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Vilnius, spalio 13 d. (ELTA) –
Kolektyvinės gynybos principus įtvir-
tinantis penktasis NATO steigiamo-
sios chartijos straipsnis neturėtų būti
liečiamas, o kovos su naujosiomis
grėsmėmis – energetinėmis, kiberne-
tinėmis – būdai galėtų būti įvertinti

kitoje organizacijos strateginės prog-
ramos vietoje. Tokią nuostatą išsakė
užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas, paklaustas, ar turėtų būti
plečiamas penktojo straipsnio suvoki-
mas, per Baltijos ir Beniliukso šalių
užsienio reikalų ministrų susitikimą.

,,Trijų muškietininkų” principu –
visi už vieną, vienas už visus – pa-
remta NATO valstybių teritorinė gy-
nyba, pasak V. Ušacko, kaip parodė
60 metų organizacijos istorija, pasi-
tvirtino.

Neliečiama ir svarbiausia NATO
vertybe penktąjį straipsnį įvardinan-
tis V. Ušackas taip pat pažymi, jog
diskusijos dėl organizacijos plėtros,
santykių su kitomis šalimis neturėtų
keisti jo reikšmės.

NATO strateginė programa –
kertinis ir strateginis organizacijos
veiklos dokumentas, nustatantis
NATO tikslus ir uždavinius, įverti-
nantis strateginę saugumo aplinką ir
galimybes, suteikiantis gaires NATO
pajėgų plėtrai.

Šiuo metu galioja 1999 m. pa-
tvirtinta NATO strateginė programa.
Naują programą planuojama patvir-
tinti NATO viršūnių susitikime 2010
m. rudenį.

Apie tai, kad naujojoje Strategi-
nėje programoje turėtų atsispindėti ir
nauji kovos būdai su vadinamosiomis
naujosiomis grėsmėmis, minėjo ir pra-
ėjusią savaitę Lietuvoje lankęsis NATO
vadovas Anders Fogh Rasmussen.

Čikaga, spalio 11 d. (,,Draugas”)
– Š. m. spalio 11 d., sekmadienį, vy-
kusiame Čikagos maratone pirmą
kartą kaip viena komanda bėgę 23
lietuviai dar kartą paminėjo Lietuvos
vardo tūkstantmetį.

Ankstyvą sekmadienio rytą bė-
gikų grupė susirinko Lietuvos konsu-

late, kur juos pasitiko konsulato dar-
buotojai, sveikino LR generalinė kon-
sulė Skaistė Aniulienė, ŠALFASS pir-
mininko Lauryno R. Misevičiaus laiš-
ką perskaitė Dainius Ruževičius.
Sportininkams buvo išdalinti „Audi-
mo” marškinėliai, čia pat būriavosi
bėgikus atlydėję artimieji ir draugai.

Bėgusius lietuvius palaikė būrys
tautinėmis Lietuvos spalvomis pasi-
puošusių sirgalių, mojuojančių tri-
spalvėmis, tūkstantmečio vėliava ir
nepaliaujamai skanduojančių „Lietu-
va”. Viename garsiausių pasaulio ma-
ratonų lietuviai dalyvavo kartu su
daugiau nei 45,000 kitų bėgikų.

•Skautybės kelias. ,,Lie-
tuvos tūkstantmečio
žvaigždė” – Vydūno fon-
dui (p. 2)
•Nobelio vilties premija
ir vilties badas Lietuvoje
(p. 3)
•Pilietiškumo pamoka –
V. Landsbergio fondas (p.
4–5, 9)
•Nuomonė. Kai melas
perkeliamas į istoriją (p.
5, 11)
•Kultūrų dienos Lietuvo-
je ir Vokietijoje (p. 8)
•Atsiminimai (102) (p. 9)
•Iš Lietuvos Vyčių veik-
los (p. 11)

Dalia Grybauskait∂ pasveikino JAV prezidentâ
Vilnius, spalio 13 d. (ELTA) –

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sveikino JAV prezidentą Barack Oba-
ma gavus Nobelio taikos premiją.

,,Jums paskirta Nobelio premija
liudija, kad Jūsų atviras ir nuoširdus
raginimas naudotis galimybe kurti
savo ateitį, kurios netemdytų praei-
ties šešėliai, bei kvietimas pradėti
naują santykių etapą, kuriame Ame-
rika ne tik vadovautų, bet ir dirbtų

kartu su visais, siekdama bendro tikslo,
buvo išgirstas”, – rašoma Lietuvos
prezidentės laiške JAV prezidentui.

Prisimindama prieš kelias savai-
tes savo sakytą kalbą Jungtinų Tautų
Generalinėje Asamblėjoje New York,
Lietuvos vadovė pabrėžė, kad labai
svarbu, jog ir mažos valstybės prisi-
imtų savo atsakomybės dalį ir prisi-
dėtų kuriant šiandienos ir rytdienos
pasaulį.

,,Visos tautos – mažos ir didelės,
silpnos ir galingos – turi dalyvauti,
siekiant įtvirtinti ilgalaikę taiką Ar-
timuosiuose Rytuose, kuriant pasaulį
be branduolinių ginklų, kovojant su
klimato kaita ir ieškant tinkamo at-
sako į senas ir naujas grėsmes bei iš-
šūkius”, – teigiama sveikinimo laiške.

,,Sveikinu Jus gavus šį garbingą
apdovanojimą. Norėčiau patvirtinti
savo šalies ir savo asmeninį pritarimą

Jūsų ateities vizijai, kuria ir toliau
dalijatės su mumis ir kaip žmogus, ir
kaip Jungtinių Amerikos Valstijų pre-
zidentas”, – sakoma D. Grybauskai-
tės laiške.

B. Obama Nobelio taikos premi-
jos laureatu tapo už pastangas stip-
rinti taiką ir harmoniją tarptautiniuo-
se santykiuose, nors dar nėra nė me-
tų, kai jis eina JAV prezidento parei-
gas.

V. Ušackas: NATO penktasis straipsnis – nelieçiamas

Baltijos ir Beniliukso šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas Vilniuje.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Dalis maratono dalyvių Čikagos generaliniame konsulate. D. Cidzikaitės nuotr.
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Su džiaugsmu Vydūno Fondo
tarybos posėdyje, įvykusiame 2009 m.
spalio 10 d., buvo sutikta valdybos
pirmininko Vytauto Černiaus žinia,
kad LR užsienio reikalų ministerija
apdovanojo Vydūno Fondą ,,Lietuvos
tūkstantmečio žvaigžde’’.

Vydūno Fondas (VF) siekia: 1).
Padėti lietuvių studentijai baigti stu-
dijas, 2). Remti lietuviškojo jaunimo
vertus užsimojimus, 3). Spausdinti
akademinę literatūrą.

Stipendijos ir premijos

Mintis steigti Fondą kilo 1948 m.
Augsburge, Akademinio skautų sąjū-
džio (ASS) suvažiavimo metu, bet ofi-
cialiai VF buvo įsteigtas 1952 m. Či-
kagoje. Iki šiol VF yra išdavęs dau-
giau nei 500 paskolų. Lietuvai atkū-
rus Nepriklausomybę, VF skiria sti-
pendijas ir premijas (beveik 130 per
paskutiniuosius dvejus metus) stu-
dentams Lietuvoje ir kitose pasaulio
šalyse. VF yra įsteigęs ir skiria moks-
lines premijas (1,000 dol.) ASS garbės
narių vardais: Lietuvos muzikos aka-
demijoje – Vincės Jonuškaitės-Zau-
nienės; universitetams: Kauno tech-
nologijos – prof. Igno Končiaus (fi-
zikos), inž. Juozo Milvydo (bendrai),
Klaipėdos – prof. Stepono Kolupailos
(geodezijos, hidrologijos/hidraulikos),
Vilniaus – Sofijos Čiurlionienės (lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokslų):
Vytauto Mikūno (ekonomikos), Vy-
tauto Didžiojo – Broniaus Kviklio
(švietimo).

Taip pat skiria stipendijas našlai-

čiams – inžinerijos studentams (L.
Maskaliūno fondas) ir besiruošian-
tiems pianistams (B. Ciplijauskaitės
fondas). Iš Gražinos Musteikienės
palikimo skiriama už Lietuvos ribų
gyvenančiam studentui Gražinos
Musteikytės 10,000 dol. stipendija.

Studijuojantiems lituanistiką
Fordham (NY), Kent (OH), Illinois-
Chicago (IL) ir Washington (WA) uni-
versitetuose iki šiol buvo suteikta 67
stipendijos. Be to, kasmet skelbiami
Kęstučio ir a. a. Erikos Sidabrų ir
prel. Juozo Prunskio rašinių konkur-
sai.

Parama vertiems užsiėmimams

Paskutiniaisiais metais VF pa-
rėmė jaunimo žygį partizanų keliais,
Lietuvos skautijos organizacijų mi-
nėjimus (konferenciją, parodas, leidi-
nį), IX Tautinę stovyklą, Skautų ar-
chyvą, istorinius tyrinėjimus.

Leidiniai

VF yra išleidęs ar parėmęs 38
knygų leidimą ir Akademinės Skau-
tijos leidyklą Čikagoje – 27 knygų
išleidimą. Knygų išleidimas (daugiau
nei 60) iki 2000 metų kainavo beveik
pusę milijono dol. Šiais metais, mi-
nint Lietuvos vardo tūkstantmetį, VF
išleidžia į anglų kalbą išverstą stam-
bią, 600 puslapių (su priedais) moks-
linę knygą – Broniaus Makausko
,,Lietuvos istoriją” (,,Lithuanian
History”.)

Ritonė Rudaitienė
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Pamažėle užsienyje garsūs
spaudos leidiniai ima pasiekti ir
lietuviškus namus. Ir ne kokia
nors užsienio kalba, o lietu-
viškai. Neseniai rašiau apie spalį
pasirodžiusį „National Geograp-
hic” numerį lietuviškai. O štai
spalio 7 d. Delfi.lt pranešė, jog
Lietuvoje lietuvių kalba pasiro-
dė ir ketvirtinis žurnalas „Intel-
ligent Life”, priklausantis britų
savaitraščio „The Economist”
žurnalų šeimai. Pranešime rašo-
ma, kad „Intelligent Life” yra
,,išskirtinis žiniasklaidos produk-
tas, derinantis stilių, kultūrą,
prabangą, analitiškumą ir nuo-
monių įvairovę. Žurnalo temos –
nuo stiliaus iki kelionių, nuo
mados iki kultūros simbolių, nuo
maisto ir vyno iki straipsnių,
gvildenančių šių dienų aktuali-
jas”. Tokių temų ir lietuviškoje
spaudoje netrūksta. Aš mieliau
skaityčiau patį „The Economist”,
kuris, jei neklystu, lietuvių kalba
dar nėra leidžiamas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

LSS fotokonkursas
Lietuvių skautų sąjunga skelbia

fotografijos konkursą. Nuotraukos
turi būti iš skautiškos veiklos, suei-
gos, stovyklos ar iškylos. Nuotrauka
turi būti originali ir niekur dar neiš-
spausdinta.

Teisėjų komisijos nariai:
Jonas Tamulaitis – Komisijos pir-

mininkas; Algimantas Kezys; Euge-
nijus Butėnas; Vytenis Lietuvninkas;

Fotografijos konkurso
kategorijos:
• 6 metų – 10 metų
• 11 metų – 13 metų
• 14 metų – 17 metų
• 18 metų – 23 metų

Įteiktos nuotraukos:
• Gali būti fotografuota elektro-

niniu arba tradiciniu būdu;
• Baltai/juoda arba spalvota;
• Turi būti iki 8’’ X 10’’ dydžio;
• Fotografo (ės) vardą, pavardę,

adresą, amžių ir nuotraukos, fotog-
rafavimo metus užrašyti ir pridėti
prie nuotraukos antros pusės;

• Kiekvienam konkurso dalyviui
leidžiama pateikti tik po tris nuo-
traukas.

Bus įvertintas nuotraukų: • Origi-
nalumas; • Kompozicija; • Menišku-
mas;

Premijos: • Kiekvienoje metų ka-
tegorijoje pirmą vietą užėmusios
nuotraukos autorius gaus atitinkamą
premiją; • Antrą ir trečią vietą užė-
musių nuotraukų autoriai gaus pa-
žymėjimus.

Nuotraukas siųsti iki š. m.
spalio 15 d. adresu:

LSS fotokonkursas
c/o: Mr. J. Tamulaitis
3137 Kenilworth Ave. #1
Berwyn, IL 60402 USA
Laimėtojai bus paskelbti per

„Skautų aido” 85 m. – sukaktuvinį
pokylį lapkričio 14 d. Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, IL.

Maloniai kviečiame
Jus į Lietuvių skautų

sąjungos žurnalo
,,SKAUTŲ AIDAS”
85-ĄJĮ JUBILIEJŲ

Šventė įvyks
2009 m. lapkričio 14 d.
Pasaulio lietuvių centro
Lietuvių fondo salėje

14911 127th St.
Lemont, IL 60439

5 v. p. p. – kokteiliai
6 v. v. – programa
7 v. v. – vakarienė

8 v. v. – šokiai
(gros Artūras Blažukas)

Bilietų kaina: jaunimui (iki
18 m.) – 30 dol.

suaugusiems – 40 dol.
Bilietus prašome užsisakyti
iki lapkričio 6 d. pas sesę

Ireną Žukauskienę:
tel.: 708/579-0529 arba

el. paštu:
IrenaZukas@att.net

,,Rakas”. Vilmantas Stankus, 6b klasė, Čikagos lituanistinė m-kla.
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NOBELIO VILTIES PREMIJA
B. OBAMA IR VILTIES BADAS

LIETUVOJE
RIMANTAS MEŠKÈNAS

Gyvenimas nestovi vietoje. Kar-
tais užtenka nedaryti nieko, kad at-
sidurtum uodegoj ar ant dugno. Su
visais Baltijos tigrais, atominiais liū-
tais ir kitokiais nacionalinio mąsto
netikrais projektais. Todėl geros ži-
nios, pasiekiančios Lietuvą iš šalies,
šiandien ne tik neturi vertės, bet net-
gi griauna ir taip paplautus mūsų pa-
matus. Ūkio, finansų, apskritai vals-
tybės, kuriai žinia apie prastus Lat-
vijos rodiklius geresnė pagalba nei
TVF paskola. Kol veiksmingesnių
priemonių nerasime, ko gera, ir teks
tenkintis tokiu ekonomikos „kėlimo”
būdu.

Žinia apie Nobelio taikos premiją
populiariajam Amerikos prezidentui
lyg tyčia per patį sunkmetį dar labiau
silpnina mūsų užimamą vietą, nes,
nori nenori, reiškia ir lietuviškos
probušiškos ideologijos nesėkmę.
Labiau už naujai įžiebtą taikios atei-
ties viltį nei už nuveiktus darbus
besikuklinantį B. Obama sveikina ne
tik „gėrio ašies” partneriai, bet ir
Fidel Castro bei Hugo Chavez, net
Irano prezidento atstovas linki, kad
ši premija padėtų Amerikos preziden-
tui pasaulinėje arenoje pasiekti dau-
giau teisingumo.

Šis dar nespėtas nusipelnyti
apdovanojimas tik devynis mėnesius
prezidento poste esančiam B. Obama,
kaip ir jo ligšiolinio populiarumo pro-
centai, aišku, uždirbti ne tiek jo pa-
ties, kiek gerbiamo pirmtako, kurio
vardas pasaulyje labiau siejasi ne su
taika, o su batais ginkluotomis pa-
saulinėmis teroristų pajėgomis. Lie-
tuva – išimtis. Ne veltui gerb. Bush
karinės retorikos citata ant Vilniaus
rotušės sienos primena tą istorinę
dieną, kuri čia net uoliausiems krikš-
čioniams atrodė didesnė šventė už
Velykų rytą. Nors ne apie taiką ta
citata. Apie priešus. Tikriausiai jų
mums tada reikėjo labiau nei taikos.

Aišku, ir šį poreikį turėti arba
gamintis priešus galima pateisinti.
Tai sutelkia. Padeda pasijusti tauta.
Didelių draugų ir priešų buvimas
išorėje nubrėžia aiškią koordinatę,
pagal kurią labai lengva gaudytis, o
svarbiausia, tai labai sėkmingai nu-
kreipia dėmesį nuo vidinių problemų
ir pateisina bet kokius valdančiųjų
veiksmus „vardan tėvynės”. Tokios
„ramybės” pastaruoju metu mūsų
krašte irgi ima aiškiai trūkti.

Šiandien pagrindinė Lietuvos
problema jau nėra klausimas, kiek
milijonų išleisime naujo šalies įvaiz-
džio kūrimui Europoje ar demokrati-
jos plėtrai Azijoje. Į šešėlį traukiasi
ne tik gera dalis ekonomikos, šviesos
neužtenka net centrinėms miestų
gatvėms, o jose vėl spėriai atsigauna
tarpuvarčių kultūra. Ir naivu būtų
stebėtis, kad taip greitai ima įsigalėti
kiek anksčiau ir kitame lygmenyje
jau seniai padaryti pasirinkimai.

Toks socialinis atstumas tarp
turtingųjų ir skurstančių, koks yra
Lietuvoje, liudija apie dviejų atsi-
skyrusių ir tarpusavyje tik išnaudoji-
mo ryšiais susijusių visuomenės gru-
pių egzistavimą. Dabar jos neturi ne
tik bendrų vertybių, bet net ir ben-
drų priešų. Todėl bet kokie įvykiai
šioje visuomenėje vertinami taip pa-
radoksaliai nevienodai. Kad ir Seimo
pirmininkas Arūnas Valinskas bei jo

ryšiai, Drąsius Kedys bei jo teisingu-
mo sampratos.

Aišku, kad vienas kitas smūgis ar
šūvis į galvą dar nieko nereiškia. Lie-
tuvoje tai atsitinka po kelis sykius
per savaitę. Tačiau net ir kasdieniš-
kas veiksmas gali įgyti didelę jėgą,
kai išreikšdamas daugelio žmonių
požiūrį tampa simboliniu. Ir šis pas-
tarųjų dienų įvykis Kaune, o dar la-
biau jo vertinimas yra šiek tiek su-
dėtingesnis klausimas, nei atrodo
gerb. R. Bružui. Ar tikrai matydama
herojų Kedžio asmenyje visuomenė
yra gemalo stadijoje? Juk kažkada ji
išgyveno nelengvą vaikystę, buvo lai-
kas, kai paaugliškai nuoširdžiai buvo
pasiryžusi už tėvynę numirti. Vėliau
turėjo suaugti, suvokusi realybę,
kurioje viskas daug beviltiškiau, o
dabar pirma laiko sensta merkdama
savo nuoskaudas į degtinę, jaunimą
išleisdama tėvynės ieškotis kitur.

Tačiau net tokia visuomenė turi
savo teises. O neturėdama teisės į
viltį, turi teisę ir sužvėrėti. Ir jei
norime ieškoti išeičių, daug teisin-
giau būtų klausti, kokios aplinkybės
ją prie to priveda. Bėda ta, kad šiam
trileriui tinka pavadinimas „Būtinoji
gintis nušaunant teisėją”. Deja, ne be
teisingumo, saugumo ir kitų panašių
įstaigų pagalbos Lietuvoje įsivyrauja
beviltiškumo klimatas, tinkamas at-
sirasti naujam Blindai. Ir kažin ar
tariamoms valstybingumo struktū-
roms tai netaps didesniu išbandymu
nei kova su žaidimo taisyklių prisi-
laikančiais politiniais priešininkais.

Praeitą savaitę mačiau Vokietiją
švenčiančią vadinamosios taikios re-
voliucijos dvidešimtmetį. Savaitgalį
Leipcigo gatvėse, kur visa tai ir pra-
sidėjo, šurmuliavo šimtatūkstantinės
minios santūrių ir dėl bendros patir-
ties labai artimų žmonių. Ant namų
sienų rodomuose dokumentiniuose
filmuose tokia pati minia prieš dvi-
dešimt metų ją apsupusiems karei-
viams vienu balsu šaukė: „Wir sind
das Volk” – „Mes esame tauta”. Ta-
da šią teisę reikėjo atsikovoti iš prie-
šų.

Šiandien laisvoje šalyje minint šį
jubiliejų Leipcigo pėsčiųjų alėjoje ru-
siškus romansus profesionaliai dai-
nuoja uniformuotų Rusijos karininkų
sekstetas, miestiečiai jiems už tai ne-
gaili centų, o Vokietijos dienraščių
pirmuose puslapiuose kartojasi vėl
tas pats klausimas: „Ar esame tau-
ta”? Net ir mažesnės nei Lietuvoje
pagrindinių maisto produktų ir kas-
dienio vartojimo prekių kainos liudi-
ja, kad daug labiau emancipuota,
daug margesnė ir religiniu, ir tau-
tiniu bei rasiniu požiūriu visuomenė
Vokietijoje, lyginant ją su Lietuva,
šiandien tikrai yra labiau solidari ir
labiau tauta.

Mūsų atsakymo į šį klausimą,
kurį buvome sau uždavę prieš dvi-
dešimt metų, galiojimo laikas jau
seniai baigėsi. Vėl jis galios tik tada,
kai bus atsakytas iš naujo. Šiandien
beveik nėra abejonių, kad Lietuvos
žmonės nesusirinktų ginti valsty-
bingumą užtikrinančių įstaigų, net
jei joms ir kiltų didžiulė grėsmė.
Šiandien jas sunku sieti su geresnio
rytojaus viltimi. Panašu, kad šian-
dien tautai vėl reikia atsikovoti teisę
ja būti. Tik šį kartą nebe iš priešų, o
iš savų.

Delfi.lt

Auksiniai skautų ir
ateitininkų pradinių

santykių laikai
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

2008 metais šventėme 100 metų nuo pasaulio skautų įkūrėjo Baden-
Powell knygos ,,Skautybė berniukams” išleidimo. Tuo pačiu metu buvo
švenčiama 90 metų nuo lietuvių skautybės įkūrimo. Rašydamas šį straip-
snį pasinaudojau lietuvių skautų įkūrėjo Petro Jurgėlos knyga ,,Lietuviš-
koji skautija”, išleista Lietuvių skautų sąjungos 1975 m. Dėkoju Kęstučiui
Ječiui už knygos paskolinimą. Savo dėmesį skirsiu šioje knygoje apra-
šytiems pradiniams skautų ir ateitininkų santykiams.

Petras Jurgėla gimė 1901 m. rugsėjo 30 d. Jersey City, NJ, bet su
tėvais į Lietuvą atvyko dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Jo šeima 1915 m.
karo veiksmų iš Varėnos buvo nublokšta į Rusiją. Po poros metų jis įstojo
į lietuvių Martyno Yčo gimnaziją Voroneže ir tais metais moksleivių atei-
tininkų susirinkime skaitė paskaitą apie skautų ideologiją, ugdymosi pro-
gramą ir veiklą. Tuoj buvo sudaryta mišri draugovė, kuriai jis pats vado-
vavo. ,,Visi draugovės nariai ateitininkų kuopose brandino savo krikš-
čioniškąją ir tautinę pasaulėžiūrą. Tuomet Voroneže buvo pasaulyje di-
džiausias lietuvių moksleivių centras.”

1918 m. spalio 1 d. jau Vilniuje įvykusiame ateitininkų susirinkime
paskaitą apie skautus vėl skaitė P. Jurgėla. Tuojau prisistatė savanoriai į
pirmuosius Lietuvos skautus. P. Jurgėlos ,,Pirmieji skautų žingsneliai”
buvo išspausdinti sukaktuviniame ,,Ateities” leidinyje 1920 m. Po poros
metų 1925 m. į sudaromą vyr. skautų štabą buvo pasiūlyti prof. Stasys
Šalkauskis, Juozas Eretas ir kpt. M. Kalmatavičius. ,,Profesorius S. Šal-
kauskis dalyvaudavo C. Tarybos posėdžiuose ir suteikė patarimų LSA-jai
pertvarkyti į visuomeninio auklėjimo organizaciją pagal skautybės siste-
mą” (p. 49). 1924 m. ,,Ateityje” rašoma: ,,Kadangi daug ateitininkų daly-
vauja skautų eilėse, tad sureguliavimui šių dviejų organizacijų, atei-
tininkų ir skautų, ruošiamas projektas, kuriuo bus galima prie jaun. atei-
tininkų kuopų kurti skautų sekcijas, kurios veiks kuopelės teisėmis” (p.
55). Kitame tų pačių metų ,,Ateities” žurnalo numeryje rašoma, kad
Centro valdyba žiūrėjo į jaun. ateitininkų organizaciją. Pastebėta, kad į jų
gyvenimą įnešta naujų dalykų: jie suartinti su skautų organizacija, supa-
žindinti su jos lavinimosi sistema. Tam tikslui buvo įsteigtas ateitininkų
skautų štabas, skiltininkams paruošti kursai.

1926 m. viename skautų tarybos posėdyje buvo siūlyta perredaguoti
skauto įstatus. Šiomis mintimis su sidomėjo posėdyje dalyvavęs prof.
Šalkauskis, kuris po poros dienų P. Jurgėlai atsiuntė savo pastabas. Tame
laiške surašyta 10 skauto principų. Ideologinis skautizmo pagrindas buvo
sutrauktas į du organiškai susietus dalykus, pavadintus ,,garbės pažadai”
ir ,,principai”. Su laiku Taryba priėmė, o šefas Stulginskis patvirtino tokį
skauto įžodį: ,,Brangindamas savo garbę, aš pasižadu visomis savo jėgo-
mis stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir Vyriausybei, teikti pagalbos arti-
miesiams ir būti ištikimas skautų įstatams” (p. 62). Šis įžodis galiojo iki
1930 m.

Įdomūs artimi ateitininkų ideologo prof. Šalkauskio ryšiai su skau-
tais. Knygoje pabrėžiama, kad prof. Šalkauskis, kiti pedagogai ir kunigai,
kurie rėmė skautus ir skaitydavo paskaitas apie skautų ideologiją bei
asmenybės ugdymą, patys save laikė skautais. Knygoje minimi kiti atei-
tininkijos veikėjai kaip Juozas Leimonas, prof. Kazys Pakštas, Juozas
Eretas, Pranas Pauliukonis, Vytautas Volertas, dr. Petras Kisielius, Kazys
Kleiva, Simas Sužiedėlis, kun. Stasys Yla, Vincas Liulevičius, Stasys Ru-
dys, kun. Juozas Prunskis ir daugelis kitų.

Skyriuje ,,Tvirtinant lietuvių tautos pamatus” skaitome, kad ,,Pava-
sario”, ,,Ateities”, ,,Jaunosios Lietuvos” ir ,,Santaros” sąjungos iš skauti-
jos apsčiai gavo ne tik darbščių narių, bet ir organizatorių, redaktorių,
veikėjų ir vadų. ,,Šios jaunimo organizacijos drauge su Skautų sąjunga,
Šaulių sąjunga ir kariuomene tautiniu atžvilgiu sudarė tvirtus lietuvių
tautos ramsčius – Lietuvos pamatą ir galią” (p. 483). Tame skyriuje, ra-
šant apie Ateitininkų federaciją, pabrėžiama, kad keliasdešimt pirmųjų
Lietuvos skautų bei skaučių vienetų įkūrė ir sudarė ateitininkai(ės).
Pirmajame dešimtmetyje apie 70 proc. Lietuvių skautų sąjungos narių,
įskaitant daug vadų/vadovių, priklausė ateitininkų organizacijai. Pami-
nėta, kad šios organizacijos vadas prof. K. Pakštas buvo ir skautybės rė-
mėjas.

,,Skautų ir ateitininkų sąjūdžius labai brangino prof. Stasys Šalkaus-
kis. Skautų organizacijai ideologinį skautybės pradą apibrėžė savo studi-
joje ‘Skautai ir pasaulėžiūra’ 1926, o ateitininkų organizacijai –
‘Ateitininkų ideologija’ – 1933. Būdamas ateitininkų organizacijos nariu
ir vadu, buvo skautybės idėjų skelbėjas ir LSRD narys 1924-27” (p. 481).
,,Ateitininkų ideologijoje” prof. Šalkauskis rašo, kad ,,ateitininkai, nepe-
rėję skautizmo pareigų skautų būreliuose, negalės įsigyti pakankamame
laipsnyje tų visų teigiamų savybių, kurias stengėsi išvystyti skautybės
idėja. Todėl būtų visai tikslinga ir naudinga ateitininkams, kad į jų pri-
valomas pareigas būtų įrašyta dar pareiga išeiti visas skautizmo pratybas,
tarsi savo rūšies karo tarnybą, privalomą kiekvienam ateitininkui. Nuo
to, žinoma, laimėtų ne tik ateitininkai, bet ir skautai” (p. 481).

Knygoje rašoma, kad daug ateitininkų mielai stojo į besikuriančią
skautų(čių) organizaciją. Daugelis jų, Nukelta į 9 psl.
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INA DRÂSUTIENÈ
VLF valdybos narè

Kaip keliomis eilutėmis aprėpti
Vytauto Landsbergio fondo (VLF) 18
aktyvios veiklos metų? Žinoma, leng-
viausia būtų surašyti įspūdingus
skaičius, tačiau kas juos gali įsiminti?
Tų skaičių susikaupė gausybė, kaip ir
pavardžių, pavadinimų, dėkingumo
žodžių. Vis dėlto – 18 metų.

Todėl nutariau pradėti eilutėmis
iš studentų rašinių 2008 m. Fondo
surengtam rašinių konkursui tema
,,Laisvė ir vienybė”.

Atėjo metas kreiptis į Lietuvos
jaunimą

,,(…) Vienybė prieš 20 metų bu-
vo. Visa tauta ėjo susikibusi už ran-
kų, visų lūpose skambėjo tos pačios
dainos, visų akyse spindėjo ta pati
viltis. Laisvės tada dar nebuvo. Dar
laukė tankai ir aukos… Dabar laisvę
turime. Tik vienybės nebeliko. Liūd-
na, kad daugelis jau net nebetiki ja…
Liūdna, kad per tiek metų nesugebė-
jome išsiugdyti tų dorybių, kurios
pasiekiamos gera valia ir sąžiningu
darbu… Negi iš tiesų, kaip toje įkyrė-
jusioje reklamoje, mus vienija tik alus
ir krepšinis?”

,,(…) Juk Lietuva – ne tik Seimas
ir vyriausybė, ne tik įvairūs veidmai-
niai, teršiantys mūsų mintis popu-
listinėm nesąmonėm. Juk Lietuva –
tai mes. Per valstybines šventes pasi-
klausę postringavimų apie pilietišku-
mą ir tėvynės meilę, vėl gyvename sa-
vo gyvenimus, kartais tokius neleng-
vus, kad dažnas verčiau bėga iš tėvy-
nės, kuriasi svetur. Ką daryti, kad
bent mūsų vaikams Lietuva būtų ta
šalis, kurioje jie norėtų gyventi?”

Tokios mintys ir įžvalgos, toks
sielų šauksmas vienija visus rašinių
,,Laisvė ir vienybė” autorius – Lietu-
vos aukštųjų mokyklų studentus. Au-

torių skaičius labai simboliškas – 141.
Lygiai tiek, kiek narių Seime. Ir
tiems 141 ne vis tiek, kas darosi su
Lietuva, su jų ir jų būsimų vaikų gy-
venimais.

Nebūtume to šauksmo išgirdę, jei
ne VLF paraginimas. Prieš kelerius
metus pristatydamas pirmąjį kon-
kursą prof. Landsbergis: ,,Atėjo me-
tas ir sumanymas kreiptis į šių dienų
Lietuvos jaunimą: kas tu? Ką galvoji?
Ko ilgiesi? Ko nori siekti?”

Konkursuose lyg lašelyje
atsispindi jaunimas

Pirmieji du pamečiui vykę moks-
leivių rašinių konkursai – ,,Kokią
Lietuvą kurs mano karta?” ir ,,Mano
kraštas: prieš 15 metų, šiandien, ry-
toj” (Rytų Lietuvai) – sulaukė didžiu-
lio jaudinančių ir nuoširdžių išsisa-
kymų srauto. Net nutarta, kad jie nu-
sipelnė knygos, kuri, parėmus EP
Europos liaudies partijos Europos de-
mokratų frakcijai, buvo išleista 2007
m. pradžioje ir iš tiesų verta ne tik
pasiskaitymo, bet ir susimąstymo ir
veiksmo.

Tuo pačiu verta prisiminti ir
pažymėti VLF kartu su genocido ir
rezistencijos tyrimo centru bei pilie-
tinės visuomenės tyrimo institutu
2007 m. balandį surengtą forumą
,,Jaunimas ir pilietinė visuomenė”,
kurio metu geriausių rašinių autoriai
labai aktyviai ir įdomiai diskutavo su
politologais, filosofais, istorikais, pe-
dagogais.

Praėjusių metų pabaigoje pa-
skelbti ir studentų rašinių konkurso
,,Laisvė ir vienybė” laureatai bei pri-
zininkai. Vertinimo komisija išskyrė
32 brandžiausius darbus, liudijančius
autorių išprusimą, tautos praeities
pažinimą, vidinę kultūrą, etines nuo-
statas, aktyvų rūpinimąsi valstybės
ateitimi, originalų mąstymą. Kon-
kurso geriausiu pripažinto rašinio

Pilietiškumo pamoka —
Vytauto Landsbergio fondas

autorius, pasirašęs Jonu Montvila,
pasirodė esąs… žavi ir protinga mer-
gina.

Apdovanojimo šventėje, kuri vy-
ko Nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje, su rašinių autoriais ben-
dravo prof. Landsbergis, VLF valdy-
bos pirmininkė Gražina Landsber-
gienė, gen. Jonas Kronkaitis, kultū-
rologas Darius Kuolys. Jie džiaugėsi
pavykusiu projektu, kuris išprovoka-
vo jaunimą išsisakyti, kas jam skau-
da, kas neaišku, kas priimtina ir ne-
priimtina mūsų valstybėje šiandien,
paskatino ieškoti atsakymų. Šį kon-
kursą galima laikyti savotišku ir la-
bai vertingu sociologiniu tyrimu, nes
rašiniuose, kaip lašelyje, atsispindi
mūsų aktyvaus, mąstančio, kultū-
ringo, žinių ir vietos visuomenėje sie-
kiančio jaunimo bendras paveikslas.

Medicinoje remiamos
programos, kurios padeda

daugeliui vaikų

Kodėl VLF darbų apžvalgą pra-
dėjau nuo pastarųjų metų sumanymo
veikti ir jaunimo pilietiškumo krypti-
mi? Juk jau pačioje VLF užuomazgo-
je, 1991 m. rudenį, buvo nutarta, kad
Landsbergiui skirtoji norvegų taikos
premija – beveik 3 mln. kronų, o tik-
sliau – procentai, gaunami nuo šios
visos dar suapvalintos ir Norvegijos
banke laikomos sumos, bus naudoja-
mi vaikų reikmėms. Didžioji dalis
skirta padėti likimo nuskriaustiems,
ligotiems ar neįgaliems, kitaip sa-
kant, medicinai, o iš likusio ketvirta-
dalio – remiami muzikiniu talentu
apdovanoti jauni menininkai.

Kad šiomis kryptimis nuosekliai
ir apgalvotai dirbama, liudija projek-
tų pavadinimai, skirtos sumos ir pa-
dėkos žodžių kupini atsiliepimai. Su-
sikūrė ir tam tikros nuostatos, pvz.,
medicinos srityje remti ne pavienius
atvejus, bet tas programas, kurios ga-

lėtų padėti daugeliui vaikų. Štai jau
pirmaisiais veiklos metais nupirkta
kompensacinė technika bei ortopedi-
nė įranga cerebriniu paralyžiumi ser-
gančių vaikų reabilitacijai (perduota
Druskininkų vaikų sanatorijai ,,Sau-
lutė”, Kuršėnų specialiam vaikų lop-
šeliui-darželiui ,,Eglutė), vaikiškų
protezų bei ortezų gamybai reikalin-
ga medžiaga Kauno ortopedijos įmo-
nei, taip pat nupirkta operacinė įran-
ga ortopedijos operacijoms VU vaikų
ligoninės chirurgijos klinikai bei pre-
paratas ,,Feiba” hemofilija sergančių
vaikų gydymui šios ligoninės hema-
tologijos skyriui. Tam išleista 285
tūks. litų. Pažymėtina ilgalaikė sur-
dologinės pagalbos programa, per-
kant įvairią reikalingą įrangą Kauno
akademinių klinikų tarptautiniam
audiologijos ir foniatrijos centrui bei
Vilniaus regioniniam audiologijos
centrui (179,100), VU Žalgirio ligoni-
nei nupirkta operacinė įranga vai-
kams su veido anomalijomis.

Nuolatinė parama bei pagalba
teikiama neregiams bei silpnare-
giams vaikams, vaikams su protine
negalia, vystymosi sutrikimais, turin-
tiems specialių poreikių, įgimtas ar
įgytas širdies ydas, judėjimo bei
kitokius sveikatos sutrikimus. Fon-
das taip pat ženkliai prisideda prie
vaikus gydančių medikų tobulinimo-
si: remia įvairius kursus, seminarus,
stažuotes, mokymus, studijas, o
dviems KMU studentėms buvo skir-
tos vardinės stipendijos. Iš viso medi-
cinos ir vaikų sveikatos programoms
iki 2009 m. spalio 1 d. paskirta
2,766.712 litų. Vien šiais metais
Kačerginės vaikų sanatorijai ,,Ži-
butė” skirti 6,590 Lt trims kompiute-
riams, o Skuodo ligoninės akių ligų
kabinetui nupirkti pachimetras ir to-
nometras, tęsiant oftalmologinės pa-
galbos programą.

Apie paramą jauniems
menininkams

Čia stengiamės laikytis nuosta-
tos, kad paramos įvairiems tarptauti-
niams konkursams prašantys muzi-
kantai būtų laimėję savo specialybės
konkursą bent jau Lietuvos mastu.
Be abejo, kartais ir suminkštėjame,
bet tam turi būti svari priežastis.
Fondas ne tik remia konkursų, festi-
valių, meistriškumo kursų, seminarų
dalyvius, jis prisideda prie panašių
projektų įgyvendinimo Lietuvoje,
pvz., parėmė Vilniuje vykusį prof. A.
Orlovitzo vokalistų seminarą, Mika-
lojaus Konstantino Čiurlionio, Stasio
Vainiūno, Kazimiero Viktoro Banai-
čio, fortepijoninės muzikos, jaunųjų
chorvedžių, jaunųjų vokalistų, LMTA
koncertmeisterių, kamerinės muzi-
kos, ,,Dainų dainelės” ir kitus kon-
kursus, festivalius, taip pat skiria lė-
šų prizams.

Nemažai gražias viltis teikusių ir
jas pateisinusių jaunų muzikantų yra
buvę VLF stipendininkai. Tai: dai-
nininkai Raimonda Tallat-Kelpšaitė,
Julija Stupnianek, Edgaras Montvy-
das, pianistai Andrius Žlabys, Euge-
nijus Žarskus, Mantautas Katinas,
Aidas Puodžiukas, Edvinas Minkšti-
mas, altistė Agnė Cinauskaitė. Iš viso
stipendijas studijoms Lietuvoje ar
užsienyje gavo 34 žmonės.

VLF taip pat remia meno ir švie-
timo įstaigas, pvz., Nacionalinę M. K.Gražina Landsbergienė, VLF pirmininkė (stovi centre), su Lietuvos jaunimu. VLF nuotr.



DRAUGAS, 2009 m. spalio 14 d., treçiadienis 5

NuomonėNuomonė

BRONIUS NAINYS

,,Dėl to dabar apgailestauju, kad
laiku nesupratęs žmogaus gilaus
skausmo bei baimės likti visuomenės
akyse tautos išdaviku, smerkiau
kenčiantį B. N. ir pyliau druską ant
atviros žaizdos. Už tai atsiprašau
lietuvybės puoselėtojo, lietuviško tau-
tiškumo skiepytojo Broniaus Nainio.
Skaudžiausia, kad nuo 1994 metų
negyjančios žaizdos pūliai prasiveržė
į viešumą neseniai jo rašytame
straipsnyje. Tad dar sykį atsiprašau –
atsiprašymas juk pagiedrina savi-
jautą ir apskritai yra brangus, nieko
nekainuojantis visapusiškas vaistas,
gydantis tą, kuris priima atsiprašymą
ir nemažiau tą, kuris atsiprašo”, –
rašo Leonidas Ragas ,,Amerikos lie-
tuvyje” (2009 m. rugsėjo 26 d.), atsi-
liepdamas į mano straipsnį ,,Kaip
‘Draugas’ įprasmino mano likimą”
tame pačiame savaitraštyje.

Atsiprašymą priimu. Už jį labai ir
nuoširdžiai dėkoju. Tai kilnaus žmo-
gaus garbingas pasielgimas. Leoni-
dai, klaida atitaisyta, iš mano pusės
mes esame draugai. Tik gaila, kad
negalėjau tai pasakyti tiesiogiai žo-
džiu. Tikiu, balsas man būtų buvęs
duotas – akivaizdoje svečių, susirin-
kusių į ,,Draugo” šimtmetį žyminčio
leidinio sutiktuves, nes jos neįvyko ir,
nujaučiu, vargu ar jos beįvyks. Tad
priimk mano padėką, pareikštą per
spaudą.

Tokio paties ar panašaus žodžio
laukiau ir iš ,,Draugo”, ypač iš jo vy-
riausios redaktorės Danutės Bindo-
kienės – jau nuo 1994 metų kovo 31
d., Didžiojo Ketvirtadienio, nes tą
dieną buvo išspausdintas jos ,,Lie-
tuvos kovų ir kančių istorijos” (toliau
– LKKI) pirmąjį tomą apmeluojantis,
leidėjus smerkiantis, mane niekinan-
tis ir įtaigaujantis visuomenę taip
daryti vedamasis, kuri, tuo vedamuo-
ju ir vyr. redaktorės remiamo Jono
Dainausko balandžio 6-tą ,,Drauge”
paskelbtu melu patikėjusi, šio LKKI
tomo dar net neskaičiusi, pradėjo ma-
ne smerkti, niekinti, reikalavo atsis-
tatydinti iš PLB valdybos, galų gale
apšaukė net tautos išdaviku. Tačiau –
kur tau!

Užuot už melą, kuris seniai buvo
išryškintas ir šiandien visuotinai
žinomas, atsiprašius, jis buvo pakar-
totas ,,Draugo” šimtmečio leidinyje
,,‘Draugui’ – 100. Už tikėjimą ir lietu-
vybę”, Vilnius, 2009). Apie jį kalbė-
damas, vadinu bjauriu melu, nes tai
padaryta tyčiomis siekiant mane
suniekinti. Juk tą melą skelbdama,
,,Draugo” vyr. redaktorė negalėjo
nežinoti, ką ji daro. Tuo labiau, kai ji
dar ir dabar ,,Draugo” šimtmečio lei-
dinyje giriasi sukėlusi lietuvių visuo-
menę ant kojų prieš LKKI leidėjus.
Štai įrodymas.

Minimame leidinyje D. Bindo-
kienė skyrelyje ,,Vedamasis, sukėlęs
audrą” (278 psl.) teigia vedamąjį
rašiusi pirmą tomą perskaičiusi ir
kartoja tokį vedamojo sakinį: ,,Kny-
goje pateiktieji dokumentai greičiau
pavaizduoja tvarkingą ir kultūringą
tam tikro Lietuvos gyventojų skai-

čiaus perkraustymą iš tėvynės į Ru-
siją, bet ne barbariškus trėmimus.”
Sustokime čia ir įsidėmėkime: ,,doku-
mentai pavaizduoja tvarkingą ir
kultūringą perkraustymą, bet ne bar-
bariškus trėmimus.” Įsidėmėjome?
Dabar žvelkime į dokumentus. Pir-
ma, kas tie kultūringi ir tvarkingi
perkraustytojai? O jie – 1 operatyvi-
nis darbuotojas, 1 NKVD darbuoto-
jas, 1 NKVD kariuomenės raudon-
armietis ir 1 vietos tarybinio ir par-
tinio organo atstovas (LKKI, 24 psl.)

Jų uždavinys ir pasirengimas
jam vykdyti:

Šie keturi žmonės turi įvykdyti 2
šeimų operaciją (LKKI, 24 psl.);

Patikrinama, ar visi šios opera-
tyvinės grupės nariai turi ginklus ir
šaudmenų, kokia tų ginklų būklė.
Ginklai turi būti visiškai parengti
kovai, užtaisyti, tik šovinys neįstum-
tas į šovinio lizdą (LKKI, 15 psl.);

Jeigu iškeldinamasis atsisakys
atidaryti jiems namų duris, žinoda-
mas, kad atvyko NKVD darbuotojai,
tai duris reikia išlaužti. O jeigu ne-
užtenka jėgos, tai ,,atskirais atvejais
pasitelkiamos į pagalbą gretimos ope-
ratyvinės grupės, kurios vykdo ope-
raciją toje vietovėje” (LKKI, 18 psl.)

Ir taškas, įrodymui užteks.
Tad jeigu D. Bindokienė sako šią

knygą skaičiusi, tai negalėjo neskai-
tyti šių dokumentų vietų, nes jos pa-
sirodo tik iki 24 puslapio. O jeigu
skaitė, ir jai trys enkavedistai ir vie-
nas vietinis partinis, ginkluoti kovai
paruoštais ginklais ir laužiantys
tremiamųjų duris, nėra brutalūs trė-
mėjai, bet tik kultūringi perkrausty-
tojai, ir tas vyksmas nėra brutalus
trėmimas, o tik tvarkingas ir kultū-
ringas perkraustymas, tad taip tą
vyksmą ,,Draugo” vedamuoju per-
duodama skaitytojams vyr. redaktorė
meluoja. Ir dar bjauriau, kai apskri-
tai iš to vedamojo vedamosios minties
ir iš D. Bindokienės nuorodos į visu
šimtu nuošimčių melagingą Dainaus-
ko straipsnį ir siūlymo jį skaityti
aiškiai matosi tikslas – sunaikinti
ruošiamą Lietuvos kovų ir kančių is-
toriją ir suniekinti mane. Ir tai dar
kartą, net po 15 metų, primenama
skaitytojams, panaudojant šį šimt-
mečio leidinį. O jo leidėjai jai patar-
nauja, šį kartojamą melą spausdinda-
mi.

Daug to melo pavyzdžių galėčiau
nurodyti D. Bindokienės devyniuose
vedamuosiuose ir tų vedamųjų įtai-
gautų žmonių prieš mane rašytuose
mane smerkiančiuose laiškuose, raši-
niuose. Paguoda nebent tokia, kad
laikraštis paskaitomas ir išmetamas.
Taigi, istorijai tos bjaurasties tiek
daug gal ir nelieka. Tačiau visiškai
kita byla tą melą perkėlus į išliekantį
,,Draugo” šimtmečio leidinį. Jame
tautos išdavikas jau lieku amžinai.

Tas melas galėjo būti bent šiek
tiek atsvertas, mano rašinį ,,Kaip
‘Draugas’ įprasmino mano likimą”
,,Draugui” paskelbus, tačiau dien-
raštis tą daryti atsisakė. Tokia jau šio
krikščioniško, katalikiško laikraščio
tolerancija. Labai dėkoju ,,Amerikos
lietuviui” Nukelta į 11 psl.

KAI MELAS PERKELIAMAS
Į ISTORIJĄ

,,Draugui – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę”
leidinio žadėtų sutiktuvių Lemont proga

Čiurlionio menų mokyklą, Panevėžio
Vytauto Žemkalnio, Šalčininkų Lie-
tuvos 1000-mečio gimnazijas, Rietavo
muzikos mokyklą, skiria dėmesio ir
pinigų įvairiems meniniams projek-
tms, knygų bei kompaktinių plokš-
telių leidybai. Įsteigta Vytauto Lands-
bergio premija už fundamentaliosios
ir aktualiosios muzikologijos leidi-
nius, taip pat skirtos premijos mu-
zikologams, muzikos kritikams, for-
tepijoninių, duetų konkurso laure-
atams. Viską suskaičiavę sužinosime,
kad meno ir menininkų rėmimas per
18 metų Fondui kainavo 713,984 Lt.

VLF archyve – pluoštas
dėkingumo laiškų

Kaip VLF parama pagerino gy-
venimo kokybę, sugrąžino viltį, svei-
katą, kartais net pakeitė likimą, kaip
padėjo siekti meno aukštumų, laimėti
profesinį pripažinimą, įgyvendinti
svajonę, pasakoja laiškai su pačiais
širdingiausiais dėkingumo žodžiais.
Jų VLF archyve – didžiulis pluoštas,
kaip ir nuotraukų, liudijančių nepa-
vargstančios Fondo valdybos pirmi-
ninkės veikimą, sugebėjimą puose-
lėti ryšius, telkti bendraminčius,
kuriuos jungia ta pati mintis – padėti
artimui.

Turbūt pastebėjote, kad Fondo
programų ratas po truputį vis plėtėsi,
ir nuo 1999 m. Fondo bičiulių Julijos
ir Emilio Sinkių paramos dėka skirta
lėšų mokyklų kompiuterizavimui.
Per pirmuosius ketverius metus kom-
piuterinė įranga nupirkta 14 vidu-
rinių mokyklų, daugiausiai Vilnijos
krašte, taip pat Plungėje, Kaltinė-
nuose, Kuršėnuose. Iki šių metų tam
tikslui paskirta 382,148 Lt. Šiais me-
tais, kaip jau minėjau, patenkinome
Kačerginės vaikų sanatorijos ,,Žibu-
tė” prašymą sanatorijos mokyklai nu-
pirkti 3 kompiuterius.

Fondo bičiuliui ir rėmėjai

Jau prakalbau ir apie VLF bičiu-
lius bei rėmėjus, kurių nemažas
būrys ir Lietuvoje, ir įvairiose užsie-
nio šalyse. Tie rėmėjai – tai geros va-
lios žmonės bei įvairios organizacijos.
Bene pirmasis VLF savo pagalbą
pasiūlė Maltos ordinas. Jo pagalbos
tarnybos Hamburgo skyriaus įgaliota
Dagmar Rucys gabeno į Lietuvą me-
dicininę įrangą, širdies stimuliato-
rius, vežimėlius neįgaliems vaikams,
kompensacinę ir gydymo techniką,
neregiams ir silpnaregiams vaikams
būtinas mokymosi priemones, aki-
nius, kitus reikalingus daiktus. Bend-
ra Vokietijos ir Lietuvos firma ,,Drau-
da” padovanojo specialų mikroauto-
busą neįgaliems vaikams (paskirtas
Kauno pensionatui), iš rėmėjų gautos
siuntos vaistų, vitaminų, žaislų, daik-
tų, drabužių, batų ir kt. Kol dar eg-

zistavo liūdno likimo Lietuvos oro li-
nijos, jos kasmet skirdavo Fondui po
20 lengvatinių bilietų. Jais su džiaugs-
mu pasinaudodavo į konkursus, sta-
žuotes, seminarus vykstantys meni-
ninkai, medikai. Tačiau didžiausia
paramos dalis yra piniginės aukos.
Visą aukotojų sąrašą galima rasti
Fondo buklete.

Pastebėsite, kad aukų atplaukė ir
atplaukia tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų
šalių: JAV, Vokietijos, Prancūzijos,
Kanados, Anglijos, Olandijos, Šveica-
rijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos,
net Korėjos, iš Australijos – Bronė Ži-
linskas paskyrė palikimą – beveik
60,000 litų.

Kaip paprastai, aktyviausi Fondo
bičiuliai yra iš JAV. Praeitais metais
per „Bėdų turgų” VLF dosniai pa-
rėmė Australijos lietuvis Antanas
Guoga. O ir Lietuvoje yra dosnių
rėmėjų, kaip Vilniaus architektūros
studija, susivienijimas ,,Alga”, Ug-
nius Mikučionis, Antanina Daunienė
ir kiti, kiti, kiti… Visiems jiems VLF
nuoširdžiai dėkingas. (Fondo ištek-
lius papildo profesorių Vytauto ir
Gražinos Landsbergių asmeninės
aukos bei lėšos, suaukotos jų kon-
certų metu.)

G. Landsbergienės padėka
JAV lietuviams

Daugelį metų jaučiau Jūsų dė-
mesį, todėl ryžausi atkreipti dėmesį į
man mielus, brangius žmones. Jie
rėmė VLF pasitikėdami, džiaugda-
miesi, kad gali prisidėti prie mūsų
pasiūlytų projektų. Esu laiminga
Juos pažinusi. Jų dėka prasiplėtė
Fondo veikla, praturtėjo mano asme-
ninis gyvenimas. Pridedu padėką iš-
vardytiems žmonėms abėcėlės tvar-
ka.

Šviesios atminties Bronei
Aleknai – su ypatinga meile ruošu-
siai siuntas gausioms šeimoms ir net
artistėms.

Jeanne Dorr – pačiai atradusiai
mus. Lietuvos našlaičių globos komi-
teto remiamiems vaikams siunčia do-
vanas Šv. Kalėdų proga, taip pat, at-
vykusi į Lietuvą, lanko šiuos vaikus
jų namuose, kalbasi su jais arba su jų
globėjais, o problemas aprašo spaudo-
je.

Aldonai Kaminskienei – parū-
pinusiai specializuotus akinius Aklų-
jų ir silpnaregių mokyklai.

Juozui Kazickui – pasidavu-
siam mano įkalbėjimams paremti
vieną ar kitą projektą. Ačiū.

Teresei ir Algimantui Kaz-
lauskams – ačiū jiems už ilgametę
paramą daugiavaikėms šeimoms ir
našlaičiams.

Gražinai Liautaud – jos dėka
daug Lietuvos studentų galėjo leng-
viau spręsti savo studijų problemas.

Nukelta į 9 psl.

Gražina ir Vytautas Landsbergiai su jų įkurto VLF paramą gavusiais jaunais
žmonėmis.
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Bus galima lengviau keisti pavardes

Si∆lymas mažinti išlaidas Seime
sutiktas plojimais ir švilpimu

Svarbu žinoti
Ko reikia norint įvažiuoti į JAV

Delfi.lt – 2008 m. lapkričio 17 d.
Lietuva prisidėjo prie Bevizio režimo
programos, suteikusios Lietuvos pi-
liečiams galimybę trumpam laikotar-
piui į JAV vykti be vizos. Ambasada
džiaugiasi, kad susidomėjimas Bevi-
zio režimo programa išlieka didelis, ir
dabar, praėjus beveik metams, nori dar
kartą grįžti prie kai kurių programos
klausimų ir plačiau paaiškinti kelionių
galimybes.

Bevizio režimo reikalavimai

Kad Lietuvos pilietis galėtų vykti
į JAV be vizos verslo ar turizmo tiks-
lais (ne ilgesniam kaip 90 dienų lai-
kotarpiui), jis privalo turėti biomet-
rinį pasą (visi Lietuvos piliečių pasai,
išduoti po 2006 m. rugpjūčio 28 d.,
yra biometriniai) ir gauti elektroninį
leidimą, išduodamą Elektroninės ke-
lionių leidimų sistemos (angl. Elec-
tronic System of Travel Authoriza-
tion – ESTA), užsiregistravus vienin-
telėje turinčioje tam leidimą interne-
to svetainėje https://esta.cbp.dhs.
gov. Šiuo metu mokestis už ESTA
leidimo išdavimą neimamas.

Nesiregistruokite apgavikiškose
interneto svetainėse, imančiose mo-
kestį už ESTA leidimo išdavimą. Jos
nėra gavusios iš JAV vyriausybės lei-
dimo vykdyti veiklą.

Elektroninė kelionių leidimų
sistema (ESTA)

Užpildyta ESTA anketa padeda
nustatyti, ar asmuo turi teisę vykti į
JAV be vizos. Pabrėžiame, kad išduo-
tas ESTA leidimas, panašiai kaip ir
viza, neužtikrina, jog asmeniui bus
leista įvažiuoti į JAV. Yra keletas
priežasčių, dėl kurių imigracijos pa-
reigūnas gali neleisti vizą ar ESTA
leidimą turinčiam asmeniui įvažiuoti
į šalį, tarp jų: ankstesni JAV imigra-
cijos taisyklių pažeidimai, įtarimai,
kad asmuo ketina imigruoti į šalį, nu-
slėpta nusikalstama veikla, taip pat
sveikatos ar saugumo reikalavimai.

Neseniai ambasadą iš spaudos
pasiekė keletas klausimų konkrečiai
apie tuos Lietuvos piliečius, kuriems
buvo neleista įvažiuoti į JAV, nors jie
ir turėjo ESTA leidimą. ESTA leidi-
mą turintiems Lietuvos piliečiams į
šią šalį dažniausiai nebūdavo leidžia-
ma įvažiuoti dėl dviejų priežasčių:
ESTA anketoje jie neteisingai atsakė
į klausimus apie ankstesnį atsisa-
kymą išduoti vizą arba pažeidė pir-
miau išduotos vizos sąlygas.

Atsisakymai išduoti vizą

ESTA anketos F klausimas – ar
asmeniui kada nors anksčiau atsisa-
kyta išduoti vizą. Jeigu esate anks-
čiau kreipęsis į JAV ambasadą su pra-
šymu išduoti vizą, tačiau jos negavo-
te, į F klausimą turite atsakyti
„Taip”. ESTA anketos D klausimas –
ar asmuo yra anksčiau pažeidęs imi-
gracijos taisykles. Jeigu JAV kada
nors esate užsibuvę ilgiau, negu leido
šios šalies Krašto saugumo departa-
mentas (angl. Department of Home-
land Security – DHS), arba dirbote
JAV neturėdami tam leidimo, į D
klausimą turite atsakyti „Taip”.

Jeigu asmuo nepatvirtina (nors
ir per klaidą), kad jam anksčiau buvo
atsisakyta išduoti vizą arba kad jis
praeityje yra pažeidęs imigracijos tai-
sykles, imigracijos pareigūnas tikrai
neleis įvažiuoti į šalį, nors asmuo ir
turės ESTA leidimą.

Maža to, asmens neprisipažini-
mą, kad jam anksčiau buvo atsisaky-
ta išduoti vizą arba kad jis praeityje
yra pažeidęs imigracijos taisykles,
imigracijos pareigūnas gali palaikyti
apgavyste ir daugybei metų uždraus-
ti įvažiuoti į JAV. Todėl vertėtų ati-
džiai peržvelgti užpildytos anketos
atsakymus ir prisipažinti apie anks-
tesnius atsisakymus išduoti vizą arba
imigracijos taisyklių pažeidimus, kad
atvykus į šalį netektų išgirsti, jog įva-
žiuoti nebus leista.

Jeigu asmeniui anksčiau buvo at-
sisakyta išduoti vizą arba jis praeity-
je yra pažeidęs imigracijos taisykles,
jo ESTA prašymas tikriausiai bus at-
mestas. Tačiau net ir gavus ESTA lei-
dimą tokio asmens prašymas atvykus
į JAV gali būti persvarstytas ir už-
draudžiama įvažiuoti į šalį. Jei anke-
tą pildantis asmuo nėra tikras, ar ati-
tinka Bevizio režimo programos rei-
kalavimus, dėl ESTA leidimo išdavi-
mo jam vertėtų kreiptis gerokai iš
anksto. Jeigu negautų šio leidimo,
dar liktų laiko asmeniškai kreiptis į
JAV ambasadą Vilniuje dėl vizos iš-
davimo. Daugiau informacijos apie
anketų pildymą rasite interneto sve-
tainėje http://vilnius.usembassy.gov/
lithuanian-visas.html.

Su viza ar be vizos?

Jeigu turite galiojančią vizą,
kreiptis dėl ESTA leidimo arba naujo
biometrinio paso nėra reikalo. Galite
vykti su šia viza. Pasibaigus paso, ku-
riame yra galiojanti viza, galiojimo
laikui, vykdami į JAV turite pasiimti
ir šį pasą, ir naują galiojantį pasą.

Po Kauno îvykiû – siùlymai didinti bausmes

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) – Ar-
timiausiu metu įsigalios naujos As-
mens vardo, pavardės bei tautybės
pakeitimo taisyklės, kuriose numa-
toma galimybė asmenims paprasčiau
susitrumpinti pavardę.

Pasak Teisingumo ministerijos
(TM), siūlymas pakeisti taisykles kilo
siekiant sudaryti galimybes asme-
nims, norintiems susigrąžinti jų pro-
tėvių turėtą trumpesnę pavardę, ta-
čiau negalintiems to padaryti dėl ne-
išlikusių archyvinių dokumentų.

Naujose taisyklėse taip pat įtvir-
tinta paprastesnė tvarka vaikų pa-
vardės keitimui. Iki šiol nepilname-
čiams pavardė galėjo būti keičiama

tik tuomet, kai pavardę keitė vienas
iš tėvų. Nuo šiol nepilnamečio vaiko
pavardė galės būti keičiama į vieno iš
tėvų pavardę, nepriklausomai nuo tė-
vų pavardės keitimo laiko. Norint tai
padaryti, vienas iš tėvų turės pateikti
bendrą tėvų sutikimą, prašymą ir
vaiko, jei jam yra suėję 10 metų, su-
tikimą.

Iškilus neaiškumams dėl asmen-
vardžių darybos, Teisingumo minis-
terijos specialistai ar civilinės metri-
kacijos įstaigos darbuotojai tarsis su
Valstybine lietuvių kalbos komisija.

Pavardės, vardo ar tautybės kei-
timas šiuo metu kainuoja 42 litus.

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) – Sei-
me pateikus Seimo Statuto pataisas,
kuriomis būtų mažinamos parla-
mentinei veiklai skiriamos išlaidos,
parlamento salėje skambėjo ir ploji-
mai, ir švilpimas.

Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė pateikė savo pasiūlytas patai-
sas, kuriomis siūloma nuo 1,5 iki 1 vi-
dutinio mėnesio darbo užmokesčio
(VMDU), t. y. nuo 3,200 iki 2,100 litų,
mažinti per mėnesį skiriamas lėšas
su parlamentine veikla susijusioms
išlaidoms padengti. Taip pat siūloma
nuo 2 iki 1 VMDU mažinti parla-
mento vadovo mėnesinį reprezenta-
cinį fondą, pavaduotojų – nuo 0,7 iki
0,5 VMDU.

Po pateikimo šioms pataisoms
pritarta. Vieningai už balsavo vienin-
telės liberalų ir liberalcentristų pa-
taisos, tuo tarpu kitose frakcijose
buvo bent po vieną pasisakiusį prieš
ar susilaikiusį. Daugiausia prieštara-
vusiųjų – opozicinėje socialdemokra-
tų frakcijoje.

Seimo pirmininkė I. Degutienė
siūlė pataisas svarstyti ypatingos

skubos tvarka, tačiau tam nepritarta.
Seimo pirmininkės siūlymu, minėtos
lėšos būtų mažinamos laikinai, sunk-
mečiu – pakeitimai galiotų iki 2011
m. sausio 1 d., šiuo laikotarpiu būtų
sutaupyta apie 2 mln. litų.

Konservatorė Vida Marija Čig-
riejienė paragino ,,patenkinti žurna-
listų ir visuomenės lūkesčius” ir vi-
siškai atsisakyti parlamentiniam dar-
bui skirtų lėšų. Šis siūlymas buvo su-
tiktas plojimais.

Seimo vadovė į tai atsakė, kad
pataisos teikiamos ne dėl noro įtikti
žiniasklaidai. Po šių žodžių Seimo sa-
lėje pasigirdo švilpimas.

Tautos prisikėlimo partijos va-
dovas Arūnas Valinskas I. Degutienės
siūlymus išvadino populistiniais.
Prieš siūlymą mažinti išlaidas balsa-
vęs A. Šedžius juos sakė esant ,,pa-
taikavimu tautai”. Parlamentaras sa-
kė, kad norintieji susimažinti išlaidas
gali tai padaryti patys.

Šiuo metu Seimo narys gauna
6,900 litų iki algą (iki mokesčių) bei
3,200 litų parlamentinės veiklos iš-
laidoms.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

SPORTAS

Vilnius, spalio 13 d. (ELTA) – Vilniuje, ,,Siemens” arenoje vykusiose stip-
riausios Europoje Žemyninės ledo ritulio lygos (KHL) čempionato rungtynėse
Sankt Peterburgo SKA komanda, kuriai atstovauja Darius Kasparaitis, įveikė
nugalėtojos vardą ginančią Kazanės ,,Ak Bars” komandą. D. Kasparaitis ne-
buvo registruotas rungtynėms. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) –
Dviejų žmonių nužudymu įtariamo
kauniečio Drąsiaus Kedžio penkiame-
tė duktė Vilniuje perduota globėjams.

Mergaitę iš Vaiko raidos centro
paėmė ir į namus Kaune išsivežė jos
teta bei oficialia globėja paskirta Ne-
ringa Venckienė. Išvežus mergaitę,
jos močiutė L. Kedienė sakė, kad anū-
kės perdavimas globėjai užtruko dėl
biurokratinių kliūčių. 

Kauno miesto savivaldybė mer-
gaitės globą patikėjo D. Kedžio sese-
riai, Kauno apygardos teismo teisėjai
N. Venckienei. D. Kedžio tėvai prašy-
mą dėl globos atsiėmė. Iki praėjusio
pirmadienio tragiškų įvykių Kaune
mergaitė gyveno su seneliais, D.
Kedžio tėvais Kauno priemiestyje.

Pastarąją savaitę penkiametė gy-
veno Vaiko raidos centre. Vaiko teisių
kontrolierė R. Šalaševičiūtė sakė, kad
mergaitę iš darželio paėmė vaiko tei-
sių apsaugos darbuotojai, kadangi įs-

tatymiškai ji liko be globėjo.
Mergaitės tėvas D. Kedys įtaria-

mas nužudęs ar dalyvavęs nužudant
Kauno apygardos teismo teisėją Joną
Furmanavičių bei buvusios savo gy-
venimo draugės seserį Violetą Naru-
ševičienę. Juos ir dar tris asmenis
kaunietis D. Kedys kaltino tvirkinus
jo mažametę dukterį. Dėl tvirkinimo
į prokuratūrą vyras kreipėsi praėju-
sių metų lapkritį, tačiau ikiteisminis
tyrimas nebaigtas iki šiol.

Po šių įvykių Seimo posėdžių sek-
retoriate įregistruoti keli siūlymai
Baudžiamajam kodeksui (BK). Vienu
jų siūloma numatyti, kad pedofilija
kaltinamas asmuo negautų menkes-
nės nei laisvės atėmimas bausmės.

Taip pat siūloma kelti bausmės
kartelę ir už nepilnamečių tvirkini-
mą. Siūloma, kad laisvės atėmimu iki
dvejų metų būtų baudžiamas tas, kas
atliko jaunesnio negu 16 metų as-
mens tvirkinimo veiksmus. 
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Rusija ir Kinija pasirašè 
bendradarbiavimo sutartis

STOKHOLMAS
Šių metų Teisingo gyvenimo bū-

do premiją (Right Livelihood Award),
dar vadinamą alternatyvia Nobelio
premija, pelnė aktyvistai iš Kongo,
Australijos ir Naujosios Zelandijos už
jų indėlį saugant atogrąžų miškus,
gerinant moterų sveikatą ir skati-
nant branduolinį nusiginklavimą.
Kongo aktyvistas Rene Ngongo, Alyn
Ware iš Naujosios Zelandijos ir Etio-
pijoje dirbanti australietė Catherine
Hamlin atsiims po 50,000 eurų. Tei-
singo gyvenimo būdo garbės premija
be piniginio apdovanojimo buvo skir-
ta Kanados aplinkosaugininkui Da-
vid Suzuki už pastangas atkreipti
pasaulio dėmesį į klimato pokyčius.

* * *
Šių metų Nobelio ekonomikos

premija buvo skirta amerikiečiams
ekonomikos specialistams – Elinor
Ostrom ir Oliver Williamson už eko-
nomikos valdymo santykių tyrimus.
E. Ostrom tapo pirmąja moterimi,
kuri pelnė šią 1968 m. įsteigtą premi-
ją. Premiją skiriantys specialistai
pabrėžė, jog ekonomistės darbai
bando atsakyti į klausimą, kaip nau-
dotojų grupės galėtų sėkmingai rū-
pintis savo bendra nuosavybe.

VARŠUVA
Lenkija nekantriai laukia kitą

mėnesį Varšuvoje prasidėsiančio teis-
mo proceso, kuriame bus svarstomas
buvusio prezidento Lech Walesa
ieškinys dabartiniam šalies vadovui
Lech Kaczynski dėl asmens orumo
įžeidimo. Praėjusiais metais POL-
SAT televizija rodė laidą, kurioje da-
lyvaujant L. Kaczynski buvo aptaria-
ma Slawomir Cenckiewicz ir Piotr
Gontarczyk knyga ,,Komunistinis
saugumas ir Lech Walesa. Priedas
prie biografijos” . Šioje knygoje tvirti-
nama, kad aštuntojo dešimtmečio
pradžioje L. Walesa buvo komunis-
tinio saugumo Gdansko skyriaus
slaptas agentas, turėjęs slapyvardį
Bolek. 

LONDONAS
Didžiosios Britanijos ministras

pirmininkas Gordon Brown grąžins
12,000 svarų sterlingų, kuriuos jis
nepagrįstai išleido neva tarnybinėms
reikmėms. Nepagrįstomis valstybės
lėšų išlaidomis laikomi premjero mo-
kėjimai valytojai, sodininkui ir skal-
byklai. Toks daugelio britų politikų
išlaidavimas buvo atskleistas per

patikrinimą, kurio rezultatai nute-
kėjo žiniasklaidai.

MASKVA
Rusijos valdančioji partija pa-

reiškė, jog tvirta visuomenės parama,
kurią ji užsitikrino savaitgalį vyku-
siuose vietos valdžios rinkimuose,
rodo, kad jos antikrizinės priemonės
veiksmingos. Tuo tarpu opozicinės
partijos apkaltino valdžią didelio
masto pažeidimais ir atmetė šių
rinkimų rezultatus, pavadinusios
juos nesąžiningos šalies politinės sis-
temos įrodymu. Vyriausybės vadovo
V. Putin ,,Vieningoji Rusija” įrodė
esanti stipriausia partija visos šalies
mastu ir išsaugojo valdžią visuose
svarbiausiuose regionuose. Ši partija
laimėjo beveik 80 proc. vietų, dėl ku-
rių buvo varžomasi regioniniuose ir
municipaliniuose rinkimuose.

BEIJING
Kinija pranešė skyrusi mirties

bausmę šešiems asmenims, kaltina-
miems dėl nužudymų ir kitų nusi-
kaltimų per vakariniame Sindziango
regione liepą vykusius neramumus,
kurie nusinešė beveik 200 žmonių
gyvybes. Sindziange kilę etniniai ne-
ramumai buvo didžiausi Kinijoje per
kelis pastaruosius dešimtmečius. Per
tas riaušes musulmonai uigūrai,
kurie tame regione sudaro gyventojų
daugumą, puldinėjo etninius kinus.

* * *
Automobilių ir mobiliųjų tele-

fonų akumuliatorių gamybos mag-
natas Wang Chuanfu užėmė pirmąją
vietą paskelbtame tūkstančio turtin-
giausių Kinijos žmonių sąraše. Jame
taip pat išvardyti 130 asmenų, kurių
turtas lygus arba didesnis 1 mlrd.
JAV dolerių. Šis sąrašas įspūdingai
byloja apie tolesnį Azijos ekonomikos
milžinės kilimą.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama iš

anksto nepaskelbęs nurodė pasiųsti
dar 13,000 karių į Afganistaną, ne-
skaitant papildomo 21,000 karių
pastiprinimo, apie kurį buvo viešai
paskelbta kovą, pranešė dienraštis
,,The Washington Post”. Šį papil-
domą pastiprinimą sudaro daugiau-
siai pagalbinės pajėgos, tokios kaip
inžinieriai, gydytojai, žvalgybos spe-
cialistai ir karo policininkai, rašo
laikraštis. Taigi per savo kadenciją B.
Obama iš viso jau sustiprins šioje
karo nuniokotoje Azijos šalyje esan-
čias pajėgas 34,000 karių.

EUROPAH. Clinton giria JAV ir Rusijos
santykiû atšilimâ

AZIJA

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) – JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
antradienį pagyrė pagerėjusius Wa-
shington ir Maskvos santykius.
Pirmą kartą viešinti Rusijoje kaip
JAV diplomatijos vadovė H. Clinton
susitiko su Rusijos užsienio reikalų
ministru Sergej Lavrov, vėliau susiti-
ko su prezidentu Dmitrij Medvedev.

Nuo JAV prezidento Barack Oba-
ma kadencijos pradžios abi šalys
siekė užglaistyti per kelerius pasta-
ruosius metus iškilusius nesutari-
mus. Be to, Washington laiko Maskvą
itin svarbia partnere, siekiant paža-
boti Irano branduolines ambicijas.

H. Clinton sakė žurnalistams
apgailestaujanti, jog jai teko atšaukti
planus liepą atvykti į Maskvą kartu
su B. Obama, kuris dalyvavo derybo-
se su D. Medvedev, mat buvo susilau-
žiusi alkūnę. ,,Tačiau dabar abi mano
alkūnės ir mūsų ryšiai su Rusija yra
perkrauti. Mes žengiame į priekį, o aš
tai labai sveikinu”, – sakė ji.

Rusijos užsienio reikalų minist-
ras S. Lavrov pareiškė, kad Maskvos
ir Washington derybose dėl naujos
strateginės ginkluotės mažinimo su-
tarties buvo pasiekta ,,apčiuopiama”
pažanga.

1991 m. JAV ir Rusijos pasirašyta

Strateginės ginkluotės mažinimo
sutartis (START-1) nustos galiojusi
šių metų gruodį, abi šalys siekia su-
sitarti dėl ją pakeisiančio dokumento.

Pasak S. Lavrov, šalys susitarė
,,toliau stengtis daryti viską, kad šis
darbas būtų baigtas numatytu laiku –
šių metų gruodį”.

H. Clinton savo ruožtu pareiškė:
,,Mūsų tikslas – baigti darbą su stra-
teginės ginkluotės mažinimo sutar-
timi iki gruodžio 5 d., kai nustos
galiojusi dabartinė sutartis.”

Kalbėdamas apie derybų rezulta-
tus S. Lavrov pabrėžė, kad Rusija ir
JAV turi ,,daug sąlyčio taškų, tačiau
lieka sričių, dėl kurių dar reikės de-
rinti nuostatas”.

Ministras pridūrė, jog derybose
su H. Clinton taip pat buvo aptarti
klausimai, susiję su JAV prezidento
B. Obama sprendimu atsisakyti pla-
nų įkurti priešraketinės gynybos
skydo elementus Lenkijoje ir Čeki-
joje.

,,Pasitarėme, kaip toliau tęsti
darbą, kuris mums padės geriau su-
prasti JAV pasiūlytą kitą galimą
schemą”, – sakė Rusijos diplomatijos
vadovas. S. Lavrov pabrėžė, kad ,,jau
vyksta gana ,,įtempti pasitarimai”
dėl šių klausimų.

Beijing, spalio 13 d. (AP/BNS) –
Rusija ir Kinija pasirašė bendradar-
biavimo sutartis, kurių bendra vertė
– 3,5 mlrd. dolerių, tačiau Maskva ir
Beijing, kurie anksčiau buvo varžo-
vai, o dabar tapo strateginiais partne-
riais, tebederina vieną energetikos
sutartį, pranešė vienas aukštas Ru-
sijos pareigūnas.

Pastarosios sutartys buvo pasi-
rašytos per Rusijos premjero Vladi-
mir Putin apsilankymą, kuris turėjo
padėti sustiprinti abiejų šalių ener-
getikos, politinius ir karinius ryšius.

Rusijos vicepremjeras Aleksandr
Žukov sakė žurnalistams, kad tas
sutartis pasirašė jo šalies ir Kinijos
verslininkai bei pareigūnai.

Be kita ko, buvo susitarta dėl
dviejų paskolų po 500 mln. dolerių:
Kinijos vystymosi bankas paskolins
atitinkamą veiklą atliekančiam Rusi-
jos ,,Vnešeconombank” (VEB), o Ki-

nijos žemės ūkio bankas – Rusijos
valstybiniam bankui VTB.

Pasak A. Žukov, Kinijos bendro-
vės taip pat investuos į pramonės ob-
jektų statybas Rusijoje. Tačiau A. Žu-
kov pridūrė, kad sutartis dėl bendra-
darbiavimo energetikos srityje kol
kas nesuderinta.

Pasak Kinijos žiniasklaidos pra-
nešimų ir apžvalgininkų, Maskva ir
Beijing gali susitarti dėl dujų tiekimo
už paskolas. Anksčiau šiais metais
buvo sudaryta panaši dvišalė 25
mlrd. vertės sutartis dėl paskolų
mainais į naftą.

Pasaulinė ekonomikos krizė ir
permainos rinkose dar labiau paska-
tino abiejų šalių bendradarbiavimą,
mat sumažėjus paklausai Europos ša-
lyse Rusija buvo priversta rinktis
kitas savo naftos ir dujų eksporto
rinkas.

RUSIJA
Pasaulio naujienos

JAV

Hillary Clinton ir Sergej Lavrov.                                     RIA/Scanpix nuotr.
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Kultūrų dienos Lietuvoje ir Vokietijoje
SVETLANA 
ADLER-MIKULÈNIENÈ

Lietuvoje lankėsi Kolpingo
draugijos nariai iš Vokietijos

Rugsėjo 18–22 d. Lietuvoje lan-
kėsi Kolpingo draugijos nariai iš
Vokietijos Schwenningeno miesto.
Vieną dieną, penktadienį, jie svečia-
vosi Vilniuje, vėliau apsistojo Lietu-
vos Kolpingo draugijos kultūros ir
švietimo centre Troškūnuose. Šešta-
dienį svečiai iš Vokietijos aplankė
Kryžių kalną, Šiaulius ir Šiluvą. Šilu-
vos Švč. Marijos apsireiškimo koply-
čioje dalyvavo ir giedojo vakaro šv.
Mišiose. 

Sekmadienį, rugsėjo 20 d., Troš-
kūnuose vyko Vokiečių-lietuvių kul-
tūrų diena, kaip atsiliepimas į tuo
pačiu metu Vokietijoje, Bavarijoje,
Ottobeureno vienuolyne, vykusią
Lietuvių-vokiečių kultūrų dieną. Vo-
kietijoje Lietuvai atstovavo keletas
delegacijų: valstybės ir kultūros ats-
tovai, Lietuvos Kolpingo draugijos
nariai bei Lietuvos kariuomenės ordi-
naras, Šiaulių vysk. Eugenijus Bartu-
lis. Troškūnuose šventė prasidėjo šv.
Mišiomis, kurias aukojo parapijos
klebonas kun. Saulius Filipavičius ir
kun. Stefan Werner iš Vokietijos.
Buvo meldžiamasi už lietuvių ir vo-
kiečių tautas šiandien, jų draugystę ir
bendradarbiavimą. Giedojo Troškū-
nų parapijos ir  Schwenningeno Kol-
pingo draugijos vyrų chorai.

Homilijoje kun. Werner kvies-
damas apmąstyti dienos Evangeliją
pasidalino mintimis ir išgyvenimais,
kuriuos patyrė Lietuvoje, Kryžių kal-
ne. Stovėdami tarp tūkstančių kryžių
kiekviename iš jų matėme atskiro
žmogaus likimą, jautėme, koks tai
stiprybės šaltinis lietuvių tautai. Šis
kalnas – konkretus šlovinimo į dė-
kingumo maldos liudijimas, išreiškia-
mas žodžiais: Garbiname Tave, Vieš-
patie Jėzau Kristau, ir šloviname Ta-
ve, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai
pasaulį. Daugelis ir šiandienos moki-
nių sunkiai supranta, kad būtent
kryžius mus veda į išganymą. Visos
delegacijos vardu kun. Stefan padė-
kojo lietuviams už svetingumą, pasi-
džiaugė gražiu saulėtu oru ir gražia
Lietuvos žeme bei ištarė lietuvišką
„Ačiū’’. 

Po šv. Mišių Lietuvos Kolpingo
draugijos kultūros ir švietimo centro
kiemelyje vyko susitikimas, kuriame
dalyvavo Lietuvos Kolpingo draugijos
nariai iš įvairių Lietuvos miestų.
Kartu su svečiais iš Schwenningeno
miesto lietuviai bendravo, dalijosi
patirtimi ir aptarė bendradarbiavimo
galimybes. 

Šventinę programą paįvairino
Troškūnų siauruko geležinkelio sto-
ties aplankymas, kuriame vyko ren-
ginys, skirtas Aukštaitijos siauruko
110 metų jubiliejui. Visi susirinku-
sieji turėjo galimybę apžiūrėti istorinį
garinį garvežį, kuris po 40 metų per-
traukos, traukė siauruko traukinį.
Juo iš Anykščių į Panevėžį važiavo
retro stiliaus drabužiais apsirengę
žmonės ir mielai su norinčiais foto-
grafavosi.

Po pietų Lietuvos Kolpingo drau-
gijos kultūros ir švietimo centro salė-
je vyko kostiuminis Anykščių šokių
grupės „Baltoji panama’’ pasirody-
mas – renesanso šokiai tos epochos
drabužiais. 

Vakare svečiai išvyko į gamtą,
kuria susižavėjo ir ne kartą foto-
grafavo fotografas Erich Marek, ku-
ris buvo vienas iš sumanytojų, kad

grupė iš Schwenningeno miesto
atvyktų į Lietuvą. Pirmadienį sve-
čiai iš Vokietijos aplankė Kolpingo
kolegiją Kaune, o antradienį – Tra-
kus. 

Vokietijoje Lietuvai atstovavo
keletas delegacijų

Rugsėjo 20 d. Vokietijoje, Bava-
rijoje, Ottobeureno vienuolyne vy-
kusi Lietuvių kultūros dieną buvo
Europos kultūrų diena svarbiausia
dalis. Kas dveji metai į jas pakviečia-
ma vis kita šalis. Prieš dvejus metus
buvo mūsų kaimynų lenkų kultūros

diena. Šiemet švenčiant Europos die-
nų 60 metų jubiliejų – Lietuvių. Šv.
Mišias kartu su Augsburgo vyskupu
Walteri Mixa, kuris yra Vokietijos
kariuomenės ordinaras, aukojo Lie-

tuvos kariuomenės ordinaras, Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis. Giedojo
Choras „Jaunoji muzika’’.  

Po šv. Mišių vyko Kauno valsty-
binio simfoninio orkestro koncertas.
Vėliau vykusioje programoje vysk. E.
Bartulis tarė sveikinimo žodį ir
skaitė parnešimą apie Lietuvos indėlį
į Europą. Kaip garbės svečias, gany-
tojas pasirašė auksinėje vienuolyno
knygoje. Šioje knygoje pasirašė ir
Lietuvos Kolpingo draugijos naciona-
linė sekretorė ir Kolpingo  kolegijos
direktorė Lina Kalibataitė.

Lietuvos delegacijoms buvo su-
rengta kultūrinė-pažintinė programa
po Augsburgą. Joms teko garbė pir-
mosioms po atnaujinimo darbų ap-
žiūrėti ir pasimelsti  Šv. Ulricho bazi-
likoje, kurioje laikomos šio šventojo
relikvijos. Didelį įspūdį lietuviams
paliko Fugerio šeimos „miestas varg-
šams’’. Legenda pasakoja, kad labai
turtingas bankininkas Fugeris, norė-
damas patekti į dangaus karalystę
nusprendė įkurti miestą vargšams,
kuriems būtų už simbolinį mokestį
suteikti visi būtiniausi buitiniai pa-
togumai, galimybė maitintis ir gyven-
ti. Šį miestelį Fugerių šeima išlaiko
iki šiol.

Lietuvos Kolpingo draugijos na-
riai vyko ne tik švęsti, bet ir dalyvavo
posėdyje su Augsburgo vyskupijos
Kolpingo švietimo centro vadovais
dėl ateities projektų ir bendradar-
biavimo plėtojimo. 

Lina Kalibataitė bendrauja su Europos Parlamento nariu Markus Ferber (pir-
mas iš kairės) ir Ottobeuren meru Bernd Schafer.

Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė ir Kolpingo kolegijos direk-
torė Lina Kalibataitė su Augsburgo vyskupu  Walter Mixa (centre), Augsburgo
vyskupijos Kolpingo švietimo draugijos pirmininku Ludwig Schmid ir Švabijos
žemės viršininku Karl Michael Scheufele (vyskupui iš kairės).

LKD ir Kolpingo kolegijos atstovai. 

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

Apartment for Rent
Marquette Rd. & Cicero 4 1/2

Room Heated apt. – stove & refri-
gerator, hardwood floor & trim.

(773) 585-0623

IÕNUOMOJA

PARDUODA

Savininkai parduoda 9 kamb. 1 1/2
aukšto mūrinį namą. 46 pėdų kie-
mas, 3 automob. garažas, 4 mieg. 2
virtuvės, 2 1/2 vonios, įrengtas rūsys,
labai švarus. Šalia I-55, Oranžinė lini-
ja ir Archer. Tel. 708-422-6679
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 102

Mūsų naujieji bendražygiai nuėjo
prie autocisternų, kur kareiviai iš jų į
bakelius (20 ltr. kanistrus) pilstė ben-
ziną bei tepalą. Vokietukai nešiojo į
mūsų naują laivą degalus ir tepalą, o
mes atsigabenome motorą. Tokį va-
riklį aš pamačiau pirmą kartą, tad
man rūpėjo su juo susipažinti ir
išmokti naudotis. Nebuvo laiko ilgiau
krapštytis, kai kiekviena valanda
skaičiuojama minutėmis. Todėl ilgai
nedelsęs nuėjau prie kitų, kurie tuo
metu ruošė ir užvedinėjo variklius.
(…)

Beveik per visą popietę mums
teko ruoštis naujai, nežinomai kelio-
nei. Artėjo 1945 metų gegužės 10-
tosios vakaras. Saulei leidžiantis su-
sikrovę į valtį 10 kanistrų benzino (iš
viso 200 litrų!) bei vieną tepalo, bei
padėkoję už suteiktą galimybę iš-
sprukti iš šio pragaro, palinkėjome
vieni kitiems laimingo kelio ir šovė-
me šiaurės vakarų kryptimi.

Beje, mūsų Dūda iš kažkur buvo
atsinešęs kompasą su suskilusiu stik-
lu, tad jį vėl ,,paskyrėme” būti ,,kapi-
tonu”. Man, kaip vairuotojui, buvo
patikėtos ,,motoristo” ir ,,vairininko”
pareigos, kurias tęsiau iki galo. Da-
bar mūsų nuotaikos buvo žymiai ge-
resnės. Su tokia technika ir tiek de-
galų pasiekti kitą krantą, atrodė, bus
visai nesunku.

Kai tik išplaukėme į atvirą jūrą,
atsiminiau, kad šiandien dar nieko
nesu turėjęs burnoje. Alkani pasijuto
ir žemaičiai. Pasirodė, kad nei vienas
iš mūsų neturi nei kąsnelio duonos, o
iki Gotlando laukia dar ilga kelionė,
kokie 200 km. Tik dabar supratome
mums pasisekė, kad priėmėme naujų
įgulos narių. Dviejų prie mūsų pri-
siglaudusių vokietukų dėka atsirado
laive ir maisto: 1 kepaliukas (prap-
jautas) kareiviškos duonos, 1 dėžutė
(800 g) kiaulienos konservų ir 3
,,baklagės” kavos, iš kurių viena buvo
pas Arbačiauską. Nors tai buvo ir
nelabai daug penkiems jauniems
vyrams, bet taupant turėtų užtekti.

Laimingai plaukdami atvira jūra
toliau, pamatėme, kaip 8 valtys nuo
molo visu greičiu pasuko į pietų pusę.
Tai tie vokiečių karininkai, kurie
davė mums valtį, jau skubėjo į Ham-
burgą. Du vokietukai, kurie plaukė
su mumis, žiūrėjo į tolstančius laivus
su kažkokiu ilgesiu ir nerimu. Šios
valtys skriste skriejo virš vandens
paviršiaus ir greit tolo nuo mūsų.
Tuo metu jau pradėjo ,,šiauštis” jūros
paviršius ir iš vakarų virš horizonto
kilo juodi debesys. Jiems buvo nesun-
ku išvystyti gerą greitį. Tos valtys
čiuožė jūros paviršiumi, lyg slidės
sniegu, kadangi šie galingi varikliai
nejautė valčių apkrovimo. 8-niose
valtyse buvo po 10 ir mažiau žmonių.
Pamėginau ir aš paspausti, kiek lei-
džia variklio pajėgumai, ir pajutau,
jog pasišiaušusiu jūros paviršiumi
valtis skrieja apie 70 km/h greičiu.
Bet korpuso traškesys privertė mane
sunerimti. Nutariau sumažinti greitį.
Ir štai dabar, kai jau gerokai nuto-
lome nuo kranto, mes dar kartą žvilg-
telėjome į tą pusę, kurion nuplaukė
tie 8-ni ,,šturmbotai”. Visus nukratė
šiurpas.

Vaizdas, kurį ten išvydome, išties
buvo baisus: virš tų valčių danguje
skraidė bolševikų naikintuvai ir pi-
kiruodami šaudė į tuos žmones. Atro-
dė, kad buvo šaudoma padegamo-

siomis kulkomis, nes aiškiai matėme,
kaip valtys sproginėjo. Tai degalai,
kurių jie, turbūt, buvo pasiėmę ne
mažiau, negu mes. Su išgąsčiu žiū-
rėjome, kaip sprogimų metu į orą
pakyla ugnies, dūmų ir oro stulpai su
laivų ir žmonių šipuliais. Tai buvo
žiaurus vaizdas.

Rusai ,,smaginosi”, po visiškos
kapituliacijos paskelbimo. Taip baigė-
si vokiečių plaukimas į Hamburgą...
Pažiūrėjau į savo bendrakeleivius.
Vyrai išbalusiais veidais žiūrėjo ton
pusėn. Jų lūpos drebėjo. Ne nuo šal-
čio. Panašiai, turbūt, atrodžiau ir aš.

– Gulkitės! – surikau, atgavęs
žadą. Ir aš pats, kiek sugebėjau, pasi-
lenkęs, paspaudžiau variklį visu pa-
jėgumu. Valtis, baisiai braškėdama,
lėkė kaip viesulas. Vyrai, sugulę val-
ties dugne, stebėjo mano judesius.

Bangos pradėjo kas minutę didėti
ir niaukėsi dangus. Pakilo vėjas, ku-
ris tai nurimdavo, tai vėl suūždavo.
Dabar aš tik vieno norėjau – kad de-
besys kuo greičiau užtrauktų visą pa-
dangę, nes tada bolševikų naikintu-
vai gal mūsų nepastebės. Gal?!... Deja,
nenumaldomai artinosi kitas pavojus
– audra. Man, kaip ,,žemės kurmiui”,
jis atrodė kur kas baisesnis. Juk aš
pirmą kartą gyvenime atsidūriau
jūroje, ir dar šėlstančioje. Kadangi,
kaip minėjau, buvau ,,motoristas” ir
,,vairininkas” viename asmenyje, tai
niekam negalėjau perduoti savo pos-
to. Mano nelaimei, niekas iš mūsų
,,įgulos” nemokėjo ar nenorėjo mo-
kėti valdyti šios technikos. Tad tapau
,,prisiekusiu vairininku”.

Po kurio laiko pajutau troškulį,
jau nuo pat vakar dienos neturėjau
nieko burnoj, nebuvau nei valgęs, nei
gėręs. Paprašiau vyrų ,,baklagės”,
kurioje buvo kava. Turėjome tris to-
kias talpas, bet ta, kurią gavau at-
sigėrimui, buvo jau nepilna. Dabar
supratau, kad mūsų maisto ir gėrimo
ištekliai yra riboti, ir teks visiems
taupyti bei dalintis po lygiai. Tad nu-
gėręs keletą gurkšnių, užsukau
kamštį ir paprašiau vyrų, kad per-
duotų likusias ,,baklages” su kava bei
duonmaišį su duona ir konservais
man (viską turėjo vienas iš mūsiškių
vokietukų). Jie viską perdavė per
rankas, ir aš padėjau prie savęs, po
suolu. Ten buvo spintelė, skirta va-
riklio remonto raktams sudėti. Mūsų
bendražygiai vokiečiai nelabai noriai
atidavė savo maisto atsargas, bet ga-
lop turėjo sutikti, kad privalo dalintis
ir su mumis, lietuviais. Nors tuo me-
tu valgyti ir labai norėjosi, bet nuta-
riau, kad dar ne laikas ir galiu dar
pakentėti.

Tuo laiku audra nerimo ir ban-
gos vis didėjo ir mėtė mūsų valtį kaip
kokią skiedrą. Buvo baisu, kad apsi-
versime, nors dėka lėkšto valties dug-
no toks pavojus mums kol kas dar lyg
ir negrėsė. Staiga pradėjo ,,čiaudėti”
variklis, supratau, kad baigiasi ben-
zinas. Teko tuoj išjungti variklį ir,
padedant vienam iš ,,įgulos” narių,
naujai pripildyti degalus į 20 ltr. tal-
pos motoro baką. Tuo pačiu papil-
džiau ir tepalo talpą. Bepilant ben-
ziną, daug jo nuliejau jūron. Išvengti
nuostolių buvo tiesiog neįmanoma, –
dėl didelio bangavimo valtis buvo
pastoviai blaškoma į šonus. Dėl pra-
piltų nuostolių nepergyvenau, nes
dar 9 pilni bakeliai gulėjo valtyje. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl. Dėkui už paramą,
kuri tęsėsi daug metų.

Albinui Markevičiui – jam dė-
koju tų žmonių vardu, kuriuos pare-
miu ligos, nelaimės atveju, taip pat
paremtų studentų vardu.

Ses. Paraclete – aprūpinusioms
siuvimo mašinomis ir kitokia įranga
gausias šeimynas ir pavienius asme-
nis.

Pensilvanijos Lietuvių Bend-
ruomenei – ačiū už finansinę para-
mą.

Juozui Polikaičiui – VLF val-
dybos pirmininkė Gražina Landsber-
gienė ir padėjėja Ona Miliauskaitė la-
bai dėkingos už pasitikėjimą, gražų,
nuoširdų bendradarbiavimą, suteiku-
sį ilgalaikę paramą Lietuvos vaikams.

Šviesios atminties Albinai
Prunskienei – pasitikėjusiai mani-
mi ir įgaliojusiai būti tarpininke tarp
Amerikos lietuvių ir Lietuvoje gyve-
nančių našlaičių, daugiavaikių šeimų
ir studentų. Jos kilnus darbas tęsiasi
jau 18 metų.

Jonui Prunskiui – ačiū už pa-
ramą. Įvairiomis progomis finan-
siškai paremdamas Fondą, leido įgy-

vendinti konkursą Mykolo Romerio
universitete tema „Teisėjo asmeny-
bės moralinis komponentas kaip teis-
mų nepriklausomumo ir autoriteto
visuomenėje pagrindas”, o laimėtojai
– stipendiją studijoms.

Julijai ir Emiliui Sinkiams –
jų dėka didelis dėmesys buvo skirtas
lietuvių mokykloms Vilnijos krašte,
įgyvendinta kompiuterinė programa.
Šio baro stengiamės neapleisti iki
šiol.  

Laimutei ir Algirdui Stepai-
čiams – pradžioje jų gausi parama
buvo įjungiama į Fondo programas,
vėliau jų lėšomis organizuojami mok-
sleivių ir studentų rašinių konkursai.  

Antaninai Špakauskienei –
skyrusiai lėšas vaikų gydymui.

Indrei Tijūnėlienei – ačiū už
pasitikėjimą ir dėmesį, kurį jaučiame
daugel metų. Taip pat dėkojame  už
paramą studentams.

Aldonai Vaitienei – siuntusiai
didžiules avalynės ir drabužių siun-
tas.

Dėkinga už ilgametį bendradar-
biavimą Gražina Landsbergienė

Sutrumpinta

Pilietiškumo pamoka – 
Vytauto Landsbergio fondas

Atkelta iš 3 psl. kaip skautų orga-
nizatoriai ir vadai bei vadovės, padėjo
puoselėti ideologinį bei asmenybės
ugdymą skautų organizacijoje. ,,‘Atei-
tis’ davė pirmą leidinį apie skautybę”
(p. 482). ,,Skautavę ateitininkai į
ateitininkų gyvenimą ir veiklą įvedė
skautų vartojamus įvardus (drau-
govė, įžodis ir kt.), laužą, stovyklinę
santvarką, vėliavų atnešimo, kėlimo
ir pagerbimo iškilmę, komandas, pa-
gyvino sueigų tvarką, pakėlė džiaugs-
mingumą ir t.t. Ateitininkai/ės daug

davė Lietuvos skautų ir skaučių orga-
nizacijoms, iš kurių taip pat daug ga-
vo. Šios visos organizacijos iš to daug
laimėjo” (p. 482).

Gražūs ir prasmingi broliški ir
seseriški saitai kuriam laikui buvo
sutraukyti 1930 metais. Moksleivių
ateitininkų veikla buvo uždrausta, o
skautų organizacija buvo suvalsty-
binta. Apie to pasekmes neseniai
,,Drauge” rašė Antanas Paužuolis
(2009 m. spalio 2 d.).

Auksiniai skautų ir ateitininkų 
pradinių santykių laikai
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Visus suburs šv. Mišios 
Čikagos katedroje

Pagrindinę Lietuvos evangeli za -
cijos sukakties minėjimo dieną, spalio
25-ąją, sekmadienį, Švento Vardo Či -
kagos katedroje vyks iškilmingos šv.
Mišios. Su lietuvių parapijų kunigais
Mi šias celebruos JAV Vyskupų konfe -
rencijos pirmininkas, Čikagos arki -
vys kupas kardinolas Francis George,
OMI, Lietuvos vyskupų konferencijos
pirmininkas, Kauno arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, SJ ir LVK dele-
gatas užsienio lietuvių sielovadai
prel. Edmundas Putrimas bei iškil -
mė se dalyvaujantys svečiai. Šia lietu-
vių tautai ir krikščionybės istorijai
svar bios sukakties proga katedroje
kar tu melsis lietuvių evangelikų liu -
te  ronų ir evangelikų reformatų ben -
druo menės. Giedos choras „Daina -
va”, kankliuos „Gabijos” ansamblis.
Po šv. Mišių katedros parapijos salėje
vyks vaišės ir šventinis pabendravi-
mas, skambės lietuviška muzika ir
dai nos. 

Atmenant šią prasmingą Lie tu -
vos ir Europos istorijos sukaktį, eise -
no je į katedrą su savo vėliavomis da -
ly vaus JAV lietuvių parapijos bei or -
ga nizacijos, bendroje maldoje visus
su vienys tautos laisvės liudijimas ir
ne palaužiama tikėjimo dvasia.

PROGRAMA

Spalio 23 d., penktadienis
Ziono lietuvių evangelikų liu te -

ronų parapija, 9000 S. Menard Ave,
Oak Lawn, IL 60453

7 val. v. – Ekumeninės „Taize”
pamaldos, vaišės ir pabendravimas.

Da lyvauja evangelikai liuteronai,
evan gelikai reformatai ir katalikai.
Pamaldose dalyvauja arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, SJ.

Spalio 24 d., šeštadienis
Mundelein kunigų seminarija,

1000 E. Maple Ave., Mundelein, IL
60060

12 val. p. p. – Šv. Mišios. Celeb -
ruo ja arkivyskupas Sigitas Tam ke vi -
čius. Bus meninė programa bei vaišės
seminarijos konferencijų salėje.

Pasaulio lietuvių centras, Lie-
tuvių dailės galerija, 14911 W. 127th
St., Lemont, IL 60439

6:30 val. v. – Vakaras-susitiki-
mas tema „Lietuvos tūkstantmetis –
Europos atradimas”. Dalyvauja Kau -
no arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
ir Vilniaus universiteto docentė dr.
Ire na Vaišvilaitė. Bus meninė progra-
ma bei vaišės.

Spalio 25 d., sekmadienis
Šv. Vardo Čikagos katedra, 735

N. State St., Chicago, IL 60601
3 val. p. p. – Iškilmingos šv.

Mišios. Celebruoja Čikagos arkivys -
kupas kardinolas Francis George,
OMI ir Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ. Kartu meldžiasi
evan gelikai liuteronai ir evangelikai
reformatai. Gieda „Dainavos” choras.
Groja kanklių ansamblis „Gabija”.

4:30 val. p. p. – Pabendravimas,
vaišės ir ansamblio „Gabija” progra-
ma katedros parapijos salėje.

Evangelijos paskelbimo ir
Lietuvos vardo tūkstantmečio

šventės Čikagoje komiteto info

Spalio 23–25 d. Čikagoje (JAV)
vyks „Evangelijos paskelbimo ir Lie -
tuvos vardo tūkstantmečio” iškilmės,
kuriomis bus paminėta vyskupo šv.
Brunono krikščioniška misija, pirma-
sis Kristaus Evangelijos paskelbimas
Lietuvos krašte. Kartu bus švenčia-
ma sukaktis Lietuvos vardo, kuris
1009 m. pirmą kartą raštų istorijoje
paminėtas Kvedlinburgo pasakoji-
muose apie šv. Brunono misiją.

Lietuviškoje ir 
krikščioniškoje artumoje

Sukakties renginiai Čikagoje
pra sidės penktadienį, spalio 23 d.
eku menine malda Ziono lietuvių
evan gelikų liuteronų ir evangelikų
re formatų parapijoje. Vyks „Taize”
pa maldos ir krikščioniškos bendrys-
tės vakaras su Čikagos apylinkėse
esan čių lietuvių katalikų, liuteronų ir
re for matų parapijų bendruo me nė -
mis.

Išeivijos jaunimas su tikėjimo 
ir istorijos liudijimu

Šeštadienio, spalio 24-osios, rytą
šven tė aplankys Illinois valstijos
šiau rinį kraštą, kur Mundelein prie -
mies tyje, Gedimino lituanistinėje mo -
kyk loje bus paminėtas Lietuvos tūks -
tant metis ir šios mokyklos gyvavimo
sep tynerių metų sukaktis. Mokyklos
mokytojai bei mokiniai su tėveliais ir
tos apylinkės lietuviai Čikagos ku ni -
gų seminarijos bažnyčioje dalyvaus

šv. Mišiose, kurias su svečiais kuni-
gais celebruos Kauno arkiv. Sigitas
Tam kevičius, SJ ir Čikagos arki vys -
ku pijos augziliaras vysk. George Ras -
sas. Po šv. Mišių seminarijoje vyks
pie tūs ir jaunimo paruošta meninė
prog rama.

Lietuvos tūkstantmetis –
Europos atradimas

Šeštadienio, spalio 24-osios, va -
karą Pasaulio lietuvių centro Lie tu -
vių dailės galerijoje Lemonte ruošia-
ma konferencija tema „Lietuvos tūk-
stantmetis – Europos atradimas”.
Arkiv. Sigitas Tamkevičius pasidalins
mintimis apie Bažnyčios suruoštą
tūks tantmečio krikščionišką šven-
timą Lietuvoje. Istorinėmis įžvalgo-
mis apie Lietuvos krikščionėjimo ke -
lią ir jo reikšmės šiandienius atra di -
mus kalbės dr. Irena Vaišvilaitė iš
Vilniaus universiteto.

Tūkstantmečio minėjimas 
Čikagoje – pašto ženkluose

Išeivijoje veikianti filatelistų
drau gija „Lietuva”, savo kūryboje pa -
žy minti svarbiausias lietuvių tautos
ir valstybės atmintinas datas, sukak-
ties iškilmių Čikagoje proga išleis ir
pri statys JAV pašto ženklą ir voką su
Čikagos katedros atvaizdu ir lietuviš -
kais tūkstantmečio simboliais. Suve -
ny  riniai vokai su ženklais bus skirti
1000 m. sukakties istorinio šventimo
Či kagoje prisiminimui.

Šv. Vardo katedroje, Čikagoje, spalio 25 d. vyks iškilmingos šv. Mišios, skirtos
Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

Čikagoje švenčiamas evangelizacijos ir 
Lietuvos vardo tūkstantmetis

1009 m. Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas Kvedlinburgo analuose.

Spalio 9 d. Vilniuje Gedimino pilyje atidaryta
„Tautiškos giesmės ap link pasaulį” paroda. Uni-
kalus įra šas, kuriame sudėtos „Tautiškos gies mės”
giedojimo akimirkos iš 52 pasaulio vietų, nuo šiol
bus „Baltijos ke lio” dvidešimtmečiui skirtos paro-
dos dalis, kurioje yra ir 1990 m. kovo 11-ąją bokšte
plevėsavusi tris pal vė, o netrukus atsidurs ir per
blo ka dą žmonių suaukotas auksas. Nuo la tinė pa-
roda veiks Gedimino pi lies bokšto trečiojo aukšto
salėje.

Lietuvos nacionaliniam muziejui, „Tūkstant-
mečio odisėjos” kapito nams ir įgulų nariams, pro-
jekto rė mė jams ir garbės nariams bei buvo įteikti
kolekciniai „Tautiškos giesmės aplink pasaulį”
DVD. Pagal specialią tech nologiją šias DVD plokš-
teles 100 vie netų tiražu pagamino kompanija
„BOD Group” ir suteikė jiems 99 me tų kokybės
garantiją. DVD plokštelės bus iš siųstos Pasaulio
Lietuvių Bendruo me nėms.

Parodos atidarymo renginyje da lyvavęs Lietu-
vos prezidentas Val das Adamkus sveikino visus pa -
si ry žu sius įgyvendinti tokį didingą ir Lie tu vai svar-
bų žygį.  „Aš asmeniškai dė koju tiems, kas tą žygį
suruošė, rė mė bei įvykdė. Tegul tai bus paskati -

nimas dar didesniems darbams ir žy giams. Paska-
tinimas ypatingai skirtas jaunajai kartai, kuri turi
nuo šir džiai priimti tautinį pajautimą, kuris yra
mūsų ateities kelrodis,” – sakė pre zidentas V.
Adamkus. 

„Tautiškos giesmės aplink pa sau lį” parodoje
taip pat rodoma pa saulį apiplaukusi „Tūkstant-
mečio odi sėjos” vėliava ir viso pasaulio lie tuvių
rašytos „Odės Lietuvai”.  

Gruodžio 3 d. Lietuvos nacio na li nia me muzie-
jaus pirmojoje parodų salėje bus atidaryta išsami
„Tūk stant mečio odisėjai” skirta paroda, ku riai
medžiaga ir rodiniai šiuo me tu ruošiami. 

2008 m. spalio 5 d. išplaukusi „Tūkstantmečio
odisėjos” jachta LTU 1000 „Ambersail” per devynis
mė nesius aplankė 26 pasaulio lietuvių bendruo-
menes ir pakvietė tautie čius garsiai ir išdidžiai
paminėti Lie tuvos vardo tūkstantmetį. „Tūks tant -
mečio odisėjai” pakvietus, 2009 m. liepos 5 d. 9 val.
v. Lietuvos laiku „Tautiška giesmė” skambėjo visa-
me pasaulyje. 

Sociologinės apklausos „Lietuvos tūk stantme-
čio renginių žinomumas” duo menys parodė, kad
Lietuvoje „Tautišką giesmę” vienu metu giedojo 46

proc. šalies gyventojų. Didžioji dalis Lietuvos gy-
ventojų (54,5 proc.) svarbiausiu ir geriausiai Lie-
tuvos var do tūkstantmečio minėjimą įprasminusiu
renginiu laiko „Tūkstant mečio odisėjos” žygį ap-
link pasaulį ir vie ningą „Tautiškos giesmės” giedo-
jimą.

Edita Gaigalienė
www.1000odiseja.lt

Gedimino pilies bokšte atidaryta „Tautiškos giesmės aplink pasaulį” paroda

,,Tūkstantmečio odisėjos” laivas ,,Ambersail” per
pasaulį nešė Lietuvos vardo tūkstantmečio žinią.
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Atkelta iš 5 psl. už rašinio paskel-
bimą. Pasijutau dar visgi ne visiškai
vienas esąs. Tačiau jo – ne tas skaity-
tojas. Ne visi šį, prieš 15 metų vykusį
jaukalą, supras. O kaip kitaip atsver-
ti melą, perkeltą į šimtmetinį leidinį?
Ar toks rašinys jame turėjo būti? Bet
jis yra, ir ką daryti? Nesiūlau aš ko
nors deginti, kaip kažkada ,,Drau-
gas” sudegino savo šeštadienį priedą
su kritišku Jono Šoliūno straipsniu
apie New York lietuvių jaunimo žygį į
Jungtines Tautas, tačiau reikalauju,
kad ,,Draugo” man padaryta skriau-
da 1994 metais ir dabar vėl pakartota
šimtmetiniame leidinyje būtų ati-
taisyta. Kaip? Knygos leidėjų reika-
las. Viliuosi, kad nepareikalaus už-
mokėti. 

1994 metais už žmonos pareiški-
mą, pasisakantį prieš šmeižtus, ku-
riuos dienraštis skelbė be užmokes-
čio, D. Bindokienė pareikalavo užmo-
kėti 165 dol. O šalia to, kiek man pri-

reikė laiko besiaiškinant, besiteisi-
nant, rašant visiškai nereikalingus
atsiprašinėjimus, pareiškimus, o kiek
dar ir nervų, ir sveikatos. Ir visiškai
be reikalo.

Nes LKKI pirmajame tome su-
dėti dokumentai yra niekas mažiau,
kaip tik tikrovė, parodanti okupanto
vykdytus brutalius, žiaurius trėmi-
mus, tikslų ištremtųjų skaičių ir
šiurpias, baisias jų gyvenimo tremty-
je sąlygas. Aišku, dėl to kai kam
LKKI nepatiko ir turėjo būti sunai-
kinta, kartu su jo leidėjais. Ir tam kai
kam pasisekė. ,,Draugo” paslaugo-
mis.

,,Drauge” bendradarbiauju dau-
giau kaip 50 metų, parašiau į jį gal
apie tūkstantį rašinių, o atpildas už
tai – šimtmetį mininčiame sukaktu-
viniame leidinyje tik pakartotas 1994
metais kovo 31 d. vyr. redaktorės D.
Bindokienės vedamajame paskelbtas
melas. 

KAI MELAS PERKELIAMAS Į ISTORIJĄ 
IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Š. m. rugsėjo 18–20 d. Lietuvos
Vyčių 19 kuopa, veikianti Pittsburgh,
Pennsylvania, globojo Lietuvos Vyčių
vidurio centro rajono rudens suvažia-
vimą. Suvažiavime dalyvavo 20 vyčių,
atstovaujantys 3 kuopoms: Dayton,
Ohio ir DuBois, ir Pittsburgh, Penn-
sylvania.

Rugsėjo 18 d., penktadienį, vyko
susipažinimo vakaras, vaišės ir malo-
nus pabendravimas Sisters of St.
Francis Spirit and Life Center. Pri-
ėmime dalyvavo gražus būrys svečių
ir vietinių vyčių iš 19 kuopos. Nuo-
taika buvo pakili ir linksma.

Rugsėjo 19 d., šeštadienio ryte,
kun. Juozas Markalonis skaitė įdo-
mią paskaitą apie Šv. Pranciškų ir
pranciškonų ordino atsiradimą. Buvo
rodoma vaizdajuostė apie Šv. Pran-
ciškaus gyvenimą. Po to dalyviai iš-
siruošė į maldos kelionę į Šv. Kazi-
miero kapines, kur buvo prisiminti
mirę nariai. Buvo paminėtas kiekvie-
nas narys, sukalbėtos maldos už jų
vėles. 

Po vakarienės vyko sąskrydis
Sisters of St. Francis Spirit and Life
Center. Prieš pradedant posėdį buvo
sukalbėta malda. 19-tos kuopos pir-
mininkas John Baltrus pasveikino
visus atvykusius ir palinkėjo smagios
viešnagės bei sėkmingo posėdžio. 

Susirinkimui vadovavo Vidurio
centro rajono pirmininkas Michael F.
Petkus. Protokolo sekretorės, garbės
narės Pranciškos Petkuvienės ir
iždininko Richard Marks pranešimai
buvo priimti vienbalsiai.

Garbės narė P. Petkuvienė, Šv.
Kazimiero gildijos apygardos atstovė,
skaitė šios gildijos pirmininko Mark
Bell pranešimą. Buvo pranešta, kad
šv. Mišias galima užsakyti įvairiomis
progomis: sveikatos, mirusiems at-
minti, įvairioms šventėms. Prašė,
kad ir toliau vyčiai finansiškai remtų
Popiežinę Šv. Kazimiero lietuvių ko-
legiją Romoje.

Garbės narė Lee Moore apibūdi-
no Lietuvos Vyčių fondo veiklą. Ji
pranešė, jog buvo pakeistas vienas iš
pagrindinių šio padalinio statutų:
prieš šį pakeitimą paramai galėjo būti

naudojamos tik palūkanos, o dabar
įvairioms vyčių programoms ir para-
mai pinigus bus galima imti iš orga-
nizacijos banko sąskaitos. Šis pakeiti-
mas įgalins suteikti daugiau paramos
labdaros organizacijoms ir Vyčių
veiklai.

Stipendijų komiteto pirmininkė
Rita Zakarka-Johnson pranešė, kad
per praėjusį 96-tąjį metinį Vyčių
suvažiavimą mokslo stipendijos buvo
suteiktos devyniems nariams (iš viso
12,000.00 dol).

Vidurio centro apygardos kuopų
pirmininkai nušvietė savo kuopų pra-
ėjusių šešių mėnesių veiklą. Išrinkti
du delegatai perskaitė savo prane-
šimus ir pasidalijo įspūdžiais apie
neseniai praėjusį 96-ąjį metinį visuo-
tinių narių suvažiavimą.

Buvo pranešta, kad kitas pava-
sarinis susirinkimas įvyks 2010 m.
gegužės 21–23 d. Jį globos 96 kuopa,
veikianti Dayton, Ohio. 97-asis meti-
nis visuotinis narių suvažiavimas/sei-
mas įvyks 2010 m. rugpjūčio 5–8 d.
Binghamton, New York.

Posėdis baigtas malda ir Lietuvos
Vyčių himno giedojimu. Vėliau vyko
filmų peržiūra. Matėme ,,Red Terror
on the Amber Coast’’; ,,Mission Si-
beria” ir ,,Šv. Kazimiero popiežinė
lietuvių kolegija Romoje’’. Šį filmą
galima užsisakyti per Šv. Kazimiero
gildijos pirmininkę Mark Bell už 10
dol. auką.

Sekmadienį, rugsėjo 20 d., vyko
suvažiavimo užbaigimas ir šv. Mišios
už Lietuvos Vyčių sąskrydį seselių
pranciškiečių koplyčioje. Prieš Mišias
Mary Ivoška, 86 kuopos narė iš
DuBois, PA, buvo pakelta į trečiąjį
laipsnį.

Po Mišių vyčiai ir svečiai pusry-
čiavo su seselėmis vienuolėmis. Visi
praleido gerą ir smagų savaitgalį tarp
draugų. Vidurio centro rajono pirmi-
ninkas Petkus padėkojo 19-to kuopos
pirmininkui Baltrus, jo kuopai ir
seselėms pranciškietėms už nuoširdų
priėmimą bei vaišes. Taip pat padėko-
jo visiems už dalyvavimą. Petkus
palinkėjo visiems geros kelionės grįž-
tant į namus. Iki malonaus pasimaty-
mo pavasariniame suvažiavime Day-
ton, Ohio, 2010 m. gegužės 21–23 d.!

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO CENTRO
RAJONO RUDENS SUVAŽIAVIMAS

LIETUVOS VYČIŲ NAUJOSIOS
ANGLIJOS APYGARDOS ŽINIOS

Š. m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Vy-
čių 30 kuopa, veikianti Westfield,
Massachusetts, globojo Naujosios
Anglijos apygardos rudens suvažiavi-
mą. Suvažiavimas prasidėjo šv. Mišio-
mis, kurias aukojo kun. William H.
Wallis Šv. Petro/Šv. Kazimiero baž-
nyčioje. Aukas prie altoriaus nešė
tautiniais drabužiais pasipuošusios
Vivian Rodgers, apygardos pirmi-
ninkė, ir Bronė Wišnauskas, kultūros
komiteto pirmininkė. Fotografas iš
Springfield arkivyskupijos filmavo šv.
Mišias ir suvažiavimą televizijos pro-
gramai ,,Reel to Reel”. 

Suvažiavime dalyvavo 35 vyčiai
ir svečių. Apygardos pirmininkė V.
Rodgers pristatė dienotvarkę, kuri

buvo vienbalsiai priimta. Buvo pra-
nešta, kad Naujosios Anglijos apygar-
dos valdybos narių suvažiavimas įvy-
ko š. m. rugpjūčio 22 d. Lietuvių klu-
be, Gardner, Massachusetts. Suvažia-
vimo šeimininkai Bronė ir Bill Wiš-
nauskas parūpino gardžias vaišes.
Keli valdybos nariai papasakojo apie
seselių vienuolių metinį pikniką,
kuris vyko š. m. liepos mėn. Putnam,
Connecticut. Buvo malonu stebėti,
kaip gražiai Neringos stovyklautojai
šoko tautinius šokius. Buvo papa-
sakota apie Brockton seselių vienuo-
lių Darbo dienos šventės gegužinę ir
vyčių dalyvavimą bei paramą
piknike. 

Dave Boucher, stipendijų komite-

to atstovas, pranešė, kad Naujosios
Anglijos apygarda parems stipendijų
suteikimą dar vieneriems metams. D.
Boucher taip pat pranešė, kad pra-
ėjusiais metais venuolikai narių buvo
suteiktos mokslo stipendijos (iš viso
išdalinta 4,000 dol.) iš Sviklas-Ta-
mulevich stipendijos fondo. Apgai-
lestauta, kad šiais metais stipendijų
prašymų negauta.

Laurynas Misevičius dalyviams
papasakojo apie šiais metais minimą
Lietuvos vardo tūkstantmetį, apie
įvairias ta proga rengiamas šventes
Lietuvoje bei Amerikoje. Taip pat jis

pranešė, kad Vilnius buvo paskelbtas
šių metų Europos Sąjungos kultūros
sostine.

Kitas pavasarinis Naujosios
Anglijos apygardos suvažiavimas
vyks 2010 m. balandžio 25 d. Anso-
nia, Connecticut.

Naujosios Anglijos apygardos
kultūrinis festivalis vyks Maironio
parke, Shrewsbury, Massachusetts,
š. m. spalio 4 d. Visi yra kviečiami ir
labai laukiami.

Carol Trečiokas,
apygardos atstovė ryšiams

su visuomene

MARGUMYNAI

Scotland Yard – 180 metų
Londono policijos valdyba, visam

pasauliui žinoma kaip Scotland Yard,
atšventė 180 metų jubiliejų.

Ši organizacija buvo įkurta 1829
metų rugsėjo 29 dieną kaip alternaty-
va tuomet Londone egzistavusiems
privatiems sekliams. Metams bėgant,
Londono policijos valdyba virto galin-
giausia Jungtinės Karalystės policijos
dalimi. Scotland Yard veiklos sritis
apima 787 kv. km teritoriją, neskai-
čiuojant Londono City, kur gyvena
beveik 8 mln. žmonių. Šiuo metu joje
dirba daugiau kaip 50 tūkst. opera-
tyvinių darbuotojų bei tarnautojų. 

Be tradiciškai jam priklausančio
tvarkos užtikrinimo bei kovos su
nusikalstamumu, Scotland Yard yra
ir valstybės antiteroristinio poskyrio
štabas, be to, vaidina unikalų vaid-
menį britų policinėje sistemoje, fak-
tiškai kontroliuodamas visą šalį, nors
ir nepakeisdamas kitų policijos valdy-
bų ir nedominuodamas virš jų. 

Scotland Yard tenka spręsti ir
labai atsakingas bei delikačias užduo-
tis, pvz., aiškintis, kaip britų parla-
mentarai piktnaudžiavo jiems skir-
tomis išmokomis – dėl to šią vasarą
buvo kilęs didžiulis skandalas. Taip
pat Scotland Yard buvo patikėta išsi-
aiškinti, ar MI-5 ir MI-6 (britų žval-
gyba ir kontržvalgyba) prisidėjo prie
žmonių, įtariamų teroristine veikla,
kankinimo. 

Neretai Scotland Yard tenka
veikti ir tarptautinėje plotmėje. Tai
vyksta tuomet, kai reikia sugauti
nusikaltėlius, pabėgusius iš šalies,
arba sulaikyti tuos, kurie padarę
nusikaltimą savo šalyje pasislepia
Jungtinėje Karalystėje. Kartais Lon-
dono policijos valdyba atlieka ir slap-
tas misijas užsienyje, pvz., šį mėnesį
buvo pranešta, kad ji padėjo parengti
Libijos saugumo darbuotojus. 

Londono policijos valdybos įkū-
rėju laikomas konservatorių vyriau-
sybės vidaus reikalų ministras seras
Robert Peel, kuris nutarė imtis kri-
minalinės teisės reformų ir prieš 180
metų pasirašė įsakymą sukurti sos-
tinėje tvarkos palaikymo padalinį. R.
Peel netyčia tapo ir visų britų poli-
cininkų ,,krikšto tėvu” – jie imti va-
dinti bobiais, nes taip skamba mi-
nistro vardo mažybinė forma. 

Dėl visame pasaulyje žinomo sa-
vo pavadinimo Londono policija turi
būti dėkinga savo pirmosios būstinės
vietai, t. y. Westminster rajone buvu-
siuose Skotland Yard rūmuose.
Londono policijos centrinė būstinė du
kartus keitė vietą, kol 1967 metais
įsikūrė Broadway gatvėje, pačiame
miesto centre. Tačiau pirmykštis pa-
vadinimas liko išsaugotas, neatsižvel-
giant į kraustymosi vietas. 

,,Lietuvos žinios”

Norint dalyvauti pasaulio Rubiko
kubo dėliojimo čempionate, reikia
turėti miklius pirštus ir sugebėti su-
dėlioti kubą per ypač trumpą laiką. Į
čempionatą Vokietijoje susirinko 450
dalyvių iš keturiasdešimties valsty-

bių. Baigiamosiose varžybose susi-
rungė japonas Syuhei Omra ir Erik
Akkersdijk iš Nyderlandų. Pergalė
atiteko S. Omra – jis sudėliojo kubą
per 45,18 sekundės.

,,Reuters”

Rubiko kubas – per 45,18 sek.
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Pranešame, jog š. m. spalio 13
d. mirė Vytautas Kasniūnas, Sr. Ve-
lionis gimė Joniškyje, Lietuvoje 1914
m. balandžio 10 d.  Liūdi žmona Jieva
Ašmontaitė-Kasniūnienė, sūnus Vy-
tautas, Jr. su žmona Julyte ir vaikais
Vytu III ir Nina, sūnus Marius Kas-
niūnas su žmona Rasa ir vaikais Ju-
liumi, Algiu ir Vija. Išsamesnę infor-
maciją apie velionį ir laidotuves pa-
skelbsime vėliau.

�Šeštadienį, spalio 17 d., Pasau -
lio lietuvių centre (14911 127th
Street, Lemont, IL) 11 val. r.–1 val. p.
p. vyks pokalbis su profesoriumi Vy -
tau tu Landsbergiu. Pokalbyje taip
pat dalyvaus Joana Kuraitė-Lasienė,
Sau lius Kuprys, Liūda Rugienienė.
Po kalbį ves – Vytautas Maciūnas.

�Pianisto Edvino Minkštimo ir
violončelininko Dane Johansen kon -
certas vyks sekmadienį, spalio 18 d.,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės mu zie  -
juje, Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, IL. Vi sus kvie -
čia Lietuvos vaikų globos bū relis
,,Saulutė”.

��Dėmesio į Čikagą atvyksta gar-
sus pamokslininkas, nuostabus pran-
ciškonas vienuolis kunigas Gedimi -
nas Numgaudis, OFM. Švč. Marijos
Ma rijos Nekaltojo Pra sidėjimo para -
pi joje,  2745 W. 44th. St. Chicago, IL
60632 (Brighton Par k) jis ves tris at -
sinaujinimo Šventojoje Dvasioje mal-
dos vakarus: spalio 20 d. 7 val. v. tema
,,Susitikimas su Tėvu”, spalio 21 d. 7
val. v. – ,,Atgimimas iš Dvasios” ir
spa lio 22 d. 7 val. v.  – ,, Jėzus Kristus
yra Viešpats”. Kviečiame visus.  Pa si -
teiravimui tel.: 773-523-1402 arba
630-272–4907  kun. Jaunius.

�Spalio 24 dieną 12 val. p.p. ar -
kivyskupas S. Tamke vi čius, SJ aukos
iškilmingas šv. Mišias Mundelein se -
minarijos Švč. Mergelės Ma rijos Ne -
kaltojo Prasidėjimo koplyčioje, 1000
East Map le Ave., Mundelein IL
60060). Po šv. Mišių seminarijos kon -
fe rencijų salėje – agapė (vaišės), kur
su sitiksite su ar kivyskupu, paben -
drausite tarpusavyje, pasidžiaugsite
šokių kolektyvų ,,Laumės” ir ,,Dan -
ceDuo” programėle. Bilietus (10  dol.
asmeniui) galima įsigyti šeštadie niais
Gedimino lituanistinėje mokykloje.

Kreiptis į tėvų komiteto pirmi ninkę
Beatą Ivanauskienę (tel.: 847-668-
1731) arba  mokyklos direktorę Viole -
tą Rutkauskienę (tel.: 847-244-4943).
Registraciją atliks ir JAV Waukegan
Lake County LB valdybos narės Da -
lia Skripkauskienė (tel.: 847-855-
5606) ir Rūta Martuse vičienė (tel.:
847-949-1317).

�Lietuvių parapijos, vienuolijos
ir organizacijos su savo vėliavomis
da   lyvaus Lietuvos tūkstantmečio šv.
Mišiose spalio 25 d., sekma die nį, 3
val. p. p. Čikagos katedroje. Vėliavų
iš rikiavimu ir eisena į ka tedrą rūpi -
na si Algis Kazlauskas. Kad būtų nu -
matyta vėliavoms reikalinga vieta, vi -
sas parapijas, vienuolijas ir or ga ni -
zacijas prašome iš anksto už sire gis t-
ruoti skambinant Algiui Kaz lauskui
tel.: 708-349-1911, arba parašyti el.
paš tu alkazlauskas@ com cast.net.

�Lietuvių moterų federacija
Green wich, Connecticut apylinkė
ma loniai kviečia Jus į koncertą,
skirtą ilgametės pirmininkės a. a.
Ma rijonos Dymšaitės-Ogden atmini-
mui. Pelnas bus skirtas Lietuvos Res -
pub likos Kūdikių namų skaitymo
prog ramai. Dalyvauja: Kristina Ma-
linauskaitė (sopranas) ir Grace
Heaphy (fortepijonas). Koncertas
vyks sekmadienį, spalio 18 d., 3 val.
p. p. Conyers Farm, 200 Guards
Road, Greenwich, CT 06830. Po kon-
certo vaišės ir pabendravimas. Vietas
prašome užsisakyti iš anksto: Laima
Abbas, tel.: 1-203-604-6895 arba el.
paštu: ramutezukas@hotmail.com

�Union Pier Lietuvių draugija
maloniai kviečia į metinį  ,,Kaukių
balių” (,,Oktoberfest”). Spalio 31 d. nuo
7 val. v. iki 11:30 val. v. (Michigan laiku)
sma giai praleisite laiką gražioje
,,Gintaro” vasarvietėje, 15860 Lake
Shore Rd., Union Pier, MI. Gros
,,Smaka’s MusiConnection”. Vaišinsime
ko pūstais, dešromis ir skanumynais.
Veiks baras. Bilietai – 15 dol., užsakant
iš anksto, 20 dol. prie įėjimo. Čekius
siųs ti: Union Pier Lithuanian Asso -
ciation, PO 605, Union Pier, MI 49129.
Daugiau informacijos suteiks Lydija
Vaitkienė, tel. 269-612-7162.

IŠ ARTI IR TOLI...

Spalio 3 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, Lietuvių Fondas surengė po-
kylį LR prezidento Valdo Adamkaus ir ponios Almos Adamkienės garbei.
Pokylyje apsilankė daug garbingų tiek lietuvių bendruomenės išeivijoje, tiek
amerikiečių svečių. Nuotraukoje: dr. Nijolė ir dr. Tomas Remeikiai kartu su
prezidentu Valdu Adamkumi.                                      Jono Urbono nuotr.

Į Čikagos katedrą, kur spalio 25 d., sekmadienį, 3 val.p.p. vyks Lietuvos
vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmečio šv. Mišios, nuo
lietuvių parapijų/centrų organizuojama išvyka autobusais. Bilieto kaina
asmeniui – 10 dol. Norinčius važiuoti prašome iš anksto užsirašyti.

Išvyksta nuo Seserų Kazimieriečių Motiniško namo (Marquette
Park), 2601 W. Marquette Rd., Chicago – registracija Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos raštinėje tel.: 773-776-4600 arba JAV LB Socialinių reikalų
taryboje tel.: 773-476-2655 (,,Seklyčia”).

Išvyksta nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
nyčios (Brighton Park), 2745 W. 44th St., Chicago – registracija tel.: 773-254-
7553 (Evelina Oželienė) arba tel. 773-847-5895 (Vytas Stanevičius).

Išvyksta nuo Šv. Antano bažnyčios (Cicero), 1510 S. 49th Ct, Cicero –
registracija tel.: 708-863-9849 (Mindaugas Baukus).

Išvyksta nuo Pasaulio lietuvių centro (Lemont), 14911 W. 127th St.,
Lemont – registracija JAV LB Lemonto soc. reikalų skyriuje tel.: 630-334-2906
(Pranas Jurkus) arba Pal. J. Matulaičio misijos raštinėje tel.: 630-257-5613.

Evangelijos paskelbimo ir 
Lietuvos vardo tūkstantmečio šventės 

Čikagoje komiteto info

Autobusai nuveš į šv. Mišias katedroje

Ar mūsų laikai sunkesni nei tie prieš šimtą metų, kai mūsų žmonės
dirbo skerdyklose ar anglių kasyklose? 
Ar mūsų laikai sunkesni nei tie, kai buvo paskelbta nepriklausomybė
1918-aisiais?
Ar mūsų laikai sunkesni nei tie, kai mūsų giminės buvo vežami į Sibirą
arba kai bėgo gelbėdami savo gyvybes nuo sovietų armijos?
Ar mūsų laikai sunkesni nei tie, kai kovojo partizanai?
Ar mūsų laikai sunkesni nei sovietų okupacijos metai?
Ar mūsų laikai sunkesni nei pirmieji Sąjūdžio metai?
Ar mūsų laikai sunkesni nei dabartinėje Lietuvoje?

Raginkime visus dalyvauti pokylyje, skatinkime paremti dienraštį, kuris
stovėjo šalia mūsų per šiuos istorinius 100 metų. Per pokylį bus galima
išlošti ne tik prizų, bet ir du bilietus į Naujųjų metų su ti ki mą Willowbrook
pokylių salėje ir še šias ,,Draugo” šeštadienio laidos pre  numeratas. 

,,Draugo” pokylis įvyks š. m. spalio 17 d., šeštadienį,
Willowbrook pokylių salėje 

(8900 Archer Ave., Willow Springs, IL 60480). 

Pokylio garbės svečias – prof. Vytautas Landsbergis

Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 

Bilietus į pokylį galima galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje
(4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629) ir internetu 

www.draugas.org per „Paypal” sistemą, atsiskaitant kreditine 
kortele. Daugiau informacijos: www.draugas.org.

Pokylio ruošos komitetas

PIRKSIU:
Jono Rimšos, Vizgirdos,
Domšaičio, Žoromskio,

Puzino,Valeškos,
Kiaulėno ir Veščiūno  

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500


