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NATO ir Rusija kalba apie bendradarbiavimâ

Vilniaus meras
neketina trauktis

iß pareigû

Vilnius, lapkričio 23 d. (BNS) –
NATO ir Rusijai kalbant apie vis
glaudesnį bendradarbiavimą, Lietu-
vos pareigūnai pabrėžė, kad būtina
nepamiršti tikrovės ir stebėti galimus
Maskvos bandymus skaldyti organi-
zacijos valstybes. Rusijai pasiūlius
padalyti Europą į sektorius siekiant
apsiginti nuo priešiškų šalių raketų,
pareigūnai Vilniuje pabrėžė, kad
Maskva niekada negalės kontroliuoti
ir valdyti NATO priešraketinės gyny-
bos sistemos.

,,Iš NATO pusės nuoširdumo ir
noro yra pakankamai, bet kartais kai
kurios valstybės neįvertina tikrovės”,
– sakė krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė, praėjus dienai po to,
kai Rusijos žiniasklaida paviešino sa-
vaitgalį Rusijos prezidento Dmitrij
Medvedev pateiktus pasiūlymus
NATO šalių vadovams padalyti Eu-
ropą į sektorius, kuriuose Maskva ir
NATO būtų atsakinga už savo sritis.

Nors šis pasiūlymas bendrame
NATO ir Rusijos posėdyje įtakin-

giausių organizacijos šalių paramos
nesulaukė kaip prieštaraujantis
NATO esmei, R. Juknevičienė teigė,
kad reikia stebėti, ar Maskva nemė-

gins skirstyti organizacijos šalių.
,,Klausimas, kiek nuoširdžiai Ru-

sija tų gerų santykių siekia ir ar kita
ranka nebus ir Nukelta į 6 psl.

Rusijos prezidentas D. Medvedev (d.) ir NATO generalinis sekretorius Anders
Fogh Rasmussen. EPA nuotr.

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA) –
Lietuvos kariuomenės dienos proga,

minint 92-ąsias kariuomenės atkūri-
mo metines, prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė įteikė valstybės apdovano-
jimus Lietuvos laisvę ir nepriklauso-
mybę gynusiems rezistencijos daly-
viams, šalies krašto apsaugai nusipel-
niusiems Lietuvos ir JAV karininkams.

Minint kariuomenės sukaktį Vil-
niuje, Katedros aikštėje, į iškilmingą
rikiuotę stojo daugiau kaip 400 karių
iš visų Lietuvos kariuomenės padali-
nių. Karius su švente sveikino prezi-
dentė, vyriausioji ginkluotųjų pajėgų
vadė D. Grybauskaitė, krašto apsau-
gos sistemos vadovai.

Kariai tylos minute pagerbė žu-
vusius už Tėvynę. Po iškilmingos ri-
kiuotės Lietuvos kariuomenės dali-
niai žygiavo Gedimino prospektu iki
Seimo rūmų. Ant laisvės gynėjų ka-
pų buvo padėta gėlių. Kariuomenės
diena paminėta ir kituose Lietuvos
miestuose, kariuomenės padaliniuose.

1918 m. lapkričio 23-ioji laikoma
oficialia Lietuvos kariuomenės atkū-
rimo diena. Tą dieną prieš 92 metus
tuometis ministras pirmininkas Au-
gustinas Voldemaras pasirašė įsaky-
mą, kuriuo pradėtos kurti šalies nuo-
latinės pajėgos.

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA) –
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų (TS-LKD) garbės pir-
mininkas prof. Vytautas Landsbergis
paragino partiečius paremti prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės veto Pi-
lietybės įstatymui ir rengti jį iš naujo.

,,Valstybingumo įtvirtinimas yra
itin svarbus dalykas, tai ne šiaip tech-
niškų problemų įvertinimas. Jis ‘n’

kartų buvo taisomas. Turime pasi-
naudoti proga, prezidentės veto. Ma-
nau, neturi būti labai skirtingų nuo-
monių, kad didžiausia klaida būtų at-
mesti prezidentės veto ir priimti įs-
tatymą su visais trūkumais”, – kal-
bėjo V. Landsbergis per TS-LKD su-
važiavimą šeštadienį.

TS-LKD garbės pirmininkas ve-
tuotame įstatyme įžvelgia konceptua-

lią sumaištį. ,,Pilietybė – Lietuvos
Respublikos tęstinumo pagrindas.
Tai yra vos paminėta, bet nepersmel-
kia visų susijusių teisės aktų”, – teigė
V. Landsbergis. Anot garbės pirmi-
ninko, tęstinumo samprata turėtų
būti taikoma ir tiems asmenims, ku-
rie iki sovietų okupacijos buvo Lietu-
vos piliečiais, jie jais ir išlieka toliau.

,,Visi Lietuvos piliečiai yra Lie-

tuvos piliečiai. Pirmosios Respublikos
piliečiai vis tiek yra Lietuvos piliečiai,
ir jiems nereikia nieko atkurti, susigrą-
žinti”, – pabrėžė prof. V. Landsbergis.

Jis aiškino, kad okupantas negali
atimti pilietybės. ,,Ir Lietuvoje įstaty-
me yra pažymėta, kad Sovietų Sąjun-
gos pilietybė buvo primesta. Nejaugi
okupacija panaikino pilietybę? Mes
įrašėme dar Nukelta į 6 psl.

Lapkričio 23-iąją minima Lietuvos
kariuomenės diena.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA) –
Iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) partijos
išmestas Vilius Navickas mano, kad
jo vadovaujama savivaldybė dirba ge-
rai, ir trauktis iš pareigų nežada.

Anksčiau Vilniaus meras V. Na-
vickas sakė, kad trauksis iš pareigų,
kai tik bus išspręsti koalicijos klausi-
mai ir koalicija oficialiai iškels naują
kandidatą į sostinės mero pareigas. V.
Navickas yra sakęs, kad planuoja
tęsti darbus iki lapkričio 26 dienos,
iki tos dienos, kai praeis pusmetis po
nepavykusios interpeliacijos.

Pastarajai interpeliacijai žlugus,
meras įgijo savotišką neliečiamybę,
mat kitą interpeliaciją miesto vado-
vui įstatymai leidžia rengti tik po
pusmečio.

Koalicijos partneriai jau patvirti-
no, kad į mero pareigas bus siūlomas
TS-LKD frakcijos sostinės taryboje
seniūnas Raimundas Alekna. Taip
pat sutarta, kad koalicijoje dalyvaus
ir Nepriklausoma frakcija, iš viso Vil-
niaus valdantieji turėtų vienyti 26
vietas iš 51.



Nauji įžodžiai
Viduriniam savaitgaliui buvo su-

važiavusios jaunos šeimos su savo bū-
simais vilkiukais ir paukštytėmis.
Apart tėvų buvo 19 giliukų bei lieps-
nelių, neskaičiuojant tų, kurie dar
per jauni rikiuotėje stovėti/sėdėti.
Buvo nemažai svečių atvykę tik tai
dienai, tad virtuvės šeimininkėms
reikėjo aprūpinti maistu bent 250
žmonių. Maistas – labai skanus, kaip
visuomet. O šviežiame kalnų ore
apetitas žvėriškas, bent mano. Anks-
čiau būčiau sakęs, kad aš – „augantis
berniukas’’, o dabar...

Per vėliavų nuleidimo vyko vil-
kiuko ir skauto įžodžiai. Tradiciškai
skautai vyčiai abu gražiai pamėtė į
orą. Po vėliavų nuleidimo netoli skau-
tų vyčių tako į paskautininko laipsnį
pakeltas Aidas Mattis davė įžodį. Tad
dabar visi šeši Mattis šeimos nariai
yra paskautininkai.

Sekmadienio svečiai

Sekmadienį svečias kunigas Au-
relius iš Kennebunkport atnašavo šv.
Mišias, kurių metu buvo pakrikštytas
s.v. Vito ir vyr. sk. Jūratės Venckų sū-
nelis Rokas.

Po pietų vyko skautorama – „ste-
buklingos lenktynės’’, panaši į popu-
liarią TV programą. Visa stovykla,
pasiskirsčiusi mišriomis skiltimis,

turėjo kuo greičiau atlikti įvairius už-
davinius, prieš tai suradus teisingą
stotį.

Sekmadienio popietę atvyko Bro-
lijos vadas p.s.v. s. fil. Tomas Dundzi-
la. Ši stovykla jam trečia šią vasarą.
Anksčiau jis lankėsi VR buriavimo ir
„Gintaro’’ stovyklose Rake. Po RV
stovyklos jis pagaliau grįžo namo į
Australiją užtarnautam poilsiui.

Pirmadienis – sporto diena

Pirmadienį nuo pat ryto visai sto-
vyklai vyko įvairūs sporto žaidimai.

Po pietų – specialybių ir patyrimo
laipsnių užsiėmimai ir maudymasis.
Maudyklė/baseinas yra privati nuo-
savybė, į kurią tenka pavažiuoti apie
5 mylias. Baseino savininkas – labai
palankus lietuvių skautams, Vito ir
Jūratės Venckų pažįstamas.

Iškyla su nakvyne

Antradienio ryte atsibudę nuste-
bome, kad gana tylu. Paaiškėjo, kad
vilkiukai jau buvo išėję pasitikti sau-
lės patekėjimo į „desert view’’ vietovę
už maždaug trijų mylių. Kaip jie taip
tyliai sugebėjo atsikelti ir iš stovyklos
išeiti, tikrai neaišku, nes visi, kurie
yra dirbę su vilkais, žino, kad jie pa-
sižymi savo triukšminga energija.

Nuo pat ryto skautai ir skautės

ruošėsi dienos iškylai su nakvyne. Ps.
Saulius Vizgirda vedė pašnekesį su
pavyzdžiais apie saugų iškylavimą –
ką pasiimti, kaip ką supakuoti, kaip
įsirengti, ką daryti ir ko nedaryti. Be-
je, brolis Saulius, nors užaugęs Los
Angeles, dabar gyvena Idaho ir ten
profesoriauja. Yra parašęs tris kny-
gas apie gamtą. Sako, man vienam
kursui reikėjo vadovėlio, tai ėmiau ir
pats parašiau.

Vakarojimas

Po vėliavų nuleidimo – vakarie-
nės laikas. Po vakarienės seka laisva-
laikis, lankymas, sportas, vieniems
poilsis, kitiems šachmatai ir pasiruo-
šimas laužui. Laužvedžiai ruošiasi,
tarnybos skiltis stato laužą, kitur keli
vadovai susimetę trumpai tariasi,
grupelė ruošiasi laužo pasirodymui,
virtuvė ir pagalbininkai tvarkosi, vil-
kiukai laksto, grupė skautų dvira-
čiais važinėja, o šešėliai ilgėja – nor-
malus stovyklos vakaras.

Stovykloje kas vakarą vykdavo
smagūs laužai. Jau seniai čia piimta
padalinti dainorėlius prieš laužą už-
degant ir juos surinkti tuojau po lau-
žo. Rezultatas – visi dainuoja ir dain-
orėliai nesimėto. Porą kartų po laužo
dar vyko šokiai ir naktiniai žaidimai.

Po pirmo naktinio „žaidimo’’
Saulius Vizgirda visą grupę pamoki-
no, kas yra tikras skautiškas naktinis
žaidimas, ką reiškia žaidimo taisyk-
lės, tarpusavio tylūs ženklai, tylus
slinkimas ir t. t. Kitą kartą per nakti-
nį žaidimą buvo matyti aiški pažan-
ga (o tie, kurie nežaidė, galėjo ramiai
miegoti).

Kas rytą ir vakarą skirtingas die-
nos komendantas(ė), tvarkingai uni-
formuota(s) (ir persijuosęs(usi) juos-
ta), vesdavo vėliavų pakėlimą bei nu-
leidimą, su taisyklingomis komando-
mis, raportais ir t. t. – visai taip, kaip
mokoma AM/GVM kursuose. Jeigu
niekad nesi to daręs, nėra taip jau
lengva pirmą kartą atsistojus prieš
šimtą ar daugiau žmonių. Tai dar vie-
na proga įgyti daugiau patyrimo ir
pasitikėjimo savimi. Per vėliavų nu-
leidimus visa stovykla dalyvaudavo
uniformuota.

Bendrai, ši stovykla pasižymėjo
ypatingu kūrybingumu. Vadovai tik-
rai įdomiai pristatė istorijos faktus
pasitelkdami žaidimus, žaismingus
apklausinėjimus bei vaidinimus.

Stovyklos uždarymo nesulaukę
turėjome išvykti, bet buvo labai malo-
nios penkios dienos ir vėsios naktys.

Pabaiga

Brolis Kazys
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Kaip diena ir naktis skiriasi
Lietuvos ir JAV parlamentų ban-
dymas nubausti narius, prasi-
žengusius etikai. Štai praėjusią
savaitę JAV Atstovų rūmų narys
Charles B. Rangel Rūmų etikos
komiteto buvo nubaustas viena
iš rimčiausių bausmių JAV Kong-
rese – censure – viešu nusižen-
gusio politiko elgesio pasmer-
kimu Atstovų rūmuose. Per visą
Kongreso istoriją tokios pabau-
dos sulaukė 22 Atstovų rūmų na-
riai. Lietuvos Seime, svarstant
dviejų jos narių – Lino Karaliaus
ir Aleksandr Sacharuk – prasi-
žengimus, nors pirmojo atveju ir
nueita toliau – Karaliui atimtas
Seimo nario mandatas, antra-
jam seimūnui nubausti pritrūko
Seimo narių balsų, arba – ryžto.
Tad formaliai vieno Seimo nario
pasmerkimas lyg ir įvyko, tačiau
nepasmerkus antrojo elgesio,
svarstyklės, deja, teisybės pusėn
nenusviro.

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Ramiojo vandenyno stovykla
„Žalgirio mūšis’’

ps. dr. Aras, ps. Daina (Aido žmona), ps. Aidas, ps. Daiva, ps. Daina, j. ps. Kristina
(Aro žmona).

Veik visi... Gilandos nuotraukos

Tęsinys iš lapkričio 17 d.
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,,DRAUGAS” — vienintelis lietuviõkas dienraõtis
uñ Lietuvos ribû. Vienintelis lietuviõkas laikraõtis,
kuris kasdien pasiekia JAV lietuviû visuomenê.

Seimas turi gėdytis,
bet ne apkaltos

KÊSTUTIS GIRNIUS

Lino Karaliaus ir Aleksandr Sacharuk apkalta sukėlė aistrų bangą.
Vieni pasipiktinę deputatai teigė, kad balsavimas padarė gėdą, ku-
rios niekas nenuplaus, kiti kalbėjo apie norą nueiti į pirtį ir išsiga-

rinti. Atmintis trumpa, pyktis atsirenkantis.
Seimas sėdėjo, sudėjęs rankas, kai teoriškai jam atsakingas premjeras

padovanojo viešbutį savo draugei, kai grupė parlamentarų dalyvavo spau-
dos konferencijoje Maskvoje, kurioje nuo teisėsaugos besislapstantis parti-
jos vadovas žarstė nepagrįstus kaltinimus savo valstybei, kai parlamenta-
rai nutarė neatimti neliečiamybės iš dviejų prieš gėjų eitynes siautėjusių
deputatų. Vyravo kapų tyla, kai vyko neskaidrios privatizacijos, paslaptin-
gai praturtėjo kolegos, kai kanceliarinėms išlaidoms skirtais pinigais buvo
perkami servizai, odinės piniginės, prabangūs automobiliai. Šiame fone
apkalta – mažmožis.

Didesnę gėdą kelia tai, kad politiniais sumetimais Seimas dar kartą
ryžosi atsisakyti savo teisių ir galių, perduoti jas kitai valdžiai, tuo save
susilpnindamas ir, sakyčiau, pažeisdamas Konstitucijos dvasią, jei ne rai-
dę. Turiu omenyje konservatorių aiškinimą, kad Seimo nariai, balsuosian-
tys prieš Konstitucinio Teismo (KT) nutarimą, patys pažeistų Konstitu-
ciją. Tai žadą atimantis teiginys, juolab kad jį išsakė parlamentarai, kurie
turėtų būti puikiai susipažinę su Konstitucija. Ir su KT 1999 metų gegužės
11 dienos nutarimu, kad KT „nuosprendis nesaisto Seimo, priimančio
sprendimą dėl asmens konstitucinės atsakomybės. Kitaip būtų pažeistas
konstitucinis valdžių padalijimo principas.”

KT nutaria, ar deputatai pažeidė Konstituciją, bet Seimas turi nus-
pręsti, ar reikia atimti mandatus ar ne. Vienas dalykas – nustatyti, ar įvy-
ko nusikaltimas, kitas – nuspręsti, kokią reikia skirti bausmę, taigi nutar-
ti, ar yra atsakomybę švelninančių aplinkybių, ar nusikaltėliai verti pasi-
gailėjimo. KT nutaria, ar Konstitucija pažeista, bet Seimas sprendžia kaip,
jei iš viso bausti nusižengusiuosius.

Jei konservatoriai būtų nuoseklūs, jie turėtų stengtis pakeisti apkaltą
prižiūrinčius įstatymus ir Konstituciją, kad būtų nedviprasmiškai aišku,
kad po Seimo kreipimosi į KT Seimas nebeturi jokio vaidmens, o KT pri-
ima visus sprendimus. Būtų teisinė naujovė – Seimo nario apkalta, beveik
nedalyvaujant Seimui. Bet nemanau, kad kitų šalių parlamentai sektų
Lietuvos pavyzdžiu ir save sumenkintų.

Ne mažiau apmaudu tai, kad nesulaukus geidžiamų rezultatų Seime
tučtuojau pasipylė siūlymai kreiptis į KT dėl „išaiškinimo”. Atviriau ta-
riant, kilo mintis, kad KT, taigi kita valdžia, sutiks panaikinti suverenų
Seimo sprendimą. To gali siekti Seimo nariai, kuriems nerūpi Seimo insti-
tucinis orumas ir savarankiškumas, arba kurie pasiryžę įteisinti Seimą že-
minantį atvejį, kad galėtų panaikinti jiems nepriimtiną, bet teisėtą Seimo
sprendimą.

Tokia mintis išvis neturėtų kilti, nes akivaizdu, kad toks kreipimasis
būtų bergždžias. Vilniaus universiteto teisės profesorius Vytautas Nekro-
šius pažymėjo, jog „Konstitucija aiškiai pasako, kad balsuoja Seimas. Sei-
mas nubalsavo, išreiškė savo poziciją, ta pozicija yra, ir viskas. Ir čia KT
nieko nepasakys naujo.” Panašiai mano Mykolo Romerio profesorius Vy-
tautas Sinkevičius. Jis nurodė, jog Konstitucija aiškiai sako, kad mandato
panaikinimo klausimą gali spręsti tik Seimas: „KT negali panaikinti Sei-
mo nario mandato... tad teisinės išeities čia nėra, asmuo liko Seimo nariu
ir jis dirbs Seime.”

Jau kurį laiką Seimo nariai, pralaimėję balsavimą, kreipiasi į KT, vil-
damiesi, kad jis jiems suteiks tą pergalę, kurios negalėjo laimėti Seimo
salėje ir per rinkimus. Partijos, laimėjusios rinkimus, iš rinkėjų gauna tei-
sę priimti reikiamus įstatymus, tai rinkimų tikslas. Mažuma gali stengtis
kaišioti pagalius, vilkinti diskusijas ir t. t. Bet ji neturėtų elgtis kaip mažas
vaikas, kuris amžinai skundžiasi mokytojai, jog Onutė jį nuskriaudė ar Jo-
nukas ką nors ne taip padarė. Kaip minėjau, nuolatiniais kreipimaisis Sei-
mo nariai atsisako savo teisėtų galių, pradeda perleisti įstatymų leidybą
KT, skatina jį užgrobti kitai valdžiai priklausančias teises ir galias.

Itin ydinga, kai Seimas prašo KT daryti sprendimą dėl klausimų, ku-
rie priklauso išskirtinai Seimo kompetencijai, kuriuos reikia prižiūrėti
Statutu ir kitais potvarkiais. Šio Seimo pradžioje buvo atsiklausta KT, ar
parlamentarai gali didinti sau atlyginimus, kokia papildoma veikla jie gali
užsiimti. Tai yra Seimo vidaus tvarkos reikalai, į kuriuos kitos valdžios ne-
turėtų kištis. Sulauksime dienos, kai deputatas prašys KT nutarti, ar vai-
ko maitinimas Seime suderinamas su deputatės orumu, kiek ilgai Seimo
nariai gali pietauti. Mėginimas atimti iš Seimo reikšmingesnį vaidmenį
savo narių apkaltos procese rodo, kiek toli pažengęs šis savigarbos atsisa-
kymas.

Nuolatiniai Seimo kreipimaisi į KT yra nesuprantami ir dėl kitos
priežasties. Seimo pagrindinis darbas yra įstatymų leidimas, tai – jų profe-
sija. Kiekvienas Seimo narys turi puikiausiai pažinti Konstituciją. Kons-
titucijos nesuvokiantis parlamentaras turėtų būti tokia reta būtybė, kaip
skaičiuoti nemokantis buhalteris ar vienakojis krepšininkas. Gal kokiais
itin sudėtingais atvejais jis gali suabejoti, ar numatomas įstatymas prieš-
tarauja Konstitucijos nuostatoms. Daugelį šitokių abejonių turėtų išsi-

MYKOLAS DRUNGA

„NATO laimėjo Šaltąjį karą, ir
tąsyk daug kas manė, jog tai sykiu
reikš ir aljanso pabaigą. Tačiau žvilgs-
nis į penktadienį ir šeštadienį (lapkri-
čio 20–21 d. – Red.) Lisabonoje numa-
tyto NATO šalių aukščiausiojo lygio
susitikimo darbotvarkę rodo, jog
Šiaurės Atlanto sutarties organizaci-
ja toli gražu nenugrimzdo į bereikš-
miškumą”, – taip susitikimo išvaka-
rėse rašė Stokholmo dienraštis „Da-
gens Nyheter”. Ir tęsė: „Žinoma,
galima kritikuoti įsikišimą Afganista-
ne, tačiau reikšminga, kad 28 šalys
narės laikosi krūvoje net ir po devy-
nerių metų karo.”

Madrido dienraščio „Razon” žo-
džiais, „NATO per savo viršūnių susi-
tikimą Lisabonoje sieks nustatyti
strategiją ateinančiam dešimtmečiui.
Neužsimota dar ilgesniam laiko tar-
pui tik dėl to, kad pasaulis šiandien
labai greitai keičiasi. 28-ių valstybių
atstovai patvirtins daug tų dalykų,
apie kuriuos jau užsiminė per grupės
G-20 viršūnių konferenciją Seule.
NATO ir toliau turės svarbų vaidme-
nį, nors jos pobūdis – regioninis ir ji
gerbia globalųjį Jungtinių Tautų
vaidmenį. Vis dėlto stiprėja noras
žiūrėti toliau savo sienų – Vidurže-
mio jūros dialogas ir bendradarbiavi-
mas su tokiomis šalimis kaip Austra-
lija, Naujoji Zelandija, Pietų Korėja ir
Japonija yra tokios sąveikos pavyz-
džiai.”

Priminsime, kad Ispanijos laik-
raščio minimas „Viduržemio jūros
dialogas” čia nurodo į tai, kad ši jūra
skiria NATO pietines šalis nuo visos,
daugiausia musulmoniškosios, Šiau-
rės Afrikos.

O Šveicarijos dienraštis „Neue
Zuercher” priminė ir galimą NATO
suartėjimą su Rusija: „Vis daugiau
svorio Maskvoje įgyja tie balsai, kurie
mažai vertina amžiną priešiškumą ir
todėl įsitikinę, jog Rusijai reikia NA-
TO ne mažiau negu NATO reikia Ru-
sijos tam, kad sukurtų euroatlantišką
saugumo struktūrą, bet ir kaip atsva-
rą Kinijai. Vakarų politikai, turintys
reikalų su Rusija, pabrėžia paskuti-
niu metu pasireiškusią pažangą po-
žiūrių suartėjimo atžvilgiu, pvz., Ru-
sijos parama sankcijoms prieš Iraną
ir atlydys santykiuose su Amerika.
Tačiau abu poslinkiai ant labai ne-
tvirto pagrindo. Lisabona čia galėtų
būti tolesnis žingsnis šia linkme. Bet
tam iš abiejų pusių reikia įveikti dar
daug nepasitikėjimo.”

Bretanijos regiono Šiaurės Vaka-
rų Prancūzijoje dienraštis „Ouest-
France” rašė, jog „viršūnių susitiki-
mas Lisabonoje, deja, išryškins ir vie-
ną nebuvėlį. Tai Europos Sąjunga
kaip tokia. NATO rūpinasi gynyba
Europoje, tačiau ne Europos apgyni-
mu. Bet visur Europoje mažinami gy-
nybos biudžetai, o tai kelia nerimą
amerikiečiams, kurie savo išlaidas ir-
gi nori mažinti. Taupymo politika ga-
lėtų būti proga geriau, labiau įtrauk-
ti europietiškąją apsigynimo politiką.
Britų ir prancūzų pastangos eina tru-
putį šia linkme, tačiau nepakanka-
mai. Ji remiasi iš esmės dvišaliu pag-

rindu”.
Lisabonos dienraštis „Diario de

Noticias” priminė, kad Portugalija
1949-aisiais buvo viena iš NATO stei-
gėjų ir jau kartą anksčiau buvo su-
rengusi aljanso viršūnių konferenci-
ją. Dabar ji vėl galės įrodyti savo įsi-
pareigojimą NATO. „Lisabonos pilie-
čių laukia dvi sunkios dienos su
griežtomis saugumo priemonėmis.
Tačiau teigiamoji pusė čia ta, kad val-
stybių ir vyriausybių vadovai pasitiki
Portugalijos gebėjimu suorganizuoti
renginį, kuriame bus sprendžiama
pasaulio ateitis. Tai – mūsų šalies
įvertinimas.”

Roterdamo dienraščio „NRC
Handelsblad” nuomone, NATO pri-
valo atsinaujinti iš esmės. Jis cituoja
jos generalinio sekretoriaus A. F. Ras-
mussen mintį, kad „Šiaurės Atlanto
sutarties organizacijai reikia įkvėpti
trečios gyvybės – pasidaryti NATO
3.0. Iki Šaltojo karo pabaigos ji tel-
kėsi į branduolinį Varšuvos sutarties
šalių atgrasymą. Po to ji susitelkė į
taikos palaikymo veiksmus ir savo
pačios plėtimąsi. Dabar NATO 3.0 tu-
ri lanksčiai ir greitai reaguoti į teror-
izmą, į atominių ginklų plitimo po
nenuspėjamas valstybes ir regionus,
piratavimo ir internetinio karo pavo-
jus. Pavyzdys yra Afganistano karo
veiksmai, kurie gresia virsti ilgalaik-
iu karu be greitos išeities. Tai reiškia,
jog aljansui, keliančiam sau gyny-
binius tikslus, reikia ir puolamųjų
strategijų”.

Anot Danijos dienraščio „Jyl-
lands-Posten”, „jei šalys narės ne-
supranta, kokią atsakomybę jos turi
už naujos strategijos priėmimą, bus
niūru. Daugelis vidinių prieštaravi-
mų neleidžia, kad NATO išnaudotų
visas savo galimybes. Jeigu Jungtinės
Amerikos Valstijos ir Europa neapsis-
pręs už bendradarbiavimą ir bendras
vertybes, šitas susitikimas baigsis
nusivylimu ir pražiopsotomis galimy-
bėmis. Raktas į NATO ateitį glūdi
naujoje strategijoje, kadangi ši yra
pripažinimas, jog grėsmės pasikeitė.
Kai visos pusės tai supras, NATO ir
ateityje pasiteisins kaip tas aljansas,
kuris gali užtikrinti mūsų saugumą“.

Kitą požiūrį pateikė Honkonge išei-
nantis laikraštis „Takungpao”. Jo
žodžiais, „net pačios NATO sluoks-
nių vertinimu, Šiaurės Antlanto san-
tarvės šalims šiuo metu niekas negre-
sia, kas prieš jas imtųsi įprastinio ka-
ro. Didžiausia baimė NATO šalims
turėtų kilti iš neįprastinės grėsmės
scenarijų. Tačiau tokiai pasitikti ne-
reikia šitokios milžiniškos saugumo
struktūros. Todėl aljansui iškilo jo
buvimo prasmės krizė. Galima laukti,
kad su Rusijos įglaudimu vis svar-
besnė taps politinė organizacijos
funkcija, o jos karinis pobūdis ilgai-
niui išblės. Iš ten žingsnis iki NATO
panaikinimo nebetolimas.”

Lrt.lt

Mykolas Drunga – JAV lietuvių
ir Lietuvos žurnalistas, visuomenės
veikėjas. Nuo 2004 m. gyvena ir dir-
ba Lietuvoje, yra Išeivijos studijų cent-
ro, Lietuvos radijo bendradarbis.

Rusijai reikia NATO ir NATO
reikia Rusijos?

Nukelta į 9 psl.
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„Saulutės” susirinkime – pasidžiaugta praėjusiais
renginiais, pasiruošta naujiems

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Ketvirtadienį, lapkričio 4 d., pas
pirmininkę Indrę Tijūnėlienę vyko
Lietuvos vaikų globos būrelio „Sau-
lutė” susirinkimas. Jo metu buvo ap-
tarti neseniai įvykę labdaros koncer-
tai Lietuvių Dailės muziejuje, Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont, Illinois –
solistų Antano Zakarausko su Nida
Grigalavičiūte ir skaitove Aušra Ja-
saite-Paulauskiene, akompanuojant
pianistui Ričardui Sokui bei Juilliard
mokyklos doktoranto pianisto Edvino
Minkštimo.

Aqua dangoraižyje – karoliukų
vėrimas

Buvo malonu prisiminti spalio
mėnesį dr. Rasos ir dr. Patrick Mc-
Carthy suruoštą renginį „Saulutės”
veiklai paremti. Jie sava iniciatyva
jau antrą kartą sukviečia draugus,
supažindina su „Saulute” ir pasiūlo
skirti auką vargingai gyvenantiems
vaikams Lietuvoje. Kaip ir pernai, šį-
met renginys vyko Čikagos miesto
centre, Aqua dangoraižio pobūvių
kambaryje.

Spalio pirmos dienos ryte į Aqua
rinkosi moterys išmokti pasigaminti
papuošalus – karolių vėrinėlius ir
apyrankes. Dr. Rasa atnešė darbe-
liams reikmenis – karoliukų, segtu-
kų, vielučių, siūlų, gumyčių ir t. t. Be
to, kiekviena atvykstanti atsivežė ir
savo senus vėrinėlius, kurie buvo iš-
ardyti ir padėti bendram naudojimui.
Visos buvo labai dėkingos Daliai
Stankaitienei ir Otilijai Kasparaitie-
nei, kurios mielai pamokė vėrinėlių
paslapčių. Besivaišinant ir dalijantis
įspūdžiais visos pasipuošė savo me-
niškais kūrinėliais, o kai kurios jų net
paaukojo „Saulutei” parduoti mugė-
se.

Išėjus į gėlynais apsodintą terasą,
kur vilioja ir baseinas, ypač matyti,
kad Aqua dangoraižis yra dar vienas
įdomus Čikagos architektūros šedev-
ras. Vardas tinka, nes dangoraižis iš-
dygęs netoli Michigan ežero ir Čika-
gos upės. Pats 82 aukštų (265 m) pas-
tatas yra stiklinis, bet skiriasi nuo ap-
linkinių savo vingiuotais, lyg bangos
balkonais. Dangoraižis buvo stato-
mas nuo 2006 iki 2010 metų. Iš jo at-
siveria panorama į Millenium Park,
Navy Pier bei Čikagos miesto centrą
su gražiuoju baltu Wrigley Building.
Išėjus iš pastato, po miestą galima
vaikščioti pagrindinėmis gatvėmis ar-
ba prie jo prijungtais požeminiais

kuluarais – „pedway”, kuris tarnauja
ne tik kaip perėja, bet ir turi įvairias
parduotuves.

Aqua yra įspūdinga, masyvi
skulptūra miesto centre, prie Ran-
dolph ir Columbus gatvių. Teigiama,
jog tai yra aukščiausias JAV pastatas,
suprojektuotas architektūrinės ben-
drovės, kurios vadovė yra moteris.
Architektė Jeanne Gang, 1964 m. gi-
mimo, 1986 m. University of Illinois
gavo bakalauro laipsnį Science ir Ar-
chitecture srityje, studijavo Šveica-
rijoje, o 1993 m. Harvard University
apsigynė Master of Architecture with
Distinction laipsnį. Ji ne tik įkūrė sa-
vo bendrovę „Studio Gang Archi-
tects”, bet ir profesoriauja Illinois
Institute of Technology, Harvard, Ya-
le ir Princeton universitetuose.

Kiti labdaros
renginiai

Dėkojame ir kitiems, sava inicia-
tyva suruošusiems labdaros rengi-
nius „Saulutei”, pvz., Nidai Verach-
tert ir jos draugėms, Ateitininkų na-
muose sukvietusioms visuomenę į vy-
no ragavimo vakaronę; Audriui Gu-
danavičiui ir Giedriui Memėnui su
Andriumi Buču, „Kunigaikščių užei-
goje” surengusiems linksmavakarį,
kurio metu net septyni vaikučiai susi-
laukė rėmėjų (metinė auka 360 dol.).

Dėkojame Dainai Siliūnienei, ku-
ri per Gediminą Stanaitį sukūrė
„Saulutei” tinklalapį – sunlightor-
phanaid.com. Marytė Černiūtė sutiko
talkinti teikiant žinias jam.

Pasirengimas Kalėdinei mugei

Susirinkime buvo aptartas daly-
vavimas Pasaulio lietuvių centro ka-
lėdinėje mugėje, kuri įvyks gruodžio
11–12 dienomis. Su dėkingumu prisi-
minėme Aušros Saulienės suorgani-
zuotas talkininkes, „Saulutei” kepu-
sias kūčiukus, meduolinius grybukus,
Adelę Lietuvninkienę, palepinančią
vaikučius gardžiu liukru teptais
„happy face” pyragaičiais. Dėkojame
Dainos Siliūnienės namuose kepu-
sioms meduolių namelius bei mergai-
tės ir berniuko pavidalo su tautiniais
rūbais pyragaičius. Dėkojame Vidai
Maleiškienei už baltus sūrelius, o Ba-
niutei Kronienei – už spanguolių uo-
gienes. Tikimės, kad ir šįmet „Saulu-
tė” galės pavaišinti įdomiais skanės-
tais bei pateikti kitų naujovių „Saulu-
tės” prekystaliuose. Dėkojame ir
tiems, kurie jau viskuo apsirūpinę,
nieko daugiau nebeperka, bet ne-
praeina „Saulutės” stalo nepalikę au-
kos vaikučiams.

Paremti trys paramos reikalingi

Iždininkė Ramunė Račkauskienė
pranešė, kad 2010 m. iki lapkričio
pradžios per „Saulutę” į Lietuvą iške-
liavo 116,000 dol. Išlaidos mažos – at-
lyginimai už labdaros renginius, už
siuntinius šeimoms per „Atlantic Ex-
press”, už ataskaitas spaudoje. Daug
išlaidų, ypač kelionės į Lietuvą bei
sekretorių Laimos Braune ir Birutės
Nalienės siunčiamos padėkos už au-
kas, padengiamos „iš savo kišenės”.

Be nuolatinės paramos
konkretiems vaikams, šei-
moms, studentams, popamo-
kiniams užsiėmimams dienos
centruose, „Caritui” Alytuje
ir Kaune, parapijiniams ir šei-
myniniams bei internati-
niams vaikų namams, „Rugu-
tei”, paramos neįgaliesiems,
ypač per Danos Migeliovos
vadovaujamą „Vilties” drau-
giją, paskutiniame pinigų pa-
skirstyme buvo paremta Ru-
andoje besidarbuojančio kun.
Hermano Šulco įkurta
„Jaunimo sodyba” prie Kre-
tingos, „Algojimo” neįgaliųjų
fondas ir Valentinas Audze-
vičius, 22 m. vyras, netekęs
abiejų rankų nuo alkūnės į
viršų.

Kun. Šulco ,,Jaunimo sodyba”

Atgavęs senelių žemes prie Kre-
tingos, kun. H. Šulcas prieš 10 metų
įkūrė sodybą – prieglobstį pagalbos
reikalingiems vaikams. Padėkos laiš-
ke jis rašo, kad dabar čia kuriasi eko-
logiškas ūkis. „Esu laimingas, kad po
ilgo ieškojimo suradau jauną ūkinin-
ką, kuris su savo žmona ir 8 mėn. vai-
kučiu sutiko čia ūkininkauti. Kol kas
turime arklį, tris poniukus, žąsų, an-
čių, vištų, gražią ožką ir kiaulytę, grei-
tai turėsime ir karvę... Šiaip per vi-
sus metus visais savaitgaliais vyksta
globa. Vaikams iš neturtingų šeimų
(iš jų kai kurios socialiai nelaimingos)
ir per visas atostogas rengiamos sto-
vyklos. Jais pastoviai rūpinasi keli
auklėtojai ir jų pagalbininkai. Vasa-
ros metu Jaunimo sodyba – pilna pil-
nutėlė...” Čia jaunimui teikiamas
žmogiškas auklėjimas Kristaus Evan-
gelijos dvasia.

,,Algojimo” fondas rūpinasi
neįgaliais vaikais

Su „Algojimo” fondu, kurio stei-
gėja ir vadovė yra Aušra Stančikienė,
mus supažindino pianistas Edvinas
Minkštimas. Fondo siekis – visokerio-
pa pagalba neįgaliems vaikams ir jų
šeimoms. A. Stančikienė teigia, jog
pagal statistiką Lietuvoje gyvena apie
30,000 neįgalių vaikų, daug jų – ne-
pilnose šeimose, nes dažnai tėtis, ne-
atlaikęs sunkumų, šeimą palieka.
Neretai mama negali dirbti, prižiūri
ligoniuką. Pagalba šeimai sunkiai pri-
einama, jei ji gyvena atokiau nuo di-
desnių miestų, tokios šeimos atsidu-
ria už galimybių ribų, skursta. Augin-
dama savo sunkios negalios sūnų Al-
giuką, Stančikienė sukaupė nemenką
žinių ir patirties kraitį, kuriuo dali-
jasi su kitais.

Protezai rankų netekusiam
vaikinui

Valentinui Audzevičiui skyrėme
auką padėti įsigyti protezus. Jis, dirb-
damas pas ūkininką prie šiaudų pre-
so, neteko abiejų rankų aukščiau al-
kūnių. Ramygalos parapijos „Cari-
tas” vedėja Angelė Kielienė rašė: „Pa-
žįstu Valentiną nuo vaikystės. Jis yra
darbštus, sąžiningas ir nuoširdus vai-
kinas, patyręs daug gyvenimo negan-
dų. Rankų protezai leistų bent šiek

Po renginio Aqua dangoraižyje.

Po „Saulutės” surengto solistų A. Zakarausko, N. Grigalavičiūtės, skaitovės A. J. Paulaus-
kienės su pianistu R. Soku koncerto.
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tiek palengvinti negalią.” Norintys
padėti Valentinui gali atsiųsti auką
„Saulutei”, kurią persiųstumėme Va -
len tinui Audzevičiui. Siųskite adresu:
„Saulutė” arba „Sunlight Orphan
Aid”, 414 Freehauf St., Lemont, IL
60439.

Padėkos

Susirinkime buvo peržiūrėti gau-
ti padėkos laiškai. Iš studentų laiškų:

„Stengiuosi gerai mokytis, bet ir
būti aktyvi fakulteto gyvenime... Šiuo
metu sumažėjo mūsų šeimos paja-
mos. Nei aš, nei brolis negalime dirb-
ti, nes studijuojame dieninėse studi -
jo se. Sesuo dar mokosi mokykloje.
Su stab džius įmonės veiklą, kurioje
dir ba tėtis, jo gaunami pinigai labai
sumažėjo, o mama gauna mažesnę
nei minimali alga...”

„Studijuoju pagal elektronikos
technikos specialybę... Kiek galima,
sten giuosi išsiversti pats, t. y. iš anglų
kalbos išverčiu straipsnius, tai sutai-
sau kompiuterį, bet šiuo metu stu-
den tams nėra lengva susirasti pasto-
vų darbą...”

„Baigusi 12-ka klasių įstojau į
Kau no miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegiją. Čia studijuosiu žemėtvarką.
Jūsų paramą skirsiu pragyvenimui,
stu dijų reikmenims bei mokesčiams
už bendrabutį.”

„Esu Jums be galo dėkinga už
tokią didelę finansinę pagalbą. Tik
Jū sų dėka aš galėjau studijas pradėti
šiais metais, esu labai laiminga!”

„Noriu ištarti labai didelį ačiū už
suteiktą paramą studijoms. Noriu iš
gyvenimo pasisemti kuo daugiau ir
pasiekti savo laimę, sukurti viską sa -
vo mis rankomis... Studijuoju ekono -
mi ką, myliu matematiką, taip pat
turiu hobi – rankdarbius. Mano sva-
jonės, siekiai, kurių nenoriu paleisti
iš rankų, ir Jūsų dėka, Jūsų pagalba
suteikia man galimybes į pilnavertiš -
kesnį gyvenimą...”

„Neturiu žodžių, kaip Jums dė-
ko ti už pervestus pinigus į mano sąs -
kaitą. Kaip tik šiuo metu man reikia
nusipirkti kompiuterį, kuris man rei-
kalingas įvairiems su architektū ros
studijomis susiejusiems darbams at-
likti. Mama neturi galimybių man pa-
dėti, ji labai daug dirba, tačiau at -
lyginimas nedidelis, o tėtis po širdies
problemų turi 60 procentų nedar bin -
gumą, nors savo darbą labai myli...”

Jauna motina dėkoja už galimy-
bę nusipirkti vaistų bei maisto: „Nu -
sipirkome bulvių maišą iš turgaus,
sau batus ir vaikui kelnytes su megz-
tuku. Dukrytė buvo labai laiminga,
kad galėjau ją apipirkti, ir valgyti bu-
vo...” Ligonė moteris įdėjo savo, duk-
rytės ir savo vyro nuotraukėlę ir visą
pluoštą kvitų nuo pirkinių.

Aldonai Ješmantienei Aniceta
Žiauberienė pranešė apie paremtuo-
sius Šilalėje: studentė, kurios tėvas
mi ręs, mama – onkologinė ligonė;
stu dentė, kurios tėvai išsiskyrę, o

ma  ma augina 4 vaikus; studentė, ku-
rios tėvai šiuo metu netekę darbo ir
augina tris vaikus, ir t. t.

Nors daugelis Lietuvoje, atrodo,
no ri studijuoti vadybą, įdomu rasti
tokių, kurie studijuoja griežtus moks-
lus, pvz., mediciną, ekologiją ir ap lin -
kotyrą, biomedicininę diagnostiką ir
panašiai.

Su vyru auginanti 4 vaikus, moti-
na dėkoja „Saulutei”: „Už jūsų skir-
tus pinigėlius mūsų šeima įsigijo tris
paršelius – juos auginsime mėsai. Li-
kusią dalį pinigų skiriame malkų pir -
kimui... Malkas perkame tiesiog miš-
ke, paskui jas ruošiame ir parsiveža-
me patys ir naudojame visus metus.”

Remiamos mergaitės motina rašė
rėmėjai: „Iš visos širdies dėkoju už
pagalbą mūsų šeimai po nelaimės –
gaisro. Su Jūsų parama mes galėjome
baigti atstatyti sudegusį pastatą.
Gau tus iš Jūsų pinigėlius skyrėme
pirk ti apšiltinimo medžiagai, kurią
dė jome tarp sienų ir ant lubų sudegu-
siame pastate, kur žiemos metu lai -
kome visas atsargas – daržoves, bul -
ves, grūdus. Dabar mes su Jūsų pa -
galba pilnai pasiruošėme žiemai...”

Nuoširdžiai rašo mokinukas: „Aš
mokausi devintoje klasėje. Man mok-
slas sekasi nelabai gerai. Norėčiau
Jums padėkoti už skiriamus pinigus.
Ačiū!”

Gražina Landsbergienė, dėkoda -
ma už paramą studentams, sako:
„No  rėtųsi, kad bendruomenė bręstų,
labiau vertindama savo kraštą, kul-
tūrą, papročius (...), nukreipiau dė -
mesį Vilniaus krašto mokykloms. Pa-
sinaudojau geranoriška  L. A. Ste pai-
čių ir A. Markevičiaus parama ir
pen kiose mokyklose paskelbiau raši -
nių konkursą ‘Vytautas Didysis, Žal-
girio mūšis. Kokia reikšmė mums?’
Mokyklos šiomis akcijomis labai džiau-
giasi, padarau joms įvairių išvykų,
kartais net į užsienį... Kiek galime,
vis dar aktyviname veiklą paramos
srityje.” 

„Saulutės” paramą gavo filologi-
jos studentas. Sveikatos mokslų fa -
kulteto studentė bei Pedagoginio uni-
versiteto studentas.

Nesinori reklamuotis. Norisi
krikš čioniškai, tyliai, pagal galimybes
padėti į nelaimę patekusiems. Tačiau
reikia, kad visuomenė žinotų, jog at-
siunčiamos aukos nenueina veltui.
Jau dina aukos, gaunamos mirusiųjų
pagerbimui, džiugina gaunamos su -
kaktuvių bei švenčių progomis, o
ypač stebina jauna pora, kuri sutuok-
tuvių proga užuot padovanojusi do-
vaną sau, pasisiūlė paaukoti Lietuvos
vaikams! Todėl visiems aukojantiems
dėkoja „Saulutės” valdyba – pirm. I.
Tijūnėlienė, vicepirm. Raminta Mar-
chertienė, iždininkė Ramunė Rač-
kauskienė, sekretorės Laima Braune
ir Birutė Nalienė, Florida skyriaus
pirm. Birutė Kožicienė bei JAV Ryti-
nio pakraščio atstovai  Robert  Du da
ir Ginger Houghton ir visos „Sau-
lutės”. Ačiū!

Nenuostabu, kad atsiliepdamas į
mano pastabas dėl 1941 metų Laiki -
nosios vyriausybės rašiniu „Apie ‘Re -
kašiaus srovės žmones’” (,,Draugas”,
2010 m. lapkričio 5 d.), Zenonas Re -
ka šius nepastebėjo ryšių tarp Santa -
ros-Šviesos ir prieškario tautininkų:
gy venant demokratijoje nemiela pri -
si minti savo gerokai fašistavusius tė-
vus. Tačiau tie ryšiai yra – Santara-
Švie sa susiformavo kaip prie naujų
sąly gų prisiderinę jaunieji tauti nin -
kai.

Pradėkime su Vincu Rasteniu,
vie  nu iš pagrindiniu Santaros ideolo -
gų. Iš ateitininkų pašalintas, Raste -
nis tapo tautininkų pareigūnu ir pro-
pagandistu: visą dešimtmetį jis gynė
moksleivių ateitininkų uždarymą ir
prieš ateitininkus nukreiptą policijos
veiklą. Liberalizmo – atvirumo ir pa -
kantos prasme – to meto jo raštuose
nėra. 

Kitas svarbus Santaros ideologas
buvo Vincas Trumpa. Savo žurnalis -
tinę karjerą jis pradėjo kaip atviras
fašistas. Po metų kitų fašizmo ats isa-
kė, bet pasiliko ištikimas tauti ninkas.

Reikia prisiminti ir Alantą, nors
Santaros veikloje jis pastebimas tik
pradžioje. Šis dar 1940 metais apgai -
lestavo, kad tautininkai per mažai
ateitininkų uždarė kalėjimuose. 

Vytautas Kavolis buvo tauti nin -
kų pareigūno sūnus. Nežinau, ar
Ras tenio skatinamas, prieš užmig da-
mas dėkingumo kupina širdimi jis
prisimindavo Tautos vadą. Tačiau
prieš ateitininkus nukreiptos kalbos
turėjo jį veikti nuo pat vaikystės:
atei  tininkai – tai pogrindžio pelėsiai,
negalintys teigiamai dirbti, nes nenu -
silenkė Tautos vado valiai, o naudin-
gas darbas tegalimas sekant Vado di-

rek  tyvomis.
Nežinau, kokioje šeimoje gimė

Al girdas Julius Greimas. Tačiau ir jis
rodo tautininkiško auklėjimo žymių.
Ligi gyvenimo galo jis pasiliko ištiki-
mas Antano Smetonos kultui, o karo
metu, vos pasitraukęs į Vakarus, su
ži nomais tautininkais įsiliejo į anti -
katalikišką Klevo konspiraciją.

Sunku Santarą įsivaizduoti be
,,Tabor Farmos”. Jos savininkas Ba-
chu nas buvo vienas iš pagrindių emi-
gracijos tautininkų ir Smetonos glo -
bėjas Amerikoje. Bachunas rėmė bū-
tent Santarą, o ne ateitininkus, skau-
tus ar šiaip lietuvišką jaunimą. Beje,
apie sukilimą ir Laikinąją vyriausybę
Smetona sužinojo atostogaudamas
,,Tabor Farmoje”.

Yra ir idėjinis tęstinumas. Pavyz -
džiui, tvirtinimas, kad Santara nėra
ideologinė, bet visus geros valios lie -
tu vius telkianti organizacija, gražiai
įsiterpia į prieškario tautininkų ideo-
logiją. Bet tai šiai progai per sudė -
tinga tema.

Ne vieni ateitininkai sudarė Lai-
kinąją vyriausybę. Dalyvavo ir liaudi-
ninkai. Tačiau išeivijos politikai savi-
tai susiklosčius, visuomenės aky se ji
tapo frontininkų (ateitininkų) nuosa-
vybe. Ir štai, vos paėmę valdžią, atei-
tininkai dar kartą įrodė, kad jie tėra
puvėsiai. Kaip kitaip paaiškinti faktą,
kad Laikinoji vyriausybė ne pareiškė
ištikimybės Tautos vadui ir nepasi-
kvietė tautininkų – būtent vie ninte-
lių nuoširdžiai besirūpi nan čių – tau-
tos gerove? Tautininkiškai auklė-
tiems, kam gaišti, aiškinantis kon-
tekstą ir ieškant dokumentų? 

Kęstutis Skrupskelis
Wagener, SC 

SANTAROS-ŠVIESA IR PRIEŠKARIO 
TAUTININKAI – IDÈJINIS TÊSTINUMAS YRA

Ačiū Vytautui Matulioniui už pri-
minimą, kad „vinis” yra moteriškos
giminės daiktavardis („Draugas”,
2010 m. spalio 8 d.). Ta proga prisimi -
niau įvykį iš mokyklos laikų.

Kartą klasėje per lietuvių kalbos
pa mokas priėjome prie daiktavardžių
linksniavimo, kurie turi galūnę -is,
bet yra moteriškos giminės. Mūsų
mo kytojas turėjo gabumų mus nuste-
binti savo lietuvių kalbos žodžių tur-
tingumu. Jis pasiūlė kiekvienam mo-
kiniui per 15 minučių surašyti žo-
džius – daiktavardžius su galūne -is,
bet moteriškos giminės. Daugiausiai
žodžių surašęs mokinys gaus saldai-
nių maišelį – ir jis iškėlė nemažą mai-
šelį saldainių, įvyniotų į spalvotus po-
pierėlius, mūsų vadintus „bambon-
kėmis”.

Kiekvienas stengėmės surašyti
kiek galima daugiau žodžių, nes lai-
mėti krepšelį saldainių buvo didelis
honoraras. Tais laikais vaikai gauda-
vo saldainių tik per Kalėdas arba ko-
kia geroji tetulė apdovanodavo vardo
dienos proga. Gerai prisimenu žo-
džius, kuriuos surašiau: ,,žąsis”, ,,an -
tis”, ,,avis”, ,,ašis”, ,,pilis”, ,,mintis”,

,,vil tis”, ,,naktis”, ,,akis”, ,,šalis”,
,,šir dis” ir ,,žuvis”. Klasėje buvome
keturi mokiniai, laikomi gerai besi-
mokantys lietuvių kalbą (tarp jų ir
aš). Tikėjau, kad vienas iš mūsų lai-
mės. Ir koks buvo nustebimas, kai
kon kursą laimėjo moksleivis, kurio
pažangumo vidurkis sukosi apie tre-
jetą. Jis surašė 19 žodžių! Ir dar la-
biau nustebome, kai jis, atidaręs mai-
šelį, ėmė visus vaišinti. Tas jo poelgis
pakėlė jo vertę mūsų akyse. Jis, ap-
lenkęs geriausiai besimokančius mo -
kinius, laimėjęs konkursą, „neužrie tė
nosies”, bet su visais draugiškai šven -
tė pergalę.

Tas įvykis paliko žymę visam ma-
no gyvenimui. Pagal lietuvišką patar-
lę – „Nesidžiauk radęs, neverk pame-
tęs”. Būk visada patenkinta ir nesidi-
džiuok,  jeigu esi pranašesnė už kitus.

Man būtų malonu, jeigu skaityto-
jai papildytų daiktavardžių su galūne
-is sąrašą. Galite rašyti į „Draugo”
laiškų skyrių arba mano el. paštu:
ebaršketis@AOL.com. Gal ne vieno
lie tuvių kalbos žodynas praturtės.

Eugenija Barškėtienė
Downers Grove, IL

MOTERIŠKA GIMINÈ�

Karoliai „Saulutei”. Indrės Tijūnėlienės nuotraukos
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Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA) – Apie 700 žmonių šeštadienį susirinko į mi-
tingą prie Vyriausybės rūmų, kad pareikštų nepasitenkinimą aukštomis šildy-
mo kainomis, pasmerktų valdininkų bei energetikos monopolininkų savivalę
šildymo sektoriuje. Susibūrimo dalyviai numato pateikti konkrečius reikala-
vimus Vyriausybei: nutraukti centrinės valdžios spaudimą Ukmergės ir kitoms
savivaldybėms, kurios peržiūri sutartis su šilumos tiekėjais, bei decentralizuoti
šilumos tiekimą, suteikti daugiau įgaliojimų savivaldybėms nustatant kainas,
uždrausti sandorius tarp susijusių įmonių ir kt.                          ELTA nuotr.

V. Landsbergis ragina palaikyti prezident∂s veto 

I. Jurgeleviçiùtè paleista î laisvê�
NATO ir Rusija kalba apie bendradarbiavimâ�

Vilniuje vyko Aušros vartû atlaidai
Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA) –

Vilniaus Aušros vartų šventovėje sek-
madienį baigėsi aštuonias dienas tru-
kę tradiciniai Gailestingumo Motinos
globos atlaidai. Visą savaitę Aušros
vartų koplyčioje ir Šv. Teresės baž-
nyčioje vykusių atlaidų aštuondienio
tema  – ,,Marija – Dievo ir žmonių
tarnaitė”.

Šv. Mišios buvo aukojamos ne tik
lietuvių ir lenkų kalbomis, bet ir ru-
sų, baltarusių, ukrainiečių, ispanų,
italų, vokiečių, prancūzų, anglų kal-
bomis, kuriomis kalbant galima iš-
girsti Vilniuje. Taip pat atskirose šv.
Mišiose, kurias aukojo Vilniaus arki-
vyskupijos ganytojai ir kunigai, kas-
dien buvo meldžiamasi už kunigus,
vienuolius, vaikus, mokytojus, kate-
chetus, jaunimą. Per pamaldas giedo-
jo įvairių Lietuvos parapijų, bažny-
čių, katedrų chorai, choralo grupės,
sakralinės muzikos ansambliai.

Pirmos ypatingos Aušros vartų
Dievo Motinai pagerbti skirtos iškil-
mės prie stebuklingojo paveikslo bu-
vo surengtos po 1706 m. Vilniaus
gaisro. Daug vilniečių teigė patyrę
Marijos pagalbą, kai kas net tvirtino
regėjęs, kaip Ji pati, pakilusi viršum

Šv. Teresės bažnyčios ir koplyčios, ge-
sinusi liepsnas. Nuo to laiko kasmet
gegužės 18 d. prie Aušros vartų savo
noru rinkdavosi viso Vilniaus orkest-
rai, kurie nuo aušros iki sutemų
grieždavo Švč. Mergelei įstabiausias
melodijas. Šis paprotys nunyko, 1715
m. sudegus medinei koplyčiai. Nuo
1735 m. kasmet antrąją lapkričio sa-
vaitę Aušros vartuose imta švęsti
Dievo Motinos Globos šventę. 1761
m. buvo įsteigta Švč. Mergelės Mari-
jos globos brolija, kuriai 1773 m. po-
piežius Klemensas XIV davė dvi pri-
vilegijas. Pirmoji privilegija suteikė
atlaidus brolijos nariams jų įstojimo į
broliją ir Marijos Globos šventės die-
ną. Antroji atlaidų privilegija suteik-
ta šv. Mišioms už mirusius brolijos
narius. Nuo to laiko Marijos Globos
šventė išaugo į iškilmingus aštuonias
dienas trunkančius Aušros vartų
Gailestingumo Motinos Globos atlai-
dus. Atlaidai būdavo užbaigiami ge-
riausių miesto solistų ir miesto orkest-
ro iškilmingai atlikta litanija. Dabar
Didieji Globos atlaidai švenčiami aš-
tuonias dienas tą lapkričio savaitę, į
kurią patenka 16-oji mėnesio diena.

Atkelta iš 1 psl. 1991 m.
lydin-čiame įstatyme, kad Sovietų
Sąjungos pilietybė buvo primesta. O
įstatyme yra kažkokie netekusieji
pilietybės. Kur jie ir kada jie neteko,
kas turėjo teisę atimti? Joks okupan-
tas neatė-mė”, – aiškino V.
Landsbergis.

Anot profesoriaus, netekusiais
pilietybės galima laikyti nebent tuos,
kurie po 1990 m. kovo 11-osios pri-
ėmė kitą pilietybę ir automatiškai ne-
teko ankstesnės. Bet šiuo atveju jos

niekas iš jų neatėmė. V. Landsbergio
teigimu, visus šiuos dalykus reikėtų
rimtai apsvarstyti ir priimti jau aiškų
bei nesupainiotą svarbius valstybės
reikalus sprendžiantį įstatymą. 

Prezidentė vetavo dvigubos pilie-
tybės ribas išplečiantį Pilietybės įs-
tatymą dėl galimos prieštaros Kons-
titucijai. Įstatymas Seimui grąžintas
dėl straipsnių, kurie dvigubą piliety-
bę leidžia įgijusiems Europos Sąjun-
gos ar NATO valstybės pilietybę, ir
išplečia galimybes gauti Lietuvos pi-

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA) –
Šokių projekto ,,Šok su manimi” fil-
mavimo metu šeštadienio vakarą dėl
įtarimų vagystėmis sulaikytai daini-
ninkei Irmai Jurgelevičiūtei pavyko
įkvėpti laisvės oro. Pirmadienį Vil-
niaus 1-asis apylinkės teismas 38 me-
tų kaunietę paleido į laisvę. Proku-
roras, prašęs suimti dainininkę 10
dienų, kiek vėliau spręs dėl kardo-
mosios priemonės.

Moteris teisme neigė jai mestus
įtarimus, bet prisipažino, kad jos tė-
vų namuose pareigūnai per kratą ra-

do ,,Šok su manimi” dalyvių asmeni-
nių daiktų. Dainininkė nepanoro aiš-
kinti, kodėl vagiliavo, ir pabrėžė, kad
po šio nemalonaus įvykio ir toliau
planuoja rengti koncertus.

I. Jurgelevičiūtė buvo sulaikyta
su įkalčiais – ji iškraustė rankinę su
pinigais, kurią užkulisiuose specialiai
buvo padėję kriminalistai. Ikiteismi-
nis tyrimas dėl vagysčių pradėtas
prieš kelias savaites, kai policija gavo
televizijoje besifilmuojančių šokėjų,
dainininkų ir aktorių pareiškimus dėl
dingstančių pinigų ir daiktų.

Mėnaičiuose atidengtas paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

ISM – tarptautinis îvertinimas
Vilnius, lapkričio 23 d. (Delfi.lt)

– ISM Vadybos ir ekonomikos univer-
sitetas tarptautiniame universitetų
vertinime „Eduniversal” pelnė ketu-
rias iš penkių galimų palmių šakelių
ir atsidūrė tarp stipriausių dviejų
šimtų verslo universitetų. Tai aukš-
čiausias įvertinimas Lietuvoje ir vie-
nas aukščiausių visame Vidurio bei
Rytų Europos regione. 

ISM rektoriaus dr. Nerijaus Pa-
čėsos teigimu, universiteto pripažini-
mas tarptautiniu mastu yra ypač
reikšmingas aukštojo mokslo institu-
cijai. Į aukščiausią kategoriją „Uni-
versal Business Schools” pateko ir
penkias palmių šakeles gavo 100 vers-
lo mokyklų, tarp jų, kaip ir pernai,
įsitvirtinę JAV Harvard University,
Didžiosios Britanijos University of
Oxford ir University of Cambridge,

Norvegijos vadybos institutas BI ir kt. 
ISM Vadybos ir ekonomikos uni-

versitetas, įvertintas 4 šakelėmis, pa-
teko į antrą „TOP Business Schools”
pasaulio verslo universitetų kategori-
ją. Baltijos vadybos institutas (BMI)
ir Vilniaus universiteto Tarptautinio
verslo mokykla, kaip ir praėjusiais
metais, surinko po 3 šakeles, Vytauto
Didžiojo universiteto ekonomikos ir va-
dybos fakultetui suteiktos 2 šakelės. 

„Eduniversal” vertinime  iš viso
dalyvauja 1,000 verslo universitetų ir
mokyklų, sugrupuotų į 9 akademines
zonas: Afrikos, Šiaurės Amerikos, Lo-
tynų Amerikos, Centrinės Azijos, Eu-
razijos ir Vidurio Rytų, Rytų Euro-
pos, Vakarų Europos, Tolimųjų Rytų
ir Okeanijos, ir atstovaujančių 153
šalims. 

Atkelta iš 1 psl. toliau kai ku-
riose valstybėse bandoma turėti di-
desnės įtakos, ar nebus vėl kalbama
apie kokius nors tikslus, ar nebus
bandoma kaip nors skaldyti NATO
valstybių, skirstyti jas į vienokias ar
kitokias”, – kalbėjo ministrė. 

Rusijos laikraštis ,,Kommer-
sant”, remdamasis neįvardytu diplo-
matu, pranešė, kad uždarame NATO
ir Rusijos posėdyje D. Medvedev pa-
siūlė sistemą, pagal kurią Maskva bū-
tų pasirengusi numušti bet kokį ob-
jektą, judantį link Europos per Rusi-
jos teritoriją ar Rusijos atsakomybės
sektorių, o NATO prisiimtų atsako-
mybę savo sektoriuose. Nėra iki galo
aišku, ar pagal Rusijos pasiūlymą jos
atsakomybės sektorius peržengtų
šalies vakarines sienas. 

Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės vyriausiasis patarėjas užsienio po-
litikai Darius Semaška sakė, kad Ru-
sijai NATO neleis kištis į priešraketi-
nės gynybos sistemos kontrolę ir val-
dymą. 

Paskelbtoje naujoje NATO stra-
teginėje koncepcijoje organizacija pa-
reiškė, kad ,,aktyviai sieks bendra-
darbiavimo dėl priešraketinės gyny-

bos su Rusija ir kitais euroatlanti-
niais partneriais”, tačiau organizaci-
jos atstovai teigė, kad apie bendrą sis-
temą kol kas nekalbama. 

,,Tai yra abiem pusėms labai
naudingas bendradarbiavimas, bet
neperžengiantis tam tikrų ribų, ne-
laužant NATO esmės, kad organiza-
cija visiškai užtikrina visos savo teri-
torijos gynybą”, – kalbėjo prezidentės
patarėjas. 

Bendradarbiavimas su Rusija
priešraketinės gynybos srityje nėra
vienintelis Lietuvos pareigūnams
nerimą keliantis klausimas. Oficia-
lusis Vilnius aktyviai stebi siūlymus
dėl įprastinės ginkluotės Europos ri-
bojimo, reikalaudamas, kad Baltijos
šalims prisiėmus įsipareigojimus bū-
tų išlaikomas abipusiškumo princi-
pas ir Rusijai. Anot pareigūnų,
NATO Baltijos šalis nuramino pa-
tvirtinusi specialius gynybos planus. 

,,Mes, gyvenantys šalia Rusijos,
suinteresuoti, kad mūsų kaimynai
būtų ne tik kad patikimi – gal šian-
dien sunku apie tai kalbėti, bet nu-
spėjami, kad su jais būtų galima ben-
drauti, aiškintis kai kuriuos dalykus”, –
pridūrė krašto apsaugos ministrė.

Radviliškis, lapkričio 23 d.
(ELTA) – Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė Radviliškio rajono Mėnaičių
kaime atidengė Lietuvos laisvės ko-
vos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario
16-osios Nepriklausomybės deklara-
cijos paskelbimui skirtą paminklą.

Apžiūrėjusi atstatytą Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio Tarybos vada-
vietės bunkerį, kuriame ir buvo pasi-
rašyta istorinė deklaracija, šalies va-
dovė pabrėžė, kad Nepriklausomybės
kovų vietos Radviliškio rajone prime-

na labai svarbius visai Lietuvai isto-
rinius įvykius. Pasak prezidentės, tai
geriausia pilietiškumo ir patriotizmo
mokykla ne tik jaunimui, bet ir
mums visiems.

Memorialą Mėnaičių kaime su-
daro atstatytas Lietuvos partizanų
vyriausiosios vadavietės bunkeris,
virš jo esanti klėtis ir šalia bunkerio
pastatytas paminklas, sukurtas skulp-
toriaus Jono Jagėlos. Jame įamžinti vi-
sų aštuonių deklaraciją pasirašiusių
partizanų vardai.

Atgijusi nepriklausomybès 
kovû istorija 



Pasaulio naujienos

DRAUGAS, 2010 m. lapkričio 24 d. treçiadienis 7

LONDONAS
Didžiosios Britanijos princo Wil -

liam ir Kate Middleton vestuvės vyks
balandžio 29 dieną Londono Vest -
minsterio abatijoje, bažnyčioje, kur
buvo pašarvota velionė princesė Dia -
na. Kaip pranešė karališkosios šei -
mos atstovai, pati pora pasirinko šią
datą, nes norėjo vestuvių pavasarį.
Be to, balandžio 29-ąją minima Šv.
Kot ry na Sienietė – jos ir princo suža -
dėtinės vardai sutampa. Gar sio joje
tūkstančio metų senumo Vest mins te-
rio abatijos bažnyčioje Londo no cen t-
re tuokėsi karalienė Eliza beth II, ši
šventovė yra įprasta britų karalių ir
karalienių karūnavimo vie ta. 

BERLYNAS
Vokietija 2011 metų liepą nu-

trau kia privalomą karinę prievolę ir
pereina į savanorišką karinę tarny-
bą. Karinė prievolė taikoma nebebus,
tačiau išliks šalies Konstitucijoje, sa -
kė Vokietijos gynybos ministras Karl-
Theodor zu Guttenberg. Šiuo metu
Vokietijos kariuomenėje tarnauja
250,000 karių. Po pertvarkos jų liks
tik 185,000. Šiuo metu atlikti priva-
lomos karinės prievolės šaukiami visi
jauni Vokietijos vyrai, tačiau asme -
nys, atsisakantys eiti į kariuomenę
dėl religinių ar moralinių įsitikini -
mų, gali vietoj privalomos tarnybos
rinktis socialinį darbą. Tikimasi, kad
kariuomenės pertvarkoms Vokietijos
parlamentas pritars gruodį. 

BELGRADAS
Belgrado teismas dėl karo nusi -

kaltimų per Bosnijos karą (1992–1995)
dviem serbams skyrė ka li nimo baus-
mes. Teismo duo me ni mis, šie vyrai
susiję 700 musulmonų kalinimu ir
žudymu Rytų Bosnijos Zvorniko
mieste. Brank Grujič už gro tų praleis
6 metus, o Brank Popo vič – 15 metų.
Prokuratūra su kri tikavo nuospren-
džius kaip nepa kan kamus ir paskel-
bė juos apskų sianti. Bausmės dydis
dėl aukų skai čiaus ir nusikaltimų
brutalumo esą yra neadekvatus. Per
Bosnijos karą žuvo 100,000 žmonių.
2,2 mln. gy ven  tojų buvo priversti
bėgti iš savo namų arba buvo išvary-
ti.

BRIUSELIS
Belgijos, Nyderlandų ir Vokie ti -

jos policija antradienį suėmė dešimt
islamistų, kurie įtariami planavę su -
rengti teroro išpuolį Belgijoje. Šie
areštai įvykdyti atliekant ,,tyrimą dėl
džihadistų tarptautinio teroro”, teigė
Belgijos federalinės prokuratūros at -
sto vas. ,,Belgijoje, Olandijoje ir Vo-
kietijoje buvo suimti iš viso dešimt
asmenų, kurie įtariami planavę į vyk -
dyti išpuolį Belgijoje”, – pridūrė jis.
Remiantis pranešimu, įtariamieji yra
iš Belgijos, Nyderlandų, Maroko ir
Čečėnijos. Prieš ką buvo rengiamas
są mokslas, kol kas nežinoma.

WASHINGTON, DC
Jungtinės Valstijos iškėlė į kos-

mosą didžiausią visų laikų žvalgybinį
palydovą. JAV žvalgybos tarnybos
NRO duomenimis, naktį į sekmadie-
nį iš Canaveral kyšulio pakilusi ne-
šančioji raketa ,,Delta 4” išvedė paly-
dovą į orbitą. Oficialios žinybos nepa-
teikia duomenų apie šios misijos tiks-
lą ir palydovo veikimo būdą. NRO
pranešė tik tiek, kad dirbtinis dan-
gaus kūnas yra ,,daug metų tru kusio
sunkaus darbo rezultatas”.  Ameri-
kiečių žiniasklaidos teigimu, palydo-
vas padės klausytis galimų JAV prie-
šų pokalbių.

WASHINGTON, DC
Į uždarą oro erdvę virš Wash -

ington pirmadienį įskrido nedidelis
lėktuvėlis, sukeldamas pavojų. Lai ki-
nai iš dalies Baltųjų rūmų buvo eva -
kuoti žmonės, į orą pakilo du naikin-
tuvai ,,F–16”. Jie nulydėjo ,,Cessna
182” iki oro uosto, esančio į Vakarus
nuo sostinės. Pranešama, kad priva-
tus lėktuvėlis pakilo War renton, Vir-
ginia valstijoje ir buvo pilotuojamas
skraidyti besimokančio asmens. Jis
apklaustas. JAV skrydžių saugumo
tarnybos (FAA) duo me nimis, pavojus
šalies saugumui nebuvo kilęs.

Tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos 
bręsta konfliktas

JAV

EUROPA

Seulas, lapkričio 23 d. (AFP/-
BNS) – Pietų Korėjoje antradienį pa-
skelbta aukščiausio lygio karinė pa-
rengtis, kai Šiaurės Korėjos ar tilerija
apšaudė vieną pietinei kaimy nei prik-
lausančią pasienio salą, o per šį už-
puolimą žuvo vienas žmogus.

Per pasienio išpuolį, kuris, ko ge -
ra, yra rimčiausias nuo 1950–1953
me tais vykusio Korėjos karo, Pietų
Korėjos artilerija taip pat atsakė ug-
nimi. Tuo tarpu Seulo vyriausybė su -
ren gė pasitarimą požeminėje karinėje
vadavietėje, o į orą buvo pakelta
,,daug” naikintuvų.

Šis įvykis įvyko praėjus porai die -
nų po to, kai Šiaurės Korėja atskleidė
sodrinanti uraną, kuris gali būti pa-
naudotas atominiuose užtaisuose.
Pa staroji žinia sukėlė didelį nerimą
Jungtinėms Valstijoms ir jų sąjungi -
ninkėms.

Apie 50 sviedinių, iššautų iš
Šiaurės Korėjos, pataikė į Pietų Ko rė-
jai priklausančią Jonpjongo salą,
esančią netoli ginčijamos abiejų šalių
jūrinės sienos Geltonojoje jūroje.
Kaip praneša televizija YTN, per šį
ap šaudymą buvo apgadinti dešimtys
pastatų, o virš salos pakilo tiršti dū -
mai.

Per apšaudymą žuvo vienas iš sa -
loje nuolat esančių Pietų Korėjos jūrų
pėstininkų, o dar 13 buvo sužeisti,
nurodė kariškiai, taip pat nukentėjo
du civiliai asmenys.

,,Vienas Šiaurės Korėjos artileri-
jos dalinys įvykdė neteisėtą šaudymo
provokaciją 14 val. 34 min. vietos lai-
ku. Pietų Korėjos kariai nedelsiant

atsakė ugnimi gindamiesi, – teigė mi-
nisterijos atstovas. – Buvo paskelbta
A lygio karinė parengtis, (įpareigo-
janti) nedelsiant įgyvendinti kovinius
scenarijus.”

Jonpjongo sala yra į pietus nuo
sienos, Jungtinių Tautų (JT) nusta -
tytos prieš beveik šešis dešimtmečius
po karo, kuris buvo užbaigtas paliau-
bo mis, tačiau oficialiai tebevyksta.
Tuo tarpu Pchenjanas teigia, kad ši
sala yra Šiaurės Korėjos teritorija.

Prie ginčijamos sienos Gelto no jo-
je jūroje žmonių gyvybių nusinešę
abiejų valstybių jūrų pajėgų susi rė-
mimai vyko 1999 ir 2002 metais, taip
pat pernai lapkritį.

Įtampa Korėjos pusiasalyje itin
pa didėjo šiemet kovą, kai buvo nu -
skandintas vienas Pietų Korėjos karo
laivas. Seulas nurodė, kad jo korvetę
torpedavo Šiaurės Korėjos povande -
ninis laivas, tačiau Pchenjanas šiuos
kaltinimus piktai atmetė.

Spalio pabaigoje abiejų šalių pa-
sienyje įvyko kitas susišaudymas, pa-
didinęs įtampą prieš anksčiau šį mė-
nesį Seule vykusį Didžiojo dvide šim-
tuko (G-20) viršūnių susitikimą.

Dėl naujausio įvykio Pietų Korė -
jos prezidentas Lee Myung-Bak su-
šaukė nepaprastąjį saugumo kabine-
to pasitarimą, nuro dė šalies vadovo
atstovas spaudai.

Didžiausios pasaulio valstybės,
įskaitant JAV, Rusiją, Japoniją ir Va -
karų Europos šalis, pasmerkė šį iš -
puolį, tuo tarpu Šiaurės Korėjos są -
jungininkė Kinija dėl jo išreiškė susi-
rūpinimą.

Fabric Installer
Must speak English, 

own car, reliable, will train,
$10/hr, 

Palatine. 847-202-0642

Tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos įvyko apsišaudymas.                              EPA nuotr.

La Pasas, lapkričio 23 d. (ELTA)
– Bolivijos prezidentas Evo Morales
apkaltino JAV remiant valdžios per-
versmus, kuriais siekiama nuo val -
džios nuversti jį ir kitų Lotynų Ame-
rikos kairiųjų pažiūrų vadovus. Anot
E. Morales, JAV veiksmai kovoje su
prekyba narkotikais ir terorizmu tė-
ra pretekstas ,,kištis” į regiono reika-
lus.

Tokią nuomonę E. Morales iš -
reiškė per regiono šalių gynybos min-
istrų susitikimą. Jame dalyvavo ir
JAV gynybos sekretorius Robert Ga-
tes.

R. Gates klausėsi Bolivijos prezi-
dento kalbos, tačiau viešai į mestus
kal tinimus neatsakė. Vėliau JAV am-
basada Bolivijoje išreiškė nusivy limą

šalies prezidento teiginiais.
Valandą trukusioje kalboje E.

Morales apkaltino JAV prisidėjus prie
nepavykusių valdžios perversmų Ve -
nesueloje 2002 metais, Bolivijoje
2008 metais ir Ekvadore 2010 metais.
Bolivijos prezidentas taip pat mano,
kad Washington prikišo nagus prie
Hondūro prezidento Manuel Zelaya
nuvertimo 2009 metais.

JAV jau anksčiau kategoriškai
paneigė, jog gali būti susijusios su ne -
ra mumais minėtose valstybėse.

Bolivijos vadovas patikino, kad
,,niekas” neuždraus jo valstybei kurti
sąjungų su partneriais, kuriuos ji pati
pasirinks. ,,Mano valdoma Bolivija
kurs sąjungas ir bendradarbiaus su
visais”, – sakė E. Morales.

Bolivijos prezidentas kaltina JAV siekiais
nuversti šalies valdžią

SIÙLO DARBÂ



ANTANAS SEIBUTIS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Lenkijos prezidentu tapus Bro-
nislaw Komorowski, labai populiarios
temos pasidarė apie jo lietuviškas
šak nis. Čia labiausiai didžiuojasi ro-
kiškėnai, nes naujojo Lenkijos prezi-
dento tėvas yra gimęs Kavoliškio dva-
re visai netoli Rokiškio. O kokie šios
šeimos ryšiai su Biržais?

Anot lenkų tyrinėtojų, grafai Ko-
morovskiai atsikėlė gyventi į Lie-
tuvos Didžiąją kunigaikštystę XVII a.
Biržų krašte jiems savo laiku prik-
lausė Gikonių, Roviškio, Parovėjos,
Skrebiškio dvarai. 

Kaip pirmasis Gikonių ir Roviš-
kio savininkas yra minimas Bartolo-
mėjus Komorovskis, dvarus gavęs
kaip žmonos kraitį. Jo sūnus Pran-
ciškus Antanas Komorovskis (1723–
1800) valdė Gikonių, Roviškio ir Pa-
rovėjos dvarus. Pastarojo sūnus iš
pirmos santuokos Stanislovas An -
drius Komorovskis buvo Parovė jos-
Pabiržės šakos pradininkas. 

Su antrąja žmona Pranciškus
Antanas Komorovskis turėjo du sū-
nus – Petrą  ir Joną Bonifacijų. Jis iš
antrosios žmonos brolio ir nusi pirko
Kavoliškio dvarą, taip dabar vėl gerai
žinomą Lenkijoje ir Lietuvoje. Toliau
Lenkijos prezidento giminės seka bū-
tų tokia: Jonas I Bonifacijus (1767–
1826), Antonijus Jokūbas(1790–
1846), Petras Jonas (1838 –1846),
Zigmuntas Leopoldas Petras (mirė
1920), Julijušas Viktoras Onu frijus
(1893–1982), Zigmuntas Leo nas (g.
1925) ir pats Bronislavas Komo -
rovskiai. 

Taigi, galime tik sakyti, kad Len-
kijos prezidentas Komorowski yra
pirmojo su Biržų kraštu siejamo Bar-
tolomėjaus Komorovskio 9 kartos
palikuonis – propropropropropro-
anūkis.

Keletas faktų apie grafų Komo-
rovskių gyvenimą Biržų krašte

Papilio katalikų bažnyčios 1843
m. parapijiečių sąraše (Ksiega Lud-
nosc parafialniej Rymsko Katolickie-
go Popielskiego Kosciola za rok 1843)
skaitome: Parovėjos dvaras (Dwor
Porawie). Franciszek Komorowski,
Stanislovo – 70 metų, jo sūnūs Sta-
nislovas – 30 metų, Kazimieras – 25,
metai, Viktoras – 20 me tų. Dvare dar
gyvena 24 vyrai ir berniukai. 

Komorowskio žmona Franciška,
Leono – 48 metai, Tekla Koscial-
kowska, Karolio – 54 metai. Dvare
dar gyvena  21 moteris ir mergaitė.

Skrebiškio dvare po 1863 metų
gegužės 5–7 dienų kautynių tarp su-
kilėlių ir carinės kariuomenės buvo

suimtas vienas to sukilimo vadų Zig-
mantas Sierakauskas. 

1920 m. Pabiržės dvarą – 266 ha
– valdė Marija Kamarauskienė, jame
gyveno 127 gyventojai. 1923 m. dvare
buvo 16 ūkių ir 126 gyventojai. 1929
m. parceliuojant dvarą su 380,45 ha
žemės, savininkei Kamarauskienei
paliktas centras su 70 ha, pats dvaras
su aplinkiniais sklypais pavadintas
Balandiškių kaimu, o dvaro Kojališ-
kių, Naciūnų, Zakrių ir Smardonės
palivarkai buvo išdalinti bežemiams
ir priskirti prie Likėnų, Kojališkių ir
Naciūnų kaimų. 

Grafams priklausė Kiršonių pali-
varkas, Lapiškių dvaras, Dirvoniškio
palivarkas, Naciūnų bei Kojeliškių
kaimai ir Kurmenės dvaras Latvijoje.

Pasak prisiminimų, Kamarauskienė
gyveno prabangiai, važinėjo puošnio-
je karietoje su šešetu arklių, nors dva-
ras vėliau ir buvo praskolintas. Dvare
buvo turtinga biblioteka. Mirė Kama-
rauskienė 1935 m., paliko dalį savo
turto Pabiržės klebonui, kuris ją iškil-
mingai palaidojo šeimos kapažvietėje.

Dvarą paėmė pusiau Kalėjas ir
Kaunių dvaro savininkas Ordynecas.
Antrojo pasaulinio karo metais dva-
ras buvo atiduotas Haufmanui.

Po  karo dvaro centre buvo įkurta
mašinų traktorių stotis (MTS), vėliau
patalpos buvo atiduotos Pa biržės vi-
durinei mokyklai, gyveno žmo nės. Šiuo
metu rūmuose niekas negy vena, jie pa-
vojingos būklės. Bu vusio dvaro likę: me-
diniai rūmai, ka lvė, 2 tvartai ir parkas.
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Grafai Komorovskiai ir Biržai

Grafams Komorovskiams XIX a. viduryje priklausiusio Parovėjos prie Papilio dvaro vieno iš pastatų rūsiai.

Laiminga būk, kai pavasaris
ateina,

Laiminga būk, kai vasara par-
grįžta,

Laiminga būk, kai paukščiai
grįžta!

Laiminga būk ir rudenį, ir
žiemą...

Laiminga būk kiekvieną dieną!
Su gimtadieniu!

Šiais žodžiais š. m. lapkričio 14
d., sekmadienį,  Šv. Antano parapijos
svetainėje buvo pagerbta Onutė Ša-
deikienė, lapkričio 3 d. atšventusi sa-
vo garbingą 94-ąjį gimtadienį. Po šv.
Mišių susirinko gražus būrys parapi-
jiečių paminėti mūsų darbščios para-
pijietės gimtadienį.

Šių eilučių autorė pasveikino vi-
sus, apsilankiusius pagerbti mūsų
Onutę Šadeikienę. Jai buvo padėkota
už jos indėlį mūsų parapijos gyve-ni-
me. Vaišinomės suneštinėmis vaišė-
mis. Ištroškusiems „alijošiaus lašų”
jų parūpino mūsų niekada nepa-
vargstantis Vacys Slušnys. Mūsų su-
kaktuvininkė džiaugėsi jai rodomu
dėmesiu ir dėkojo visiems už sveikini-
mus, gražius žodžius ir dovanas. Po
vaišių vyko šokiai ir bendras dainavi-

mas.
Dar kartą Šv. Antano parapijos

vardu sveikiname mūsų mielą bran-
gią darbščiąją Onutę Šadeikienę. Il-
giausių metų linkime Jums, daug
sveikatos bei ištvermės talkininkau-
jant  mūsų Šv. Antano parapijoje. Il-
giausių metų Jums, valio! Gimtadie-
nio šventė baigta visiems sugiedojus
„Lietuva, brangi”.

Regina Juškaitė-Švobienė

DETROIT, MI

Pagerbėme mūsų Šv. Antano parapijos darbštuolę

Š. m. spalio 3 d. Maironio parke,
Shrewsbury, Massachusetts, vyko
Lietuvos vyčių Naujosios Anglijos
apygardos kultūros festivalis. Meninę
programą atliko veikli Brockton,
Massachusetts, 1 kuopos narė, gerai
žinoma dainininkė Marytė Bizin-
kauskaitė. Kelias dainas ji atliko ir su
dainininku Antanu Meilumi. Jiems
fortepijonu akompanavo Daiva Na-
vickas. Programa buvo graži ir įvairi,
visi dalyvavę Vyčiai ir draugai ati-

džiai klausėsi dainų bei muzikos.
Maistas buvo puikus. Dalyviai ilgai
bendravo su bendraminčiais ir džiau-
gėsi smagiai praleidę sekmadienio po-
pietę. 

Carol Trečiokas, Naujosios
Anglijos apygardos ryšių su visuo-
mene atstovė 

Vertė Regina Juškaitė-Švo-
bienė, Lietuvos Vyčių garbės narė

Lietuvos vyčių Naujosios Anglijos 
apygardos kultūros festivalis

Iš k.: Marytė Bizinkauskaitė, Antanas Meilus, Daiva Navickas.
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Margumynai

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr.39

Ačiū, mano draugui japonui  Ma -
saichi Kaneko, – padėjo išsigelbėti. 

Na, o šį rytą mus į vachtą pažadi-
no šlapia, nuo nakties lietaus permir-
kusi, bet draugiška Edmundo ranka.
Ir vos tik išlipę iš savo guolių išvydo-
me Nord Cap (šiauriausias Naujosios
Zelandijos iškišulys) uolėtus krantus
ir žybsintį švyturį. Vy rams  dui ir Si-
mui) visą naktį teko venduoti, keisti
halsus, perpumpuoti iš vieno borto į
kitą vandens balastus, kad pagaliau
galėtumėme pasukti jachtą jau sta-
čiai į rytus – Auckland link. 

Kol aš rašau, mano pamainos vy -
rai sėkmingai skinasi kelią pirmyn 9
mazgų greičiu. Šiuo metu prie vairo
Rokas – mūsų jauniausias, tačiau
nuo latos padedantis ir visuomet rei-
kiamoje vietoje atsiduriantis įgulos
narys. Tikrai labai džiaugiuosi, turė-
damas jį savo vachtoje, kaip ir kitus
vyrus – Virmantą bei Adomą. 

Beje, šiandien švęsime Kazimiero
gimtadienį. Nors jis pas mus pats vy-
riausias, tačiau savo dūšia pats jau-
natviškiausias ir nuolat besišypsan-
tis! Nuostabu, kada laive yra žmonių,
nuolat bekeliančių gerą ūpą!!! VALIO
KAZIUI!!! 

Saulius Budrevičius 
IV etapo įgulos narys

2009-01-13
,,Ambersail’’ primena Lietuvą

,,Tūkstantmečio odisėja” jau per -
žengė trijų mėnesių ribą. Įgulų dieno-
raščiuose apie ,,Volvo Open 60’’ kla -
sės jachtą ,,Ambersail” LTU-1000
nuo lat skamba patys geriausi atsi lie-
pimai – puikioji, sportiškoji, greitoji.
Tačiau tik maža dalis iš tų, kurie seka
ir domisi ,,Tūkstantmečio odisėja”,
turėjo galimybę gyvai apžiūrėti šią
jachtą. Ir tik vienas kitas šimtas
Lietuvos buriuotojų jau turėjo ar dar
turės galimybę pabūti šios jachtos
įguloje. 

Kiek pašneku su buriuotojais,
,,Ambersail” visiems labai savas.
Buvau bepradedąs galvoti kodėl, tači-
au atsakymą pasiūlė ,,Tūkstantmečio
odisėjos’’ buriavimo programos vado -
vas Simonas. ,,Ambersail’’ man pri-
me na Lietuvą – jachta truputį ne -
patogi, ankšta, bet veržli ir įveikianti
visas, iki šiol pasitaikiusias kliūtis. 

Gal todėl, kad esame didžiuliai
Lietuvos patriotai ir ilgai nesvarsty-
dami atsiliepėme į buriuotojų klubo
,,Ambersail” kvietimą dalyvauti
,,Tūks tantmečio odisėjoje”, kurios
pagrindinis tikslas – sukviesti po visą
pasaulį pasiklydusius lietuvius kartu
švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį.
Ir nepabijosiu pagirti mūsų, kad tai
atliekame puikiai: reikėjo pamatyti
,,Ambersail” išplaukimą iš Sidney –
aša ros akyse buvo tiek išlydinčiųjų,
tiek įgulos narių akyse. Reginys, kurį
šių dienų pasauly retai sutiksi. 

Draugystė po burėmis nesuvaid-
inama 

,,Tūkstantmečio odisėjos” pra -
džioje organizatoriai parinko kapito -
nus bei nurodė, kad kiekvienoje įgu-
loje privalo būti po mediką. Visi kiti
įgulos nariai privalo būti tokie, su ku-
riais kapitonas eitų į žvalgybą – jie
yra vyrai, savo profesijas palikę kran -
te. Laive visi draugiškai verdame val-
gyti, palaikome tvarką, gedimų atve-

ju prisimename ir diskutuojame
mechanikos ar elektros te momis arba
paprasčiausiai padedame tiems, ku-
rie labiau nusimano apie vieną ar ki-
tą reikalą. Tačiau laive demokratijai
ne vieta – galutinį spren dimą esant
reikalui priima ka pitonas. 

,,Ambersail” kartais net mėne-
siui tampa namais dvylikai vyrų. Ta -
čiau ne buitis laive svarbiausia, o ap-
linka – keliose dešimtyse kvadrati nių
metrų turi tilpti dvylika asmenybių
su skirtingais įpročiais, pasaulė žiū-
romis bei vertybėmis. Tačiau taip
įvyksta retai, nes šūkis ,,Draugystė
po burėmis nesuvaidinama’’ taip pat
tinka buriuotojų tarpusavio santy-
kiams ir ant kranto. Buriuotojų ben-
druomenėje nėra vietos pasipūtė -
liams, veidmainiams ar kitokiems
keistuoliams. 

Gediminas Sirvidas 
IV etapo įgulos narys

2009-01-14
,,Ambersail” – greičio mašina ant
vandens

,,Tūkstantmečio odisėja” gerokai
įsibėgėjo, laivas ,,Ambersail” LTU-
1000 per keturis plaukimo etapus
įveikė daugiau nei 33 tūkstančių kilo-
metrų vandenynais ir nuolat sulau -
kia gerų žodžių: ,,Puikioji, sportiško-
ji, greitoji”. Ši ,,Volvo Open 60’’ kla -
sės jachta tikrai verta plačiau apibū-
dinti ją, atskiras jos dalis ir sistemas. 

Odisėjos laivo istorija 

Jachta ,,Ambersail” buvo paga-
minta 2001 metais Didžiojoje Brita ni-
joje pagal ,,Assa Abloy” komandos,
kuri tuo metu ruošėsi ,,Volvo Ocean
Race’’(VOR, jachtų lenktynės aplink
pasaulį) užsakymą. Siekiant tinka-
mai pasiruošti VOR, buvo pastatytos
dvi tokios pat jachtos, iš kurių viena
dalyvavo VOR, o kita, dabartinė
,,Ambersail”, liko Švedijoje. Para dok -
salu, bet vienas iš lemiamų dalykų
parenkant vieną iš dviejų jachtų
lenk tynėms buvo jachtų svorio skir-
tumas, kuris sudarė – 0,3 proc. arba
40 kg (bendras ,,Ambersail” svoris
yra 14,5 tonos). Tai tik dar kartą
įrodo, kad ,,Volvo Open 60’’ klasės
jachtos projektuojamos ir gaminamos
siekiant vieno pagrindinio tikslo –
kuo didžiausio greičio. ,,Tūkstant me-
čio odisėjos” IV etapo įgulos narys –
architektas Adomas Šablevičius kar-
tą replikavo, kad jachta buvo bu vo il-
gesnį laiką projektuota ir vėliau pa-
statyta per trumpiausią įmanomą
laiką ir dėl to liko neapdailinti kai ku-
rie interjero elementai. Tačiau tai yra
natūralu – estetika čia stipriai atsi-
lieka nuo tikslo: jachtoje nėra nė vie-
no daikto be paskirties. Turbūt taik-
liausias ,,Volvo Open 60’’ klasės jach-
tos sinonimas būtų – greičio ma šina
ant vandens. 

Tvirta ir galinga 

Bandantys iš jachtų klasės pava-
dinimo (,,Volvo Open 60’’) spėti, kad
tai yra 60-ies pėdų jachta, klysta – iš
tiesų ,,Ambersail” ilgis yra 63 pėdos
(apie 21 metrą). Jachtos korpusas
pagamintas iš stiklo plastiko, kurio
storis siekia iki 7 centimetrų.

Bus daugiau

Išlaidos sveikatai nuskurdina 100 mln. žmonių
Daugiau kaip 100 mln. žmonių

kasmet nuskurdina ligos arba „katas-
trofiškos” sąskaitos už gydymą, tei -
gia Pasaulinė sveikatos organizacija
(PSO). Organizacijos kasmetinėje
ata skaitoje, šiemet skirtoje sveikatos
sistemų finansavimui, pabrėžiama,
kad ekonomikos nuosmukio, ligų glo-
balizacijos ir vis senėjančios visuo me-
nės sąlygomis visapusiško svei katos
draudimo poreikis „dar niekada ne-
buvo toks didelis”. Nuo 2005 metų
192 PSO valstybės narės skelbė, kad
kiekvienas turi turėti galimybę nau-
dotis sveikatos priežiūrios pa slau-
gomis ir niekas dėl to neturėtų patir-
ti finansinių sunkumų. „Abiem atve-
jais pasauliui dar toli iki visapu siško
sveikatos draudimo”, – teigia ma atas-
kaitoje. Sėkmingiausios svei ka tos ap-
saugos sistemos veikia Euro poje,

Japonijoje, Čilėje, Meksi koje, Ruan -
doje ir Tailande, kur jos remiasi fon-
duose sukauptais ištekliais, pade dant
paskirstyti finansinę naštą, pabrėžia
PSO.

Ataskaitoje išskiriamos trys „es -
mi nės, tarpusavyje susijusios” prob-
lemos, neleidžiančios šalims priartėti
prie visapusiško sveikatos draudimo.
Tai per didelis pasitikėjimas tiesio -
giniais mokesčiais, ne visų priežiūros
ir gydymo paslaugų priei na mumas,
„ne veiksmingas ir netin kamas” iš -
tek lių naudojimas. PSO pažy mi, kad
net ir skurdžios šalys turi galimybių
15 proc. viešųjų išlaidų skirti svei -
katos apsaugai ir padvigubinti dabar
tam skiriamą finansavimą, tuo metu
tarptautinė pagalba turėtų pasiekti
žadėtą lygį.

Lrt.lt

Egipte rastas sfinksų apsuptas kelias

Didžiausių Egipto lobių – seno-
vinių griuvėsių – sąrašas pasipildė
dar vienu objektu – mokslininkai su -
rado sfinksų skulptūromis apsta tytą
kelią. 12 skulptūrų visuomenei bus
ro domos atvirame muziejuje nuo
2011-ųjų vasario.

Vadinamoji „Sfinksų alėja” jun-
gia Karnako šventyklą Tėbuose bei
Luksoro šventyklą. Sfinksai žymi ke-
lią, kuriuo senovės egiptiečiai nešda-
vo dievų Amuno bei Mut skulptū ras,
švęsdami jų santuoką. Kelias buvo

nutiestas ir pirmosios sfinksų statu-
los pastatytos faraono Amen ho tepo
III laikais.

Vėliau kelią naudojo romėnai ir,
tikima, jis buvo atnaujintas pačios
Kle opatros įsakymu. Manoma, jog
ka daise čia stovėjo bent 1,350 sfinksų
statulų. Iš 12 rastųjų, daugumai šian-
dien trūksta galvų. Teigiama, jog iš
visų Egipte slypinčių lobių, kol kas
atrasta tik 30 proc.

Balsas.lt

sklaidyti Seimo teisininkai. Kiek vie-
ną kartą tokie atvejai turi būti re tos
išimtys, o ne norma.

Yra sunkiai įsivaizduojamų ku-
riozų. Neseniai Seimas priėmė Pilie -
tybės įstatymą, bet atidėjo jo galioji-
mą, kol KT nustatys, ar jis derinasi
su Konstitucija. Išmetamas brokas ir
tikimasi, kad kas nors jį pataisys. Sei -
mas turi jausti poreikį priimti tik
Konstitucijai neprieštaraujančius įs-
ta ty mus. Jei įtariama, kad įstatymas
turi trūkumų, reikia jį tobulinti ir

keisti, o ne slapta viltis, kad ins pek  to-
rius, šiuo atveju KT, nepa stebės arba
praleis. Seimas turi ko gėdytis. Ne dėl
to, kad žlugo apkalta, bet dėl to, kad
jis negerbia savęs.

Alfa.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
pub licistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo sios
Europos“ radijuje, buvo ,,Laisvo sios Eu-
ropos" radijo lietuvių ir centrinių žinių
tarnybų direktorius. Nuo 2007 m. dės-
to Vilniaus universitete. Lietuvos katali-
kų mokslų akademijos narys.

Seimas turi gėdytis, bet ne apkaltos
Atkelta iš 3 psl.
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Padėkos dienos proga... iš mokyklos dienoraščio
AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Atrodo, neseniai rašiau, kad li -
tua nistinėse mokyklose pra si dėjo
mok slo metai, bet atėjus Padėkos
dienai norisi apžvelgti praė jusius mė -
nesius ir kas per juos įvyko Jaunimo
centre bei padėkoti tiems, kam dar
nespėjome to padaryti anks čiau.

Spalio mėnesį kartu su Balzeko
lie tuvių kultūros muziejumi šven-
tėme Žalgirio mūšio 600 metų sukak-
tį. Mokyklos vyresniųjų klasių moks -
leiviai kar tu su mokytojais ir tėveliais
apsilankė muziejuje, apžiūrėjo ten
vei ku sią parodą ir išgirdo pasakojimą
apie istorinį mūšį. Bet labiausiai vai -
kams atmintin įstrigo matytas mūšio
maketas, ga lėjimas rankomis paliesti
raitelius, ,,pabūti” Žalgirio mūšio
dalyviais. Ačiū mūsų netolimiems
kaimynams balzekiečiams ir jų sve -
čiams už įspūdingą rytmetį.

Senovėje, moterys ir vyrai, nu dir -
bę darbus laukuose, atvėsus orams ir
už lango greitai ateinant sutemai,
susi rink davo į kluoną kitų darbų
dirb ti – dai nų dainuoti, vasarą prisi -
minti. Jau antri metai iš eilės ir mes
susirenkame prie ,,laužo” Jaunimo
centro didžiojoje salėje ir, pri si min -
dami vasaros dienas ir naktis sto -
vyklose, gamtoje, dai nuojame dai nas.
Smagu ir džiugu, kai prie laužo kartu
,,šildosi” ir dai nuoja buvę ir esantys
mo kyklos mokytojai. Kai kuriems
vaikams ne visos dainos ir melodijos
žinomos, bet kartu mokantis, kartu
linguojant ir siūbuojant šis „lauželis”
taps nauja, gražia mo kyklos tradicija.

Spalio mėnesį mokykloje suren -
gėme gerumo akciją ,,Su beribe meile
vaikams” – rinkome žaislus ,,Rugu -
tės” fondui Lietuvoje. Su geranoriš ka
bendrovės „Atlantic express” pa galba
ir mokinukų dosnumo dėka trys di -
džiulės dėžės žaislų jau keliauja į Lie -
tuvą, o 200 dol. – jau fondo rankose.
Dė kojame visiems, o ypatingai „At -
lan tic express”,  prisidėjusiems prie
šios akcijos. Kviečiame visus pa si -
džiaug ti „Rugutės” fondo atsiųsta pa -
dėkos dovanėle – sergančių vai kų pa -
darytu kapitonų laiveliu (jį ga lite
pamatyti atvykę į mūsų mokyklą) ir
nuoširdžiu žodžiu: „Miela Čikagos
lituanistinės mokyklos bendruo me -
ne, dažnai sakome, kad su onkolo -
ginėmis ligomis kovojantys vaikai yra
tarsi kapitonai, plukdantys savo lai -
velius per audringą gyvenimo vande -
nyną...

Siųsdami Jums šį, vaikų ranko -
mis nulipdytą, kapitonišką lai velį,

no  rime iš visos širdies pa dėkoti už
dalinamą gerumą ir nuolat siunčiamą
palankaus vėjo gūsį mažiesiems ligo-
niukams. Išties, mums be galo gera,
kad galime drauge su Jumis padėti
ka pitonų laiveliams plaukti gyveni-
mo be ligos link.”

Laišką Fondo globojamų vaikų ir
šeimų vardu pasirašė fondo direktorė
Edita Abrukauskienė.

Pirmą lapkričio savaitgalį pradė -
jome paminėdami Vėlines. Vyresniųjų
klasių moksleiviai kartu su mokyto-
jais mokyklos kieme išklausė seselės
Laimutės Kabišaitytės pasakojimą
apie senąsias Vėlinių tradicijas, prisi -
mi nė lietuvius, žuvusius lageriuose
bei Sibire, partizanus ir kvietė visus
pamąstyti apie savo artimuosius, ku -
rie jau ne su mumis. Mokytojas
Juozas Polikaitis išreiškė pagarbą
Sausio 13-osios gynėjams, o taip pat
įvairiose kovose kritusiems už Lie -
tuvos laisvę. Mokytoja Genė Razu -
mie nė kvietė tylos minute pagerbti
Kražių skerdynių aukas, skatino

vaikus gerbti ir puoselėti šios dienos
tra dicijas. 

Visa mokykla – mokiniai, mo ky -
to jai ir tėveliai – dalyvavo mokyklos
dvasios vadovo kun. Antano Gražu -
lio, SJ aukojamose šv. Mišiose, užde -
gė žvakutes už iškeliavusių savo
artimųjų sielas. Šia proga norisi tarti
nuoširdų „ačiū” visiems, kurie ne gai -
lėdami savo brangiausio turto – gyvy-
bės, padovanojo mums dabartį ir
ateitį.

Lapkričio 19 d. Čiurlionio galeri-
joje atidarytoje Algio Griškevičiaus
pa rodoje rodomos fotografijos kiek -
vie nam parodos lankytojui primena,
jog mūsų pasąmonėje egzistuoja vi di -

niai stebuklai, tereikia juos at rasti,
peržengiant kasdienybės ribas. Kur -
da mas pa ro doje rodomas nuotraukas,
fotome ni ninkas naudojasi savo kaip
dailininko, ilgai dirbusio Lie tuvos
teat ruose, patirtimi. Jis su kuria me
 ni nes mizanscenas, kurios tampa fo -
to  kūriniais – „kasdieniais stebuk-
lais”. Pasigrožėjus „Zodiako žen-
klais”, „Mikališkių stebuklais” ir
„Cir ku”, nustoji galvoti apie pilką
kas dienybę. Atvirkščiai, pilka tampa
sutemų, stebuklo laukimo ir mistinių
rūkų spalva, nukelianti į savąjį –
kitokį pa saulį. A. Griškevičiaus fo -
tografijų pa roda „Kasdieniniai ste-
buklai” Čiur lio nio galerijoje, Jau ni -
mo centre lankytojai galės mėgautis
iki pat Šv. Kalėdų.

Šis ruduo mokykloje buvo gausus
įvairių susitikimų. Net du kartus
mus aplankė LR generalinė konsulė
Čikgoje Skaistė Aniulienė bei Užsie -
nio lietuvių departamento direkto-
rius Ar vydas Daunoravičius. Į mo -
kyk  lą buvo atvykęs ir Užsienio rei -
kalų mi nistras Aud ronius Ažubalis.
Apie su si tikimą su juo dar parašysiu. 

Norisi padėkoti aukštiems sve -
čiams už apsilankymą. Tikimės, kad

tai ne tik „paukš čiuko” reikalaujan-
tys vizitai, o nuo šir dus domėjimasis
mūsų išeivijos lituanistiniu švietimu
ir morališkas mūsų – tėvelių, moky-
tojų – veiklos palaikymas.

Lapkričio 20-oji tapo švente  ma -
žiesiems mokinukams. Į svečius at -
vyko „Zuikio mokykla”. Tai  mokyto-
jos Jolantos Gudėnaitės ir jos drau -
gių, mūsų mokinukų mamų pa ro dy -
tas spektaklis. Nuotaikinga isto rija tą
šaltą ir vėjuotą lapkričio šeštadienį

sušildė ne tik mažųjų žiūrovų, bet ir
mokytojų bei mamyčių širdis. Dėko -
jame už gražų sumanymą ir puikią
nuotaiką. Siūlome ir kitoms litua nis -
tinėms mokykloms pasikviesti į sve -
čius šio spektakliuko kūrėjus. Su šil -
site nuo geranoriškumo ir smagiai
pa pasakotos istorijos.

Jau anksčiau rašiau, kad šiemet
Čikagos lituantistinė mokykla pagau -
sėjo visu 100 mokinukų. Esame
dėkingi tėvams jėzuitams ir kun. A.
Gra žuliui, SJ už suteiktas patalpas
naujoms klasėms įrengti.  Dėkojame
ir tiems, kurie prisidėjo ir prisideda
prie Jaunimo centro išlaikymo. Jau
19 me tų šis centras yra mūsų antrieji
namai. Labai smagu, kad toks cent -
ras yra. Mums ne baisūs nei atstumai,
nei centro geog rafinė padėtis, mes čia
jaučiamės ypa tingai gerai. Čia visada
tvarkinga, švaru – ačiū centro prižiū -
rėtojams Alfredai ir Vytautui Dauba -
riams už puikiai atliekamą darbą ir
už jų kantrybę. 

Čiur lionio galerijoje paroda kei -
čia parodą, o kai aplink gro žis, menas
ir talentas, kurio parodymu rūpinasi
galerijos direktorė Laima Apanavi -
čienė, kaip gali nesidžiaugti. 

Padėkos savaitgalį mokykloje ne -
sigirdės įprasto triukšmo – vaikai, jų
tė  veliai, mokytojai ir jų šeimos sės
prie Padėkos dienos stalo ir dėkos li -
kimui, kad jis ne tik atvedė mus į šią
svečią šalį, bet ir už tai, kad joje sura -
do me vieni kitus.

O jau gruodžio mėnesį sugrįžę į
mokyklą skaičiuosime dienas iki ypa -
tingų šventinių pasirodymų, rodysi -
me savo rankomis padarytus Kalėdi -
nius atvirukus (jei buvote geri, gal ir
jūs pašto dėžutėje rasite vieną iš jų) ir
lauksime stebuklo – Šv. Kalėdų!

Iš kairės: LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, ČLM direktorė
Jūratė Dovilienė ir LR užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis kalbasi su
mokytojais.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vaikus ypač sudomino Žalgirio mūšio ma -
ketas.                                               Audronės Sidaugienės nuotraukos

Vėlinių šv. Mišias atnašavo mokyklos
dva sios vadovas tėvas Antanas Gra -
žulis, SJ.

Jaunimo centro prižiūrėtojai Alfreda
ir Vytautas Daubariai. 

Kartu su ,,Zuikių mokykla” į Čikagos
li tuanistinę mokyklą atkeliavo ir Vil -
kas. 
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A † A
ŽIVILĖ ANTANINA

ŽEMGULYTĖ-McPOLIN

Mirė 2010 m. lapkričio 18 d., sulaukusi 75 metų.
Gimė Kaune a. a. plk. dr. Juozo Žemgulio šeimoje.
Karui baigiantis, su broliu, seserimis ir našle motina, pasitraukė

į Vakarus. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje.
Baigė Maria High School, Grant Hospital School of Nursing.

Studijas tęsė Loyola universitete ir jas baigė St. Xavier universitete
magistro laipsniu nursing srityje.  Ilgus metus dirbo ir mokytojavo
Čikagos ligoninėse.

Jaunystėje buvo aktyvi  L.S.T. Korp! Neo Lithuania narė.
Nuliūdę liko: duktė Nida McPolin, sūnus Jim McPolin su žmona

Gabi ir dukra Maya, brolis dr. Juozas Žemgulys su žmona Veronica,
jų dukra Andrea ir sūnūs Juozas, Paulius, Vincas; sesers a. a. Eglės
Narbutienės dukra Julytė, sūnūs Darius, Andrius ir kiti giminės,
gyvenantys JAV ir Lietuvoje.

Atsisveikinimas įvyks lapkričio 26 d.,  nuo 10 val. ryto iki 1 val.
p. p. Schmaedeke Funeral Home, 10701 Harlem Ave., Worth, IL.
Tel. 1-708-448-6000.

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ALGIRDAS JESMANTAS

Paliko šį pasaulį 1990 m. lapkričio 23 d.
Šv. Mišios už a. a. Algirdo vėlę bus aukojamos sekmadienį, lap-

kričio 28 d. Tėvų jėzuitų koplyčioje.
Prašome velionį prisiminti savo maldose.

Žmona Aldona, brolis Donatas, sesuo Laimutė ir sesuo
Leokadija Lietuvoje su šeimomis

Mūsų mokytojui, Kretingos gimnazijos direktoriaus
pavaduotojui

A † A
JUOZUI KOJELIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukroms DAINAI ir
RASAI, sūnui LINUI bei visiems artimiesiems.

Liūdime netekę didelio Tėvynės patrioto ir visuo-
menės veikėjo.

Laima Radzevičiūtė ir Petras Aleksai
Aldona Velavičiūtė Andrijonienė
Rožė Juodkutė ir Vladas Bariai

Joana Dauginaitė ir Vytautas Grybauskai
Jūratė ir Pranas Jurkai

Karolina Lukoševičiūtė Kubilienė
Valė Velavičiūtė ir Jonas Pleiriai

Algirdas Šilbajoris
Irena ir Julius Veblaitis

Asta ir Antanas Žiobakas

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

DALIA AUGŪNAS

2010 m. rugsėjo 18 d. suėjo vie-
neri metai, kai Anapilin iškeliavo dr.
Henrikas Solys. Tą dieną St. Paul of
the Cross bažnyčioje, North Palm
Beach, Florida, buvo aukotos šv. Mi-
šios. Po to žmonos Alicijos ir sūnaus
Stepo pakviesti, draugai susirinko
prisiminti dr. Solį, pasidalinti atsi-
minimais apie artimą draugą, kurį
Juno  Beach, FL, galima buvo dažnai
sutikti su meškere rankoje skubantį
žvejoti.

Dr. Henrikas Solys gimė 1918 m.
sausio 3 d. Žeimiuose, ūkininko šei-
moje. Jis buvo jauniausias iš 10 šei-
moje augusių vaikų. Jau nuo pat ma-
žens berniukas pasižymėjo mokyklo-
je, svajojo tapti gydytoju. 1938 me-
tais, baigęs Kėdainių gimnaziją, dr.
Solys stojo savanoriu į Lietuvos ka-
riuomenę. Atlikęs karinę prievolę jis
1939 metais įstojo į Vytauto Didžiojo
universiteto Kaune, medicinos fakul-
tetą. Laikai buvo sunkūs, nes tėvai
negalėjo padėti jaunam studentui,
tad dr. Solys ne tik studijavo, bet ir
užsidirbo pragyvenimui, dirbdamas
Medicinos fakultete kaip fakulteto
sekretorius. Dr. Solys visuomet di-
džiavosi, kad per visas medicinos
studijas, nors ir dirbdamas, jis ne-
praleido nė vienos paskaitos.

1944 m. dr.  Solys nuo antros so-
vietų okupacijos pasitraukė į Vokie-
tiją ir iki karo pabaigos dirbo įvai-
riose vokiečių ligoninėse. 1945 m.,
karui pasibaigus, jis buvo priimtas į
Heidel-bergo universitetą Medicinos
fakultetą. Medicinos studijas dr. So-
lys baigė 1948 metais ir iki išvykimo į
Ameriką dirbo DP ligoninėse.

Heidelberge studijavo būrys lie-
tuvių ir čia dr. Solys susipažino ir su
savo būsima žmona, humanitarinių
mokslų studente Alicija. 1950 metais
dr. Solys atvyko pas savo gimines į
Clevelandą ir įsidarbino kaip inter-
nas Fairview Park ligoninėje. 1953 m.
baigęs praktiką dr. Solys nuvyko į Či-
kagą, kur šešis mėnesius dirbo Chi-
cago Maternity Center, nes ateityje
norėjo dirbti moterų ligų srityje. Dar-
bo sąlygos Maternity Center buvo la-
bai sunkios  reikėjo gydyti ligonius ne
tik ligoninėje, bet ir gydytojui su me-
dicinos studentu ir gailestingąja se-
serimi tekdavo vykti į ligonių namus,
į labai pavojingus Čikagos miesto ra-
jonus. Rajonai buvo tokie pavojingi,
kad policija kas valandą skambindavo
ir tikrindavo, ar medicinos darbuoto-
jams neatsitiko nieko blogo. Dr. So-
lys, prisimindamas tą laiką sakydavo,
kad medicinos darbuotojus nuo
smurto gelbėjo tik jų balti chalatai,
tačiau, sakė jis, ta patirtis jam buvo
labai naudinga.

Dr. Solys darbe pasižymėjo kaip
sąžiningas ir darbštus gydytojas, to-
dėl Maternity Center direktorius dr.
Benaren, įvertindamas jo darbą, re-
komendavo rezidentūrai į Chicago
Lyingin Hospital – prestižinę moterų
ligų ligoninę. Dr. Solį į rezidentūrą
toje ligoninėje priėmė pasaulinio gar-
so profesorius dr. William J. Dieck-
mann, parašęs garsų ginekologinį va-
dovėlį „The Toxemias of Pregnan-
cy”. Į Lyingin ligoninę kiekvienais
metais priimdavo 12 rezidentų, ta-
čiau dėl dr. Dieckmann didelių reika-
lavimų metų pabaigoje likdavo tik 2.
Vienas iš laimingųjų likusiųjų rezi-
dentų buvo dr. Solys.

1958 m. dr. Solys vedė savo pažįs-
tamą iš Heidelberg laikų Aliciją, su
kuria laimingai išgyveno 51 metus,
užaugino sūnų Stepą.

Atlikęs 4 metų rezidentūrą ir įgi-
jęs OB-GYN specialybę, dr. Solys
išvyko į Toledo, Ohio, kur atidarė pri-
vačią praktiką ir joje išdirbo 31 me-
tus. Dr. Solys turėjo didelį pasitikėji-
mą tarp savo pacientų, per metus tu-
rėdavo apie 350 gimdymų, jis atlikda-
vo ir ginekologines operacijas. Be to,
dr. Solys kurį laiką vadovavo moterų
ligų skyriams keliose Toledo miesto
ligoninėse.

1983 m. dr. Solys, sulaukęs 65
metų, nutarė daugiau nebedirbti ir
praleisti pensininko dienas žuvauda-
mas,  mat buvo aistringas žvejas. Jau
anksčiau dr. Solys su žmona atosto-
gas praleisdavo Kanadoje, prie didelio
ežero, kur turėjo įsigiję poilsiavietę.
Čia tarp savo draugų lietuvių žvejų
pailsėdavo nuo įtempto savo darbo.

Dėl žuvavimo dr.  Solys su žmona
Alicija atsikėlė gyventi į Florida ir
įsikūrė netoli nuo Atlanto, Juno
Beach miestelyje, kad galėtų žvejoti
tiek, kiek trokšta širdis. Vienas iš dr.
Solio anūkų, Spencer ar Chase, pa-
veldėjo senelio meilę žuvavimui.

Dr. Solys Florida buvo aktyvus
JAV Lietuvių Bendruomenės ir
BALF’o narys, dalyvaudavo mėnesi-
niuose lietuvių pietuose, buvo dažnai
kviečiamas pirmininkauti metiniams
organizacijų susirinkimams, kur savo
humoristinėmis pastabomis nura-
mindavo įsikarščiavusių dalyvių dis-
kusijas.

Metinių proga susirinkę draugai
prisiminė Anapilin iškeliavusį dr. Solį
kaip draugišką, visiems prieinamą
žmogų. Žmona Alicija jautriai pasi-
dalijo bendro gyvenimo prisimini-
mais. Sūnus Stepas prisiminė bend-
rai praleistas valandas žvejojant, ir
tai, jog Tėvelis niekad nepamiršo
vargstančių savo pacientų ir iš jų už
gydymą neimdavo jokio užmokesčio.

Tikėkime, kad ir  dabar danguje
dr. Solys džiaugiasi su savo draugais
žvejais.

Amžiną atilsį duok Jam, Vieš-
patie! 

Vieneri metai be 
Henriko Solio, MD

Dr. Henrikas Solys
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��A. a. Juzė Krištolaitytė-Daugėlie -
nė mirė lapkričio 20 d. Ormond Beach,
FL. Velionė 1943–1944  metais Vilniaus
operoje dainavo Martą, Gildą, Violetą ir
Frasquitą. Išeivijoje – 1957 m. pirma-
jame Lietuvių Operos pastatyme  ,,Ri -
go le tto” dainavo Gildą. Išleido dainų ir
arijų plokštelių.  Daugiau informacijos
su teiks Juozas Baltrus el. paštu

jmb94tt@aol.com.

��Moterų klubas ,,Alatėja”  lapk -
ričio 27 d. 6 val. v. kviečia į Balzeko
lie tuvių kultūros muziejų, kur bus
švenčiamas klubo 5 metų gimtadie-
nis. Jūsų laukia įdomi programa,
vaišės. Vietas užsisakyti prašome tel.
708-205-8742.

��Lithuanian Mercy Lift malo niai
kviečiame lapkričio 28 d.  1 val. p. p.
da lyvauti renginyje ,,Šampano prieš -
piečių bufetas” ir kartu atšvęsti 20
metų veiklos sukaktį. Renginys vyks
Jacob Henry Mansion, 20 S. Eastern
Ave., Joliet, Illinois 60433. Daugiau
in formacijos suteiks Virga tel. 815-
485-0822.

��Kardinolas Francis George,
OMI,  lapkričio 28 d. 11 val. r. St. An-
drian katalikų bažnyčioje (7000 S.
Washtenaw, Chicago, IL) atnašaus šv.
Mi  šias. Mišios vyks ang lų ir ispanų
kal bo mis. Kviečiame dalyvauti.

��Š. m. lapkričio 30 d., antradie-
nį, 1 val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks Ang-
lijos klubo susirinkimas. Kviečiame
dalyvauti. Telefonas pasiteirauti 773-
247-5944.

��Lietuvos vyčiai maloniai kvie -
čia visus narius ir draugus į Lietuvos
vyčių kuopos C 112 Kalėdinį pokylį,
ku ris įvyks gruodžio 10 d., penktadie -
nį, 4 val. p. p. „Mabenka” restorane
(79th ir Cicero gatvių sankirtoje).
Kai na vienam asmeniui – 15 dol. Pra-
džia 4 val. p. p., vakarienė – 5 val. p.
p. Linksmins Algimantas Bar niš kis.
Apie dalyvavimą pra nešti iki gruo -
džio 3 d. Reginai Juš kaitis tel. 708-
422 3541.

��Brighton Parko parapijos cho -
ras kviečia visus, mėgstančius gie-
doti, prisijungti prie jo! Chore ne tik
giedosite kas sekmadienį per lietuviš-
kas šv. Mišias, bet ir dalyvausite įdo-
miuose Brighton Park renginiuose,
gegužinėse, Naujųjų metų sutiktuvė-
se. Šiuo metu choras rengiasi Berne-
lių Mišioms, kurias atnašaus kun. Jau-
nius Kelpšas. Kviečiame atvykti!  Dau-
giau informacijos tel. 708-703-7114.

��Visus visus, didelius ir mažus
kviečiame į Kalėdinę vakaronę, kuri
įvyks š. m. gruodžio 12 dieną, sekma-
dienį. Renkamės 3  val. p. p. adresu
6398 Huntington Lakes Cir., Naples
FL 34119.  Prašome atsinešti mėgsta-
mus gėrimus ir maistą. Šventėje link -
s  mins ,,Kolorado vabalai”, apsi lankys
Kalėdų senelis, vyks loterija, ku rioje
visi bilietai lai mingi. Įėjimas į renginį
25 dol., vai kams nemokamai. Į šventę
kviečiame ateiti  su kau ke. 

��Los Angeles lietuvių teatro
„Sezonų pauzės” dviejų dalių dramos
spektaklis „Balta drobulė” įvyks š. m.
gruodžio 11 ir 12 d. Daugiau informa -
cijos gausite paskambinę Aleksui
Mic kui tel. 310-869-4498 arba parašę
jam el. pašto adresu aleksasmickus @
yahoo.com.

��Detroito skautų Kūčios šįmet
įvyks gruodžio 12 dieną, sekmadienį,
Dievo Apvaizdos parapijos salėje po
šv. Mišių ir kavutės, maždaug 12:30
val. p. p.  Iš anksto prašome užsire-
gistruoti pas Dalią Harp tel. 734-266-
0230. Visi kviečiami dalyvauti! 

��Gruodžio 19 d. Beverly Shores
Šv. Onos bažnyčioje 1 val. p. p.  šv. Mi -
šias atnašaus tėvas A. Gražulis, SJ.
Po šv. Mišių Beverly Shores Lietuvių
klubas ruošia Kalėdinę eglutę. Malo -
niai kviečiame visus gausiai dalyvau-
ti, pasidalinti Kalėdine nuotaika, pa -
bendrauti ir pasivaišinti.

��Los Angeles jaunimo ansamblis
„LB Spindulys” gruodžio 19 d. iš
karto po lietuviškų šv. Mišių kviečia
visus į savo „išleistuves”, į Australi -
jos lietuvių dienas. Koncertas vyks
parapijos patalpo se, 2718 St. George
Street, Los Angeles, CA 90027. Iš vy -
site paruoštą Australijai programėlę.
Visų laukiame.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

„Lietuvos laisvinimo ke -
liu”. Šią vasarą Lietuvoje išleistos
naujos Broniaus Nainio knygos
sutiktuvės įvyks Lemonte, PLC,
Dai lės muziejuje sekmadienį, lap-
kričio 28 d., tuojau po 11 val. r. Mi -
šių, 12:30 val. r. Visi kviečiami da -
ly vau ti. Sutiktuves ruošia JAV LB
Le monto apylinkės valdyba.

Jaunimo centras Čikagoje 
kviečia lietuvių visuomenę 

į metinį labdaros pokylį,
kuris įvyks gruodžio 5 d. 

Programoje: 2 val. p. p. šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje, kurias at na šaus
kun. Antanas Gražulis, SJ. Pamaldų metu giesmes giedos solistai Margarita ir
Vaclovas Momkai, akompanuojant M. Motekaičiui. 

3 val. p. p. – Akademija ir trumpa prog rama, vakarienė ir loterijos bilietų
traukimas. 

Savo dalyvavimu paremsite centro veiklą. Bilieto kaina tik 45 dol. asme-
niui. Vietas galite užsisakyti pas Redą tel. 773-778-7500 arba pas Neringą tel.
773-507-8692. 

2009 metų Jaunimo centro vakarienės svečiai (sėdi iš kairės): Marija Re -
mienė, JC centro tarybos pirmininkas Vaclovas Momkus, Asta Kleizienė ir Juo -
zė Ivašauskienė. Stovi iš kairės: tėvas Antanas Gražulis, SJ, tėvas Gintaras Vit -
kus, SJ, Milda Šatienė ir Vaclovas Kleiza.

Laimos Apanavičienės nuotr.

KOKIAS DOVANAS PIRKSIME KALĖDOMS?
Artėjant Kalėdoms dažnas sukame galvas, ką�padovano ti sa -

vo draugams ar pažįstamiems, kurie dar neskaito vienintelio dien-
raščio išeivijoje ,,Draugas“? Šiais laikais toks laikraštis nėra per
brangus, bet jame pateikiama informacija ir žinios yra tokios,
kokių nerasite kituose laikraščiuose. 

Kas naujai užsiprenumeruos ar dovanų�užprenumeruos
,,Drau  gą“ prieš Kalėdas, gaus dovanų�ypač gražų�2011 metų
ka  lendorių ,,Gintaras“.

,,,,DDRRAAUUGGOO““  KKAAIINNOORRAAŠŠTTIISS::
JJAAVV metams $150.00 

1/2 metû $80.00 
KANADOJE (USD): 

metams $390.00
1/2 metû $210.00 

TTIIKK  ÕÕEEÕÕTTAADDIIEENNIIOO  LLAAIIDDAA::
JAV metams $95.00 
Kanadoje (USD) metams $150.00 
El. paõtas:

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org Tel. 773-585-9500

,,Draugo” adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

,,Draugo” knygynėlyje galite įsigyti kalėdaičių ir nusipirk-
ti Kalėdinių atvirukų. 

Prieš perkant prašome paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Šv. Mišios
Šv. Vardo katedroje
735 N State Street, Chicago 

Penktadienį, lapkričio 26 d.,
10:00 val. r.
Pagrindinis celebrantas – vysk. Gintaras Grušas.

Koncelebruos daug kunigų iš Čikagos, jos apy linkių
ir iš kitų miestų. Giedos ,,Dainavos” cho ras. Lietu-
vių visuomenė yra kviečiama dalyvauti ir šia proga
ypač melstis už Lietuvos ir išeivijos jaunimą.

Ateitininkijos
šimtmečio šventė 


