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Vilnius, lapkričio 17 d. (Valdovų rūmų paramos fondo info) – Lapkričio
13 d. įvyko devintas tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras. Šis renginys
buvo pirmas, vykęs pačiuose Valdovų rūmuose. Tai sutraukė apie 200 Para-
mos vakaro svečių. Programa vyko rūmų pietų korpuso antro aukšto Žemu-
tinėje reprezentacinėje salėje. Pilnutėlėje salėje, užgesus šviesoms, rūmų sve-
čiai galėjo pasinerti į Šekspyro epochos ir kultūros dvasią. Meninei daliai pa-
sibaigus svečius pasveikino Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirminin-
kas Algirdas Vapšys. Jis išsakė mintį, kad rūmus reikia užbaigti ir naudoti.
Todėl reikia skirti pakankamai lėšų, kad rūmai būtų atkurti. Kiti Paramos va-
karo pranešėjai svečius supažindino su Valdovų rūmų veikla ir ateities pla-
nais. Šios paramos vakaro surinktos lėšos bus skirtos Valdovų rūmų Žemuti-
nės reprezentacinės salės lubų puošybai atkurti.

Vilnius, lapkričio 17 d. (Bernar-
dinai.lt) – Lietuvos Respublikos Sei-
mo pirmininkė Irena Degutienė krei-
pėsi į kolegas parlamentarus Seimo
pirmųjų darbo metų sukakties proga.
Jūsų dėmesiui pateikiame kreipimo-
si tekstą.

Sveikinu Kolegas pirmųjų šios
kadencijos Seimo darbo metų sukak-
ties proga!

Visų pirma dėkoju Jums už bend-
rą darbą ir bendras pastangas sąži-
ningai vykdyti žmonių patikėtas pa-
reigas. Per šias 365 dienas, dažnai
rimtai ginčydamiesi ar pasipykdami,
kartais ir pasišypsodami, nuėjome
nelengvą kelią. Tikiuosi ir linkiu, kad
mūsų visų tolimesnis darbas Seime
būtų darnesnis ir kokybiškesnis, la-
biau įkvepiantis ir suteikiantis vilties.

Prieš metus mes, Lietuvos žmo-
nių atstovai, prezidento dekretu bu-
vome sukviesti į pirmąjį šios kadenci-
jos Tautos atstovybės posėdį. Pabrė-

žiu žodį ,,sukviesti”, nes esame Seime
tik todėl, kad Lietuvos žmonės suteikė
mums savo įgaliojimus atstovauti jiems.

Todėl kreipiuosi į Jus norėdama
ne tik atidžiau pažvelgti į pirmuosius
šios kadencijos Seimo darbo metus,
bet ir įvardinti kai kuriuos principus

bei svarbiausius uždavinius, kuriais
vadovausiuosi toliau vykdydama man
patikėtas Seimo pirmininkės parei-
gas. Tikiuosi Jūsų palaikymo ir tal-
kos bendram darbui visos valstybės
labui.

Nukelta į 3 psl.

•Skautybės kelias. ,,Prie
liepsnojančio laužo” pri-
statymas (p. 2)
•Seimo pirmininkės kal-
ba (p. 1, 3, 11)
•B. Nainio skiltis (p. 3)
•PLC vadovybė – apie
Centro pajamas ir išlai-
das (p. 4)
•JAV LJS atstovai XIII
PLJ kongrese (p. 5, 9)
•Rašytoja R. Šerelytė
lankysis Čikagoje (p. 5)
•J. Ereto darbus įamžino
čikagiškis (p. 8)
•Atsiminimai (121) (p. 9)
•,,Saulutė” ir jos spindu-
liai (p. 10)

Seimo pirminink∂s kalba Seimo pirmûjû
darbo metû sukakties proga

Rusija v∂l neîsileidžia vež∂j¨ iš Lietuvos
Vilnius, lapkričio 17 d. (BNS) –

Vasarą Lietuvos transporto įmonėms
iš Maskvos sklidę kaltinimai vengimu
mokėti muito mokesčius rimsta, ta-
čiau rastas naujas rimbas. Rusai at-
sisako duoti vežėjams leidimus ga-
benti krovinius į šią šalį.

„Baisu. Jau nuo praėjusio trečia-
dienio dalis iš 80 mūsų vilkikų stovi
be darbo. Nėra leidimų vykti į Rusi-
ją”, – kalbėjo Šiaulių bendrovės „Ref-
ta” vadovas Artūras Grigaliūnas.

Paprastai pora mėnesių prieš me-
tų pabaigą vežėjams būna pats darby-
metis. Nors dėl sunkmečio šįmet kro-
vinių gerokai sumažėjo, jau dabar už-
sakovai pamažu atsigauna.

Nacionalinės vežėjų automobi-
liais sąjungos generalinio sekreto-
riaus Valdo Gilio nuomone, namų
darbų nepadarė Susisiekimo ministe-
rijos pareigūnai.

„Dėl leidimų sutarta seniai, bet
jų kaip nėra, taip nėra. Susigriebta

tik paskutinę minutę, tada jau verčia-
masi per galvą, nors tokią padėtį numa-
tyti nebuvo sunku”, – teigė V. Gilys.

Iki metų pabaigos Lietuvos vežė-
jams reikėtų dar 10,500 leidimų vykti
į Rusiją. Dėl jų jau sutarta spalio mė-
nesį, yra net paruošti dokumentai, ta-
čiau rusai delsia atsiųsti raštą su lei-
dimų numeriais.

Susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis aiškino, kad Lietuvos valdi-
ninkai padarė viską – reikalai stringa

būtent Rusijoje.
„Jau praėjusią savaitę rusai ža-

dėjo, kad reikalingus leidimams nu-
merius atsiųs netrukus. Jei padėtis
nesikeis, teks skubiai šaukti posėdį ir
tartis dėl veiksmų. Gal reikės vykti į
Maskvą aiškintis”, – sakė ministras.

Bet kai kurie vežėjai teigia, kad
užrūstinti rusus galėjo ir patys lietu-
viai. Neva rusams iki šiol nėra išduota
7,000 leidimų gabenti krovinius tranzi-
tu per Lietuvą į Kaliningrado sritį.

Paramos vakaras Valdov¨ rùmuose

Vilniaus licėjaus moksleiviai, pasipuošę renesansiniais rūbais, platinio loteri-
jos bilietus. Valdovų rūmų paramos fondo nuotr.

Irena Degutienė: Seimą ir Lietuvos žmones atskyrė susvetimėjimas, nepasiti-
kėjimas ir nesusikalbėjimas. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Vilniuje paskelbta
gripo epidemija
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Vilnius, lapkričio 17 d. (ELTA)
– Gripo epidemija paskelbta ir sosti-
nėje. Ji jau paskelbta ir Ignalinos bei
Ukmergės rajonuose.

Kaip teigta Vilniaus miesto savi-
valdybės viešųjų ryšių skyriuje, 10,000
gyventojų sostinėje tenka 105,9 ser-
gančiojo. Sergamumo lygis laikomas
epideminiu, kad minėtam gyventojų
skaičiui tenka 100 sergančiųjų.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cent-
ro duomenimis, 10,000 Ignalinos ra-
jono gyventojų tenka 111 sergančių-
jų, Ukmergės rajone – 268,8 sergan-
čiojo.

Epideminis sergamumo lygis yra
ir Marijampolėje, Alytaus, Kaišiado-
rių, Molėtų rajonuose. Ant epidemi-
jos slenksčio yra ir Utena, Visaginas,
Trakai.

Keturiose Ignalinos rajono mo-
kyklose yra nutraukiamas mokymas.
Ukmergėje visu pajėgumu nedirbs
nė viena iš šešių mokyklų. Visame
rajone savaitei pamokos nutraukia-
mos 8 mokyklose, 2 ugdymo sky-
riuose, vienoje mokykloje į pamokas
neis tik pradinukai.
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Šiais metais sukanka 85 metai
nuo Akademinio skautų sąjūdžio
(ASS) įsteigimo. Filisterių skautų są-
jungos (FSS) Čikagos skyriaus valdy-
ba nutarė šį istorinį jubiliejų pras-
mingai įamžinti.

FSS Čikagos skyriaus valdyboje
veikia viena iš veikliausių skaučių
akademikių ir filisterių, į skaučių
Kernavės tuntą įstojusi būdama 6
metukų, ėjusi įvairias pareigas ASS,
FSS Centro valdyboje, buvusi FSS
Čikagos skyriaus pirmininkė, dabar
einanti vicepirmininkės pareigas, tris
kartus koordinavusi ASS studijų die-
nas. Ši nepaprastai veikli, gabi ir ta-
lentinga, labai gražiu balsu apdova-
nota filisterė yra dr. Vilija Kerelytė.

Turint tokį nepaprastą talentą
skautų akademikų gretose ir kilo
mintis, kad geriausias garbingos
sukakties įamžinimas būtų išleisti
skautiškų dainų kompaktinę plokš-
telę. Tad kreipėmės į fil. dr. Viliją su
prašymu, kad ji parinktų mums vi-
siems mielas, gražiais prisiminimais
apipintas dainas ir jas įdainuotų į
kompaktinę plokštelę. Dr. Vilija mie-
lai sutiko tai atlikti.

Šiandien su dideliu džiaugsmu ir
dėkingumu sutinkame fil. dr. V. Ke-
relytės įdainuotas dainas kompakti-

nėje plokštelėje ,,Prie liepsnojančio
laužo’’. Tai puikus FSS Čikagos sky-
riaus ir fil. dr. Vilijos ASS 85 metų
jubiliejaus įamžinimas. Tuo pačiu tai
didelė, prasminga dovana visai skau-
tijai.

Fil. dr. Vilijos gyvenimas labai
susijęs su skautiškomis dainomis. Pa-
rinkdama dainas plokštelei ji norėjo
įamžinti gražiausias, visų pamėgtas,
dažniausiai dainuotas dainas, skam-
bėjusias prie vėliavų nuleidimo ar
prie laužų stovyklose.

Plokštelėje ,,Prie liepsnojančio
laužo” yra 11 dainų. Dainas galima
dainuoti sueigų metu ar stovyklose
prie laužų. Melodijos nuteikia links-
mai, kviečia skautiškai susikabinti
rankomis, palinguoti ir drauge dai-
nuoti.

Kviečiame visus įsigyti šį puikų
istorinį dainų rinkinį. Bus malonu
klausyti ir džiaugtis patiems. Tai pui-
ki dovana vyresniems, ir jaunes-
niems, šios dainos patiks visiems.

Jūratė Variakojienė

Plokštelę ,,Prie liepsnojančio
laužo” galima įsigyti ir ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina — 15 dol. Plokš-
telę galima įsigyti paštu, pridedant

Daugiau informacijos apie lietuvių skautų veiklą

rasite internete adresu:

www.skautai.net
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Gražu, jog savo kelionę pra-
dėjusi Jaunimo centro Čiurlionio
galerijoje ,,Draugo” 100–mečiui
skirta paroda, pasiekusi Lietuvą,
susilaukė ne tik dėmesio, bet ir
noro suvokti, kokį vaidmenį
dienraštis vaidino(a) JAV lietu-
vių gyvenime. Šiandien išplatin-
tame LR Užsienio reikalų minis-
terijos (URM) pranešime sako-
ma, jog šią savaitę ministerijoje
atidaroma paroda sukvies Lie-
tuvos universitetų dėstytojus ir
studentus, URM, Seimo, Lietuvos
ir užsienio lietuvių žiniasklaidos
ir kt. atstovus į diskusiją, kurioje
bus aptarta ne tik žiniasklaidos
svarba, sutelkiant lietuvius už-
sienyje, bet ir diskutuojama apie
užsienio lietuvių žiniasklaidos
misiją ateityje. Mano žiniomis,
niekas iš JAV lietuvių žiniasklai-
dos atstovų šioje diskusijoje
nedalyvaus, todėl būtų įdomu
sužinoti apie diskusijoje padary-
tas išvadas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

PLOKŠTELĖS ,,PRIE LIEPSNOJANČIO
LAUŽO’’ PRISTATYMAS

VF tarybos nariai filisteriai (sėdi iš k.): Ritonė Rudaitienė, pirm. Leonas Maskaliūnas, Romas Viskanta; stovi (iš k.)
Renata Staniškienė, Aldona Meiluvienė, Jūratė Variakojienė, Danguolė Bielskienė, Milita Lauraitienė, Jonas Variakojis,
Ramune Papartienė, Leopoldas von Braun ir Gina Mačiulienė. fil. Arūno Draugelio nuotr.

10,25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 3 dol.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.
Redakcija

Fil. s. dr. Vilija R. Kerelytė

Vydūno fondo tarybos posėdyje, įvykusiame 2009 m. spalio 5 d., buvo patvirtinti nauji nariai: fil. Gina Mačiulienė,
fil. Aldona Meiluvienė ir fil. Romas Viskanta.
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Seimo pirmininkės kalba
Atkelta iš 1 psl.
Prieš metus Seimas darbą pra-

dėjo sudėtingomis sąlygomis – pasau-
linės ekonominės krizės metu. Atsi-
žvelgiant į susiklosčiusią padėtį, Sei-
mui teko uždavinys sutvarkyti vals-
tybės biudžetą taip, kad valstybė ga-
lėtų užtikrinti pagrindinius finansa-
vimo poreikius ir pagerinti mokesčių
sistemą. Dėl šios priežasties buvo bū-
tina imtis sudėtingų ir nepopuliarių
sprendimų – mokesčių didinimo.
Pagrindinį finansinį šalies dokumen-
tą Seimas šiemet tikslino du kartus ir
mažėjant valstybės biudžeto paja-
moms, buvo mažinamos ir išlaidos.
Mažinome ir savo atlyginimus, ir sa-
vo išlaidas. Taip pat sumažinome val-
stybės politikų ir valstybės parei-
gūnų, teisėjų ir valstybės tarnautojų
pareiginių algų ir atlyginimų koefi-
cientus.

Seimas šiemet priėmė labai svar-
bų, ilgai svarstytą ir diskutuotą
Mokslo ir studijų įstatymą, iš esmės
keičiantį mokslo ir studijų valstybinį
reguliavimą, užtikrinti pagrindinius
mokslo ir studijų kokybės principus.
Be abejo, sulaukta kritikos. Atsižvel-
giant į ją, reikės tobulinti šį įstatymą,
bet bent jau pagaliau pajudėjome iš
ilgo trypčiojimo vietoje.

Lietuvos visuomenę ypač žeidžia
išsikerojusi korupcija. Todėl atnauji-
nome Nacionalinės kovos su korupci-
ja programą, nustatėme naujus kovos
su korupcija prioritetus ir uždavinius
bei konkrečias priemones, kuriomis
remiantis jie bus įgyvendinti.

Noriu paminėti ir sprendimą
keisti apskrities valdymo modelį –
nuo kitų metų vidurio Lietuvoje ne-
beliks apskričių viršininkų, jų pa-
vaduotojų ir administracijų. Taip pat
priimtos Užimtumo rėmimo įstatymo
pataisos, kuriomis numatoma išplėsti
viešųjų darbų taikymo sritį ir dalyvių
sąrašą bei papildomus finansavimo
šaltinius.

Ilgus metus buvo skundžiamasi,
kad gyventojai už dujas moka perne-
lyg daug ir jų kaina nekrinta mažė-
jant dujų kainai rinkoje. Todėl Par-
lamentas įtvirtino nuostatą, kad dujų
įmonės buitiniams vartotojams įkai-
nius turi nustatyti kas pusę metų,
taip lanksčiau reaguojant į pokyčius
rinkoje. Taip pat Seimas, siekdamas
užtikrinti ilgalaikę valstybės para-
mos teikimo perspektyvą, patikslino
valstybės paramos teikimo sąlygas ir
būdus, lėšų kaupimą daugiabučiams
namams atnaujinti

Siekdamas sušvelninti ekonomi-
nio sunkmečio įtaką nedarbo augi-
mui, Seimas priėmė Užimtumo rėmi-

mo įstatymo pataisas, kuriomis nu-
matoma išplėsti viešųjų darbų taiky-
mo sritį ir dalyvių sąrašą bei papildo-
mus finansavimo šaltinius. Visa tai –
tik dalis šio Seimo nuveiktų darbų,
tačiau jie yra ypatingai svarbūs Lie-
tuvos žmonėms. Manau, kad apie
tokius darbus turėtume kalbėti dau-
giau ir aktyviau pristatyti juos savo
rinkėjams.

• • •
Tačiau per šiuos metus būta ne

vien šviesių spalvų. Deja, iki trečios
valandos nakties užsitęsęs pirmasis
šios kadencijos Seimo posėdis tapo
tarsi nelemtu ženklu, lydėjusiu dar
ne vieną sprendimą, kurį teko vėliau
taisyti. Akmenų mėtymas į Seimo
langus praėjusią žiemą, prabangių
automobilių nuoma ir netinkamas
parlamentinei veiklai skiriamų lėšų
naudojimas, net ir neleistinai ilgai
užsitęsusios diskusijos apie šių lėšų
susimažinimą liudija, kad per mažai
bendraujame su mus rinkusiais
žmonėmis, nejaučiame jų nuotaikų ir
gyvenimo. Kad mums, Lietuvos žmo-
nių atstovams, trūksta kuklumo ir
savikritiškumo.

(...) Kažkas tikrai negerai, jei į
Seimą žmonės eina ne su pasiūly-
mais, o su akmenimis, jei į parlamen-
tą žiūrime kaip į kovos lauką ar net
tarpusavio įžeidinėjimų vietą. Su-
prantu, kad Seimo nariai yra pa-
kankamai skirtingi, nes skirtingi ir
mus išrinkę piliečiai. Tačiau esu įsi-
tikinusi, kad kasdien privalome per-
žengti savuosius skirtumus ir rasti
tarpusavio sutarimą. Todėl kviečiu ir
poziciją, ir opoziciją būti aktyvesnė-
mis savo sumanymais ir nuosai-
kesnėmis siekiant susitarimo.

(...) Lietuvos valstybę kuria Tau-
ta, aukščiausią suverenią galią Tauta
vykdo tiesiogiai per demokratiškai
išrinktus savo atstovus, Seimą suda-
ro Tautos atstovai – 141 Seimo narys
– tai ne abstraktūs šūkiai, tai šiuose
rūmuose paskelbtos ir visų piliečių
visuotiniame referendume priimtos
Lietuvos Respublikos Konstitucijos
žodžiai. Todėl vienas iš svarbiausių
mano siekių bus, kad Seimas vėl tap-
tų vieta, kur vyktų ne tušti ginčai ir
beprasmiai pasirodymai. Čia turi būti
varžomasi pasiūlymais ir sumany-
mais, kurie leistų priimti geriausius
šaliai sprendimus.

Ypač svarbu atkurti glaudų ryšį
tarp piliečių ir Seimo. Prisiminkime,
kad nuo pat Atgimimo metų sklandė
mintis sukurti Tautos namus, ku-
riems vis neatsirasdavo vietos. Esu
įsitikinusi, kad Seimas gali būti ta
vieta, kur veiktų tikrieji Tautos na-
mai, į kuriuos vėl sugrįžtų Tauta.
Tačiau Seimas taip pat turi susi-
grąžinti jam Tautos patikėtas ir
Konstitucijoje numatytas galias bei
atsakomybę ir taip sugrąžinti Kons-
titucines visuomenės teises ir galias
kurti valstybę. Tenka pripažinti, kad
per dešimtmetį parlamentas tapo tik
savotiška institucija prie Vyriau-
sybės, o ne savarankiška Tautos
atstovybe.

• • •
Dabartinėje XV-oje Vyriausybėje

pasikeitė Socialinių reikalų ir darbo
ministras: R. Dagį pakeitė D. Jan-
kauskas. Per šiuos metus užmarštin
nugrimzdo Konstitucijos nuostata,
kad Seimas ne tik tvirtina premjerą,
Vyriausybės programą, bet ir prižiūri
Vyriausybės veiklą. Kad Seimas ne
tik tvirtina Vyriausybės paruoštą
biudžetą, bet ir prižiūri, kaip jis vyk-
domas. Deja, bet Konstitucijoje nu-
matyta Nukelta į 11 psl.

Žmogus ir įstatymas
BRONIUS NAINYS

Žmogus – tobuliausias Dievo tvarinys žemėje. Įstatymas – žmogaus
ant popieriaus susirašyti žodžiai. Ir dažnai atsitinka taip, kad įsta-
tymas, to tobuliausio Dievo tvarinio žemėje kūrinys, jį patį taip

sukausto, kad jis nė pajudėti negali. Tai praėjusią savaitę gyvu pavyzdžiu
parodė Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Deividas Stagniūnas ir Katherine Copely yra pasaulinio garso čiuožė-
jai – šokėjai ant ledo. Trejus metus jie atstovauja Lietuvai ir kasmet to-
bulėja. Kai kurie žinovai porą jau laiko patekusia į elitinį pasaulio dešim-
tuką. Na, gal taip dar ir nėra, tačiau šiais metais Deividas ir Katherine,
šokdami už Lietuvą, pasaulio pirmenybėse užėmė 14-tą vietą ir išsikovojo
kelialapį į ateinančiais metais Kanadoje, Vancouver, vyksiančias žiemos
olimpines žaidynes. Šaunu – Lietuva ir šiame sporte jau poros milijardų
prie televizorių prilipusių žiūrovų akivaizdoje. Taip pat ir džiaugsmas
šiems jauniems žmonėms.

Beje, yra dar viena kliūtis. Olimpiadoje valstybėms atstovauti gali tik
jų piliečiai, o Katherine Copely Lietuvos pilietybės neturi. Maža bėda, sa-
ko Deividas, tokiam Lietuvos pagarsinimui mano partnerė piletybę tikrai
gaus, ir ateinančią žiemą šioje sporto šakoje šoksime už Lietuvą. Belieka
tik rimtai ruoštis ir lietuvių nenuvilti, nes ant ledo lengva ir paslysti, o
lietuvių yra ir Vancouver apylinkėse, ir tikrai visi norės sugužėti į areną
savų šokėjų meno pasižiūrėti ir paremti. Kartu su giminėmis ir kitais sve-
čiais, atvykusiais iš Lietuvos. Pradėkite rūpintis bilietais. Su ambasadorės
Gintės Damušytės pagalba, jeigu kitaip neišeina.

Ir staiga paslydimas, ant ledo dar net neatsistojus. Ir ne jų pačių. Porą
kniūbsčiomis nuplojo Lietuvos Prezidentė – Katherine Copely pilietybės
negauna. Pagrindinė priežastis: Lietuvos pilietybės suteikimas jai pažeis-
tų Konstituciją. Žvelgiu ir aš į ją. 84 straipsnio 21 skirsnelis sako: Lietuvos
Prezidentas įstatymo nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos pilie-
tybę. Tik tiek, daugiau nieko. Vadinasi, Grybauskaitė turėjo Konstitucijos
teisę suteikti čiuožėjai Lietuvos pilietybę, jai tik reikėjo laikytis įstatymo
nustatytos tvarkos.

Tad kodėl ji negalėjo taip padaryti? Negi taip sunku buvo tos tvarkos
laikytis? Jeigu buvusieji prezidentai – Valdas Adamkus, suteikęs apie 40
Lietuvos pilietybių, o Algirdas Brazauskas net apie 160 jų – naudojosi ta
tvarka, kodėl Grybauskaitei ja pasinaudoti galėjo būti per sunku? Bet da-
bartinė valstybės vadovė rėmėsi ne vien Konstitucija, sprendimą dar lėmė
ir galiojantieji teisės aktai, Pilietybės komisijos rekomendacijos, visos
kitos aplinkybės bei pateikti dokumentai. Tačiau jeigu visi tie aktai, aplin-
kybės, dokumentai nekliudė Adamkui suteikti Lietuvos pilietybę Izraelyje
už šnipinėjimą Rusijos naudai baustam, abiejų šių kraštų pilietybes turin-
čiam, įtariamam mafiozui Šabtajui Kalmanovičiui, kuris neseniai Mask-
voje buvo, spėjama, mafijos „kolegų” nužudytas, kodėl visa ta medžiaga ir
aplinkybės nuo tokio paties sprendimo galėjo sulaikyti Grybauskaitę dėl
Katherine Copely pilietybės? Juk ji toli gražu tokių kaip Kalmanovičius
nuodėmių neturi. Lyg ir atrodo, kad šuo pakastas kur nors kitur.

Kažin ar šis Grybauskaitės nutarimas kokiu nors būdu nesisieja su
Adamkaus kitu sprendimu, kai jis, kažkaip „pamiršęs” savo ankstyvesnį
patvarkymą Kalmanovičiaus atveju, nedvejodamas atsisakė suteikti Lie-
tuvos pilietybę kitai pasaulinio garso sportininkei, irgi norėjusiai atsto-
vauti Lietuvai olimpiadoje, krepšinio žvaigždei amerikietei Katie Douglas,
nekreipdamas dėmesio net į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pagei-
davimus ir Pilietybės komisijos patarimą jos prašymą patenkinti.

Prisiminkime, kad Katherine Copely prašymas irgi ilgai gulėjo ant ka-
denciją baigiančio Prezidento Adamkaus stalo, kuris kažkodėl neskubėjo
klausimo kedenti ir jį narplioti paliko naujai Prezidentei.

Ir štai Lietuva turi du labai keistus paskiausių Lietuvos valstybės va-
dovų sprendimus, kurie tikrai nepasitarnauja Lietuvai ir skriaudžia jai
tarnauti pasiryžusius jaunus kitataučius. Ir neigiamai nuteikia daug Lie-
tuvos piliečių savo aukščiausios vadovybės atžvilgiu. Juk prisidėjus iški-
liausiai Europoje žaidžiančiai amerikietei krepšininkei prie Lietuvos mo-
terų rinktinės olimpiadoje, be abejo, moterų rinktinė būtų taikiusis į
aukščiausią vietą ir tikrai kurį nors medalį būtų laimėjusi. Ar ne garbė
Lietuvos valstybei tarp pasaulio viršūnių ir ne nauja kibirkštis Lietuvos
moterų krepšiniui? Kur jos, vargšiukės, dabar tūno? Ir kokiomis nuotai-
komis gyvena savotiškai paniekinta Katie Douglas?

„Neįsivaizduoju, kas ten per nesąmonės vyksta. Aš esu taip sukrėstas,
kad net sunku ir paaiškinti. Nuo pat vaikystės mano svajonė čiuožti už
Lietuvą, atstovauti jai olimpiadoje, gal net nešti trispalvę per atidarymą
buvo sudaužyta”, – šie ir panašūs žodžiai byra iš jauduliu virpančių
Deivido Stagniūno lūpų. Kaip jaučiasi Katherine Copely? O iš tikrųjų,
kaip jaučiasi visas lietuviškas sporto pasaulis, jeigu ne visa lietuvių tauta,
kuriai, ką tik atšventusiai vardo paminėjimo Europoje tūkstantmetį, jos
pačios valstybės vyriausioji pareigūnė paneigė galimybę tam vardui su-
blizgėti televizijos ekrane, prie kurio per žiemos olimpiadą Vancouver bus
„prilipę” pusė pasaulio žmonių. Ar Lietuvos Prezidentė iš tikrųjų žino, ką
ji padarė? Ir kodėl? Ir mano klausimas, tikiu, ir daugelio kitų, ar negali-
ma tos nesąmonės ištaisyti ir niekada taip nebedaryti? Negi žmogus, to-
buliausias Dievo tvarinys žemėje, gali tapti ir nuolat būti savo paties
surašyto įstatymo vergas?

Alfa.lt

I. Degutienė: ,,vie-
nas iš svarbiausių ma-
no siekių bus, kad Sei-
mas vėl taptų vieta,
kur vyktų ne tušti gin-
čai ir beprasmiai pasi-
rodymai. Čia turi būti
varžomasi pasiūlymais
ir sumanymais, kurie
leistų priimti geriau-
sius šaliai sprendi-
mus".
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DALIA CIDZIKAITÈ

Neseniai „Draugo” redakcijoje
lankėsi dabartinė Pasaulio lietuvių
centro (PLC) vadovybė: tarybos pir-
mininkas Paulius Majauskas,
valdybos pirmininkas Linas Gylys ir
direktorius Artūras Žilys. Jų apsi-
lankymo tikslas – supažindinti lietu-
vių visuomenę su dabartine Centro
padėtimi, ypatingą dėmesį atkrei-
piant į finansinius Centro reikalus.

Jau trečius metus einantis PLC
tarybos pirmininko pareigas P. Ma-
jauskas pasiūlė smulkiau pakalbėti
trimis temomis: paaiškinti, kaip
Centras gauna savo pajamas; kur tas
pajamas panaudoja ir apie Centre
įsikūrusią Maironio lituanistinę mo-
kyklą (apie pastarąją temą ,,Drauge”
pasirodys atskiras straipsnis).

PLC išsilaiko iš keturių
šaltinių

A. Žilio teigimu, šiuo metu PLC
išsilaiko iš keturių šaltinių: Centro
vartotojų; salių nuomos; aukų ir
Centro rengiamų renginių, skirtų
lėšoms surinkti. Pirmasis pajamų šal-
tinis – vartotojai – yra gausiausias,
šiais metais jis sudaro beveik 30 proc.
visų Centro pajamų. Tai visos šokių
grupės, sportininkai, skautai, ,,Kuni-
gaikščių užeiga”, Lietuvių Fondas,
Dailės muziejus, Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misija, Maironio lit. mo-
kykla ir kitos organizacijos, su kurio-
mis yra sudarytos sutartys ir kurios
kas mėnesį moka nustatytą mokestį.
Palyginti su pernai metais, vartotojų
atneštas pelnas šiais metais yra pa-
kilęs beveik 4 proc.

Antrasis PLC pajamų šaltinis –
salių nuoma – šiais metais siekia
29,68 proc. Tai, pasak A. Žilio, vien-
kartiniai, proginiai nuomininkai. Ly-
ginant su pernai, ši pajamų rūšis taip
pat yra pakilusi beveik 6 proc.

PLC dirba kiekvieną dieną 365
dienas į metus. 99,9 proc. mėnesines
sutartis su PLC pasirašiusių vartoto-
jų yra lietuviškos organizacijos. Ant-
rasis pajamų šaltinis – salių nuomi-
ninkai – jau yra margesnis: tai ir lie-
tuviai, ir meksikiečiai, ir amerikie-
čiai, ir indų tautybės žmonės.

,,Šiuos du didesnius mūsų paja-
mų šaltinius šiais metais ir bandome
pastiprinti, – sakė P. Majauskas. – Gal
pastaraisiais metais jie buvo kiek
nukritę, todėl šiandien mūsų tikslas
yra kuo geriau išnaudoti mūsų patal-
pas.”

To siekiama keliais būdais. Pir-
masis jų – svarbiausias variklis – yra
reklama. Taip pat PLC vadovybė siū-
lo lankstesnes salių, patalpų nuomos
kainas, nors, pasak L. Gylio, jos, paly-
ginti su kitų, tikrai yra labai geros.
Ne paskutinėje vietoje ir Centro
vadovybės nusiteikimas ieškoti ben-
dros kalbos, alternatyvų. A. Žilio tei-
gimu, su visais bandoma daugiau
kalbėti, susikalbėti.

PLC vadovai pastebėjo, jog nere-
tai žmonės, ieškantys išsinuomoti pa-
talpas ar salę Centre, ateina su
išankstine nuostata, jog Centras yra
brangus, o jos vadovybė – plėšikai.
Tačiau sužinoję, jog į kainą įeina
daug dalykų, pvz., norint išsinuomoti
salę, siūlomi salės sutvarkymas, jos
paruošimas, stalų sustatymas, indai,
jų suplovimas ir kt., nuomonė pasi-
keičia.

Trečiasis PLC pajamų šaltinis
yra aukos. Šią dieną jos sudaro be-

veik 15 proc. visų Centro pajamų,
pernai metais jų buvo 21 proc., taigi,
nukrito 6 proc. P. Majauskas sakė, jog
ši statistika jam anokia naujiena –
jau pernai metais jis matė, jog
ekonomika laikosi ne per geriausiai,
ir spėjo, jog žmonės aukos mažiau.

Ketvirtasis PLC pajamų šaltinis
yra Centro renginiai, iš kurių PLC
uždirba pinigus. Tai: praėjusiais me-
tais vykusi ,,Lietuvos diena”, pik-
nikai, gegužinės, Koldūnų pietūs,
Užgavėnės, Kalėdos, Naujieji metai ir
t.t. Šioje pajamų rūšyje atskirai yra
išskirtas bingo, sudarantis didelę
Centro pajamų dalį. Su bingo ir PLC
renginiais susidaro beveik 20 proc.
visų pajamų, toks pats skaičius, kaip
ir pernai.

Išskyrus sumažėjusias aukas,
pajamų rezultatai geri

Apibendrindamas Centro direk-
torius sakė, jog sudėjus pagrindinius
keturis PLC pajamų šaltinius, ben-
dros PLC pajamos, palyginti su per-
nai metais, yra pakilusios 3,6 proc.
,,Manome, kad tai nėra blogai, nėra ir
labai gerai, – sakė A. Žilys. – Palyginti
su tokia ekonomika, kai visų pajamos
stipriai sumažėjo, ir daug kas užsi-
darinėja, atleidžia darbininkus, PLC
gyvuoja gerai, ir nelabai turime dėl
ko skųstis, išskyrus dėl vieno punkto
– aukų, kurios nuo praėjusių metų
sumažėjo beveik 7 proc.

P. Majauskas pastebėjo, jog anks-
čiau išvardyti keturi PLC pajamų šal-
tiniai egzistavo visą laiką, keitėsi tik
procentai. ,,Norime, kad žmonės ži-
notų, jog Centras smarkiai dirba, kad
du pirmieji šaltiniai augtų”, – sakė
PLC tarybos pirmininkas. ,,Žinoma, –
pridūrė jis, – norėtųsi, kad kada nors
PLC išsilaikytų be aukų. Ir nors iki
šiol taip niekad nebuvo, ateityje taip
gali būti.”

Kol kas aukos labai reikalingos

Kol kas be aukų PLC išsiversti
neišeina ir dėl mažesnių ar didesnių
pastato remonto darbų. Pasak L. Gy-
lio, vis neprieinama prie to, kad Cent-
ras galėtų paskirti nemažą pinigų
sumą rimtam pastato remontui ar
patobulinimui. Todėl, pasak jo, kol
kas viskas daroma kosmetiškai.

O kad tokių remonto išlaidų bus,

PLC vadovybė — apie Centro pajamas ir išlaidas

P. Majauskas net neabejoja. Štai jau
šiuo metu yra numatyta skirti
150,000 dol. remontui, kurį Centras
įsipareigojo Lemont miesteliui atlikti
per ateinančius trejus metus. Kol kas
Centras galės tą padaryti tik už
aukas. Anot A. Žilio, panašioje padė-
tyje yra atsidūrusios visos nepelno
siekiančios organizacijos. Nė viena jų
neišsilaiko be aukų. Centro direkto-
riaus teigimu, šiais metais vadovybė
užildė keletą prašymų pinigams gauti
(grants). Jis patikino, jog daroma vis-
kas, kas įmanoma.

Didžioji pajamų dalis –
lietuviškoms organizacijoms

išlaikyti

PLC metinės išlaidos siekia apie
800,000 dol. Norint išlaikyti Centrą, į
dieną išleidžiama apie 2,000 dol.
Nemaža suma surinktų Centro lėšų
skiriama paremti tas Centre veikian-
čias organizacijas, kurios moka tik
simbolinius mokesčius. Tai: visos
šokių grupės, Maironio lit. mokykla,
„Žiburėlis”, skautai, Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misija, Dailės muziejus ir kt.
Žilys sakė: ,,Esame paskaičiavę, jog 1
kv. pėdą Centre išlaikyti kainuoja 4
dol. 82 centai. Norint sumokėti me-
tinį mokestį už visas Centre veikian-
čias organizacijas, PLC iš savo ki-
šenės turi sumokėti 170,000 dol. į
metus.”

Kaip pavyzdį Centro direktorius
nurodė Dailės muziejų, užimantį

6,734 kv. pėdas. Pagal su muziejumi
sudarytą sutartį, per metus jis Cent-
rui moka 6,840 dol. Anot A. Žilio, no-
rint išlaikyti visą tą patalpą, sumo-
kėti už dujas, elektrą ir t.t., PLC kai-
nuoja 32,500 dol. Vadinasi, Centras
padengia 25,660 dol. PLC vadovybės
teigimu, tai galioja daugeliui lietuviš-
kų organizacijų, esančių Centre.

Todėl, PLC tarybos pirmininko
Majausko nuomone, žmonės turėtų
suprasti, kam jie aukoja, turi žinoti,
jog, aukodami Centrui, jie išlaiko tas
lietuviškas organizacijas, kurios vei-
kia Centre. Taip pat PLC vadovybė
norėtų, kad aukojantys žmonės su-
prastų, jog Centras iš tų organizacijų
nelupa pinigų, o, atvirkščiai, prideda
savo pinigų, kad jos ir toliau galėtų
veikti. Jei jie to nežino arba nesu-
pranta, tuomet, P. Majausko įsitiki-
nimu, tai yra problema.

Iš kitos pusės, pastebėjo L. Gy-
lys, norėtųsi, kad tą suprastų ir pa-
čios lietuviškos organizacijos, no-
rėtųsi, kad jos jaustųsi, jog jos ne tik
priklauso PLC, bet kad jų pareiga yra
nors šiek tiek prisidėti prie Centro
gerovės, gal ne pinigais, bet darbu:
surengtu renginiu, koncertu ir pan.

Džiugu, kad tokių organizacijų ir
pavienių asmenų yra. PLC vadovybė
ypatingai dėkoja Moterų renginių
komitetui, Bingo vedėjams ir kitiems
talkininkams ir savanoriams, kurie
ne vienerius metus dirba Centro
labui, ruošdami renginius, aukodami
savo laiką ir pinigus.

PLC tarybos pirmininkas Paulius Ma-
jauskas. Dalios Cidzikaitės nuotr.

PLC direktorius Artūras Žilys. PLC valdybos pirmininkas Linas
Gylys.
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KÊSTUTIS A. TRIMAKAS

Artėjant Padėkos dienai, gausėja
skelbimų apie Padėkos savaitgaly
Čikagoje viešėsiančią žinomą Lietu-
vos rašytoją Renatą Šerelytę, kuri
šiuo metu redaguoja „Draugo” dien-
raščio šeštadieninį kultūrinį priedą.

Su ja ruošiami du susitikimai:
lapkričio 28 d., šeštadienį, 4 val. po-
piet, Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, ir lapkričio 29 d., sekmadienį,
12:30 val. popiet, Lietuvių dailės
galerijoje, Pasaulio lietuvių centre.
Šeštadienio popietė bus skirta vien
tik jai. Sekmadienio popietės pro-
gramos pirmoji dalis bus skirta
Alekso Vitkaus paskaitai apie šiais
sukaktuviniais metais išleistą knygą
„‘Draugui‘ – 100. Už tikėjimą ir lietu-
vybę“. Antroje dalyje įvyks susitiki-
mas su kultūrinio priedo redaktore,
rašytoja R. Šerelyte.

Dienraščio kultūriniame priede
(2009 m. spalio 17 d.) buvo išspaus-
dinta mano įvadinė apžvalga apie R.
Šerelytės kūrybą. Jau vien iš jos gali-
ma spręsti, kokia plati, šakota ir įvai-
ri yra R. Šerelytės kūryba: romanai,
novelės, esė, poezija, knygos vaikams,
istorinės apysakos paaugliams. Ne-
mažai jos knygų yra apdovanotos pre-
mijomis. Nemažai knygų ir daug dau-
giau novelių yra išverstos ir išspaus-
dintos kitomis kalbomis. Tai rodo,
kad rašytojos kūryba yra įdomi ne tik
lietuviams, bet ir kitataučiams, ji
gvildena įdomias, visuotines temas.

Visai neseniai ,,Draugo” kultūri-
niame priede (2009 m. lapkričio 7 d.)
buvo išspausdinta mano recenzija
apie R. Šerelytės trečiąjį romaną
„Mėlynbarzdžio vaikai”, kuris nese-
niai buvo atrinktas kaip vienas iš
penkių geriausių 2009 metų grožinės
literatūros knygų lietuvių kalba.
Recenzija atkreipia dėmesį, kad šis
romanas gali būti įdomus ir lietu-
viams išeiviams, nes jis vaizduoja dik-
tatūrinio sovietmečio laikų neigia-
mus psichologinius padarinius žmo-
gui ir visuomenei.

Susitikimuose viešnia kalbės
apie savo kūrybą, gal paskaitys vieną
kitą trumpesnį kūrinį ar ištrauką
(įdomūs jos humoristiniai poetiniai
komentarai apie šių laikų Lietuvos
visuomenines apraiškas), atsakys į
klausimus tiek apie savo kūrybą, tiek
ir apie priedo redagavimą.

Rudenį būdamas Lietuvoje, rašy-
toją aplankiau Vilniuje, susipažinau

ir su visa šeima. Vyras Petras Men-
deika – režisierius ir aktorius, vit-
ražinio lėlių teatro vadovas. R. Šere-
lytė yra parašiusi ir keletą pjesių (be
abejo, kūrybos procese prisidedant ir
vyrui), kurios buvo Mendeikos pas-
tatytos, o taip pat ir išspausdintos
kaip knygos. Abu augina du vaikus:
Ievą ir Povilą. Neabejoju, kad rašyto-
ja nemažai galvoja apie juos, kai rašo
knygas vaikams.

Dėl didelio užimtumo ir darbų
Lietuvoje rašytoja R. Šerelytė galės
Amerikoje pabūti labai trumpai.
Lietuvoje jos laukia ne tik šeima, bet
ir redagavimas, rašymas, darbas
Lietuvos radijuje. Visa tai rodo, kad
R. Šerelytė yra išskirtinė rašytoja net
ir tarp savo kolegų Lietuvoje.

Simpatiška, įžvalgi, daug paty-
rusi ir išgyvenusi, sugebanti rimtai,
prasmingai, vaizdžiai, o, reikalui
esant, ir šmaikščiai bei humoristiškai
pasakyti. Su ja bus smagu ir pras-
minga susitikti. Jei dar neskaitėte,
naudinga perskaityti aukščiau pami-
nėtus straipsnius, atidžiau paskaityti
jos redaguojamo „Draugo” kultūri-
nius numerius. Tėra nedaug R. Šere-
lytės knygų, pasiekusių Ameriką.
Čikagoje dabar jos eina iš rankų į
rankas, nes nemažas būrys skaitytojų
nori su rašytojos kūryba susipažinti
prieš ją susitinkant. Autorės prašome
savo knygų atvežti iš Lietuvos. Iki
pasimatymo lapkričio 28–29 dieno-
mis Jaunimo ir Pasaulio lietuvių cen-
truose!

Kristina Mattienė toliau kalbina
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
grese, kuris įvyks 2009 m. gruodžio
22 d. – 2010 m. sausio 7 d. Pietų Ame-
rikoje, dalyvausiančius Amerikos
lietuvių jaunimo sąjungos atstovus.

Simona Gajauskaitė iš Los
Angeles, baigė University of Califor-
nia, Santa Barbara verslo/ ekonomi-
kos bakalaurą, dabar dirba ,,Kinetic
World Wide” rinkodaros srityje.

– Kas traukia Jus dalyvauti
Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
grese Pietų Amerikoje?

– Man buvo tik 18 metų, kai daly-
vavau pirmame kongrese, kuris vyko
Australijoje. Kongresas paliko neiš-
dildomą įspūdį, todėl pasižadėjau da-
lyvauti visuose kongresuose, kol leis
amžius. Tokie dideli jaunimo susi-
būrimai yra geras būdas sužinoti,
kaip gyvena ir ką veikia lietuviai vi-
same pasaulyje, kaip išlaiko lietuviš-
kas tradicijas ir papročius. Taip pat
vilioja galimybė susipažinti su įdo-
miais žmonėmis, susirasti naujų
draugų ir pasisemti naujų minčių ir
idėjų, kaip išlikti lietuviu, uždegti ir
paskatinti kitus to paties siekti.

– Ką stengsitės atlikti kon-
grese? Ko tikitės iš šio renginio?

– Po Lietuvos išsilaisvinimo iš
Tarybų Sąjungos priklausomybės pa-
saulio lietuvių tikslai pasikeitė. Ne-
bereikia kovoti už Lietuvos neprik-
lausomybę, tačiau palaikyti ryšį su
viso pasaulio lietuviais yra svarbus
klausimas. Užsienio lietuviams yra
svarbu išlaikyti papročius, lietuvių
kalbą, nepamiršti istorijos. Tokiuose
renginiuose kaip kongresas galima
pasidalinti patirtimi, pajusti, kad
esame ne vieni, užsidegti naujomis
idėjomis ir viltimi.

– Kokios Jūsų mintys apie
lietuvišką veiklą užsienyje? Ko-
kioms lietuviškoms organizaci-
joms priklausote?

– Užaugau Los Angeles, kur lie-
tuviai gana aktyviai dalyvauja lietu-
viškoje veikloje. Turime stiprią para-
piją, puikią lietuvišką šeštadieninę
mokyklą, kur išmokstame ne tik lie-

tuviškai rašyti ir skaityti, bet ir su-
vokiame, kad ten grišime gal jau su
savo vaikais. Tai labai pririša prie
lietuviškos bendruomenės. Priklau-
sau JAV LJS, skautams ir atei-
tininkams.

– Kodėl yra svarbu prisidėti
prie lietuviškos veiklos?

– Pasaulis susideda iš skirtingų
tautų ir kultūrų. Negerbsi savos – ne-
gerbsi ir kitų. Gyvenant ne Lietuvoje,
apsuptam žmonių, kurie neturi nieko
bendro su tavo tauta, reikia įdėti
nemažai pastangų, kad mūsų gimtoji
kalba ir kultūra būtų išlaikyta ir
nepamiršta. Todėl ir svarbu dalyvau-
ti lietuviškoje veikloje. Dėl įvairių
priežasčių ne visi žmonės gali akty-
viai dalyvauti joje, nors jie ir nori iš-
likti lietuviais bei trokšta, kad jų
vaikai nepamirštų savo tėvų kultū-
ros. Tai ir yra mūsų darbas: akty-
viai dalyvauti, organizuoti, planuoti,
rengti renginius. Žmonės, kurie
aktyviai dalyvauja lietuviškoje veiklo-
je, daro nepamatuojamai didelę pas-
laugą visai lietuviškai bendruomenei,
suteikdami galimybę visiems būti
lietuviškos bendruomenės dalimi.

– Kaip PLJS stiprina lietu-
višką jaunimą ir jo veiklą, ypač
JAV LJS?

– PLJS suburia jaunimą iš viso
pasaulio ir suteikia galimybę pasida-
linti savo patirtimi, užsidegti nuveik-
ti ką nors naujo. Man atrodo, kad po
kiekvieno suvažiavimo visose ben-
druomenėse jaunimo veikla atgyja,
pritraukiami nauji nariai, organizuo-
jami nauji renginiai.

– Gal turite ką pridurti?
– Labai brangu. Reikėtų rasti

būdų, kaip padėti jaunimui apmokėti
kelionės išlaidas.

•••
Auksė Rimaitė baigė bakalauro

tarptautines studijas Loyola Univer-
sity Čikagoje, įgijo teisininkės laipsnį
University of San Diego. Nors turi
licenziją dirbti Kalifornijoje, gyvena
netoli Čikagos ir yra ginčų patikėtinė
teisės firmoje Čikagoje.

Nukelta į 9 psl.

RAŠYTOJA R. ŠERELYTĖ
LANKYSIS ČIKAGOJE

JAV LJS atstovai
XIII Pasaulio

lietuvių jaunimo
kongrese

JAV LJS suvažiavimas 2008 metais.

Renata Šerelytė su šeima.
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,,Star1 Airlines” iš Vilniaus skraidins î Milanâ

Svarbu ñinotiV. Urbonas ketina îveikti Titicaca
ežerâ Pietû Amerikoje

Vilnius, lapkričio 17 d. (Delfi.lt)
– Po penkiasdešimties metų Lietuvos
laukia nė kiek ne mažesni iššūkiai
nei tie, su kuriais susiduriama dabar.

Remiantis įvairių Europos Ko-
misijos padalinių prognozėmis, gy-
ventojų 2060 m. Lietuvoje gali būti
likę vos 2,5 mln., o darbingo amžiaus
– 15–64 metų – asmenų 2060 m., pa-
lyginti su 2007 m., bus 15,6 proc. ma-
žiau. Jie sudarys tik 52,9 proc. visų
gyventojų.

Nedarbas tuo metu Lietuvoje tu-

rėtų siekti vos 3,5 proc., tačiau vienas
dirbantysis turės išlaikyti vieną ne-
dirbantįjį. Didės ir išlaidos pensijoms
(4,6 proc.), sveikatos priežiūros pa-
slaugoms (1,1 proc.), ilgalaikei globai
(0,6 proc.). Visos su amžiumi ir darbu
susijusios valstybės išlaidos 2060 m.
bus maždaug 5,4 proc. didesnės nei
2007 m.

Numatoma, kad bendrojo vidaus
produkto didėjimas didžiausias bus
tik kitą dešimtmetį.

Paprastinamas konsulinių
paslaugų teikimas užsienyje

Delfi.lt – Seimas priėmė Konsu-
linio statuto bei kitų įstatymų patai-
sas, kuriomis siekiama pagerinti kon-
sulinių paslaugų teikimą ir sumažinti
administracinę naštą užsienyje gyve-
nantiems Lietuvos piliečiams.

2010 m. sausio 1 d. įsigaliojus
priimtoms pataisoms, konsuliniai pa-
reigūnai galės išduoti ir keisti pasus
Lietuvos piliečiams bei tvarkyti už-
sienio valstybėse gyvenančių asmenų
gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenis, todėl sutrumpės pasų iš-
davimo ir keitimo bei gyvenamosios
vietos deklaravimo laikas.

Įsigaliojus priimtoms Konsulinio
statuto pataisoms, konsuliniai parei-
gūnai nustatytais atvejais galės pri-
imti sprendimus dėl paso keitimo ir
išdavimo, siųsti paso išrašymo užsa-
kymą Asmens dokumentų išrašymo
centrui prie Vidaus reikalų ministe-
rijos ir tiesiogiai į gyventojų registrą
įvesti duomenis apie deklaruotą as-
mens gyvenamąją vietą.

Konsulinio statuto pataisomis
taip pat atsisakoma reikalavimo le-
galizuoti Lietuvoje reziduojančių už-
sienio valstybių diplomatinių atsto-
vybių ir konsulinių įstaigų išduotus ir
sudarytus dokumentus.

Dėl dokumento išdavimo galima
bus kreiptis ten, kur patogiausia

Elta.lt – Nuo kitų metų sausio 1
d. Lietuvos gyventojai dėl asmens ta-
patybės kortelės ir paso išdavimo ar
keitimo galės kreiptis į atsakingą įs-
taigą, į kurią jiems tai padaryti bus
patogiausia. Seimas priėmė tai nu-
matančias Asmens tapatybės kortelės
ir Paso įstatymų pataisas.

Pagal šiuo metu galiojančias įs-
tatymų nuostatas, pilietis, gyvenan-
tis Lietuvos Respublikoje, dėl paso ar
tapatybės kortelės išdavimo ar keiti-
mo turi atvykti į atsakingą įstaigą pa-
gal gyventojų registre įrašytą jo gy-
venamąją vietą. Nuo sausio 1 d., kai
įsigalios Seimo priimtos įstatymų pa-
taisos, gyventojai galės išvengti tokių
nepatogumų.

Susinervinês dèl žurnalistû klausimû
ministras iškvietè policijâ

Vilnius, lapkričio 17 d. (ELTA) –
Šią savaitę oro linijų bendrovė ,,Star1
Airlines” pradeda nuolatinius skry-
džius iš Vilniaus į Milaną, atkurdama
tiesioginį susisiekimą su Italija iš Lie-
tuvos.

Įmonės vadovo Martyno Laivio
teigimu, ši kryptis bendrovės pla-
nuose buvo numatyta dar veiklos
pradžioje, kadangi keleivių srautai
tarp Lietuvos ir Italijos visuomet bū-
davo dideli, tačiau, nutrūkus tiesio-
giniams skrydžiams, verslo bei poilsio

tikslais keliaujantiems asmenims
tekdavo rinktis gerokai sudėtingesnį
susisiekimą.

Skraidinti į Milaną bendrovė
pradės nuo lapkričio 21 d., siūlydama
du savaitinius skrydžius iš Vilniaus
oro uosto antradieniais ir šeštadie-
niais. Vasaros sezono metu skrydžių
skaičių ketinama didinti.

Planuojama, kad skrydis truks 2
val. 35 min., Milane bendrovės lėktu-
vas leisis Malpensos oro uoste.

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Statybos darb¨ atlikta žymiai mažiau

Vilnius, lapkričio 17 d. (Delfi.lt)
– Kultūros ministras Remigijus Vil-
kaitis, ministerijos koridoriuje už-
kluptas LNK žurnalistų ir išgirdęs
klausimą apie sunkmečiu Valdovų rū-
mams skiriamus milijonus, pavadino
juos ligoniais ir iškvietė policiją. At-
vykus pareigūnams ministras parašė
pareiškimą policijai dėl viešosios tvar-
kos pažeidimo: esą žurnalistai į minis-
teriją įsiveržė be leidimo, trukdė dirbti.

Kadangi buvo parašytas oficialus
pareiškimas, pareigūnams teko ko-
respondentę Rasą Kalinauskaitę ir
operatorių Martyną Andriulevičių
vežtis į policijos komisariatą. Ten
žurnalistams teko parašyti paaiški-
nimus, po to jie buvo paleisti.

Pasak pareigūnų, artimiausiu
metu medžiaga bus išnagrinėta ir ta-
da bus sprendžiama, ar čia yra admi-
nistracinio teisės pažeidimo požymių.

R. Kalinauskaitė pasakojo, jog
lapkričio 12 d. Kultūros ministerijai
išsiuntė laišką, kuriame prašė atsa-
kyti į klausimus apie tai, kam bus
panaudoti 2010 m. ministerijos biu-
džete numatyti 54 mln. litų turto įsi-
gijimui. Pasak žurnalistės, ministe-
rija atsirašinėjo, į klausimus atsaki-
nėjo nekonkrečiai, todėl ji su operato-
rium atvyko į šią valstybinę įstaigą.

Pro apsaugą žurnalistai praėjo be
trukdžių. Koridoriuje kalbantis su at-
stove spaudai iš kabineto išėjo minist-
ras R. Vilkaitis. Pasak R. Kalinaus-
kaitės, ji nusprendė pasinaudoti pro-
ga ir klausimą apie Valdovų rūmų mi-
lijonus uždavė pačiam ministrui. Tai
jam nepatiko.

Žurnalistė teigia, kad R. Vilkaitis
ėmė ją ir operatorių įžeidinėti, pava-
dino ligoniais ir pagrasino iškviesti
policiją. Netrukus jis tai ir padarė.

Vilnius, lapkričio 17 d. (BNS) –
Plaukikas Vidmantas Urbonas ketina
perplaukti Pietų Amerikos ežerą
Titicaca, esantį 4 kilometrų aukštyje.

Šio ežero ilgis – 60 km, vandens
temperatūra – apie 11 laipsnių, toje
vietoje dažnai siaučia pūgos ir gyvena
nuodingos varlės. Anot plaukiko, šį
per Bolivijos ir Peru teritorijas besi-
driekiantį vandens telkinį dar niekas
nėra perplaukęs, ir Peru gyventojai
esą sunkiai įsivaizduoja, kaip tai pa-
daryti.

,,Problemų susikursime tikrai
nemažai”, – taip iššūkio sudėtingumą
apibūdino V. Urbonas.

Triatlonininkas šiam iššūkiui ruo-
šiasi kasdien įveikdamas po 1 km atvi-
ruose vandenyse ir po 4 km baseine.

Sportininkas šį žygį ketina atlikti
ne tik tam, kad garsintų Lietuvos
vardą, bet ir kad atkreiptų dėmesį į
gėlo vandens trūkumo ir užterštumo
problemas pasaulyje.

,,Gėlo vandens stygius – rimta
pasaulinė problema, kuri gali būti
tarpvalstybinių nesutarimų priežas-
timi ateityje. Jau dabar pastebima
migracija iš Afrikos ieškant van-
dens”, – sakė akciją remiančios Ap-
linkos ministerijos vadovas Gedimi-
nas Kazlauskas.

Plaukikas su komanda – gydyto-
jais, dietologais, plaukikais gelbėto-
jais ir kitais – ketina iškeliauti į Pietų
Ameriką lapkričio 20 d. Savaitę laiko
ketinama skirti prisitaikymui, kas-
dien įveikiant po keletą šimtų metrų
aukščio. Plaukimas turėtų prasidėti

lapkričio pabaigoje–gruodžio pradžio-
je. Į Lietuvą V. Urbonas sako grįšian-
tis gruodžio 9 d.

Apie kelionę ketinama kurti fil-
mą ir parengti nuotraukų albumą.

V. Urbonas užsibrėžęs tikslą ak-
cijos ,,Vanduo – tai gyvybė” metu per
5 metus įveikti 5 gėlo vandens eže-
rus, esančius įvairiuose žemynuose.
Kai kurie iš šių vandens telkinių yra
aukštai kalnuose.

Triatlonininkas artimiausiu me-
tu ketina įveikti ir kitus pasaulio gėlo
vandens ežerus: 2010 m. numatomas
plaukimas per Yellow Stone ežerą
Šiaurės Amerikoje, vėliau – Keturių
kantonų ežerą Šveicarijoje, Baikalą
Azijoje, Tana lake Afrikoje ir Great
lake Tasmanijoje.

Kiekvienas plaukimas bus susie-
tas su reikšminga Lietuvai data: šie-
met – Lietuvos vardo tūkstantmečiu,
2010 m. – Žalgirio mūšio 600-osiomis
metinėmis, 2011 m. – pirmojo trėmi-
mo 70-osiomis metinėmis, 2012 m. –
Kauno antisovietinio pasipriešinimo
40-osiomis metinėmis, 2013 m. –
sukilimo prieš Rusijos imperiją 150-
osiomis metinėmis.

V. Urbonas yra plaukęs Nemunu,
perplaukęs Baltijos jūrą. Dėl prastų
oro sąlygų jam nepavyko perplaukti
Lamanšo sąsiaurio tarp Didžiosios
Britanijos ir Prancūzijos.

Po žygio Nemunu 1999 m. spor-
tininkui ne vieną savaitę teko pra-
leisti ligoninėje. Medikai tąkart jam
nustatė inkstų ligą.

Vilnius, lapkričio 17 d. (Lietu-
viams.com) – Trečią 2009 m. ketvirtį
statybos įmonės savo jėgomis atliko
darbų už 1,663 mln. litų to meto kai-
nomis, t. y. 48 proc. mažiau nei trečią
2008 m. ketvirtį, skelbia Statistikos
departamentas.

Lietuvos teritorijoje atliktų dar-
bų vertė sudarė 1,621 mln. litų (97
proc. visų darbų), už šalies ribų at-
likti darbai sudarė 3 proc. darbų, ar-
ba 42 mln. litų.

Daugiausia (55 proc.) šalyje at-
likta inžinerinių statinių statybos
darbų. Pastatų statybos darbai suda-

rė 45 proc. Naujos statybos darbų at-
likta už 618 mln. litų, tai sudarė 38
proc. visų šalyje atliktų statybos dar-
bų vertės.

Statybos darbams įtakos turi se-
zoniškumas. Trečią 2009 m. ketvirtį,
palyginti su šių metų antru ketvirčiu,
statybos darbų šalies teritorijoje at-
likta 6 proc. daugiau. Atliktų staty-
bos darbų pokyčiams darbo dienų
skaičius įtakos neturėjo.

2009 m. sausio–rugsėjo mėn. ša-
lyje atlikta statybos darbų už 4,567
mln. litų, t. y. 47 proc. mažiau negu
per atitinkamą 2008 m. laikotarpį.

Darbingi žmon∂s sudarys tik pusê gyventojû�

,,Problemų susikursime tikrai nemažai”, – taip iššūkio sudėtingumą apibūdino
V. Urbonas.      Delfi.lt nuotr.   
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Piratai užgrobè chemines 
medžiagas plukdantî tanklaivî

BIUSELIS
ES ministrai sutiko, kad Alba-

nijai reikia leisti žengti pirmyn, sie-
kiant įstoti į Bendriją, praneša BBC.
Jai suteikiama galimybė vadintis ES
kandidate – tai pirmas žingsnis ilga-
me kelyje, siekiant prisijungti prie 27
šalių Bendrijos. Dabar Europos Ko-
misija turi įvertinti Albanijos pasi-
rengimą pradėti derybas dėl prisi-
jungimo prie ES. Jeigu Albanijai bus
leista pradėti šias derybas, ji taps ofi-
cialia kandidate stoti į ES kartu su
Kroatija, Makedonija ir Turkija. Ta-
da jai reikės pradėti didelio masto
politines ir ekonomines pertvarkas. 

LONDONAS
Italijos užsienio reikalų minis-

tras Franco Frattini duodamas inter-
viu britų laikraščiui ,,Times” paragi-
no kurti vieningą ES kariuomenę,
kai jau visos ES narės pritarė ES per-
tvarkų sutarčiai. ,,Kiekviena šalis su-
dvejina savo pajėgas, kiekviena siun-
čia šarvuočius, tankus, lėktuvus į Af-
ganistaną”, – kalbėjo jis ir nurodė,
kad ,,būtina turėti Europos armiją”.
,,Tokiu būdu mes sutelktume savo
išteklius”, – aiškino F. Frattini. 

BERLYNAS
Vokietijoje už 58 žydų darbinin-

kų nužudymą teisiamas 90 m. buvęs
SS narys, praneša BBC. Vyriškis kal-
tinamas tuo, kad Antrojo pasaulinio
karo pabaigoje Austrijos kaime nužu-
dė daug žydų darbininkų. Teismas jį
įvardino kaip buvusį kariškį iš Duis-
burgo. Austrijos žydų draugijos na-
riai rado aukų palaikus 1995 m. ma-
siniame kape.

HAGA
Gėda ir neramu Nyderlandų ka-

ralienę Beatričę saugančioms tarny-
boms. Žurnalistams pavyko įsinešti į
karalienės rūmus sprogmenis, pra-
neša vokiečių naujienų tinklalapis
spiegel.de. Apie spalio 22 d. įvykdytą
žurnalistinį bandymą pranešta tele-
vizijos SBS laidoje ,,Undercover in
Nederland”. Meistrais apsimetusiems
žurnalistams pavyko sunkvežimiu
nugabenti sprogstamas medžiagas.
Tik po šio reportažo saugos tarnybos
sujudo ir pranešė, kad bus griežtina-
ma asmenų, norinčių patekti į kara-
lienės rūmus Hagoje, kontrolė.

DUBLINAS
Buvęs Airijos ministras pirmi-

ninkas John Bruton paskelbė kelsiąs
savo kandidatūrą į pirmojo Europos

Sąjungos prezidento pareigas –
sprendimas turėtų būti priimtas po
kelių dienų ES viršūnių susitikime.
Pasak J. Bruton, trijų partijų koalici-
jos vadovo ir penkerių metų ES
ambasadoriaus Washington, DC dar-
bo patirtis leidžia jam teigti, kad įgyti
įgūdžiai būtų naudingi šiose naujose
pareigose.

MASKVA
Maskvoje buvo nušautas aktyvis-

tas, priklausęs antifašistiniam jauni-
mo judėjimui, kuris neretai susirem-
davo su vietos ultranacionalistais,
pranešė Rusijos tyrėjai. Pastaraisiais
metais Rusijoje suaktyvėjo jaunimo
grupuotės, kurios save vadina ,,an-
tifašistinėmis” arba ,,antifa”. Šis
judėjimas tapo atsaku į šalyje stiprė-
jančias rasistų gaujas, kurios pul-
dinėja neslaviškos išvaizdos imigran-
tus ir žmones, kuriuos jie laiko
priešiškais Rusijai.

BEIJING
Kinija ir JAV laikosi bendros

nuostatos, kad Iranui teks susidurti
su pasekmėmis, jeigu jis nesutiks pa-
teikti daugiau informacijos apie savo
branduolinę programą, antradienį
sakė Jungtinių Valstijų prezidentas
B. Obama po derybų Kinijos vadovu
Hu Jintao. B. Obama žurnalistams
sakė, jog jis ir Kinijos prezidentas
,,sutarė, jog Irano Islamo Respublika
privalo pateikti tarptautinei bendri-
jai patikinimus, kad jos branduolinė
programa yra taiki ir skaidri”.

* * *
Kinijos šiaurėje nuslinkusi že-

mės nuošliauža nusinešė 23 anglia-
kasių ir jų šeimų narių gyvybes,
pranešė Kinijos valstybinė žiniasklai-
da. Nelaimė pirmadienio vakarą įvy-
ko Šansi provincijos Džongjango apy-
gardoje. Nuošliauža užgriuvo penkis
namus. Gelbėtojams pavyko ištrauk-
ti du gyvus žmones. Šansi ir daugely-
je kitų šiaurinių Kinijos provincijų
pastarosiomis dienomis neįprastai
anksti ir gausiai prisnigo bei atšalo.

WASHINGTON, DC
NASA daugkartinis erdvėlaivis

,,Atlantis” išgabeno į Tarptautinę
kosmoso stotį (TKS) atsarginių dalių
krovinį ir mikroskopines kirmėles,
kurios gali padėti mokslininkams
išsiaiškinti raumenų distrofiją kos-
mose. Erdvėlaivis ir 6 astronautai iš
Kennedy kosmoso centro Floridoje
pakilo sklandžiai. Ši misija truks 11
dienų, jai baigiantis į žemę bus par-
skraidinta JAV astronautė Nicole
Stott, kuri TKS dirbo nuo rugpjūčio.

EUROPA

Çekai švençia komunizmo žlugimo
ir ,,aksominès revoliucijos” 20-metî

AZIJA

Praha, lapkričio 17 d. (AP/BNS)
– Čekai, kurių šalis šiuo metu yra
įklimpusi į gilią politinę krizę, visoje
šalyje išėjo į miestų gatves paminėti
20-ųjų komunizmo žlugimo ir ,,akso-
minės revoliucijos” metinių, kurios
taip pat švenčiamos parodomis,
koncertais, kalbomis ir mitingais.

Sostinėje Prahoje tūkstančiai
žmonių dalyvavo atkartojant studen-
tų protestą, kuris sukėlė ,,aksominę
revoliuciją”, taikiai nuvertusią kelis
dešimtmečius tuometinę Čekoslova-
kiją valdžiusį komunistų režimą.

1989 m. lapkričio 17-oji prasidėjo
ugningomis kalbomis universiteto
miestelyje Prahoje, kurios įkvėpė
tūkstančius studentų žygiuoti į mies-
to centre esančią Šv. Vaclovo aikštę.
Sutemus teisėsaugos pareigūnai ėmė-
si griežtų priemonių – mušė demons-
trantus lazdomis. Per grumtynes
buvo sužeista šimtai žmonių. Tačiau
vėlesnėmis dienos minios sparčiai
augo, o demonstrantai skandavo:
,,Jūs jau pralaimėjote!”

Jie buvo teisūs. Iki gruodžio 5 d.,
po Berlyno sienos griuvimo ir komu-
nizmo žlugimo visame regione, Čekos-
lovakija jau turėjo naują vyriausybę.
Gruodžio 29 d. dramaturgas ir disi-
dentas Vaclav Havel, kuris kelerius

metus sėdėjo kalėjime, parlamenta-
rų buvo išrinktas pirmuoju po pusės
amžiaus demokratiniu šalies prezi-
dentu, nors parlamente tada dar vy-
ravo griežtosios linijos komunistai.

Taikų šio istorinio pasikeitimo
pobūdį ir V. Havel vaidmenį gyrė dau-
gelis. ,,Jūsų dvasia, jūsų drąsa įkvėpė
pasaulį”, – sakė JAV prezidentas
Barack Obama vaizdo žinutėje, kuri
šį savaitgalį buvo parodyta per V.
Havel organizuotą koncertą.

,,Keliaudamas per Rytų Europą į
Ukrainą, Gruziją ir kitas vietas, ma-
tau, kad jūs esate demokratijos pa-
vyzdys”, – neseniai lankydamasis
Prahoje sakė JAV viceprezidentas Joe
Biden.

,,Pew Global Attitudes Project”
apklausa rodo, kad iš devynių poko-
munistinių valstybių tik Čekijoje ir
Lenkijoje dauguma žmonių sako, kad
žmonėms dabar geriau nei buvo at-
sisakant komunizmo. Tačiau tų re-
voliucijos dienų euforija seniai bai-
gėsi. 88 proc. čekų sako esą nepa-
tenkinti dabartine politine padėtimi
– tai rodo neseniai atlikta apklausa.

Šiuo metu Čekiją valdo silpna
laikinoji vyriausybė, o nauja vyriau-
sybė bus sudaryta tik po visuotinių
rinkimų gegužės mėnesį.

Vilnius, lapkričio 17 d. (BNS) –
Somalio piratai netoli Seišelių salų
užgrobė chemines medžiagas gabe-
nantį tanklaivį. Šis užpuolimas pa-
tvirtino, jog užpuolikai plečia savo
veiklos zoną tarp Tanzanijos ir Mal-
dyvų.

Tanklaivis buvo užpultas pirma-
dienį į šiaurės vakarus nuo Seiše-
liams priklausančios Aldabros salos.
Šis koralinis atolas yra už maždaug
1,150 kilometrų nuo Seišelių ir yra
arčiau Tanzanijos ir Madagaskaro.

Vienas jūrų laivybos šaltinis,
pageidavęs likti nežinomu, nurodė,
kad pagrobtas laivas antradienio rytą
buvo pastebėtas plaukiantis į šiaurę
Somalio link. Kol kas nežinoma, su

kokios šalies vėliava plaukioja tas
laivas ir kokio dydžio jo įgula.

Didžiausias jūrų pajėgas turin-
čios šalys pernai pradėjo siųsti savo
laivus į Adeno įlanką, siekiant pa-
žaboti piratus, keliančius grėsmę vie-
nam iš svarbiausių pasaulyje jūrų
laivybos kelių.

Dėl šios priežasties piratų akty-
vumo centras persikėlė į Indijos van-
denyną, kurio didžiulėje teritorijoje
daug sunkiau budėti. Piratai pradėjo
rengti užpuolimus prie Seišelių salų
ir dar toliau. Pastarąjį mėnesį daugu-
ma Somalio piratų išpuolių prieš už-
sienio laivus buvo įvykdytos Seišelių
ekonominės zonos vandenyse arba
netoli to regiono.

Pasaulio naujienos

JAV

V. Havel sakė, kad, nepaisant problemų, jo šalis vis dar žengia teisingu keliu.
Reuters/Scanpix nuotr.

RUSIJA



kalbą. Ispaniškai „Užmirštieji bal-
tai”, išversti Argentinoje gyvenusio
C. Juknevičiaus, pasirodo 1974-ai-
siais 3,000 egzempliorių tiražu. Iš jų
1,000 knygų lieka Argentinoje, po
500 pasiekia Kolumbiją, Venesuelą,
Urugvajų. Tuo metu A. Liepinaitis
jau rūpinasi, kas išverstų knygą į
anglų kalbą. Šio darbo imasi A. Lie-
pinaičio draugas, filosofijos daktaras
Algis Mickūnas. Netrukus knyga
pasirodo ir prancūzų kalba – šį lei-
dimą paremia daktaras Leonas
Kriaučeliūnas su žmona Irena. 

Šį leidimą Bazelyje J. Eretas
gauna 1975-ųjų pradžioje ir klausia
A. Liepinaičio, ar nebūtų įmanoma
„Užmirštuosius baltus” išleisti ir ki-
nų kalba, nes „jeigu tuo mums pavyk-
tų pasiekti Kinijos atstovybes, kurios
veda aršią kovą su Maskva, tai būtų
tikras laimikis. Ypač dabar, po ‘Hel-
sinkio’, kuris mums daro tiek ža-
los”.

Kinų kalba knyga nebuvo išleis-
ta, bet 1975-aisiais pasirodė jos por-
tugališkas leidimas – į šią kalbą „Už-
mirštuosius baltus” išvertė kunigas
Antanas Saulaitis. Paskutiniame sa-
vo A. Liepinaičiui rašytame laiške J.
Eretas džiaugėsi, kad į italų kalbą
knygą išvertė Romoje gyvenęs Stasys
Lozoraitis.

„Drauge” Amerikos lietuvių žur-
nalistų sąjungos atstovas Karolis
Milkovaitis rašė, kad profesorius J.
Eretas, „parašydamas ‘Užmirštuo-
sius baltus’, gal kiek apmalšino jo
krūtinę deginantį skausmą, bet neži-
nojo jo darbo tolimesnio likimo. Jo
balsas tikriausiai būtų likęs šauksmu
tyruose, jei kažkur lietuvių pabėgėlių

tarpe nebūtų atsiradęs asmuo, dir-
bantis ta pačia ‘jausmų banga’, kuris
išgirdo ir suprato to šauksmo galią”. 

A. Liepinaitis labai norėjo, kad ši
knyga būtų išleista ir lietuvių kalba.
Jo svajonei buvo lemta išsipildyti tik
prieš keletą metų – lietuviškai knyga,
išversta Klaipėdoje gyvenančios Da-
lios Kisieliūnaitės, pasirodė 2001
metais 3,000 egzempliorių tiražu.
Baigęs šią misiją, A. Liepinaitis rūpi-
nosi ir kitais dalykais.

* * *
Jo skambučių iš Riverside su-

laukdavau labai dažnai, jis mėgdavo
skambinti tuo metu, kai Lietuvoje
būdavo vidurnaktis. A. Liepinaičiui
rūpėjo daug dalykų – po apsilankymo
Pažaislio vienuolyne jis ėmėsi žygių,
kad įvairiomis užsienio kalbomis
būtų išleisti lankstinukai apie šį
architektūros šedevrą. Kitą kartą
paskambinęs jis mane ragino pasis-
tengti, kad būtų atgaivinta laivinin-
kystė Nemunu, kad turistai pakeliui
galėtų sustoti ir pasigrožėti įvairio-
mis vietomis. Jam rūpėjo ir kuo di-
desnis Šiluvos išgarsinimas.

Iš Lietuvoje apsilankiusių savo
pažįstamų išgirdęs, jog vyresnio am-
žiaus tautiečiams labai sunku užlipti
į Gedimino kalną Vilniuje ir ap-
lankyti pilį, A. Liepinaitis manęs pra-
šė kaip nors pasiekti, kad į šį kalną
būtų pastatytas keltuvas. Iš pradžių
šis sumanymas atrodė sunkiai įgy-
vendinamas, bet kai apie tai pasikal-
bėjau su ilgamečiu Seimo nariu iš
Marijampolės Algiu Rimu, šis minė-
tą sumanymą perdavė tuomečiam
premjerui Algirdui Brazauskui, o kel-
tuvo statymo ėmėsi jo patarėjai. Ir
jau po kelių mėnesių iš Austrijos at-
gabentas keltuvas buvo sumontuotas
ir paleistas. Šią istoriją mažai kas
žino, bet kai lankausi Vilniuje ir einu
pro Gedimino kalną, visada prisime-
nu A. Liepinaitį ir pasidžiaugiu jo įgy-
vendintu sumanymu.

Kai apsilankiau Amerikoje pirmą
kartą 2000-aisiais metais, viešėjau A.
Liepinaičio ir jo žmonos Lydios na-
muose, ten buvau kelias dienas ir
apsistojęs, daug bendravome. Aplan-
kiau jį ir antrosios viešnagės metu
2005 metų birželį. Tada A. Liepinai-
tis jau buvo susirūpinęs savo sveika-
ta, sakė, kad serga, o dar laukia daug
neįgyvendintų darbų. Tada ir pagal-
voti negalėjau, kad jau po keturių
mėnesių išgirsiu apie staigią inžinie-
riaus mirtį. 74-erių sulaukęs didelis
Lietuvos patriotas, įdomus pašneko-
vas ir neeilinė asmenybė amžinojo
poilsio atgulė Lietuvių tautinėse ka-
pinėse Čikagoje. 
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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

A. Liepinaitis padarė labai daug, kad
pasaulis J. Ereto dėka daugiau suži-
notų apie okupuotą Lietuvą.

Šveicaro darbus Lietuvai įamžino 
čikagiškis inžinierius

* Moteris ieško darbo su gyvenimu
ar su grįžimu namo. Vairuoja, doku-
mentai, anglų kalba. Tel. 773-816-
6947.

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo kelioms valandoms iš ryto, gali
pakeisti savaitgaliais, arba ofisų valy-
mo darbo. Tel. 708-691-6996.

Balzeko lietuvių kultūros
muziejui reikalinga valytoja.
Būtina turėti legalius doku-
mentus. Prašome kreiptis į
Stanley Balzeką telefonu

773-582-6500

SIÙLO DARBÂIEÍKO DARBO

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Lapkričio 15 dieną sukako lygiai
90 metų nuo tos dienos, kai į Lietuvą
iš savo gimtinės Bazelio miesto Švei-
carijoje pirmą kartą atvyko garsus
Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkas,
filosofijos daktaras, profesorius, Lie-
tuvių katalikų mokslų akademijos
akademikas ir garbės narys, literatū-
ros istorikas, publicistas, visuomenės
veikėjas Juozas Eretas (1896–1984).
Apie šią iškilią asmenybę jau ne kartą
rašyta „Draugo” puslapiuose, tačiau
šįkart norėtųsi papasakoti apie Či-
kagoje daug metų gyvenusio inžinie-
riaus Algio Liepinaičio (1931–2005)
pastangas išgarsinti šio mokslininko
veiklą ir darbus įvairiose šalyse.

Vos trylikos metų su tėvais į Vo-
kietiją pasitraukęs, Hanau lietuvių
gimnazijoje mokęsis bei vėliau kari-
nėje srityje dirbęs A. Liepinaitis į
Ameriką atvyko 1957 metais. Ilinois
Institute of Technology jis įsigijo
inžinieriaus išsilavinimą. A. Liepi-
naitis nemažai metų gyveno Riversi-
de, IL, čia vertėsi nekilnojamojo turto
pardavimais. 

Su A. Liepinaičiu susipažinau
1995-aisiais, kai jis po daugelio metų
pirmą kartą atskrido į Lietuvą. Tada,
pirmą kartą susitikus Marijampolėje,
jis man papasakojo apie pagrindinį
savo gyvenimo tikslą – pastangas,
kad garsiojo Juozo Ereto darbai ir
kūryba būtų geriau žinoma visame
pasaulyje.

Tos vienintelės kelionės į Lietuvą
metu gimtajai šaliai A. Liepinaitis

atvežė ypatingą dovaną – didelį albu-
mą, kuriame buvo surinktas jo susi-
rašinėjimas su J. Eretu, dokumentai,
pasakojantys apie tai, kaip buvo or-
ganizuotas leidinio „Užmirštieji bal-
tai” vertimas į įvairias užsienio kal-
bas.

Pakviestas į Kauną 1919 metų
lapkritį, J. Eretas dirbo užsienio rei-
kalų ministerijos patarėju. Jau 1920-
aisiais jis įsteigė Lietuvos telegramų
agantūrą ELTA, netrukus buvo iš-
rinktas į Lietuvos Seimą, iki pat
1940-ųjų dirbo Lietuvai įvairiose sri-
tyse. 1925 metais jis vedė studentę
Oną Jakaitytę ir nuo to laiko, norė-
damas pabrėžti šeimos lietuviškumą,
pasirašinėdavo Juozas Eretas-Jakai-
tis. Šeima susilaukė sūnaus Juozo,
dukterų Aldonos, Birutės ir Julijos.
Trys iš šių vaikų Lietuvoje lankėsi
1996 metais, kai buvo minimos J.
Ereto 100-osios gimimo metinės.

1941-aisiais šeima grįžo į gimtąjį
J. Ereto Bazelį. Jis niekada nepamir-
šo savo antrosios tėvynės Lietuvos, ir
1973 metais išleido nedidelę studiją
„Užmirštieji baltai” vokiečių kalba,
kur dar kartą priminė apie tris pa-
vergtas Baltijos valstybes. Ši knyga
netrukus pateko į A. Liepinaičio ran-
kas, ir būtent jis ėmėsi žygių, kad lei-
dinys būtų išverstas į anglų, pran-
cūzų, italų, ispanų, portugalų kalbas.
Inžinierius nuolat platino šį leidinį
ambasadose, konsulatuose, tarp poli-
tikų ir žurnalistų Šiaurės ir Pietų
Amerikoje, Europoje. Nuolat ieško-
damas rėmėjų, leidėjų, vertėjų, jis
labai daug dirbo, o vieno tokio „va-
jaus” metu pateko į sunkią avariją,
kurioje vos nežuvo ir kurios pada-
rinius jautė visą likusį gyvenimą.

„1972 metais Kauną ir Lietuvą
sukrėtė Romo Kalantos susidegini-
mas, ir norėjosi kažkuo prisidėti prie
Lietuvos išgarsinimo ir kovos prieš
okupaciją. Į rankas man atsitiktinai
pateko J. Ereto leidinys, ir ėmiausi
darbo, kad kuo daugiau žmonių įvai-
riose šalyse sužinotų apie pavergtą
šalį”, – pasakojo Lietuvoje apsilankęs
A. Liepinaitis.

Didžiuodamasis jis rodė 13 laiš-
kų, kuriuos buvo gavęs iš profeso-
riaus. Tuose laiškuose – garsiojo švei-
caro rūpestis dėl Lietuvos, patarimai
dėl knygos „Užmirštieji baltai“ ver-
timų, jo padėkos A. Liepinaičiui. Vi-
sus šiuos dokumentus A. Liepinaitis
perdavė Kauno Vytauto Didžiojo karo
muziejui. 

Jau pirmajame savo laiške 1973
metų gegužę J. Eretas pažada A.
Liepinaičiui išsiųsti savo knygas. Tų
pačių metų vasarą A. Liepinaitis pra-
deda ieškoti knygos vertėjo į ispanųJuozas Eretas.

Vitas J. Sirgėdas, gyvenantis Novi, MI, užsiprenumeravo „Draugą”
metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Regina Juchnevičius, gyve nanti Arlington Heights, IL,  skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Skaitytoja kartu su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Rimvydas  Rimkus, gyvenantis Oak Brook, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo laikraščio leidybai 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Lithuanian  Chamber of Commerce of America parėmė
„Draugo”  leidybą 50 dol. auka. Dėkojame už Jūsų paramą.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
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Žiemos šventėmis – „krizinė“ Kalėdų eglutė

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 121

Dauguma šiame darbe buvo iš-
dirbę jau po keliolika metų. Visi buvo
vietiniai gyventojai, iš aplinkinių
kaimų. Prisimenu, buvo du broliai
Raižiai, jaunesnis – vardu Vladas. Jie
gyveno už poros kilometrų nuo dar-
bovietės. Katilinės kūriku dirbo toks
Germanavičius – kresnas, neaukšto
ūgio (nežinau, ar jis buvo artimas gi-
minė mano kaimynui – kalviui; tokia
pavarde jų čia gyveno ir daugiau).

Pas direktorių Augūną ,,į sve-
čius” iš Giedraičių dažnai atvažiuo-
davo ten stovinčio NKVD ,,garni-
zono” (įgulos) vadas Sockij, kuris
prisivaišindavo spirito bei pasiimda-
vo dar keletą kariškų gertuvių –
,,baklagių” su savim. Sockis dažnai
atvažiuodavo su kelių stribų kom-
panija, kurie, irgi direktoriaus parė-
dymu, gaudavo po ,,baklagę”’. Kar-
tais NKVD karininkas atvažiuodavo
su ,,savo” ,,Harley Davidson” moto-
ciklu (turbūt – karo grobis), bet prisi-
lakęs, vakare skambindavo į Gied-
raičius, kad tenykščiai stribai atva-
žiuotų su vežimu jo pasiimti.

Šis rusų enkavėdistas kapitonas
nė karto manęs nepaklausė, nei kaip
aš čia atsiradau, nei kas aš toks. Be
to, ir aš pats stengdavausi kuo ma-
žiau su juo susitikinėti. Beje, to pa-
geidavo ir pats direktorius. Pasi-
painioję stribukai dažnai klausdavo,
iš kur esu ir ką čia veiksiu, bet, per-
spėtas Augūno, į kalbas nesileisda-
vau, sakydavau, kad esu direktoriaus
giminaitis.

Iš gyvenimo Juodiškiuose ryš-
kiausia mano atmintyje pasiliko tai,
kad čia dirbdamas aš savo akimis
pamačiau, kaip elgėsi trijų rūšių par-
tizanai – tikrieji Lietuvos laisvės
kovotojai – žaliukai, ,,lenkų parti-
zanai” – tikri banditai iš AK (,,Armi-
jos krajovos”) ir ,,partizanai”.

Vieną spalio mėnesio vakarą nuo
Šešuolių miškų pusės netikėtai at-
vyko didelis būrys žaliukų – parti-
zanų. Jie gausiai apsupo visą spirito
varyklos teritoriją (apie tai sužino-
jome tik vėliau iš aplinkinių vals-
tiečių). Tuo tarpu ,,mūsų” stribai
pasinaudojo tamsa ir metę šautuvus,
pabėgo. Tuo laiku buvau pas direk-
torių bute, kur kartu vakarieniavome
(tada jis mane valgydindavo, nes
dirbau ten nelegaliai – buvau regis-
truotas Kauno mieste). Taip, mums
bevalgant vakarienę, staiga įėjo trys
ginkluoti vyrai, kurių vienas vilkėjo
lietuviška kariška uniforma. Vėliau
įėjo dar viena mergina su juodais,
ilgais plaukais, taip pat ginkluota. Ji,
atrodo, buvo apsirengusi taip pat
kareiviška palaidine ir sijonu. Visi
buvo ginkluoti automatais (dauguma
vokiškais) ir granatomis (puolamo-
siomis ir ginamosiomis). Ant kariškio
rankovės buvo trikampė lietuviška
vėliavėlė su ,,Geležinio vilko”, jeigu
neapsirinku, emblema trikampyje.
Dauguma vyrų buvo ilgais plaukais,
kiti ir barzdoti.

Visi buvo apsirengę pagal išgales
tvarkingai. Iš viso suskaičiavau 9
kovotojus. Tai tie, kuriuos aš mačiau,
visą laiką būdamas pastato viduje,
nors paskui žmonės pasakojo, kad
žaliukų tada buvo žymiai daugiau.
Jie buvo pasklidę po visą apylinkę.

Partizanai spirito varykloje apsi-
lankydavo ir anksčiau, bet ne taip
gausiai; nors manęs tuo metu varyk-
loje nebūdavo, arba dar nebuvo.

Įėję mandagiai pasisveikino ir
paprašė direktoriaus paduoti šautu-
vus, kurie stovėjo kambario kampe.
Jų buvo du. Šautuvai buvo laikomi
,,apsiginti nuo banditų” (stribai pa-
bėgdami pametė kitus du šautuvus).
Direktorius išbalęs pasikėlė nuo už-
stalės ir padavė ginklus. Tuomet par-
tizanai pareikalavo atiduoti asmeninį
ginklą – pistoletą. Direktorius taip
pat įvykdė įsakymą. Partizanai į
antrą aukštą atvedė visus darbi-
ninkus, kurie tuo metu dar dirbo va-
rykloje. Administracijoje buvo tik du
žmonės: buhalteris ir sandėlininkas-
sąskaitininkas. Darbininkų buvo še-
ši, iš kurių brolius Raižius jau minė-
jau. Sukviestieji darbininkai buvo
susodinti ant suolų, o administracijos
darbuotojai buvo sustatyti už stalo,
prie sienos. Ten teko ir man atsistoti,
kadangi buvau užtiktas valgant su
direktorium. Direktoriaus žmonai,
kuri tuo metu buvo atvažiavusi iš
Kauno, partizanai įsakė nukraustyti
indus nuo stalo ir būti virtuvėje su
tarnaite.

Čia barzdotas karininkas (laip-
snio nepastebėjau) pradėjo klausinėti
darbininkų:

– Na, kaip vyrai, ar neskriaudžia
jūsų ,,draugas” direktorius?

Visi pasisakė palankiai ir net
pagyrė. Direktoriui teko baimingai
klausytis, ką apie jį mano jo vadovau-
jami darbuotojai. Šiam ,,tardymui”
besibaigiant, priėjo eilė ir man.

– Aš – Leonas Čerškus. Varykloje
dirbu sunkvežimio vairuotoju, – pri-
sistačiau, kaip darė ir prieš mane
kalbėjusieji. Karininkas sukluso:

– Pakartok savo pavardę.
– Čerškus, – dar kartą aiškiai

ištariau. Tuo metu viską užrašinėjo
mergina, ant stalo pasidėjusi parti-
zanų rašomąją mašinėlę (spirito va-
rykla turėjo tik rusiško šrifto ma-
šinėlę). Supratau, kad ji yra to būrio
sekretorė. Tardant buhalterį, unifor-
muotas karininkas atsistojo ir įsak-
miai kreipėsi į mane:

– Einam paskui mane.
Perėję virtuvę, kur sėdėjo išbalu-

sios moterys, išėjome į laiptinės
prieškambarį. Čia, patamsėje, šis
karininkas jau gan draugiškai pak-
lausė:

– Ar tu turi brolius Jurgį ir Vin-
cą?

– Taip, – patvirtinau aš, – tai
mano broliai.

– Sakyk tada, kur jūs anksčiau
prieš karą gyvenote? – jis netikėtai
paklausė adreso. Aš pasakiau. Įsitiki-
nęs, kad nemeluoju, jis pradėjo klau-
sinėti apie mūsų šeimą. Kiek pats
žinojau, aš papasakojau apie karo iš-
blaškytos šeimos likimą.

– Na, ar atpažinai dabar mane? –
tuomet jis paklausė.

– Ne, nepažinau. Kad ir norėda-
mas, aš patamsyje jūsų pažinti nega-
lėčiau, o dar barzdoto, – atsakiau. Ir
tai buvo tikra teisybė – niekaip ne-
galėjau atpažinti šio vyro. Jis nusi-
juokė ir negarsiai ištarė:

– Ar prisimeni Vietrinus?
Tai paklausė pašnibždomis, tad

aš galėjau ir neteisingai užgirsti.
Vietrinus aš pažinojau iš mano brolių
draugų tarpo. Vienas iš brolių Vietri-
nų tada buvo gan žinomas Kaune
sportininkas – bėgikas. Tad į klausi-
mą atsakiau teigiamai. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.
1. Aš niekad nesu mačiusi lietu-

viškos kultūros bent kur kitur, iš-
skyrus Ameriką ar Lietuvą. Labai no-
riu pamatyti, kaip Lotynų Amerikos
lietuviai išlaiko lietuvybę gyvą.

2. Tikiuosi geriau suprasti, ką
reiškia būti lietuviu, gyvenant ne
Šiaurės Amerikoje. Taip pat tikiuosi
pagerinti savo lietuvių kalbos žinias
per tą trumpą laiką būdama aplinko-
je, kur lietuvių kalba yra vartojama
nuolat.

3. Labai mėgstu lietuvišką kul-
tūrą, kuri yra sukurta ir kuriama
išeivijoje. Nežinau, ar ji yra panaši į
kultūrą, kuri egzistuoja Lietuvoje
dabar, bet ji yra Lietuvos istorijos
dalis. Tai yra labai brandi istorija. Aš
galiu tik stebėtis žinodama, kad visi
Amerikos lietuviai, kuriuos aš pažįs-
tu, pradėjo nuo to pačio taško.

4. Priklausyti lietuvių benduo-

menei yra labai svarbu. Tai yra labai
naudinga patirtis, kuri primena man,
iš kur aš atkeliavau. Nedalyvauju
taip dažnai lietuviškuose renginiuo-
se, kiek  norėčiau, tačiau jaučiuosi
nuostabiai, kai galiu juose būti. Visa-
da nešuosi kultūrą su savimi.

5. PLJS stiprina lietuvių ben-
druomenę padėdama lietuviams iš
įvairiausių šalių susirinkti kartu ir
mokytis vienam iš kito, ką reiškia
būti lietuviu skirtingose pasaulio val-
stybėse. Manau, kad tai padeda JAV
LJS pabūti burbulo išorėje. Gali būti
labai lengva pamiršti, kad yra lietu-
vių, kurie gyvena ne tik JAV ir
Lietuvoje. PLJS leidžia mums labiau
suartėti su tais, kurie atkeliauja iš
kitų kultūrų.

Bus daugiau.

Kalbino Kristina Mattienė

JAV LJS atstovai  XIII Pasaulio
lietuvių jaunimo kongrese 

Ekonominio nuosmukio metu
artėjant pagrindinėms žiemos šven-
tėms, Didžiosios Britanijos preky-
bininkai siūlo išeitį – įsigyti „krizinę”
Kalėdų eglutę (angl. crisis tree). Šiais
metais Londone madingiausia turėti
ne tradicinę žaliaskarę kalėdinę eg-
lutę, o pagamintą iš vielos ir sukli-
juotų popieriaus skiaučių (pranc.
papier-mache).

Sostinėje per šias žiemos šventes
londoniečių namus papuoš į nudžiū-
vusį ir baltais aerozoliniais dažais
nupurkštą medį panašūs kūriniai su
keliais plastmasiniais žaisliukais bei
neryškiomis lemputėmis. Manoma,
jog naujoji eglutė turėtų tapti sim-
boliniu priminimu, kad praėję metai
buvo nelengvi.

Vienas iš svarbiausių Kalėdų
simbolių pirkėjus vilioja nedidele
kaina ir aukščiu, siekiančiu 2 metrus.
„Naujovė” kainuoja apie 50 svarų

sterlingų (apie 193 litus) ir yra kelis
kartus pigesnė už natūralią eglutę.
Dviejų su puse tūkstančio Kinijoje
pagamintų „krizinių” eglučių siunta
Britanijos sostinėje buvo išpirkta iki
šv. Kalėdų likus pusantro mėnesio.
Neatmetama galimybė, kad tokia
eglutė bus pastatyta ir Buckingham
rūmuose. Taip būtų parodyta, kad
Anglijos karališkoji šeima jungiasi su
šalies gyventojais.

Anglija.lt

Čikagoje, Brighton Park rajone,
išnuomojamas 2-jų kambarių ir vir-
tuvės butas. Ramus rajonas, erdvus
uždaras kiemas, arti Orange line

traukinuko ir netoli 55-to greitkelio.
Kaina 400 dol./mėn., įeina apšildy-
mas ir elektra. Tel. 773-376-6256

IÕNUOMOJA
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„Saulutė” ir jos spinduliai
ONA ALIŠYTÈ-ŠULAITIENÈ

Lietuvių kalba – ar ne vienintelė
tarp visų kitų pasaulio kalbų, turinti
labai daug įvairiausių malonybinių
žo delių įprastiniams kasdieniniams
žodžiams pagražinti. Poetiška lietu-
vio siela šiais malonybiniais žodeliais
atskleidžia savo polinkį į santykių su
jį supančia aplinka švelnumą, subti -
lumą, natūralų įgimtą estetinį požiū -
rį į grožį, į bendravimo būdą tiek su
sa vo pačiais artimaisiais (motina, tė -
vu, broliais, seserimis), tiek su kai-
my nais, pažįstamais, apskritai su vi -
sais. O kaip meiliai mūsų kalboje yra
vadinama saulė, kiek daug ji turi
gražiausių savo vardo malonybinių
žodelių – apibūdinimų, ne tik išreiš-
kiančių lietuvio dėkingumą jai už tei -
kiamą šviesą, šilumą, pavasarį atgim-
stančią gyvybę, bet ir charakterizuo-
jančių lietuvių kalbos žodyno tur tin -
gumą, jo poetiškumą: saulelė, saulu -
žė, saulužėlė, saulužėlytė, saulytė,
saulytėlė, saulelytė, saulelė – močiutė
(ar motinėlė), saulutėlė, saulutė...

Šis paskutinis žodis yra bene la -
biausiai vartojamas šnekamojoje kal -
boje, šiuo gražiu vardu ir pasivadino
mūsų jau seniai susikūręs Lietuvos
vai kų globos būrelis „Saulutė”, pas -
ku tiniu metu nuoširdžiai ir pasiauko-
jančiai vadovaujamas energingos va -
dovės Indrės Tijūnėlienės. Šio būre -
lio, kurį sudaro palyginti negausi, bet
labai šiam reikalui pasišventusi įvai -
raus amžiaus žmonių grupė, tikslas
nuo pat savo susikūrimo pradžios bu -
vo – padėti sunkiai ir vargingai gyve-
nančioms šeimoms bei jų vaikams,
našlaičiams, vaikų namams ir stu -
den tams Lietuvoje sušelpti, nepai-
sant jų tautybės ar tikėjimo, sušildyti
visų jų gyvenimą, paremti ir nušvies-
ti spinduliais, kurie taip reikalingi
mūsų kraštui Lietuvoje. Šiam kil -

niam tikslui „Saulutė”, turinti savo
na rių ir kituose miestuose, ne tik Či -
kagoje, skiria daug dėmesio, pastan -
gų ir energijos: ieško ir visada randa
aukotojų, paremiančių ją pinigais bei
kitomis vertybėmis, ruošia labdaros
koncertus, kurių pelnas skiriamas
vaikams Lietuvoje, siunčia į įvairius
Lietuvos miestus daug siuntinių, pi -
ni  ginių perlaidų, perka autobusus
nuošalesnių kaimų vaikams į mokyk-
las nuvežti ir parvežti – visko neiš -
var dysi.

Prie šios taurios veiklos labai pri -
sideda bei aktyviai joje dalyvauja ir
„Saulutės” būrelio darbuotoja, biru-
tietė, ALRKMS narė Valentina Gu-
dienė, priklausanti Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijai, atvykusi iš
Stettin į Čikagą ir čia gyvenanti nuo
1965 metų. Ji jau daug metų margina
velykinius margučius ir labai pelnin -
gai juos parduoda, nes jos gražius
mar gučius visi (tiek lietuviai, tiek
sve timtaučiai) noriai perka. Pati  Gu-
dienė jau vaikystėje išmoko juos mar-
ginti iš savo motinos Janinos Abra-
mavičienės-Vilčinskaitės, gyvenusios
Suvalkų trikampyje (čia 1933 m.
gimė ir pati Gudienė), juos margina
iki šiol – ne tik savo šeimai (sūnums
Vy tautui ir Sigitui), artimiesiems, pa -
žįstamiems, bet ir, kaip minėta, par -
davimui. Visus gautus pinigus Va len -
tina atiduoda I. Tijūnėlienei, kuri
juos panaudoja „Saulutės” labdaros
reikalams. Finansinė pagalba tuoj
pat įteikiama universitetų studen-
tams, neturtingoms šeimoms, įsivai -
ki  nu sioms ligotus ar tėvų pamestus
vaikus, ir visiems tiems, kuriems
trūksta materialinės bei dvasinės pa -
ramos. Visus juos „Saulutė” paremia
ir sušildo jų gyvenimą savo spindu -
liais, savo saulėta pagalba.

Daug dėmesio energingoji I. Ti jū -
nėlienė skiria ir Alvitui, šiemet jo pa -

Rinkdama lėšas „Saulutė” dalyvauja mugėse. PLC prieškalėdinėje mugėje
2008 m.                    Nuotraukos iš asmeninio D. ir I. Tijūnėlių albumo

rapijos kasmetinei stovyklai už 400
do lerių nupirkusi 50 marškinėlių su
Alvito emblema. Stovyklai dar labai
trūksta miegmaišių, kurių „saulutie-
tės” norėtų parūpinti stovyklauto-
jams ar kurių tikisi gauti iš aukotojų,
ir dar iki stovyklos atidarymo per-
siųsti per „Saulutę” į Alvitą.

Savo labdaringą veiklą „saulutie-
tės” vykdo ir plečia ne tik Lietuvoje,
bet ir tarp Amerikos lietuvių. Viena
aktyviausia iš jų – minėtoji margučių
margintoja Valentina Gudienė. Ji
lanko sergančius, sunkiai vaikščio -
jan čius ligotus žmones, rūpinasi jais
ir jų buitimi, nuveža juos pas dakta -
rus, sakydama, jog „geriau kad dar aš
galiu vežti, negu kad mane vežtų”.

„Saulutė” visada sulaukdavo
daug dėmesio bei įvairios paramos iš
tų, kurie nėra abejingi ir savo arti-
mui, ir savo krikščioniškai pareigai
ištiesti pagalbos ranką tam artimui
nelaimėje ar gyvenimo sunkumuose.
Neabejoju, kad tie, kurie prenume-
ruoja ir skaito „Draugą”, jo paskuti -
niame puslapyje ne kartą yra atk rei -
pę dėmesį į „Saulutės” skelbimus,
ku riuose dėkojama, už aukas padėti
našlaičiams, vargingai gyvenantiems
beglobiams ir su negalia vaikams bei
studentams Lietuvoje. Po padėkos se -
ka aukotojų pavardės ir jų paaukotos
sumos, kurios nuo keliasdešimt dole -
rių kartais siekia šimtus (P. ir A.

Sidriai,  G. Houghton) ir net peržen-
gia tūkstantinę ribą (E. Rožėnienė).
Be abejo, tai ir aukotojų krikščioniš -
ko-pilietinio sąmoningumo, jų didelės
meilės savo kraštui, jo žmonėms įro -
dymas ir kilnios, pasiaukojančios
„Saulutės” darbuotojų labdaringos
veiklos pripažinimas, gražus jos įver-
tinimas. Tad „Saulutė” ir toliau tikisi
per labdarą, per gerus rėmėjus plėsti
savo humanišką misiją – šelpti Lie -
tuvos vaikus, kuriems I. Tijūnėlienė
jau yra tapusi savotiška saulutė-mo -
čiutė. Ir man norisi tikėti, kad „Sau -
lutė” neužges, kad ji ir toliau švies
Lie tuvai ir jos vaikams. Juk jei nebus
„Saulutės”, nebus ir jos spin du lių.
Tad neužmirškime, visada pri si min -
kime ir remkime ją aukomis. Tegul
šviečia ji ir toliau, o jos spinduliai,
tesušildo ir palengvina Lietuvos vai -
kų gyvenimą, kuriam taip trūksta ir
labai šiandieną reikia tavo, „Saulu -
te”, šiltų spindulių.

„Saulutės” adresas: Sunlight Or -
phan Aid for Lithuania, 414 Free hauf
St., Lemont IL, 60439, USA. Tel.:
630-243-7275 ar (630) 243-6435; el.
paš tas: tijunelis@sbcglobal.net.

Čekius ir kitas aukas siųskite
auk ščiau nurodytu „Saulutės” adre -
su arba į Alvitą klebonui Vytautui
Kajokui adresu: Alvitas, LT - 70369
Vilkaviškio  r., Lithuania.

Donatas ir Indrė Tijūnėliai lanko Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė” re -
miamas šeimas.

Čiurlionio galerija Jaunimo centre
gruodžio 4 d.  maloniai kviečia vi sus į 

grafiko Pauliaus Augio 100-ų jų metinių minėjimą ir 
Pauliaus Augiaus ,,Juodai-balta malda Lietuvai” 

ir Kristos Augius ,,Gamtos daržas”
jungtinės parodos ati darymą. 

Pradžia – 7:30 val. v. 
Ati da ry me dalyvaus autorė K. Augius.

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Betgi teisiųjų sielos yra Dievo rankoje, ir kančia jų nepalies.
Kvailų žmonių akimis atrodė, kad jie mirė, –
jų išėjimas buvo laikomas nelaime,
jų kelionė iš mūsų gyvenimo – visiška žūtimi,
tačiau jie yra ramybėje. (Išm. 3, 1-3)

A † A
Bernardas Prapuolenis

1939-1984

25 metų mirties sukaktis

Jau praėjo 25 metai kai į 
Viešpaties globą nukeliavo

mūsų mylimas brolis 
Bernardas.

Už Jo sielą Šv. Mišios bus atnašaujamos:

Lapkričio 17 d. — Jo mirties diena, 8 val. ryto, 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte  

ir
Lapkričio 22 d., sekmadienį, 9 val.ryto 

Šv. Antano bažnyčioje, Cicero.

Prašome prisiminti a†a Bernardą savo maldose.

Liūdi sesuo Aldona ir broliai Marijus, Aurelijus ir Jurgis

Atkelta iš 3 psl. parlamentinė
kontrolė Vyriausybės atžvilgiu pavir-
to nereikšminga ir dažnai net Seimo
nariams nuobodoka Vyriausybės va-
landa, kurios metu Seimo salė būna
beveik tuščia.

Sukrečiantys įvykiai Kaune
skaudžiai priminė apie neleistinai
pamirštą Konstitucinę prievolę kon-
troliuoti pareigūnų ir Seimui atsa-
kingų institucijų veiklą. Todėl esu įsi-
tikinusi, kad mes, Seimo nariai, tu-
rime prisiimti nemažą dalį atsakomy-
bės ir už šiuos tragiškus įvykius, ir už
prastą mums atskaitingų institucijų
veiklą. Deja, bet daugelį metų mes
pernelyg lengvai tvirtinome šių insti-
tucijų – Prokuratūros, Vaiko teisių
apsaugos kontrolierės ir kitų metines
ataskaitas.

Mums tenka ir nemaža atsako-
mybės dalis dėl vangios kovos su
korupcija ir šešėline ekonomika. Sei-
me veikia Antikorupcijos komisija,
tačiau jos veikla dažnai yra pernelyg
vangi ir neatnešanti konkrečių rezul-
tatų. Parlamentinės kontrolės atgai-
vinimas ir atskaitomybės bei atsa-
komybės sugrąžinimas į Seimo ir mū-
sų pilietinės bendruomenės gyveni-
mą – tai dar vienas svarbus mano,
kaip Seimo Pirmininkės, tolimesnės
veiklos siekis ir tikslas. Esu tikra,
kad tik eidami šiuo keliu sugebėsime
sugrąžinti piliečių pasitikėjimą, ti-
kėjimą valstybe ir geromis iniciaty-
vomis bei permainomis.

Mūsų darbas turi būti grįstas
viešumu, skaidrumu, demokratija ir
teisingumu. Seimo nariai turėtų pri-
imti sprendimus tik pagal sąžinę, o
ne kieno nors spaudžiami. Vėl pri-
siminkime svarbiausią mūsų teisinį
dokumentą, Lietuvos Respublikos
Konstituciją: Išrinktas Seimo narys
visas Tautos atstovo teises įgyja tik
po to, kai Seime jis prisiekia būti
ištikimas Lietuvos Respublikai ir
Pareigas eidami Seimo nariai vado-
vaujasi Lietuvos Respublikos Kons-
titucija, valstybės interesais, savo
sąžine ir negali būti varžomi jokių
mandatų. Demokratinė parlamentinė
politika yra grįsta ne pinigų ar gru-
puočių jėga, bet argumentais ir tiesa.

Iki šiol Seimo ir Seimo narių dar-
bo kokybė buvo vertinama vadovau-
jantis keistais požymiais – priimtų
įstatymų ar pateiktų teisės aktų pro-
jektų, net ir pačių nekonstrukty-
viausių pasisakymų plenarinių posė-
džių salėje, gausa. Todėl ir šiandien,
apžvelgdama mūsų vienerių metų
darbą, tokios analizės Jums neteikiu.
Seimas yra ne įstatymų gamybos fab-
rikas, kuriame rezultatus galima
įvertinti gamybos konvejerio paga-
mintų prekių skaičiumi. Čia nesame
ir sporto arenoje, kurioje svarbu ats-

tumą įveikti kuo greičiau ar į prie-
šininko komandos krepšį įmesti kuo
daugiau kamuolių.

Esu įsitikinusi, kad artėjant Vals-
tybės dvidešimtmečiui, ši Seimo dar-
bo vertinimo tradicija privalo keistis.
Mes savo darbą ir jo kokybę privalo-
me vertinti atsakydami į klausimus:
ar nuo mūsų sprendimų Lietuvoje
padaugėjo teisingumo, ar Lietuvos
žmonių gyvenimas nuo jų pagerėjo?
Manyčiau, kad vienu iš konkrečių
žingsnių gerinant Seimo darbo koky-
bę galėtų būti aktyvesnis piliečių įsi-
jungimas į teisės aktų rengimo pro-
cesą. Svarbiausias įstatymo kūrimo
etapas turi vykti komitetų posėdžiuo-
se, kur būtų išklausomos visos visuo-
menės grupės.

Džiaugiuosi, kad į Seimą sugrįžo
socialiniai partneriai: nuo šiol ir
darbdaviai, ir profesinės sąjungos
parlamente turi nuolatinius atstovus,
kurie galės aktyviai dalyvauti komi-
tetų ir komisijų posėdžiuose bei išsa-
kyti savo nuomonę apie rengiamus
teisės aktus. Todėl raginu komitetų
vadovus aktyviau organizuoti viešus
klausymus, kuriuose būtų girdimas ir
piliečių balsas.

Pernai paskubomis priimtus biu-
džeto ir jį lydinčius mokesčių įstaty-
mus, kuriuos metų viduryje turėjome
taisyti, vadinu ryškiausia klaida. Tie-
sa, tuometinę skubą labiausiai lėmė
rudenį vykstantys Seimo rinkimai,
dėl kurių teko iš esmės keisti anks-
tesnės Vyriausybės pateiktą Seimui
biudžeto projektą. Kaip jau minėjau,
svarbu mokytis iš klaidų ir jų nekar-
toti. Todėl siūlyčiau pradėti rimtą
diskusiją apie Konstitucijos pakei-
timą nustatant kitą Seimo rinkimų
datą.

Tačiau iki esminių pasikeitimų
reikia siekti konstruktyvaus sutari-
mo dėl biudžeto ir šiemet. Negalime
pamiršti, kad Konstitucija aiškiai
nustato, kad valstybės biudžetas yra
visų trijų svarbiausių valdžios insti-
tucijų – Vyriausybės, Seimo ir Prezi-
dentės – bendro darbo vaisius. Todėl
jau kitąmet prašysime Vyriausybės
anksčiau pateikti Seimui pirminį
biudžeto variantą, kad ir Seimas, ir
Prezidentė turėtų pakankamai laiko
rimtai įsigilinti į teikiamus siūlymus
ir aptarti visas galimas alternatyvas.
Nes neturime teisės pamiršti, kad
sunkmečiu žmonėms veržiantis dir-
žus svarbiausia yra žmonės, o ne
diržai.

• • •
Seimas, kaip Tautos atstovybė,

ne tik ratifikuoja tarptautines sutar-
tis, bet ir svarsto kitus užsienio poli-
tikos klausimus. Todėl manyčiau,
kad visas Seimas ir konkrečiai – Už-
sienio reikalų komitetas – galėtų dar
labiau atkreipti Lietuvos užsienio
politikos formuotojų dėmesį į kai ku-
rias Lietuvai ypač svarbias, sritis. Vi-
sų pirma, Lietuva negali likti nuoša-
lyje tęsiantis diskusijoms apie naująją
NATO strateginę koncepciją ir ieš-
kant naujos Aljanso vietos tarptau-
tinėje saugumo architektūroje. Ma-
nyčiau, kad viena iš svarbiausių šian-
dienių NATO problemų – tai visų
Aljanso narių solidarumo trūkumas.

Daug dėmesio Lietuva turėtų
skirti ir deryboms dėl naujos Europos
Sąjungos ir Rusijos partnerystės su-
tarties. Manau, kad naujas ES susi-
tarimas su Rusija turi būti teisiškai
įpareigojantis, apimantis visas ben-
dradarbiavimo sritis ir nustatantis
aiškias ribas vėlesniems susitari-
mams tarp atskirų ES šalių ir Ru-
sijos.

Šią vasarą Rusijos pritaikytos
sankcijos mūsų vežėjams ir pieno
produkcijos gamintojams ir jų rezul-
tatai atskleidė, kad Lietuva, bent jau
iki šiol, neturėjo veiksmingų mecha-
nizmų, kurie leistų operatyviai ir tin-
kamai reaguoti į tokio pobūdžio pa-
dėtis ar net imtis prevencinių prie-
monių. Tokie faktai verčia kuo grei-
čiau ieškoti atsakymų į klausimą: ar
išmokome šių krizių pamokas?

Galbūt Europos Sąjungai reika-
linga institucija, kuri veiktų kaip
nuolatinis prekybinių konfliktų su-
reguliavimo ir, pirmiausiai, prevenci-
jos priemonė? Manau, kad Lietuva
galėtų apsvarstyti ir siūlyti tokios
institucijos sukūrimo idėją.

Esu įsitikinusi, kad Lietuvos
žmonės nori ne revoliucijų, ne nesi-
baigiančių reformų ar proveržių:
žmonėms labiausiai trūksta stabilu-
mo ir tikrumo, nuosaikios, bet patiki-
mos perspektyvos. To reikia mums
visiems: verslui ir valstybės tarnybai,
jaunimui ir esamiems bei būsimiems
pensininkams, mokytojams ir dėsty-
tojams, studentams ir mokiniams,
gydytojams ir jų pacientams, teisės

bei tvarkos saugotojams. Deja, per
pastarąjį dešimtmetį išgyvename so-
cialinį ir politinį paradoksą: kuo dau-
giau užsidegimo, radikalumo, akių
blizgesio ir žvanginimo politinės
kovos ginklais politikų žodžiuose, tuo
daugiau regime žmonių nevilties ir
nepasitikėjimo ateitimi.

Todėl norėčiau paprašyti, kad šį
mano pasisakymą vertintumėte ne
kaip pamokymą iš viršaus ar kažkokį
moralizavimą, bet kaip bendraž-
mogišką rūpestį Seimu, kaip pas-
tangą grąžinti žmonių pagarbą šiai
institucijai ir jos darbui.

Kalbėdama apie Seimo padarytas
klaidas, pastabas visų pirma išsakau
sau pačiai. Ta pačia proga noriu Jūsų
atsiprašyti ir už savo, kaip Seimo pir-
mininkės, klaidas ar pasitaikiusius
nesusipratimus. Ačiū Jums ir už kri-
tiką, ir už supratimą. Kviečiu Jus
ateinančiais metais, kurie bus ne-
lengvi visai valstybei, gyventi ir vado-
vautis šviesaus atminimo popiežiaus
Jono Pauliaus II sentencija: „Juk mus
skiria taip mažai. Tik pažiūros.”

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Seimo pirmininkės kalba

Esu įsitikinusi, kad
Lietuvos žmonės nori
ne revoliucijų, ne ne-
sibaigiančių reformų
ar proveržių: žmo-
nėms labiausiai trūks-
ta stabilumo ir tikru-
mo, nuosaikios, bet
patikimos perspekty-
vos. To reikia mums
visiems

A † A
EDMUNDUI RADAVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną ALDONĄ ir seserį
ADELĘ GRINĄ bei kitus artimuosius.

Jonas Gibaitis
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,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

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

��Lietuvių Opera Čikagoje lap-
kričio 21 d. 7 val. v. kvie čia į Rudeninį
pokylį Jaunimo centre, Čikagoje. Lie -
tuvių Operos solistai, choras ir šokė-
jai padovanos Jums nepakartojamo
ža vesio koncertą, kuriame skambės
pasauliniai operos šedevrai bei šiuo-
laikiniai vokaliniai kūriniai. Veiks lo -
terija, vaišinsimės ,,Kunigaikščių už -
eigos” skanėstais. Išblaškyti rudeninį
liūdesį padės ansamblis ,,Kaukas” ir
populiariosios muzikos atlikėja Rasa
Zub rec kai tė. Bilietais prekiauja: ,,Lie-
tuvėlė”, ,,Li thuanian Bake ry&De li”,
,,Two Ri vers” ir ,,Atlantic Ex press”.
Daugiau informacijos – tel.: 630-242-
1888. Negalintiems atvykti į pokylį,
bet norintiems savo pinigine auka
pri sidėti prie šios kilnios mi sijos, če -
kius reikėtų rašyti: Lithua nian Ope -
ra, Co., Inc. ir siųsti adresu: 8204
Gruener Ct., Palos Hills, IL 60465.
Federalinis ID Nr. 36-2935678. Aukos
nurašomos nuo pajamų mokesčio.

��Knygos ,,‘Draugui’ – 100. Už
tikėjimą ir lietuvybę” ir susitikimas
su ,,Drau go” kultūrinio priedo redak-
tore Renata Šerelyte įvyks lapkričio
29 d. Lietuvių dailės muziejuje, Pa -
saulio lietuvių centre (14911 127th
St, Lemont, IL). Bus įdomu išgirsti
,,Draugo” bendradarbio Alekso Vit -
kaus paskaitą apie knygą ir susipa -
žinti su viešnia iš Vilniaus. Tai vienas
iš ,,Draugo” šimtmečiui skirtų ren -
ginių. 

��Filisterių skautų sąjungos Či -
ka g os skyrius ruošia kalėdinę sueigą
ir pabendravimą š. m. gruodžio 5 d.,
šeštadienį, 3 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centro apatinėje valgykloje. Kvie -
čiame skyriaus narius su šeimomis
gausiai dalyvauti. Jūsų laukia gera

nuotaika ir vaišės. Apie dalyvavimą
prašytume pra nešti iki lapkričio 29 d.
Jolandai tel.: 630-257-2558.

��Pasaulio lietuvių centro (PLC)
Moterų renginių komitetas gruodžio
20 d. 12:30 val. p. p. nuoširdžiai vi sus
kviečia į Kūčių šventę, kuri vyks PLC
didžiojoje salėje. Vietas užsi sa kyti
galite paskambinę į PLC raštinę tel.:
630-257-8787. 

��Po ilgos pertraukos JAV Rytų
pakrantės lietuviai galės vėl išgirsti
Stasio Povilaičio dainas. Maestro
kon certas įvyks  lapkričio 28 d., šeš-
tadienį, Lenkų kultūros fondo salėje
(177 Broadway, Clark, NJ 07066) 8
val. v. Veiks baras, bus lietuviškų gė -
ri mų ir užkandžių. Visus maloniai
kvie čiame atvykti. Daugiau informa-
cijos sužinosite ir bilietus užsisakyti
galite  paskambinę Žilvinui tel.: 732-
713-5108.

��Vilniaus-Madison susigiminia -
vusių miestų organizacija ir tautinių
šokių grupė ,,Žaibas” kviečia lietuviš -
ką bendruomenę kartu švęsti Ka lė-
das. Gruodžio 5 d., šeštadienį, 2 val.
p. p. visus kviečiame at vykti į liu-
teronų bažnyčią The Living Christ,
110 N. Gammon Rd., Madi son, WI.
Prašome atsinešti maisto ir, jei atei-
nate su vaikučiais, nedidelę do  vanėlę
jiems. Ant dovanėlės užra šykite vai-
ko vardą ir įdėkite į dova nė lių maišą.
Kalėdų senelis įteiks vai kams dova-
nas, kartu pabūsime, pa dainuosime.
Daugiau informacijos ga  lite gauti
paskambinę Nijolei tel.: 608-356-
6549.

IŠ ARTI IR TOLI...

Švietimo premija 2009 m.!
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją” švietėjui, kuris

ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame
lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių lituanis-
tinių mokyklų mokytojų, pasižymėjusių lietuviško švietimo srityje, leidžiant ir
redaguojant vadovėlius bei knygas, tobulinant programas, gaires, ilgus metus
dirbusių ar tebedirbančių mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodžio 31 d. paštu: Lithuanian Educatio-
nal Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu: donav-
ickas95@hotmail.com.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
yra Daiva Navickienė. 

Nepastebėsime, kaip ateis Kalė -
dos. Jau pats laikas pradėti galvoti
apie dovanas. Nors ir skundžiamės
sunkmečiu, bet dovanų visi laukia -
me. Gera dovana – knyga, kompakti -
nė plokštelė (CD) ar vaizdo juosta
(DVD). ,,Draugo” knygynėlyje tikrai
galite rasti dovaną bet kokiam sko-
niui.

Šį kartą noriu pasiūlyti kompak-
tinę plokštelę iš kolekcijos ,,Lietuvių
aktorių balsai”. Tai vieno iš gar siau -
sių Lietuvos teatro ir kino ak torių,
Na cionalinės premijos laurea to, Di -
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi mi -
no ordino kavalieriaus Laimo no No -
reikos (1926 – 2007 m.) 80-me čio pro -
ga buvo išleista kom paktinė plok š -
telė ,,Poeta”.

Šioje plokštelėje žymiausias lie -
tuvių literatūros skaitovas dar kartą
į mus prabyla Adomo Mickevičiaus,
Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino,
Salomėjos Nėries, Jono Aisčio, Jus -
tino Marcinkevičiaus, Marcelijaus
Martinaičio, Alfonso Maldonio, Vy -
tau to Mačernio, Algimanto Mackaus,
Juliaus Janonio, Pauliaus Širvio, Si -
mono Daukanto, Jono Meko poeti -
niais tekstais.

Kolekcija asmenine iniciatyva
pradėta leisti 2005 metais. Numa to -

Trumpai Čikagoje viešėdamas
Lietuvos Respublikos užsienio reika -
lų ministras Vygaudas Ušackas įteikė
dovanų Lietuvių kultūros muziejaus
Čikagoje steigėjui ir prezidentui
Stan ley Balzekas, Jr. fotografijų al -
bumą ,,Didžioji Lietuva”. Šią knygą
sudarė Kovo 11-osios Akto signatarų
klubo prezidentė Birutė Valionytė.
Kny ga pasakoja apie Lietuvos valsty-
bės architektūrinį paveldą, esantį
visoje buvusios Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės teritorijoje: Lietuvo -
je, Baltarusijoje, Ukrainoje.

„Žemėlapiai gali ir paslėpti, ir at -
skleisti. Du šimtmečius viena spalva,
daugiausia raudona, dengusi visą ca -
ri nę Rusiją, o vėliau ir jos įpėdinę So -
vietų Sąjungą, slėpė margą Rytų Eu -
ropos istoriją. Kaip jūros atoslūgis
So vietų Sąjungos žlugimas atskleidė
tai, kas buvo užlieta. Atsirado naujos
valstybės, naujos sienos, naujos sos -
tinės. Baltijos valstybės – Lietuva,
Lat vija ir Estija – bent jau sužadino
pri siminimus, nes jos buvo trumpam

pasirodžiusios tarp dviejų pasaulinių
karų. Bet šį kartą jūra, supanti
Maskvą, nuslūgo labiau, ir tada atos-
lūgio paliktose lygumose pasi rodė
Baltarusija. Dar aiškiau iškilo Uk -
raina”, – taip knygos įvadą apie
Didžiosios Lietuvos istoriją pradeda
dr. Kazys Almenas.

Monumentali, 592 puslapių Bi -
rutės Valionytės knyga, kurią 2009
metais išleido ,,Artlora”, primena
apie mūsų didingą praeitį, daugia tau -
tę Lietuvos valstybę, kurioje taikiai
sugyveno skirtingų tautų ir religijų
žmonės, kur buvo gerbiamos visos
tautos, jų papročiai, žmogaus teisės. 

Lietuvos užsienio reikalų minis t -
ro dovana papildys Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus biblioteką. Mu -
zie jus dirba kasdien, nuo 10 val. r. iki
4 val. p. p. Muziejaus adresas: 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. Tel.
773-582-6500. Internetinė svetainė:
www.balzekasmuseum.org.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus info

Lietuvos Užsienio reikalų ministro dovana
Balzeko lietuvių kultūros muziejui Čikagoje

Nuotraukoje iš kairės: Lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje steigėjas ir prezi-
dentas Stanley Balzekas, Jr. ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas. 

ma, kad visą CD kolekciją sudarys 21
unikalus albumas, išleistas 1,000
vnt. tiražu.

Kolekcijos tikslas – įamžinti XX-
XXI šimtmečių sandūroje kūrusių ir
tebekuriančių žinomiausių įvairių
kartų teatro menininkų – dainuojan -
čių aktorių ir aktorių skaitovų – bal-
sus.  

Kompaktinę plokštelę galite nu -
sipirkti ,,Draugo” knygynėlyje. Kai -
na – 17 dol.  Ją galima įsigyti paštu,
pridedant 10,25 proc. mokestį, užsi -
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai -
na – 3 dol. Persiunčiant daugiau  – už
kiekvienos papildomos plokštelės
persiuntimą – 2.5 dol. mokestis.        

Paruošė L. A.


