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•Skautybės kelias. Prity-
rusių skautų veikla ,,Gin-
taro” stovykloje (2) (p. 2,
9)
•Nepasitikėjimo sindro-
mas (p. 3, 11)
•V. V. Landsbergio skiltis
(p. 3)
•D. Henke: PLB tradici-
jos svarbios ir Lietuvos
lietuviams (p. 4)
•Šilinė – kelias į ateitį (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Kovos būdas (p. 8)
•,,Ambersail” dienoraštis
(14) (p. 9)
•PLC – mūsų antrieji
namai (p. 10)

Penkiasdešimt Lietuvos žmoniû
apdovanoti už žydû gelbèjimâ

Europa nerimauja
d∂l teroro išpuoli¨
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Vilnius, spalio 5 d. (ELTA) – Eu-
ropoje nerimaujant dėl teroristinių
išpuolių, Valstybės saugumo departa-
mentas praneša, kad šiuo metu nėra
pagrindo siūlyti pakelti civilinės pa-
rengties ar budrumo lygį Lietuvos teri-
torijoje. VSD pripažįsta, kad Europoje
teroristinių išpuolių grėsmė išaugusi.

JAV valstybės departamentas iš-
platino įspėjimą apie galimus teroro
išpuolius Europoje. Spalio 3 d. Wa-
shington įspėjo po Europą keliaujan-
čius amerikiečius dėl „galimų tero-
ristų išpuolių” ir paragino savo pilie-
čius būti budrius viešose vietose.

Čekijos vyriausybė pranešė taip
pat padidinusi saugumo parengties
lygį. Tuo metu Lenkijos valdžia kol
kas nemato jokio reikalo imtis papil-
domų priemonių siekiant išvengti te-
roristinių išpuolių pavojaus. Švedijos
užsienio reikalų ministerija paskelbė
perspėjimą po Europą keliaujantiems
savo piliečiams, prašydama jų su-
stiprinti budrumą ir būti atsargiems.
Po Europos šalis keliaujantys Švedi-
jos piliečiai raginami saugotis ,,vie-
šose vietose ir prie visuomeninės pa-
skirties pastatų, turistų lankomose
vietose, taip pat viešajame transpor-
te”. Apie galimą teroristų išpuolių
pavojų Europoje savo piliečius per-
spėjo ir Japonija. Prancūzija ir Di-
džioji Britanija paviešino saugumo
tarnybų pranešimą, jog ,,dabartinė
padėtis rodo, jog ,,’al Qaeda’ ir su ja
susijusios organizacijos planuoja te-
roristinius išpuolius”. Švedijos žval-
gybos agentūra ,,Saepo” perspėjo
apie padidėjusį ,,prieš Švediją nu-
kreipto terorizmo” pavojų, taip pat
padidino grėsmės lygį nuo ,,žemo iki
padidėjusio”.

Mir∂ iškilus visuomen∂s veik∂jas
ir publicistas Vilius Braž∂nas

Vilnius, spalio 5 d. (BNS/Presi-
dent.lt) – Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi apdovanojo Lie-
tuvos žmones, Antrojo pasaulinio ka-
ro metais nuo nacių persekiojimo gel-
bėjusius žydus. Šalies vadovė pabrė-
žė, jog pagerbdami Lietuvos žydų ge-
nocido aukas šiandien pagerbiame ir
apdovanojame tuos, kurie pasmerk-
tiesiems grąžino esminę žmogaus tei-
sę – teisę gyventi.

„Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbs-
ti visą pasaulį. Taip teigia senoji žydų
išmintis, įrašyta Talmude. Tai – savo
širdimis – visą laiką žinojo Pasaulio
teisuoliai, padėję išgelbėti draugą,
kaimyną ir visai nepažįstamą žmogų.
Atsiliepę į žudyti varomų vaiko ir mo-
tinos akyse sužibusią viltį. Paslėpę
nuo žiaurios lemties visą šeimą. Gel-
bėję žūvančiuosius”, – kalbėjo prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė.

Iš penkiasdešimties apdovano-
tųjų žydų gelbėtojų daugelis yra ap-
dovanoti po mirties. Jų apdovanoji-
mus atsiėmė šeimų nariai ir artimieji.
Pasak valstybės vadovės, nieko nėra
svarbiau, kaip išsaugoti kilnių, drąsių
ir garbingų poelgių atmintį ir iš kar-
tos į kartą perduoti žmogiškumo, at-
jautos ir meilės idealus.

„Iš visos širdies dėkoju už Jūsų
taurumą, pasiaukojimą ir drąsą. Te-
gul išgelbėtųjų dėkingumas visuomet
būna siejamas su Jūsų vardais, o Lie-
tuva pasaulio akyse išlieka šalimi,
kurios žmonės darė ir darys viską,

kad bet koks genocidas niekur nieka-
da nepasikartotų”, – pabrėžė prezi-
dentė.

Antrojo pasaulinio karo metais
naciai ir jų parankiniai nužudė 90

proc. iš 220,000 Lietuvoje gyvenusių
žydų. Daugybė lietuvių, rizikuodami
savo ir savo šeimų gyvybėmis, gelbėjo
žydus nuo nacių persekiojimo.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo žydų gelbėtojus.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 5 d. (Bernardi-
nai.lt) – Spalio 3 d. mirė iškilus vi-
suomenės veikėjas ir publicistas, Vyčio
Kryžiaus ordininkas Vilius Bražėnas.

Jis gimė 1913 m. balandžio 6 d.
Rygoje. 1922 m. su tėvais persikėlė
gyventi į Lietuvą. 1937 m. baigė Karo
mokyklą. 1944 m. buvo būrio vadas
Sedos kautynėse prieš sovietus. Vė-
liau persikėlė į Vakarus. Vokietijoje
buvo vienas iš Korp! Vytis atkūrėjų.
1949 m. persikėlė į JAV. Aktyviai bend-
radarbiavo pirmosios Nepriklauso-

mos Lietuvos spaudoje. Taip pat ir
Amerikoje aktyviai rašė įvairiems lei-
diniams, 1985–1987 m. buvo savait-
raščio ,,Lee Constitution” redakto-
rius. Aktyviai dalyvavo steigiant po-
litines amerikiečių patriotų grupes,
per kurias buvo garsinama ir Lietu-
vos laisvės byla. JAV LB aktyvus
veikėjas. 1988–1991 m. VLIK’o valdy-
bos vicepirmininkas informacijos rei-
kalams. Rezoliucijų komiteto Baltijos
valstybėms vaduoti pirmininko spe-
cialusis padėjėjas. Lietuviškoje ir
amerikietiškoje spaudoje rašė infor-
macines apžvalgas apie tarptautinę
užkulisinę politiką. Dalyvavo dauge-
lyje radijo ir televizijos laidų.

2002 m. grįžo į Lietuvą. 2003 m.
buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus or-
dinu. Aktyviai bendradarbiavo Lie-
tuvos spaudoje. Rašė tekstus dienraš-
čiams ,,XXI amžius”, ,,Draugas”, jo
straipsniai pasirodė Bernardinai.lt.
Iki pat gyvenimo pabaigos išliko nuo-
seklus antikomunistas ir antigloba-
listas. Buvo įsitikinęs, kad Lietuva
privalo būti tautine valstybe. Nepai-
sant garbaus amžiaus, išlaikė šviesų
ir aštrų protą bei gerą stilių.

A. a. Vilius Bražėnas.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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Redakcijos žodis

Spėliojimai, kad Rahm Ema-
nuel, vienas iš JAV prezidento B.
Obama svarbiausių patarėjų, tik-
riausiai atsistatydins iš Baltųjų rū-
mų administracijos vadovo pos-
to, pasitvirtino. Jau praėjusį pir-
madienį R. Emanuel buvo galima
pamatyti Čikagoje. Ir nors rinki-
minė kampanija dėl Čikagos mies-
to mero posto dar neprasidėjo,
o dalyvauti rinkimuose į šį postą
žada pareikšti dar 18-20 kandi-
datų, aukšto valdininko atvyki-
mas rodo, kad duodamas inter-
viu televizijai 50 metų R. Emanu-
el sakė teisybę - jis norėtų siekti
mero posto. Per 20 metų mero
kėdėje išsėdėjęs meras R. M. Da-
ley traukiasi, palikdamas miestą
su 10.8 proc. bedarbyste (rugpjū-
tis) ir numatomu 654.7 milijonų
dol. deficitu 2011 m. ,,Aš – viduri-
nės klasės atstovas”, - mėgsta
sakyti R. Emanuel. Vargu, ar to už-
teks, norint, kad trečias pagal dy-
dį JAV miestas klestėtų? Įregis-
travimo prašymus dėl dalyvavi-
mo 2011 m. vasario mėn. vyksian-
čiuose rinkimuose kandidatai tu-
ri pateikti iki š.m. lapkričio 22 d.

Redaktorė Laima Apanavičienė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

DONATAS RAMANAUSKAS

Iš pradžių buvo ne per karšta,
tarpais net debesuota. Po maždaug
pusės kelio ilgesnį laiką žygiavome
keliais tarp aukštai užaugusių ku-
kurūzų. Nė mažiausio vėjelio. Visų
ūpas pakilo, kai pasukome atgal
Hawley keliu, nes žinojome, kad
stovykla jau arti. Vietoj to, kad su-
grįžtume į mūsų prityrusių skautų
pastovyklę, žygiavome iki Aušros
vartų galulaukio ir ten pasistatėme
palapines, paruošėme karštus pietus
(„Sloppy Joes” paruošti alumininės
folijos voke ant karštų anglių). Su-
spėjome susitvarkyti ir nueiti į Eden
paplūdimį. Buvo smagu tiesiog plū-
duriuoti vandenyje ir atvėsti. Grįžę į
mūsų laikiną pastovyklę pradėjome
ruošti vakarienę – šašlikus (shish
kabobs) ir salotas. Nors ir užtruko
nemažai laiko, skaniai iškepė. Vaka-
rinė programa: šakų laužai, t. y., visi
13–16 metų amžiaus skautai ir skau-
tės susirinko kartu. Laužas įvyko
Jūrų skaučių rajone. Buvo žaidžiami
įvairūs žaidimai ir galvosūkiai, pa-
baigoje kepėme bananus su šokoladu.
Ar gali būti geriau? Taip pat šį va-
karą iš Čikagos atvyko brolis Myko-
las Saulis, kuris prisidės prie mūsų
iškylos.

Trumpas paaiškinimas. Darėme
3 dienų iškylą, nes toks yra vienas iš
Keliautojo specialybės reikalavimų.
Kitas reikalavimas yra kad nakvynės
vieta turi kas vakarą būti keičiama
(dėl to pernakvojome Aušros vartuo-
se, o ne savo prit. skautų rajone). Tai
ypač svarbu, nes taip bus per mūsų
artėjančią kelionę į Philmont stovyk-
lą, kur net 6 naktis reikės keisti nak-
vynės vietas.

Ketvirtadienis, liepos 22 d.

Antroji žygio diena. Kėlėmės 5 v.
r. Oras jau šiltas, drėgnas, dangus
apsiniaukęs, bet nelyja. Sutvarkėme
Aušros vartų pastovyklę, palikome ją
tokią, kokią radome, ir nuėjome į

Lituanicos virtuvę pavalgyti pusry-
čius ir pasiimti dviejų būsimų dienų
maistą. Šeimininkas Petras Remeikis
supirko viską, kas buvo maisto są-
raše, bet pažiūrėję į didžiulę krūvą
maisto ir į kuprines, kurios jau ir taip
buvo pergrūstos, nutarėme sumažin-
ti kai kurių produktų kiekį. Kažkaip
viską sutalpinome. Apie 8 v. r. susi-
krovėme kuprines į automobilius
(vežė Edis Leipus ir Audrius Viktora)
ir išvažiavome iš Rako stovyklos.
Truputį prieš 9 v. r. atsiradome
Freesoil ir Elk Trail kelių sankryžoje
(apie 25 mylios nuo Rako), kur yra
įėjimo vieta (trailhead) į North Coun-
try Trail. Tas takas prasideda net
North Dakota valstijoje ir tęsiasi ligi
New York valstijos rytinio pakraščio.
Mums, skautams, tai dovana, kad
dalis šio tako yra taip arti Rako sto-
vyklos. Bro Ed (Edis Leipus) mus
nufotografavo ir paleido keliauti to-
liau (jis taip pat buvo mūsų palydo-
vas, pasitikdamas mus tose vietose,
kur takas kerta didesnius kelius).
Taku žygiavo: Donatas Ramanaus-
kas, Tomas Dundzila, Aleksas Jučas,
Mykolas Saulis, TJ Petry ir Julionas
Kazėnas. Siauras takelis ėjo per
gražų mišką su pušimis, ąžuolais,
klevais bei kitų rūšių medžiais. Po
keleto valandų susitikome su Bro Ed,
kuris mums surado ypač gerą vietą
pavalgyti pietus ir truputį pailsėti.
Tai buvo „Leisure Time Camp-
ground”, kur savininkas mums leido
pasinaudoti pastoge, esančia šalia
Seaman ežero. Vos palindus po pas-
toge, pradėjo gana smarkiai lyti.
Karšta ,,Ramen Noodle’’ sriuba buvo
pats tas kartu su medžiokline dešra iš
,,Sanders Meats’’ (Custer, MI). Pa-
buvome ten beveik dvi valandas, tu-
rėdami vilčių, kad lietus nustos, bet
taip nebuvo. Apie 1 v. p. p. užden-
gėme kuprines, užsidėjome lietpal-
čius ir tęsėme žygį per lietų. Iš tik-
rųjų lietpalčiai mažai padėjo, nes jau
buvome kiaurai sušlapę nuo pra-
kaito, juk nešant 40 svarų kuprinę
greitai gali sušilti. Atvykome į mūsų

Prityrusių skautų veikla
„Gintaro” stovykloje

Rako stovykla, Custer, MI, 2010 m. liepos mėn. 17–31 d.

nakvynės vietą netoli McCarthy eže-
ro apie 4:30 v. p. p. Dar vis lyja. Pir-
miausiai pastatėme mūsų mažą pas-
togę (dining fly), po ja pastatėme mū-
sų dvivietes palapines, prieš nešant
jas lauk ir padedant ant greitai iš-
tiesto sauso brezento (ground cloth).
Baigę statyti palapines, pradėjome
ruošti vakarienę. Dabar, sustoję ir
nusiėmę kuprines, pradėjome šalti,
tad užsidėjome lietpalčius, kad tru-
putį sulaikytume kūno šilumą. Va-
karienė – rūkyta žuvis iš Ludington
rūkyklos (ačiū Bro Ed, kad mums jas
surado ir atvežė), makaronai su
sūriu (macaroni and cheese), o vietoj
arbatos – karštas ,,Gatorade’’. Baigė-
me valgyti ir susitvarkyti apie 7 v. v.
Vakarinė programa – sausai apsi-
rengti ir miegoti!

Penktadienis, liepos 23 d.

Paskutinė 3 dienų žygio diena.
Kėlėmės 5 v. r. Nelyja, bet apsiniaukę
ir drėgna, nors nešalta. Bro Ed
mums parūpino šviežių kiaušinių,
kurie greitai pavirto kiaušiniene, ku-
rią panaudojome pagaminti „break-
fast burritos”. Oi, kaip skanu po
vakar dienos ilgo žygio ir 10 valandų
poilsio. Pavalgę susitvarkėme, susi-
krovėme ir buvome pasiruošę vėl
žygiuoti apie 8 v. r. Skautai šiandien
žygiavo rimtai. Trumpos pertraukos,
mažiau kalbų, greitesnis žygiavimo
ritmas. Buvo gerai sustoti papietauti.
Valgėme karštą sriubą ir džiovintą
jautieną (Beef Jerky). Papietavus te-
liko tik 3–4 mylios žygiavimo, kurias
nuėjome per maždaug 2 valandas.
Baigėme žygiuoti apie 2:30 v. p. p.
Atsiradome Timber Creek Camp-
ground, US 10 greitkelyje, netoli
Wallhalla miestelio, apie 15 mylių
nuo Rako. Brolis Audrius Viktora ir
mūsų palydovas Edis Leipus mus
parvežė atgal į Rako stovyklą apie 4
v. p. p. Pirmiausia pastatėme pala-
pines ir išdžiovinome jas saulėtoje
vėliavų aikštėje (tai truputį keistas
vaizdas), tada sugrąžinome nesuval-
gytą maistą, išsikrovėme kuprines.
Po vakarienės visi lindo po dušu, nes
šį vakarą ŠOKIAI! Brolis Rob Young
šokiams parūpino gerus garsiakal-
bius, o muziką suorganizavo keletas
sesių (Diana Ramanauskaitė, Alicija
Viktoraitė ir Erika Weir), panaudoju-
sios IPOD technologiją ir mažą kom-
piuterį. Rob Young turėjo reikalingą
aparatūrą surengti „Karaoke” daina-
vimą, įpindamas dainininkus po kas
keletą dainų. Ir prit. skautai smagiai
padainavo keletą „Karaoke” dainų.
Šokiai baigėsi apie 12 v. r.

Šeštadienis, liepos 24 d.

Visa stovykla miegojo ligi 9 v. r.,
pusryčiai atkelti 9:30 v. r. Po pus-
ryčių pakartojome užsiėmimą, kaip
galąsti peilius ir kirvius, kaip skal-
dyti šakas su kirvuku, kaip užkurti
laužą, lietui lyjant ar kai medis šla-
pias. Paruošę visą kurą, nunešėme į
mūsų nakvynės vietą Aušros var-
tuose ir pastatėme pavyzdinį lauželį.
Popiet visi užsidėjome uniformas ir
grįžome prie to lauželio brolio Julio-
no Kazėno prit. skauto įžodžiui. Įžo-
dyje dalyvavo: Donatas Ramanaus-
kas, Tomas Dundzila, Antanas Dun-
dzila (Tomo tėvelis), Juozas Kapa-
činskas, Edis Leipus, Vytenis Lietuv-
ninkas, Aleksas Jučas, Martynas Ma-
tutis, TJ Petry ir Julionas Kazėnas.
Tikrai gera nuotaika. Brolis Julio-
nas, gyvendamas Florida, turėjo
daug ką atlikti namuose per e. paštą,
o praktinius uždavinius užbaigti
atvykęs į stovyklą.

Nukelta į 9 psl.

3 dienų žygio iškylautojai: Edis Leipus, Donatas Ramanauskas, Mykolas
Saulis, Julijonas Kazėnas, Aleksas Jučas, Teriukas Petry ir Tomas Dundzila.

Donato Ramanausko nuotr.

Tęsinys iš rugsėjo 28 d.
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Gera, kai gera
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

I
Žmogaus gyvenimo sėkmė labai priklauso nuo to, kokiame minčių ir

emocijų dažnyje jis tūno. „Ant kokių bangų” yra save „nustatęs”. Princi-
pas, primena radijo imtuvą – nori, leidi klasiką, nori – pigų popsą. Nori –
gyveni klasiškai, nori – gyveni neklasiškai.

Pastebėjau, kad paskaičius internetinę spaudą (ypač komentarus),
sukurti ką nors gero yra labai sunku. Apie pasakas nė nesvajok – ne tas
dažnis.

Rusai turi tokį posakį – „s utra vipil, vies dienj svobodnij” (iš ryto
išgėrei – visa diena laisva). Įmanoma ir kitokia posakio versija – „paskaitei
ryte laikraštį, visa diena šuniui ant uodegos.”

II
Kuo skiriasi bulvarinis laikraštis nuo nebulvarinio? Kažkada priva-

čiame pokalbyje Algimantas Čekuolis kalbėjo apie kelis padorios žurnalis-
tikos principus:

– Skelbiamos kelios reiškinio versijos, kelių specialistų nuomonės.
– Laikraštis turi teisę kritikuoti ir savo savininką, jei šis elgiasi prieš

įstatymą.
– Puolamasis turi teisę atsakyti. Pageidautina – tame pačiame laik-

raščio numeryje.
– Geras žurnalistas neapsiriboja blogos naujienos pranešimu, jis siūlo

vieną arba kelis jos sprendimo būdus.
Ar daug Lietuvoje nebulvarinės spaudos?
Prisimena ir Česlovas Juršėnas, kažkada per TV su žurnalistu kal-

bėjęs apie žiniasklaidą. Politikas priminė seną „geros” žurnalistikos šūkį
– „Bloga naujiena – gera naujiena.” Kitaip skaitytojai nepirks.

Taip ir nuodijamės dvidešimt metų, o neapsikentę sprunka lauk. Nes
apie skęstantį laivą tik ir terašoma. O laivas – kas keisčiausia – vis tebe-
plaukia.

III
Kartais man ima vaidentis. Imu regėti žiniasklaidos vaiduoklius, ku-

riems labai smagu, kai aš nervinuosi, liūdžiu ir galvoju tik tai, kas jiems
naudinga. Jie minta mano depresijomis. Vos tik pasveikstu, jie iškart pri-
sistato ir siūlo:

– O dabar paskaitykime šitą straipsnelį, gera nuotaika kaip mat
praeis.

Pavargęs išveju tuos viskuo nepatenkintus, burbuliuojančias pabai-
sas ir įsijungiu tautinę televiziją. Bet ir čia imu regėt televizijos vaiduok-
lius – jie žudo, prievartauja, tyčiojasi, niekina vienas kitą ir žūtbūt nori,
kad tame procese savo emocijomis sudalyvaučiau ir aš. Kad juos pamai-
tinčiau. Už tai iš jų nieko negaunu, nebent nemigą.

Paskui naktį vartausi lovoje ir galvoju – o kur kultūros laidos, kur
„Labanakt vaikučiai”, kur „Snobo kinas”? Kur Darius Kuolys, Rytis Zem-
kauskas, kur Liudvika Pociūnienė? Kur? Nebėra... Tikriausiai – juos irgi
sudorojo televizijos vaiduokliai...

IV
Kartais ima ir apima noras neberašyti nieko blogo. Net į spaudą... O

kam? Ar pagerėjo Lietuvoje gyvenimas nuo bulvarinės žiniasklaidos, nuo
televizijų debatų ir pramoginių laidų? Ar nustojo žmonės važiuoti lauk, ar
metė gerti, ar pradėjo rinkti teisingesnę valdžią?

O jei nuo šiol bandytume rašyti pabrėžiant tai, kas gera? Jei pirmame
„Lietuvos ryto” puslapyje pasidžiaugtume, jog kažkam pasisekė? Jei tele-
vizijos debatuose bandytume sutaikyti priešininkus ir ieškotume bendrų
sprendimų? (Anksčiau kartais tekdavo sudalyvauti TV pokalbių laidose.
Dažniausiai prieš filmavimą laidos režisierius gudriai mirkteli – jūs
pasikumščiuokit, pasikoliokit, nebijokit, žiūrovai tai mėgsta.)

V
Praeitą savaitę buvau nuvažiavęs į Uteną ir Kultūros namuose žiūrė-

jau moksleivių pastatytą ir vaidinamą spektaklį „Šiaurė”. Spektaklis su-
kurtas pagal vienos Sibiro tremtinės atsiminimus. Vaidino, režisavo, mu-
ziką kūrė patys moksleiviai, be jokio nurodymo, vadovavimo iš aukščiau.
Pilnutėlė salė, gausūs plojimai atsistojus.

Išėjęs pajutau, kad viskas šioje Lietuvoje gerai – užaugo karta, kuri ži-
no, kas yra kas. Kuri imasi atsakomybės, neverkšlena, kad neleidžia, ne-
duoda, neremia. „Nepaisant gydymo, ligonis sveiksta.”

Jei neišnyksime per artimiausius dešimt metų, ši karta ateis į valdžią
ir susitvarkys. Nes Lietuva – jų namai, ne valdžios.

VI
Kitas optimistinis praėjusios vasaros prisiminimas – išvyka su vai-

kais pas partizaną Joną Kadžionį, gyvenantį netoli Kavarsko. Kai jis nu-
sivedė į girių glūdumą, į savo rankomis atstatytą ankštą bunkerį ir vai-
kams ėmė porinti, kaip čia reikėjo gyventi žiemomis, ištisomis savaitėmis
neišeinant į paviršių, kaip tame pačiame bunkeryje juodu su žmona susi-
laukė sūnaus... Nukelta į 11 psl.

VANDA ZABORSKAITÈ

Baltijos tyrimų duomenimis, ket-
virtadalis Lietuvos gyventojų nepa-
sitiki niekuo – jokiomis valstybės ir
visuomenės institucijomis. Tam yra
daug ir įvairiausių priežasčių – pra-
dedant korupcija, baigiant valdinin-
kų nekompetencija ir arogantišku-
mu.

Apie tai daug rašoma ir kalbama.
Daugelį tų blogybių nėra lengva išgy-
vendinti, su jomis kovojama sėkmin-
giau ar mažiau sėkmingai visame pa-
saulyje. Lietuva čia turbūt nėra kokia
ypatinga išimtis. Jeigu ir sutiktume,
kad Lietuva yra savo visuomenės ir
jos demokratinių institucijų išsivysti-
mo lygiu gana atsilikusi šalis, vis tiek
tai niekaip nepaaiškina (ar nepateisi-
na?) joje tvyrančio masinio nepasiti-
kėjimo visais ir viskuo. Negalima pa-
neigti, kad tą nepasitikėjimą labai
stipriai kursto žiniasklaida, skleisda-
ma totalų negatyvizmą. Tuo nepasa-
kau nieko naujo, bet turbūt verta
prie tos temos sugrįžti, nes nuolatos
prisikaupia naujų argumentų. Ži-
niasklaida, kaip tas pasakos slibinas,
išspjauna į viešumą vis naujų nuodų
– paskalų ir šmeižto – porciją.

Pradėsiu nuo naujausios ,,istori-
jos” – Valdovų rūmų. Netvirtinu, kad
projektavimo ir atkūrimo darbuose
negalėjo būti kokių nors netikslumų
ir paklaidų – tuos dalykus patikrins
prokuratūra, ir tada pamatysime, ko-
kia ta situacija yra iš tikrųjų. Bet jau
dabar niekaip nepritariu paskleis-
tiems įtarimams, kad ten iššvaistyti
ar išvogti milijonai, nes stebėjau, kaip
ir visi kiti, kurie tais dalykais domė-
josi, viešumoje skelbtais duomenimis
apie Rūmų atkūrimo eigą ir dabar pa-
siektais rezultatais.

Simptomiška buvo LTV tiems
klausimams skirta laida ir jos dalyvių
kalbos – kam įdomu, tas ją be abejo-
nės matė. Visiškai įtikino kultūros
ministro (tokio kompetentingo ir iš-
mintingo kultūros ministro dar nesa-
me turėję!) bei architekto ir restau-
ratoriaus Audronio Katiliaus kalbos.
Iš rajono lygio buhalterės kultūros
reikalų supratimo ir neverta buvo ti-
kėtis. Nustebino šiaip protingas žmo-
gus R. Valatka savo kalbos cinizmu.
Palyginus pirmųjų dviejų argumen-
tus su kitų dviejų kalbomis, darėsi
akivaizdu, kurioje pusėje tiesa. Bet
nepaisant to, šmeižtai, tarsi būtų
tikri faktai, sklido toliau ir nenyko iš
spaudos ir televizijos ekranų. Gra-
žiausias ,,žiedelis” – kai dumblo valy-
mo (!) įrenginių statyba kažkuriame
laikraštyje palyginta su Valdovų rū-
mų atkūrimo peripetijomis! O visa tai
dar paskleista per radiją spaudos apž-
valgose. Taip ir sklinda garsas ,,liau-
dies masėse”: Brazauskas prisivogė
milijonus! Visi jie vagys. Apvogė Lie-
tuvą ir mus! Telieka tik pakartoti
,,Literatūros ir meno” žurnalistės
klausimą: ,,Kam naudinga gražią
istoriją aplipdyti skandalais?”

Nesunku prisiminti dar ne vie-
ną ,,gąsdinančią” istoriją, parem-
tą irgi gandais ir nuogirdomis (jeigu
ne šmeižtais).

Prisiminkime dabar jau primirš-
tą LRT ir jos vadovo niekinimų kam-

paniją. Kiek buvo rašyta ir kalbėta
apie jo blogą darbą, apie jo paties ne-
moralumą, stengtasi žmogų visaip
sukompromituoti, iš jo pasityčioti,
kol štai neseniai Seimo Švietimo ir
kultūros komitete buvo išklausyta jo
ataskaita ir teigiamai įvertinta. Da-
bar, atrodo, visas tiek laiko keltas
triukšmelis nutilo, bet visuomenė
gana ilgai buvo dirginama ir klaidina-
ma.

Arba vėl – paimkime teisėsaugos
sritį. Visais laikais ir visuose kraštuo-
se iš teisėsaugininkų luomo komedijų
rašytojai, satyrikai susirasdavo pro-
totipų teisėjų, advokatų kyšininkavi-
mui, lupikavimui, paperkamumui pa-
šiepti ir pasmerkti – pradedant vidu-
ramžiškais ,,fablio”, baigiant klasiciz-
mo komedijomis. Betgi tai visiškai
neprimena totalaus teisėsaugos siste-
mos dergimo, kurį dabar vykdo kai
kurios visuomenės, žiniasklaidos gru-
pės. Nesileisdami į plačias lankas,
pri-siminkime nesenas istorijas. Jau
ne-beįmanoma kalbėti apie įgrisusį
vadinamąjį kedofilų skandalą, kurio
bent dalinės atomazgos turėtume
sulaukti šio mėnesio viduryje. Bet pa-
žvelkime į Eglės Kusaitės bylą. Koks
triukšmas buvo sukeltas, esą tardyto-
jai naudojasi kagėbistiniais metodais,
kankina ir muša tardomąją, o toliau
apibendrinama, esą visa mūsų teisė-
sauga esanti kagėbistinė. Dabar pa-
aiškėja, kad nieko panašaus ikiteis-
miniame tyrime nebūta, ir visa tai
Kusaitės pramanyta. O kaip ten iš
tikrųjų buvo su jos kalte, parodys
teismas.

Panašus užuominų, insinuacijų,
straipsnių ištrauktų ir savaip jų aiš-
kinimo šaltinis neseniai atsivėrė Vyt.
Matulevičiaus laidoje per Baltijos te-
leviziją. Jo taikinys – vėl teisėsauga,
ir tarsi jau išsemta tema: Užsienio
reikalų ministerija ir joje susitelkę
nusikaltėliai – ,,valstybininkai”.

Ir taip nepailsdamas sukasi pa-
skalų ir prasimanymų ratas, drums-
čiantis patiklių žmonelių protus, ku-
riantis Lietuvoje neigiamą psichologi-
nį klimatą, skleidžiantis nuodingą
griovimo pramaną. Lašas po lašo ir
akmenį pratašo. Įkalamas į tautos są-
monę juodos, nepakenčiamos Lietu-
vos vaizdas.

Tiesa, ne viską užlieja toji purvo
banga: lygia greta pasitaiko ir visiš-
kai kitokios informacijos. Štai Plun-
gėje vasarą įvyko muzikos festivalis.
Iš didmiesčių atvyko du žemaičiai:
Juozas Domarkas su savo simfoniniu
orkestru ir Petras Bingelis su ne tik
Lietuvoje išgarsėjusiu choru ir at-
liko... Beethoven Devintąją simfoniją!
Jos klausėsi minios susižavėjusių
plungiškių – didelių ir mažų, senų ir
jaunų.

Neatsiliko ir aukštaičiai – Lietu-
vos kultūros sostine buvo pasiskelb-
ta konkursą laimėjusi Ramygala, lyg
ir niekuo nepasižymintis miestelis,
be gamtos grožybių, išsidėstęs gana
nykioje lygumoje, nors našioje, der-
lingoje žemėje. Atidžiau įsižiūrėjus
pasirodo, kad ir dvasinės dirvos čia
esama derlingos. Ją rūpestingai kul-
tivavo dar anais laikais klestinčio ko-
lūkio pirmininkas Virmantas Veliko-
nis. Nukelta į 11 psl.
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D. Henke: PLB tradicijos svarbios ir
naudingos ir Lietuvos lietuviams

DALIA CIDZIKAITÈ

Pasibaigus vasaros gale Vilniuje,
LR Seimo salėje, įvykusiam Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
kraštų vadovų suvažiavimui, pakalbi-
nome dar vieną PLB valdybos narę,
Vokietijos LB pirmininkę Dalią
Henke.

Rūpesčiai panašūs,
bet sprendimo būdai skiriasi

Kokiais pagrindiniais rūpesčiais
gyvena kraštų Lietuvių Bendruome-
nės, susisiekusi e. paštu paklausiau
PLB valdybos narės, šią vasarą vyku-
siame suvažiavime vadovavusios sesi-
jai „Kokių rūpesčių turi lietuvių
kraštų bendruomenės?”. Nors prob-
lemos ir rūpesčiai visuose kraštuose
yra panašūs, D. Henke pabrėžė, jog
kiekviena šalis turi jai būdingus
bruožus: politinę, socialinę ir kultū-
rinę aplinką bei lietuvybės tradicijas.
Todėl, sakė pašnekovė, gali skirtis
problemų sprendimo būdai. Ji išvar-
dijo kelias problemas, kurio, PLB
nuomone, yra būdingos daugeliui
kraštų. Švietimo srityje svarbus
mokytojų profesionalumo ir patalpų
trūkumo bendruomenių susibūri-
mams bei šeštadieninėms mokyk-
lėlėms klausimas. Kita problema – tai
centralizuotos informacijos apie lie-
tuviškus kultūrinius renginius bei į
šalis atvykstančius menininkus trū-
kumas. Ne paskutinėje vietoje yra ir
kunigų stoka. Kaip pastebėjo D. Hen-
ke, būtent jie suburia žmones, ypač
jaunimą, rūpinasi jų sielovada. Žino-
ma, didelis rūpestis yra ir finansų
PLB veiklai plėsti trūkumas. ,,Reika-
lingas bendras dialogas tarp ben-
druomenių per suvažiavimus, kurio
rezultatai turėtų atskleisti galimy-
bes, kaip bendruomenėms susirasti
rėmėjų”, – įsitikinusi Vokietijos LB
pirmininkė. Ji sakė, jog nors šiuo me-
tu Lietuvoje užsienyje gyvenančių
lietuvių reikalus tvarkyti yra pavesta
Užsienio reikalų ministerijai (URM),
bendruomenės ne visada žino, kuo
jiems gali padėti ir prisidėti toje šaly-
je esančios Lietuvos atstovybės (am-
basados). D. Henke sakė, jog yra buvę
keletas atvejų, kai LB ruošiant ren-
ginius, investuojant savo laiką bei iš-
teklius, ambasados atsisakė bet kokio
dialogo. Pašnekovės nuomone, LB
svarbu surasti būdus ir priemones,
kaip pritraukti ir suburti naujai
atvykusius lietuvius. O taip pat –
kaip prikelti lietuvių piniginę „auko-
jimo” pareigą.

Po bendru stogu buriasi ypač
margos bendruomenės

PLB valdyba 2009 metų rugsėjo
mėn. apklausė kraštų LB, kur teirau-
jamasi apie jų veiklą švietimo, kul-
tūros ir lietuvių kultūros paveldo bei
ryšių su Lietuva srityse. Po šios ap-
klausos, sakė D. Henke, PLB valdyba
padarė išvadas, kuriose pažymėta, jog
iškeliant LB problemas ir ieškant tų
problemų sprendimo būdų būtina į
LB žiūrėti ne bendru žvilgsniu, bet
atskirai, priklausomai nuo to, kuria-
me pasaulio regione lietuvių gyvena-
ma. Štai, pavyzdžiui, Lietuvos et-
ninių žemių lietuvių bendruomenės
pasižymi stipriu tapatinimusi su savo
gyvenamuoju kraštu, joms taip pat
būdingas organizuotas formalusis
lietuviškas švietimas, gyvos visuo-
meninės veiklos tradicijos, turtingas
kultūros paveldas. Kitaip yra su
Rusija bei kitomis buvusiomis Sovie-
tų Sąjungos valstybėmis. Čia nėra
gerai organizuotos švietimo sistemos,
lietuvių bendruomenės narius skiria
dideli atstumai, įvairus ir skirtingas
lietuvių kalbos mokėjimo lygis, silpna
organizacinė struktūra. Vidurio ir
Vakarų Europos valstybėse vyrauja
naujoji emigracija, ten dažnai nėra
gilių organizacinių tradicijų, užtat
ryšys su Lietuva išlieka pastovus ir
pakankamai stiprus; bendruomenes
sudaro nemažai aukštos kvalifikaci-
jos darbuotojų, dirbančių tarptau-
tinėse institucijose. Valstybių, kurio-
se gyvena ,,senosios emigracijos” at-
stovai, atvykę dėl politinių ir ekono-
minių priežasčių, bendruomenės pa-
sižymi senomis lietuviškos veiklos
tradicijomis, gebėjimu daugeliu atve-
ju savarankiškai finansuoti savo
veiklą.

Kaip pastebėjo PLB valdybos
narė, šiuo požiūriu prastesnė Pietų
Amerikoje gyvenančių lietuvių padė-
tis. Juos slegia ne tik lietuviškos veik-
los finansavimo problemos, bet ir pa-
čių lietuvių trūkumas šiame regione.
,,Ne paslaptis, – rašo D. Henke, – kad
ten gyvena lietuviai jau nebe pirmos,
net antros, bet trečios ir ketvirtos
kartos. Tad lietuvių kalba ir jos mo-
kymas išlieka pagrindiniu rūpesčiu.”
Panaši padėtis yra ir Australijoje.

Kartais užtenka gero patarimo
ar informacijos

Kai kurias problemas yra pajė-
gios išspręsti pačios bendruomenės
(,,Vieni iš kitų galime pasisemti gero-
sios patirties; kartais užtenka gero
patarimo, platesnės informacijos apie
patį reikalą bei pasidalijimo vieni ki-
tų patirtimi” – pastebėjo pašnekovė),
o štai sprendžiant kitas problemas
jau reikalinga kitų pagalba. Pavyz-
džiui, lituanistinių mokyklų mokyto-
jų profesionalumą, D. Henke nuomo-
ne, būtų galima kelti per tobulinimo
kursus, apmokymus mokytojams bei
regioninius mokytojų seminarus, ku-
riuos anksčiau rengdavo Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas
prie Lietuvos vyriausybės. Patalpas,
skirtas bendruomenių susibūrimams
bei šeštadieninėms mokyklėlėms, ga-
lėtų šalyse padėti surasti garbės kon-
sulai, galima būtų jų bandyti ieškoti
ir per bažnyčias ar veiklius privačius
asmenis. ,,Kai kuriose Europos Są-
jungos šalyse tokias patalpas tos ša-

Dalia Henke.

lies valdžia skiria nemokamai, todėl
kartais yra pravartu gerai žinoti tos
šalies įstatymus”, – pastebėjo Vokie-
tijos LB pirmininkė. Nors kunigų
atvykimo tikrai negali įtakoti pačios
LB, yra įdomių atvejų, kai vietiniai
kunigai išmokdavo lietuvių kalbą ir
pradėdavo vesti lietuviškas Mišias.

Sprendžiant finansų problemą D.
Henke galvoja, jog finansavimo ga-
limybių reikėtų ieškoti pasitariant,
bendromis jėgomis. Į paieškų lauką
turėtų įeiti konkrečių projektų finan-
savimo paieška jau iš esančių fondų
išeivijoje. Kita vertus, įsitikinusi D.
Henke, ,,Kiekvienas asmeniškai turė-
tume pagalvoti, kaip būtų galima
prikelti lietuvių piniginę ‘aukojimo’
pareigą.” Juk, norint išlaikyti lietu-
višką veiklą, reikalingi rėmėjai. O
Lietuvos prisistatymas užsienyje,
menininkų iš Lietuvos garsinimas
pasaulyje negali būti paliktas vien tik
ant LB pečių.

Pagaliau, PLB valdybos atstovė
tikisi, jog plėtojant bendruomeninę
veiklą, kuri yra patraukli ir įdomi
kitiems, bus galima pritraukti ir su-
burti naujai atvykusius lietuvius,
kurie yra labai reikalingi, kad ben-
druomenės toliau klestėtų.

Lietuvos garsinimas galimas
ir be didelių investicijų

Priminus LR prezidentės Dalios
Grybauskaitės išsakytą kritiką ir
apgailestavimą, jog Lietuva neišnau-
doja lietuvių išeivijos patirties, po jos
susitikimo su PLB atstovais, D. Hen-
ke teigė, jog Lietuvos interesų pasau-
lyje stiprinimas yra galimas be dide-
lių finansinių investicijų – pasitel-
kiant užsienyje gyvenančius lietuvius
ir išeivijos patirtį (tai, ko neturi kitos
tautos). Ji paminėjo keletą pavyz-
džių, išryškėjusių jau anksčiau minė-
toje PLB valdybos darytoje apklauso-
je. Tai: vietos LB vadovų/atstovų
įtraukimas mezgant dvišalius santy-
kius su užsienio valstybėmis kultū-
ros, švietimo, mokslo, ekonomikos
srityse; užsienio lietuvių visuomeni-
nių organizacijų gero vardo kėlimas
gyvenamųjų šalių politiniame, kultū-
riniame, moksliniame gyvenime; abi-

pusio pasitikėjimo ir partneriškumo
stiprinimas tarp Lietuvos institucijų
ir užsienio lietuvių. ,,Tokiu būdu, – įsi-
tikinusi Vokietijos LB atstovė, – būtų
labiau išnaudojama užsienyje gyve-
nančių lietuvių patirtis ir įvairialy-
piai ryšiai su gyvenamosios šalies politi-
niu, kultūriniu bei moksliniu elitu.”

Tikimasi, jog strategija
neatsidurs valdininkų stalčiuje

Susirašinėjimo metu su D. Hen-
ke nebuvo apeita ir iki rugsėjo 24 d.
URM Užsienio lietuvių departamen-
to svarstyta „Globali Lietuvos strate-
gija”. Pašnekovės nuomone, disku-
tuojant apie „Globalios Lietuvos stra-
tegiją” jau pasiekta daug gerų rezul-
tatų. Ji pasidžiaugė, kad į jos kūrimą
yra įtraukta PLB, lietuviai, gyvenan-
tys užsienyje bei Lietuvoje. Tą darant
išryškėjo daug naujų galimų veiklos
sričių, pasikeista patirtimi, pabandy-
ta į aptariamas problemas pasižiūrėti
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių
lietuvių akimis. Nors Vokietijos LB
pirmininkė pagyrė strategijoje gana
plačiai apžvelgiamą padėtį apie ga-
limybes užsienio lietuvius įtraukti į
valstybės gyvenimą, jos nuomone,
strategijai trūksta konkretaus veiks-
mų plano, kuris apžvelgtų jos įgyven-
dinimo galimybes tiek finasiniu, tiek
kapacitetiniu atžvilgiu, t.y. kas už ką
bus atsakingas ir kiek tai turėtų
kainuoti.

D. Henke išsakė viltį, jog ši stra-
tegija nebus viena iš tų, kurios lieka
neįgyvendintos ir atsiduria valdinin-
kų stalčiuose, nors joms kurti išlei-
džiama tūkstančiai litų, investuoja-
ma be galo daug darbo valandų ir
energijos. ,,Labai viliuosi, kad ši tu-
rės perspektyvų būti įgyvendinta ir
patenkins visų adresatų lūkesčius”, –
sakė ji. PLB valdybos atstovė tvirtai
tiki, jog užsienio lietuviai bendromis
jėgomis patys kuria modernią, įta-
kingą ir perspektyvią PLB. Ji kvietė
kiekvieną prisidėti asmeniškai prie
šio kūrimo ir išlaikymo, nes, pasak D.
Henke, ,,ši organizacija turi senas ir
gražias tradicijas, kurios naudingos
ne tik mums patiems gyvenantiems
užsienyje, bet ir Lietuvai ir joje
gyvenantiems lietuviams”.

Iš kairės: ,,Pasaulio lietuvio” redaktorė Audronė Škiudaitė, PLB atstovė Lietu-
voje Vida Bandis, PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė ir PLB Europos
reikalų komisijos pirmininkė Dalia Henke. Iš asmeninio Dalios Henke archyvo
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Noriu padėkoti Danguolei Kvik-
lytei, kad ji apsiėmė parašyti įdomų
ir lengvai skaitomą pagerbimą apie
savo tėvą Bronių Kviklį. (,,Draugas”,
Kultūros priedas, 2010 rugsėjo 4 d.)
Straipsnyje apibūdintas B. Kviklio
charakteris ir bruožai, kurie yra gra-
žūs pavyzdžiai visuomenei ir ypatin-
gai skautams. Nusišypsojau, per-
skaitęs, kad jis buvo ,,ryto žmogus” ir
kas dieną ,,atlikdavo vieną iš savo
svarbiausių pareigų – įjungdavo ka-
vinyką...” Tai požymis, kad jis buvo
kuklus ir pilnas humoro. Galima pa-
simokyti iš jo neprarastos vilties dėl
Lietuvos nepriklausomybės, darbštu-
mo, pakantumo ir plačios pasaulėžiū-
ros.

B. Kvikliui pasisekė supažindinti
net kelias kartas su ,,gyva Lietuva”.
Dar man būnant vaiku, mano tėvai
vedė mane į jo suruoštas parodas Či-
kagos Jaunimo centre. Ten turbūt
pirmą sykį susipažinau su Lietuvos
partizanais, o vėliau įstojau į Miško
brolių skautų draugovę. Išvykęs stu-

dijuoti į universitetą užsiprenumera-
vau ,,Draugą”. Nors neskaičiau viso
laikraščio, bent perskaitydavau pir-
mas kelias eilutes ,,b.kv.” pasirašytų
vedamųjų, o dažnai visą jo vedamąjį.
Teko su juo kelis kartus pakalbėti te-
lefonu, nustebau, kad jis neskubėjo
padėti ragelį, bet norėjo pasiklausyti,
ką jaunas žmogus turėjo pasakyti.

Lietuvių skautų sąjunga labai dė-
kinga, kad B. Kviklys praturtino mū-
sų eiles. Nežinojau, kad pirmasis pri-
tyrusio skauto vyčio, vyr. skautininko
filisterio B. Kviklio vedamasis buvo
skirtas lietuvių skautams. Reikės su-
sirasti tą vedamąjį ir jį atidžiai pa-
skaityti. Ačiū, broli Kvikly, už Jūsų
įnašus ir palikimą. Stengsimės są-
žiningai atlikti visas savo pareigas ir
toliau supažindinti jaunimą su ,,gyva
Lietuva”.

Budėk! Ad Meliorem!

Brolis Tomas,
Vyriausios skautininkės

pavaduotojas ir Brolijos vadas

SUPAŽINDINÊS SU ,,GYVA LIETUVA”

Lietuviškos spaudos puslapius
bevartant, tenka užtikti įdomių ir...
keistų dalykų. Taip atsitiko beskai-
tant gerai lietuviams žinomos rašyto-
jos-poetės Eglės Juodvalkės laišką
„Šių žodžių laukiau ilgai” („Drau-
gas”, 2010 m. rugpjūčio 28 d., p. 5),
kuriame autorė sutinka su Arvydo
Barzduko laiške pareikšta nuomone
dėl dvigubos pilietybės. Laiško pra-
džioje rašytoja save apibūdina taip:
„Esu eilinė lietuvė...” Nejaugi?

Atrodo, neatsitiktinai „Kultūros
baruose” (2010 m., nr. 7/8), skyriuje
„Kūryba ir kūrėjai” du puslapiai
(36–37) yra skirti autorės poezijai.
Tai gražus pripažinimas, bet kartu
sunku patikėti, kad tiek dėmesio
skirta paprasčiausiai „eilinei lietu-
vei” žurnale, kuris „eilinių lietuvių”
kūrinių tikrai nespausdina. Ar ši gabi
moteris ne per daug save pažemino,

tapdama „eiline”? O gal ji tikrai „ei-
linė lietuvė”, bet „neeilinė” kūrėja?

Įdomiu sutapimu tame pačiame
„Kultūros barų” numeryje spausdi-
nama ir rašytojos vyro Henryk
Skwarczynski „Kvailių puotos” iš-
trauka „Didžiojo šuns pasaka” (p.
58–62), iš anglų kalbos versta Manto
Radzevičiaus. Šios talentingos poros
kūrinius perskaičius, kilo keletas
klausimų: 1. Kodėl pati rašytoja neiš-
vertė savo vyro kūrinio?; 2. Kaip
suprasti šį sakinį „Didžiojo šuns pa-
sakos” autoriaus trumpoje biografijo-
je, pridėtoje spausdinamos ištraukos
gale: „Vedęs, žmona – lietuvių kilmės
amerikiečių poetė Eglė Juodvalkė”,
turint galvoje tą lietuviškai nuolankų
„Esu eilinė lietuvė...”?

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

LIETUVIŠKÂ SPAUDÂ PAVARÇIUS

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Ši savaitė buvo neeilinė. Ji prasi-
dėjo ne sunkiu pirmadienio rytu, o
šiltu, jau po truputį rudenėjančiu
šventiniu sekmadieniu. Kai daugia-
tautė Amerika ramiai kėlėsi sekma-
dienio piknikams, parduotuvėms ir
draugų lankymams, lietuvaičiai su
geriausia nuotaika stoviniuodami
šnekučiavosi prie Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčios Marquette
Park. Taip, tos pačios bažnyčios, kuri
buvo pastatyta mūsų tautiečių 1957-
taisiais ir kurią daugelis iš mūsų jau
buvome gerokai primiršę... 

Nors toks gražus rytas ir be jo-
kios progos jau kurtų šventišką nuo-
taiką, lietuviai turėjo ypatingą progą
švęsti – prasidėjo Šiluvos atlaidai.
Nuo pat bažnyčios pastatymo joje bu-
vo kasmet minima ši šventė ir garsi-
namas Šiluvos vardas pasaulyje. Šilu-
vos atlaidai visada sutraukia daug
parapijiečių, daug smalsuolių ir lygiai
tiek pat garsių svečių. Šiais metais
savo apsilankymu garbę suteikė vys-
kupas Gustavo Garcia-Siller, prelatas
Edmundas Putrimas, prelatas Jonas
Kuzinskas, kunigai T. Koys, A. Sede-
revičius, P. Paurazas, diakonas V. Paš-
kauskas. Prelatas E. Putrimas į šven-
tę atvyko iš Toronto Prisikėlimo pa-
rapijos ir džiugino aiškiu, protingu ir
subtiliu pamokslu. Ne kiekvieną die-
ną gali pamatyti tokį nuostabų vaiz-
dą, kai prie altoriaus visi kaip vienas
Dievo tarnai aukoja šv. Mišias, kur
parapijiečiai, kaip vienas asmuo,
džiaugiasi tokia praeities ir dabarties
derme, kur atrodė, kad visa visata
prisideda prie nuostabios šventinės
nuotaikos. 

Su išpuoselėta lietuvių tradicine
švente ši parapija šventė dar vieną
neeilinį įvykį – oficialiai parapijie-
čiams buvo pristatytas naujas bažny-
čios administratorius Jaunius Kelp-
šas. Visada geros nuotaikos, visada
nestingantis žodžių, visada arti – taip
apie naująjį bažnyčios administrato-
rių atsiliepia parapijiečiai. Kunigo

galvoje sumanymai verda. O jei jo
entuziazmą paverstume myliomis, tai
apkeliautume visą pasaulį. Per šven-
tinius pietus po šv. Mišių pajutę šį
geranoriškumą parapijiečiai ir para-
pijos svečiai labai nuoširdžiai siuntė
sveikinimus ir palinkėjimus kunigui.
‚,Tik sušvilpkit, ir mes iškart atlėk-
sim padėt’’, – tokiais žodžiais Vaclo-
vas Momkus nuoširdžiai siūlė pagal-
bą, kuri yra labai reikalinga.

* * *
Kaip ir visos didžiosios šventės,

taip ir ši, nesibaigė tik prasidėjusi.
Geros nuotaikos užtaisas lydėjo visą
savaitę. Visą savaitę 10 val. ryte vyko
šv. Mišios, kurių metu dalyvavo skir-
tingi kunigai, skirtingi dainininkai ir
tie patys nuoširdūs žmonės, mokan-
tys džiaugtis kiekviena dienos aki-
mirka. 

Šventė aukščiausią tašką pasiekė
sekmadienį, rugsėjo 12 dieną. Kaip ir
pirmą, taip ir paskutinę dieną, – Die-
vas gero oro nepagailėjo. Šventė pra-
sidėjo eisena nuo senosios bažnyčios.
Kaip kunigas paminėjo, taip simbo-
liškai norėta parodyti, kaip senasis

Šilinė – kelias į ateitį su giliomis
lietuviškomis tradicijomis

etapas susijungia su naujuoju. Gražu
buvo žiūrėti – skautai su vėliavomis,
šauliai – visada pasitempę ir elegan-
tiški, kitos draugijos ir parapijiečiai –
savo šypsenomis ir malda palaikantys
kiekviename žingsnyje. Naujoji para-
pijos karta – dar maža, bet auganti
lietuviška jėga su taikos simboliais –
lelijomis rankose, jaunuoliai – be jo-

kio jaunuoliško užsispyrimo su
pagarba vyresniesiems ir su Marijos
statula rankose, ir, žinoma, kunigas. 

Su giesme lūpose, su atvira širdi-
mi, traukdami praeivių dėmesį visi
žengė link bažnyčios, kur procesija
baigėsi šv. Mišiomis. Su ta pačia gera
nuotaika, su giesmėmis iš širdies
šventinė savaitė baigėsi. Simboliška,
bet šventė buvo penas ir sielai, ir kū-
nui. Po paskutinių šv. Mišių žmonės
buvo kviečiami į cepelinų pietus,
kurie, beje, buvo tikrai labai skanūs
(ačiū tiems, kurie jais pasirūpino).

Ką gali pasakyti eilinis žmogus
apie neeilinius įvykius lietuvių ben-
druomenėje? Gražu. Tautiečiai Lietu-
voje turėtų pasimokyti tokios vieny-
bės tarp vyresnės ir jaunesnės kartos.
Kaip liaudies išmintis sako, gera pra-
džia – pusė darbo. Šį kartą galiu pa-
sakyti, kad kun. Kelpšo pradžia tikrai
buvo graži – paprasta, nuoširdi ir
dvelkianti vienybe.

Ir dar keli žodžiai pabaigai para-
pijiečiams: spalio 16 dieną 3 val. po
pietų visus maloniai kviečiame į
parapijos susirinkimą, kuris vyks
parapijos salėje. Visi kartu aptarsime
mums svarbius klausimus.

Birutė L.
Su giesme lūpose, su atvira širdimi, traukdami praeivių dėmesį visi žengė link
bažnyčios.                                                           Joe Kulys nuotraukos

Šauliai – visada pasitempę ir elegantiški.
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Vilnius, spalio 5 d. (DELFI.lt) –
Vidaus reikalų ministras Raimundas
Palaitis pasirašė įsakymą iš užimamų
pareigų atleisti viceministrą Algi-
mantą Vakariną. Komentuodamas
savo sprendimą R. Palaitis pranešime
spaudai teigia: „Pasirinkęs kitą poli-
tinę kryptį, viceministras prarado po-
litinį pasitikėjimą.”

Liberalų ir centro sąjunga grasi-
no atstatydinti vidaus reikalų vice-
ministrą Algimantą Vakariną, jei jis

neatsisakys planų dirbti nuo liberal-
centristų atskilusioje frakcijoje Vil-
niaus miesto savivaldybės taryboje.

Praėjusią savaitę buvo pranešta,
kad A. Vakarinas prisijungė prie nau-
jos Vilniečių frakcijos Vilniaus miesto
savivaldybės taryboje, kurią sudaro
nuo partijos atskilę Artūro Zuoko rė-
mėjai. Liberalcentristai Vilniaus
miesto savivaldybėje dirba valdan-
čiojoje koalicijoje kartu su konserva-
toriais ir socialdemokratais.

Atleistas vidaus reikalû viceministras 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) – Ka-
belinių ir skaitmeninių televizijų ope-
ratoriai piktinasi, kodėl Susisiekimo
ministerija įpareigoja pirkti paslau-
gas iš Rusijos televizijos kanalo ,,Per-
vij baltijskij kanal” (PBK). Tuo tarpu
Susisiekimo ministerija teigia, jog ope-
ratoriai neįsiskaitė į konkurso sąlygas. 

Anot operatorių, saugaus eismo
programos viešinimo konkursą pa-
skelbusi ministerija remia Rusijos
,,politikos ir ideologijos sklaidos” ka-
nalą. Lietuvos kabelinių televizijų,
Lietuvos skaitmeninių televizijų ir
Lietuvos telekomunikacijos operato-
rių sąjungos kreipėsi į Viešųjų pirki-
mų tarnybą bei į Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetą, prašy-
damos paaiškinti, ar lėšų skyrimas
PBK neprieštarauja nacionalinio sau-
gumo koncepcijai. 

,,Sąjungų išplatintas pareiškimas
paruoštas neįsiskaičius į pirkimo są-

lygas”, – sakė Susisiekimo ministeri-
jos atstovas Arūnas Malinovskis.
Anot jo, PBK paminėtas tik kaip pa-
pildoma informacija pirkimo sutar-
ties priede. 

Lietuvos skaitmeninių televizijų
sąjungos vadovas Eimuntas Akromas
pranešime piktinosi, jog sąlygose nu-
rodytas reikalavimas numatyti rek-
lamos rodymą per PBK, kuris ,,sklei-
džia Kremliaus sukurtą informacinę
politiką”. ,,Juk tai – tiesioginė Lietu-
vos valstybinės institucijos parama
Rusijos siekių sklaidai Lietuvos mo-
kesčių mokėtojų lėšomis”, – teigė E.
Akromas. 

Valstybinės saugaus eismo auto-
mobilių keliais 2005–2010 m. prog-
ramoje Vyriausybė iškėlė tikslą siekti
iki 2010 metų perpus sumažinti žu-
vusiųjų eismo įvykiuose, palyginti su
2004 metais. 

Kvieçiami gab∆s Lietuvos moksleiviai

SSSSppppoooorrrr ttttaaaassss

Lietuvos žmonès numezgè 1,500 porû�
kojiniû Afganistano vaikams

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) – Per
keturis mėnesius Lietuvos gyventojai
numezgė 1,500 porų kojinių Afganis-
tano vaikams. Dovaną į šią šalį nuveš
lapkritį į misiją išvykstantys dvylik-
tosios Goro provincijos atkūrimo gru-
pės (PAG-12) kariai.

Į akciją aktyviai įsitraukė Lietu-
vos pagyvenusių žmonių sąjunga, Pa-
nevėžio moterų pataisos namai, mi-
sijai Afganistane besiruošiantys Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo
mechanizuotojo pėstininkų bataliono
kariai ir jų artimieji, taip pat pavie-
niai geros širdies žmonės. Paramos
akciją siūlais parėmė mezgimo ir siū-
lų įmonės. 

Akcijos ,,Geros širdys – šiltos ko-
jos” ruošė Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Algirdo mechanizuotojo pės-
tininkų bataliono karių pagrindu su-

darytos PAG-12 pamainos kariai ir
viešosios įstaigos ,,Savanorių cent-
ras” atstovai. 

Goras – viena iš 34 Afganistano
provincijų, jis įsikūręs centrinės Af-
ganistano dalies Šiaurės vakaruose.
Tai viena skurdžiausių ir labiausiai
atsilikusių šalies vietovių, nuvarginta
ne tik ilgamečių karų ir stichinių ne-
laimių, bet ir nesibaigiančių ginkluo-
tų konfliktų tarp vietinių genčių. La-
biausiai pažeidžiama ir neapsaugota
visuomenės grupė Afganistane – mo-
terys ir vaikai. Žiemos Afganistane
itin atšiaurios ir sniegingos. Iš misijų
Gore grįžę Lietuvos kariai pasakojo,
kad dėl skurdo dažna šeima neišgali
pasirūpinti šiltais drabužiais ir apa-
vu. Vaikai, kuriems buvo amputuotos
nušalusios galūnės, šiandien Afganis-
tane nesuskaičiuojami.

Vilnius, spalio 5 d. (DELFI.lt) –
Visoje Lietuvoje prasidėjo gabių
moksleivių atranka į Nacionalinę
moksleivių akademiją (NMA). No-
rintys studijuoti moksleiviai kviečia-
mi pateikti dokumentus iki spalio 22 d.

Organizatoriai ypač ragina būti
aktyvesniais mažesnių miestų ir ra-
jonų moksleivius, kadangi iki šiol
daugiausiai vietų akademijoje išsida-
lindavo Vilniaus ir Kauno mokslei-
viai. Pasak NMA direktorės Linos
Danienės, mokslas akademijoje ne-
mokamas, daugelis studijų vyksta
nuotoliniu būdu. Nuotolinį mokymą
apmoka Akademijos rėmėjai, jie taip
pat skiria stipendijas geriausiai besi-
mokantiems moksleiviams bei vai-
kams iš socialiai remtinų šeimų da-
lyvauti akivaizdinėse sesijose. Moks-
leiviai iš socialiai remtinų šeimų taip
pat atleidžiami nuo registracijos mo-

kesčio.
Akademijoje galima mokytis bio-

chemijos, informatikos, ekonomikos,
astrofizikos, matematikos ir lietuvių
filolologijos sekcijose, šių metų nau-
jiena – studijos naujai įsteigtoje isto-
rijos sekcijoje. Moksleiviams dėsto ir
nuotoliniu būdu su jais dirba dauge-
lio Lietuvos universitetų dėstytojai,
mokytojai, buvę NMA mokiniai –
tarptautinių olimpiadų prizininkai. 

Praėjusiais metais NMA auklėti-
niai nuskynė didelį pasiekimų derlių
įvairiuose nacionaliniuose konkur-
suose ir olimpiadose. Tarptautinėse
olimpiadose laimėtas 1 aukso, 5 si-
dabro ir 6 bronzos medaliai. 

Daugiau informacijos apie mo-
kymosi sąlygas NMA galima rasti in-
ternetiniame akademijos puslapyje
www.nmakademija.lt 

VDU studentai gal∂s stažuotis JAV

R. Tumino spektaklis îvertintas premijomis

Vilnius, spalio 5 d. (DELFI.lt) –
Vytauto Didžiojo universitete įsteig-
tos vardinės Liūto ir Francoise Moc-
kūnų vardinės stipendijos, kurios su-
teiks galimybę magistrantams ir dok-
torantams atlikti praktiką JAV. 

Mintis steigti tokias stipendijas
kilo žymaus išeivijos veikėjo Liūto
Mockūno našlei Francoise Puzyna-
Mockūnas. „Jauniems žmonėms yra
būtina keliauti, pagyventi užsienyje,
įgyti gyvenimo daugiakultūrinėje ap-
linkoje patirties. Tuomet grįžę į Lie-
tuvą jie galės skleisti pažangias idė-
jas, keisti darbo kultūrą, kurti pa-
lankias verslo sąlygas”, – sakė F. Pu-
zyna-Mockūnas.

Pasak VDU mecenatės, tokiu bū-
du ji siekia įamžinti savo vyro atmi-
nimą, padėti VDU plėsti ir stiprinti
tarptautinius ryšius, o Amerikos lie-
tuvių bendruomenei – aktyvinti veik-
lą Lietuvoje. Šis sumanymas –  dalis
VDU vykdomo „Pasaulio lietuvių
akademijos” projekto, kurio vienas
tikslų – skatinti išeivijos ir Lietuvos
mokslininkų bei studentų bendra-
darbiavimą. Universitetui F. Puzyna-
Mockūnas padovanojo ir savo butą
Vilniuje, kuris taip pat bus skirtas
Pasaulio lietuvių akademijos veiklai
vystyti.

Vardinių stipendijų skyrimo
nuostatus VDU rektorius prof. Zig-

mas Lydeka ir Liūto Mockūno našlė
F. Puzyna-Mockūnas pasirašė rugsėjo
pabaigoje. Nuo šiol kiekvienais me-
tais rugsėjo 30 d. – per L. Mockūno
gimtadienį – VDU studentams bus skel-
biamas konkursas vykti stažuotis į JAV.

Planuojama, kad šiais metais iš-
vykti į JAV galės 5 jaunieji tyrėjai.
Stažuotės ruošiamos kartu su JAV
Lietuvių Bendruomenės Krašto val-
dyba – ji padės išsirinkti tokias sta-
žuotės vietas, kurios atitiktų Jungti-
nių Valstijų Lietuvių Bendruomenės
ir Lietuvos tyrėjų poreikius.

Liūtas Mockūnas (1934–2007) –
žymus lietuvių išeivijos žurnalistas,
literatūros tyrinėtojas, kultūrologas,
„Santaros-Šviesos” federacijos narys,
ilgametis „Akiračių” redaktorius.

Pasaulio lietuvių akademija – il-
galaikis VDU paruoštas socialinis
projektas, kurio tikslas – burti lietu-
vių diasporą, skatinti išeivijos ir Lie-
tuvos mokslininkų bei studentų
bendradarbiavimą akademiniuose
projektuose, pritraukti besidomin-
čius Lietuva ir jos kultūra. Šis pro-
jektas vienija daug veiklų: visus me-
tus organizuojamus kursus, mainų
programas, stažuotes, nuotolinio mo-
kymosi galimybes. Kartu tai – ir idė-
jinis darinys, atviras įvairių klubų,
sąjungų, bendruomenių sumany-
mams. 

Brašovas, spalio 5 d. (ELTA) –
Tarptautinėse sportinių šokių varžy-
bose Rumunijoje klasikinių šokių
programoje Lietuvos čempionai Do-
natas Vėželis ir Lina Chatkevčiūtė iš
Kauno ,,Sūkurio” klubo užėmė ant-
rą vietą. Nugalėjo pasaulio ir Euro-
pos čempionai Vokietijos atstovai Be-

nedetto Ferruggia ir Claudia Koehler.
Baigiamosiose varžybose dar šo-

ko Ukrainos, Lenkijos, Rumunijos ir
Vengrijos atstovai. Varžybose dalyva-
vo 66 poros iš 13 šalių. D. Vėželis ir L.
Chatkevičiūtė pasaulio vertinimo
lentelėje užima 11-ą vietą.

Maskva, spalio 5 d. (ELTA) –
Maskvoje paskelbti 15-osios Kons-
tantin Stanislavskij teatro premijos
laureatai. Aktoriaus meistriškumo
premiją pelnė Sergej Makoveckij už
Voinicki vaidmenį Rimo Tumino re-
žisuotame spektaklyje ,,Dėdė Vania”
pagal Anton Čechov. R. Tumino ,,Dė-
dė Vania” Maskvos J. Vachtangov
teatre taip pat pripažintas geriausiu
A. Čechov jubiliejinio sezono spek-
takliu.

Premiją už indėlį į Rusijos teatro

raidą pelnė du menininkai – ,,Len-
kom” teatro meno vadovas Mark Za-
charov ir baletmeisteris Vladimir Va-
siljev. Apdovanojimas už indėlį į pa-
saulinio teatro raidą skirtas lenkų re-
žisieriui Krystian Lupa. Geriausiu re-
žisieriumi vertinimo komisija pripa-
žino Formalaus teatro Sankt Peter-
burg meno vadovą Andrej Mogučij.

Premijų įteikimas numatomas
lapkričio 1 dieną po tradicinio teatro
festivalio ,,Stanislavskij sezonai”, ku-
ris prasidės spalio 14 dieną.

Ministerija neigia perkanti 
paslaugas iš Rusijos 

Tbilisis, spalio 5 d. (URM info) – Gruzijos pajūrio kurorte Kobuletyje ati-
darytas kino teatras, prie kurio atnaujinimo prisidėjo ir Lietuva. Iš naujo at-
gimusio kultūros židinio atidarymo juostelę Lietuvos ambasadorius Gruzijoje
Jonas Paslauskas (nuotraukoje kairėje) perkirpo su Gruzijos parlamento Re-
gioninės politikos, savivaldos ir kalnuotųjų regionų komiteto pirmininko pa-
vaduotoju Otar Khinikadze.                          Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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HELSINKIS
Suomijos ir Estijos gamtosaugi-

ninkų grupės Suomijos Aukščiau-
siam administraciniam teismui įteikė
prašymą panaikinti dujotiekio ,,Nord
Stream” statytojams išduotą staty-
bos leidimą. Žemesnės instancijos
teismas anksčiau šią bylą atmetė. By-
la turėtų būti nagrinėjama skubos
tvarka, nes Rusiją ir Vokietiją per
Baltijos jūrą sujungsiančio, iki 55
mln. kubinių metrų dujų per metus
praleisiančio dujotiekio statytojai jau
pradėjo darbus jūros dugne. 

STOKHOLMAS
Fiziologas iš Didžiosios Brita-

nijos Robert Edwards pelnė šių metų
Nobelio medicinos premiją ,,už apvai-
sinimo in vitro (IVF) išvystymą”, pa-
dėjusį milijonams nevaisingų porų
susilaukti vaikų. 85 metų R. Ed-
wards, kuris šiuo metu yra Universi-
ty of Cambridge profesorius emeri-
tas, pradėjo vystyti dirbtinio apvaisi-
nimo procedūras praeito amžiaus 6-
ame dešimtmetyje, o 1978 m. liepos
25 d. jo pastangas vainikavo sėkmė,
kai gimė pirmasis pasaulyje ,,kūdikis
iš mėgintuvėlio”. Gimus Louise
Brown, vėliau pasaulį išvydo apie 4
mln. dirbtinio apvaisinimo būdu pra-
dėtų kūdikių.

* * *
Tūkstančiai švedų Stokholme

prie parlamento taikiai protestavo
prieš rasizmą. Panašios, tačiau ma-
žesnės demonstracijos vyko ir kituo-
se miestuose. Protestas surengtas po
sėkmingo dešiniosios populistinės
Švedijos demokratų partijos pasiro-
dymo parlamento rinkimuose. Par-
tija pirmą kartą pateko į Riksdagą,
kur turės 20 mandatų. Švedijos de-
mokratai reikalauja didelių ribojimų
imigracijos srityje ir vadina islamą
didžiausia grėsme šaliai iš užsienio
nuo Antrojo pasaulinio karo.

* * *
Šių metų Nobelio premija už

pasiekimus fizikos srityje buvo skirta
dviem Rusijoje gimusiems mokslinin-
kams –  Andrej Geim ir Konstantin
Novosiolov. Švedijos karališkoji mok-
slų akademija paskelbė, kad šiems
mokslininkams, kurie šiuo metu

dirba Didžiosios Britanijos universi-
tetuose, garbingas apdovanojimas skir-
tas už ,,proveržį sukėlusius bandy-
mus su dvimate medžiaga grafenu”. 

PARYŽIUS
Prancūzijos policijos kovos su

terorizmu pareigūnai per operacijas
prieš įtariamus islamo ekstremistus
keliose šalies vietovėse sulaikė 11
žmonių. Per operaciją pietiniame
Marselio uostamiestyje, kurios taiki-
nys buvo tinklas, aprūpindavęs suk-
lastotais dokumentais iš Afganistano
grįžtančius džihadistus, policija su-
laikė 2 vyrus, o trečias įtariamasis
buvo suimtas pietvakariniame Bordo
mieste. 

SMOLENSK
Smolensk oro uoste „Severnyj”

pradėta statyti tvora aplink tą vietą,
kur sudėtos šių metų vasarį sudužu-
sio Lenkijos prezidentinio lėktuvo
nuolaužos. Virš tvoros bus ištemptas
brezentas, kuris apsaugos sudužusio
lėktuvo detales nuo neigiamo kritu-
lių poveikio. 

DAMASKAS
Sirijos valdžia apkaltino devynio-

likmetę mokinę Tal al-Mallohi šnipi-
nėjimu JAV. Sirijos valdžios duo-
menimis, mergina JAV ambasados
darbuotojams perdavė slaptą infor-
maciją apie Sirijos ambasadą Egipte.
Dėl jos veiksmų, kaip manoma Da-
maske, buvo užpultos Kaire veikian-
čios sirų specialiosios tarnybos. 

TOKIJAS
Japonijoje pietinę Okinavos salą

pirmadienį sukrėtė 6,3 balo požemi-
niai smūgiai, pranešė JAV geologijos
tarnyba. Žemės drebėjimas įvyko
35,4 km gylyje 320 km į pietvakarius
nuo Nahos Okinavos saloje. 

JERUZALĖ
Vaizdo įrašas, kuriame vienas Iz-

raelio karys matomas šokantis ,,pilvo
šokį” prie suimtos palestinietės, su-
kėlė pasipiktinimą, kai jį parodė vie-
na Izraelio televizija. Vaizdo įraše,
kurį parodė privati televizija ,,Chan-
nel 10”, matomas karys, besistaipan-
tis pagal ritmingą arabišką muziką
aplink suimtąją moterį.

AZIJA

B. Obama kol kas neplanuoja
pokyçiû Afganistano kare 

Barselona, spalio 5 d. (Bernar-
dinai.lt) – Nuo sekmadienio iki antra-
dienio Barselonoje vyko Romos Šv.
Egidijaus kasmet rengiamas tautų ir
religijų susitikimas. Šiemet jo tema:
„Gyventi kartu krizės laikais. Dievo
šeima, tautų šeima”. Šiuos susi-
tikimus kasmet vis kitoje vietoje Šv.
Egidijaus bendruomenė rengia nuo
1987 metų.

Sekmadienį pradedant susitiki-
mą buvo perskaityta Šventojo Sosto
Valstybės sekretoriaus kardinolo Tar-
cisi Bertone telegrama, kuria jis per-
davė Šventojo Tėvo sveikinimus susi-
tikimo organizatoriams ir dalyviams.

Barselonoje vykstančiuose deba-
tuose ir pamaldose turbūt dažniau-
siai minimas Šventosios Žemės var-

das. Susitikime dalyvavo Izraelio vy-
riausybės ministras, atsakingas už
ryšius su diaspora, Yuli Yoel Edels-
tein, taip pat palestiniečių autono-
minės vyriausybės religijų reikalų
ministras Mahmoud Al Habash.

Religijų dialogui kaip vienam
pagrindinių nuolatinės taikos kūrimo
veiksnių buvo skirtos diskusijos,
kuriose dalyvavo Juodkalnijos prezi-
dentas Filip Vujanovič, vienas iš
Izraelio vyriausiųjų rabinų Yona
Metzger ir Egipto religijų reikalų
ministras Mahmoud Zakzouk.

Kipro prezidentas Dimitris Chris-
tofias pristatė popiežiaus apsilanky-
mo Kipre rezultatus. Susitikime buvo
aptarti dar tebevykstantys ar ką tik
pasibaigę konfliktai Afrikoje.

Barselonoje baigèsi 
„tautû ir religijû” susitikimas 

EUROPA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Washington, DC, spalio 5 d.
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama Kongreso vadovams nurodė,
jog artimiausiu metu neplanuoja jo-
kių rimtesnių permainų karo Afga-
nistane strategijoje, rodo Baltųjų rū-
mų išplatintas laiškas. 

Prezidentas patvirtino, jog keti-
na toliau laikytis jau anksčiau per-
žiūrėtos savo politikos dėl karo, ku-
riam vis griežčiau nepritaria Ameri-
kos visuomenė ir kurio nepopuliaru-
mas tarp įstatymų leidėjų sparčiai
auga. Tai nurodoma Kongresui pa-
stoviai pateikiamame vertinime, ku-
ris reikalingas, kad būtų skirtos lėšos
karui finansuoti. 

„Toliau įgyvendiname politiką,
kaip buvo apibrėžta gruodžio mėnesį,
ir nemanome, jog šiuo metu reikalin-
gi nauji pakeitimai”, – sakoma B.
Obama rugsėjo 30 d. laiške Senato ir

Atstovų Rūmų vadovams. 
Kaip vienintelę reikšmingą pas-

tarojo laiko permainą prezidentas
paminėjo generolo David Petraeus,
kuriam nemažai žmonių Washington
priskiria beveik visus nuopelnus už
sėkmingą persilaužimą Irako kare,
paskyrimą vadovauti Afganistane
esančioms JAV ir NATO pajėgoms. 

B. Obama surengė vaizdo konfe-
renciją su Afganistano prezidentu Ha-
mid Karzai. Valstybių vadovai aptarė
virtinę temų, įskaitant Afganistano
parlamento rinkimus ir ilgalaikius
dvišalius santykius. Šalių vadovai
sutarė, jog turi toliau palaikyti nusis-
tovėjusius santykius, kad ištobulintų
bendrą viziją ir sutelktų mūsų pas-
tangas paremti prezidento Karzai
tikslą iki 2014 metų užbaigti atsa-
komybės už saugumą perėmimą.

Šiemetinio susitikimo tema: „Gyventi kartu krizės laikais. Dievo šeima, tautų
šeima”. 

Prezidentas patvirtino, jog ketina toliau laikytis savo politikos dėl karo, ku-
riam vis griežčiau nepritaria Amerikos visuomenė.                  SCANPIX nuotr.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

JUOZAS GREVELDA

Na, ir kas, kad Lietuva – švoge-
rių kraštas? Ar blogiau nuo to bet
kuriam švogeriui?, – paklausite Jūs.
Be abejo, toks klausimas gali kilti tik
neišlavintam skoniui, sugadintam
charakteriui, neišprususiam muži-
kui.

Klausimą klausti derėtų visiškai
kitaip: ne „blogiau”, o „geriau”! Ne-
svarbu kam – švogeriui ar ne švo-
geriui, mužikui ar kaimiečiui. Bet juk
taip nebūna, atremsite Jūs. Juk vi-
suomet būna taip, kad jeigu kažkam
tampa geriau, tai kitam – kur kas blo-
giau, nes riesti (į save) pirštai pa-
saulyje yra taip paplitęs, taip sakant,
visuotinis reiškinys, kad jį drąsiai ga-
lima visuotiniu dėsniu pavadinti,
kaip, pavyzdžiui, visuotinis traukos
dėsnis, pagal kurį (anot fizikos) du
kūnai vienas kitą traukia tiesiog pro-
porcingai jų masei ir, atvirkščiai, pro-
porcingai atstumo tarp jų kvadratui.

Kitaip tariant, kyšininkas ir kyši-
ninko ranka vienas kitą traukia juo
labiau, kuo didesnis kyšis bei kuo
graibštesnis kyšininkas ir kuo mažes-
nis atstumas tarp duodančios ir gau-
nančios rankos. Arba, kitaip tariant,
kuo didesnis (ir kyšininko dėmesio
vertesnis) tam tikras objektas, tuo
rimtesnio kyšio galima tikėtis, ir tuo
lengvesnės ir trapesnės tampa viso-
kios įstatymų užtvaros (ir neįstaty-
miškos kliūtys), kurios galėtų sukliu-
dyti tą kyšį duoti (ir gauti).

Visi šie sukti ir aiškūs sampro-
tavimai mums teikia patrauklų švo-
gerių krašto vaizdą: tai, kas naudinga
švogeriams, nebūtinai naudinga vi-
siems kitiems, į tą naudingumo erdvę
nepakliuvusiems individams – fizi-
niams ir juridiniams asmenims, vals-
tybinės valdžios ir savivaldybių įstai-
goms (mokslo ir švietimo, sveikatos,
socialinės rūpybos institucijoms ar
verslo subjektams ir t. t.). Ir neduok
Dieve jeigu kas nors atsiras tarp tų
dviejų (ar trijų, ar keturių ir t. t.) švo-
gerių. Nepavydės tas vargšas nė ru-
gio ar kviečio grūdui, tarp dviejų gir-
napusių atsidūrusiam...

Tačiau, kaip sakoma, žmogus
šaudo, o Dievas kulkas gaudo. Ėmė
taip ir atsitiko, kad Vilniuje du švoge-
riai (tiksliau – svainiai), vienas antrą
gerbdami ir mylėdami, pasidalijo, ką
dosnus Likimas jiedviem po kojų pa-
mėtėjo, – vienas (Andrius Kubilius)
visos Lietuvos ministru pirmininku
patapo, o antras (Vilius Navickas)
visą Vilnių valdyti arba, kaip dabar
mėgstama sakyti, administruoti pra-
dėjo. Dideliam abiejų džiaugsmui ir
laimei, pasididžiavimui ir pasigar-
džia vimui.

Tik štai bėda, nežinia – akla ar
akyla, juodu ištiko. Neapsiplunksna-
vęs jauniklis, nesusitupėjęs valdinin-

kas, kažkoks kontrolierius pradėjo
savo protą ir išmanymą rodyti. Koks
kipšas anam didžiausią kvailystę
ausin pakuždėjo – prieš savo globėją
ir geradarį pradėti šerį statyti, liguis-
tai suvoktą pareigos supratimą lyg
pokštus cirke rodyti, niekas dorai ir
nežino, tik jau geruoju baigtis tikrai
negalėjo. Ir nesibaigė – darnus girnų
mechanizmas girgždėti pradėjo. Pa-
aiškėjo, jog vos ne visą kadenciją dai-
liai grūdus malusios girnos suktis
paliovė, o Vilniaus miesto savivaldy-
bės kontrolierius ponas Šarūnas Sku-
čas kiečiausiu akmeniu tarp jų įstrigo
ir vos pačių girnų nesugadino.

Kas ten tarp jųdviejų nutiko,
kokia blusa įkando, kokia katė sker-
sai perbėgo, niekaip iš laikraščių
nesuprasi, todėl nusprendėme iš ar-
čiau problemą patyrinėti, konflikto,
nelaimės ar katastrofos herojus pak-
lausinėti. Tad kuo dėmesingiausiai
savo dėmesį sukaupę, klausėmės, ką
ponas meras mūsų skaitytojams apie
naujausias savo bėdas paporins.

Juozas Grevelda: Lietuvos
žmonėms jau yra tekę girdėti,
jog partija sustabdė Jūsų narys-
tę, o Jūsų piktąjį genijų, jeigu
leiste taip pasisakyti, iš savo
narių gretų išmetė lauk. Kas tai –
partijos sveikatinimo operacija
ar paprasčiausias konfliktas,
nelaimė ar katastrofa?

Vilius Navickas: Manau, jog ir
viena, ir kita, ir trečia.

J. G.: Ar negalėtumėte pako-
mentuoti tai, kas pasakyta, kiek
išsamiau?

V. N.: Tai, kas įvyko tarp manęs
ir kontrolieriaus, kažin, ar galima
konfliktu pavadinti. Mano nuomone,
tai dargi pikčiau negu maištas piratų
laive. Jūs tik įsivaizduokite – paval-
dinys sugalvoja nevykdyti vadovo įsa-
kymų, manydamas esąs už viršininką
protingesnis, kai tuo tarpu jam dar
derėtų užaugti. Maža to, jis dar ir
tarnybinę paslaptį paviešino – mud-
viejų pokalbį į diktofoną įrašė ir
viešai paskelbė. Vaikėzas, nei su ben-
draamžiais kaip reikiant susipykęs ir
susimušęs, nei nuo policininko ba-
nano paragavęs. Nei ausin kam da-
vęs, nei ausin gavęs. Taigi, gyvenimo
patirties jam dar semtis ir semtis.

J. G.: Tai gal tą maištą piratų
laive galima nelaime vadinti? Ką
gi ta nelaimė šiuo atveju perse-
kiotų?

V. N.: Nelaimė gal būtų arčiau
tiesos. Nelaimė skaudi ir nepelnyta.
Nelaimė daugeliui – ir Vilniaus mies-
tui, ir visai savivaldybės tarybai, nes
su tokiu dideliu vargu per intrigas,
per rietenas, per provokacijas ir in-
terpeliacijas pasiekta koalicija, jos

Kovos būdas
Iš politinės satyros ciklo „Seimo portretai’’

patikimumas ir tvirtumas atsidūrė
ant bedugnės krašto pačiu nepalan-
kiausiu metu, kai nebe už kalnų savi-
valdos rinkimai. Ar Jūs suvokiate,
kuo gresia ta tikrai nelaiminga (ne-
galiu nepripažinti!) aplinkybė, jog per
ateinančius rinkimus mūsų partijai
iškilo visai tikra grėsmė nebepatekti į
ateinančią valdančiąją daugumą?

J. G.: Ir visa tai dėl menko
Jūsų ir kontrolieriaus nesutari-
mo?

V. N.: Ne dėl nesutarimo, o dėl iki
jo buvusių priežasčių ir jo sukeltų
pasekmių. Be abejo, Jums ne naujie-
na, kad visose Lietuvos valdžios gran-
dyse pilna rietenų ir interesų konflik-
tų. Tikriausiai Jums ne paslaptis, jog
Vilniaus miesto savivaldybė prisidir-
bo visą milijardą litų?

J. G.: Tikrai ne paslaptis. Ką
gi Jūs turite galvoje?

V. N.: O ar ne paslaptis taip pat,
jog kalnas su kalnu nesueina, o švo-
geris su švogeriu lyg du inkstu tau-
kuose gyvena, jeigu, žinoma, koks
nors kontrolierius tarp jų neatsikliū-
va?

J. G.: Ir tai ne paslaptis. Bet
kur link Jūs lenkiate? Kokie gi
tiedu švogeriai, ką tokį antrą Jūs
turite galvoje?

V. N.: Na, tai tik vaizdingas po-
sakis. O štai, iš kur ta skola susidarė,
kaip užgimė, užaugo ir kaip bei kam
vaisius užaugino, – didžiausia paslap-
tis, kokia tik begali būti. Duok ko-
kiam nors vaikėzui valią, tai jis šven-
čiausias paslaptis pavėjui paleis. Ar
suvokiate dabar, kokių skaudžių pa-
sekmių galima susilaukti?

J. G.: O kokia gi ta pasekmė?
V. N.: Kaipgi Jūs nematote, ji kur

kas skaudžiau negu teisybė akis ba-
do. Juk sustabdžius mano įgalioji-
mus, ne tik mano, bet ir paties prem-
jero padėtis smarkokai susidrumstė.
Ir ne tik premjero, ir pati partija, ir
Seimo frakcija ant skilimo ribos atsi-
dūrė. Maištas, dar skaudesnis negu
piratų laive! Ir į ką pasaulis išvirto
per tas prichvatizacijas!

J. G.: Bet tai, ką Jūs sakote,
jau gerokai panašu į katastrofą,
ar Jums taip neatrodo?

V. N.: Tikrai atrodo. Jeigu And-
rių Kubilių Seime paliks visi prisi-
plakėliai – pseudotautininkai, pseu-
dokrikščionys ir kita smulkmė, tąsyk
gero nelauk, tąsyk koalicijai – šakės.
Viskas baigta, Lietuva stovi ant be-
dugnės krašto.

J. G.: Atrodytų, jog Jūsų vaiz-
duote pernelyg įsisiūbavo. Juk
ne viena koalicija praeityje su-
griuvo, o Lietuva į tą bedugnę nė
nemanė kristi. Baimės didelės
akys, tiesa?

V. N.: Tik jau ne mano akys

tokios didelės. Jūs pamirštate, jog aš
buvau policininku ir turėjau savo
bananą, kuriuo tikrai nepabūgdavau
ką nors pavaišinti. Aš kalbu ne apie
kažkokias vaizduotes, o apie realią
grėsmę!

J. G.: Taip?
V. N.: Tai štai. Jeigu sugrius koa-

licija Seime, Lietuva gali prarasti ne-
priklausomybę. Taškas. Tokiu atveju
reikia imtis esminių ir drastiškų
priemonių. Man nugaros neskaudės,
jeigu kuriam laikui ir liks užšaldyta
mano narystė partijoje. Reikia kuo
greičiausiai priimti sprendimą, jog
visi miestų ir rajonų merai yra tiesio-
giai pavaldūs premjerui ir jų negali
tikrinti jokie kontrolieriai – valstybės
ar savivaldybės. Tąsyk įsivyraus tvar-
ka, o premjeras ir merai bus tos tvar-
kos užtikrintojai. Tuo pačiu per me-
rus bus efektyviai valdomos pri-
vataus verslo struktūros, nereikės nė
partijų finansavimo iš biudžeto, o
Specialiųjų tyrimų tarnybą bus gali-
ma ilgam laikui paleisti neapmokamų
atostogų ir taip sutaupyti biudžetui
ne vieną milijoną.

J. G.: Kitaip tariant, Jūs siū-
lote savivaldybėms tvarkytis pa-
gal piratų tradicijas?

V. N.: O argi jos tokios jau blo-
gos? Prisiminkite, kiek piratų tarna-
vo Anglijos karalienei. Prisiminkite,
kaip ji piratus skirdavo užjūrio pro-
vincijų gubernatoriais, kiek aukso iš
jų gaudavo Anglijos iždas. Nejaugi
Jūs nežinote, jog mafija yra tobuliau-
sia ūkiskaitos forma? Sovietų Sąjun-
goje neteisėto pogrindžio verslas bu-
vo kur kas veiksmingesnis negu visos
valstybės ekonomika, tai pripažino
netgi sovietiniai ekonomistai.

J. G.: Jūs valstybėje greitai
sukelsite tokią paniką, kurios
pasekmės bus tiksliai tokios, ko-
kias Jūs ką tik nupiešėte. Ma-
nytina, jog piratų ir mafijos de-
mokratijos Lietuvai derėtų me-
tus kitus palūkėti. Ką Jūs galė-
tumėte pasiūlyti laikantis de-
mokratijos tradicijų?

V. N.: Visai paprastai, – visiems
merams kaip valdžios krivūles išda-
linti guminius bananus. Tada bus, ir
padorumas, ir tvarka, ir ramybė. Už
tvarką ir ramybę, už gerovę reikia
kovoti, mielas kolega. Kiaulių prie lo-
vio gražiomis manieromis neišauklėsi
ir baltomis pirštinėmis nesutram-
dysi. Gyveni tarp vilkų, tai ir stauk
vilku, deja, toks yra negailestingas
dėsnis.

J. G.: O jeigu gyveni tarp Jū-
sų paminėtų kiaulių, tai reikėtų
kiaule kriuksėti?

V. N.: O Jūs galėtumėte pasiūlyti
ką nors padoresnio?

J. G.: Tikrai ne, ačiū už įdo-
mų pokalbį.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills
ieško bet kokio  darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris pirktų pagyvenusių
žmonių priežiūros  darbą su gyveni-

mu kartu bet kuriame Amerikos
mieste. Tel. 708-244-5398.

* Moteris ieško darbo. Gali ruošti
maistą, dirbti padavėja, tvarkyti
namus, slaugyti ir prižiūrėti žmones.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-
515-5765.

IEŠKO DARBO
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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 

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--33330000EUGENE 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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

SKAUTYBÈS KELIAS

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 14

Atkelta iš 2 psl.
Šaunuolis, broli Julionai. Po įžo-

džio – poilsis. Dar jautėme nuovargį
nuo ilgo žygio ir šokių. Bet poilsis
trumpas, nes prit. skautai turėjo pa-
dėti virtuvėje per vakarienę. Vos sus-
pėjome baigti virtuvę tvarkyti ir nu-
skubėti į didįjį vėliavų nuleidimą. Per
tą nuleidimą Edis Leipus perdavė
tunto vėliavą ir tuntininko pareigas
broliui Dainiui Dumbriui, o tunti-
ninkė Rasa Ramanauskienė Aušros
vartų-Kernavės tunto tuntininkei
pareigas – sesei Aušrai Jasaitytei-
Petry. Buvo daug kitų pakėlimų, ap-
dovanojimų, skautininkų įžodis. Va-
karinė programa: didysis bendras
laužas – labai smagu ir gražu, ypač
kai laužo pradžioje vilkiukai ir paukš-
tytės dainavo ir skandavo šūkius,
taip užbaigdami Laužavedžio specia-
lybės reikalavimus.

Sekmadienis, liepos 25 d. 

Labai anksti ryte du prit. skautai
davė skauto vyčio įžodį: Aleksas Ju-
čas ir Martynas Matutis. Šaunuoliai
nauji vyčiai! Ir kaip tik laiku, nes bro-
liai Aleksas ir Martynas toliau vedė
prit. skautų programą man išvažia-
vus namo. Popiet tęsėsi Gamtosakos
rinkėjo specialybės programa.

Pirmadienis, liepos 26 d. 

Sporto šventė. Naujoviška, kurią
pristatė sesė Diana Ramanauskaitė.
Sprendžiant iš atsiliepimų, šventė
labai pavyko. Visas jaunimas nuo 6
iki 16 metų buvo paskirstyti į mišrias
skiltis (pagal lytį ir amžių). Visi tu-
rėjo aplankyti sporto stotis: tinklinio,
futbolo, ultimate frisbee, krepšinio,
kickball, kvadrato, taip pat vyko
žaidimai prie ežero. Taigi, tikrai pilna
diena. Laimėtojams per naktipiečius
buvo įteikti išdeginti medžio meda-
liai.

Antradienis, liepos 27 d. 

Šiandien prit. skautai pradėjo
šaudymo užsiėmimus su Rob Young.
Popiet tęsė Gamtosakos rinkėjo spe-
cialybės uždavinius. Prie ežero kai
kurie pradėjo atlikti Žvejo specialy-
bės uždavinius.

Trečiadienis, liepos 28 d.

Labai panaši programa, kaip ir
vakar.

Ketvirtadienis, liepos 29 d. 

Labai panaši, kaip ir vakar.
Sugrįžau į stovyklą apie 11 v. v.,

po bendro laužo.

Penktadienis, liepos 30 d. 

Susitvarkymo diena. Po pusryčių
turėjome laiko nueiti prie ežero pažu-
vauti. Kai kuriems gerai sekėsi, kai
kuriems – nelabai. Grįžę į stovyklą
išardėme įrengimus, nugriovėme pa-
lapines. Popiet net liko laiko poilsiui.
Visi susispaudėme po skautų virimo
pastoge. Vakarinė programa – užda-
rymo šokiai. Nors visiems buvo sma-
gu ir linksma, buvo truputį graudu,
kai išgirdome dainą „American Pie”,
kuri tradiciškai užbaigė šokius Rako
stovykloje. 

Šeštadienis, liepos 31 d. 

Stovyklos uždarymas. Per naktį
lijo, viskas, kas buvo ne po pastoge,
sušlapo. Tarpais lijo visą rytą. Nebu-
vo nei vėliavos pakėlimo, nei nuleidi-
mo. Tėveliai vienas po kito atvažiavo
pasiimti savo vaikus. Iki 12 v. p. p.
buvo likę tik keletas vadovų ir
skautų. Kažko lyg ir trūko, bet taip ir
užsibaigė ,,Gintaro’’ stovykla.

Prityrusių skautų veikla
„Gintaro” stovykloje

Nepastovus debesuotumas, nedi-
delis bangavimas, 10–15 mazgų piet-
vakarių vėjas – vakar jachta plaukė
9–12 mazgų greičiu. Žodžiu, buvo
graži diena buriavimui. 

„Ambersail’’ padėtis 00 val.
(Lietuvos laiku) 25º 44” S 12º 48” W

Per lapkričio 13-ąją nuplaukta
226 jūrmylių.

2008-11-16
Neįprastas, plėšrus ir 

romantiškas ,,Ambersail’’
laimikis

Abu įgulos žvejai – Saulius Pa-
jarskas ir Linas Pakalniškis – laiko
meškeres nuolat užmetę. Staiga gir-
dime, šaukia, kad Sauliui kažkas už-
kibo! 

Ir štai matome, kad Saulius
pagavo – neatspėsite – didelį, į žuvė-
drą panašų paukštį! 

Keletas jų jau kelinta diena lydi
jachtą, sklendžia pačiu vandens pa-
viršiumi ir taikosi laimikio. Dary-
damas eilinį aukštojo sklandymo
judesį paukštis kažkaip užkliuvo už
valo, šis apsivyniojo aplink sparną ir
štai, Sauliaus meškerės ritė kaukia
lyg padūkusi... 

Vargšas paukštis buvo ištrauktas
ant denio, apžiūrėtas, išlaisvintas,
nufotografuotas ir paleistas. Kas tai
per paukštis – žuvėdra, albatrosas,
kiras ar net jūrinis erelis – kol kas
dar lieka neaišku. Savo išlaisvinto-
jams jis vis taikėsi įkirsti dideliu sna-
pu arba bent įdrėksti nagais. Saulius
dabar vienintelis gali pasigirti tokiu
laimikiu. 

Antra diena iš eilės plaukiame
kartas nuo karto iškeldami Code 0
genują arba, paprastai tariant, prie-
kinę burę, pritaikytą mažo stiprumo
vėjui. Kryptis – beidevindas. 

Kapitonas Audrius Jasinskas
planuoja, kad štilio zoną turėtume
praeiti iki sekmadienio pirmos dienos
pusės, tada papūs fordevindas – bu-
riuosime pavėjui. 

Vandenynas supa mus didelėmis
ir ramiomis bangomis, atrodo, kad
esame tarp nedidelių kalvų: tai paky-
lame ant kurios, tai vėl nusileidžiame
į pakalnę... Ir taip beveik iki vakaro..
Su stakseliu sėkmingai pasiekiame
10 mazgų greitį. 

Vėl matėme banginius, tiesa,
trumpai, todėl nesuspėjome jų įam-
žibti nuotraukose. 

Mūsų tikslas – Pietų Afrikos
Respublikos uostas Cape Town –

nežymiai PRIARTĖJA. Iki jo šeštadi-
enį rodė 1,579 jūrmyles tiesiąja, tači-
au, žinia, mūsų plaukimo kryptis su
ja nesutampa... 

Laukiame, kol pasikeis vėjas.
Palinkėkite gero vėjo, mums dabar jo
labai reikia! 

„Ambersail’’ padėtis 2008 m. lap-
kričio 11 d. 15 00 val. (Lietuvos laiku)
30º 44” S 09º 46” W. 

Per lapkričio 14-ąją ir 15-ąją
nuplauktos 406 jūrmylės. 

Nuo Odisėjos pradžios spalio 5-
ąją iš viso nuplauktos 7,135 jūrmylės.

2008-11-17
Artėjanti Cape Town –

pavasariniai orai

Mūsų platumoje jau galima jausti
Cape Town pavasarį1, į kurį atplau-
kiame iš Ekvatoriaus karščių. Oras
beveik vasariškas, nes saulė aukštai
ir dangus giedras, tačiau pučia šaltas
pietryčių vėjas, buriuotojus verčian-
tis apsirengti terminę šturmuotę.

Šiandien visos įgulos nuotaika
labai gera, nes pirmą kartą visą dieną
laviruote plaukiame naudinga 130–
135 laipsnių kryptimi tiesiai link
Cape Town. Naktį vėjas buvo nepas-

tovus, todėl padarėme keletą vendų.
Dieną vėjas nestipriai, bet pastoviai
pučia 10–12 mazgų greičiu, leisdamas
,,Ambersail” pasiekti 7–9 mazgų
greitį. 

Jau porą dienų plaukiame „šau-
kiančiųjų trisdešimtųjų” platumoje,
kuri vėjo stiprumu tik šiek tiek nu-
sileidžia „riaumojančių keturias-
dešimtųjų”2. Tačiau čia dabar ne-
įprastai ramu (triskart pabeldžiame į
medį...). 

Vakare Linas Pakalniškis užkabi-
no netikėtiną 7 kg tuną! Tokį apvalų,
kaip paršiuką! Įgula patenkinta –
rytoj valgysime šviežieną, kurios jau
senokai pasiilgome, nes mintame
vien konservais... 

Jachtos „Ambersail” padėtis 00
val. (Lietuvos laiku) 30º 46” S 09 º
03” W 

Per lapkričio 16-ąją nuplauktas
172 jūrmylių atstumas. 

1- pietų pusrutulyje astrono-
miniu pavasariu laikomas laikotarpis
nuo rugsėjo 22 d iki gruodžio 21 d. 

2–40º pietų platumos, juosian-
čios pietų pusrutulį per Atlanto,
Ramiojo ir Indijos vandenynus. Šiose
vietose beveik visada siaučia audros,
tvyro rūkas, nuo Antarktikos atsklin-
da šalti orai.                Bus daugiau.

SIÙLO DARBÂ

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age.
Call Jacob 847-980-0906

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško vyresnio amžiaus
žmonių priežiūros darbo pietinėje
Floridoje. Turi dokumentus, vairuo-
ja. Tel. 954-515-6636.
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PLC taryba. Pirmoje eilėje (iš kairės): Danguolė Bielskienė, Linas Gylys, Milda
Tallat-Kelpšienė, Irena Senkevičienė, Ričardas Chiapetta, Regina Saulienė.
Antroje eilėje: Gintaras Aukštuolis, Donatas Siliūnas, Jurgis Riškus, Rimas
Gilvydis, Audrius Polikaitis, Saulius Povilaitis, Vytas Saulis.
Nuotraukoje nėra Ofelijos Barškėtis-Vainius, Audriaus Rušėno.

PLC valdyba (iš kairės): Artūras Žilys, Dainius Petronis, Akvilė Kaminskytė,
Linda Mikučauskas, Alberto Glavinskas, Linas Gylys, Egidijus Želvys. Nuotrau-
koje nėra: Dariaus Siliūno.                       Vytenio Lietuvninko nuotraukos

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bokštai matyti iš toli.  

Pasaulio lietuvių centras
– mūsų antrieji namai

DANGUOLÈ BIELSKIENÈ  

Visur gerai, bet namuose geriau-
sia. Ši lietuvių liaudies patarlė iš reiš -
kia lietuvių meilę savo tėviškei, sa -
viems namams. Žvelgiant į gilesnę
po sa kio prasmę, paaiškėja, kad žodis
,,namai” turi platesnę reikšmę. Ga -
lima sakyti, kad ,,namai” – tai ir tos
vie tos, kurios mums savos, ten, kur
jaučiamės kaip savuose namuose. Pa -
saulio lietuvių centras (PLC), taip
pat ir Jaunimo centras Čikagos ir
apy linkių lietuviams yra jų antrieji
namai. Čia mūsų tautiečiai lietu-
viškai kalba, čia skamba ir aidi lietu-
viška daina. 

Didžioji dalis vietinių lietuvių, jei
dar ir nebuvo apsilankę, tikrai gir -
dėjo apie Pasaulio lietuvių centrą Le -
monte. Žino, kad šiame centre ras
progą pabendrauti su kitais lietu-
viais, pasidalyti žiniomis, mintimis ir
talentais. Centro kieme ant kryžkelės
kalnelio dūmoja lietuviški mediniai
kryžiai. Tarsi liaudies bočiai jie lan-
kytojams praneša, kad čia yra lietu-
viški ,,namai”. Sava vieta svetimame
krašte. Aukštas, pagarbą keliantis
Palaimintojo Jurgio Matu laičio lietu-
vių katalikų misijos bokštas kviečia
tikinčiuosius susiburti maldai. Čia
lietuviai renkasi melstis, tuoktis,
krikštyti vaikus, atsisveikinti su mi-
rusiaisiais. Jie siunčia savo jau nimą į
centre įsikūrusias mokyklas: Mairo-
nio lituanistinę mokyklą, Montessori
mokyklą ,,Žiburėlis”, Pipirų ratelį,
Smuiko mokyklą. Vai kai lanko chorų
ir tautinių šokių repeticijas. Centro
konferencijų kambaryje bei salėse
vyksta minėjimai, lietuviškų organi-
zacijų susirinkimai, koncertai, spek-
takliai, skautų mugės. Lietuviai me-
nininkai turi progą meno kūrinius
parodyti Lietuvių dailės muziejaus
galerijose. Sporto entuziastai daly-
vauja krepšinio, tinklinio, futbolo
varžybose ir tre ni ruotėse vykstan-
čiose sporto salėse ar lauko aikštėse.
Dalis centro skirta nuosaviems bu-
tams, kuriuose gyvena vyresnio am-
žiaus lietuviai. Kita dalis naudojama
lietuviškų organizacijų. Kur tik pa-
žvelgsi, visur spindi lietuviška dvasia.
Ne veltui sakoma, jei turi laisvo laiko
ir neturi ką veikti, važiuok į centrą ir
ten visuomet rasi įdomių užsiėmimų.

Turime įvertinti, kad prieš 22
metus išmintingi visuomenininkai
pa siryžo nupirkti koplyčios bei semi-
narijos pastatus ir įsteigti juose Pa-
saulio lietuvių centrą. Tuo metu su -
daryti komitetai uoliai dirbo rinkda-
mi aukas. Lietuviai ir lietuviškos
organizacijos dosniai aukojo ir, gavę
nemažą banko paskolą, nupirko žemę
bei pastatus Lemonte. 

Mažai kam turbūt žinomas fak-
tas, kad centro pastatai ir misijos
kop lyčia buvo garsaus architekto
Wal ter Netsch (1920–2008) projek-
tas. Walter Netsch, pasaulinio garso
architektas, gyveno ir dirbo garsioje
SOM firmoje Čikagoje, bet jo sukurti
pastatai iškilo visame pasaulyje. Jis
susilaukė tarptautinio pripažinimo ir
laimėjo nemažai premijų už savo dar-
bus. Vienas iš  žymiausių jo projektų
buvo JAV Aviacijos akademijos kade-
tų koplyčia (US Air Force Academy

Ca det Chapel) Colorado Springs,
Colorado. Už šios koplyčios kūrybin -
gą suprojektavimą jis laimėjo auto-
ritetingą Amerikos architektū ros ins-
tituto premiją. Pasak architekto Ri-
manto Griškelio (buvusio W. Netsch
brendradarbio), W. Netsch kadetų
koplyčios Colorodo Springs vi zija pra-
sidėjo Lemonte.  W. Netsch se mi nari-
jos koplyčią Lemonte supro jek tavo
norėdamas įgyvendinti savo filosofiją,
kad pastatai turi būti geometrinės
skulptūros, o ne ,,sukal tos dėžės”.
Lemonto koplyčios planas jam taip
patiko, kad vėliau jis pritaikė jo pag-
rindinę formą Aviacijos akademijos
koplyčios kūrimui. 

Nupirkti visus PLC pastatus bu -
vo viena, tačiau juos išlaikyti yra ki -
ta. Kasmet PLC išlaikyti reikia ne -
mažos pinigų sumos ir PLC narių bei
rėmėjų pagalbos. Lėšos, surinktos iš
aukų, narių ir centro naudotojų mo-
kesčių, skirtos Pasaulio lietuvių cen-
trui išlaikyti. Nuo pat įsteigimo die-
nos daug pasišventusių bei talen tin -
gų žmonių dirba vieno tikslo labui –
išlaikyti bei tobulinti PLC patalpas ir
veiklą. 

2010-ųjų metų tarybą sudaro:
Jurgis Riškus – pirmininkas, Gin -
taras Aukštuolis, Ofelija Barškėtis-
Vainius, Danguolė Bielskienė, Ričar -
das Chiapetta, Rimas Gilvydis, Aud -
rius Polikaitis, Saulius Povilaitis,
Aud rius Rušėnas, Regina Saulienė,
Irena Senkevičienė – sekretorė, Vytas
Saulius – iždininkas, Donatas Si liū -
nas, Milda Tallat-Kelpšienė. Valdybą
sudaro: Linas Gylys – pirmininkas,
Alberto Glavinskas, Linda Miku -
čauskas, Dainius Petronis, Darius Si -
liūnas, Egidijus Želvys. PLC adminis-
tratoriaus pareigas eina Artūras Ži -
lys, padeda Akvilė Kaminskytė. Ta -
ryba, valdyba ir administracija kartu
paruošia metinį veiklos planą, biu -
džetą, jie prižiūri remonto darbus,
kartu sudaro ateities planus. Bend -
romis jėgomis jie paruošia ir laikosi
išlaidų ir pajamų biudžeto taip, kad
liktų pakankamai pinigų netikėtoms
išlaidoms. 

Svarbu remti naujus projektus,
kad centras pajėgtų prisitaikyti prie
narių ir visuomenės reikalavimų. Ne -
seniai pastatyti jaunimo sporto rūmai
yra sėkmingai atlikto projekto pa -
vyzdys. Ši sporto salė daug naudoja-
ma ir atneša centrui reikalingas paja-
mas. Vienas iš ateities planų – įrengti
naują gaisro apsaugos sistemą pagal
Lemonto miestelio gaisro apsaugos
reikalavimus. Norėdama padengti šio
projekto išlaidas, valdyba su komi -
tetų pagalba rengia renginius, paro-
das ir pokylius. Reikalinga ir visuo -
menės pagalba. Prisidėkite savo ta -
len tu, gabumais bei dosniomis auko -
mis. Nerasdami laiko prisidėti prie
renginių darbų bent gausiai juose
dalyvaukite. 2010–2011 metais jūsų
laukia šie PLC renginiai: Madų paro-
da – lapkričio 14 d., Lietuvos diena –
gruodžio 4 d., Kalėdinė mugė – gruo-
džio 11–12 dienomis ir PLC me tinis
pokylis – ateinančiais metais. Pla-
nuokite dalyvauti šiuose PLC ren gi-
niuose! Bendromis  jėgomis iš lai ky-
kime savo antruosius namus, kad
mums visuomet ten būtų sava ir gera. 
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Neįgaliųjų bei jų šeimų narių
viltys ir svajonės

Liepos 10–21 d. Klaipėdos rajone,
Kukiliškių km., stovyklavietėje ,,Pa-
saka” įvyko 12 dienų savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir akty-
vaus poilsio stovykla sutrikusio in-
telekto asmenims bei jų šeimos na-
riams. Stovykloje dalyvavo šeimos,
auginančius sutrikusio intelekto vai-
kus ar suaugusius asmenis, kurie vis
dar gyvena socialinėje atskirtyje ir
negauna pagalbos visai šeimai, ar net
psichologinės pagalbos. Stovykloje
dalyvavo  300 asmenų, iš jų – 100 neį-
galiųjų (50 vaikų), 60 savanorių,
A.P.P.L.E. komanda (5 dėstytojai, 8
mokytojai) ir 43 stovyklautojai iš Bal-
tarusijos (iš jų 18 neįgaliųjų), kurie
susimokėjo už kelialapius savo lėšo-
mis.

Savanoriams parengti darbui su
neįgaliaisiais ir šeimos nariais š. m.
gegužės ir birželio mėn. Vilniuje vyko
du mokymai ,,Neįgalaus asmens už-
imtumo galimybės stovykloje” ir
,,Raidos sutrikimai. Pirmoji pagalba
stovykloje”. Savanoriai (71) atvyko iš
įvairių vietų, nemažai studentų.  

,,Viltis” organizacijos vadovė Da-
na Migaliova su darbuotojais ir tal-
kininkais  parengė  kiekvienos dienos
tvarkaraštį, iš viso vyko 32 skirtingos
užimtimo programos.

A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų
pagalba Lietuvos švietimui), specia-
lios pedagogikos kursai, buvo vedami
nenuilstančio, vienu stovykloje  dir-
bančio, iš Michigan valstijoje gyve-
nančio Vyto Underio. Dalyvavo prieš
20 metų su programa susipažinęs
buvęs LR Švietimo ministras Darius
Kuolys. Šių metų pedagogikos pro-
gramos tema adaptacijos ir modifi-

kacijos, buvo skirta pasidalyti patirti-
mi. Kursų metu įgytos žinios įkvėps
programos dalyvius kurti tokias mo-
kyklos bei klasės bendruomenes, ku-
riose savo gabumus  išsiugdytų įvai-
rių sugebėjimų mokiniai. Stovykloje
mokytojams bei darbuotojams buvo
suteikta galimybė dalį dienos pra-
leisti su neįgaliaisiais, specialiųjų po-
reikių turinčiais vaikais bei dalyvauti
vakarinėse programose.

Stovyklą parėmė: Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas prie SADM (82,5
tūkst. Lt), Atviros visuomenės insti-
tutas ,,Pagalbos fondas” (buvęs Soros
fondas) Lietuvoje (18.7 tūkst. Lt),
Švietimo ir mokslo ministerija (2,2
tūkst. Lt) Lietuvių paramos fondas
,,Lithuanian Mercy Lift” (28,9 tūkst.
Lt), dalyvių įnašai (49,8 tūkst. Lt),
stovyklautojai iš Baltarusijos (24,1
tūkst. Lt).

Organizuojamoje stovykloje vyko
meninės veiklos pleneras. Jis vyksta
kasmet nuo 2006 m. Jame dalyvavo 4
kolektyvai, 40 asmenų, iš jų – 28 su-
trikusio intelekto asmenys ir 12 me-
ninės veiklos kolektyvų vadovų bei
specialistų. Meninės veiklos plenerą
remia Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie SADM (11,8 tūkst. Lt) ir
patys dalyviai (11,2 tūkst. Lt).

Deja, galėjo dalyvauti ir daugiau
šeimų su neįgaliaisiais vaikais, bet
tokia jau Lietuvos politika – geriau
vyriausybė 63 tūkst. Lt duos grožio
konkursui, nei neįgaliesiems. 

Parengė Pranė Šlutienė,
,,Lithuanian Mercy Lift” Sveikatos

švietimo direktorė ir 
stovyklos dalyvė

Alfonse Tumas, gyvenantis Simi Valley,  CA, pratęsdamas prenu-
meratą ir grąžindamas loterijos bilietus papildomai „Draugui” paaukojo
110 dol.  Esame nuoširdžiai dėkingi.

Viktoras Memėnas, gyvenantis  Bloomfield Hills, MI, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Kazys Kuseliauskas, gyvenantis Hickory Hills, IL, užsiprenume-
ravo „Draugą” metams ir kartu paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.

Ramunė Sadauskas, gyvenanti West Chicago, IL, paaukojo
„Draugo” leidybai paremti 50 dol. auką. Labai ačiū.

Anna Janevičius, gyvenanti Kankakee, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis Berwyn, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo  110 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažin-
ti. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Valerija Čepaitienė, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

Raymond G.  Krisciunas, gyvenantis Canton, NY, pratęsė „Drau-
go” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Esame Jums
labai dėkingi.

Adolfas Kanapka, gyvenantis Wasaga Beach, ONT, Kanadoje,
pratęsė „Draugo” metinę prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai
ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Nijolė Urba, gyvenanti Chicago Ridge, IL, paaukojo  „Draugo” lei-
dybai 50 dol. auką. Labai ačiū.

Atkelta iš 3 psl.
Kaip Jonas dvidešimt penke-

riems metams buvo ištremtas pas
meškas, kaip grįžęs niekur negalėjo
gauti jokio darbo... 

Vaikai net išsižioję klausėsi šių
pasakojimų iš ramiai besišypsančio
seno kario lūpų.

Siūlymas ministeriui Gintarui
Steponavičiui ir kitiems valdinin-
kams: gerbiamieji, vežkit vaikus
autobusais pas partizanus, į jų ats-
tatytus bunkerius. Kol jie dar vaikšto
tarp mūsų. Tegu pasėdi prieblandoje
ir pasiklauso. Imuninė tėvynės mei-
lės sistema susitvarkys labai greit. 

VIII
Pavasarį premjeras Andrius Ku-

bilius buvo pulkelį menininkų pasi-
kvietęs puodeliui kavos ir paklausė,
kaip nebrangiai prikelti Lietuvą? Kas
turite kokių pasiūlymų? Kaip teigia-
mas pavyzdys buvo prisimintas Ma-
riaus Jančiaus partizaniškų dainų
kompaktinė plokštelė „Už laisvę,
tėvynę ir tave”, valstybei nekainavęs
nė cento, o išleistas (ir greit išpirktas)
platininiu tiražu.

– Surašykit pasiūlymus, susi-
rinksime po kelių mėnesių ir vėl pa-
sitarsime, – išlydėdamas paprašė
premjeras. 

Kadangi nebesusirinkome, tai
rašau bent čia: 

1. Būtina pergalvoti mūsų nacio-
nalinio filmo finansavimo strategiją.
Jei būtų sudėlioti teisingi tikslai –
koks kinas yra pageidaujamas valsty-
bėje, kokia valstybės ir kino raidos
sąveika galėtų atsirasti, manau, ras-

tųsi gerų rezultatų. 
2. Šiuo metu, kai visi mauna iš

Lietuvos, juos reikia pažadinti ko-
kiais nors pozityviais, teigiamais ir
paprastam žmogui labiau suvokia-
mais filmais. Nuotykinis serialas apie
partizanus, komedija apie Vytautą
Didįjį, bėgantį tarnaitės rūbais iš
Krėvos pilies ir pan. Per brangu? Ta-
da reikėtų bent trumpo metro istori-
nius-etnografinius ar muzikinius fil-
mus apie Lietuvą kurti, konkursus
organizuoti su premijomis. T. y. su-
kurti gražių ir prasmingų filmų
madą... 

Režisierius Arūnas Žebriūnas
per jubiliejinį vakarą atsiduso – jei
turėčiau galimybę, kurčiau tik ko-
medijas. Kad neužmirštume džiaug-
tis.

3. Dainos, muzikos filmukai,
trumpi muzikiniai filmai, kurie ne-
brangūs ir gali būti rodomi per LTV.
Jei Cicinas su Cicėnu pervažiuotų
Lietuvą su partizaniškų dainų ir
dienoraščių programa? Jei Andrius
Mamontovas vakarais prie laužo
moksleiviams skaitytų Gedimino laiš-
kus, jei... 

4. Kultūros ministerijoje tarp
meno žinovų turėtų atsirasti daugiau
dvasios darbuotojų, žmogaus psichi-
kos ir sielos žinovų – psichologų, dva-
sininkų, menotyrininkų, gal net mo-
kytojų. 

Pradžiai tiek.

Vytautas V. Landsbergis – akto-
rius, režisierius ir knygų autorius, poli-
tiko Vytauto Landsbergio sūnus.

Gera, kai gera

Atkelta iš 3 psl. Toji žemė davė
žymų kalbininką, pirmąjį ,,Didžiojo
lietuvių kalbos žodyno” redaktorių
Juozą Balčikonį, talentingą literatū-
rologą ir kritiką Albertą Zalatorių. O
dabar ji džiaugiasi savo kūrybingų ir
gabių žmonių organizuojamu labai
aktyviu kultūriniu gyvenimu, kuris
visiems atneša daug džiaugsmo ir
gyvenimo prasmingumo pajautos. Iš
visai kitos srities yra  žinia apie lie-
tuvių menininkų sėkmę Liverpool
šiuolaikinio meno bienalėje, kur di-
džiulio dėmesio susilaukė lietuvių
dailininkų darbai, ypač – Žilvino
Kempino  erdvinis kūrinys.

Šią žinią pastarosiomis dienomis
pateikė anaiptol ne dienraščių pir-
mieji puslapiai, radijo ar televizijos
spaudos apžvalgos ar panašios masi-
nės informacijos priemonės. Ji sumir-
gėjo mažų  miestelių  žinių šaltiniuo-
se, kuriuos mato palyginti nedidelis

žmonių, specialiai tuo besidominčių,
skaičius. Ne jos labiausiai formuoja
visuomenės nuomonę ir vertybines
nuostatas.

Jokiu būdu nenoriu pasakyti,
kad mūsų viešajame  gyvenime nėra
ydų – anaiptol. Blogio čia pakanka,
negatyvizmo, netikėjimo ir nepasiti-
kėjimo, kuris graužte graužia žmonių
valią, gyvybingumą, norą saugoti sa-
ve ir savo vaikus, kabintis į gyve-
nimą. Bet kartu Lietuvos žmonės turi
daug geros energijos ir džiaugsmo,
kurį reikia palaikyti ir maitinti. Tarp
visų kitų tai yra ir žiniasklaidos
pareiga.  

Bernardinai.lt

Vanda Zaborskaitė – profesorė,
lietuvių literatūros tyrinėtoja, kritikė,
eseistė, Lietuvos MA narė korespon-
dentė. Daugelio kritikos straipsnių,
recenzijų, monografijų autorė.

NEPASITIKĖJIMO SINDROMAS

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis”
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir poilsio stovykla, 

2010 m. liepos 10–21 d.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis” Alytaus rajono
padalinio centre (Dauguose).                 www.danielius.net nuotr.
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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

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

��Skaitytojams pranešame, kad
spalio 11 d. ,,Draugo” redakcija ne -
dirbs (Columbus Day). Neišeis spalio
12 d. dienraščio numeris.

��Akademinio skautų sąjūdžio
Či kagos skyriaus metinė šventė vyks
spalio 8 d., penktadienį, 6:30 val. v.
Carriage Greens Country Club, 8700
Carriage Greens Drive; Darien, IL.
Meninę programą atliks ,,Gabijos”
kanklių ansamblis. Vietas užsisakyti
galite tel. 630-257-2558 (Jolanda). 

��Kviečiame į cepelinų pietus,
kurie vyks spalio 10 d. po 10:30 val. r.
lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo para-
pijos Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield
Ave., Chicago. Gau tas pelnas bus
skir tas vaikų globos namų „Vaiko tė -
viškė” auklėtiniams Avikilų km., Ma -
rijampolės apskr.,  Vilkaviškio vysku -
pi joje. Rengia JAV LB Brighton Park
apylinkės valdyba. Tel. informacijai
773-847-4855 (Salomėja Daulienė).

��Spalio 10 d., sekmadienį, Lie-
tuvių liuteronų Ziono parapija (9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)
švęs savo šimtmetį. Šventėje daly-
vaus Da niel Gilbert, President of
Northern Illinois District LCMS ir
evangelikų liute ronų vyskupas Min-
daugas Sabutis iš Lietuvos. Iškil-
mingi pietūs bus Cha teau Del-Mar,
8200 W. 95th St., Hickory Hills, IL.
Daugiau informacijos raš tinėje arba
tel. 708-422-1433 arba el. paštu zion-
lithlutheran@aol.com.

��Čikagos lietuvių tautodailės
in s titutas ruošia juostų audimo pa -
mokas, kurios įvyks spalio 16, 23, ir
30 dienomis, nuo 9:30 val. r. iki 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pa saulio lietuvių centre. Kviečiame
iki spalio 8 d. registruotis tel. 708-598-
7438 (Aldona) arba tel. 630-858-3629
(Rugilė).

��Spalio 17 d., sekmadienį, dar ga -
li ma prisijungti prie pasiruošimo Pir -
mai Komunijai grupės (vaikams nuo 3
kl. ir vyresniems). Pamokos vyksta po 9
val. r. ir po 11 val. r.  šv. Mišių Pa lai min -
tojo J. Matulaičio misijoje, PLC pa talpo -
se. Kreiptis į seselę Laimutę tel. 630-
243-1070 arba ses.laimute@yahoo.com.

��Sutvirtinimo sakramentui be si-
ruo šiantis jaunimas (13 metų ir vyres-

ni) jau pradėjo pasiruošimo programą
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje Le -
mont, PLC patalpose. Pamoka vyks
spalio 17 d., sekmadienį, po 9 val. r. šv.
Mišių. Dar galima prisijungti prie gru -
pės. Suaugusieji, norintys priimti sak -
ramentus (Krikštą, Pirmąją Komuniją
ar Sutvirtinimą), taip pat gali registruo-
tis misijos raštinėje tel. 630-257-5613.

��Spalio 22 d. 7:30 val. v. Čiurlio-
nio galerijoje Jau  nimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636,
atidaroma Lietuvos menininkų darbų
paroda. Stilingi, natūralūs šilko, lino,
vilnos dirbiniai, vieneti niai Lietuvos
meni ninkų rankų darbo kūriniai, at -
kelia vę tiesiai iš mūsų tėvynės.
Skraistės, šaliai, sagės, kaklo vėri -
niai, riešinės, servetėlės, lini nės suk -
nelės, tautiniai drabužė liai vaikams,
drabužėliai ir priedai krikštynoms –
viskas tik iš natūralių medžiagų. Jū -
sų laukia muzika, vaišės. Infor ma cija
tel. 708-574-3992 arba 708-307-8632.

��Spalio 23 d. 3 val. p. p. Rothko
Chapel, 3900 Yupon St., Houston, TX
77006, koncertuos pianistas Petras
Geniušas iš Lietuvos. Koncerte skam-
bės Robert Schuman kūriniai. Tel.
pa siteiravimui 713-524-9839.  

��Lapkričio 20 d., šeštadienį Deer
Path viešbutyje, Windsor Hall, 255 E.
Illinois Rd., Lake Forest, IL 60045,
vyks JAV LB Waukegan – Lake Coun -
ty apy linkės „Rudens puota”. 7 val. v.
užkandžiai, veiks baras. Vaišės – 7:45
val. v., po jų – šokiai. Vietas pra šome
užsisakyti iš anksto.  Daugiau infor-
macijos tel. 847-668-1731.

IŠ ARTI IR TOLI...

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

Spalio 1d. grupė moterų susirinko paremti Lietuvos vaikų globos būrelį
,,Saulutė”. ,,Aqua” dangoraižyje (Čikaga) moterys varstė vėrinius apyrankes,
gamino auskarus. Atsinešusios iš namų sutrūkusius ar seniai nenaudotus vėri-
nius, juos išardė ir surūšiavo. Visos dalinosi ne tik atsinešta medžiaga, bet ir
pasiūlymais bei gera nuotaika. Padėti moterims pasidaryti gražų vėrinį atvyko
Otelija Kasparaitienė ir Dalia Stankaitienė, žinomos savo meniniais sugebėji-
mais. Pasitaikė saulėta, graži diena, tad visos dirbdamos, pietaudamos ir be-
sigrožėdamos nuostabiais Aqua terrace gamtos vaizdais maloniai praleido
popietę. ,,Saulutės” atstovės Indrė Tijūnėlienė, Marytė Černiūtė ir Laima
Braun atsakinėjo į klausimus apie ,,Saulutės” veiklą. 

Nuotraukoje – susitikimo dalyvės.
Rasos Tijūnėlytės-McCarthy nuotr.

Teatro sambūris ,,Žaltvykslė” maloniai kviečia lapkričio 6 d. 6 val. v. visus į
Jaunimo centrą pasijuokti ir pabūti kartu. Dar kartą scenoje – ,,Dobilėlis pen-
kialapis”. Bilieto kaina – 15 dol. asmeniui. Lauksime visų.

Jono Kuprio nuotr.  

PIRKSIU: Jono Rimšos,
Petro Rimšos, 
V. Vizgirdos, 

A. Valeškos, A. Varno, 
V. Kasiulio, A. Galdiko ir
Murino tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Vilnius) sukurta darbo gru-
pė, kuri renka žmonių atsiminimus apie Sausio 13-ąją. Parašykite, kiekvienas
žodis brangus istorijai. Laiškus prašome siųsti el. paštu www. laisve15lt

,,DRAUGO” METINIS POKYLIS VYKS 
Š. m. SPALIO 30 d.

Willowbrook Ballroom salėje
8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480 

Petras Geniušas.

Kokteiliai – 4 val. p. p. 
Vakarienė – 5 val. p. p. Maloniai kviečiame visus atvykti 

Bilietus užsisakyti galima ,,Draugo” admi nistracijoje tel. 773-585-9500


