašinų – taipogi galios išraiška. Ji
charakteringa vyrams. Automobiliai
jiems reiškia ir turtą, ir pajėgumą jį
valdyti, ir motinos įsčias. Šiaip ne-
būčiau atkreipus dėmesio, tegu fotog-
rafuojasi, kas nori, su kuo nori, ta-
čiau viename socialiniame tinkle vy-
ko kažkoks vizualinių simpatijų (pa-
gal fotkes) reiškimo žaidimas, ir dau-
guma svajonių jaunikių, atsiuntę

savo ,,feisus” (iš angliško „face” – J.
G.), asmenį reprezentuojančioje nuo-
traukoje fotografavosi greta savo
automobilių. Kaip gyva neičiau į san-
tykius su tokiais vyrais”. Taigi, ne vi-
sos merginos Lietuvoje žiūri tik į
BMW turintį  berną. 

Prisimenu savo patirtį iš jaunys-
tės. Grįžęs iš kariuomenės taupiau
pinigus studijoms ir draugavau su
tokia tikrai „nešpėtna” blondinuke.
Vieną karštą vasaros dieną ji man
taria: „Gailevičiau, pirk mašiną, man
jau nusibodo sekmadienio popietes
praleisti kinuose.” Nutįso mano vei-
das ir pradėjau mekenti, kad taupąs
dolerius studijoms. Nutraukė ji mano
dūsavimus tardama aiškiai, šviesiai:
„Nepirksi mašinos – nebus jokios
draugystės.” Ir taip, pradėjęs žydėti
(bent aš taip galvojau) mano romanas
tragiškai užsibaigė. Pamenu, kad sa-
vo dienorašty išdažiau tada tokią
kraujuojančią širdį perverta strėle.
Beje, vėliau įsigijęs automobilį, nusi-
fotkinau prie jo.  

* * *
Ak, veik užmiršau paminėti, kad

pokalbį su Gečiais parašė Eugenija
Misevičienė. Tai kita nuostabi jauna
šeima. Abu trečiabangiai, jau gerai
įsikūrę šiame krašte. Ir kur jų nėra.
Neminėsiu organizacijų, kurioms
Laurynas Misevičius vadovauja ar
priklauso, nes bijau kurią praleisti.
Jų reportažus randu „Drauge”,
„Amerikos lietuvy”, o juos besišyp-
sančius sutinku įvairiuose lietuvių
festivaliuose prie lietuviška spauda,
plokštelėmis, įvairiomis dovanėlėmis
suvenyrais ir lietuviškais produktais
apkrautų prekystalių. Iš jų apsirūpi-
nu lietuviška duona, sriubos stiklai-
niais, na, ir  ....lietuviškais raugintais
kopūstais. Taip, tais pačiais tiek karš-
tų diskusijų susilaukusiais „Drauge”. 

* * *
Minint „Draugą”, visada džiau-

giuosi, kad dalis jo pasirodo inter-
nete. Ypač įdomu pažvelgti į nuot-
raukas. Štai 11 dienos Loretos Ti-
mukienės straipsnis „Baltijos kelias
paminėtas ir šiapus Atlanto” ir šūs-
nis jos tokių gražių nuotraukų.  Mane
taip pat savotiškai paveikė jaunos
Lietuvos literatės Giedrės Kazlaus-
kaitės rašinys „Bernardinuose” pava-
dintas „Vasaros kvapai”: „Baltijos
kelio metais man buvo devyneri (...)
Mama atsivežė mane į Vilnių, ir mes
kažkokiu būdu patekome į kiemą,
kuriame buvo jūra gėlių, o žmonės vis
nešė naujus glėbius. Nesupratom,
kam jos. Ėjom pro Arkikatedros spūs-
tį, moterys buvo apsirengusios tau-
tiniais drabužiais, o žvakučių vaškas
apvarvėjęs plyteles. Žmonės dainavo
dainas ir skaitė egzodo poeziją. Buvo
daug skautų, stebėjausi, apžiūrinė-
dama jų uniformas. Tokių nebuvau
mačiusi. Stovėjome kažkur Žygiman-
tų gatvėje, prie upės. Atsimenu ma-
lūnsparnį, iš kurio barstė gėles. Nusi-
leidau į slėnį surinkti žiedų. Tautos
pasistatė dideles sienas, tverdamosis
nuo priešų, o aš stovėjau trapiausioje
ir laikiniausioje iš jųjų: netgi ne visa
aš, o tokia labai abejotina mano pa-
tirčių bei galimybių užuomazga, atvi-
ra bet kokiam priešui. Kai kurios
sienos griuvo, bet liko pasaulio istori-
ja, įbrėžta mūsų delnų linijose.”

Ir aš (...) pradėjau palikinėti savo rū-
pesčius asmeniniam Rūpintojėliui. Nesuku
daugiau galvos dėl nukritusių ir lėtai ky-
lančių akcijų, dėl paskutinių kraujo rezul-
tatų, rodančių aukštą blogąjį cholesterolį,
žemą hemoglobiną. (...)
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DALIA CIDZIKAITÈ

Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 56-ame
Santaros-Šviesos suvažiavime, Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, apsi-
lankęs Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas Valdas Adamkus atsakė ir į
keletą susirinkusiųjų klausimų. Do-
mėtasi įvairiomis temomis: Lietuvos
užsienio politika, V. Adamkui būnant
Prezidentu ir dabar, ypač Lietuvos-
Rusijos santykiais, nerimą keliančia
energetikos problema, jo prezidenta-
vimo metu iškilusia ir iki šiol ne-
išspręsta dvigubos pilietybės proble-
ma, išeivijos vaidmeniu Lietuvos poli-
tiniame ir visuomeniniame gyve-
nime. Pasmalsauta, kokie V. Adam-
kaus planai ir ar jis negalvoja įkurti
savo vardo bibliotekos, kaip tai pri-
imta Amerikoje. Skaitytojų dėmesiui
keletas įdomesnių klausimų ir Pre-
zidento atsakymų.

Klausimas: Ar teko pasikal-
bėti su naujai išrinkta Preziden-
te Dalia Grybauskaite apie už-
sienio politiką? Ar ji kreipėsi į
Jus patarimo, pagalbos?

Adamkus: Pasakysiu teisybę –
prieš pusantrų metų pas mus namuo-
se vakarieniaujant pasakiau Daliai
Grybauskaitei, kad kito kelio nėra,
kaip tik jai kandidatuot. Ką ji man
atsakė, aš Jums nesakysiu. Atsakiau
jai, kad po pusmečio susėsim ir vėl
apie tai pakalbėsim. Susėdom po pus-
mečio ne kur kitur, bet Briuselyje, jos
kabinete. Ilgai kalbėjomės. Iš jos ne-
buvo konkretaus atsakymo „Ne”, bet
,,pažiūrėsim prieš Kalėdas”. Prieš
Kalėdas vėl vakarieniavome pas mus
namuose. Ir tada jau kalbėjome labai
realiai, svarstėm, kokios yra galimy-
bės, kas rems, kas nerems. Bet mes jau
žinojom, kur mes stovim, kur eisim ir
kaip tas įvyks. Aišku, kad laimėsime,
niekas iš mūsų nežinojo, tačiau net ir
tuo metu kalbėjomės apie užsienio
politiką. Kalbėjomės labai daug apie
korupciją, kitokias įtakas. Esu vienas
iš tų laimingiausių Lietuvoje politi-
kos žmonių, nes Grybauskaitė buvo
geriausia kandidatė iš visų į LR pre-
zidento pareigas kandidatavusių.
Tikrai būtų tragiška ir nelaiminga,
jeigu Grybauskaitė būtų nelaimėjusi
rinkimų dėl kurių nors priežasčių. 

O dėl jos ir mano santykių, aš jai
pasakiau – ir to tvirtai laikausi, kad
jai į akis nelįsiu. Tai yra jos atsako-
mybė šiandieną. Tačiau jei Grybaus-
kaitei reiks mano patirties, esu pasi-
ruošęs padėti. Tiesioginio susitikimo
iki šios dienos nebuvo ir iš jos skam-
bučio nesulaukiau. Buvome susitikę
per Baltijos kelią. Būtų netikslu iš
mano pusės ką nors sakyti naujai
Prezidentei, vos dviejų mėnesių savo
naujose pareigose neišbuvusiai. Rei-
kia leisti jai apšilti politinėje srityje.
Grybauskaitė įrodė visai Europai, ką
ji gali, būdama komisare. Visame pa-
saulyje yra priimta tam tikra taisyk-
lė, kad bet kokiam prezidentui per
pirmąsias 100 dienų niekas nekrauna
ant pečių nepakeliamos naštos. Jei
kalbėsime atvirai, prieš keletą valan-
dų sulaukiau telefono skambučio,
kur Prezidentė mano skeretorės at-
siklausė, kada aš grįžtu, ir paprašė
tučtuojau paskambinti man, nes nori
susitikti pasikalbėti.

K.: Ar norite, galite pako-

mentuoti LEO.lt makalynę ir
naujo LR energetikos ministro
Arvydo Sekmoko planus dėl Ig-
nalinos atominės elektrinės?

A.: Dėl Sekmoko planų negaliu
nieko komentuoti, kadangi jis tų
planų visai Lietuvai nėra atskleidęs.
Bet jis dalyvaus išskyrimo procese ir
bus tarpininkas tarp LEO.lt ir Vy-
riausybės. Vienintelis dalykas, ką pa-
sakiau viešai prieš porą dienų Lietu-
vos žmonėms – man iki šios dienos
neaišku, kokiu pagrindu, kodėl nu-
tarta sugriauti tai, kur jau buvo ne-
mažai padaryta. Su Lenkija po 10 me-
tų pavyko Varšuvoje pasirašyti su-
tartį, kad Lenkija elektros tiltu jung-
sis su Lietuva. Stokholme aš su mi-
nistru pirmininku galų gale po ilgų
ilgų derybų sutariau, kad kabelis eitų
į Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

Mano svajonė buvo ir yra, kad
mes turime turėti uždarą, nepriklau-
somą energetikos šaltinį. Jis praside-
da Novergijoje, Švedijoje, Suomijoje,
eina į Estiją, kabeliu ateina į Lietuvą,
į Lenkiją eina elektros tinklu, o iš ten
– į Vokietiją ir likusią Europos dalį.
Štai kur yra nepriklausomybė! Be
energetinės nepriklausomybės nekal-
bėkime apie jokią politinę nepriklau-
somybę, nes mus susidės į kišenę per
30 minučių! Tokios pozicijos aš lai-
kausi ir viešai ir aiškiai paklausiu
Andriaus Kubiliaus vyriausybės ir ki-
tų: parodykit ir pasakykit man, kodėl
reikėjo visiškai sunaikinti ir dabar
eiti į konfliktą? Atleiskite, kad kalbu
kiečiau, nes skauda. Skauda, nes Lie-
tuvos žmonės nuo gruodžio 31 d. mo-
kės už elektros energiją 2 ar 3 kartus
daugiau. Sėdime Rusijos kišenėj. Ko-
kią jie kainą pasakys, tokią ir mokė-
sim. Arba nežinau, ką darysim. Gal
žvakių prisipirksim ir mažiau elek-
tros naudosim. Tai atsilieps Lietuvos
ekonominiam gyvenimui. Dabar šis
klausimas nusikėlė mažiausiai iki
2018 metų. 

K.: Kokia Jūsų nuomonė dėl

V. ADAMKUS PARTIJOS NEKURS, BET DALYVAUS
PILIETINĖS VISUOMENĖS LIETUVOJE KŪRIME

Vytauto Pociūno mirties ir Lie-
tuvos saugumo arogancijos?

A.: Pirmas dalykas, niekas neat-
sakys į tą klausimą, kodėl, kas įvyko.
Vieni kitus kaltina. Aš ne kartą su
prokuratūra kalbėjau, kalbėjau su
visa Valstybės saugumo departamen-
to vadovybe. Buvau nuvažiavęs pas
našlę, labai maloniai kalbėjomės.
Atvirai pasakius, (…) dabar žaidžia-
mas politinis žaidimas su jo mirtimi:
vieni, gerieji, reikalauja teisybės, o
kiti – slepia. Buvo iškviesti tarptau-
tiniai užsienio valstybių žinovai susi-
pažinti su viskuo, kas yra. Jie gavo
Baltarusijos dokumentaciją, nežinau,
ar ji suklastota, ar ne. Buvo peržiūrė-
ta tai, kas buvo mūsų. Deja, tie žino-
vai pasakė, jog jie negali nustatyti,

kas ten buvo.

K.: Jūs pats ne taip seniai
pripažinot, berods, Pasaulio lie-
tuvių ekonomikos forume, jog
Lietuva nepanaudojo tinkamai
išeivių indėlio. Šią vasarą Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės
nariai ir vadovybė suvažiavime
Vilniuje taip pat klausė, ką dary-
ti, kad Lietuvą pasiektų įvaires-
nės žinios apie išeiviją. Jūs pats
šiandien užsiminėte, jog apie
„Draugą” niekas Lietuvoje neži-
no. Kokie, Jūsų manymu, yra
keliai, būdai tą padėtį pakeisti,
tuo labiau, kad šiuo metu nauja
Prezidentė nėra žmogus iš išeivi-
jos?                         Nukelta į 9 psl.

LR Prezidentas Valdas Adamkus (viduryje) tarp santariečių Algio Mickūno (k.) ir Vytauto Vepšto (d.).
Jono Kuprio nuotr.

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

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

Loreta Timukienė straipsnyje
„Lietuvių Fondas kviečia į iškilmin-
gąjį pokylį” („Draugas”, 2009 m.
rugsėjo 12 d., psl. 5) bando supažin-
dint mus su žmonėmis – gyvais ir mi-
rusiais, kuriems pokylio metu bus
įteikti LR apdovanojimai. Sužinome
nedaug apie juos, bet gal tiek ir pa-
kaktų žmonėms, kurie nelabai kuo
domisi.

Užkliuvo kaip „Metmenų” žur-
nalo vyr. techninė redaktorė paminė-
ta Lakštuonė Vėžienė. Peržiūrėjau
visus „Metmenų” numerius, bet jos
pavardės ten neradau. Nuo 13-ojo iki
paskutinio žurnalo „Metmenys” nu-
merio vyr. techninė redaktorė buvo

Henrieta Vepštienė.
Rita Kavolienė

Carlisle, PA

* * *
Informaciją apie spalio 3 d. Pa-

saulio lietuvių centre, Lemont, įvyk-
siančio Lietuvių Fondo pokylio metu
apdovanosimus Lietuvos Respublikai
nusipelniusius žmones maloniai su-
teikė LR generalinis konsulatas Či-
kagoje. L. Timukienė, rašydama mi-
nėtą straipsnį, naudojosi būtent šia
gen. konsulato pateikta informacija.
Konsulatui apie jų informacijoje
esantį netikslumą pranešta.

Redakcija 

NETIKSLUMAI STRAIPSNYJE APIE  LF POKYLÎ
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Seimo b∂da – atsitiktiniai žmon∂s

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) –
Nacionalinio Lietuvos radijo ir televi-
zijos (LRT) generalinis direktorius
Audrius Siaurusevičius buvo išteisin-
tas dėl galimo fotografo Irmanto Si-
darevičiaus sumušimo.

Teismas nusprendė, kad LRT va-
dovo veiksmuose nėra nesunkaus
sveikatos sutrikdymo požymių. Šis
teismo sprendimas gali būti apskųs-
tas Vilniaus apygardos teismui.

I. Sidarevičius kaltino A. Siau-
rusevičių pernai spalio 13-osios naktį
viešbutyje ,,Naujasis Vilnius” jį ne-
sunkiai sužalojus ir iš jo siekė prisi-
teisti 80,000 litų.

A. Siaurusevičius teismui taip
pat yra padavęs ieškinį, kuriame I.
Sidarevičius ir tuometinis dienraščio
,,L.T.” fotografas Valdas Kopūstas
kaltinami pernai spalio 13-osios naktį
viešbutyje ,,Naujasis Vilnius” nesun-
kiai sutrikdę jam sveikatą.

LRT generalinis direktorius į šį
įvykį pateko pernai spalio 13-osios
naktį viešbutyje ,,Naujasis Vilnius”,
kur tuo metu buvo įsikūręs Socialde-

mokratų partijos Seimo rinkimų štabas.
Po vidurnakčio į viešbutį atvy-

kęs, kaip manoma, neblaivus LRT va-
dovas supainiojo duris ir pateko į
elektros skydinę. Čia jį užklupo žur-
nalistai. Jiems pamėginus atidaryti
skydinės duris ir nufotografuoti, kas
vyksta viduje, anot fotografo, A. Siau-
rusevičius iš I. Sidarevičiaus atėmė
fotoaparatą ir išstūmė jį pro duris.

Fotografas, teigdamas, jog nu-
kentėjo nuo LRT vadovo, į viešbutį iš-
kvietė policijos pareigūnus ir parašė
pareiškimą prašydamas patikrinti
LRT vadovo blaivumą.

Atvykę policijos pareigūnai po
kelių valandų išsivežė LRT vadovą į
policijos komisariatą ir patikrino jo
blaivumą.

Komisariate LRT vadovas parašė
pareiškimą, kaltindamas įvykį nu-
švietusius žurnalistus jo teisių su-
varžymu ir jo sveikatos sutrikdymu.

LRT taryba nusprendė, kad į šį
įvykį įsivėlęs A. Siaurusevičius gali
toliau vadovauti LRT ir pareiškė jam
griežtą papeikimą.

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) – Iš
parlamento vadovo pareigų atstaty-
dinus Tautos prisikėlimo partijos
(TPP) vadovą Arūną Valinską, darbo
iškart neteko jo politinio pasitikėjimo
komanda.

Iš dešimties Seimo pirmininko
sekretoriate dirbusių žmonių darbą
išsaugos tik dvi sekretorės, nepriski-
riamos politinio pasitikėjimo valsty-
bės tarnautojams.

Seimo pirmininko sekretoriatui

vadovavusi Nemira Pumprickaitė
savo ateities sakė dar nenumačiusi.
Apie 5,000 litų algą gavusiai buvusiai
sekretoriato vadovei priklauso tokio
pat dydžio išeitinė išmoka. Jos N.
Pumprickaitė negaus, jeigu per mė-
nesį ras darbą valstybės tarnyboje.
Prieš tapdama A. Valinsko komandos
nare, ji dirbo socialdemokratų prem-
jerų – Algirdo Brazausko ir Gedimino
Kirkilo – atstove spaudai.

Vilnius, rugsėjo 18 d. (ELTA) –
Prezidentūra, verždamasi diržus, ke-
tina sutaupyti apie 3 milijonus litų.
To siekiama pertvarkant prezidento
kanceliariją, mažinant jos išlaidas,
griežtinant tarnybinio transporto, te-
lefonų, komandiruočių ir kitų lėšų
naudojimo tvarką.

Prezidento kanceliarijos struktū-
ros pertvarka jau yra baigta prezi-
dentei D. Grybauskaitei pasirašius
potvarkį.

Valstybės vadovės nurodymu nu-
spręsta nuo rugsėjo 21 d. sumažinti ir
struktūrinių padalinių, ir darbuotojų
skaičių. Šiemet pagal didžiausią leis-
tiną pareigybių skaičių buvo patvir-
tintos 184 pareigybės. Po pertvarkos
šis skaičius bus mažinamas 28 parei-
gybėmis. Kanceliarijoje nebeliks kanc-
lerio pavaduotojo pareigybės, Bend-
rųjų reikalų departamento, Informa-
cijos ir ryšių su visuomene poskyrio,
Rezidencijos administratoriaus tarny-
bos ir Valstybės apdovanojimų skyriaus.

Siekiant sustiprinti kai kurias
funkcijas ir nedidinti darbuotojų
skaičiaus, pertvarkomi 4 skyriai. Fi-

nansų skyrius pertvarkomas į Fi-
nansų ir apskaitos skyrių, Priima-
masis – į Asmenų aptarnavimo ir do-
kumentų valdymo skyrių, Informa-
cijos ir technologijų skyrius pert-
varkomas į Komunikacijos skyrių,
Teisės ir personalo skyrius pertvar-
kytas į atskirus Personalo ir Teisės
skyrius.

Siekiant išvengti piktnaudžiavi-
mų, Prezidentės nurodymu, griežti-
nama tarnybinio transporto, telefonų
bei komandiruotėms skirtų lėšų nau-
dojimo tvarka. Valstybės vadovės po-
tvarkiu, tarnybinis transportas gali
būti naudojamas tik tarnybos reikalais.

Mažinamas vairuotojų skaičius,
naikinamos šaltkalvio ir dažytojo pa-
reigybės. Iš viso naikinamos 9 parei-
gybės. Taip pat atsisakoma 12 leng-
vųjų automobilių.

Palyginti su praėjusiais metais,
reprezentacijai skiriamų lėšų suma
kitąmet mažinama beveik 5 kartus –
nuo 2,478 mln. litų iki 557,000 litų.
Beveik 4 kartus mažinama komandi-
ruotėms ir kelionėms skiriamų lėšų
suma.

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius pripaži-
no, jog Vyriausybė, nusprendusi ma-
žinti motinystės (tėvystės) išmokas,
pasielgė neapdairiai.

,,Prezidentės siūlymą skaitėme
labai atidžiai ir supratome labai pap-
rastai ir aiškiai. Prezidentė savo dek-
rete labai aiškiai pasakė, kad moti-
nystės išmokų negalime mažinti, jei-
gu nėra mažinamos kitos socialinės
išmokos. Mes galime pripažinti, kad
galbūt pasielgėme nelabai apdairiai.
Mums atrodė, kad mes labai aiškiai
kalbėjome, kad mažinsime visas iš-
mokas panašiu procentu, ir tai buvo

numatyta nacionaliniame susitari-
me. Dabar mes ruošiame dokumen-
tus dėl visų socialinių išmokų maži-
nimo”,  – teigė premjeras.

A. Kubilius sakė, jog siūlys frak-
cijai ir koalicijai priimti prezidentės
siūlomas pataisas.

Prezidentė D. Grybauskaitė lie-
pos pabaigoje vetavo motinystės iš-
mokas mažinančias įstatymo patai-
sas. Prezidentės manymu, įstatymas
pažeidžia tų mamų, kurioms pašal-
pos jau paskirtos ir mokamos, įgytas
teises ir teisėtus lūkesčius, menkina-
mas visuomenės pasitikėjimas vals-
tybe ir teise.

Prezident∆ra veržiasi diržus
Teismas išteisino LRT vadovâ�  

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) –
Naujoji Seimo vadovė konservatorė
Irena Degutienė viena visuomenės
nepasitikėjimo Seimu priežasčių sako
esant tai, kad jau kelintą kadenciją
ten patenka atsitiktiniai žmonės.
Kalbėdama Lietuvos radijo laidoje
,,Akiračiai” ji tvirtino sieksianti į
įstatymų priėmimo procesą labiau
įtraukti visuomenę ir ,,gesinti žai-
bus” tarp pozicijos ir opozicijos.

,,Kai į Seimą ateina su partija
vieniems rinkimams atsitiktiniai
žmonės, kurie nelabai suvokia, var-
dan ko jie buvo išrinkti į Seimą, tai
yra ir visuomenės tam tikras suklai-
dinimas. Gyvenimas parodė, kad tai –
ne stebuklas, o praradimas, kai atei-
na žmonės, kurie nelabai suvokia,
kaip jie atėjo į Seimą ir ką jie ten vei-
kia”, – paklausta, kodėl Seimo verti-
nimas nuolat smunka, sakė I. Degu-
tienė.

Pradėjusi eiti parlamento vado-
vės pareigas ji sakė sieksianti susita-
rimo tarp pozicijos ir opozicijos,
baigiant beprasmiškus ginčus ir ap-
sišaudymus žodžiais, derinant nuos-
tatas ir į teisėkūros procesą labiau
įtraukiant visuomenę.

,,Kiek mes matėm, valdančiosios
koalicijos su opozicija dažniausiai
ginčydavosi dėl ambicijų, o ne dėl ide-
ologinių dalykų”, – sakė Seimo pir-
mininkė, tikėdamasi, jog tokią prak-
tiką jai pavyks pakeisti.

Ji taip pat tvirtino matanti ,,ne-
artus dirvonus” siekiant įtraukti vi-
suomenę į įstatymų priėmimą – tei-
sės aktams priimti rengiant klausy-
mus, kuriuose dalyvautų ir suintere-
suotų grupių atstovai. Pasak Seimo
pirmininkės, nors Seimo statutas nu-
mato tokią procedūrą įstatymo projek-
to svarstyme, ja naudojamasi retokai.

Vyriausyb∂ pripañîsta pasielgusi neapdairiai

Išeiti teko ir A. Valinsko komandai 

Iš Baltarusijos kalèjimo paleistas lietuvis 

JAV sprendimas sukèlè nerimâ 

Vilnius, rugsėjo 18 d. (ELTA) – Nuo penktadienio popietės iki sekmadie-
nio vakaro Vilniuje, Gedimino prospekte, pirmą kartą surengta Tautų mugė,
kurioje siekiama pristatyti Lietuvoje gyvenančių tautų kultūrinį paveldą. 

ELTOS nuotr.

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) – Iš
Baltarusijos kalėjimo paleistas dvejus
metus kalintas Lietuvos pilietis Po-
vilas Straševičius.

Neoficialiomis žiniomis, P. Stra-
ševičiaus kalinimo klausimą Lietu-
vos prezidentė D. Grybauskaitė iškė-
lė susitikusi su Baltarusijos prezi-

dentu A. Lukašenka šią savaitę.
2000–2005 m. P. Straševičius dir-

bo Lietuvos ambasadoje Baltarusijo-
je, vėliau buvo Viešųjų pirkimų tar-
nybos Prevencijos ir kontrolės sky-
riaus vedėjos pavaduotojas. Oficiali jo
sulaikymo priežastis – neteisėta ūki-
nė veikla.

Atkelta iš 1 psl.                    veiks-
mingesnę gynybą ir prevenciją, sakė
prezidentės patarėjas Darius Semaška.

,,Prezidentė remia visas pastan-
gas kuo veiksmingesnėmis priemo-
nėmis kovoti prieš galimas terorizmo
grėsmes ir masinio naikinimo ginklo
plitimą. Keičiasi technologijos, prie-
monės ir planai taip pat peržiūrimi”,
– sakė D. Semaška.

JAV sprendimą Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
pavadino ,,ne pačia geriausia žinia”, o
krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė sakė, kad žinia apie prieš-
raketinio skydo Rytų Europoje atsi-
sakymą nuliūdino, nes sistema būtų
padidinusi ir Lietuvos saugumą. 

Jungtinėms Valstijoms priėmus
tokį sprendimą, reikės įrodyti savo
įsipareigojimus Baltijos šalims, teigia
Lietuvos premjeras Andrius Kubilius.

,,JAV administracija turėtų ži-
noti, kad Centrinėje Europoje jaus-
mai yra labai paprasti. Aš nenorė-
čiau, jog mūsų žmonės padarytų iš-
vadą, kad Rusija kokiu nors atžvilgiu
laimi ginčą, kas turi daugiau įtakos
įvykiams Centrinėje Europoje”, – sa-
kė iš Briuselio grįžęs A. Kubilius.

Lietuvos Vyriausybės vadovas
pažymėjo, kad toks JAV sprendimas,
sutampantis su netoli Lietuvos sienos
vykstančiomis didžiausiomis pasta-
rojo meto Rusijos ir Baltarusijos kari-
nėmis pratybomis, gali sukurti įspū-
dį, kad šalis yra mažiau saugi.

Jis teigė, kad šiam regionui rei-
kia ,,ženklo, kuris parodytų, kad tai,
ką planavo ankstesnė JAV administ-
racija, bus pratęsta galbūt kokiu nors
kitu būdu ir parodys praktinį JAV įsi-
traukimą į saugumo kūrimą”.
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Didžioji pilieçiû pergalè, arba kieno yra valstybès pinigai
energetikos valstybe ir būsimos Vy-
riausybės turės tai tęsti bei įgyven-
dinti. O mes kaip Darbo partija pasi-
žadame tai kontroliuoti.”

2008 02 12 televizijos laidoje dėl
,,Leo” projekto diskutuoja „Vilniaus
prekybos” (VP) vicepirmininkas Žil-
vinas Marcinkevičius ir Piliečių san-
talkos pirmininkas D. Kuolys. D.
Kuolys: „Pono Žilvino  pasakymas,

kad jis vienintelis čia rizikuoja savo
pinigais, ir atskleidžia visą esmę. Ar
mes, kaip piliečiai, mes, kaip valsty-
bės savininkai ir šeimininkai, mes,
kaip elektros vartotojai, mūsų vaikai
ir vaikaičiai, kaip elektros vartotojai,
nededa čia savo pinigų? Kai į mus
visus žiūrima, sakoma, kad mūsų
turtas – valstybės turtas – nėra mū-
sų, o yra tik G. Kirkilo ir pono Žilvi-
no. Tas požiūris yra labai pavojin-
gas.” Ž. Marcinkevičius: „Man atro-
do, p. Kuoly, jūs sakote netiesą, kai
sakote, kad jūs čia įdedate savo as-
meninius pinigus. Valstybės pinigai
yra ne jūsų pinigai ir nekiškit rankų į
svetimą kasą.”

2008 02 23 Tėvynės sąjungos
pirmininkas A. Kubilius: „Esu įsitiki-
nęs, kad po to, kai prezidentas pasira-
šė Atominės elektrinės įstatymą, bū-
tų ne visai išmintinga ieškoti būdų,
kaip toliau stabdyti ‘liūto’ gimimą.”

2008 02 25 Arūnas Valinskas po

skyrybų su LNK televizija pasirodo
TV3 televizijoje su  užsakyta diskusi-
jų laida „Kam tarnaus ‘liūtukas’?”
Laidoje VP vicepirmininkas Ž. Mar-cin-
kevičius reklamavo ,,Leo LT”. Ši TV3
laida buvo nufilmuota LTV studijoje.

2008 05 22 ,,Leo LT” valdybos
pirmininku išrinktas „Lietuvos ener-
gijos” vadovas Rymantas Juozaitis.
Valdybos pirmininko alga – 50,000 litų.

2008 05 27 Saulius Spėčius, vie-
nas pagrindinių Vyriausybės derybi-
ninkų dėl ,,Leo LT” steigimo, atlei-
džiamas iš premjero patarėjo ir pri-
imamas į valdybos narius.

2009 03 02 Konstitucinis Teis-
mas (KT) paskelbia, kad nacionalinė
energetikos bendrovė ,,Leo LT” buvo
įsteigta pažeidžiant Konstituciją, ta-
čiau, teismo nuomone, Konstitucijai
prieštarauja neesminiai Atominės
elektrinės įstatymo straipsniai, dėl
kurių  kreipėsi Seimas, todėl ,,Leo
LT” bendrovės išardyti nereikia.

2009 03 05 KT teisėjas Egidijus
Šileikis pirmą kartą KT istorijoje pa-
skelbia atskirąją nuomonę, nesutin-
kančią su KT  išvadomis, kad stei-
giant „Leo LT” nebuvo sukurta mo-
nopolija, kad Konstitucija leidžia vals-
tybei rinktis į partnerius privatų as-
menį. „Manau, kad Atominės elektri-
nės įstatyme atsispindintis Lietuvos
valstybės sprendimas pasirinkti pri-
vatų investavimo partnerį tik iš na-
cionalinės elektros energetikos srity-
je veikiančių nacionalinių subjektų
prieštarauja tiek Konstitucijos euro-
pizacijos matmeniui, tiek visų Lietu-
vos Respublikos jurisdikcijoje esančių
asmenų lygiateisiškumui. Vyriausybę
ir įstatymų leidėją paviliojusi vadina-
moji holdingo idėja ir valstybės-priva-
tininko (UAB ‘NDX energija’) part-
nerystės idėja, kuri Atominės elektri-
nės įstatyme pasireiškia nacionalinio
investuotojo įmonių grupės institute,
tai yra, motininės bendrovės (ja tapu-
sios ‘Leo LT’) ir jos dukterinių įmo-
nių suvienijimo modelyje, iš esmės
sudaro teisines prielaidas tam, kad
įvyktų naujas faktiškai gyvavusios,
bet pakankamai susilpnintos ir iki
sugriovimo priartintos monopolinės
padėties elektros energetikos siste-
moje pakylėjimas į naują, aukštesnį
tos monopolijos lygmenį, tai yra, mo-
nopolijos užsisklendimo būseną.”

Pabaiga
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Dalius Stancikas
Bernardinai.lt

2007 11 20 Valstybės kontrolė
nurodo, kad valdžios samdyti audito-
riai nepakankamai įvertino „Lietu-
vos energijai” priklausančias Kauno
ir Kruonio elektrines, o Rytų skirsto-
mieji tinklai (RST) savo vertę padidi-
no jau po to, kai buvo baigtas šis ver-
tinimas.

2007 11 22 Seimo pirmininkas
Viktoras Muntianas kreipiasi į gene-
ralinį prokurorą Algimantą Valantiną
dėl visuomenės informavimo prie-
monėse skleidžiamos informacijos,
kad už Atominės elektrinės įstatymo
priėmimą politikams buvo sumokėtos
milijoninės pinigų sumos.

2007 11 22 premjeras G. Kirki-
las pareiškia, kad atsakomybę dėl ku-
riamos Nacionalinio investuotojo
bendrovės turės prisiimti Seimas ir
prezidentas.

2007 11 23 Vyriausybė paneigia,
jog naujos atominės jėgainės įstaty-
mo projektą parengė bendrovė „NDX
energija”. Vyriausybės teigimu, pro-
jektą parengė  premjero potvarkiu
sudaryta darbo grupė,  vadovaujama
ūkio ministro Vyto Navicko, o Nacio-
nalinio investuotojo bendrovės steigi-
mo projekto esmines nuostatas pa-
rengė darbo grupė, vadovaujama prem-
jero patarėjo Sauliaus Spėčiaus.

2007 11 30 Specialiųjų tyrimų
tarnyba pareiškia negalinti patvirtin-
ti  informacijos, kad už „Vilniaus pre-
kybos” įtraukimą į nacionalinio in-
vestuotojo projektą būtų buvę mokėti
kyšiai politikams ar premjero Gedi-
mino Kirkilo patarėjui Albinui Ja-
nuškai. Viešojoje erdvėje sklando įta-
rimai esą politikams už pritarimą
Atominės elektrinės įstatymui galėjo
būti tiesiogiai ar per tarpininką su-
mokėta nuo 50 iki 80 mln. litų.

2008 01 08 Europarlamentaras
Vytautas Landsbergis ragina nespar-
tinti nacionalinio investuotojo į naują
atominę elektrinę sudarymo, taip pat
atitinkamų Atominės elektrinės įs-
tatymo pataisų priėmimo, kol nėra
gauti oficialūs atsakymai iš Europos
Komisijos dėl minėto projekto atitiki-
mo Europos Sąjungos nurodymams.

2008 01 10 Seimas svarsto „tri-
galvio slibino” kūrimo projektą. „Ka-
da ir kas – ar ‘Leo’, ar ‘NDX’as’ kon-
jaką statys?”, – posėdyje klausia Sei-
mo pirmininko pavaduotojas Alfredas
Pekeliūnas.

2008 01 15 Lietuvos socialde-
mokratų partijos taryba pritaria „tri-
galvio slibino” kūrimo projektui. Iš
204 LSDP tarybos narių prieš balsa-
vo du, 12 susilaikė.

2008 01 19 Artūras Paulauskas
paskelbia, kad „Naujosios sąjungos”
grįžimas į valdančiąją koaliciją nesu-
sijęs su Seime svarstomu Atominės
elektrinės įstatymo projektu, tačiau
jis prisiimąs atsakomybę dėl šio pro-
jekto. „Jeigu būsiu valdžioje, užtikri-
nu, kad elektrinė bus statoma. Ir jo-
kie  verslo ar valdžios interesai nesu-
gebės man sutrukdyti to padaryti”, –
sakė A. Paulauskas. Paklaustas, kuo
jis tai užtikrina, A. Paulauskas atsa-
kė: „Savo autoritetu ir žodžiu.” Jeigu
nepavyktų šio sumanymo įgyvendin-
ti, tokiu atveju A. Paulauskas tvirtino
pasirašysiąs kapituliacijos aktą.

2008 02 01 Seimas priima Ato-
minės elektrinės (LEO) įstatymą. 

2008 02 01 premjeras, LSDP pir-
mininkas Gediminas Kirkilas: „Tai

yra visos Lietuvos pasiekimas. Šis
projektas turės didžiulę teigiamą įta-
ką Lietuvos ekonomikai.”

2008 02 05 Piliečių santalkos va-
dovas Darius Kuolys: „Sutarėme su
prezidentu, kad iš Seimo atėjęs įsta-
tymas, vadinamas Atominės elektri-
nės įstatymu, nėra atominės elektri-
nės įstatymas. Tai yra nacionalinio
investuotojo įstatymas. Apie atomi-

nės elektrinės statybą jis iš esmės
nieko nepasako. Jis numato sukurti
nacionalinį investuotoją, bet ne sta-
tyti atominę jėgainę. Taigi preziden-
tas ar pasirašydamas, ar vetuodamas
šį įstatymą iš esmės nesprendžia ato-
minės jėgainės statybos klausimo”, –
sakė D. Kuolys.

2008 02 12 prezidentas Valdas
Adamkus, nepaisant 10,000 protes-
tuojančių piliečių parašų ir prie pre-
zidentūrą vykusio pilietinio protesto,
pasirašo Atominės elektrinės (LEO)
įstatymą. Prezidento pareiškime tei-
giama: ,,Remdamasis valstybės inte-
resu ir man patikėta atsakomybe, pa-
sirašau šį įstatymą. Reikalausiu, kad
nacionalinio investuotojo priežiūros
ir kontrolės įstaigose dirbtų profesio-
naliausi valstybės pareigūnai, o bend-
rovės valdyba būtų sudaryta iš savo
darbą išmanančių vadybininkų, ku-
rių Lietuvoje tikrai yra. Projekte da-
lyvaujančio privataus verslo – ‘NDX
energija’ atstovas man viešai patvir-
tino apie įsipareigojimą dalyvauti jė-
gainės statyboje ir užtikrinti Lietu-
vos energetinį susijungimą su Vakarų
Europa. Tačiau jeigu derybų pusės
nevykdys man duotų įsipareigojimų,
visada rasis būdų stabdyti šį projektą.”

2008 02 12 Seimo Aplinkos ap-
saugos komiteto pirmininkas Bro-
nius Bradauskas: „Manau, kad prezi-
dentas padarė tinkamą sprendimą.
Žinau, kad yra bandymai,  kad rusai
jau skaičiuoja, kiek Lietuva gali būti
skolinga Rusijai. Ir jei jie suskaičiuos
didelę sumą, nutrauks dujų tiekimą,
turėsime rimtų problemų.” Žurna-
listės paklaustas, kokias neva Rusijos
skaičiuojamas skolas Lietuvai turi
omenyje, B. Bradauskas teigė, jog tai
jam sakęs jo senas pažįstamas iš Ru-
sijos. „Juk tarybiniais metais pas
mus daug kas buvo pastatyta – ir
Ignalinos atominė, ir Elektrėnai, ir
daug kitų pramoninių objektų”, –
sakė B. Bradauskas.

2008 02 12 Seimo Darbo partijos
frakcijos Seime seniūnė Virginija
Baltraitienė: „Jei prezidentas neveta-
vo, reiškia, buvome teisūs, mūsų nuo-
monės sutapo, liekame branduolinės
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Šiuo metu viena populiariausių
žiniasklaidoje gvildenamų temų –
planuojama sveikatos apsaugos refor-
ma, žadanti padidinti vyriausybės
vaidmenį sveikatos priežiūros pas-
laugų srityje. Nuo pat diskusijų apie
reformos naudą pradžios, kritikai ne-
gailestingai užsipuolė prezidento
Obama bei Kongreso daugumos pla-
nus, kaltindami reformos kūrėjus bū-
tais ir nebūtais dalykais bei sėdami
nerimą daugelio amerikiečių širdyse. 

Bene labiausiai pasimetę ir sune-
rimę tapo pagyvenę žmonės, bijantys,
kad reforma nesužlugdytų dabar-
tinės ,,Medicare” valstybinio sveikatos
draudimo sistemos. Pasigirdus kal-
boms, jog sveikatos priežiūros pas-
laugoms bus nustatomos griežtos
ribos ir kad reikalingas gydymas bus
skiriamas tik gavus specialiai sudary-
tų komisijų (nevykusiai pakrikštytų
,,mirties komisijomis”) leidimą. Tiesa
yra ta, jog nieko panašaus iš tiesų
neįvyks ir ,,Medicare” programa iš
pagrindų nesikeis. Iš tikrųjų, vienin-
telė su ,,mirtimi” kiek nors susijusi
procedūra, galimai tapsianti refor-
mos dalimi, yra gyvenimo pabaigos
išankstinis planavimas (,,end-of-life
planning”), leisiantis asmeniui iš
anksto pareikšti savo norus, kad vė-
liau, susirgus mirtina liga ir nebe-
turint galimybės pačiam(-iai) vado-
vauti medikams, jis/ji galėtų vado-
vautis anksčiau pareikšta paciento(-
ės) valia. Taigi, atrodo, jog bent jau
,,mirties komisijos” tėra iš piršto
laužtas prasimanymas, skirtas sukel-
ti visuomenės priešiškumą reformai. 

Kaip bebūtų keista, iš tiesų refor-
ma kur kas labiau palies jaunesnio
amžiaus žmones, kurie ikio šiol nebu-
vo itin pastebimi žiniasklaidos disku-
sijose ir, atrodo, gana abejingai seka
visa, kas vyksta. Manoma, kad šiuo
metu jokio sveikatos draudimo neturi
maždaug pusė visų 18–34 metų am-
žiaus JAV gyventojų, kadangi dažnai
neišgali jo įsigyti ir/arba nemano, jog
jis yra itin reikalingas,  mat neserga
jokiomis chroniškomis ligomis. Taigi,
viena vertus, reformoje numatomas
privalomas draudimas bei baudos už
jo neturėjimą padės šiai gyventojų
grupei tapti ,,atsakingesne”, apsisau-
gant nuo netikėtos ligos atveju už-

griūsiančių finansinių sunkumų bei
tapimo našta visuomenei. Deja, kaip
visuomet, yra ir kita medalio pusė –
draudimo kompanijos, siekiančios su-
mažinti savo verslo riziką, itin palan-
kiai žiūri į jaunus, rimtomis ligomis
nesergančius žmones, siekdamos
įtraukti juos į pagrindinį klientų
sluoksnį. Pritraukdamos jaunimą, jos
vėliau naudojasi šių žmonių, kuriems
beveik nereikalingos gydymo paslau-
gos, suneštais įmokų pinigais tam,
kad gydytų kitus (,,ligotesnius”)
klientus. Tokiu būdu privalomas
draudimas dar labiau pasunkintų
jaunesnių žmonių finansinę naštą,
ypač jei draudimo įmokos skirtingo
amžiaus klientams būtų beveik su-
vienodintos (ko siekia kai kurios re-
formos aktyvistų grupės), verčiant
jaunesnius žmones mokėti kur kas
brangiau nei iki šiol. 

Be abejo, draudimo kompanijos,
kurių taikoma įmokų dydžio pagal
klientų amžių politika iki šiol buvo
prižiūrima  tik devyniose valstijose,
su džiaugsmu sutiktų reikalauti di-
desnių įmokų iš vyresnio amžiaus
klientų, kaip iki šiol. Tačiau tai gali
reikšti, jog draudimas jiems ir vėl
taptų neįperkamas. Be to, panašus
prievartinis ,,mokestis už senėjimą”
būtų visiškai neteisingas įstatyminės
lygybės atžvilgiu. 

Valdžios institucijų spaudžiamos
pernai draudimo kompanijos įsipa-
reigojo nustoti vertinti klientus pagal
sveikatos būklę, tačiau tik su sąlyga,
kad vyriausybė priims įstatymą, rei-
kalaujantį privalomojo sveikatos
draudimo. Deja, kol kas neaišku, kaip
reikės priversti visus nedideles paja-
mas gaunančius žmones įsigyti drau-
dimą, jei jo kaina nebus prieinama.
Vargu ar vien grasinimas baudomis
padės. Nors neturtingiausioms gy-
ventojų grupėms (visiems asmenims/
šeimoms, nepriklausomai nuo am-
žiaus, kurių pajamos neviršija 40
proc. nuo nustatytos skurdo ribos ar-
ba maždaug 43,320 dol. per metus)
yra žadamos valstybės subsidijos, jos
toli gražu neužtikrina visuotinio en-
tuziazmo. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, 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�

TRUMPAI APIE SVEIKATOS
APSAUGOS REFORMĄ: 

KO TIKĖTIS?
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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242
Skambinti tel.: 1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

,,Drauge” galima įsigyti ,,Lietuvių enciklopedijos”, išleistos Bostone,
atskirus tomus. Vieno tomo kaina 10 dol. Tel.: 773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

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

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Sudoku Nr. 17 atsakymai

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Atkelta iš 5 psl.
A.: Ką reikia daryti, kad prasi-

laužimas įvyktų, aš atsakymo netu-
riu. Aš JAV LB kūrime buvau vienas
iš pirmųjų, kartu su Barzdukais, Ba-
čiūnais, prel. Baltrūnu ir kitais. Apie
Bendruomenės veiklą Lietuvos žmo-
nės žino, žino, kad tokia yra, bet tai ir
viskas. 

Stebiuosi, kad niekas manęs iki
šiol nepaklausėt dėl Lietuvos piliety-
bės. Aš pasakiau PLB pirmininkei
Reginai Narušienei, jog esu pirmas
už tai, kad būtų įteisinta dviguba pi-
lietybė, nes niekas neturi teisės atim-
ti mano prigimtinės teisės būti lietu-
viu, būti Lietuvos piliečiu. Bet man
Konstitucijos 12 straipsnis aiškiai pa-
sako, kad tokio dalyko negali būti,
nebent pakeistume tą minėtą straip-
snį. Būdamas atsakingas už valstybės
Konstituciją, kurią aš turiu ginti,
man kito kelio nėra, kaip tik pasiūlyti
referendumą pakeisti 12 straipsnį.
Bet aš manau ir tą nuoširdžiai čia
susirinkusiems galiu pasakyti, jei re-
ferendumas bus pakelbtas, sudie, pi-
lietybe, visiems laikams. To straips-
nio nepakeisi ir Lietuvos žmonėms
tas absoliučiai neįdomu. 10–30,000
pasisakys ,,Taip”, o visi kiti arba neis,
arba pasakys ,,Ne”. Referendumas
žlugs. Todėl geriau leist nusėst dul-
kėms, ieškoti kelių. Dėl dvigubos pi-
lietybės neturėtų būti jokių kalbų. 

K.: Vis dėlto dvigubos piliety-
bės klausimą sutvarkyti galima
nekeičiant Konstitucijos, o išlei-
žiant įstatymą ,,Lietuviams – pri-
gimtinė teisė”.

A.: Psichologiškai, logiškai – taip,
aš su jumis. Bet, deja, Lietuvoje egzis-
tuoja Konstitucija, kuri to neleidžia.
Negali išleisti įstatymo, kuris priešta-
rauja Konstitucijai. Man širdį dėl to
skauda, bet tol, kol Konstitucija yra
pagrindinis valstybės instrumentas,
mes dvigubos pilietybės įstatymą ga-
lime įteisinti tik pakeitę Konstituciją. 

A.: Niekas nekelia klausimo apie
mano ryšį su KGB. Nes čia yra du
momentai. Nenoriu, kad pagalvo-
tumėte, jog bijojau apie tai net už-
simint ar sulaukti klausimo. ,,Lietu-
vos žinios” buvo vienintelės, kurios
išpūtė šitą reikalą. Aš tokios garbės
dar neturėjau. ,,Draugas”, net ir tas
po 50 metų, tokios garbės nepadarė.
Bet yra vienas įdomus faktas. Nė vie-
nas Lietuvos dienraštis, laikraštis,
nei radijo programa ar televizija, kaip
susitarę, apie tą „Lietuvos žinių”
straipsnį – nė žodžio. Lenkiu prieš
juos galvą. Vienintelis, kuris tą žinią
skleidė ir pirmame puslapyje, buvo
„Draugas”. Ir nežinau, kodėl. 

K.: Ką galite pasakyti apie
tuos mistiškus kalėjimus Lietu-
voje, ar tokie egzistavo? 

A.: Lenkijos, Lietuvos kontra-
žvalgybos tuo klausimu kalbėjosi. Ne-
galiu sakyti, kas buvo Lenkijoje, bet
aš galiu galvą duoti nukirsti – Lietu-
voje nė vieno žmogaus nebuvo. Ame-
rikos vyriausybės atstovai – aš iškišiu
savo galvą per toli – su manim kalbė-
jo dėl aštuonių Guantanamo kalinių
priėmimo. Aš Briuselyje pasakiau, jog
negali būti jokių kalbų. Tada, galų
gale, Amerikos ambasadorius ir kiti
prašė priimti du, kurie nebus nei iš-
vaizda, nei, jų žiniomis, pavojingi. Ame-
rikiečiai užtikrino, jog jie padarys
viską, kad Lietuvos reputacija kaip
valstybės nenukentėtų. Aš tą klausi-
mą nukėliau. Kalbėjau šiuo klausimu
su Prezidente Grybauskaite. Ji visa
tai žino, ir tas klausimas šiuo metu
yra paliktas ramybėje. Bet grįžtant

prie ABC, nežinau, kodėl tai buvo iš-
kelta, kodėl tokia provokacija įvyko. 

K.: Ar dėjote kokių pastangų
patraukti amerikiečius labiau
įsitvirtinti Rytų Europoje? Lie-
tuvos istorija rodo, jog ne tik Ru-
sija, bet ir visa Europa negalima
pasitikėti, ir Amerika yra vienin-
telė, kuri turės ateityje daugiau
svorio, kad Lietuva liktų neprik-
lausoma.

A.: Galiu tik pasidalinti savo
paskutiniu pasikalbėjimu su George
Bush ovaliame ofise. Aš šį klausimą
iškėliau kita forma – ar yra koks nors
galimas atsarginis planas (angl. con-
tingency plan). Klausiau, ar Amerika
yra tikrai apsisprendusi, reikalui
esant, ginti Lietuvą, regioną. Bush
atsisuko į savo patarėjus ir paklausė:
,,What about it?” Vieno iš jo patarėjų
atsakymas buvo daugiau „Ne”. Bet
tai nebuvo tik apie Lietuvą, aš kalbė-
jau apie visą regioną. 

K.: Jūs gelbėjate Juščenka,
daug padėjote Gruzijos preziden-
tui. Ką Maskva šiuo laiku galvoja
apie Lietuvos politiką?

A.: Tankai kol kas nevažiuoja,
niekas nešaudo, bet Rusija nėra lai-
minga. Todėl turime 10 km sunkve-
žimių, neįvažiuojančių į Rusiją, turi-
me įvairių trukdžių Lietuvos ekspor-
tui. Štai jums ir atsakymas. Aš pats
galvoju, žinant daugiau smulkmenų
apie tai, jiems tankų ir kariuomenės
siųsti į Lietuvą nėra reikalo. Jiems
užtenka padaryti platesne prasme
ekonominį boikotą, ir užtenka – už-
dusim, jeigu iš išorės niekas į pagalbą
neateis. Kadangi dabar esam ES na-
riai, nesupraskit manęs neteisingai,
aš šventai tikiu ES įsipareigojimais,
yra kelias užspausti Rusiją. Yra tarp-
tautinė prekybos organizacija, kuri irgi
gali Rusijai tuo pačiu atsiliept. Yra
kelių tarptautine prasme ir Rusiją
pastatyti į savo vietą. Ar taip bus, aš
nežinau.

K.: Esate kviečiami dalyvauti
Lietuvių Fondo iškilmingame
pokylyje. Kiek žinome, LF atsi-
ras ir Jūsų fondas. Kam jis ski-
riamas ir kokie jo tikslai?

A.: Aš tiek pat girdėjau, kaip ir
Jūs. Didelę gyvenimo dalį praleidau
dirbdamas gamtosaugoje, aplinko-
saugoje ir šiandien matydamas, ko-
kiame lygyje šie reikalai yra Lietu-
voje, kai nė viename laikraštyje nėra
nė kolonos apie aplinkosaugą, norė-
čiau, kad fondas būtų skirtas ekologi-
ją studijuojančiam universitete stu-
dentui.

K.: Kokie Jūsų ateities pla-
nai? Ar nemanote įkurti Lietu-
voje Valdo Adamkaus vardo bib-
lioteką, kaip daro JAV, kuri būtų
informacinis centras, kuris ap-
jungtų išeiviją ir Lietuvą, kuria-
me būtų archyvai…

A.: Viena, ką galiu atsakyti, tai,
kad Adamkus jokios partijos Lietu-
voje nekurs ir į jokią partiją nestos.
Esu pasiryžęs labai aktyviai dalyvau-
ti pilietinės visuomenės kūrime, bet ji
turi kurtis ne kur kitur, o nuo gimna-
zijos, nuo jaunimo. Esu apsisprendęs,
kad ten, kur galėsiu, kiek jėgos leis,
būsiu visur Lietuvoje, kur tik jauni-
mas norės su manim diskutuoti. 

Nepatogu pasakyt, bet biblioteka
jau kuriama. Manęs niekas neklausė,
komitetas jau sudarytas. Kalbamės
su Kauno savivaldybe, ji prieš Karo
muziejų ypatingai geroje vietoje pa-
skyrė būsimai bibliotekai pastatą.

V. ADAMKUS PARTIJOS NEKURS...

,,Draugo” sudoku Nr. 16  teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Benediktas Karklius, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Nuoširdžiai dėkojame visiems sprendėjams už atsiųstus atsakymus.
Nekantriai lauksime jų ir toliau. Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek
kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd
St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-
585-8284. 

www.draugas.org
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Inžinierius Almis Kuolas pirma die nio vakare prisiminė kun. Stasį Ylą, kaip
nepaprastai didelį ir įtakingą jaunimo auklėtoją ir puoselėtoją. Kun. Yla trisde-
šimt penkerius metus išbuvo Ne kaltai Pradėtosios Mergelės vienuolyno kape-
lionu, ėjo Putname studenčių bendrabučio, o vasaros metu – Immaculata stovyk-
los kapeliono pareigas. Nors kun. Yla turėjo nuolatines kapeliono pa rei gas, jis
reiškėsi visur — ir mokslo baruo se, ir spaudoje, ir tarp jaunimo. Ne siribojo atei-
tininkais, jam buvo nesvetimi ir skautai. Visiems buvo prieinamas. Jo būdingas –
bruožas jaunimą skatinti ruoštis ne vien mąstymui ir svarstymui, bet kartu ir
idėjų įgyvendinimui, kūrimui, veiklai, organizavimui. 

Nors paprastai vasarotojai įpratę popiečių metu susiorganizuoti savo
užsiėmimus, antradienis atnešė ne tik vakarinę, bet ir popietės programą. Popiet
skubėjome iš užsiėmimų gamtoje pasiklausyti kun. prof. Arvydo Žygo. Jis šiuo
metu yra Nekaltai Pradėtosios Mergelės vienuolyno kapelionas. Prisimindamas jo
pernykščią iškalbą ir energiją, retas norėjo praleisti jo pokalbį. Kun. Žygas iš savo
paties išgyvenimų ir studijų – jis biochemijos mokslų daktaras – įtikinančiai ir
vaizdžiai kalbėjo apie mokslą ir tikėjimą, eida mas prie išvados, kad tie, ku rie tikrai
pažįsta mokslą, neranda nesutarimo tarp tikėjimo ir mokslo. Visatos dar na ir tvar-
ka nuo mažiausio organizmo iki neiš ma  tuojamo dydžio, o ypatingai žmogaus dva  -

sios sugebėjimas viršyti fizi nius polinkius ir
poreikius, turėtų visiems liudyti Didžiojo
laikrodininko esimą.

Vakare rinkomės į vasarvietės didžiąją
salę, kur scena buvo papuošta augmenija, o
ekranas pasipuošė nuolat besikeičiančiais
miškelio vaizdais. Dr. Antanina Žmuidzinaitė
su bendradarbiu Michael Roam pristatė
nepaprastą  montažą ,,Lyrika ir styga”. Prieš
150 metų Antanas Baranauskas sukūrė poe-
mą ,,Anykščių šilelis”. Dr. Žmuidzinaitė su
išgyvenimu deklamavo, o interliudus gi tara
jausmingai įterpė M. Roam. Jai užtrau kus
liaudies dainelę, žiūrovai spontaniškai įsi -
jungė. Montaže išgirdome mūsų žinomo ak-
toriaus Henriko Kačinsko ir Izabelės Žmui-
dzinienės balsus deklamuojant ,,Anykš čių ši-
lelio” fragmentus. Biochemijos mokslų dak-
tarė Antanina Žmuidzinaitė dirba pegagogi-
kos srityje. Iš motinos Izabelės Žmuidzinie-
nės ji paveldėjo potraukį vaidybai ir nuo
vaikystės dalyvauja dramos mėgėjų būre-

Šių metų stovyklos tema buvo „Per pasaulį keliauja žmo-
gus”. Jauniai ir jaunučiai „aplankė” visus septynis Žemės žemynus. Vaikai suži-
nojo įdomių faktų apie atskirus žemynus ir žaidė atitinkamus žaidimus. Pa-
vyzdžiui, Azijos dieną vyko kinų paradas su pačių pagamintais drakonais. Pietų
Amerikos dieną vaikai susipažino su Quincenera ir suvaidino šią šventę. 

Paskutinį vakarą, padedant Los Angeles aktorių grupei ,,Just milling
around”, stovyklautojai suruošė grandiozinį pristatymą stovyklos tema „Per
pasaulį keliauja žmogus”. Buvo „aplankytos” Indija, Egiptas, Japonija, Australija,
Meksika ir sugrįžta į mylimiausią šalį – Lietuvą.

Jaunieji ateitininkai vyko į dvi iškylas: prie vandenyno, kur žaidė tinklinį, ir
pėsčiomis kilo į kalną prie krioklio.  O kur dar stovyklos tradicija tapusios sporto
šventė, karnavalas, mergvakaris, bernvakaris ir žinoma, susikaupimo vakaras!..

Praleidę savaitę gražioje gamtoje stovyklautojai išsiskirstė namo su gra-
žiausiais prisiminimais.  

Dalilė Polikaitienė ir Žydra van der Sluys

Iõ Ateitininkû gyvenimo

,,Viešnios iš Indijos” Los Angeles jaunųjų ateitininkų stovykloje. Iš k: Ariana Žukaitė,
Aleksandra Ruplėnaitė, Agnė Bakšytė ir Paula van der Sluys.

Reginos Čyvaitės nuotr.

Los Angeles Jaunųjų ateitininkų
stovykla: Per pasaulį keliauja žmogus

Atkelta iš 2 psl.

Savaitė Kennebunkport  

liuose. Dr. Antanina pasinaudoja įvairiomis progomis pristatyti lietuvišką litera-
tūrą programose bei šventėse. Jos bendradarbis Michael Roam – gitaristas bei
kompiuterių specialistas. Jis mokytojauja ir groja akustiniame liaudies orkestre
New York. Dr. Antaninos ir Michael kuriamos programos visuomet pasižymi vaiz-
dingumu.

Trečiadienio vakare T. Aurelijus Gricius, OFM, mums atvėrė pranciškonų
pasaulį, kaip nuo XIII amžiaus šv.
Pranciškaus sekėjų ,,mažųjų brolių”
gretos plėtėsi, kokias jie nesėkmes pa-
tyrė ir kaip jie praturtino žmonijos is-
toriją. Lietuvoje pranciškonai atsira-
do dar Mindaugo laikais. T. Gricius
kruopščiai paruoštoje paskaitoje per
nepilną valandą peržvelgė aštuonis
šimtmečius pranciškonų istorijos, pa-
minėdamas žymesnes pranciškonų as-
menybes šventuosius Klarą, Antaną,
Bonaventūrą, įdomiai komentavo Tomo
Akviniečio ir Jono Duns Skoto nesu-
tarimus. Tarp klausytojų matėme tėvus
pranciškonus: vysk. Paulių Baltakį,
buvusį provincijolą Placidą Barių, misi-
jų vedėją Gabrielių Baltrušaitį, buvusį
pranciškonų spaustuvės vedėją Pran-
ciškų Gedgaudą, rekolekcijų vedėją
pasionistą kun. Klemensą Kasinską. T.
Aurelijui teko šį pavasarį atstovauti
lietuviams pranciškonams jubiliejinėje
palapinių kapituloje Asyžiuje, kurioje susirinko per 2,000 vienuolių paminėti 800-
sias ordino įkūrimo metines. 

Paprastai bent vienas vakaras ski riamas visuomeninės veiklos ar įdomes-
niems medicinos klausimams pagvildenti. Vakaro prelegentei užtrukus pakeliui,
nenuobodžiavome, o turėjome progos pamatyti ir pasiklausyti M. K. Čiurlionio
styginio kvarteto ir Boston vyrų seksteto neseniai Boston mieste atliktų koncertų
(vaizdo ištraukų). Pranešus, kad vakaro prelegentė yra dr. Dalia Giedrimienė, kar-
diologė, kuri dėsto Hartford šv. Juozapo kolegijoje, dalyvauja tyrimuose Connecti-
cut universiteto medicinos fakultete bei
konsultuoja Hartford ligoninėje, pasipylė
klausimai. Visiems – ir jauniems ir pagyve-
nusiems – rūpi širdies reikalai. Širdies vir-
pėjimas dažnai neša džiaugsmą jaunes-
niam, bet vyresniems yra rimto pagrindo
susirūpinti. Širdies klausimais prasidėjo
prelegentės ir klausytojų dialogas, kuriame
visi su entuziazmu dalyvavo. Kadangi jau
buvo vėlyvas vakaras, dr. Giedrimienė pa-
siūlė visiems gerai numigti, pavargusioms
širdims pailsėti ir pokalbį tęsti po pusryčių.
Ryte klausimai labiau sukosi apie mitybą,
nes visi žinome, tik nepraktikuojame, kad
sveikai širdžiai reikia ir sveiko maisto. Ta
proga Loreta Vainienė parodė, kaip gamin-
tis ir vartoti ypatingai maistingas daržovių
sultis.

Penktadienio vakare šioji poilsio ir
studijų savaitė baigta jau tradiciniu tapusiu
operos solistės Danutės Mi lei kienės-Graus-
lytės koncertu su akompanuotojos pianistės
Tanya Shrago įtarpais. Šio ir atidaromojo koncerto mecenatai — tėvų pranciškonų
vasar vietės vadovybė, kuri ta proga į šiuos ateitininkų ruošiamus koncertus pa -
kviečia visus vasarojančius ir platesnės apylinkės gyventojus. Po koncerto visi pa -
ben dravome su Aldonos Kaziu kė nienės ir jos virtuvės padėjėjų skaniai paruoš-
tomis vaišėmis.

Taip ir praėjo šių metų rytinio pakraščio ateitininkų sendraugių poilsio ir
studijų savaitė. Netekus pagrindinio organizatoriaus Alfonso Dziko, likę komiteto
nariai Dalia Dzikienė, Lai ma Lileikienė-Shea ir Eligijus Sužie dėlis tęsė nuo
rudens pradėtą šios sa vai tės ruošos darbą. Patarimais pri sidėjo ilgai šiai savaitei
vadovavęs inž. Juozas Rygelis, o ateinančių metų rytinio pakraščio ateitininkų
poilsio ir studijų savaitę Kennebunkport 2010 rugpjūčio 7–14 d. organizuoti sutiko
Lai ma Lileikienė-Shea, Monika Sabalienė ir Petras Vainius. Sėkmės jiems!

Dr. Dalia Giedrimienė

Šventovė Lietuvių pranciškonų sodyboje Kennebunkport. Frank Shea nuotr.

Tėvas Aurelijus Gricius, OFM

Viena iš poilsio savaitės organizato-
rių Laima Lileikaitė-Shea.

Atkelta iš 2 psl.
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100
,,DRAUGO”

JUBILIEJINIS
POKYLIS

2009 m. spalio 17 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p.

Willowbrook Ballroom 
8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL

Auka 100 dol.

,,DRAUGO” IŠKILMINGO MINĖJIMO-
POKYLIO UŽSAKYMO KORTELĖ

Maloniai prašome užpildyti ir atsiųsti čekį
,,Draugo” vardu iki spalio 1 d.

,,DRAUGAS”
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

Vardas, pavardė: __________________________________

Adresas: __________________________________________

_________________________________________________

Telefonas __________________ El. paštas ______________

� Užsakau ______ vietų po 100 dol. už bilietą

� Užsakau 10 vietų (visą stalą)

� Siunčiu sveikinimą pokylio leidiniui $ _______________
(Pridėkite sveikinimo tekstą)
Iš viso siunčiu $ ______________

,,DRAUGO” pokylio 
sveikinimų leidinys

Aukso psl. 500 dol.
Puslapis 200 dol.
1/2 psl. 120 dol.
1/4 psl. 65 dol.
Rėmėjas 25 dol.

Îvairenybès

Dauguma žmonių Naujuosius
metus pasitinka šeimos ar draugų
būryje namuose, tačiau keli laimin-
gieji juos galės sutikti grožėdamiesi
Antarkti-dos vaizdais. Australijos oro
linijoms „Qantas” buvo leista Nau-
jųjų metų naktį skraidinti žmones
virš šaltojo žemyno. Pranešama, jog
leistas tebuvo vienas skrydis.

Keleiviai, šiltai įsitaisę didžiu-
liame keleiviniame lėktuve, keturias
valandas galės grožėtis Antarktidos

reljefo vaizdais. Planuojamas kelias
drieksis per Magnetinį pietų polių,
krantų uolas ir ledynus. Lėktuvas
žemyną pasieks skrisdamas iš Sydney
pro Melbourne miestą. Skrydžio
organizatoriai pažadėjo, jog keleiviai
neprivalės juosėti apsauginių diržų
viso skrydžio metu, o juos lėktuvo
salone linksmins džiazo grupė.

Tokie pat skrydžiai yra numatyti
ir Šv. Valentino dienai.

The Daily Mail, Balsas.lt

Naujuosius metus galima sutikti Antarktidoje

Greitkelyje Vilnius–Panevėžys – požeminė
laukinių gyvūnų perėja

Siekiant išvengti tragiškų susi-
dūrimų su gyvūnais kelyje, greitkely-
je Vilnius–Panevėžys, ties Ukmerge,
po keliu rengiama didžiausia Lie-
tuvoje laukinių gyvūnų perėja, rašo
„Lietuvos rytas”. Ją įrenginėja Vil-

niaus bendrovė ,,Lemminkainen Lie-
tuva”. Lėšų perėjai statyti – daugiau
nei 1,6 mln. litų – skirta iš Kelių prie-
žiūros ir plėtros programos bei Eu-
ropos Sąjungos finansinės paramos
fondų.                                       Elta

Maldyvai turistams įves „žaliąjį mokestį“
Maldyvų prezidentas Mohamed

Nasheed paskelbė planuojantis įvesti
3 JAV dolerių (~7.2 lt) už kiekvieną
dieną „žaliąjį” mokestį visiems, lan-
kantiems šį populiarų Indijos vande-
nyno „turistų rojų”. Mokestis padės
ateityje įgyvendinti Maldyvų planus
kovoti su klimato kaita.

Nuo to laiko, kai praėjusiais me-
tais M. Nasheed tapo prezidentas, jis
pabrėžė ekologijos svarbą ir pagrįstai
baiminosi, jog kylantis vandenynų
lygis „praris” Maldyvų archipelagą.
Šios salos yra mažiausiai iškilusios
virš jūros lygio visame pasaulyje

(vidutiniškai vos 2,1 m.) Nasheed jau
anksčiau paviešino ketinantis ieškoti
naujos vietos, kur perkelti nelaimės
atveju užpiltus salos gyventojus.

Neseniai jis pareiškė, jog turtin-
gosios šalys turi žiūrėti plačiau na-
cionalinių interesų, jei pasaulis kada
nors nori pasiekti vieningą spren-
dimą kovai su klimato kaita. Tačiau
M. Nasheed nedalyvaus gruodį Ko-
penhagoje vyksiančiame Jungtinių
tautų susitikime. Krizės metu prezi-
dentas nusprendė taupyti pinigus.

„The Telegraph”, Balsas.lt
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS
ÎVAIRIOS PASLAUGOS

IEÕKO

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

IEÕKO DARBO

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Moteris ieško darbo prižiūrėti
senus ar ligotus žmones. Gali kil-
noti, dirba su įvairia aparatūra, pa-
tirtis 8  metai. Tel. 773-563-2813.

* Maloni, sąžininga, ramaus būdo,
turinti dokumentus, vairuojanti
moteris ieško darbo. Nori palaikyti
jums draugiją, nesvarbu kokioje
valstijoje gyvenate. Tel. 630-999-
9505.

* Reikalinga moteris, prižiūrėti
vyresnio amžiaus moterį 5 d. savai-
tėje po penkias valandas. Tel. 708-
425-1250.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, ge-
ros rekomendacijos, anglų kalba,
patirtis. Gali išleisti atostogų arba
pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Tel. 773-344-8829.

* Moteris ieško (perka) pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo. Anglų
kalba, nevairuoja, patirtis, reko-
mendacijos. Tel. 773-954-5223.

* Vyras,turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias
dienas per savaitę. Tel. 708-543-
7984.

* Pora išsinuomotų gyvenamą
plotą Čikagoje ar jos priemiestyje.
Gali būti nuosavame name. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 312-388-
9691.
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Garbinga sukaktis
RÙTA TALŽÙNIENÈ

Pas mus šventė. Didelė šventė.
Mūsų brangūs tautiečiai Gražina ir
Albinas Reškevičiai švenčia savo ves-
tuvių 50-ies metų sukaktį. Tai kartu
pragyventas didelis laiko tarpas. Vis-
ko gyvenime buvo, bet jie sugebėjo iš-
laikyti tvirtą, gražią, lietuvišką šei-
mą, užauginti tris vaikus, sulaukti
šešių anūkų. Visą gyvenimą juos jun-
gė meilė, tarpusavio supratimas, atsi-
davimas šeimai ir darbui.

Šiai Reškevičių šventei ruošėsi
choras, vadovaujamas Algimanto To-
tilo. Repetavo šventines giesmes, ku-
rios nuostabiai nuskambėjo Šv. An-
tano bažnyčioje Mišių metu. Kunigas
gražiai palaimino Gražiną ir Albiną
Reškevičius, kurie atrodė puošnūs,
kaip tikri jaunieji.

Po Mišių visi dalyvavę bažnyčioje
buvo pakviesti į gražiai išpuoštą salę,
kur vyko sveikinimai, linkėjimai ir
skanūs pietūs. Žmonių buvo labai
daug. Gražiai ir prasmingai juos pa-
sveikino A. Totilas. Reškevičių sūnus
Audrius prisiminimais ir skaidrėmis
priminė visą tėvų gyvenimą. Malonu
buvo prisiminti jaunystę, vestuves,
matyti, kaip augo jų vaikai. Gyveni-
mas bėga greitai. Vaikai tik ką buvo
maži, o dabar tokie pat jau anūkai.

Norėčiau trumpai priminti Reš-
kevičių praeitą gyvenimo kelią, kuris
buvo pilnas rūpesčių, džiaugsmų ir
vargų. Tai taurių, darbščių žmonių
šeima.

• • •
Abu Reškevičiai gimė Lietuvoje.

Gražina Kovaitė-Reškevičienė gimė
1935 metais netoli Klaipėdos, nedide-
liam miestelyje Batakiuose. Tėvas
dirbo geležinkelio policijoje. Prasidė-
jus karui, tėvai su šeima traukėsi į
Vakarus. Kelionės metu subombarda-
vo jų traukinį. Daug žmonių sužeidė,
nemažai ir žuvo. Žuvo motinos sesuo.
Medienos gabalas pervėrė Gražinos
šoną kiaurai. Jos sužeidimą liudija
visam gyvenimui likę randai. Tėvams
teko ją paguldyti į ligoninę, palikti ir
su šeima vykti toliau. Taip jauna
mergaitė pasimetė nuo tėvų.

Išėjusi iš ligoninės Gražina ieško-
jo savo tėvų, tikėdamasi juos surasti.
Vieną dieną mažame Vokietijos mies-
telyje eidama gatve ji pamatė savo
motiną. Netvėrė iš džiaugsmo, nes tai
jai reiškė išsigelbėjimą. 

Drezdene jau susirinko visa šei-
ma. Šeimoje buvo trys seserys, o
ketvirtoji gimė Vokietijoje. Apsistojo

pabėgėlių stovykloje. Čia Gražina
lankė pradžios mokyklą ir gimnaziją.
Įstojo į lietuvių skaučių organizaciją,
priklausė Wirzburgo vaikų teatrui.
Kilo klausimas, kur keliauti toliau.
Po kiek laiko šeima sėkmingai pa-
siekė Amerikos krantus.

Atvykusi į Omaha Gražina lankė
Šv. Antano parapijos mokyklą, South
High gimnaziją ir Nebraskos univer-
sitetą Lincoln. Jos veikla buvo labai
plati. Vos atvykusi vaidino dramos
būrelyje „Šiaurės pašvaistė”, dainavo
lietuvių „Rambyno” chore. Nuo 1957
iki 1967 metų buvo Omaha Neries
tunto tuntininkė, vėliau iki 1992 me-
tų – skautų vietininkijos vietininkė.
Ir Lietuvių Bendruomenės veikla
neapsiėjo be jos. Ji buvo Bendruome-
nės valdybos narė, dirbo revizijos ko-
misijoje. Trisdešimt septynerius me-
tus, kartu su Laima Antanėliene
įsteigusi, vadovavo tautinių šokių
grupei „Aušra”. Nuvykusios abi į Lie-
tuvą ir netikėtai susitikusios su šei-
momis, kurios gyveno giliame skur-
de, suorganizavo Omaha labdaros
fondą. Turėjo sąrašą daugiavaikių
šeimų, kurioms siųsdavo paramą –
2–3 kartus per metus po 60–65 dėžes.
Reikia nepamiršti, kad Gražina iki
šiol yra Lietuvių Fondo įgaliotinė.
Sunku išvardyti jos visus nuopelnus
Bendruomenei, tik reikia nepamiršti,
kad jos vyras jai buvo didelė parama
jos darbe ir gyvenime.

• • •
Suvalkietis Albinas Reškevičius

gimė Šakių apskrityje, Rukšnių kai-
me, 1931 metais. Vos baigus Sudargo
pradžios mokyklą prasidėjo karas.

Albino senelis dar jaunas buvo
išvykęs į Ameriką. Dirbo Pittsburgh
plieno liejyklose. Močiutė su vaiku li-
ko Lietuvoje. Anksti mirus močiutei,
vaikas liko našlaitis. Tėvas jį išsikvie-
tė į Ameriką ir liejo plieną kartu.
Dažnai nelaimės sekė viena po kitos.
Tėvą sužeidė, neteko kojos, palaidojo
Pittsburgh mieste. Neaišku, nei kur
jo kapas yra. Jaunam žmogui toks
darbas buvo sunkus, tad nutarė ieš-
koti lengvesnio. Išvyko į Čikagą mo-
kytis dirbti kirpėju. Bet mažas atly-
ginimas jo netenkino ir jis grįžo atgal
į Pittsburgh. Užsidirbo pinigų ir
išvyko į Lietuvą aplankyti giminių. 

Bet gyvenimas pakrypo kitaip.
Lietuvoje nusipirko didelį namą, su-
kūrė šeimą. Jo žmona buvo baigusi
siuvimo mokyklą ir garsėjo apylinkė-
je kaip gera siuvėja: priimdavo pas
save mokines, o dalį namo nuomojo

mokyklai. Šioje šeimoje ir gimė Albi-
nas ir jo sesuo Birutė.

Prasidėjo karas. Sudargo mies-
telis buvo ant kalno. Vienoje pusėje
buvo iškasti prieštankiniai apkasai,
kur stovėjo rusai, o kitoje pusėje, du
kilometrai nuo sienos, stovėjo vokie-
čiai. Miestelis buvo tuščias. Visi išva-
žiavo, tik Albino tėveliai dar delsė.
Albinas su vaikais mėgo eiti pasi-
dairyti po tuščią miestelį. Jie užsikiš-
davo ausis nuo didelių trenksmų ir
žiūrėdavo, kaip vokiečiai šaudo mino-
svaidžiais. Atėjus vokiečiams į Su-
dargą, vokiečiai liepė visiems gyven-
tojams išvykti. Turėjo paklusti. Su-
sidėjo reikalingus daiktus, maisto,
gavo iš kaimyno arklį ir išvyko į
geležinkelio stotį. Gyvuliniai vagonai
buvo pilni žmonių. 

Juos nuvežė į Drezdeną. Apgy-
vendino pabėgėlių stovykloje, kur
buvo įvairių tautybių žmonių. Po
poros savaičių persikėlė į Leipcigą.
Apsistojo didelėje mokykloje. Sunkiai
susirgo sesuo Birutė. Prasidėjo didy-
sis Drezdeno bombardavimas, bet
nemažai bombų teko ir čia. Visi bėgo
į rūsį. Pamatė, kad rūsio siena skiria-
si. Bėgo lauk. Visur degė. Sandėly bu-
vę daiktai visi sudegė. Bėgo į trauki-
nį. Sulipo jau nieko nebeturėdami –
nei maisto, nei daiktų. Sustojus trau-
kiniui stotelėje, bėgdavo į peroną
sriubos dubenėlį gauti. Traukinys
buvo keleivinis, pilnutėlis žmonių.
Pradėjo bombarduoti jau amerikiečių
lėktuvai. Netoliese sėdėjęs kareivėlis
užleido vietą jų motinai, o jį patį, vos
spėjus atsistoti, nušovė. Taip motina
liko gyva. 

Bombardavimas ilgai netruko,
nes, matyt, pastebėjo, kad traukinys

ne karinis. Reikėjo surinkti sužeis-
tuosius ir važiuoti toliau. Sustojus
viename Bavarijos miestelyje, prisis-
tatė nepažįstamas žmogus, kuris
klausinėjo, ar nėra lietuvių. Jiems
išlipus nuvedė į stovyklą, kur buvo
lietuvių daugiau. Šis žmogus paklau-
sė Albino, ar ne alkanas. Kaip nebus
alkanas, jei jau keletą dienų nevalgęs.
Tada jis nusivedė į butą ir padarė jam
sumuštinį. Kaip prisimena Albinas,
„aš taip skaniai valgiau, kad vos ne-
suvalgiau savo pirštų”. Paaiškėjo,
kad tai buvo architektas Vytautas
Landsbergis-Žemkalnis, kuris kažko-
kiu būdu rūpinosi kaliniais.

Lietuviai būrėsi. Albinas pradėjo
tarnauti bažnytėlėje pas kun. Jan-
kauską. Vokietijoje lankė Wiesbadeno
ir Kasselio mokyklas. Atvykęs į Oma-
ha įsidarbino kaubojiškų batų siu-
vykloje. Vėliau perėjo dirbti į sker-
dyklą. Seseriai Birutei liepė mokytis.

1953 metais Albiną paėmė į ka-
riuomenę. Tuo metu vyko Korėjos ka-
ras. Jį paskyrė į parašiutininkų da-
linį. Bet vėl nelaimė – susirgo motina
ir tėvas. Po operacijos motina dar
gyveno ilgai, bet tėvas greit mirė. Dėl
tėvų ligos Albiną paleido iš kariuo-
menės, jis liko atsarginiu.

Omaha jaunimas būrėsi, kūrėsi
įvairios organizacijos. Įsikūrus Oma-
ha lietuvių sporto klubui „Lituani-
ca”, Albinas visą laiką buvo to klubo
pirmininku arba valdybos nariu.
Žaidė futbolą. Vykstant įvairiems su-
ėjimams, piknikams, susipažino su
Gražina Kovaite ir 1959 m. rugsėjo 5
dieną juodu susituokė. Vestuvės vyko
Omaha Šv. Antano bažnyčioje. Juos
sutuokė kun. Leonardas Musteikis. 

Reškevičiai užaugino tris vaikus.
Sūnus Rimas augina dvi dukras –
Amanda ir Ashley. Sūnus Audrius –
Justą ir Zigmą. Duktė Gailė Watson
augina Klaudiją ir Oliviją. Taip auga
šeši anūkai. Jų vaikai ir anūkai daly-
vauja lietuviškuose renginiuose, seka
motinos pėdomis, šoka tautinius šo-
kius.

Albinas nuo 1962 metų aktyviai
dirba parapijos patikėtiniu. Nuo 1960
metų 6 kartus su pertraukomis dirbo
Omaha LB pirmininku. Devynerius
metus buvo Amerikos Tarybos narys.
Tuo pat laiku dirbo „Western Elect-
ric” fabrike.

Jų puikūs vaikai ir suorganizavo
šią šventę. Tai buvo lyg ir padėka
tėvams.

Gražinai ir Albinui Reškevičiams
norėčiau palinkėti sveikatos, sėkmės
ir džiaugtis anūkais, kurie praskai-
drins judviejų gyvenimą.

Albinas ir Gražina Reškevičiai su kun. Frank Pertue.

Reškevičiai su giminėmis po šv. Mišių.                                                                                  Algio Praičio nuotr.
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Lietuvių Opera šiemet neįprastai
vėlai pakvietė operos mėgėjus į savo
kasmetinį pastatymą. Sekmadienį,
rug sėjo 13 d., visi keliai vedė į Lie tu -
vių Operą. Po ilgų abejonių, nervų
karo ir papildomai iškilusių  finan si -
nių sunkumų (operos solistai Lietu -
vo je negavo įvažiavimo į JAV vizų ir
numatytas pavasarį spektaklis ne įvy -
ko), Lietuvių Opera tradiciniam – 53-
jam sezonui – pasirinko nuostabiąją
Jo hann Strauss muziką. Sunku pa -
sakyti, kas nulėmė – puiki  muzika,
gra žus rudenininis oras ar įprotis
kasmet pamatyti Lietuvių Operos
pasta tymą, bet  Morton gimnazijos
audito rija, talpinanti 2,500 žmonių,
buvo pil nutėlė. 

Sugiedojus Lietuvos ir JAV him-
nus geso šviesos. Prie pulto – maestro
Vytautas Viržonis. Mostas batutos
laz dele – ir muzikos garsai apsvaigino
žiū rovą.

Atidengiama scenos užuolaida.
Kažkodėl šiemet ant užuolaidos ne-
buvo garsiosios rūtos. Gal todėl, kad
dau guma atvykusių solistų yra iš
Klai pėdos muzikinio teatro, o rūta
puo šia Vilniaus nacionalinio operos ir
baleto teatro uždangą? 

J. Strauss ,,Šikšnosparnis” (,,Die
Fledermaus”), pirmą kartą atliktas
1874 m., dar ir šiandien neprarado
sa vo žavesio. Operetę stato daugelis
pa saulio teatrų. Trijų veiksmų opere -
tė  – lengva, sąmojinga, puošni muzi -
ki nė komedija. 

Nors J. Strauss yra austrų kom-
pozitorius, tačiau operetėje karaliau-
ja įvairiausių tautų šokiai: valsas,

pol ka, galopas, čardašas, girdisi sl a-
viš kos muzikos motyvai. 

Kaip žinia, kiekvienoje operetėje
visas veiksmas sukasi apie herojinę
porą. „Šikšnosparnyje” tai – Roza lin -
da (Nida Grigalavičiūtė) ir Henrikas
(Mindaugas Gylys) Eizenšteinai.
Apie šią porą galopo, valso, čardašo
žingsniu sukasi tarnaitė Adelė (Li -
jana Kopūstaitė-Pauletti), kuri, mano
nuomone, ypatingai gerai tiko šiam
vaidmeniui, Eizenšteino bičiulis gy -
dy tojas Falkė (Deividas Stapon kus),
Rozalindos viliotojas Alfredas (Dei vy -
das Norvilas), kalėjimo prižiūrėtojas
Frankas (Šarūnas Juškevičius), ad  -
vokatas Blinda (Linas Sprindys). 

Į šių šokių sūkurį ,,įsisukęs” žiū -
rovas su įdomumu seka scenoje vyks -
tantį veiksmą – Adelės norą nors vie -
ną vakarą pabūti karaliene, Roza lin -
dos – susitikti su mylimuoju Alfredu,
Henriko  sumanymą, likus laikui iki
pasodinimo į kalėjimą, slapčia nuo
žmo nos nuvykti į puotą. 

Puota kunigaikščio Orlovskio vi -
loje. Įdomu, kad garsiuosius Or lovs -
kio kupletus J. Strauss parašė mote -
riš kam balsui. Juos Lietuvių Ope ros
spektaklyje dainavo solistė Ge novaitė
Bigenytė. Čia toliau rezga mos pink -
lės, viliojama, linksminama si.

Trečiasis veiksmas ,,Šikšnos par -
nyje”, kaip ir visose operetėse, ato -
maz  ginis, trumpas, jame mažai mu -
zikos. Viskas baigiasi laimingai –
Henrikas pagaliau supranta, kad
puo toje su tikta šikšnosparnio kauke
pasidabinusi jo žmona Rozalinda yra
ta ,,kny ga, kurią jis nori dar skaityti
ir skaityti”. 

Žinoma, nė viena operetė neapsi -

Roza lin da (Nida Grigalavičiūtė) ir Henrikas (Mindaugas Gylys) Eizenšteinai.
Jono Kuprio nuotraukos

Kunigaikštis Orlovskis (Genovaitė Bigenytė).

Atlikėjų padėka susirinkusiems žiūrovams.

Operos mylėtojų plojimai Lietuvių Operai

eina be choro ir šokio. Lietuvių Ope -
ros choras (chormeisterė Jūratė
Grab  liaus kie nė) atrodo sustiprėjęs,
ypač vy riškais balsais, o pastatymą
pagyvino ,,Suktinio” šokėjai (vadovai
Salom ėja ir Vidmantas Stri ži gaus -
kai).  

Daug kas sako, kad operetė –
lengvas žanras. Dar repeticijų metu
man kalbinant V. Viržonį, maestro
sakė, kad ,,Šikšnosparnis” – sudėtin-
gas kūrinys. Per visą operetę nėra
vietelių, kur atlikėjai galėtų ,,pail-
sėti”.  Ištisai – tempo, tempo... Nesu
muzikos žinovė, bet net karšta pasi-
darė, kai vienu metu choras nebesus-
pėjo su orkestrantais. Laimė, dirigen-
tas tai greitai ,,sutvarkė”. 

Naujai atsiskleidė Klai pėdos mu -
zi kinio teatro solistas Min daugas Gy -
lys. Nors šį solistą, dainuojantį Lietu -
vių Operoje Či kagoje, mačiau ne pir -
mą kartą, nebuvau jo įsidėmėjusi. Šį
kartą pa ti ko ne tik  geras  M. Gylio
dainavimas, aiški tartis, bet ir puiki
vaidyba. 

Klausydama solistų dainavimo
dar kartą prisiminiau mūsų pokalby-
je ,,Draugui” pasakytus V. Viržonio
žodžius: ,,Sunkiau prisiderinti prie
salės – ji labai didelė, jos kitokia
akustika, ir, žinoma, kitaip girdisi or -
kestras. Solistams atsiranda tam tik -
rų problemų”. Aišku, solistai daro ką
gali, jie labai stengiasi, bet vienos re -
peticijos jiems neįprastoje salėje per
maža. Daugelis žiūrovų, ypač sėdin-
tys balkone, sakė, kad negalėjo su -
prasti dainuojamo teksto, negir dė jo
žodžių. 

Tačiau, nepaisant kai kurių nesk-

landumų (kas nedirba, tas neklysta),
Lietuvių Operos padovanota šventė
buvo puiki. Reikia padėkoti jau sep-
tynioliktą spektaklį režisavusiam
Eligijui Domarkui, kuris per trumpą
laiką puikiai ,,sustatė” viską į vietas.
Ačiū solistams – saviems ir atvažia -
vusiems – už jų darbą. Ypatingai no -
ri si padėkoti choristams, kurie nie -
kieno nevaromi, savo noru ištisus
me  tus eina į repeticijas, aukoja savo
lai ką, kad mes, žiūrovai, galėtume
pa sinerti į operinės muzikos pasaulį.
Ačiū ir Lietuvių Operos vadovybei,
chormeisterei J. Grabliauskienei,
kon certmeisterei Lisai Kristinai ir vi  -
siems talkininkams, kurie, nepabū-
gę sunkių išmėginimų, nenutraukė
daugiau nei pusę šimtmečio besitę -
sian čios tra dicijos ir pakvietė operos
my lė tojus į šį puikų spektaklį. Padė-
ka ir jau ne pirmą kartą Lietuvių
Operai talkinančiam orkestrui (va-
dybinin kas Charles Stine). Vi siems
jiems po spektaklio žiūrovai plojo at -
si  stoję. 

Gal ir netiktų pabaigai, bet, ma -
nau, reikia pasakyti tai, ką girdėjau iš
daugelio Lietuvių Operos gerbėjų lū -
pų. Pirmą kartą per 53 metus spek-
taklio programa išleista anglų kalba.
Daugelis atvykusiųjų iš karto net ne -
suprato – paėmę anglų kalba prog -
ramėlę, prašė pakeisti ją į lietuvišką.
Bet... jų nebuvo. Kas tai? Laiko stoka,
neapsižiūrėjimas?.. Gražu, kad pro-
gramėlė išleista anglų kalba. Tačiau
nors mes beveik visi mokame skaityti
angliškai, būtų buvę malonu pavar-
tyti Čikagoje išleistą leidinuką lietu-
vių kalba.
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Lietuvos regionų margumynai

Lietuvos regionų margumynai

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Druskininkų miškų urėdijos dar-
buotojai jau trejus metus iš eilės
miškingose Druskininkų apylinkėse
kelia inkilus žalvarniams, o šiemet
inkiluose perėjo ir sėkmingai jau-
niklius užaugino 3 žalvarnių poros.

Šiuo metu šių paukščių nykimo
priežastys nėra tiksliai žinomos –
įvairūs autoriai įvardija skirtingas
priežastis ir, nors jos visiems supran-
tamos, visos turi svarių argumentų.
Galima paminėti keletą pagrindinių
veiksnių: maitinimosi buveinių pra-
radimas veisimosi vietose, veisimosi
buveinių pokyčiai, pasikeitimai kai-
me, tinkamų perėti uoksų trūkumas,
naikinimas migracijos kelyje, nepa-
lankios sąlygos žiemavietėse, nepa-

lankios klimatinės sąlygos veisimosi
metu (klimato kaita), plėšrūnai veisi-
mosi vietose, neteisėta medžioklė ir
pan.

Pagrindiniai darbai siekiant su-
stabdyti žalvarnių nykimą mūsų ša-
lyje būtų brandžių medynų išsaugo-
jimas veisimosi vietose; saugių inkilų
kėlimas tinkamuose biotopuose, plėš-
rūnų skaičiaus reguliavimas, pesti-
cidų naudojimo draudimas, kuo ma-
žesnis trikdymas bei iškamšų gami-
nimo priežiūra.

2009-aisiais šios pastangos atne-
šė pirmąją sėkmę. Inkiluose perėjo ir
sėkmingai jauniklius užaugino 3 žal-
varnių poros. 

,,Alytaus naujienos”

Žalvarnių gausinimo Druskininkų miškuose
pirmoji sėkmė

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

SOFIJA VAKSELIENĖ

Šv. Mišios už a. a. Sofiją bus aukojamos sekmadienį, rugsėjo
20 d., 10:30 val. ryto  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Nuliūdusi šeima

Automobiliai Laisvės alėjoje 
nevažiuos

Automobiliai Laisvės alėjoje kol
kas nevažiuos. Tačiau architektai
siūlo po kitąmet planuojamo pert-
varkymo viena pėsčiųjų gatvės puse
leisti eismą.

Pirmosios nepriklausomos Lietu-
vos metais Laisvės alėjoje važinėjo
konkė – vadinamasis arklių tramva-
jus, vėliau – autobusai ir automobi-
liai. Eismas čia uždraustas prieš be-
veik tris dešimtmečius, kai Laisvės
alėja buvo atnaujinta, praneša LTV
„Šiandien”.

Kauno meras pasiūlė automobi-
liams Laisvės alėjoje vėl leisti važiuo-
ti viena juosta, nuo šeštos valandos
vakaro. Šiuo metu išvykęs miesto va-

dovas vylėsi taip atgaivinti vakarais
ištuštėjusią Laisvės alėją. Kauno sa-
vivaldybės Eismo saugumo komisija
tokiam bandymui nepritarė.

Kitąmet planuojama pradėti
Laisvės alėjos atnaujinimą. Projekte
architektas numatė, kad vietos auto-
mobiliams pėsčiųjų gatvėje atvažiuoti
ir pastatyti mašiną esą būtų galima
nuo septintos vakaro, vienoje pusėje.

Valdininkai sako, ir po atnaujini-
mo Laisvės alėja automobiliai grei-
čiausiai nevažiuos. Esą geriau ne-
toliese įrengti daugiau saugomų
automobilių stovėjimo aikštelių.

LTV „Šiandien”

Į Sereikiškių parką valdžia žada 
investuoti 18 mln. litų

2010 metais sostinės centre įsi-
kūrusiame Sereikiškių parke planuo-
jama atnaujinti infrastruktūrą ir žel-
dinius bei įrengti naujus poilsio ob-
jektus maždaug už 18 mln. litų. Par-
ke ketinama įrengti botanikos sodą,
buvusį vienuolyno sodą, oranžeriją,
specialią vietą kameriniams rengi-
niams, alpinariumą bei rožyną. Taip
pat planuojama pastatyti tris žaidi-
mų aikšteles įvairaus amžiaus vai-
kams, šachmatų ir petankės aikšte-
les, kelias kavines bei restoranus.

Sereikiškių parke turėtų būti
įrengti ir tvenkiniai – šiltuoju metų
laiku čia veiktų fontanai, o žiemą –
čiuožykla, skelbiama oficialiame Vil-
niaus miesto savivaldybės interneto
puslapyje. Po atnaujinimo darbų
parką ketinama aptverti, o naktį – jį
rakinti.

Pagal pirminius skaičiavimus,
projekto įgyvendinimas turėtų kai-
nuoti 18 mln. litų. ,,Per daugelį metų
Sereikiškių parkas prarado savo is-
torinį veidą”, – savivaldybės išplatin-
tame pranešime spaudai cituojamas
Vilniaus miesto meras Vilius Navic-
kas.

Sereikiškių parkas yra vertinga
istorinė miesto dalis. Istorizmo sti-
liaus su neobaroko elementais parkas
įrengtas 1886–1888 m. pagal garsaus
dailininko Alexander Strauss projek-
tą. Tačiau po Antrojo pasaulinio karo
parkas buvo pertvarkytas, pažei-
džiant XIX amžiaus europietiškų
parkų koncepciją.

Dabar parką bus siekiama atnau-
jinti palaipsniui pagal pirminį A.
Strauss projektą.

BNS

Teisinė pagalba Klaipėdoje vėl prieinama 
ir nepasiturintiems

Klaipėdos miesto savivaldybė
pranešė, kad nuo rugsėjo 21 dienos
gyventojams vėl bus teikiama pirmi-
nė teisinė pagalba.

Skyrus finansavimą iš Savivaldy-
bės biudžeto administracijos direkto-
rius Aloyzas Každailevičius pasirašė
įsakymą, kuriuo pavedė teisinę pagal-
bą teikti Juridinio skyriaus teisinin-
kams Savivaldybės patalpose. Pirmi-
nė teisinė pagalba Klaipėdos miesto
savivaldybės gyventojams laikinai
nebuvo teikiama nuo rugpjūčio 1 die-

nos.
Šiai funkcijai atlikti šiems me-

tams iš valstybės biudžeto buvo skir-
ta 70 tūkst. 400 litų. Tačiau dėl dide-
lio gyventojų aktyvumo bei mažesnės
nei anksčiau skirtos sumos pinigų
pritrūko. Jų papildomai skirta iš
miesto biudžeto.

Pernai pirminei teisinei pagalbai
skirta 104 tūkst. 100 litų valstybės
biudžeto specialiosios dotacijos lėšų.

Elta

Šernų bandos siaubia laukus
Pamaryje klajojančios didžiulės

šernų bandos išknisa bulves, išguldo
pasėlius. Tačiau miškininkai ūkinin-
kų skundus vadina piktybiškais.

Miškininkai džiaugiasi didėjan-
čiu laukinių žvėrių skaičiumi. Anot
Švėkšnos girininko Algirdo Tama-
šausko, miškuose akivaizdžiai padau-
gėjo stirnų, elnių. ,,Gyventojams ir
ūkininkams jie didelės žalos nedaro,
daugiau rūpesčių kelia mums, nes
nuėda jaunų pušų ūglius, – LŽ sakė
girininkas. – Tačiau pamario ūkinin-
kai skundžiasi, kad jų laukus puola
šernai.”

Drevernos miestelio ūkininkas
Petras Vasiliauskas tikina, jog šernai
ir jų daroma žala – vienas didžiausių
jo galvos skausmų. Pasak P. Vasiliaus-
ko, jo laukams žalą daro ne tik šer-
nai, bet ir medžiotojų visureigiai. Jais
išvažinėjami laukai, sunaikinami pa-
sėliai. Šilutės miškų urėdas Stepas
Bairašauskas kalba kitaip. Šernų
tikrai daug, tačiau jų skaičius esą

prižiūrimas. 
Pamaryje šernų priviso tiek ir

tokių didelių, kad viena klaipėdietė
palaikė šią laukinę kiaulę meška.
Grybauti išsiruošusi moteris tvirtino
pastebėjusi ją prieš kelias dienas ne-
toli Inkaklių kaimo, Švėkšnos se-
niūnijoje. ,,Važiavome keliu mašina ir
išvydome atlapatuojančią mešką. Ži-
noma, labai išsigandome. Žvėris nuo
mūsų buvo gal už 30 metrų”, – pasa-
kojo Rita. Anot jos, tik užgulus visu-
reigio garso signalą žvėris pagaliau
sureagavo – peršoko griovį ir nubėgo
į mišką.

Švėkšnos girininkas A. Tama-
šauskas skeptiškai vertino šią infor-
maciją. Jis pažymėjo, kad daugiau
niekas apylinkėse nematė jokios meš-
kos, nors šiuo metu miškuose gry-
bautojų labai daug. Pasak jo, jei prie
Inkaklių tikrai atsibastė meška, tai
būtų istorinis įvykis. 

,,Lietuvos žinios”
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MIELI LIETUVIAI,
DAINUOJANTYS IR MĖGSTANTYS DAINĄ,

Su džiaugsmu pranešame apie artėjančią 
IX DAINŲ ŠVENTĘ, kuri įvyks 2010 M. LIEPOS 2–4 D.

TORONTE, KANADOJE

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų šventės savo dalyvavimu.
Daugelis chorų organizuojasi ir jau pradeda ruoštis.  Pavieniai dainininkai
taip pat gali registruotis.

Junkitės bendrai dainai, mokykitės repertuarą, dainuokite ir su melodinga
nuotaika atvykite į mūsų visų šventę.

Registruotis galite iki rugsėjo 28 d.
Registracijos mokestį reikia susimokėti iki spalio 31 d.

Bilietai į Dainų šventės renginius bus parduodami nuo lapkričio 1 d.

Plačiau šventės žinias sekite internetinėje svetainėje
www.dainusvente.org

IX dainų šventės ruošos komitetas

�„Saulutės”, Lietuvos vaikų glo -
bos būrelio, susirinkimas bus pas In -
d rę Tijūnėlienę, penktadienį, rugsėjo
25 d., 10 val. ryto, 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel.: 630-243-7275.
Susirinkime dalyvaus dr. Sigita Li po -
vienė iš Alytaus. Kviečiami visi, no -
rin tys ištiesti pagalbos ranką vargin-
gai gyvenantiems vaikams Lietuvoje.

�Amerikos Lietuvių Taryba
drauge su kitomis organizacijomis
kviečia į pasitarimą su JAV Kongreso
nariu Thaddeus G. McCotter sekma-
dienį, rugsėjo 27 d., 12 val. p.p. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemonte. Įta-
kingas Kongreso narys yra parodęs
ypatingą palankumą Lietuvai ir ki-
tiems Pabaltijo kraštams. Norintys
dalyvauti prašome registruotis ALTo
būstinės telefonais: 773-735-6677;
708-997-1861 arba el. paštu:

ALTcenter@aol.com.

��Kviečiame į Lietuvos šaulių są -
jungos 90-mečio įkūrimo ir šaulių są -
jungos tremtyje 55 metų atkūrimo
su kakčių minėjimą-pokylį š. m. spalio
10 d., šeštadienį, 6 val. v. Šaulių na -

muose, 2417 W. 43th Street, Chicago,
IL 60632. Svečius pasitiks pučiamųjų
orkestras ,,Gintaras”, dainuos Rasa
Zub rickaitė, jai akompanuos Jeroni -
mas Vitavičius. Visų laukia skani va -
ka rienė bei baras. Bilieto kaina – 30
dol. Tel. pasiteiravimui: 773-434-3713. 

��Rugsėjo 27 d., sekmadienį,
visus maloniai kviečiame į metinę
gegu žinę Apreiškimo parapijos salėje
ir kiemelyje, 70 Havemeyer St.,
Brooklyn, NY 11211.  10 val. r.  – šv.
Mišios. Po jų visų laukia lietuviškas
maistas, gėrimai, saldumynai. Vyks
loterija, žaidimai, šokiai. Daugiau
informacijos tel.: 718-846-2260 arba
718-438-4649. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Aukštos indėlių palūkanos.
3.0 proc. 2 metų terminuotas indėlis
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000
www.clcu.org

IŠ ARTI IR TOLI...

,,DRAUGE” – VISOS ŽINIOS  
Prasidėjus 2009 m. rudens lėšų

telkimo vajui Draugo fonde (DF), su -
laukė me vajaus vokelių su truputį su -
ma žė jusiais čekiais. Gal atsiliepia už -
si tęsusi krašte krizė? 

Tačiau yra gražių pavyzdžių, kai
prisimename savo negrįžtamai išėju-
sius artimuosius, buvusius nuošir -
džius ,,Draugo” prenumeratorius.
Drau   go fondas dėkingas DF nariui R.
John Rapšiui už 500 dol., kuriuos jis
skyrė kun. Walter Mažrimui atminti.
Švenčiame jubiliejus, gimtadienius,
sukame galvas apie dovanas. Kodėl
ne pagalvojame apie jubiliatų įamžini -
mą Draugo fonde? Prasmingos do va -
nos – aukos prailgins ,,Draugo” gyvy-
bę. ,,Drauge” labai daug dėmesio ir
vietos skiriama įvairių organizacijų
ap rašymams ir tų pačių organizacijų
paramos prašymams. Organizacijų
vadovai turėtų pagalvoti, kur būtų
išspausdinti visi švietimo, labdarybės

aprašymai bei prašymai, kas juos iš-
girstų, jeigu ,,Draugo” nebebūtų?
Dienraštyje vie tos užtenka įvairiems
lietuviškiems telkiniams. Visas mar-
gas lie tu viškas gy venimas – šeimos,
ju bi liejai, vestuvės, mokslo metų už-
baigtuvės, atsi s veikinimai su į am-
žinybę išėjusiais ir kt.  – aprašomas
,,Drau go” pusla piuo se. Būtų gerai,
kad or ga  nizacijos, klubai bent kartą
per metu s prisimintų Drau go fondą.
Jei ,,Draugas” gyvuos, gyvuos ir mū-
sų or ga nizacijos. Nepa mirškime jo
pa rem ti.

Draugo fondo direktorių taryba
reiškia didelę padėką visiems DF na -
riams ir rėmėjams už nuolatinį Fon -
do auginimą.

Rašydami testamentus, nepa -
mir š kime dalies turto paskirti
Drau  go fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 500 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 6,100 dol., Oakland, CA
R. John Rapšys, garbės narys,

iš viso  1,000 dol., Chicago, IL – a. a.
kun. Walter Mažrimui atminti.

Su 200 dolerių:
Teklė Bogušas, garbės narė, iš

viso 3,800 dol., Boston, MA
Dalia ir Stasys Strasius, garbės

nariai, iš viso 1,900 dol., Ann Arbor,
MI

Maria Macevičienė, iš viso 500
dol., Wildomar, CA

Su 150 – 100 dolerių:
Marija Vilutienė, garbės narė,

iš viso 6,975 dol., St. Petersburg, FL
Dr. Kazys ir Marija Ambrozaičiai,

garbės nariai, iš viso 4,750 dol.,
Che sterton, IN

Emilis ir Julija Sinkiai, garbės
nariai, iš viso 3,000 dol., Santa Mo -
ni ca, CA

Vytautas ir Ona Koliai, garbės na-
riai, iš viso 2,200 dol., Palos Hills, IL

Dr. Rimvydas Sidrys, garbės na -
rys, iš viso 1,900 dol., Streator, IL

Vidmantas ir Nijolė Raišiai, gar-
bės nariai, iš viso 1,600 dol., Mercer
Island, WA

Kazys ir Eugenija Kriaučiūnai,
gar bės nariai, iš viso 1,600 dol., Le -
mont, IL

Vita Neverauskas, garbės narė,
iš viso 1,400 dol., Sterling Hts., MI

Petras ir Irena Dirdos, garbės na-
riai, iš viso 1,350 dol., Oak Lawn, IL

Dr. Antanas Sužiedėlis, iš viso
775 dol., Annapolis, MD

Jonas Siaurusaitis, iš viso 500
dol., Baltimore, MD

Janina Babecky, iš viso 100 dol.,
Woodstock, IL

Regina Juška-Švoba, iš viso 100
dol., Madison Heights, MI

Liudas ir Raimundas Kiršteinai
(broliai), iš viso 100 dol., Rochester, NY

Petras Kurpys, iš viso 100 dol.,
Forest Park, IL

Genovaitė Kaufmanas, iš viso
100 dol., Springfield, VA 

Etchel Radžius, iš viso 100 dol.,
Chicago, IL

Leonas ir Sigita Tomkai, iš viso

100 dol., West Hills, CA
Su 55–50 dolerių:
Kazys ir Rožė Ražauskai, garbės

nariai, iš viso 1,195 dol., Dearborn
Heights, IL

Kazys ir Elena Majauskai, garbės
nariai, iš viso 1,600 dol., Chi ca go, IL

Vladas Gilys, garbės narys, iš
viso 1,475 dol., Sun City, CA

Roma Čepulienė, garbės narė,
iš viso 1,400 dol., Wolloughby, OH

Julija Janonienė, garbės narė,
iš viso 1,150 dol., Chipley, FL

Juozas Mačiulaitis, iš viso 450
dol., Chipley, FL

Kazys Janulis, iš viso 305 dol.,
West Palm Beach, FL

Bronė Kremerienė, iš viso 300
dol., Orland Park, IL

Jonas Mežinskas, iš viso 190 dol.,
Oak Lawn, IL

Aleksas ir Živilė Šilgaliai, iš viso
50 dol., Palos Hills, IL

Rimas ir Zinaida Kalvaičiai, iš vi -
so 50 dol., Hopkinton, NH

Su 30–25 doleriais:
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

gar bės nariai, iš viso 1,260 dol.,
Lemont, IL.

Kostas ir Vida Stankai, garbės
nariai, iš viso 2,430 dol., Homer
Glen, IL

Paulina Rutkauskienė, iš viso
145 dol., Rockford, IL

Mečislovas ir Elena Wasilews -
kiai, iš viso 80 dol., Lemont, IL

Prima Vaškelienė, iš viso 195
dol., St. Petersburg Beach, FL

Vanda Bichnevičienė, iš viso 175
dol., Cicero, IL

Su 20–10–5 doleriais:
Arvydas ir Birutė Kliorės, iš viso

70 dol., Pasadena, CA
Margarita Petrikaitė, iš viso 685

dol., St. Petersburg, FL
K. ir K. Kizlauskai, iš viso 65

dol., W. Bloomfield, MI
Dr. Antanas ir Dana Klimai, iš vi -

so 210 dol., Rochester, NY
Connie Lepar, iš viso 5 dol., Boni -

ta Springs, FL

DF nuoširdžiai dėkoja visiems
aukotojams.

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


