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•Sportas: futbolas, krep-
šinis, pasaulio sportas (p.
2, 8)
•Pyrrhus pergalės belau-
kiant... (p. 3, 11)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Lietuvos vyčių Vidurio
centro rajono rudens su-
važiavimas (p. 4)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•,,Ambersail” dienoraštis
(16) (p. 9)
•Mokykla – magnetas,
kuris traukia sugrįžti (p.
10)
•In memoria inžinieriui
A. Pargauskui (p. 11)

,,Grammy” apdovanojimui pristatyta pirmoji lietuv∂
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Nobelio literat∆ros premija
skirta Peru rašytojui

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, spalio 6 d. (ELTA) – Tei-
singumo ministras Remigijus Šima-
šius sako, kad verslą prižiūrinčių ins-
titucijų veikla negerėja taip sklan-
džiai, kaip buvo tikėtasi, tačiau akty-
viai dirbama siekiant, kad visos insti-
tucijos kuo greičiau pradėtų vykdyti
bendrą veiklą ir taptų tikrais verslo
pagalbininkais.

,,Kad šie pokyčiai vyktų greičiau,
Vyriausybė pasitarime pritarė papil-

domų priemonių įgyvendinimui. Iš
tiesų dar turime nemažai padirbėti,
kad skintume tikruosius vaisius, ta-
čiau pirmieji teigiami pokyčiai vyks-
ta, ir juos skatinsime toliau”, – sako
R. Šimašius.

Vyriausybė pasitarime aptarė
verslą kontroliuojančių institucijų
veiklos gerinimo pažangą ir pritarė
papildomų priemonių, padėsiančių
mažinti ūkio subjektų priežiūros naš-

tą, įgyvendinimui.Teisingumo ir ūkio
ministrų siūlymu nuo šių metų pra-
džios pradėta mažinti ūkio subjektų
priežiūros našta. Pokyčiai įgyvendi-
nami keičiant ūkio subjektus prižiū-
rinčių institucijų darbo organizavimo
tvarką.

Ūkio ministro Dainiaus Kreivio
teigimu, sprendimai, kuriuos priėmė
Vyriausybė, buvo padaryti išnagrinė-
jus kontroliuojančių institucijų veik-

lą. ,,Pasiūlėme ministrų atsakomybę
nuolat teikti ataskaitas, kaip gerina-
ma verslą prižiūrinčių institucijų
veikla. Taip pat griežtiname teisės
aktų stebėseną ir sutarėme mažinti
verslo priežiūrą reguliuojančių teisės
aktų skaičių”, – sako ūkio ministras.

Priimtame protokoliniame spren-
dime siūloma visus naujus teisės aktų
pakeitimus, susijusius su verslo prie-
žiūra, priimti laikinai – 2 metams.

Stokholmas, spalio 7 d. (ELTA)
– Perujiečių rašytojas Mario Vargas
Llosa tapo 2010 metų Nobelio litera-
tūros premijos laureatu. Švedijos
akademijos sprendime sakoma, kad
garbingas vardas 74 metų amžiaus
prozininkui suteiktas ,,už valdžios
struktūros kartografiją ir ryškius as-

Las Vegas, spalio 7 d. (ELTA) –
Garsiam ,,Grammy” apdovanojimui
pirmą kartą pristatyta lietuvė – Ispa-
nijoje gyvenanti dailininkė Ieva Če-

kuolytė. Lapkričio 11 d. Las Vegas
(JAV) vyksiančiose ,,Latin Grammy”
iškilmėse lietuvė pretenduoja į prizą
už geriausią muzikos albumo dizainą.
Slapyvardžiu Locktite pasivadinusi I.
Čekuolytė plokštelės dizainą sukūrė
savo vyrui muzikantui Julian Sanz,
dar žinomam Erizonte vardu.

Nuo 1959 m. už pasiekimus įvai-
riose muzikos srityse teikiamuose ap-
dovanojimuose iki šiol nedalyvavo nė
vienas lietuvis. ,,Grammy” pristaty-
tas Erizonte kompaktinės plokštelės
,,Work in Progress” viršelio dizainas,
kaip ir muzika, atskleidžia meninin-
kų šeimos kūrybos esmę: judėti į prie-
kį, nebūti nuobodžiam. Albumą su-
daro 12 dainų, kurios atitinka 12
mėnesių.

,,Dabar taip paprasta parsisiųsti
muziką iš interneto, kad žmonės be-
veik nebeperka kompaktinių plokš-
telių. Kaip tik todėl kilo paprastas,
bet išsiskiriantis sumanymas virše-
lius spausti rankomis, juos antspau-
duoti. Kiekvienas albumas yra
unikalus, kuria vertę plokštelei ir ją
įsigijusiam muzikos klausytojui”, –
susidomėjimą sukėlusią idėją pristato
Ieva.

Jau 20 metų Ispanijoje gyvenan-
ti I. Čekuolytė užsiima ne tik dizainu
ir iliustravimu. Ji yra įkūrusi Ispani-
jos ir Lietuvos kultūros sąjungą, ben-
dradarbiauja su Lietuvos ambasada
Ispanijos Karalystėje, yra įgaliota lie-
tuvių-ispanų-lietuvių kalbų vertėja
šioje šalyje bei, kaip pati pabrėžia,
dviejų vaikų mama.

,,Apdovanojimų iškilmėse norė-
čiau atstovauti Lietuvai. Su visa mei-
le ir pagarba šiai šaliai, net ir gyven-
dama užsienyje, jaučiuosi Lietuvos
atstovė visose situacijose”, – sako
menininkė.

Ne vieną albumą išleidęs ir įvai-
rių žanrų muziką prodiusavęs J. Sanz
savo muziką vadina eksperimentine,
skirta ne plačiajai auditorijai, tačiau
jo kūryba yra įtraukta į svarbiausių
ispanakalbių dainų šimtuką. Ispani-
joje gyvenanti menininkų šeima turi
savo muzikos įrašų leidyklą ,,Discos
Necesarios”, kurioje įrašinėja ir savo
albumus.

Las Vegas mieste vykstantys
,,Latin Grammy” apdovanojimai skir-
ti tik ispanų ir portugalų kalbomis at-
liekamai muzikai, šiemet varžomasi
48 kategorijose.

Dailininkė Ieva Čekuolytė.
DELFI.lt nuotr.

menybės pasipriešinimo, maišto ir
pralaimėjimo vaizdus”.

1963 metais pasirodęs romanas
,,Miestas ir šunys” tapo kultine jau-
nimo knyga. Sovietų Sąjungoje ir
Jungtinėse Amerikos Valstijose jis
buvo ekranizuotas. 1967 m. paskel-
bus apysaką ,,Šunyčiai”, kurioje
smurtas vaizduojamas kaip sociali-
nės gyvenimo sanklodos Lotynų
Amerikoje dalis, M. V. Llosa kritikai
ėmė vadinti Ernest Hemingway
įpėdiniu. 1990 m. Demokratų fronto
partija buvo iškėlusi rašytoją kandi-
datu į Peru prezidentus.

Anksčiau M. V. Llosa būdavo daž-
nai minimas kaip kandidatas Nobelio
literatūros premijai gauti. Pagaliau
jam pasisekė. Perujietis yra daugiau
kaip penkiasdešimties prozos ir teat-
ro kūrinių autorius. Jo knygos iš-
verstos į beveik visas pasaulio kalbas,
pagal jas kuriami kino filmai. M. V.
Llosa yra gerai žinomas Lietuvos
skaitytojams autorius. Jo romanas

„Miestas ir šunys” lietuvių kalba iš-
leistas dar 1969 m., „Žali namai” –
1973 m. 2007 m. Lietuvos knygy-
nuose pasirodė „Tetulė Chulija ir ra-
šeiva”, 2008 m. – „Bjaurios mergiotės
išdaigos”. 74 metų rašytojas M. V.
Llosa yra dirbęs žurnalistu, rašė esė,
buvo aktyvus politinis veikėjas.

Nobelio literatūros premija skirta Ma-
rio Vargas Llosa. ELTA nuotr.
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KREPŠINIS

Redakcijos žodis

JAV krepšininkės sugriebė 
Pasaulio pirmenybių aukso medalius

JAV moterų krepšinio rinktinė
pakartojo amerikiečių vyrų anksčiau
Turkijoje parodytą pavyzdį ir laimėjo
pasaulio moterų krepšinio čempio-
natą, įvykusį Čekijoje.

Ir čia auksą laimėjo JAV atsto-
vės, įveikusios Čekijos rinktinę, spa-
lio 3 d. Karlovy Vary mieste įvykusia-
me baigminiame susitikime, stebint
daugiau nei 6,000 žiūrovų. Krepši-
ninkės iš Dėdės Samo žemės nesun-
kiai 89:69 nugalėjo gana įspūdingai
žaidusias čekes. Šiaip ilgą laiką šei-
mininkės  aktyviai priešinosi – net
trečiame ketvirtyje (jis baigėsi 34:17
amerikiečių naudai). Sukrautas kapi-
talas joms užtikrino pergalę ir aukso
medalius.

Amerikos rinktinei daugiausiai
taškų pelnė: A. McCoughtry (18), D.
Taurasi (16), T. Charles (13), S. Bird
(11). Iš čekių labiausiai pasižymėjo P.
Kulichova (14) ir H. Korkakora (12).

Rungtynėse dėl bronzos Ispa-
nijos rinktinės atstovės įveikė puikiai
žaidusias  Baltarusijos krepšininkes
77:68. Baltarusės prieš tai įveikė vie-
ną iš pirmenybių pirmaujančiųjų –
Rusijos rinktinę, nors grupinėse var-
žybose baltarusės pasirodė gana vi-
dutiniškai ir bendroje lentelėje iš 9
susitikimų pelnė tik 4 pergales.

Vienintelės amerikietės laimėjo 9
rungtynes, sidabrą gavusios čekės

patyrė 3 pralaimėjimus. Bronzos lai-
mėtojos ispanės nusileido 2 kartus.

Gana liūdnai pirmenybės susi-
klostė buvusioms čempionėms –
Australijos krepšininkėms, kurios
patyrė taip pat tik dvi nesėkmes iš 9
sužaistų rungtynių, tačiau turėjo
pasitenkinti  tik 5-ta vieta (tai ji pa-
siekė įveikusi Rusiją 78:73).

Toliau išsirikiavo: 6. Prancūzija,
7. Rusija, 8. P. Korėja, 9. Brazilija, 10.
Japonija, 11. Graikija, 12. Kanada,
13. Mali, 14. Senegalas, 15. Kinija,
16. Argentina. Paskutinės 4 valstybės
iš pirmenybių iškrito po pirmojo rato
grupinių varžybų.

Amerikos krepšininkės, kurios
anksčiau pasaulio moterų pirmeny-

bėse (šios buvo 16-sios iš eilės) nepa-
sižymėdavo, bet šį kartą atrodė gero-
kai pajėgesnės negu kitos komandos,
prieš kurias amerikietėms teko žaisti
(visas rungtynes rodė NBA televizijos
kanalas ir tuos susitikimus galėjome
matyti). Atrodo, kad Amerikai pagel-
bėjo čia sudaryta moterų profesiona-
lų lyga – WNBA, išugdžiusi tikrai ge-
rų krepšininkių. Nemažai JAV uni-
versitetų bei kolegijų taip pat turi sa-
vo pajėgias moterų krepšinio koman-
das, iš kurių iškyla stiprių krepšinin-
kių, įsijungiančių į WNBA lygą, kur
jos toliau kelia savo meistriškumą.

Edvardas Šulaitis
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Jei prieš trisdešimt metų kas
būtų pasakęs, jog įvairiose pa-
saulio šalyse valdžioje bus tiek
daug moterų, niekas nebūtų
patikėjęs. Tačiau faktas lieka
faktu – vis daugiau moterų ne
tik  užima valdžios kėdę, bet ir,
nebūdamos valdžioje, daro įta-
ką. Žurnalas „Forbes” paskelbė
„įtakingiausių pasaulio moterų”
sąrašą. Pirmoji šiame sąraše –
JAV prezidento žmona Michelle
Obama. Nors ji pati sako, kad jai
nepatinka būti pirmąja dama,
tačiau, anot ,,Forbes”, ,,ji nepra-
rasdama populiarumo išmoko
pirmosios damos pareigas ir jos
veiksmai dabartinėje JAV rinki-
mų kampanijoje yra vienareikš-
miškas jos charizmos įrody-
mas”. Aišku, jos iškėlimui daug
prisidėjo ir M. Obamos kampa-
nijos prieš vaikų nutukimą. Dėl
jos „Coca-Cola” ir „Kellogg”
pažadėjo sumažinti kalorijų
kiekį savo produktuose. Šiais
metais renkant kandidatus, la-
biausiai buvo vertinamas kūry-
biškumas ir verslumas.
Redaktorė Laima Apanavičienė

Edgaras Jankauskas
atsisveikina su savo

klubu Amerikoje

Buvęs Lietuvos futbolo rinktinės
ir daugelio klubų įvairiose valstybėse
žaidėjas, kuris nuo 2009 m. vasaros
rungtyniavo JAV profesionalų futbo-
lo lygos MLS komandoje „New Eng-
land Revolution”, baigė savo karjerą
Dėdės Samo žemėje. Vienas garsiau-
sių visų laikų Lietuvos futbolininkų
E. Jankauskas dėl įvairių traumų bei
nesibaigiančių sveikatos problemų
buvo atleistas iš klubo Amerikoje.

Šis 35 metų amžiaus futbolinin-
kas nuo savo atvykimo į Ameriką su-
žaidė vos 18 rungtynių, o šiemet
aikštėje pasirodė tik 4 kartus.

E. Jankauskas seniai turėjo svei-
katos problemų dėl kirkšnies ir jam
buvo atlikta operacija. Kadangi iki
sezono pabaigos yra likusios mažiau
kaip 3 savaitės, tai šiemet atsigauti
tikrai nebūtų galėjęs. Tad klubo va-
dovybė jam patarė nutraukti sutartį
ir išsiskirti.

Šis futbolininkas buvo pirmasis
lietuvis, žaidęs JAV profesionalų ly-
goje. Jis per 19 metų trukusią karjerą
iš viso atstovavo 13 komandoms de-
šimtyje valstybių. Jis yra laimėjęs
daug pažymėtinų titulų: tapo Lietu-
vos, Belgijos, Portugalijos čempionu,
Škotijos taurės laimėtoju. Jis yra vie-
nintelis Lietuvos futbolininkas, lai-
mėjęs 2 garsius turnyrus – čempionų
lygą ir UEFA taurę. Tai buvo jau se-
nokai – 2003 ir 2004 metais. E. Jan-
kauskas yra gimęs 1975 m. kovo 12 d.
Vilniuje, žaisti pradėjo 1991 m., iki
1996 m. rungtyniavo Vilniaus „Žal-
giryje”. Pirmieji jo atstovauti klubai
buvo Rusijoje – Maskvos CSKA (1996
m.) ir Maskvos „Torpedo” (1997 m.).
O tada – Belgija, Ispanija, Portugali-
ja, Prancūzija ir kt. Lietuvos rink-
tinėje sužaidė 56 rungtynes ir pelnė
10 įvarčių. 1997, 1998, 2000, 2001 ir
2004 metais išrinktas geriausiu Lie-
tuvos futbolininku.

Gavo buteliu į galvą

Francisco  Arcos patyrė smegenų
sukrėtimą. Šis 35 m. ispanas treni-
ruoja Vladivostok „Luch-Energija”
komandos futbolininkus. Per Rusijos
I lygos rungtynes Briansk kažkas iš
tribūnų paleido butelį, kuris pataikė
ispanui į galvą ir trenerį gerokai su-
žeidė.

Atsiėmė „Auksinio batelio”
apdovanojimą

23 m. amžiaus puolėjas iš Argen-
tinos Lionel Messi, žaisdamas Ispa-
nijos pirmenybėse, „Barcelonos” ko-
mandai per 35 rungtynes pelnė 34
įvarčius. Jis gavo pagrindinį „Auksi-
nio batelio” apdovanojimą.

Argentinietis aplenkė Didier
Drogba (iš London „Chelsea”) ir An-
tonio di Natale (iš „Udinece” klubo),
kurie įmušė po 29 įvarčius.

Edvardas Šulaitis

JAV moterų krepšinio rinktinė laimėjo pasaulio moterų krepšinio čempionatą.

„Lituanicos” futbolininkai pagaliau pelnė tris
taškus

EDVARDAS ŠULAITIS

Nors liaudies posakis teigia, kad
trečias kartas nemeluoja, tačiau „Li-
tuanicos” vyrų futbolo ekipai reikėjo
laukti ketvirtojo. Pagaliau jie laimėjo
pirmąsias „Metropolitan” futbolo ly-
gos I divizijos rudens sezono pir-
menybių rungtynes.

Tai lietuvių komanda padarė
spalio 3 d. varžovų – naujai įsisteigu-
sio „Serbska” klubo aikštėje, Čikagos
pietvakarinėje dalyje.

Jau šių rungtynių pradžioje lie-
tuviai po Audriaus Ramono taiklaus
įvarčio pirmavo 1:0, tačiau varžovai
netrukus                  Nukelta į 8 psl.

,,Lituanicos” treneris A. Grochauskas
pataria žaidėjams.

Edvardo Šulaičio nuotr.
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DAINIUS PAUKŠTÈ

Macedonia karalius Pyrrhus po
laimėto mūšio su romėnais prie Aus-
kulo (279 pr. Kr.) yra pasakęs: „Dar
viena tokia pergalė mane visiškai
sunaikins”. Taigi, nuo to laiko pasau-
lis Pyro pergale vadina su didžiuliais
nuostoliais pasiektą pergalę, tolygią
pralaimėjimui.

Šiandieniniame pasaulyje karas
vyksta kasdien ir nebūtinai tiesiogine
prasme – per karinius konfliktus.
Ekonominės varžybos tarp valstybių,
jų kova už politinės įtakos sritis, ide-
ologijų kova, kova už gamtos išteklių
ar energetinius išteklius, informa-
cines technologijas, kosmoso įsisavi-
nimą ir pan. pasaulyje vyksta kiek-
vieną dieną. Ne tik valstybėms, bet ir
žmonėms reikia mokėti prisitaikyti
gyventi tokiomis visuotinės prieš-
priešos sąlygomis. Ir ne tik prisitai-
kyti, bet išlikti ir nugalėti. Taigi, ga-
lima sakyti, esame nuolatinėje karo
būklėje taikos sąlygomis.

Todėl bet kurios pasaulio šalies
vyriausybę galime prilyginti ginkluo-
tųjų pajėgų Generaliniam štabui.
Kariuomenės vadui padeda pagalbi-
ninkai – generolai, vadovaujantys
atskiriems frontų barams, o vyriau-
sybės vadovui – atskirų ūkio sričių
vadovai – ministrai. Tiek vieni, tiek ir
kiti siekia vieno tikslo – pergalės savo
vadovaujamoje srityje. Pergalė pasie-
kiama lengviau, jeigu aiškiai išdėstyti
tikslai, o štabe parengtas karo planas
ir pasirinkta geriausia karo veiksmų
vedimo taktika.

Kodėl pradėjau lyginti vadova-
vimą kariuomenei ir vyriausybei?
Situacija Lietuvoje labai panaši į karą
pergyvenančią valstybę: jos gyvento-
jai žino, kad vyksta karas, bet vardan
ko liejamas kraujas – neaišku. Pama-
tę sugriovimus ir aukas, jie natūra-
liai kelia klausimą: kiek ir kokių
aukų siekiamo tikslo vardan vyriau-
sybė yra pasirengusi sudėti ant karo
pergalės aukuro?

Šiandieną galime suskaičiuoti
savo kariuomenės „gyvosios jėgos”
nuostolius: per 20 taikaus gyvenimo
metų mūsų valstybė dėl emigracijos
neteko 17 proc. savo piliečių (per
574,000 žmonių). Atrodo, mūsų va-
dams šie nuostoliai nedaro įspūdžio:
jie į „mūšį” atkakliai siunčia naujus
savanorių dalinius. Ar tokios taktikos
bus laikomasi iki galutinės perga-
lės? Jeigu perkeltume dabartinę
netekties proporciją, pvz., į Kiniją,
„aukų” skaičius pasiektų įspūdingus
170,000,000. Gal toks palyginimas
padės suvokti tikrąjį mūsų netekties
mastą. Manau, kad net ir kinai to-
kiam „aukų” skaičiui neliktų abe-
jingi. Juolab, kad šios „aukos” yra ne
vien mokesčių mokėtojai, bet ir Lie-
tuvos nacionalinio bendro vidaus pro-
dukto gamintojai ir jo pridėtinės
vertės kūrėjai, nueinančios kartos
maitintojai bei savo vaikų tėvai, t. y.
didelė ir labai svarbi dalis mūsų tau-
tos, jos dabarties ir ateities...

Profesionalesnis kariūnas taip
įvertintų pasirinktą mūsų vadovybės
taktiką: priešą bandome paskandinti
mūsų karių kraujyje.

Ta proga užduodu sau klausimą:

kokia dvasia egzistuoja ir cementuoja
visus mus – piliečius į tautą ir Lie-
tuvos valstybę, ir kur yra mūsų vals-
tybės gyvybės šaltinis? Bandžiau spė-
ti: istorija? Na, gal kažkiek, bet šian-
dieninis pasaulis žino, kad jo žemė-
lapyje nėra daug valstybių su žymiai
spalvingesne istorija... Tai gal LDK –
nuo jūros iki jūros? Gal didieji kuni-
gaikščiai, krikščionybė, baudžiava,
Smetona, buvusios okupacijos? Vie-
nareikšmiškai – ne. Visa tai žinoti
reikia, bet to akstino, kibirkštėlės
mums būti lietuviais jau nepakanka.
Tada galvon ateina vienas žodis –
,,krepšinis!” Ir ypač po skambių mū-
sų vyrų pergalių, netrukus skaitai
interneto erdvėje pasisakymus: „Di-
džiuojuosiu, kad esu lietuvis”. Vadi-
nasi, visiems mums, kaip oro ir van-
dens gyvybei, kaip cemento namui,
reikalingos pergalės, įtvirtinančios
kiekvieną iš mūsų ir mūsų tautą pa-
saulyje – čia ir dabar. Taigi, tauta ir
valstybė bus gyva tik tuomet, kai
kiekviena jos karta turės savo Grun-
wald. Nuolat to siekdami būsime ir
stiprūs, ir nenugalimi. Tačiau su aiš-
kiai pasirinkta taktika: vienas kito
atžvilgiu turime elgtis kaip krepši-
ninkai aikštelėje – sukandę dantis ir
padėdami vienas kitam.

Esu idealistas, todėl norėčiau,
kad Lietuvos valstybę ir tautą į vieną
kumštį klijuotų bei cementuotų šiuo-
laikinėse kariuomenėse esanti taisyk-
lė, tapusi aksioma: „Pats mirk, bet
vadą išgelbėk”. Bet tam, kad kariai
būtų pasirengę tokiai aukai, iš pra-
džių turi būti įgyvendinta dar viena
labai svarbi taisyklė, įpareigojanti
visus: „Niekada nepalik draugo prie-
šui”. Geriausiai tai matyti per jaunų
karių parengimą: du naujokų būriai
varžosi, siekdami greičiau įveikti
kliūčių ruožą. Daug kas nustemba,
kad nugali ne tas, kuris atbėgo pir-
mas, o nugalėtoju skelbiamas būrys,
kurio karys paskutinis kirto finišo
liniją, t. y. silpniausias. Moralas pa-
prastas – jei būrys nori laimėti, jis ant
rankų neš atsiliekantį draugą iki pat
finišo. Nors bendras greitis ir suma-
žėja, tačiau būrio narių pasiaukoji-
mas ir pasitikėjimas vienas kitu pa-
verčia jį neįveikiamu ir užtikrina per-
galę.

Nereikia akinių, kad pamatytum,
jog mūsų vadams neteko ragauti ka-
riuomenės košės. Todėl netenka ste-
bėtis, kodėl Lietuvoje įsakyta atsilie-
kančių ant rankų nenešti (maži-
namos ir naikinamos valstybės tei-
kiamos garantijos). Matyt, dar reikia
padėkoti, kad atsiliekantys nešaudo-
mi. Bet, kad jie nereikalinga našta,
deja – tiesa. Todėl, geriausiu atveju,
mūsų vadai atsiliekančių tiesiog
nepastebi, palikdami juos likimo va-
liai. O jiems pasirinkimas vienas –
emigracija. O vadams – nedarbas ma-
žėja. Deja, tokia kariuomenė (beje,
kaip ir valstybė), kur vyrauja toks ne-
pagarbus požiūris į savo karius (pilie-
čius), yra pasmerkta pralaimėjimui.

Ar galime dabar rimtai kalbėti
apie ,,Sodros” ir pensijų sistemos
pertvarkas po to, kai Lietuva neteko
vos ne trečdalio darbingo amžiaus
žmonių ir mokesčių mokėtojų? Iš
pradžių arklį (,,Sodrą”) priverčiam
traukti nepakeliamą naštą (motinys-
tės ir kitos nepamatuotai įteisintos
išmokos),                Nukelta į 11 psl.

PYRRHUS PERGALĖS
BELAUKIANT...

Ateitininkijos šimtmečio
šurmulys atbangavo 

į Ameriką
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ateitininkijos šimtamečio jubiliejaus renginiai Lietuvoje buvo ap-
vainikuoti šią vasarą ten įvykusioje stovykloje Berčiūnuose ir tuoj
po to įvykusiame kongrese Vilniuje. Stovykla pritraukė daugiau

nei 300 dalyvių, o pats kongresas – apie 500 dalyvių. Ten paskleistoje in-
formacijoje skaitėme, kad Lietuvoje yra apie 3,000 ateitininkų ir maždaug
tiek pat išeivijoje. Jubiliejaus paminėjime Lietuvoje dalyvavo apie 40 išei-
vijos atstovų. Renginiuose vyravo  draugiška, darbinga ir viltinga nuotai-
ka. Dabar to entuziazmo šurmulys pilnu tempu atbanguoja per Atlantą į
Šiaurės Ameriką. Atsiranda proga šio žemyno ateitininkams ir jų bičiu-
liams tą pačią nuotaiką susikurti ir pasidžiaugti pirmuoju šimtmečiu.

Ateitininkijos šimtmetis toliau  bus švenčiamas Čikagoje š. m. lapkri-
čio mėn. 25–28 dienomis. Programoje numatomos iškilmingos šv. Mišios
Čikagos Šventojo Vardo katedroje. Už poros kvartalų nuo katedros ,,Mar-
riott Downtown Magnificent Mile” viešbutyje vyks kultūrinė bei akade-
minė programa ir pokylis. 

Registracija jau prasidėjo. Tinklalapio adresas registracijai yra www.-
100metis.ateitis.org. Ja rūpinasi Rita Rušėnienė (tel. 630-355-4445, e.
paštas: RitaRusenas@yahoo.com). Iškilus kitiems klausimams, galima
rašyti į el. paštą: 100metis@ateitis.org.  Užsiregistruojant akademinei
programai ir pokyliui kartu kaina yra 100 dolerių. Vien tik akademinei
programai kaina yra 65 dol., o vien tik pokyliui – 85 dol. Studentams ir
moksleiviams yra pigiau. Jaunučiams nuo penkerių metų bus atskira pro-
grama už 50 dol. visam savaitgaliui.

Jau yra paskelbta minėjimo programa. Per visą savaitgalį ,,Marriott”
viešbutyje vyks Ateitininkų jubiliejinė paroda. Viskas prasideda lapkričio
25 d., ketvirtadienį, 6 val. vakare su registracija. Kitą dieną 10 val. ryto
vyks iškilmingos šv. Mišios netoli viešbučio esančioje Šventojo Vardo (Holy
Name) katedroje. 2 val. po pietų prasidės sveikinimai ir paskaitos. Pas-
kaitas skaitys prof. Kęstutis Girnius (tema ,,Trys pamatiniai klausimai
XXI amžiuje”), kun. dr. Arvydas Žygas (,,Ateitininko pasauliečio misija
Jono Pauliaus II dvasioje”) ir buvęs Ateitininkų federacijos pirmininkas
Vygantas Malinauskas. 4 val. po pietų vyks moksleivių, studentų ir sen-
draugių sąjungų sesijos. Vėliau, po pietų, 5:15 val., vyks prof. Kęstučio
Skrupskelio knygos ,,Ateities draugai – ateitininkų istorija iki 1940 m.”
knygos pristatymas. 8:30 val. vakare visi dalyviai rinksis į kultūrinę va-
karo programą.

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 8:30 val. ryto bus rodomas Ateitininkų fe-
deracijos paruoštas gana įspūdingas filmas ,,Šimtas ateities metų”. Tuoj
po to, 9:30 val., vyks simpoziumas tema ,,Iššūkiai ateitininkams XXI am-
žiuje”. Iki 12 val. pietų pertraukos bus apsvarstyti katalikiškumo, tau-
tiškumo ir visuomeniškumo principai. Moderatoriais bus kun. prof. Kęs-
tutis Trimakas, dr. Petras Kisielius ir Vytas Maciūnas. Simpoziumas bus
tęsiamas 2 val. po pietų. Inteligentiškumo principo svarstymus moderuos
dr. Andrius Kazlauskas, o šeimyniškumo iššūkių svarstymams vadovaus
dr. Vida Aukštuolienė ir dr. Pranutė Domanskienė. 4 val. numatomos šv.
Mišios ,,Marriott” viešbutyje. Pagaliau, 6:30 val. vakaro, tame pat vieš-
butyje prasideda pokylis. Gros ,,City Lights Orchestra”. 

Čia noriu gražiai paminėti pačią minėjimo vietą. Pasaulyje daug kam
žinoma Čikagos garsioji ,,Magnificent Mile” (,,Nuostabioji mylia”) – tai
apie mylios ilgio Michigan Avenue, esanti visai netoli Michigan ežero.
Gatvė eina  pro puikiausią, prašmatniausią ir gražiausią miesto dalį. Savo
laiku lankiau toje gatvėje esantį Roosevelt University, bet tą ten susi-
telkusį grožį pilnai įvertinau tik daug vėliau. Vien apsilankymas tame
rajone yra neužmirštamas patyrimas.

Renginius Čikagoje ruošia Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba, ku-
riai sumaniai vadovauja Rasa Kasniūnienė. Rengėjų komandos sudėtis
ne-reklamuojama, bet nėra klausimo, kad šimtmečio renginiams tikrai
kruopščiai ruošiamasi. Telieka tik tinkamai sureaguoti, užsiregistruoti ir
atvykti. Į Berčiūnų stovyklą susirinko daugiau nei trys šimtai stovyklau-
tojų. Šią vasarą Amerikoje vykusiose ateitininkų stovyklose – jų suskai-
čiau bent šešias – dalyvavo apie penki šimtai. Savo gausiu dalyvavimu
Čikagos ir Toronto renginiuose išeivijos ateitininkai gali lengvai viršyti
ateitininkų kongreso dalyvių skaičių Lietuvoje. Būtų tikrai smagu susi-
laukti didelio dalyvių būrio iš Lietuvos, sakykime, keturiasdešimt.

Taip, jubiliejaus paminėjimas bus toliau tęsiamas Toronto mieste, Ka-
nadoje. Knygos ,,Ateities draugai – ateitininkija iki 1940 m.” knygos pris-
tatymas ir jos autoriaus prof.  Skrupskelio paskaita įvyks spalio 2 d., šeš-
tadienį, Toronto ir Hamilton ateitininkų rengiamoje šventėje Prisikėlimo
parapijos patalpose, Toronto mieste. Šventė prasidės  4 val. po pietų šv.
Mišiomis. Po to vyks paroda, jau minėta paskaita ir iškilminga vakarienė.
Visiems žadamas linksmų prisiminimų vakaras. Bilietus 50 dol. asmeniui
galima įsigyti Prisikėlimo parapijoje po šv. Mišių arba paskambinus
Eugenijui Krikščiūnui (tel. 416-225-4385) arba Hamilton Žibutei (tel.
905-928-7464; e. paštas: zibute53@hotmail.com).

Aprašydami studentų ateitininkų stovyklą Dainavoje Monika Miku-
lionytė ir Tomas Quinn savo energingą reportažą baigia palinkėjimu, kad
daug studentų susiburtų Ateitininkų šimtmečio šventėje Čikagoje. Ką tik
gautame Lietuvių Fondo (LF) leidinyje „Liepsna 2010” matau, kad LF jau
įvykusiam Ateitininkų federacijos (AF) kongresui Lietuvoje paskyrė 3,000
dolerių. Lygiai tokią pat sumą tas pats LF paskyrė ir „Ateitininkijos 100-
metis” jubiliejinei šventei Čikagoje. Taigi, galima sakyti, kad pasitikėjimas
ir įvertinimas „iš šalies” yra dosnus ir realus. Dėkojame LF! Ištvermės lin-
kėjimai šventės ruošėjams ir iki greito pasimatymo į Čikagą ir/ar Toronto
suplauksiantiems ateitininkams ir jų draugams. Šurmulys – jau čia pat!
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IIõõ  LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû  vveeiikkllooss

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Š. m. rugsėjo 17–18 d. Lietuvos
vyčių 102 kuopa, veikianti Detroit,
Michigan, prie Šv. Antano lietuvių
parapijos, globojo Lietuvos vyčių Vi-
durio centro rajono rudens suvažia-
vimą ir maldos kelionės savaitgalį.
Suvažiavime dalyvavo 17 vyčių iš 3
kuopų: Dayton (Ohio) ir DuBois
(Pennsylvania) ir vietiniai vyčiai iš
Detroit.

Rugsėjo 17 d., penktadienį, vaka-
re vyko susipažinimo vakaras, vaišės
ir pabendravimas viešbučio „Mar-
riott Courtyard” susirinkimų salėje
(Pontiac, MI). Priėmime dalyvavo
gražus būrys svečių ir vietinių vyčių.
Buvo malonu pasisvečiuoti ir pasi-
šnekučiuoti su seniai matytais bičiu-
liais. 102 kuopos pirmininkė Patricia
Zyren ir savaitgalio suvažiavimo
koordinatorius Michael Shea pa-
sveikino visus delegatus ir palinkėjo
gero savaitgalio Michigan padangė-
je.

Rugsėjo 18 d., šeštadienį, ryte, po
pusryčių, delegatai ir vietiniai svečiai
važiavo į St. Hugo of the Hills šven-
tovę (Bloomfield Hills, MI), kur ap-
žiūrėjome pagrindinę bažnyčią, ap-
lankėme šios didelės ir modernios
bažnyčios koplyčią, kur vyko maldos
kelionė. Po to vyko mirusiųjų narių
prisiminimas. Už kiekvienos apygar-
dos kuopos narius buvo uždegta žva-
kutė, paminėtas kiekvienas miręs na-
rys, sukalbėta malda už jo, jos vėlę.
Kasmet, prisimenant mūsų miru-
siuosius narius, sąrašas vis ilgėja.

Po pamaldų sugrįžome  į viešbutį
pietauti. Po pietų pertraukos vieš-
bučio susirinkimų salėje vyko sąskry-
dis. Apygardos pirmininko Michael F.
Petkaus paprašytas kun. G. A. Joni-
kas, 102 kuopos dvasios vadas ir Šv.
Antano lietuvių parapijos klebonas,
mielai sutiko tarnauti Lietuvos vyčių
Vidurio centro rajono dvasios tėvu.
Jo pirmoji pareiga buvo prieš pra-
dedant posėdį sukalbėti maldą. 102
kuopos pirmininkė Patricia Zyren
pasveikino visus atvykusius ir palin-
kėjo gero savaitgalio, linksmos vieš-
nagės bei sėkmingo posėdžio. 

Susirinkimui vadovavo Vidurio
centro rajono pirmininkas M. F. Pet-
kus. Protokolo sekretorės garbės
narės Pranciškos Petkuvienės ir
iždininkės Lauretta Pant pranešimai
buvo priimti vienbalsiai, be pataisų.

M. F. Petkus pranešė apie Lietu-
vos vyčių šimtmečio suvažiavimo
komiteto vykdomus planus. Yra nu-
matyta ruošti Lietuvos vyčių šimt-
mečio jubiliejinį suvažiavimą 2013 m.
liepos 25–28 d. Naujosios Anglijos ra-
jone, arti Boston – Quincy, MA. Su-
važiavimui numatytas „Mariott”
viešbutis.

Garbės narė P. Petkuvienė, Šv.
Kazimiero gildijos apygardos atstovė,
perskaitė šio padalinio pirmininko
Mark Bell pranešimą. Buvo pranešta,
kad šv. Mišias galima užsakyti įvai-
riomis progomis: sveikatos, mirusių

prisiminimui, gimtadienio ir kt. Pra-
šė, kad ir toliau Vyčiai finansiškai
remtų Popiežinę Šv. Kazimiero lietu-
vių kolegiją Romoje, kuriai vadovauja
prelatas Petras Šiurys. Šiuo metu ko-
legijoje gyvena 13 studentų kunigų,
kurie mokosi (magistro ar daktaro
laipsniui) įvairiuose Romos universi-
tetuose. Lietuvos vyčių organizacija
yra vienintelė, nuolat remianti kole-
giją. Praeitų metų projektas buvo

Lietuvos vyčių Vidurio centro
rajono rudens suvažiavimas

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

įstatyti dešimtis naujų langų kolegi-
jos pirmame aukšte. Atsirado ir ne-
numatytų išlaidų – reikia pertvar-
kyti skalbyklą. Čia išlaidos gali siekti
iki 10,000 dol.

Apygardos ryšių su visuomene
atstovė, garbės narė Regina Juškaitė-
Švobienė pranešė, kad ji visada spau-
dai nusiunčia straipsnius apie apy-
gardos rudens ir pavasario sąskry-
džius bei metinį visuotinių narių
suvažiavimą su nuotraukomis.

Garbės narė P. Petkuvienė per-
skaitė garbės narės, Šiluvos Mergelės
Marijos fondo (kuriam vadovauja
kun. Antanas Markus), atstovės Eli-
nor Služienės pranešimą. Buvo pra-
nešta, kad kun. Markus siūlo naudoti
Šiluvos Mergelę Mariją kaip simbolį
paklydusiems žmonėms, ne tik lietu-
viams, bet visiems katalikams. Mūsų
visų narių pareiga garsinti Šiluvos
Mergelės Marijos istoriją draugams,
pažįstamiems ir svetimtaučiams.
Kiek ir kaip Šiluvos Mergelės Mari-
jos apsireiškimas bus išgarsintas,
priklausys nuo mūsų visų. Padalinio
tinklalapyje (www.ourladyofsiluva.
com) yra daug istorinės informacinės

medžiagos apie Šiluvą.
Garbės narė Lee Moore, Lietuvos

vyčių fondo atstovė, pranešė, kad
įvyko metinis rankraščio konkursas,
po kurio trys vyčiai buvo apdovanoti
piniginėmis dovanomis. Šiais metais
apdovanota ir viena jauna vytė. Šie-
met metiniame suvažiavime dalyvavę
jaunieji vyčiukai buvo apdovanoti
100 dol. stipendija. Padalinys taip pat
nusprendė finansiškai paremti įvai-
rias labdaros organizacijas ir kultū-
rinę lietuvių veiklą.

Vidurio centro apygardos kuopų
pirmininkai trumpai papasakojo apie
savo kuopų praėjusių šešių mėnesių
veiklą.

Išrinkti du delegatai perskaitė
savo pranešimus ir pasidalijo įspū-
džiais apie neseniai įvykusį 97-ąjį
metinį narių suvažiavimą Bingham-
ton, NY.

* * *
Po įvykusių rinkimų 2010–2011

m. Lietuvos vyčių Vidurio centro ra-
jono sudėtis yra tokia: pirmininkas –

Michael F. Petkus (96 kuopa, Dayton,
OH), vicepirmininkė – garbės narė
Regina Juškaitė-Švobienė (102 kuo-
pa, Detroit, MI), protokolų sekretorė
– garbės narė Pranciška Petkuvienė
(96 kuopa, Dayton, OH), iždininkė –
Ann Louise Tucker (96 kuopa, Day-
ton, OH), iždo patikėtiniai – Lauretta
Pant ir Jurgis Mikalauskas (abu iš 96
kuopos, Dayton, OH), lietuvių rei-
kalų/kultūros atstovė – Elena Mika-
lauskas (96 kuopa, Dayton, OH), ri-
tualų – garbės narė Lee Moore (86
kuopa, DuBois, PA), ryšių su visuo-
mene – garbės narė Regina Juškaitė-
Švobienė, specialių apygardos apdo-
vanojimų pirmininkas – Jurgis Mi-
kalauskas (96 kuopa, Dayton, OH),
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos fondo
atstovė – garbės narė Elinor Slu-
žienė (96 kuopa, Dayton, OH), Lie-
tuvos vyčių fondo atstovė – garbės
narė Lee Moore (86 kuopa DuBois,
PA) ir stipendijų atstovė – Rita John-
son (19 kuopa, Pittsburgh, PA).

Buvo pranešta, kad ateinantis
pavasarinis Vidurio centro regiono
susirinkimas įvyks 2011 m. gegužės
13–15 d. Pittsburgh, PA. Savaitgalio

suvažiavimą globos 19 kuopa, kuriai
pirmininkauja Jonas Baltrus.

Kitas rudens Vidurio centro re-
giono susirinkimas ir maldos kelionė
vyks 2011 m. rugsėjo mėn. Jį globos
86 kuopa, veikianti DuBois, PA. Tiks-
li data bus pranešta vėliau. Posėdis
baigtas malda ir LR himno giedojimu.

Šeštadienį vakare vyko suvažia-
vimo užbaigimo šv. Mišios St. Hugo of
the Hills bažnyčioje.

Vakarieniavome „Papa Vino’s”
italų restorane. Džiaugėmės, kad mū-
sų naujas apygardos dvasios vadas
kun. Jonikas dalyvavo kartu su
mumis. Jis turėjo gerą progą iš arčiau
susipažinti su Vyčių atstovais, dau-
giau sužinoti apie šią garbingą orga-
nizaciją. Vidurio centro rajono pirmi-
ninkas padėkojo 102 kuopos pirmi-
ninkei Patricia Zyren ir kuopos na-
riams už nuoširdų priėmimą ir vai-
šes, visiems – už gausų dalyvavimą
susirinkime ir palinkėjo geros kelio-
nės grįžtant į namus. Iki malonaus
pasimatymo pavasario suvažiavime
2011 m. gegužės 13–15 d. Pittsburgh!

Lietuvos vyčių vidurio centro rajono dalyviai St. Hugo of the Hills bažnyčios kieme, Bloomfield Hills, MI.
R. Juškaitės-Švobienės nuotr.
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Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

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

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

IŠLAIKYKIME ŠV. KAZIMIERO LIETUVIÛ 
KA PINES ATEITIES KARTOMS

„Draugo” dienraščio skaitytojai,
be sidomintys lietuvių kapinėmis, bus
dė kingi Aleksui Vitkui už jo rašinį
apie Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir
jų kovotoją a. a. Algį Regį. Asmenys,
be sidomintys Šv. Kazimiero lietuvių
ka pinių likimu, turėtų atidžiai pers -
kai tyti Alekso Vitkaus rašinį, iš -
spaus dintą š. m. spalio 2 d. ,,Drauge”. 

Pokalbiams su Čikagos vyskupija
ir kapinių valdytojais vesti bei pa sau -
lie čių reikalams ginti prie Lietuvių
Ben druomenės buvo įsteigtas ko mi -
te tas, vadovaujamas Algio Regio.
Šiam komitetui talkino Kapų sklypų
sa vininkų draugijos nariai. Abi orga -
ni  zacijos buvo labai veiklios ir daug
nu veikė pokalbiuose su vyskupija,
bet, kaip Aleksas Vitkus rašo, šiuo
me tu abi yra prie užsidarymo ribos.
To priežastis – nesidomėjimas jų
veik la. Senieji veikėjai miršta, o jau -
na jai  kartai ir naujai atvykusiems
tau tiečiams mažai rūpi kapinių atei -
tis. Organizacijų dabartiniai vadovai
(Bi rutė Matutienė, Salomėja Dau lie -
nė ir Antanas Paužuolis) kelis kartus
ban dė surengti susirinkimą naujai
val dybai išrinkti, bet to padaryti ne -
pa vyko. Ateityje bus bandoma su da -
ry ti valdybą, kviečiame į ją įsitraukti.

Mano amžiaus karta, kai buvo
jau na, buvo kupina patriotizmo ir ka -
pus laikė dalelės Lietuvos tąsa. Pri si -
min dami Lietuvos laidojimo pa pro -
čius, negalėjome priprasti prie lai doji -

mo kabliais ir be kunigo. Mums ir vy -
resniesiems buvo svarbu turėti pa -
trio tinius užrašus ant mirusiujų ar ti -
mų jų paminklų, todėl ryžomės rengti
pro testo žygius.

Švęsdami Algio Regio mirties vie -
nerių metų metines, turėtume pa gal -
voti apie Šv. Kazimiero lietuvių ka -
pinių ateitį, nes šiose kapinėse pra -
dėti laidoti ir kitų tautybių mi ru sie ji,
mat, pagal valdytojų pa reiš ki mus,
lietuvių per mažai miršta ir ka pi nės
tampa nuostolingos, nors jose jau yra
palaidota per 60,000 mūsų tau tiečių.

Didžiausiu pavojumi reikėtų lai -
ky ti dalies kapinių žemės pardavimą
ar ba nuomavimą ilgam laikui. Vys ku -
pijai reikia pinigų, o čia „dirvonuoja”
milijonai dolerių. Gali atsitikti taip,
kaip atsitiko su Vytauto parku ar ba
pietvakarių kapinių žeme, kurią per -
leido namų statybai ir gimnazijai.

Tikėtis, kad bus grąžintas už ra -
šas „lietuvių” kapinės, nėra prasmės,
nes vyskupijai tautiniai vardai ne -
nau dingi, todėl nuo visų kapinių, tu -
rin čių tautinius pavadinimus, jie bu -
vo pašalinti, tik paliekant užrašą
,,katalikų kapinės”. Prie tokio užrašo
ga li laidoti neatsižvelgdamas į tauty-
bę bei asmens spalvą. Nepaisydami
at siradusių sunkumų, stenkimės šias
ka pines išlaikyti lietuviškas.

Antanas Paužuolis,
Chicago, IL

Emigracija iš kitos pusės
JERONIMAS TAMKUTONIS

Stebint didžiules emigracijos
bangas iš Lietuvos į užsienį, kyla
liūdnos mintys apie tragišką „tautos
išsivaikščiojimo” pavojų. Pagal įvai-
rius šaltinius, kraštą paliko apie
400,000 žmonių. Pažiūrėkime ati-
džiau į šios tragedijos priežastis.

Paskutiniai dvidešimt metų Lie-
tuvos gyventojams buvo tikrai dra-
matiški – nepriklausomybės atgavi-
mas, įstojimas į Europos Sąjungą ir
NATO. Tuo pačiu metu Lietuvoje vy-
ko kiti mažiau suprasti ir įvertinti
įvykiai, nešantys gilias pasekmes
Lietuvos gyventojų ateičiai ir jų liki-
mui. Kartu su nepriklausomybe atėjo
į Lietuvą ir „laukinis  Vakarų” gyve-
nimo stilius, kurio įtaką dabar skau-
džiai jaučia Lietuvos gyventojai. Kyla
klausimas, kaip Lietuva pateko į šią
emigracijos duobę?

Per dvidešimt metų, preziden-
taujant Algirdui M. Brazauskui ir Val-
dui Adamkui, Lietuva išgyveno skau-
džius vidaus periodus. Šiam laiko-
tarpiui būdinga plačiai pasklidusi,
naujai atėjusi „laisvė”. Tai buvo ne-
vykęs demokratijos, rinkos ekonomi-
kos ir spaudos laisvės pamėgdžioji-
mas, lydimas kolchozų turto išgrob-
stymo ir bankų užsidarymų. Prasi-
dėjus privatizacijai, didžiulės įmonės
buvo skandalingai išdraskytos, iš-
grobstytos neprižiūrimų grobikų –
„prichvatizatorių”. Niekas iš val-
džios pareigūnų ar Seimo narių dėl to
daug nesisielojo ir nebandė sutruk-
dyti. Taip prasidėjo valstybės valdy-
mas be atsakomybės. Geros kokybės
grąžtai, preciziškos tekinimo staklės
buvo laisvai išvežamos ir pusvelčiui
parduodamos kituose kraštuose.
Taip buvo sužlugdytos Lietuvos pra-
monės įmonės, davusios darbą tūk-
stančiams darbininkų.

Priešingai negu Vakarų pasauly-
je, Lietuvoje darbo vietos nebuvo ver-
tinamos. Čia jau buvo įsigalėjęs rusų-
sovietų požiūris, apibūdinamas popu-
liariu posakiu – „Kvailas myli darbą,
o darbas – kvailį.” Į darbo vietų nai-
kinimą nebuvo kreipiamas dėmesys.
Ministrai ir seimūnai noriai skirstė ir
dalijo vieni kitiems komandiruotes į
konferencijas ir, kaip turistai, važinė-
jo po svetimus kraštus, o kad Kaune,
Šiauliuose, Utenoje, Alytuje ir Pa-
nevėžyje užsidarinėjo didžiulės įmo-
nės, teikusios darbus tūkstančiams
lietuvių, jie nekreipė dėmesio. Taip
privatizacijos rykliai nekliudomi vei-
kė toliau, susikraudami milijonus, o
seimūnai ir ministrai tik kartojo
neseniai išmoktus terminus – „rinkos
ekonomika”, „demokratija”, „spau-
dos laisvė”.

Panašaus likimo, tik dėl kitų
priežasčių, susilaukė ir Lietuvos kai-
mas. Sovietmečiu žemės ūkyje dirbo
apie trečdalis visų dirbančiųjų. Žlu-
gus sovietų imperijai, žemės ūkis iš-
gyveno didžiulius pasikeitimus, kurie
atpalaidavo iš žemės ūkio didelę dalį
darbininkų. Pažvelkime į susidariu-
sią padėtį iš arčiau.

Prieš karą netoli  Žiežmarių buvo
pavyzdingas Stoniavos dvaras, turin-
tis 160 ha. Jis laikė apie dešimt dir-
bamų arklių ir apie keturiasdešimt
melžiamų karvių. Dvare dirbo ketu-
rios kumečių šeimos. Dabartiniu me-
tu netoli to dvaro apsukrus ūkinin-
kas su vienu samdytu darbininku ap-
dirba savo ir nuomojamą žemę – viso
150 ha. Jo ūkyje yra tik dvi melžia-
mos karvės savo šeimos reikalams,
bulves augina tik sau. Jo turima tech-
nika – du traktoriai, kombainas,
sunkvežimis ir kitokia technika. Sėja
tik gerai ES apmokamus javus – kvie-
čius, kviet  rugius, miežius ir rapsus.
150 ha – tai žemės plotas, kurį anks-
čiau apdirbdavo 6–8 ūkininkų šei-
mos. Padauginkime šio ūkininko ap-
dirbamą žemės plotą šimtus ar tūks-
tantį kartų ir pamatysime, ką tai
reiškia Lietuvos kaimui, likę be darbo
kaimo gyventojai bandė ieškoti darbų
miestuose, bet jų ten jau nebuvo. At-
sivėrus galimybei emigruoti į ES
kraštus ir ten įsidarbinti, prasidėjo
emigracijos bangos į Ispaniją, Ang-
liją, Airiją ir kitus kraštus.

Savo antros kadencijos metu
prez. Adamkus su Gediminu Kirkilu
sugalvojo savotišką planą, kaip kovo-
ti su kylančiu nedarbu – priiminėti
bedarbius į valstybines tarnybas.
Taip per porą metų valstybės tarnau-
tojų skaičius padvigubėjo. Prisimin-
tinos Lietuvoje besilankant girdėtos
kalbos – „Geriausia yra gauti valdiš-
ką darbą, ten reikia mažai dirbti, o
užmokestis geras.” Tačiau toks
Adamkaus-Kirkilo planas padėties
neišgelbėjo – valstybė pradėjo skęsti
skolose.

Buvęs ministras ir  Seimo narys
Algimantas Matulevičius yra parašęs
ir išleidęs knygą „Valstybės valdymo
užkulisiai”. Joje aprašoma valstybės
vadovų – Seimo narių, vyriausybės ir
prezidento veikla tais pasimetimo
laikais. Tai buvo laikas, kai šarlata-
nai, vadinami populistais, padedami
paperkamos žiniasklaidos, sėkmingai
kvailino rinkėjus, pažadėdami jiems
viską, ko jie tik norėjo. Seimūnai ir
ministrai, su mažomis išimtimis, rū-
pinosi vien savo asmeniniais reika-
lais, klestėjo taip vadinamas „valsty-
bininkų klanas”, ir niekas nekreipė
dėmesio į gyventojų reikalus ar jų
gerovę.

AR DR. J. BASANAVIÇIUS – KOVO 11-OSIOS
AKTO SIGNATARAS?

Š. m. rugsėjo 3 d. ,,Draugo” laido-
je, straipsnyje ,,Svarbus įvykis mums,
lietuviams”, gyd. Vida Ramonas rašo,
kad jos vyras – Kovo 11-osios Akto
signataro dr. Jono Basanavičiaus
ainis. Straipsnio autorė dar pamini:
,,Skaitau paskaitas šeštadieninėse

lietuvių mokyklose, ne tik Ameri-
koje, bet ir Kanadoje, medicinos, is-
torine-tautine temomis.” Įdomu, ar ir
jose ji pasakoja apie Kovo 11-osios
Akto signatarą dr. Joną Basanavičių?

Sofija Jelionienė,
Darien, IL

PORA KEISTOKÛ SAKINIÛ
Beskaitant trumpą Eugenijos

Barškėtienės apysaką „Vaistai”
(„Draugas”, 2010 m. rugpjūčio 28 d.,
p. 9) apie 7–8 metų vagiliaujantį
berniuką, mane sudomino pora keis-
tokų sakinių. Štai jie: „Kai sugrįžo-
me, tuos vinis padėjau ant stalo san-
dėlyje, kur buvo laikomi visokie na-
mų įrankiai. Po kiek laiko tėtis paste-
bėjo tuos vinis ir paklausė mano bro-
lių ar tie vinys jų reikalams, bet bro-
liai atsakė, kad jie nieko apie juos
nežino.” Mano supratimu, lietuvių
kalboje žodis „vinis” iki šiol buvo
moteriškos giminės, bet šiuose saki-
niuose jis tapo vyriškos giminės daik-
tavardžiu. Žinau, kad kalba, laikui
bėgant, kinta, bet ar nebūtų tiksliau
„tas vinis” ir „tos vinys” vietoj „tuos
vinis” ir „tie vinys”? Esu visada pa-
siruošęs lietuvių kalbos įgūdžius pa-
gerinti, todėl būčiau dėkingas už šios,

man negirdėtos, vartosenos paaiš-
kinimą ir pateisinimą. Beje, jei jau
kalbame apie berniuką, tiksliau bū-
tų ne „Kritus į savo guolį pagalvo-
jau...”, bet „Kritęs į savo guolį pagal-
vojau...”

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

Redakcijos prierašas. Dėkoja-
me Vytautui Matulioniui už taiklias
kalbines pastabas. Iš tiesų daikta-
vardis ,,vinis” yra moteriškosios gi-
minės ir priklauso vadinamajai ,,i”
linksniuotei. Dauguma šios links-
niuotės daiktavardžių yra moteriško-
sios giminės (akis, širdis), tačiau kai
kurie – ir vyriškosios (pvz., dantis,
žvėris). Galbūt dėl šios priežasties kai
kurie iš mūsų daiktavardžių, besi-
baigiančių -is, giminę kartais ir pa-
painiojame. 

Adelė Rysavy, gyvenanti Jackson Heights, NY, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Marija Meškauskas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metams dvi
„Draugo” prenumeratas  ir paaukojo laikraščio leidybai  55 dol. auką. Esa-
me labai dėkingi, kad mus skaitote ir remiate.

Victor V. Palčiauskas, gyvenantis Walnut Creek, CA, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką.  Tariame nuo-
širdų ačiū.
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Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) –
2011 metais Lietuva minės Laisvės
gynimo 20-metį. Todėl Lietuvos vals-
tybės atkūrimo istorijos tyrimo ir at-
mintinų datų paminėjimo komisija
maloniai kviečia visus Lietuvos pilie-
čius prisidėti minint ir įprasminant
šią reikšmingą sukaktį. 

Komisija laukia gyventojų idėjų
bei pasiūlymų ir kviečia drauge pami-
nėti Laisvės gynėjų dieną. Seimo Ry-
šių su visuomene skyrius tikisi jauni-
mo, gimusio atkurtoje nepriklauso-
moje Lietuvoje, aktyvaus dalyvavimo,
originalių idėjų ir įdomių sumanymų.

Pasiūlymus, idėjas, sumanymus
Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos
tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo
komisijai galima siųsti iki šių metų
lapkričio 8 d. adresu Gedimino pr. 53,
Vilnius arba elektroniniu paštu an-
rups@lrs.lt.

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad
2011 m. minėsime Lietuvai itin skau-
džių įvykių 1941 ir 1991 m. sukaktis,
vertindamas 1991 m. pasaulio visuo-
menės paramą, ginant ir įtvirtinant
atkurtą Lietuvos nepriklausomybę,
2011-uosius paskelbė Laisvės gynimo
ir didžiųjų netekčių atminties metais. 

Sulaikytas Alytaus meras

Laukiama pasi∆lym¨ d∂l Laisv∂s gynimo 
20-meçio paminèjimo

Frankfurtas, spalio 7 d. (Ber-
nardinai.lt) – Spalio 6–10 d. Frank-
furte vyks tarptautinė knygų mugė,
kurioje 80 kvadratinių metrų ploto
stendą turės ir Vatikano leidykla
(LAV). Šia proga Vatikano leidykla
pristatys naujausias išleistas knygas. 

Visų pirma bus pristatytas pir-
masis Vatikano bibliotekos ir muzie-
jų istorijos tomas. Tarptautinės kny-
gų mugės lankytojai taip pat galės su-
sipažinti ir su pirmuoju italų kalba
popiežiaus Benedikto XVI raštų to-

mu. Tuo tarpu Vokietijos Herder lei-
dykla jau yra išleidusi tris Joseph
Ratzinger – popiežiaus Benedikto
XVI raštų tomus. Iš viso jų turėtų bū-
ti 16.

Vatikano leidyklos išplatintame
pranešime taip pat rašoma, kad di-
džiausias dėmesys bus teikiamas
knygai „Jėzus iš Nazareto”. Be to,
bus pristatyta vokiečių žurnalisto Pe-
ter Seewald knyga „Pasaulio šviesa”,
kurioje spausdinamas pokalbis su po-
piežiumi Benediktu XVI.

Vatikano leidykla dalyvauja Frankfurto
knyg¨ mug∂je 

Vilnius,  spalio 7 d. (ELTA) – Vilniaus gatvėse – nauja mada. Jaunimo
ypač mėgstamas grafičių terliones ant pastatų sienų keičia tvarkingi užrašai ir
piešiniai. Jie tampa neatsiejama sostinės dalimi.                        ELTA nuotr.

Rengiamasi skelbti maisto produktû kainas
Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) –

Rengiamasi viešai skelbti pagrindi-
nių maisto produktų kainas. Tokį pa-
siūlymą yra pateikusi prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, jį palaiko ir prem-
jeras Andrius Kubilius. 

Per Žemės ūkio ministerijos po-
sėdį sutarta paruošti Vyriausybės nu-
tarimo projektą, kuriame numato-
mas Konkurencijos tarybos ir Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro prie Žemės ūkio ministerijos
bendradarbiavimas vykdant maisto
produktų kainų stebėseną ir viešai
skelbiant pagrindinių produktų kainas. 

Viešumu kovoti su kainų augimu

per susitikimą su Konkurencijos ta-
rybos vadovu Jonu Rasimu yra pa-
siūliusi prezidentė D. Grybauskaitė.
Per tą patį susitikimą valstybės va-
dovė ir pasiūlė, kad tą galėtų daryti
Konkurencijos taryba kartu su Že-
mės ūkio produktų informacine sis-
tema. Premjeras Andrius Kubilius
taip pat yra pasisakęs už viešumą
šioje srityje ir pritaria siūlymui vie-
šinti prekybininkų būtiniausiems
maisto produktams taikomus antkai-
nius. Tai reglamentuojantį Kainų įs-
tatymo papildymo projektą Seime
įregistravo parlamentaras Saulius
Stoma.

Vilniuje atidengtas fotografo 
J. � Çechaviçiaus antkapis

,,Didžiojo žygio po Baltijos šalis”
nugal∂tojais v∂l tapo lietuviai

Kaunas, spalio 7 d. (ELTA) –
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
pareigūnams įkliuvęs Alytaus miesto
meras Česlovas Daugėla sulaikytas
48 valandoms. Dėl dar kitų keturių
asmenų sulaikymo bus sprendžiama
artimiausiomis dienomis.

Sulaikytasis Č. Daugėla, anot
Kauno apygardos prokuratūros at-
stovės, šiuo metu laikomas vienoje
Kauno areštinių. STT Kauno valdy-
bos pareigūnai, atlikdami ikiteisminį
tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba,
dokumentų klastojimo ir didelės ver-
tės – daugiau nei 500,000 litų – sveti-
mo turto iššvaistymo, sulaikė Alytaus
miesto merą, Alytaus miesto savival-

dybės administracijos direktorių,
Statybų skyriaus vedėją, Statybų sky-
riaus vyriausiąją specialistę ir vienos
uždarosios akcinės bendrovės direk-
toriaus pavaduotoją.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas
dėl nusikaltimų, susijusių su Alytaus
miesto stadiono, futbolo aikštės su
lengvosios atletikos sektoriais atnau-
jinimo statybos darbų projektavimu,
viešaisiais pirkimais ir šių darbų at-
likimu. Ikiteisminį tyrimą kontro-
liuoja ir jam vadovauja Kauno apy-
gardos prokuratūros Organizuotų
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo sky-
riaus prokuroras.

Vilnius, spalio 7 d. (lrytas.lt) –
Posėdžiavęs Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų partijos
(TS-LKD) Priežiūros komitetas, atsi-
žvelgdamas į partijos Tarybos siūly-
mus, iš naujo persvarstė savo spren-
dimą dėl Vilniaus mero Viliaus Na-
vicko, Vilniaus savivaldybės kontro-
lieriaus Šarūno Skučo ir TS-LKD Se-
namiesčio skyriaus pirmininko Arū-
no Totoraičio narystės partijoje.

Įvertinę kai kurias naujai paaiš-
kėjusias aplinkybes Priežiūros komi-
teto nariai nusprendė sušvelninti
nuosprendį Vilniaus savivaldybės
kontrolieriui Š. Skučui, sustabdant jo

narystę partijoje. Tuo tarpu Vilniaus
miesto merą V. Navicką nuspręsta pa-
šalinti iš TS-LKD gretų. A. Totorai-
čiui paliktas galioti ankstesnis Prie-
žiūros komiteto sprendimas – pašali-
nimas iš partijos. 

Vilniaus miesto savivaldybės ta-
rybos Etikos komisija nutarė kreiptis
į Generalinę prokuratūrą dėl galimos
mero V. Navicko nusikalstamos vei-
kos požymių viršijant įgaliojimus. Be
to, Etikos komisija V. Navickui pa-
siūlė atsistatydinti iš einamų pareigų
ir pasitraukti iš Vilniaus miesto savi-
valdybės tarybos – atsisakyti tarybos
nario mandato.

Vilniaus meras šalinamas iš partijos

Talinas, spalio 7 d. (ELTA) – Ke-
lionių projekto ,,Didysis žygis po Bal-
tijos šalis” pagrindinis prizas – kelio-
nė į pasirinktą Europos miestą – tre-
čią kartą atiteko turistams iš Lietu-
vos. Vietinį turizmą skatinančio pro-
jekto šių metų nugalėtojai paskelbti
Taline.

Ketvirtus metus iš eilės organi-
zuojamame projekte šiemet dalyvavo
rekordiškai daug keliautojų. Skai-
čiuojama, kad po Baltijos šalis vasarą
keliavo apie 90,000 Lietuvos, Latvijos
ir Estijos turistų, tai yra mažiausiai
tris kartus daugiau negu pernai.

Šiemet dėl pagrindinio prizo var-
žėsi 97 turistai iš Baltijos šalių. Pag-
rindinis prizas – kelionė į pasirinktą
,,airBaltic” skrydžių sąraše esantį
miestą – atiteko pirmą kartą žygyje
dalyvavusiai keliautojai Aigustei Po-
derienei. Laimėtoja pasakojo, kad ke-
lionių projekte dalyvavo kartu su vy-
ru ir vaikais.

,,Didelį įspūdį paliko Somos na-
cionalinis parkas Estijoje ir Salako
miestelis Lietuvoje. Manau, ten tik-
rai grįšime ir plauksime baidarėmis.

Vaikams patiko aviacijos muziejus
Rygoje ir Ventspilyje įrengti atrak-
cionai. Na, o pasinaudodami laimėtu
prizu planuojame aplankyti Jordani-
ją”, – įspūdžiais dalinosi A. Poderienė.

Lietuvos keliautojams skirtą pri-
zą – savaitgalį Taline arba Rygoje –
laimėjo būsima dietologė Kristina
Augustytė. Valstybiniame turizmo
departamente taip pat buvo pasvei-
kinti ir papildomų prizų laimėtojai.
Jiems buvo įteikti rėmėjų įsteigti pri-
zai: kultūriniai ir SPA savaitgaliai
Baltijos šalių kurortuose ir sostinėse,
skrydžiai oro balionu, aktyvaus tu-
rizmo pramogos, vakarienės restora-
nuose, apsilankymai kultūriniuose
renginiuose.

Vietinį turizmą skatinantis pro-
jektas ,,Didysis žygis po Baltijos
šalis” šįmet vyko jau ketvirtus metus
iš eilės ir bus rengiamas kitais me-
tais. ,,Didžiuosius žygius po Baltijos
šalis” rengia Valstybinis turizmo de-
partamentas prie Ūkio ministerijos,
Latvijos turizmo plėtros agentūra ir
Estijos turizmo agentūra.

Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) –
Sostinės Bernardinų kapinėse ati-
dengtas ir pašventintas žymaus XIX
a. II pusės fotografo Juozapo Čecha-
vičiaus (1818–1888) antkapis. 

Fotografas, interjero fotografijos
pradininkas Lietuvoje J. Čechavičius
buvo vienos seniausių Europoje
Prancūzijos fotografijos draugijos na-
rys, fotoalbumų ,,Vilniaus vaizdai” ir
,,Neries pakrančių albumas” auto-
rius. J. Čechavičius gimė Lenkijoje,
tarnavo carinės Rusijos kariuomenė-
je, Paryžiuje mokėsi fotografijos, Var-
šuvoje – dailės. Gyveno ir turėjo foto-
ateljė Vitebske, nuo 1865 m. gyveno
Vilniuje, kur atidarė fotoateljė, ji
veikė iki 1888 m. Buvo Prancūzijos

fotografijos draugijos narys.
J. Čechavičius fotografavo Vil-

niaus architektūrą ir apylinkes, Ne-
ries pakrantes, miesto muges, staty-
bų vaizdus. Pirmasis iš Lietuvos fo-
tografų pradėjo fotografuoti interje-
rus, paliko ir grafikos darbų.

Fotografas mirė Vilniuje ir buvo
palaidotas Bernardinų kapinėse, ta-
čiau daug metų fotografo biografai ir
Bernardinų kapinių tyrinėtojai turėjo
apsiriboti teiginiu ,,kapo vieta neži-
noma”. Pasak fotografijos istoriko
Dainiaus Junevičiaus, ant fotografo
kapo tikriausiai nebuvo pastatytas
paminklas, kuris būtų iki mūsų dienų
žymėjęs palaidojimo vietą. Tik nese-
niai sužinota, kad dailininkų Slen-
dzinskių galerijoje Balstogėje (Len-
kija), į kurią pateko nemažai J. Če-
chavičiaus palikimo (fotografo našlė
vėliau ištekėjo už dailininko Vincento
Slendzinskio), yra jo kapo vietos
nuorodų. 

Pasak D. Junevičiaus, geriausią
paminklą fotografas pasistatė savo
kūryba, saugoma institucijų ir priva-
čių asmenų kolekcijose Lietuvoje ir
užsienyje. J. Čechavičiaus nuotrau-
komis žavėjosi jo amžininkai, jos bu-
vo rodomos Maskvoje ir Paryžiuje.
Fotografas pats sudarinėjo savo nuot-
raukų albumus, pardavinėjo ir pavie-
nes nuotraukas.

Nustatytas fotografo J. Čechavi-
čiaus kapas Bernardinų kapinėse
2009 m. buvo paskelbtas nekilnoja-
mąja kultūros vertybe.

Fotografo J. Čechavičiaus kapas bu-
vo paskelbtas nekilnojamąja kultūros
vertybe.                          ELTA nuotr.



riamąjį. ,,Novaja Gazeta” dirbusi A.
Politkovskaja buvo nušauta savo na-
mo laiptinėje Maskvoje 2006 m. spa-
lio 7 d. Ši žurnalistė buvo viena iš ne-
daugelio Rusijoje, kritiškai rašiusi
apie karą Čečėnijoje ir rimtus žmo-
gaus teisių pažeidimus.

DUŠANBĖ
Mažiausiai 27 kariškiai žuvo, kai

sudužo Tadžikistano nacionalinės
gvardijos sraigtasparnis. Nelaimės
aukomis tapo apie 20 Valstybės na-
cionalinio saugumo komiteto dalinio
„Alfa” kovotojų ir 7 nacionalinės
gvardijos kariškiai. Sraigtasparnis
sudužo Rašto rajone, už 180 kilo-
metrų į rytus nuo Dušanbės.

NAUJASIS DELIS
Indija ketina pirkti iki 300 penk-

tosios kartos naikintuvų ir 45 univer-
salias transporto priemones iš
Rusijos, pranešė Indijos gynybos
ministras.  Anksčiau ,,The Times of
India" skelbė, kad Naujasis Delis
ketina investuoti per 25 mlrd. JAV
dolerių į penktos kartos naikintuvus,
kurie bus skirti šalies oro pajėgoms.

WASHINGTON, DC
Buvęs JAV senatorius ir kandi-

datas į prezidentus Mike Gravel tvir-
tina, kad Jungtinės Valstijos paveikia
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta-
rybą. Priežastis, kodėl JAV vykdo JT
neleistinus išpuolius Pakistano pa-
sienyje ir yra nebaudžiamos, yra ta,
kad ,,JT Saugumo Taryba yra paveikta
JAV”. Pakistanas tariamai prašo JAV
vadovaujamų pajėgų atsiprašyti už
pastarąsias neleistinus sraigtaspar-
nių puolimus šalies teritorijoje, per ku-
rias žuvo pakistaniečiai. Nors Islama-
badas laukia atsiprašymo, NATO at-
sisako tai padaryti ir teigia, kad gali
tik apgailestauti dėl šio įvykio.

* * *
Jungtinės Valstijos ragina Rusiją

išvesti savo ginkluotąsias pajėgas iš
Gruzijos teritorijos, pareiškė JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton.
„Mes raginame Rusiją visiškai įvyk-
dyti 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitari-
mo dėl ugnies nutraukimo sąlygas”,
– sakė H. Clinton, kuri dalyvavo JAV
ir Gruzijos komisijos posėdyje dėl šių
šalių pasirašytos strateginės part-
nerystės chartijos vykdymo.
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BRIUSELIS
,,Nemanau, kad atsakingi as-

menys gąsdintų gyventojus, jei kas
nors už to neslypėtų”, – pareiškė ES
atsakingas už kovą su terorizmu
Gilles de Kerchove. Anot jo, yra žino-
ma, kad ,,teroristų tinklas ‘al Qaeda’
visada turi ketinimų rengti didelio
masto išpuolius”. ES atstovas pa-
brėžė, jog ypatingą grėsmę esą kelia
ES piliečiai, kurie prisijungė prie is-
lamistų ir nėra žinomi Europos žiny-
boms. Praėjusiomis dienomis JAV,
Japonija, Australija, Prancūzija, Šve-
dija, Didžioji Britanija įspėjo savo
gyventojus dėl teroro išpuolių pavo-
jaus Europoje. 

* * *
Europos Sąjunga (ES) ir Pietų

Korėja Briuselyje pasirašė laisvos
prekybos sutartį, pagal kurią viena
kitai atvėrė savo rinkas. Šį susitari-
mą pasirašyti tapo įmanoma po to,
kai pagaliau pritarė Italija, ilgą laiką
jam priešinusis, nes baiminosi, jog
Europos automobilių gamintojai
negalės atlaikyti Pietų Korėjos įmo-
nių konkurencijos. Pagal šią sutartį,
įsigaliosiančią nuo 2011 m. liepos 1
d., tarp ES ir Pietų Korėjos bus pa-
naikintos visos muitų kliūtys. Be to,
ES eksportuotojai sutaupys 1,6 mlrd.
eurų muitų mokesčių. 

PRAHA
Čekijos vyriausybė  patvirtino

Gynybos ministerijos pateiktą kari-
nių misijų užsienyje programą laiko-
tarpiui iki 2013 metų, kurioje, be kita
ko, numatoma padidinti  karių skai-
čių Afganistane. Dabar šioje šalyje
tarnauja daugiau kaip 500 Čekijos
kariškių, o 2011 m. jų skaičius turėtų
būti padidintas iki 720. Kaip pa-
reiškė premjeras Petr Nečas, tuo pat
metu Čekijos kareiviai bus laips-
niškai išvedami iš Kosovo.

MASKVA
Tyrimas dėl Rusijos žurnalistės

Ana Politkovskaja nužudymo bus
pratęstas iki 2011 m. vasario, kadan-
gi tyrėjai byloje nustatė naują įta-

AZIJA

EUROPA

RUSIJA

M. Obama išrinkta 
,,îtakingiausia pasaulio moterimi”

Pasaulio naujienos

JAV

New York, spalio 7 d. (BNS/
DELFI.lt) – JAV prezidento žmona
Michelle Obama, anot amerikiečių
žurnalo ,,Forbes”, yra ,,įtakingiausia
pasaulio moteris”. M. Obama nepra-
rasdama populiarumo išmoko pirmo-
sios damos pareigas, savo sprendimą
aiškino ,,Forbes”. Jos veiksmai da-
bartinėje JAV rinkimų kampanijoje
yra vienareikšmiškas jos charizmos
įrodymas. M. Obama įtaką sustiprina
ir jos kampanijos prieš vaikų nu-
tukimą. Dėl jos tokie susivienijimai
kaip ,,Coca-Cola” ir ,,Kellogg” paža-
dėjo sumažinti kalorijų kiekį savo
produktuose.

Antra įtakingiausia pasaulio mo-
terimi ,,Forbes” pripažino JAV mais-
to produktų susivienijimo ,,Kraft”
vadovę Irene Rosenfeld. Po jos eina
pokalbių laidų vedėja Oprah Winfrey,
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
bei JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton.

Į 2010 m. įtakingiausių moterų
dešimtuką taip pat pakliuvo „Pep-
siCo” generalinė direktorė Indra
Nooyi, dainininkė Lady Gaga, aust-
ralų bendrovės „Westpac” prezidentė
Gail Kelly, dainininkė Beyonce
Knowles ir televizijos laidų vedėja
Ellen DeGeneres (10 vieta). 

Visame įtakingiausių moterų
šimtuke buvo net 70 amerikiečių, 4
prancūzės, tarp jų – ir pirmoji Pran-
cūzijos dama Carla Bruni-Sarkozy,
užėmusi 35 vietą, taip pat po 2 Aust-
ralijos, Brazilijos, Indijos ir Singa-
pūro atstoves. Iš dar 18 pasaulio šalių
į vertinimo lentelę pakliuvo po vieną
atstovę. Pavyzdžiui, Didžiajai Brita-
nijai sąraše atstovauja karalienė Eli-
zabeth II, užėmusi 41 vietą. Rusės į
„Forbes’ vertinimų lentelę nepate-
ko. 

Suomijos prezidentė Tarja Halo-
nen užėmė 62 vietą sąraše, tuo tarpu
Airijos prezidentei Mary McAleese
priskirta 64 vieta. Lietuvos preziden-

tė Dalia Grybauskaitė į šį sąrašą
nepateko. 

„Forbes” vertinimo dalyvės pa-
prastai yra skirstomos į keturias gru-
pes: politika, verslas, žiniasklaida ir
gyvenimo būdas. 39 dalyvės atstovau-
ja verslui (aukščiausia vieta – I. Ro-
senfeld), 29 yra iš politikos grupės
(pirma vieta – M. Obama). Gyvenimo
būdo ir žiniasklaidos grupėse yra
atitinkamai 18 ir 14 vertinime daly-
vavusių moterų.

Prieš metus M. Obama atitinka-
mame sąraše buvo tik 40. Šiais me-
tais ,,Forbes” šiek tiek pakeitė savo
vertinimo reikalavimus: tiesioginė
valdžia ir turtai dabar nėra tokie
lemiami rodikliai kaip anksčiau. Žur-
nalas dabar aukščiau vertina kūry-
biškumo ir verslumo reikšmę.

Vengrijoje išsiliejo nuodingas dumblas 
Budapeštas, spalio 7 d. (BNS) –

Gali prireikti metų, kol pavyks išva-
lyti ir atstatyti vakarų Vengrijos
kaimus, kuriuos užliejo nuodingo
skysto dumblo srautas, plūstelėjęs iš
talpos, pareiškė Zoltan Illes, valsty-
bės sekretorius aplinkos klausimais.

Pirmadienį Aikos mieste Veng-
rijos vakaruose nugriuvus aliuminio
gamyklos dumblo talpos sienai, nuo-
dinga pramoninių atliekų ,,sriuba”
plūstelėjo per septynis kaimus. Nu-
niokota 40 kvadratinių kilometrų te-
ritorija; ši cheminė avarija, anot
Vengrijos pareigūnų, didžiausia šaly-
je.

Žuvo 3 suaugę asmenys ir vienas
vaikas, dar 120 sužeisti, 6 vis dar ne-
rasti. Kai kur atliekų srovės gylis sie-
kė beveik 2 metrus. Nuodingos at-
liekos pakenkė mašinoms, apgadino
tiltus ir namus, pastogę buvo priver-
sti palikti šimtai žmonių. ,,Atsta-
tymas gali kainuoti dešimtis tūks-
tančių eurų”, – sakė Z. Illes.

Talpos savininkė Vengrijos aliu-
minio gamybos ir prekybos bendrovė
MAL apmokės sąskaitą, bet jei jos
lėšų nepakaks, tam tikrą sumą ,,skirs
Vengrijos vyriausybė arba gali tekti

prašyti Europos Sąjungos pagalbos”,
pažymėjo Z. Illes.

Nuodingas raudonas dumblas
jau pasiekė Rabos upę, tačiau dar
nepasklido Dunojuje, kuris yra viena
iš pagrindinių Europos vandens
gyslų. Europos Sąjunga baiminasi,
kad kenksmingos atliekos Dunojaus
upe gali pasiekti ir kitas valstybes.
Dunojus savo vandenis plukdo per
Kroatijos, Serbijos, Rumunijos, Bul-
garijos, Ukrainos ir Moldovos teri-
torijas, kol įteka į Juodąją jūrą. Gel-
bėtojai stengiasi sumažinti išsilieju-
sio pramoninio šlamo šarmingumą,
dėl šlamo išsiliejimo išgaišo žuvys
Marcalio upėje.

Vengrijos policija pradėjo nusi-
kalstamo nerūpestingumo tyrimą dėl
pavojingų atliekų išsiliejimo. Gamyk-
la, kurioje įvyko nelaimė, įkurta
Aikos mieste – apie 160 kilometrų į
pietvakarius nuo Budapešto. Atliekų
talpoje įvykus sprogimui iš jo ištekėjo
600,000–700,000 kubinių metrų pa-
vojingo raudonojo šlamo, kuriame
gausu geležies oksidų. Skelbiama,
kad gelbėtojams pavyko sustabdyti
atliekų tėkmę iš talpos.

M. Obama neprarasdama populia-
rumo išmoko pirmosios damos pa-
reigas, savo sprendimą aiškino ,,For-
bes”. EPA nuotr.
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AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI:

$1,000 Andrius Kiršonis, Malibu, CA ($4,800).
$500 Dr. Paul C. Milleris, Omaha, NE ($3.300).
$400 Joseph Skrinska, Eastlake, OH.
$300 Bronė Karaška, Fredericksburg, CA ($770); Asta Veličkaitė, Chicago, IL

($900).
$200 Dr. Algimantas Balčiūnas, El Dorado, CA ($1,400); Antanas ir Danutė

Bobeliai, Massapequa Park, NY ($1,600); Kęstutis Černis, West Bloom-
field, MI ($1,450); John ir Agatha Dancy, Redondo Beach, CA ($1,400);
Irena Dičpinigaitis, Wood Haven, NY ($300); Vytautas Graužinis, Elgin,
IL ($1,330); Mindaugas ir Lydia Griauzdės, Riverside, IL ($700); dr. Ro-
mualdas Kriaučiūnas, Lansing, MI ($1,801); Alfonse Krisciunas, Indian
Head Park, IL ($1,200); plk. Romas Kilikauskas, Springfield, VA ($750);
Vitalis Lembertas, Santa Monica, CA ($1,550); Dalė Mečkauskienė, Fi-
shers, IN ($1,100); kun. Vytas Memėnas, Joliet, IL ($1,900); Viktoras
Milukas, Plainview, NY ($2,600); Bronius Nainys, Lemont, IL ($500); Ar-
vydas Paulikas, Downers Grove, IL ($1,800); Aldona Šmulkštienė, Chi-
cago, IL ($2,950); Vytenis ir Vida Šilas, Chicago, IL ($1,850); Joana  Stoč-
kus, Palos Park, IL ($440); Ada Sutkus, Beverly Shores, IN ($2,800); Ju-
lius ir Zita Širkai, Lemont, IL ($2,170); Nemira Šumskienė, Chicago, IL
($2,000); Vytautas ir Roma Trečiokas, Wethersfield, CT ($450); Anoni-
minis aukotojas.

$120 Vincas Urbaitis, Cleveland, OH ($2,220).
$100 Irena Ancerys, Porter, IN ($700); Valerija Aukštikalnis, Boston, MA

($1,400); Danutė Baltramonaitienė, Chicago, IL ($765); Laima Baltrėnas,
Glendale, CA ($1,000); Juozas Bružas, Woodstock, CT ($1,400); Feliksas ir
Janina Bobinai, Berwyn, IL ($723); Gražina ir Mamertas Erčius, Little
Neck, NY ($950); Juzė Ivašauskas, Chicago, IL; Dalia Jakienė, Blue Bell,
PA ($550); Emilija Kantienė, Chicago, IL ($250); John Kasčiukas, Chica-
go, IL ($225); Albertas Karvelis, Naperville, IL ($400); Walter Klosis,
Glendale, NY ($1,010); Birutė Kožicienė, Daytona Beach, FL ($170); Juo-
zas Mačiulaitis, Sunny Hills, FL ($1,150); Olga Mamaitienė, Chicago, IL
($1,000); Janina Marks, Chicago, IL; Vaclovas ir Margarita Momkai, Chi-
cago, IL ($570); Petras Pagojus, Detroit, MI ($800); Patricia Nelia Pau-
lauskas, Chicago, IL ($200); Irena Raulinaitienė, Glendale, CA ($300);
Kęstas ir Audra Reivydas, Northridge, CA ($150); Leonas ir Ona Saba-liū-
nai, Ann Arbor, MI ($120); Regina Setikas, Fair Haven, NY ($550); Nijolė
Šmulkštienė, Lakeside, MI; Alfonsas Tumas, Simi Valley, CA ($675); Lai-
ma Vaičiūnienė, Chicago, IL ($280); Jonas Vaičys, Albion, NY; Stanley Va-
nagūnas, Tuscon, AZ ($200); Aldona Venckūnas, Santa Monica, CA ($665);
Vytautas Vizgirda, Aurora, IL ($425).

$75 kpt. Albert Mikutis, Philadelphia, PA ($655).
$50 Apolonia Andrašiūnas, Orland Park, IL ($979); Vanda Bagdonas, Day-

tona Beach, FL ($845); Leonas Bildušas, Tyler,  TX ($75); Alfonsas Bim-
biris, Boise, ID ($150); Liuda Butikas, Plainfield, IL ($240); Rimantas Bi-
tėnas, Watchung, NJ ($525); Roma Čepulis, Willoughby, OH ($650; Joana
Danilevičienė, Chicago, IL ($200); Ona Gylienė, Lemont, IL ($80); Jurgita
Gvidas, Naperville, IL ($100); Romas Jakaitis, Boulder, CO; Aldona Jes-
mantas, Riverside, IL ($318); Genovaitė Kaufmanas, Alexandria, VA
($230); Gene Kikilas, Kenosha, WI ($600); Lucy Kikilas, Kenosha, WI
($600); Zinaida Katiliškienė, Lemont, IL ($275); Irena Kriaučeliūnienė,
Burr Ridge, IL ($2,050); John Kuncas, Export, PA; Antanas ir Žibutė Ma-
saitis, Delran, NJ ($425); Juozas Mauragas, Manchester, NJ; Ona Nor-
vilas,Lemont, IL ($855); Eduardas ir Elena Olšauskai, Berwyn, IL ($300);
Antanas Osteika, Warren, MI ($630); Raminta Marchertas, Lemont, IL
($494); Emilija Pakštienė, Chicago, IL ($415); Rimantas Pauliukonis,
Strafford, NH ($200)); Margarita Petrikaitė,  St. Petersburg, FL ($250);
Vladas ir Gražina Plečkaitis, Richmond, Hts, OH ($325); Antanas ir Dalilė
Polikaitis, Westlake Village, CA ($450); Antanas Sereika, Willow Springs,
FL ($570); Enata Skrupskelis, Chicago, IL ($505); Julija Smilga, Chicago,
IL ($230); Kostas Stankus, Homer Glen, IL ($743); Jovita Strikas, Indian
Head Park, IL ($1,200); Algimantas ir Rugilė Šlapkauskas, Glen Ellyn, IL
($325); Stasys Tamulionis, St. Petersburg, FL ($500); Janina ir Nariman-
tas Udrys, Farmington Hills, MI ($425); Aldona Vaitys, Highland Park, IL
($475).

$40 Birutė ir Jonas Svera, Bloomfield, MI ($275).
$35 Gediminas Rygertas, Putnam, IL ($330); Sigutė Užupis, Worth, IL ($545).
$30 Vaclovas ir Asta Kleiza, Lemont, IL ($80); Irene Juodaitis, Holden, MA

($180); Antanas ir Emilija Paužuoliai, Chicago, IL ($330); Vygand Petra-
vičius, Kenosha, WI ($285); Aleksandras Špokas, Bloomfield, CO ($335);
Algis Vydas, Holden, MI ($180).

$25 Karolis Avižienis, Orland Park, IL ($150); Eugene ir Danguolė Bartkus,
Beverly Shores, IN ($600); Algirdas ir Ramutė Česnavičius, Richmond
Hill, NY ($900); Danguolė Griganavičius, Darien, IL ($965); Aldona Gri-
nis, St. Pete Beach, FL ($130); Algimantas ir Virginia Gureckas, German-
town, MD ($200); Danguolė Ilginis, Palos Hills, IL ($60); Petras Jadviršis,
Chicago, IL ($265); Irena ir Mindaugas Jankauskas, Germantown, MD
($85); Jonas Jonynas, Berlin, CT ($220); Julius Karsas, Oak Lawn, IL
($425); Gražina Kenter, Danbury, CT ($900); Henrikas Laucius, Union
Pier, MI ($635); Romas Leparskas, Warren, MI ($1,050); Antanas Lingis,
Burbank, IL ($380); Kazys ir Elena Majauskas, Chicago, IL ($220); Sigutė
Mikrut, Lake Bluff, IL ($203); Jonas ir Janina Mikulionis, Sterling
Heights, MI ($380); Irena Paliulis, Darien, IL ($150); Teodoras ir Ritonė
Rudaičiai, Lemont, IL ($170); Ja-nina Šalna, Lemont, IL ($200); Jonas ir
Stasė Šiaučiūnas,  Cicero, IL ($500); Danutė Šlenienė, Hinsdale, IL ($60);
Richard Slepetys, Brick, NJ ($160); Antanas Vilutis, Shererville, IN ($50);
Algirdas Zikas,  Canton, MA ($125).

$20 Aldona Andrijonas, Oak Lawn, IL ($50); Rimas Aukštuolis, Hudson, OH
($45); Joseph Blažys, Holliston, MA ($165); Vytas Černius, Glendale, CA
($40); Regina Dapkus, Osterville, MA ($320); Zigmas ir Virginia Grybinas,
O’Fallon, IL ($385); Elena Jasaitis, St. Petersburg, FL ($260); dr. Peter
Jokubka, St. Petersburg, FL ($180); Vytautas Jonaitis, Grand Rapids, MI
($90); George Juskaitis, Mission Viejo, CA ($115); Joseph Kalvaitis, Chica-
go, IL ($135); Donata Karuža, Oak Lawn, IL ($765); Aldona Kavaliūnas,
Waukegan, IL ($150); Jadvyga Kliorys, Clveland, OH ($210); Stasys Kun-

gys, Fairfield, CA ($405); Algirdas Nakas, Chipley, FL ($1,040); Jonas
Narušas, Euclid, OH ($100); Izabela Naujalis, Chicago, IL ($90); Birutė
Navickienė, Lemont, IL ($205); Maria Palys, Richmond Mill, NY ($90);
Jonas ir Valeria Pleirys, Chicago, IL ($175); Joana Pumputis, Middletown,
NY ($60); Sofia Pumputis, Downers Grove, IL ($60); John Radas, Livonia,
MI ($50);  Aleksas Smilga, Chicago, IL ($280); Elen  Šeštokas, Rahway,
NJ; Anoniminis aukotojas.

$15 Audronė Bernatavičius, Berwyn, IL ($100).
$10 Aldona Baltch-Gravrogkas, MD, Menands, NY ($50); Juzė Daugėla, Or-

mond Beach, FL ($30); Aniceta Grigaitienė,  Willowick, OH ($150); Albina
Gavelis, Lemont, IL ($35); K. L. Kizlauskas, West Blooomfield, MI ($40);
William Montvila, Ozone Park, IL ($30); Peter Narutis, Westches-ter, IL
($20); Eva Paulauskas, Chicago, IL ($60); Albina Ramanauskas, Oak Lawn,
IL ($260).

$5 Ruth Kozak, Mount Upton, NY ($15); Viktoras Motušis, Cicero, IL ($45);
Anoniminis aukotojas.

Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos Partizanų Globos fondui
aukojo:

$200 Jonas ir Jūratė Tamulaičiai, Berwyn, IL (viso $700) a. a. Viktoro ir
Eliūtės Vaitkevičiūtės-Dailydžių atm.

$200 Nijolė Genytė-Poškienė, San Antonio,  TX (viso $325) a. a. plk. Petro
Genio atm.

$50 Patricia Sidas, Wilton, CT (viso $100) a. a. plk. Vlado Sidzikausko atm.
$50 Alma Vilkas-Stočkus, La Canada, CA (viso $115) a. a. Eugenijaus Vil-

ko, L.P.G. fondo atstovui atm.
Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja aukotojams,
kad įvertinote mūsų partizanų – laisvės gynėjų ir jų ryšininkų pasiaukojimą
kovojant dėl Lietuvos laisvės.
A. a. Viktoro ir Eliutės Vaitkevičiūtės-Dailydžių, a. a. plk. Petro

Genio, a. a. plk. Vlado Sidzikausko, a. a.  Eugenijaus Vilko giminėms
bei artimiesiems L.P.G. fondo valdyba reiškia nuoširdžiausią užuojautą.

Lietuvos Partizanų Globos fondas, 2711 West 71st St., Chicago, IL 60629

Atkelta iš 2 psl.   išlygino rezultatą
ir pirmas kėlinys baigėsi 1:1.

Po pertraukos „Lituanicos” vyrai
stipriau atakavo serbų vartus. Vie-
noje iš tų atakų Laimonas Bytautas
išvedė komandą į priekį 2:1, o kiek
vėliau Audrius Zinkevičius pelnė dar
vieną įvartį. Šį kartą daugiausia buvo
žaista varžovų aikštės pusėje, tai
„Lituanicos” vartininkui Aurimui
Janušoniui jokių pavojų nekilo. Tik
vieną gana pavojingą smūgį gelbėjo
vartų skersinis.

Gaila, kad rungtynėms teisėjavo
nepatyręs teisėjas, kuris nesugebėjo
kontroliuoti karingai nusiteikusių
serbų ir varžybas nutraukė likus
kelioms minutėms iki jų pabaigos.

Kaip teigė treneris Algis Gro-
chauskas, naujai į „Lituanicos” ko-
mandą atėję ir nedaug patirties tu-
rintys futbolininkai pradeda žaisti
darniau ir, tikėtina, ateityje, į kolek-

tyvą įsiliejus dar vienam kitam dau-
giau meistriškumo turinčiam žai-
dėjui, vėl turėsime pajėgią vienuolikę.
„Lituanicos” vyrų komanda per savo
60 metų gyvavimo laikotarpį per-
gyveno ne vieną ir blogesnį sezoną.

Beje, be anksčiau minėtų futbo-
lininkų, komandoje dar žaidė J.
Januškevičius,  T. Ivanauskas, J. But-
kus, M. Palaima, A. Zamalaitis, J.
O’Sullivan, A. Kardašas ir S. Lei-
chkies.

Kitos pirmenybių rungtynės
vyks sekmadienį (spalio 10 d.) 3 val.
p. p. aikštėje prie PL centro, Le-
monte. „Lituanicos” varžovas –
„Highlanders” vienuolikė, jau seno-
kai gyvuojančio lenkų klubo atstovai.

Kadangi savaitgalį žadamas šil-
tas oras, tai ir lietuvių žiūrovų, reikia
manyti, bus daugiau. Žinia, sirgalių
moralinis palaikymas šiuo metu ko-
mandai ypač reikalingas.

Jaunieji ,,Lituanicos” futbolininkai rungtynėse prieš serbus. 
Edvardo Šulaičio nuotraukos

FUTBOLAS

„Lituanicos” futbolininkai pagaliau...
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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,,  MM..DD..
AAKKIIÛÛ��   LLIIGGOOSS  ––  CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MM..DD..,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 16

Sala mus pasitiko visu savo niū-
rumu, tamsumu (nešvietė net uosto
įėjimo vartų signalinės šviesos), o
taip pat absoliučiu nekreipimu dėme-
sio į mus (radijo ryšys iš kranto pusės
užtikrintai tylėjo). Priplaukus arčiau
numatomos apsistojimo vietos iš vie-
tinių gyventojų gestikuliacijos su-
pratome, kad šioje vietoje apsistoti
arba negalima, arba nepatartina, o
galbūt net pavojinga dėl didelės van-
denyno bangos, ką vėliau pastebė-
jome patys. Apsukę sprendimo pri-
ėmimo ratą, nusprendėme prieš iš-
metant inkarą viduryje įlankėlės
pamėginti laimę vidiniame uostelyje,
kuris, pasirodo, tuo pačiu yra ir žvejų
uostas, ir žuvų turgus, ir keltų prie-
plauka, nors dydžiu tikrai nesiekia
Nidos žvejų uosto akvatorijos.

Priplaukiame prie laivo 
vaiduoklio 

Besibraunant pro plūduriuojan-
čius šalutinės uosto veikos produk-
tus: polietileninius maišus, karto-
nines dėžes, žuvies liekanas, be dvie-
jų laivų aukštais bortais ir kelto, prie
kurių priplaukti praktiškai neįma-
noma, atokiau pastebėjome stovintį
laivą vaiduoklį, po kurį paslaptingai
judėjo tamsūs šešėliai (tamsūs ne tik
dėl tamsios nakties). Laivas vaiduok-
lis su savo išdaužytais iliuminato-
riais, nenusakoma spalva, kurios nu-
statyti nepavyko net ir prašvitus,
švartavimosi lyno skleidžiamais žmo-
gaus ausiai sunkiai priimamais gar-
sais visiškai atitiko Haufo „Laivo
vaiduoklio” inscenizaciją. Žmogus,
prisistatęs laivo kapitonu ar tikrai
artimu jam asmeniu, mūsų laimei,
buvo poliglotas – mokėjo anglų,
prancūzų, ispanų kalbas, gaila, tik po
tris-penkis žodžius kiekvienos iš jų.
Bendromis įgulos lingvistinėmis pas-
tangomis buvo gautas leidimas pri-
plaukti prie šio laivo. Tuo pačiu įgi-
jome galimybę pasinaudoti pastarojo
laivo deniu kaip tilteliu sąlyčiui su
krantu. Kaip vėliau paaiškėjo, tas
žmogus buvo ne visai kapitonas, o lei-
dimas gautas ne visai už ačiū. 

Išraiškinga gestų kalba buvome
perspėti apie vietinių gyventojų po-
mėgius, tradicijas, o gal netgi gyveni-
mo būdą – vagystes, apgaules, sukčia-
vimą ir kitus galimus materialinių
vertybių netekimo atvejus. Perspėji-
mas buvo duotas laiku. Po keleto mi-
nučių pasirodė pirmieji komersantai į
kuriuos mes visiškai nekreipėme
dėmesio, bet tai jų nė kiek netrikdė.
Po 20 minučių jų monologo buvo nu-
siųsti du įgulos atstovai ryšiams su
krantu pamėginti išgauti pirminę,
nors apytikslę informaciją apie jach-
tos vandens, dyzelinio kuro, maisto
produktų papildymo galimybes. Bet
nei verslininkai, kurie, kaip vėliau
paaiškėjo, greičiau yra šešėlinės eko-
nomikos atstovai, nei jų atsivestas
vertėjas, kuris į visus klausimus, net-
gi „kur” ir ,,kada”, turėjo universalų
atsakymą ,,yes”, nieko konkretaus
mums rūpimais klausimais pasakyti
negalėjo. Už tai konkrečiai apibūdino
savo prekių ir galimų paslaugų spek-
trą, kuris beveik šimtu procentu
nesutapo nei su mūsų buriuotojiška
etika, nei su mūsų gyvenimo būdu.
Nei mūsų švelni atsisakymo forma,
nei pseudo kapitono reikalavimai

palikti mus ramybėje, nelabai ką gel-
bėjo, kol nepasirodė uosto apsaugos
darbuotojas, kuris buvo jiems auto-
ritetas. Gavęs paragauti šlakelį lietu-
viško brendžio ir atsivedęs jo para-
gauti  savo kolegą, uosto apsauginin-
kas buvo priverstas duoti žodinį pa-
sižadėjimą užtikrinti ramų miegą
pavargusiai įgulai. Po 15 minučių su-
tartis vienašališkai buvo nutraukta,
nes jiems atsirado kažkokių neati-
dėliotinų reikalų.

Įkyruolius atbaidė NATO 

Vėl pasirodė vertelgos. Supratęs,
kad tai greitai nesibaigs ir jokiomis
civilizuotomis elgesio normomis pa-
dėties nepakeis, mūsų kapitonas nus-
prendė pastatyti sargybą visam jach-
tos stovėjimo saloje laikui. Prekeiviai
po truputį mažino atstumą iki jach-
tos. Neapsikentus dėl čiabuvių veiks-
mų buvo panaudotas paskutinis ar-
gumentas palikti mus ramybėje. Vie-
nas iš įgulos narių jiems paaiškino,
kad Lietuva priklauso NATO šalių
aljansui, ir kad mes vykdome išskir-
tinį NATO projektą, todėl mes ir mus
supanti aplinka yra pastoviai stebi-
ma, ką jiems patvirtino laive aki-
vaizdžiai matoma sumontuota vaizdo
sekimo įranga. Jie buvo perspėti,
kad, priartėjus prie ,,Ambersail” ar-
čiau kaip per 10 metrų, aparatūra
automatiškai įsijungia ir perduoda
informaciją į artimiausią NATO bazę.
Neaišku, kiek jie šį argumentą supra-
to, bet NATO vietiniai turėjo žinoti,
nes pagal nepatvirtintus šaltinius ši
organizacija saugo ir juos. Argumen-
tas suveikė. Kažką burbuliuodami
tarpusavyje, jie atsitraukė. Bet kad ir
kas mus besaugotų, sargybą buvo
nuspręsta palikti. 

Žuvų turguje 

Paryčiui, mūsų su kapitonu sar-
gybos metu, pradėjo grįžinėti žvejai.
Tuo pat metu automatiškai pradėjo
veikti žuvų turgus. Visą flotilę jungė
bendri bruožai – jokių atpažinimo
ženklų, registracijos numerių, purvi-
na spalva, nekoks kvapas ir jokiais
fizikiniais dėsniais nepaaiškinamas
sugebėjimas neapsiversti ir nepaskęs-
ti, nes įgula ir kroviniai buvo išdės-
tyti tik pagal jiems vieniems supran-
tamą logiką. Vaizdas suintrigavo.
Gavęs kapitono Audriaus Jasinsko
leidimą, palikęs dėl suprantamų prie-
žasčių laikrodį jachtoje ir pasiėmęs
keletą JAV dolerių, patraukiau šur-
mulio link. Praėjęs pro sargų budelę,
kurioje budriai snaudė mūsų vaka-
rykščiai ,,angelai sargai” patekau į
turgaus prieigas. Jau iš priešingos
įlankėlės pusės pastebėjau, kad vyks-
ta kažkas įdomaus. 

Tvyrojo kažkodėl nešviežios žu-
vies kvapas ir toks triukšmas, koks
paprastai būna sporto arenoje, vienai
iš krepšinio komandų paskutinę se-
kundę pelnius lemiamus taškus. Su-
sidarė įspūdis, kad pagrindinis veiks-
nys, apsprendžiantis pirkėjo ir par-
davėjo sugebėjimą derėtis, yra jo bal-
so stiprumas ir tonas. Atsikvošėjęs
pradėjau ieškoti galimybės įgulos pa-
geidavimu nusipirkti omarų. Niekas
nesuprato, ko ieškau. Net juos atvaiz-
davęs popieriuje nieko nepešiau.

Bus daugiau.



šokti. Su jais susipažinau dar vaikys-
tėje. Tėvai mane augino lietuviška
dvasia, jie tiesiog stumte stumė į lie -
tuvišką veiklą. Po to šokau univer-
sitete, o dabar smagu stebėti vaikų
pasiekimus, kaip jie išmoksta papras-
tus žingsnelius, o po to ir sudėtinges-
ni jau įvaldomi.

Evelina Karalienė akompa-
nuoja šokių pamokoms jau 12-us me -
tus, Lietuvoje dirbo muzikos mokyto-
ja ir darželyje muzikos vadove.

– Kuo Jus traukia lituanistinė
mokykla?

– Mėgstu dalyvauti ruošiant mo -
kyklos šventines programas ir džiau-
giuosi galėdama nors kiek prisi dėti,
kad vaikai išlaikytų lietuvišką kul-
tūrą.

– Kas labiausiai džiugina mokyk-
loje? 

– Kolektyvas. Nuo pat pirmų die -
nų pajutau šiltą bendravimą. Nuo -
širdi ir jauki pačios mokyklos aplin-
ka. Aišku, džiaugina ir mokiniai –
stebi juos besikeičiančius, augančius,
einančius iš klasės į klasę, bai -
giančius mokyklą. Abiturientų akys –
jose ir džiaugsmas, ir liūdesys. Toks
neapsakomas jausmas apima... ir
tada džiaugiesi, kad buvai maža dale-
lyte jų gyvenime.

Sigita Jakutavičienė mokyk-
loje antri metai. 

– Ar mokykla buvo tai, ko ti -
kėjotės pradėdama dirbti?

– Pirmieji metai, kaip ir pirmasis
pasimatymas, buvo labiau jaudinan-
tys, nežinojau, ką sutiksiu įėjusi į sa-
vo auklėjamąją klasę. Buvau de šim  -
tokų auklėtoja ir man pasisekė: mano
mokiniai, kaip reta, visi buvo asme-
nybės – jauni, gražūs. Visi kalbėjo ir
rašė lietuviškai.

Nuostabi ir ašaringa buvo išleis -
tu vių šventė. Mokykloje labai gera
atmosfera, visi išvien siekia to paties

tikslo – išsaugoti lietuvybę jaunosios
kartos širdyse ir protuose. Taigi, mo-
kykloje radau tai, ką ir tikėjausi rasti
– lietuvišką židinį, geranoriškus kole-
gas, motyvuotus mokinius ir pasi-
ruošusius padėti vadovus. Ma nau,
šiemet grįžau todėl, kad jaučiuosi rei-
kalinga, kad dirbu prasmingą darbą,
kad ugdau lietuvius Lietuvai.

Viktorijai Juškaitė tik šiemet
atėjo į mokyklą.

– Kokie pirmieji įspūdžiai? 

– Man šis rugsėjis yra pats pir-
masis ir tie keli šeštadieniai prabėgo
nepaprastai greit bei su džiaugsmu.
Vaikai – nuostabūs draugai. Jų šyp -
senos ir smalsumas skatina kuo dau-
giau jiems duoti. Džiaugiuosi prisidė-
dama prie lietuviškos veiklos. O pa -
skatino ateiti dirbti draugė, mokytoja
Viktorija Turapinaitė. Tikiuosi kartu
su vaikais smagiai leisti šeštadienius
ir pasisemti patirties.

Tai tik maža dalis pakalbintų ko-
legių. Popietės metu mokytojai ben-
dravo, dalijosi prisiminimais, at sa-
kinėjo į rimtus ir ne visai rimtus
klausi mus. Kaip mokytoja Daiva Ja -
kubauskienė pastebėjo, „vienas da ly -
kas labai aiškus: mokykla – magne-
tas, ku ris traukia ir traukia sugrįž-
ti.”

Smagu girdėti gražius kolegų
atsiliepimus apie mokyklą, apie ben-
dradarbius. Kaip popietės metu prisi-
pažino direktorė Jūratė, išklausiusi
mokytojų mintis, suprato, kad moky-
tojams čia labai gera ir norėtų juos
visus pavadinti mokyklos ,,angelais”
už jų atsidavimą, nuoširdumą, išra-
dingumą ir organizuotumą.

Daugelio mokytojų nuomone –
svarbiausiu „angelu” yra ji pati. Tai
jos 19 metų darbo vaisius, jos vargas
ir jos džiaugsmas – suburti kolektyvą,
jam vadovauti, rugsėjį pradėti gera,
darbinga nuotaika, o pavasarį išlydėti
visus su viltimi. 
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Nijolė Pupienė 

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Smagi buvo Čikagos lituanistinės
mokyklos (ČLM) mokytojų popietė,
vykusi š. m. rugsėjo 25 d. Jos metu
metu pakalbinau keletą savo kolegių. 

Giedrė Starinskienė mokyklo-
je dirba jau dvyliktus metus, 2 metus
mokytojavo Lietuvoje. 

– Kas skatina Jus dirbti šeštadie -
ninėje mokykloje?

– Tiesiog per vasarą pasiilgstu
vaikų. Gal pati vaikėju, nes kiekvie -
nais metais vaikai vis atrodo geresni
ir geresni. Aišku, viena iš priežasčių,
kad aš jau šitiek metų čia dirbu – tai,
kad mano pačios sūnus Gytis eina į
šią mokyklą. Bet nesu tikra, ar galė-
siu atsisakyti mokytojos darbo, kai jis
baigs mokyklą.”

– Kas labiausiai įsimintina mo -
kyklos gyvenime?  

– Visada džiu gina ir stebina at -
sa kas, kurį gaunu iš vaikų. Įdedi
dalelę savo širdies, o kai pamatai, kad
pasisėjo vaiko širdutėje, visada apima
geras jausmas, kuris ir veda kiek -
vieną rugsėjį į mokyklą.

– Ko trūksta mokykloje? 
– Trūkumų, kaip ir bet kur,

surasti nebūtų sunku, bet kadangi tai
tik šeštadieninė mokykla, tai ir į
visus nesklandumus žiūriu su at lai -
dumu. Vienintelis, kas kartais sujau-
dina širdį, kad lyg ir pamirštame, jog
mokyklos idėja daugiau kultūrinė, ne
akademinė. Taip norisi, kad vaikai
norėtų čia ateiti ir didžiuotųsi savo
mokykla. Kartais tas  lyg ir pasi -
klysta mūsų pačių kuriamoje erdvėje.

Rolanda Varanauskienė Lie -
tu voje 18 metų dirbo pradinių klasių
mokytoja. 

– Ar pasiilgstate savo mokyklos
Lietuvoje? 

– Tuskulėnų vidurinėje mokyklo-
je buvo nuostabūs metai, kai ieško-
jau, bandžiau, klydau, džiaugiausi
kartu su savo vaikais. Kai sugrįžtu į
Lietuvą, patys nuoširdžiausi susitiki-
mai su buvusiais mokiniais.

– O kas Jums įsiminė ČLM?
– ČLM man šis rugsėjis – vienuo-

liktas. Visus metus dirbu su 5 sky -
riaus mokiniais. Šioje mokykloje įsi -
mintiniausi buvo praeitų mokslo
metų Baltijos kelio renginys ir Dainų
diena. Smagu, kad ateina naujas su -
pratimas apie darbą šeštadieninėje
mokykloje. Man visada liūdna, kad
negalime, neturime laiko, o kartais ir
gero noro, išklausyti, nusišypsoti,
pasidžiaugti vieni kitais, o ypač vai -
kais. Liūdna, kad daugeliui prireikia
daug metų, kad suprastų, kad šešta-
dieninė mokykla nėra vien akademi -

nė mokykla, ir vaikams čia turi būti
daugiau džiaugsmo ir kūrybos.

Vilma Poliuvienė mokykloje
dirba 7 metus. Lietuvoje mokytoja iš -
dirbo 10 metų. 

– Kodėl Jūs kas šeštadienį va -
žiuojate į Čikagos mokyklą?

– Tai – mano profesija, patinka
tas darbas. Džiaugiuosi, kad nors šeš-
tadieniais galiu jį dirbti. Aišku, tuo
pačiu vežu savo sūnų Tautvydą.

– Kas labiausiai įstrigo?

– Atminty lieka ir kažkas labai
pa sisekęs  pamokose, ir šventės, susi-
tikimai su žymiais žmonėmis, ir
draugiški pokalbiai su kolegėmis
(kar tais naudingi patarimai ir ne tik
darbo klausimais).

Nijolė Pupienė mokykloje jau
19-ti metai. Kartu su mokyklos direk-
tore Jūrate Doviliene – mokytojos-
veteranės! 

– Kuo skiriasi šiandieninė mo-
kykla nuo mokyklos prieš 18 metų?

– Mokinukų tada buvo apie 100,
mokytojų mažiau nei 20. Buvo dau-
giau šeimyniška, glaudesnė aplinka.
Dabar mokykla išaugo į didelę orga-
nizaciją – visi skuba, bėga, kartais ir
mokytojus ne visus per metus suspėji
pažinti.

– Ar sunku vesti šokių pamo-
kas?  

– Tautinius šokius dabar leng-
viau mokyti šokti, nei prieš 18 metų.
Tada šokių mokytoja mokė leisdama
magnetofono juostelės įrašus, dabar
jai padeda akompaniatorės. Anais
laikais salė, kur vyko šokių pamokos,
buvo daugybė visokių sporto įrengi-
mų, kurių reikėjo saugotis, kad vai-
kai neužsigautų.

– Kuo Jums pačiai mieli tautiniai
šokiai?

– Man lietuvių tautiniai šokiai
labai prie širdies. Gal dėl to, kad visą
savo gyvenimą su jais gyvenu ir jie
man tapo savais. Labai mėgau pati

Mokykla – magnetas, 
ku ris traukia ir traukia sugrįžti

Viktorija Juškaitė Giedrė Starinskienė 



Atkelta iš 3 psl. po to kai arklys
patrūksta (prasidėjus nedarbui, ima
nepakakti lėšų ne tik motinystės, bet
ir svarbiausiems ,,Sodros” įsipareigo-
jimams) ir arklys netenka kojos
(sprendimai paskatinę emigraciją ir
greitą įnašų mokėtojų skaičiaus bei
surenkamų lėšų mažėjimą), dabar
skelbiama arklio (,,Sodros”) refor-
ma?! Ar tai reiškia, kad sumažinus
naštą (perdavus dalį įsipareigojimų
valstybės biudžetui), arklys toliau
trauks vežimą dar likusiomis kojo-
mis? O gal nutraukta koja stebuklin-

gai ataugs? Bet tai jau bus ne
,,Sodra”. Pagrindiniai pertvarkos
klausimai turi būti: kas vietoj emi-
gravusiųjų mokės mokesčius, kas
kurs naujas darbo vietas (nesugeba
privatus sektorius – jas kuria valsty-
bė), kas užtikrins gyvenimą Lietu-
voje, kad nesinorėtų emigruoti? Kaž-
kas gal tikisi, kad atvykę trečiųjų
šalių piliečiai mokės mokesčius? Ma-
nau, tai sapnas: praktika rodo, kad
vienas Lietuvos pilietis sumokėdavo
valstybei mokesčių tiek, kiek trys-
keturi trečiųjų šalių piliečiai, dirban-
tys mūsų šalyje. Kodėl? Neabejoju,
jog atsakymą žinote patys.

Ką gi, Pyrrhus pergalė tikrai ne
už kalnų. Ji Lietuvai geriausiu atveju
užtikrins  aukštų mūrinių apsaugos
tvorų statymo paspartėjimą. Panašiai
kaip šiandieną tą daro baltaodžiai Pie-
tų Afrikos Respublikos gyventojai ar
žydai, besistengiantys atsitverti nuo
kaimynų Artimuosiuose Rytuose.

Dainius Paukštė – Lietuvos so-
cialdemokratų sąjungos pirmininko
pirmasis pavaduotojas.
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Sportas 

Kai 2001 m. rudenį Ateitininkų
namuose (Lemont, IL) buvo iškilmin-
gai paminėta Amerikos lietuvių inži-
nierių ir architektų sąjungos (ALIAS)
spaudos sekcijos leidžiamo žurnalo
„Technikos žodis” 50 metų sukaktis,
jo tikrasis įsteigėjas ilgametis redak-
torius Grožvydas Lazauskas opti-
mistiškai tarė: „Išsilaikė 50 metų, iš-
silaikys ir šimtą!”

Sukakties minėjimą pradėjo iš-
kilmių rengimo komiteto pirminin-
kas, ALIAS spaudos sekcijos vadovas
Alfonsas Pargauskas, minėjimui va-
dovauti pakvietęs tuometinį (ir pas-
kutinį) to žurnalo redaktorių Vytautą
Pesecką. Ar galėjo tuomet kas nors
pamanyti, kad praeis tik keleri metai,
ir „Technikos žodis” sustos lankęs sa-
vo skaitytojus. O šiemet sustojo plak-
ti ir darbščioji žurnalo sielos įkvėpėjo
– Alfonso Pargausko – širdis.

Alfonsas Pargauskas gimė 1919
m. kovo 1 d. Lietuvoje. Aukštuosius
inžinerijos mokslus baigė Vokietijoje,
Hannover Technische Hochschule.
Persikėlęs į Jungtines  Amerikos
Valstijas Alfonsas, be kasdieninio
inžinieriaus darbo įvairiose įstaigose,
tapo labai veikliu ALIAS nariu, jau
nuo 1949 metų atgaivinant ALIAS
šioje pusėje Atlanto. Darbavimasis
lietuviškoje techniškoje spaudoje ne-
buvo jo vienintelė veiklos meilė. Jis
taip pat labai energingai veikė Atei-
tininkų organizacijoje, daug laiko
praleisdamas besirūpinant Ateitinin-
kų namų išlaikymu ir pagerinimu.
Apie jo ateitininkišką veiklą, tikiu,
parašys jo ideologiniai bendražygiai
ir bendraminčiai.

Su žmona Vlada Alfonsas išaugi-
no dvi lietuviškai kalbančias dukras
Daną ir Vidą. Žmonai 2007 m. mirus,
Alfonsas savo veiklos Ateities organi-
zacijoje nenutraukė, nors sveikata ir
sutriko. Mirė 2010 m. rugsėjo 19 d.,
palikęs abi dukras ir jų gausias
šeimas bei kitus gimines Amerikoje,
Kanadoje ir Lietuvoje.

Būdamas „Technikos žodžio”
nuolatiniu administracijos bendra-
darbiu, Alfonsas ten dirbo daug me-
tų. Vienam iš pagrindinių žurnalo
įsteigėjų Kostui Burbai pasitraukus
iš aktyvaus bendradarbiavimo, leidy-
bai sukurtos spaudos sekcijos vadovo
pareigas perėmė Alfonsas. Jam teko
sunkus uždavinys surasti naują žur-
nalo redaktorių, ilgamečiui redakto-
riui Viktorui Jautokui iš pareigų pa-
sitraukus. Laimei, tas pareigas sutiko

perimti Vytautas Peseckas, žurnalą
redagavęs iki pat pabaigos.

Iki 2003 m. visai žurnalo admi-
nistracijai vadovavęs Antanas Braz-
džiūnas dėl sumenkėjusios sveikatos
iš pareigų pasitraukė. Jas perimti
sutiko Violeta Drupaitė-Cole. Atrodė,
kad darbas nenutrūks ir bus tęsia-
mas toliau. Vieni išeina, kiti – ateina.
Deja, jau po metų „Technikos žodis”
sustojo. ALIAS veikla, nors ir sumen-
kėjusi vis dar yra tęsiama, sekant
pradininkų pavyzdžiu, nenuilstan-
čios pirmininkės Aurelijos Dobrovols-
kienės dėka pagal seną romėnų po-
sakį Mortui vivos docent.

Buvo laikai, kai šalia gero dien-
raščio „Draugas” ir kelių vertingų
kultūrinių ar politinių savaitraščių ar
mėnraščių, turėjome dar ir vertingus
profesinius periodinius leidinius. Mu-
zikai leido „Muzikos žinias”, medikai
„Mediciną”, mokytojai „Švietimo gai-
res”, o inžinieriai ir architektai –
„Technikos žodį”. Laikui nesulaiko-
mai bėgant, jie visi sustojo. Iškeliavo
į didįjį Anapus ir daug buvusių skai-
tytojų, bendradarbių ir redaktorių.

Pažiūrėkime bent į kai kurias
man, kaip buvusiam „Technikos žo-
džio” bendradarbiui, prisimintinas,
jau į Amžinybę išėjusias, daugiau ar
mažiau prie žurnalo leidybos prisi-
dėjusias asmenybes: Jonas Baris (m.
1997), Kazys Sekmakas (m. 1998),
Tadas Mečkauskas (m. 2002), Grož-
vydas Lazauskas (m. 2003), Albertas
Kerelis (m. 2003), Petras Kiršinas
(m. 2005), Aleksas Traška (m. 2005),
Algis Liepinaitis (m. 2005), Gedimi-
nas Biskis (m. 2006), Kostas Burba
(m. 2006), Edmundas Jasiūnas (m.
2007), Antanas Brazdžiūnas (m.
2008), Pranas Naris (m. 2008), Algir-
das Didžiulis (m. 2009), Liūdas Kir-
kus (m. 2010),  Aloyzas Eiva (m. 2010).
O štai dabar paliko mus ir Alfonsas
Pargauskas.

Aleksas Vitkus

A. A. inž. Alfonsas Pargauskas ir
jo meilė „Technikos žodžiui”

Alfonsas Pargauskas

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

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

PYRRHUS PERGALĖS BELAUKIANT...

Prancūzijos sprinteris Christop-
he Lemaitre išrinktas geriausiu 2010
metų Europos lengvaatlečiu. Apklau-
soje, kurią 18-ą kartą surengė Euro-
pos lengvosios atletikos asociacija
(EA), antrą vietą užėmė 2008 metų
laureatas, Norvegijos ieties metikas
Andreas Thorkildsen,  trečias liko iš
Somalio kilęs Didžiosios Britanijos
bėgikas Mo Farah.

20-metis K. Lemaitre šių metų
Europos čempionate Barselonoje (Is-
panija) iškovojo tris aukso medalius –
100 ir 200 m atkarpose bei estafetės
4x100 m varžybose. Prancūzijos ats-
tovas geriausiu Europos lengvaatle-
čiu išrinktas pirmą kartą. 2005 metų
geriausiu Europos lengvaatlečiu buvo
išrinktas Lietuvos disko metikas Vir-
gilijus Alekna.

A † A
VINCUI APANIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą Vinco vaikams su
šeimomis, seserims MARIJAI ir ELVYRAI, broliui RO-
MUI su šeima, visiems giminėms ir draugams. Drauge
liūdime.

Clevelando ateitininkai

Išrinktas geriausias šių metų Europos lengvaatletis

Brazilijos futbolininkai pasuko į politiką
1994 metų pasaulio futbolo čem-

pionai brazilai Romario ir Bebeto pa-
suko į politiką. 44-erių metų Romario
išrinktas į šalies parlamento žemes-
niuosius rūmus, o 46-erių metų Be-
beto – į Rio de Žaneiro valstijos val-
džią. Brazilijos socialistų partijos
narys Romario per rinkimų kampani-
ją žadėjo rūpintis vaikų socialiniu
aprūpinimu ir sporto centrų kūrimu. 

Bebeto priklauso Brazilijos de-
mokratinei darbininkų partijai. Bra-
zilijos rinktinėje Romario sužaidė 70
rungtynių ir įmušė 55 įvarčius, o Be-
beto per 76 rungtynes pelnė 42
įvarčius.
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Gerbiamieji, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P.
Puzino, J.  Šileikos, A.  Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus,
V. Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Skleriaus, V. Kasiulio, A. Žmui-
dzinavičiaus, A. Varno, V.  Rato, J. Čeponio, J. Švažo, A. Gudaičio, P. Kal-
poko, J. Vienožinskio, A. Dargio,  Samuolio, J. Mackevičiaus, A. Valeškos,
P. Kiaulėno, G. Staniulio ir daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų tapy-
bos ir grafikos darbų: P. Rimšos, V. Kašubos skulptūrų bei lietuviškų meda-
lių. Taip pat norėčiau širdingai padėkoti visiems, kurie atsiliepė į mano
prašymą arba ketina tai padaryti ateityje. Tel. 617-459-9952 (USA), el. p.
modeboston@yahoo.com Adresas: Modestas Rimkus P. O. Box E34, S.
Boston, MA 02127, USA

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

��,,Draugo” metinis pokylis vyks
š. m. spalio 30 d. Willowbrook Ball -
room salėje, 8900 S. Archer Ave., Wi -
llow Springs, IL 60480. Kokteiliai – 4
val. p. p.; vakarienė – 5 val. p. p. Auka
– 60 dol. Maloniai kviečiame savo
atvykimu paremti ,,Draugą”. Poky -
lyje žada dalyvauti garbingi svečiai iš
Washington, DC. Bus gardi vakarie -
nė, šokiai. Muzikinę programą atliks
akordeonistas Martynas Levickis. Bi -
lie tus užsisakyti galima ,,Draugo” ad -
mi  nistracijoje tel. 773-585-9500.

�Mieliems skaitytojams prime -
na me, kad ,,Draugo” administracija
laukia dienraščio pokylio loterijos
bilietėlių šaknelių. Taip pat dien raš -
čio administracija kviečia už sisakyti
bi lietus iš anksto, kad užsitik rintų ge-
 res nes vietas. Bilietų kaina – 60 dol.
as me niui. Pokylis įvyks spalio 30 d.
Wil lo wbrook pokylių salėje. Maloniai
kviečiame (ypač organizacijas) su-
rinkti žmones 10 žmonių stalui. Bi-
lietus už sisakyti tel. 773-5585-9500.

�Pirmasis 2010–2011 veiklos me -
tų Čikagos ateitininkų sendraugių
su sirinkimas-vakaronė vyks Ateiti -
nin  kų namuose, 1380 Castlewood
Dr., Le mont, IL, spalio 8 d., penkta -
die nį, 7 val. v. Išgirsite įspūdžius iš
XVI Ateitininkų kongreso ir prieš -
kon g re sinės stovyklos, vykusių Lie -
tu voje. Po susirinkimo – pabend ra vi -
mas ir vaišės.

��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 17 d., sekmadienį, dar

gali 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 mi-
sijoje, PLC pa talpo se. Kreiptis į se-
selę Laimutę tel. 630-243-1070 arba
ses.laimute@yahoo.com.

��Spalio 30 d., šeštadienį, nuo
11val. r. iki 3 val. p. p. Ateitininkų na -
muose ALT’as kartu su latvių bei es-
tų organizacijomis rengia konferenci-
ją apie dabartinę Baltijos šalių poli-
tinę padėtį. Dalyvaus Jungtinio Ame-
rikos pabaltiečių komiteto pirminin-
kas Hen ry Gaidis, komiteto reikalų
vedėjas Karl Altau (abu iš Washing-
ton, DC), taip pat – Vidurio Vakarų
pabaltiečių koalicijos pirmininkas
Artis Inka ir kitų pa baltiečių organi-
zacijų atstovai. 

��Maloniai kviečiame į iškilmin-
gą Lietuvių Fondo rudens pokylį
,,Menas ir muzika”, kuris įvyks šešta-
dienį, lapk ričio 6 d. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 th Street Lemont,
IL. Programoje: 5:30 val. p. p.  – kok-
teiliai (Fondo salėje); 6:30 val. v. –
Lietuvių Operos ir kapelos ,,Biru
Bar” (Indianapolis) koncertas (Fondo
salėje); 7:30 val. v. – va karienė, LF sti-
pendijų įteikimas, meno parodos už-
darymas ir šokiai (PLC po kylių salė-
je). Vietas iki lapkričio 1 d galite už-
sisakyti LF raštinėje tel. 630-257-1616
arba e. paštu admin@lithfund.org.

��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 ir lietuvių kom-
pozitorių kūriniai. Tel. pa sitei ra -
vimui 713-524-9839.  

��St. Petersburg, FL, Lietuvių
klu bo valdyba kviečia jau dabar pa-
sižymėti kalendoriuose Klubo žiemos
sezono atidarymo puotą-vakarienę,
rengiamą lapkričio mėn. 20 d., šešta-
dienį. Pasi ti ksime naująjį sezoną su
gražiu šokiu, mu zika, puikia progra-
ma ir skania va kariene. 

,,Draugo” knygynèlyje

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuviška mokykla yra tarsi
visos lietuviškos veiklos centras. Čia
vaikai išmoksta kalbą ir gramatiką,
istoriją ir geografiją, šokį ir dainą,
susipažįsta su jaunimo organizacijų
veikla, praplečia savo akiratį. Mokyk -
loje užsimezgusi draugystė, tęsiasi il -
gus dešimtmečius. Ir ne tik vaikai,
bet ir jų tėveliai suranda naujų drau -
gų.

New York Maironio lituanistinė
mokykla šiemet švenčia savo brandų
60-ąjį gimtadienį. Šio gražaus jubilie-
jaus proga mokykla rengia iškilmingą
vakarienę, kurios metu galėsite susi-
pažinti su dabartiniais maironiečiais,
mokyklos vedėja ir mokytojais, bei
susitikti su buvusiais šios mokyklos
auklėtiniais, mokyklos darbuotojais,
mokytojais. Kviečiame jus, jūsų šei -
mas, draugus ir pažįstamus lapkričio
13 d. 6  val. v. atvykti į Mount Carmel
salę, Brooklyn, kartu su mumis at-
švęsti šį gražų jubiliejų.

Šios šventės proga numatomas
iš leisti informacinis leidinys. Jame
bus patalpinta mokyklos istorija,
iliust ruota fotonuotraukomis iš mo -
kyklos gyvenimo. Taip pat norime
įdėti ir jūsų sveikinimus. Kviečiami
visi Lietuvių Bendruomenės atstovai,
na riai, verslo žmonės, pavieniai as -
me  nys ir su šeimomis aktyviai prisi -
dė ti prie leidinėlio išleidimo. Jūsų
svei kinimai ne tik bus išspausdinti
ju biliejiniame leidinyje, bet ir rodomi

ekrane susitikimo metu.
Prašome siųsti visą reklaminę

medžiagą, sveikinimus el. paštu
MaironioMokykla@gmail.com, nuro-
dant norimo sveikinimo dydį: viso
puslapio kaina – 150 dol., pusės – 75
dol., ketvirčio – 50 dol. (skanuoti nuo-
traukas 300 dpi arba geresne ko ky -
be). Nesant galimybei, sveikinimus
pa  ruošti skaitmenine forma, sveikini -
mo tekstą ir kitą medžiagą (nuot rau -
kas ar pan.) siųsti adresu: MM60, Al -
gis Norvila, 114 Oak St. Brooklyn,
NY 11222.

Čekius prašome rašyti: Lithua -
nian Educational Council of USA,
Inc., nurodant ,,Sveikinimas 60-čiui”,
ir siųsti aukščiau nurodytu adresu.

Sveikinimo tekstus, nuotraukas,
reklamą ir čekius prašome išsiųsti ne
vėliau kaip š. m. spalio 13 d.

Prisidėję prie mokyklos leidinio,
laimėsite jūs, laimės mokykla ir
kartu visa lietuvių bendruomenė.

Netrukus bus pradėti pardavi nė -
ti bilietai į šventinę vakarienę. Iš
anksto užsisakę bilietus ne tik patek-
site  į pačią šventę, bet ir užimsite ge -
resnes vietas. Prašome sekti mokyk-
los reklamą, kuri bus transliuojama
per lietuvišką radiją, mokyklos inter-
netinį puslapį www.nymaironiomo
kykla.org, Apreiškimo parapijos ži -
niaraštį ir kt.

Šventės organizatoriai

Maironio mokykla New York 
švęs savo jubiliejų

Teigiama,  jog auksinis ūsas,
moksliškai dar vadinamas – kvapiąja
kalizija, yra tikras sveikatos elik -
syras, savyje slepiantis neįkainoja-
mus turtus. Dėl savo sudėtyje esan -
čių medžiagų, auksinis ūsas yra puiki

priemonė prieš įvairias infekcijas, vi -
rusus, augalo medžiagos gali padėti
stiprinti imunitetą, kraujotakos sis-
temą ir skatinti virškinimą. Augalo
sultys gerai gydo žaizdas, odos ligas,
taip pat jos tinkamos skydliaukės li -
goms gydyti. 

Vladimiro Ogarkovo knygelėje
,,Viskas apie auksinį ūsą” galėsite
pasiskaityti ne tik apie šį augalą, jo
botaninę sandarą, auginimą, prie -
žiūrą, bet ir rasite daugelį autoriaus
išbandytų gydomųjų receptų, kurie
per daugelį darbo metų patikslinti,
ypač atkreipiant dėmesį į pastebėtus
šalutinius poveikius.  

Knygą galima įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 13 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9.75
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi -
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė A. T.

,,Viskas apie auksinį ūsą” 

Lietuvių filatelistų draugijos ,,Lietuva” ir lenkų filatelistų
draugijos ,,Polonus” spalio 15–17 d. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)  
ruošiamo Žalgirio mūšio 600 me tinių paminėjimo programa

Spalio 15 d., penktadienis – 10 val. r. – 8 val. v. – parodos lankymas; 1
val. p. p. – 2 val. p. p. – parodos pristatymas, trumpa spaudos konferencija; 3
val. p. p.  – paskaita ,,Lietuvos totoriai: Žalgirio mūšyje ir šiandienos Lietu-
voje”; 6:30 val. v. – parodos ir renginio iškilmingas atidarymas.

Spalio 16 d., šeštadienis – 10 val. r. – 6 val. v. – parodos lankymas;
paskaitos, filmų peržiūra; 11 val. r. – paskaitą ,,Sun Tsu, Machiavelli, Clau-
sewitz ir Akvinietis: karo filosofijos ir Žalgirio mūšis” (,,Sun Tsu Machiavelli,
Clausewitz, and Aquinas: Philosophies of War and the Battle of Grunwald”)
anglų kalba skaitys dr. Robertas Vitas, JAV; 1 val. p. p. paskaita ,,Lietuvos 250
metų gynybinis karas su Kryžiuočių ordinu ir Žalgirio mūšis, kovos su totorių
Aukso orda kontekste” – dr. Romas Batūra, Lietuva; 3 val. p. p. paskaita
,,Grunwaldas/ Žalgiris šiandien”(,,Grunwald/Žalgiris today”) – anglų k. dr.
William Urban;  4:30 val. p. p. įspūdžiais iš kelionės į Žalgirio mūšio 600 m.
šventę dalinsis Jonas Vainius, JAV; 6:30 val. v. – pokylis, skirtas Žalgirio mūšio
600 m. paminėjimui. Renginio dalyvių apdovanojimai. Bilietus užsisakyti
galite tel. 847-244-4943.

Spalio 17 d., sekmadienis – 10 val. r. – 4 val. v. – parodos lankymas,
paskaitos, susitikimai, pokalbiai; 12 val. p. p. – planuojama dokumentinio
filmo premjera; 4 val. p. p. – renginio uždarymas.

Rengėjai


