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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Įvairios žinios (p.
2)
•Europos būgštavimai
dėl finansų krizės (p. 3,
8)
•XII Teatro festivaliui ar-
tėjant. ,,Žaltvykslė” (p. 4)
•Lietuvos rinkimai–2008:
,,Fronto” partijos kandi-
datas S. Kozlovskij (p. 5,
9)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Baltoji knyga (45) (p. 9)
•,,Saulutė” pakvietė susi-
pažinti su LR gen. konsu-
le Čikagoje (p. 10)
•Karališkieji bajorai nu-
tylėjo svarbiausia (p. 11)

Baltijos šaliû gynybos klausimas
ima skaidyti NATO

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) – Lie-
tuvos nuolatinis atstovas prie Euro-
pos Tarybos (ET) Gediminas Šerkš-
nys įteikė skiriamuosius raštus
Strasbūre įsikūrusios ET generali-
niam sekretoriui Terry Davis. G.
Šerkšnys su T. Davis aptarė Lietuvos
indėlį į organizacijos veiklą, karinį
konfliktą Gruzijoje ir ET pastangas
pašalinti šio konflikto padarinius.

Europos Taryba yra tarpvyriau-
sybinė organizacija, kurios vienas iš
pagrindinių tikslų yra ginti žmogaus
teises ir demokratiją. Pastaruoju me-
tu Užsienio reikalų ministerijoje dir-
bęs G. Šerkšnys ambasadoriaus prie
ET pareigose pakeitė Nerį Germaną.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vatikanas, spalio 9 d. (AFP/
BNS) – Popiežius Benediktas XVI pri-
tarė tam, kad nacių laikais valdęs
prieštaringai vertinamas popiežius
Pijus XII būtų paskelbtas palaimin-
tuoju, ir teisino šio savo pirmtako
veiksmus ,,sudėtingu istorijos laiko-
tarpiu”.

Benediktas XVI pažymėjo, kad

Pijus XII ,,dažnai veikė slapta ir ty-
liai”, bet negailėjo jėgų ,,gindamas
persekiojamuosius, nepaisydamas re-
ligijos, tautybės, pilietybės ar politi-
nių ryšių”.

Aukodamas 50-ųjų popiežiaus Pi-
jaus XII mirties metinių mišias, Bene-
diktas XVI sakė: ,,Atsižvelgdamas į šio
sudėtingo istorijos laikotarpio padėtį

jis juto, kad tai buvo vienintelis būdas
išvengti to, kas blogiausia, ir išgelbėti
kuo daugiau žydų.”

Pijaus XII beatifikacijos procesas
buvo pradėtas 1967 m. ir jau artėja
prie pabaigos. Jei jis bus paskelbtas
palaimintuoju, iki šventojo vardo bus
likęs vos vienas žingsnis.

Briuselis, spalio 8 d. (BNS) –
Neseniai Šiaurės Atlanto Sutarties
Organizacijos (NATO) aukščiausias
karo vadas paprašė įgaliojimų pareng-
ti išsamius Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos gynybos planus, tačiau tai gali su-

kelti didelį skilimą organizacijoje, ku-
rioje nesutariama, kaip elgtis su Ru-
sija, rašo ,,Radio Free Europe/Radio
Liberty” (Laisvosios Europos radijo
/Laisvės radijo) korespondentas Ahto
Lobjak.

Šis sumanymas pradėtas įgyven-
dinti praėjus vos 2 mėnesiams nuo
Rusijos įsiveržimo į Gruziją ir tuo
metu, kai Rusija yra vienintelė įma-
noma karinė grėsmė trims Baltijos
šalims.

Baltijos šalims 2004 m. įstojus į
NATO, kai organizacijai labiausiai
rūpėjo Afganistanas ir terorizmas,
Rusija buvo laikoma vos ne strategi-
ne partnere. Todėl anuomet organi-
zacija nerengė trims Baltijos šalims
jokių ,,gelbėjimo planų” ar išsamios
gynybos strategijos. O dabar tai virto
yda, atrodančia tarsi atgyvena, kuri
po įvykių Gruzijoje atidengė silpnąją
NATO vietą.

Visa tai suvokęs NATO pajėgų
Europoje vyriausiasis vadas JAV ge-
nerolas James Craddock paprašė są-
jungininkų pritarti gynybos planų
rengimui. Bet tai padaryti ne taip
paprasta, nes, kaip nurodo NATO šal-
tiniai, Vokietija ir Prancūzija, neofi-
cialiai, pasipriešino J. Craddock pra-
šymui. Nukelta į 6 psl.

ET dirbs naujasis
Lietuvos
ambasadorius

Lietuvai skiriama
daugiausia dèmesio

Privačiai NATO pareigūnai sutinka, kad iš 26 narių didžiausia grėsmė kyla būtent
trims Baltijos šalims. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – Lie-
tuvai pasaulio žiniasklaida skiria
daugiau dėmesio nei Latvijai ir Esti-
jai, rodo valstybių žinomumo indek-
sas. Valstybių žinomumo tyrimo
„East West Global Index 200” duo-

menimis, Lietuva tarptautinėje žinia-
sklaidoje sulaukia didesnio dėmesio
nei kaimyninės Baltijos šalys. Be to,
Lietuva yra dažniau minima iš tei-
giamos pusės.

Šiame tyrime vertinta 200 šalių
pagal tai, kaip dažnai ir kaip jos yra
minimos tarptautinės žiniasklaidos.
Lietuva šiame sąraše užima 68 vietą,
lenkdama Latviją (139 vieta) ir Estiją
(137 vieta).

„Tyrimo rezultatas tikrai geras.
Jis rodo, kad mūsų šalis tampa įdo-
mesnė užsienio žiniasklaidai, turime
daugiau žinių, kuriomis galime sudo-
minti įtakingiausius pasaulio leidi-
nius”, – sakė Laurynas Bučalis, Vy-
riausybės Komunikacijos departa-
mento direktorius.

Pasak jo, šias nuostatas atspindi
ir faktas, jog kasdien žodžio Lietuva
įvairiose paieškos sistemose ieško
apie 14 tūkst. interneto vartotojų.
Lietuva taip pat neseniai atidarė Lie-
tuvos interneto vartus lietuva.lt, ku-
riuose jau lankosi ir informacijos ieš-
ko interneto vartotojai iš 90 šalių.

Lietuvos vardą garsina ir į žygį aplink
pasaulį išplaukę buriuotojai.

Lietuviams.com nuotr.

Popiežius pritarè Pijaus XII beatifikacijai



2 DRAUGAS, 2008 m. spalio 10 d., penktadienis

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” vyrų vienuolikė,
tęsdama savo pergalingą žygį, dar
pridėjo dvi pergales į savo krepšį ir
taškų skaičių pirmenybių lentelėje
padidino iki 12, tapdama pirmaujan-
čia „Metropolitan” lygos I divizijoje.

Spalio 5 d. Roselle, IL įvykusiose
rungtynėse lietuviai įrodė savo pra-
našumą prieš „Wings” ekipą, ją įveik-
dami „sausai” 3:0. Po rezultatu 0:0
pasibaigusio pirmojo kėlinio, dviem
Mindaugo Palaimos ir vienu Nidijaus
Puškoriaus įvarčiu „Lituanica” šven-
tė gražią pergalę prieš iš „major” di-
vizijos iškritusius „Wings” futboli-
ninkus.

Po dviejų dienų – spalio 7 d. va-
kare Bensenville, IL esančiame Red-
mond Park lietuviai rungtyniavo prie
šviesų ir dirbtinės dangos aikštėje.
Nors tą vakarą lijo, tačiau „Lituani-
cos” vyrai vis tiek žaidė jau kartą
atidėtas rungtynes ir „Lions” klubo
atstovus įveikė rezultatu 3:1.

Jose pirmieji pasižymėjo „Lions”
futbolininkai. Tačiau išlyginamąjį
įvartį pelnė Saulius Kregždė ir pir-

masis kėlinys baigėsi taikiai 1:1.
Užtat po pertraukos lietuviai buvo
nesulaikomi: Edvino Trinkūno ir
Nidijaus Puškoriaus įvarčiai. „Li-
tuanica” per tris dienas iškovojo
antrąją pergalę.

Beje, pagal ankstesnį pranešimą,
„Lituanica” turėjo žaisti trečiadienio
vakare taip pat atidėtas rungtynes
prieš „Lightning” vienuolikę. Tačiau
vėliau iš lygos vadovybės atėjo žinia,
kad reikės rungtyniauti vieną dieną
anksčiau prieš kitą komandą („Lions”).

Nepaisant, kad „Lituanica” da-
bar yra sužaidusi vieneriomis rung-
tynėmis mažiau negu dauguma kitų
„Metropolitan” lygos I divizijos ko-
mandų, su 12 taškų mūsiškiai stovi
pirmoje vietoje. Ypatingai geras yra
„Lituanicos” įvarčių santykis – net
13:1.

Artimiausias rungtynes „Litua-
nica” žais šį sekmadienį – spalio 12 d.
išvykoje – Lake Villa, IL. Prie pat
Wisconsin valstijos esančioje vietovė-
je lietuviai susitiks su „Morava” eki-
pa.

Didelis Lietuvos rinktinės šuolis

Dvi „Lituanicos” futbolininkų pergalės

Trečiadienį (spalio 8 d.) paskelb-
toje naujoje pasaulio futbolo rink-
tinių įvertinimo lentelėje (ją sudaro
Tarptautinio futbolo federacija –
FIFA), Lietuva užima aukščiausią
vietą per visą šių lentelių ruošimo
istoriją. Lietuva iš 54-osios vietos yra
pakilusi į 37-ąją.

Iki šiol Lietuva aukščiausią vietą
ten buvo pasiekusi 1997-ųjų metų rug-
sėjį, kai lietuviai stovėjo 42-oje vietoje.

Šioje lentelėje pirmą vietą išlaikė
Ispanija (1,643 taškai). Po jos eina –
Italija (1,365) ir Vokietija (1,336).
Ketvirtoje vietoje stovi iš 6-osios pa-
kilusi Brazilija (1,280), ją seka
Olandija, Kroatija, Argentina, Čekija,
Rusija, Portugalija, Prancūzija.

Lietuva šį šuolį padarė po to, kai
Pasaulio futbolo pirmenybių atranki-
nėse rungtynėse įveikė Rumuniją
(buvo 13-oje, o dabar – 18-oje vietoje)
ir Austrija (dabar 82-oje vietoje).

Beje, Serbija, prieš kurią Lietuva
rungtyniaus šį šeštadienį, spalio 11

d., išvykoje, pagal naują vertinimą
stovi 40-oje vietoje (buvo 33-čia). O
Farerų salos (prieš jų komandą Lie-
tuva žais namuose spalio 14 d.)
užima 198-ąją vietą.

Iš viso vertinamos yra 207 pa-
saulio futbolo komandos. Lietuva
tarp 53 Europos šalių užima 22-ą
vietą. Lietuvos kaimynai FIFA įver-
tinime yra gerokai toliau: lietuviai
64-ti, o estai – 137-ti.

Dabar su nekantrumu lietuviai
futbolo sirgaliai laukia šeštadienio
rungtynių su Serbija, prieš kurią
mūsiškiai niekada nėra laimėję.
Šioms rungtynėms Lietuvos rinktinė
stipriai ruošiasi penkių dienų stovyk-
loje  Vokietijoje.

Jeigu lietuviams pavyktų serbų
kliūtį įveikti jie ir toliau liktų pa-
saulio futbolo pirmajame atrankos 7-
osios grupės viršūnėje. Ketvirtosios
rungtynės (prieš  Farerų salas) lietu-
viams turėtų nesudaryti jokių prob-
lemų.

Kauno futbolininkai Baltijos lygos finale
Kauno FBK „Kaunas” pateko į

Baltijos futbolo lygos finalą. Kaunie-
čiai trečiadienį atsakomosiose pusfi-
nalio rungtynėse Ventspilio mieste
Latvijoje rezultatu 1:0 įveikė Latvijos
čempionę – tos vietovės ekipą. Pir-
masis susitikimas Kaune buvo pasi-
baigęs lygiosiomis 1:1

Kauno naudai lemiamą įvartį 31-
ąją žaidimo minutę iš tolimo baudos

smūgio pelnė saugas Nerijus Valskis
(jis pasižymėjo ir pirmosiose rung-
tynėse Kaune).

Kauno ekipa baigiamosiose rung-
tynėse susitiks su Rygos „Skonta”
vienuolike, kurioje žaidžia Lietuvos
rinktinės žaidėjas – Edgaras Jan-
kauskas. Ši komanda pusfinalyje nu-
galėjo Latvijos sostinės ekipą „Rigą”
3:2 ir 5:0.

Atidaryta Edgaro Jankausko futbolo akademija
Spalio pradžioje Vilniuje atidary-

ta garsiausio Lietuvos futbolo rinkti-
nės žaidėjo Edgaro Jankausko vardu
pavadinta Futbolo akademija. Ji savo
veiklą pradėjo su 20 vaikų, o per pir-
muosius metus planuoja surinkti

60–80 jaunųjų futbolo entuziastų.
E. Jankauskas yra vienas ge-

riausių Lietuvos futbolininkų per
visą Lietuvos futbolo istoriją. Jis yra
daug prisidėjęs prie Lietuvos futbolo
rinktinių pergalių.
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R. Paškauskienė iškopė 
į Europos čempionato 

šešioliktfinalį

Pajėgiausia Lietuvos stalo tenisi-
ninkė Rūta Paškauskienė pateko į
Sankt Peterburge (Rusija) vykstan-
čio Europos stalo teniso čempionato
moterų vienetų varžybų šešioliktfi-
nalį. Nuo antrojo rato varžybas pra-
dėjusi R. Paškauskienė, kuri pasaulio
vertinimo letelėje užima 90-ąją vietą,
trečiajame rate spalio 9 d. 4-1 (11:2,
11:7, 11:7, 9:11, 11:7) įveikė 400-ąją
pasaulio raketę Liuksemburgo ats-
tovę Simone Haan.

Šešioliktfinalyje spalio 10 d. R.
Paškauskienė susitinka su baltaruse
Viktorija Pavlovič, kuri pasaulio ver-
tinimo lentelėje yra 34-a.

Kita lietuvė Inga Kardauskaitė,
kuri pasaulio vertinimo lentelėje yra
421-a, trečiajame rate 2-4 (11:8,
12:10, 2:11, 4:11, 6:11, 8:11) nusilei-
do 342-ajai pasaulio raketei belgei
Laurence Junker.

Elta

Paskelbti Europos krepšinio
čempionatų burtų krepšeliai

FIBA Europe organizacija pa-
skelbė burtų krepšelius, į kuriuos
bus suskirstytos 2009 metų Europos
vyrų ir moterų krepšinio čempionatų
dalyvės. 2009 metų rugsėjo 7-20 d.
Lenkijoje vykstančiame Europos
vyrų krepšinio čempionate dalyvau-
sianti Lietuvos rinktinė pateko į pir-
mąjį krepšelį. Kartu su lietuviais pir-
majame krepšelyje bus Rusija,
Ispanija ir Graikija.

Antrąjį krepšelį sudarys Vokie-
tija, Kroatija, Slovėnija ir Turkija,
trečiąjį – Serbija, Lenkija, Makedo-
nija ir Latvija, ketvirtąjį – Didžioji
Britanija, Izraelis, Bulgarija ir at-
rankos etapo nugalėtoja.

Atrankos turnyre dėl vienintelio
kelialapio į Sezono žemyno pirme-
nybes susikaus Prancūzija, Bosnija ir
Hercegovina, Italija, Portugalija,
Suomija bei Belgija.

Europos čempionato burtai bus
ištraukti lapkričio 8 dieną Varšuvoje.

FIBA Europe organizacija į bur-
tų krepšelius suskirstė ir 2009 metų
birželio 7-20 dienomis Latvijoje vyk-
siančio Europos moterų krepšinio
čempionato dalyves.

Sėkmingai atrankos etapą įvei-
kusi Rūtenio Paulausko vadovauja-
ma Lietuvos moterų rinktinė pateko
į trečiąjį krepšelį, kuriame taip pat
bus Graikijos, Izraelio ir Slovakijos
rinktinės.

Į pirmąjį krepšelį pateko Rusija,
Ispanija, Baltarusija ir Latvija, į
antrąjį – Čekija, Turkija, Lenkija ir
Prancūzija, į ketvirtąjį – Vengrija,
Serbija bei dvi kvalifikacinio etapo
dalyvės.

Kvalifikaciniame turnyre daly-
vaus Ukraina, Italija, Belgija, Bulga-
rija ir Vokietija.

Moterų Senojo žemyno pirmeny-
bių burtai bus traukiami spalio 15
dieną Rygoje.

www.krepsinis.net 

Ledo ritulininkas K.
Nekraševičius rungtyniaus

Suomijoje

Kauno ,,Tigrų” ledo ritulio klubo
auklėtinis gynėjas Karolis Nekraše-
vičius karjerą tęs Suomijoje. 18-metis
ledo ritulininkas jau prisijungė prie
Suomijos aukščiausiosios lygos ko-
mandos ,,Rauman Lukko”, praneša

Lietuvos ledo ritulio federacijos in-
terneto svetainė.

Gynėjas iš Lietuvos sutartį su
Suomijos klubu turėtų pasirašyti
artimiausiomis dienomis.

Neseniai K. Nekraševičius su
kitu kauniečiu puolėju Arnoldu Bosu
ir elektrėniškiais puolėjais Tadu
Kumeliausku bei Povilu Vereniu da-
lyvavo ,,Rauman Lukko” klubo su-
rengtoje treniruočių stovykloje. T.
Kumeliauskas artimiausią sezoną
ketina likti Elektrėnuose ir baigti
mokslus, o A. Bosas bei dar keli ,,Tig-
rų” komandos žaidėjai karjerą gali
tęsti Čekijos ekipose.

Elta

Europos imtynių čempionatas
vyks Vilniuje

Spalio 4-6 d. Šveicarijoje vykusio
Tarptautinės imtynių federacijos
(FILA) kongreso metu Lietuvos im-
tynių federacijos (LIF) generalinis
sekretorius Paulius Daumantas ir
teisininkas Andrius Chudenkovas
pasirašė galutinę sutartį su FILA dėl
2009 metų Europos čempionato
rengimo Vilniuje.

Europos pirmenybės vyks kitų
metų kovo 31 – balandžio 5 dienomis
universalioje „Sportimos” arenoje.

„Vakaro žinios” 

Îvairios sporto ñinios iõ Lietuvos
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Buvo 700, o dabar jau
800 milijardų dolerių:
Kas tas ,,pork barrel”?

ALEKSAS VITKUS

Nors liko mažiau negu mėnuo iki Amerikos prezidentinių rinki-
mų, pirmieji spaudos puslapiai ir vedamieji yra pilni žinių, nuo-
monių ir šiaip minčių apie finansinę krizę, kuri jau spėjo išsiplės-

ti ir po visą pasaulį, už Amerikos sienų.
Kai prieš dvi savaites JAV prezidentas George W. Bush, finansų sekre-

torius Henry Paulson, federa linio banko valdytojas Ben Shalom Bernan-
ke ir keletas Kongreso narių  TV ekrane labai susirūpinusiais veidais per-
spėjo amerikiečius, kad vals tybės ekonomika stovi vos ne ant be dugnės
krašto, visiems pasidarė aiš ku, kad tikrai reikia tuojau pat imtis kokių
nors žygių. Prezidentas pasiūlė gelbėjimi (bail-out) planą, pagal kurį fede-
ralinė valdžia galėtų kažkaip „investuoti” 700 mlrd. dol. atstatant gerokai
susvyravusias finansų, bankų ir kredito sistemas. Ką gi, gal ir iš semsime
vandenį iš vos neskęstančio valstybės finansų laivelio.

Nors žiniasklaida aiškino, o ir be jos piliečiai suprato, kad didžiulę tos
krizės atsiradimo kaltę neša didžiųjų finansinių įstaigų vadovai ir prezi-
dentai (CEO), nemažai Kongreso na rių už Bush pasiūlytą įstatymo pro-
jektą vengė balsuoti teigiamai, nes toks balsas dažno piliečio būtų įver -
tintas kaip pataikavimas ar net pasidavimas tų vadovų šykštumui. O tie
vadovai jau labai buvo pripratę prie tų taip vadinamų „auksinių parašiu-
tų” (nepaprastai dosnios jų pasitrau kimo išmokos ir pensijos), kuriuos jie
gaudavo palikdami jų kad ir nugyventas kompanijas. Laimei, XXI amžiu-
je nė vienam vadovui nebereikia iššokti iš aukšto dangoraižio, taip, kaip
jų senoliai darydavo 1929 metais pra sidėjusios pasaulinės krizės metu.

Nemaža dalis tvarkingai, taupiai ir protingai gyvenančių amerikiečių
verčia kaltę ant tų finansų vadovų, bet kartu ir nevengia priekaištauti
tiems namų (mansions) pirkėjams ar šiaip vartotojams, kurie ėmė didžiu-
les paskolas, nesivargindami pagalvoti, ar jie, laikui atėjus, įstengs tas
paskolas grąžinti.

Atstovų rūmuose Bush pasiūlymas nebuvo priimtas 228–205 balsų
santykiu, nors demokratai, turėdami daugumą, galėjo vien patys nubal-
suoti už tą įstatymą, tačiau nedrįso. Reikalas skubus, reikėjo ką nors da-
ryti, bet čia, kaip tyčia, pasitaikė žydų šventė – Rosh HaShanah. Praėjus
keletai dienų Senatas, nelaukdamas  Atstovų rūmų balsavimo, tą 700
mlrd. dol. projektą priėmė. Amerikos ekonomiką išgelbėti Kongreso na-
riai turėjo pakankamai paskatos balsuoti už projektą, bet, pasirodo, to ne-
už teko. Prasidėjo tipiškos politikų derybos ar balsų mainai, kurių rezulta-
tus amerikiečių pripratę vadinti „pork barrel” projektas. Lietuviškai ban-
dy čiau šią procedūrą pavadinti „Tu – už mano, o aš – už tavo”.

Įvyko antras balsavimas, ir šį kartą Bush projektas buvo priimtas
263–171 balsų santykiu. Norint gauti reikiamą skaičių balsų, reikėjo juos
„pirkti”. Kaip tai? Nagi, abejojantis Kongreso narys prašo, kad kiti bal-
suotų už jam naudingą projektą ir jiems atsilygindamas jis balsuos už ki-
tiems naudingus projektus. Kai baigėsi tie buvusio Vilniaus  Gariūnų tur-
gaus tipo mainai, 700 mlrd. dol. Bush pateiktas projektas išaugo iki dau-
giau nei 800 mlrd. dol., kai garbūs Atstovų rūmų politikai-prekiautojai
sau išsikaulijo tokius „gyvybinius” projektus, kaip pvz. milijonus dolerių
gaminti filmus ir TV programas, pakelti Puerto Rico romo gamybą remti
dviračiais važinėjimo į darbą programą, žaislų gamybą ir daugybę mažų
ar didesnių pelno ar pajamų mokesčių lengvatų. Grįžus iš Washington,
DC namo, jiems bus kuo balsuotojams pasigirti. Bush trijų puslapių pasiū-
lymas išsipūtė iki 450 puslapių.

Skaitytojui gal bus smalsu suži noti, kaip tas angliškas „pork barrel”
terminas atsirado ir įsipilietino kasdieninėje bent kiek apsiskaičiusio
vidutinio amerikiečio kalboje.

Dar prieš JAV pilietinį karą baltieji plantacijų šeimininkai laikydavo
sūdytos kiaulienos statinaites, iš kurių valgydindavo išalkusius vergus,
kurie puldavo prie jų su tokiu godumu, kad ilgainiui ir politikai, kurie
savo vietinius įstatymo projektus norėdavo prikabinti prie kokio nors fe-
deralinio įstatymo projekto, tapo žinomi kaip „pork barrel” išnaudotojai.
Ta sistema palengvino kokiam nors politikui įvesti savo įstatymą, kitiems
pažadant balsuoti už jų projektus.

Kad tai gali būti neetiška ir visuomet tampa labai neekonomiška ir
išlaidu, yra aišku. Bet, deja, sistema gyvuoja dar ir šiandien. Tik garsusis
Illinois valstijos senatorius demokratas Paul H. Douglas (1949–1967) iš-
drįso tai pripažinti, tačiau tuojau pareiškė: „Aš esu bejėgis šią sistemą pa-
naikinti.”

Žmonės dabar tapo susirūpinę ir pikti, nes pasirodė, kad neliko, kuo
galima pasitikėti. Kad patys turtingiausi šykštūs verslo, finansų ir bankų
manipuliuotojai nėra verti pasitikėjimo, visi žinojo ar bent nujautė. Bet
dabar po truputį jau aiškėja, kad ir tarp Kongreso narių buvo ir yra tokių,
kurie, ieškodami sau pasipelnymo, patogiai užmerkė akis, nutarę nema-
tyti, kad įstatymais piktnau džiaujama, taip prisidėję prie tos krizės išau-
gimo.

Ne vienas ekonomistas abejoja, ar tie 700 mlrd. dolerių išgelbės Ame-
rikos ekonomiką ir sugrąžins piliečių pasitikėjimą kredito rinka ir bendrai
visa ekonomine struktūra. Tai bus nelengva. Bet sugrąžinti pa sitikėjimą
Kongresu, kuris taip sa vanaudiškai pridėjo 100 mlrd. dol. kai ną prie Bush
pasiūlyto gelbėjimo plano,  gali būti dar sunkiau.

MYKOLAS DRUNGA

Kažkokia trikdanti nerealumo
nuojauta, panaši į tą, kuri tvyrojo
1939–1940 metais, lydi šį bankinės
krizės etapą. Mums klius kažkas, ta-
čiau tiksliai nežinome, kas. Bankinė
sistema svirduliuoja prie bedugnės
krašto. Jeigu ji nusvirs į bedugnę, tai
reiškia ne tik finansų katastrofą, bet
ir visos ekonomikos išmušimą iš vė-
žių. Taip spalio 6 d. rašė konserva-
tyvios pakraipos Londono laikraštis
„Daily Telegraph” ir tęsė: „Jei į ban-
kinį sektorių nesugrįš pasitikėjimas,
jeigu bankai nepradės vieni kitiems
skolinti (ir greitai), tai įmonės pradės
žlugti, darbo vietos bus prarastos ir
ekonomikos sąstingis, į kurį, atrodo,
žengiame, gali virsti šimtaprocentine
depresija.”

Laikraštis toliau rašė, jog „Bri-
tanijos vyriausybei reikia aiškaus
veiksmų plano, o ne ugnies gesinimo
priešokiais” ir kad „tame plane tu-
rėtų būti ir valstybinis užtikrinimas
visiems banko indėliams, idant būtų
atkurtas pasitikėjimas. Vakarykštis
Vokietijos vyriausybės nutarimas
imtis kaip tik šitokio žingsnio daro
stiprų spaudimą Britanijos finansų
ministrui Alistair Darling sekti Vo-
kietijos pavyzdžiu. (...) Taip pat aiš-
ku, kad nepaisant visų premjero
Gordon Brown kalbų apie ‘globalius
sprendimus globaliai krizei’, kiek-
viena šalis turės išsikapstyti iš savo-
sios duobės. Štai kodėl Vokietijos,
Airijos ir Graikijos vyriausybės su-
skubo paramstyti savo pačių šalių
bankus ir kodėl šeštadienį vykęs
Europos Sąjungos keturių didžiųjų
susitikimas Paryžiuje buvo toks tuš-
čias. Šis ketvertas dėl nieko nesuge-
bėjo susitarti, išskyrus tik dėl garbę
išsaugojančio dvylikos milijardų sva-
rų avanso iš Europos investicijų
banko, kuris būtų prieinamas su
sunkumais susidūrusiems ES darb-
daviams. Bet tai menki pinigai. Pvz.,
Vokietijoje kanclerė Angela Merkel
bandė tarpininkauti ‘Hypo Real
Estate’ banko išgelbėjimui, kainuo-
jančiam dvigubai daugiau. Iš tiesų,
Europos ekonominės sąjungos vidi-
niai prieštaravimai niekuomet nebu-
vo skaudžiau apnuoginti. Atėjus
lemiamai akimirkai, šalys gins savo
piliečių, o ne dirbtinės politinės kon-
strukcijos, interesus.”

Taip rašė konservatyvusis britų
dienraštis spalio 6 d., o spalio 5 d. į
liberaliąją kairę linkęs Londono dien-
raštis „Guardian” tą šeštadienį įvy-
kusį Prancūzijos, Vokietijos, Didžio-
sios Britanijos ir Italijos vadovų susi-
tikimą finansų krizės klausimu ap-
tarė irgi santūriai: „Prancūzijos pre-

zidentas N. Sarkozy paskelbė ‘visa-
galę rinką mirusia’. Vokietijos finan-
sų ministras P. Steinbruck prognoza-
vo, kad Jungtinės Amerikos Valstijos
praras savo, kaip finansų supergaly-
bės, vaidmenį. Tačiau nė viena šių
valstybių nepajėgi vadovauti naujos
globalinės finansų sistemos sukū-
rimui. Tai, kad į Paryžių buvo su-
kviesti vadovaujantys ES politikai,
padrąsina. Atrodo, jog ES šalys narės
iš tiesų stengiasi padėti į šalį nesu-
tarimus klausimu, kurlink reikia
lenkti ūkį. Didžioji Britanija ligi šiol
propagavo ‘anglosaksiškąjį’ maksi-
malaus liberalizmo modelį, tuo tarpu
Prancūzija ir Vokietija neturi jokių
problemų su valstybiniu įsikišimu.
Vis dėlto tai, kad Europos politikai
tik tada pasiruošę savo ideologinius
skirtumus padėtį į šalį, kuomet juos
prispiria šitokio masto krizė, rodo
istorinį ir politinį žlugimą”, – teigė
dienraštis „Guardian”.

Anot taip pat spalio 5 d. rašiusio
Kopenhagos dienraščio  „Politiken”,
„Europa turi problemą. Dar prieš sa-
vaitę daug kas įsivaizdavo, jog finan-
sų krizė – visų pirma amerikietiška
problema. Tačiau tai iliuzija. Penkių
didelių bankų žlugimai per penkias
dienas kalba aiškia kalba. Tačiau
Europos atsakymai į krizę kol kas
nesuderinti ir neaiškūs. Politiniai
vadovai vis dar leidžiasi į prabangą
pulti vienas kito pasiūlymus, užuot
tikslingai stengęsi susitarti dėl ben-
dro gelbėjimosi plano. Pats laikas
Europos valstybių vadovams parodyti
stiprybės. Visai nesvarbu, ar dėl
bėdos kaltas finansinis sektorius.
Atsakomybė už tai, kad krizė nevestų
prie Europos ekonominių sistemų
sužlugimo, glūdi ant politikų pečių.”

Šveicarijos dienraštis „Neue Zür-
cher” spalio 5 d. svarstė, kada valsty-
bė turi kištis į ūkį. Apskritai, jo nuo-
mone, „valstybės įsikišimas į laisvą
ekonomikos tvarką nepageidautinas.
Jų reiktų kaip galima labiau vengti.
Tačiau kaip reakcija į krizę jos ne-
išvengiamos. Užtat valstybė turėtų
būti pajėgi kovoti su sisteminėmis
krizėmis. Būtent tai ir priklauso prie
jos funkcijų, tuo labiau, kai ligos eigai
darė poveikio valstybė, kaip tai buvo
šios finansų krizės atveju. Tačiau prie
valstybės užduočių nepriklauso ma-
žesnių vietų gydymas. Kaip tik čia
eina viena iš skiriamųjų linijų tarp
priimtinų ir atmestinų valstybinių
įsikišimų”.  

Berlyno dienraštis „Tagesspie-
gel” rašė, jog Amerikos Kongresui
patvirtinus savąjį gelbėjimo planą,
„ūkis, tiesa, nesmuktelėjo dar labiau,
bet ir neprasidėjo jo kilimas. Gilesnė
krizės pasekmė dar neįsismelkė į
amerikiečių sąmonę: tai dar didesnis
prestižo praradimas pasaulyje. Kaip
G. W. Bush užsienio politikos geram
vardui pakenkė Iraku ir Guantana-
mo kalėjimu, taip finansų krizė laido-
ja pagarbą Amerikos ūkio modeliui.
Jungtinės Valstijos ir jų bankai nebe-
gaus taip lengvai kredito užsienyje.
Pasitikėjimas pažeistas. Arba Ameri-
ka prie naujo prezidento apsigalvos,
arba jos padėtis bus dar sunkesnė”.
Tą patį spalio 6 d. savo vyriausybės,
konkrečiai finansų ministro A. Dar-
ling, adresu rašė ir anksčiau cituota-
sis Britanijos dienraštis „Daily Teleg-
raph”: „Dabar prioritetas yra atkurti
pasitikėjimą bankine sistema. Tai
reiškia pastarųjų metų krizių val-
dymą laisvąja eiga pakeisti įtikinamu
planu, įgalinančiu    Nukelta į 8 psl.

EUROPOS BŪGŠTAVIMAI
DĖL FINANSŲ KRIZĖS

Bankinė sistema 
svirduliuoja prie
bedugnės krašto.
Jeigu ji nusvirs į
bedugnę, tai reiškia
ne tik finansų 
katastrofą, bet ir
visos ekonomikos
išmušimą iš vėžių.
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XII Lietuvių teatro festivaliui artėjant
XII Lietuvių teatro festivalio

Čikagoje proga pristatome dar vieną
jame ketinantį dalyvauti teatrą – Či-
kagos žiūrovui pažįstamą teatro sam-
būrį ,,Žaltvykslė”. Į ,,Draugo’’ klau-
simus atsakė penki šio sambūrio da-
lyviai – režisierė Ilona Čiapaitė,
Linas Umbrasas, Aušra Jasaitė,
Simona Norgelaitė ir Giedrė
Gillespie.

–  Kada ir kaip įsikūrė jūsų
teatro grupė? 

Giedrė: ,,Žaltvykslės’’ teatras,
sukurtas Marijos Remienės (tuomet-
inės JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros tarybos pirmininkės) suma-
nymu, pirmą kartą pasirodė 1999
metais, su P. Vaičiūno ,,Tuščios pas-
tangos’’ (režisierė Audrė Budrytė). A.
Budrytės kiti spektakliai buvo ,,Blin-
kuvos poeto pagerbimas’’,  pagal J.
Erlicko kūrinių ištraukas ir M. Ivaš-
kevičiaus ,,Kaimynas’’. Po to reži-
suoti ėmėsi Ilona Čiapaitė, pastaty-
dama Žemaitės ,,Trys mylimos’’, T.
Williams ,,Pasmerkti namai’’, U. Seg-
lio ,,Kampelis’’, ir A. Griciaus ,,Pa-
langa’’. 

Nuo 2006 metų vasario mėnesio
su antru ,,Palangos” pasirodymu
,,Žaltvykslė” pradėjo savarankišką
veiklą (be JAV LB globos). Nuo to
laiko pastatyti šie spektakliai: K.
Ostrausko ,,Gyveno kartą senelis ir
senelė”, A. Čechovo inscenizuota apy-
saka ,,Jubiliejus” ir paskutinysis,
kurį matys šio festivalio žiūrovas – D.
Lipskerov ,,Upė ant asfalto”.

– Kokie žmonės vaidina jūsų
teatre?

Ilona: Jei kalbėsime apie amžių,
tai galima pasakyti įvairūs. O iš tiesų
– patys nuostabiausi, kuriems teatras
tapo antra šeima. Aš laiminga, kad
galiu būti šalia tokių žmonių. Ačiū
jiems ir jų šeimoms už teatrui ati-
duotą laiką.

Linas: Mūsų teatre vaidina
įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės.
Gera matyti, kada  jie, tokie skirtingi,
atiduoda savo jėgas, laiką ir širdį, kad
sukurtų spektaklį ir padovanotų jį
kitiems. Mūsų teatre vaidina tik la-
bai GERI žmonės.

Aušra: Mūsų ,,Žaltvykslėje” vai-
dina mylintys teatrą, norintys jausti
tą nuolatinį scenos jaudulį.

–  Kas skatina jūsų teatro

dalyvius burtis, statyti spektak-
lius? 

Ilona: Mes pasiilgstam vieni ki-
tų, tai ir suburia mus, o statyti spek-
taklius – tikriausiai noras atskleisti
personažą ar temą. Ne visi gauna
vaidmenis, nes yra pjesių, kur reikia
vos keleto žmonių, bet visų noras
pasiekti gerą rezultatą yra begalinis.
Jei ne grupė ir jos palaikymas, gal vis-
kas būtų kitaip.

Linas: Mes visi tiesiog mėgau-
jamės būdami kartu. O prisidėjus
mūsų ,,idėjiniam vadui” Ilonai gimsta
spektakliai. Paskatinimas kurti to-
liau gimsta kartu su žiūrovų padėka.

Simona: Draugiški žmonės, re-
žisierės darbštumas, pasiaukojimas,
noras ,,išsikrauti”.

Aušra: Mūsų nuostabi režisierė
Ilona Čiapaitė, kuri statant spektaklį
yra kupina beprotiškų minčių.

–  Kaip renkatės kūrinius sa-
vo pastatymams? Kokio žanro
dažniausiai tai būna veikalai?

Ilona: Turbūt nesuklysiu saky-
dama, kad kūrinius renkamės iš to,
ką turime: kas iš Lietuvos ką at-
siunčia, kas čia ką turi. Svarbiausia –
surasti tą kūrinį, kuris tiktų mums,
tada jau einasi viskas paprasčiau.
Statėme komedijų, tragikomedijų,
absurdo pjesių. Svarbiausia, kad
medžiaga ,,kalbėtų” su aktoriais, nes
jei ji nieko nesako jiems, ką tuomet
galima pasakyti žiūrovui?

Linas: Dažniausiai būna taip:
mūsų ,,idėjinis vadas” Ilona pasirodo
su segtuvu rankose ir šypsena veide
ir sako: ,,Vaikai, turiu tokią neblogą
pjesę...” Mes tą pjesę ,,suvirškiname”,
atsiraitojame rankogalius ir prade-
dame dirbti. O pjesės žanras nesvar-
bu, svarbu, kad pjesė ,,liptų.’’ 

Aušra: Mums režisierė pristato
keletą kūrinių ir leidžia rinktis, kurį
norėtume vaidinti.

–  Papasakokite, kaip sekasi
repetuoti, vaidinti. Su kokiais
sunkumais susiduriate?

Ilona: Mes visi renkamės po
darbų, tad sunkumų neišvengsi. Kar-
tais gali pykti ir trypti, bet jei žmogus
negali, vadinasi – negali.  Kiekvienas
dar ir maistą ant stalo padėti turi.
Smagu, kai viskas gerai klojasi, bet
būna visko.

Linas: Sunkiausia būna surasti
ir sukurti personažą savyje. Kartais

to neleidžia padaryti nuovargis, juk
vis dėlto repetuojame po darbo die-
nos. Bet kada jau ,,pagauni” vaid-
menį, viskas einasi lengviau.

Simona: Aš kalbėsiu apie ,,Pa-
langą”. Repetuojant ir vaidinant
reikia įdėti ,,daug savęs”, reikia rei-
kalauti iš savęs to, apie ką gyvenime
net nepagalvoji, reikia ,,įdėti širdies”.
Sunkumų visada pasitaiko, nes kar-
tais norisi padaryti geriau, bet ne-
išeina – tada ateina kritika, dėl to
kremtiesi, bet  tai neišvengiama.

Aušra: Manau, kad sekasi iš tie-
sų labai gerai, kai priimamos pasta-
bos ir pasiūlymai. Sunkiausia vaidin-
ti su „tuščia vieta”, kada kažkas ne-
spėja ar negali atvykti į  repeticiją.

Giedrė: Aš labai patenkinta, kad
turiu progą dalyvauti teatro gyveni-
me ir išreikšti save. Charakterio per-
pratimas man yra įdomiausias darbas
teatre. Jei sugebu sukurti ,,teisingą”
vaidmenį, tuomet vienas malonumas
išeiti į sceną.

–  Kiek spektaklių esate pas-
tatę?

Ilona: 7  režisavau aš,  o iš viso –
10.

Linas: Man vaidinant ,,Žaltvyks-
lėje” teko dalyvauti statant šešis
spektaklius.

Giedrė: Man  teko vaidinti sep-
tyniuose spektakliuose. 

–  Kurie, Jūsų nuomone, buvo
sėkmingiausi ir suteikė daugiau-
siai kūrybinio džiaugsmo?

Ilona: Kiekvienas spektaklis yra
tartum kūdikis tavo rankose – bran-
gus ir nepakartojamas. Viskas pri-
klauso nuo įdėto darbo, bet galiu
pasakyti tik tiek, kad visi jie brangūs,
nes dar ir tai, kad repetuojame daug,
o jį parodome keletą sykių.

Linas: Manau, kad man sėkmin-
giausias šis paskutinis spektaklis
(,,Upė ant asfalto”). Prie jo dirbti
buvo sunkiausia, tačiau jis suteikė ir
daugiausiai džiaugsmo. O ar jis sėk-
mingiausias, sužinosime po festiva-
lio.

Aušra: Čia Amerikoje vaidinau
kol kas tik viename spektaklyje ,,Upė
ant asfalto”, kuris, mano nuomone,
vienas sėkmingiausių mūsų spektak-
lių.

Giedrė: Spektaklis ,,Kaimynas’’.
Amelijos vaidmuo man suteikė daug
kūrybinio pasitenkinimo.

–  Kur teko vaidinti?
Ilona: Detroit, Cleveland, New

York, Los Angeles, Lemonte ir Mar-
quette Park, mylimame Jaunimo cen-
tre.

Linas: ,,Žaltvykslė” – vienintelis
teatras, kuriame teko vaidinti. Kal-
bant apie vietoves: su pirmu spektak-
liu teko pabuvoti New York, ką tik
sugrįžome iš gastrolių Los Angeles.

Aušra: Prieš atvykdama į Ame-
riką, vaidinau ne tik mokyklos dra-
mos būreliuose, bet ir Universiteto
dramos studijoje. Čia, be teatro sam-
būrio „Žaltvykslė”, esu vaidinusi
antraeiliame vaidmenyje Ramunės
Rakauskaitės filme „Mimoza”. 

Giedrė: Vaidinau Jaunimo cen-
tre, Balzeko muziejuje, Detroit, Cle-
veland, Lemont. 

– Ar teko anksčiau dalyvauti
Lietuvių teatro festivaliuose? 

Ilona: Teko dalyvauti XI teatro
festivalyje su Uglis Seglis ,,Kam-
pelis”.

Linas: Taip, prieš ketverius
metus, XI lietuvių teatro festivalyje
su spektakliu ,,Kampelis.”

Aušra: Taip, Lietuvoje, Šiaulių
dramos teatre su spektakliu „Kjodžos
kivirčai”.

Giedrė: Su ,,Žaltvykslės” teatru
dalyvavau XI festivalyje su spektak-
liu ,,Kampelis” ir X festivalyje – su
spektakliu ,,Kaimynas”. Taip pat da-
lyvavau 1990 metais su ,,Vaidilutės”
teatru.

– Ko tikitės iš XII lietuvių
teatro festivalio: važiuojate lai-
mėti ar tiesiog kartu su bendra-
minčiais dalyvauti  šventėje?

Ilona: Laimėti turbūt visiems
norisi, bet galiu atvirai pasakyti – da-
lyvavimas yra svarbiau. Smagu susi-
tikti su kitomis grupėmis, tikimės pa-
bendrauti, išklausyti jų problemas,
papasakoti apie savas. Tikrai šaunu
būti  šio įvykio dalimi.

Linas: Ruošiamės dalyvauti, o
laimės geriausi. Kas bus geriausi, nu-
spręs komisija. Tikimės, kad visiems
bus smagu.

Aušra: Laimėti?  Laimėti visada
smagu, tai suteikia dar daugiau pa-
sitikėjimo savimi. Bet mes dalyvau-
jame ne dėl to. ,,Žaltvykslė” – stiprus
sambūris, kuris privalo parodyti  sa-
ve, savo darbo rezultatus ir pasi-
džiaugti kitais.

–   Kokį spektaklį pristatysite
festivalio žiūrovams?

Ilona: Šiuolaikinio rusų dra-
maturgo D. Lipskerov vienaveiksmę
pjesę ,,Upė ant asfalto”.

– Koks šūkis geriausiai api-
būdintų jūsų teatro grupę?

Ilona: Mano dėstytojas doc. G.
Šimkus vieną kartą parašė ir liepė
įsidėti tą frazę į galvą, tikriausiai ji
gerai atspindi mūsų teatro dabartinę
būseną: ,,Neatimk, dangau, vilties
išsemti jūrą šaukštu”.

Linas: ,,Vienas už visus ir visi – į
sceną!’’

Simona: ,,Viskas įmanoma!”
Giedrė: Ars longa, vita brevis.

Kalbino Loreta TimukienėScena iš spektaklio ,,Palanga”.  Jono Kuprio nuotr.
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org
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TÙNOTI TINGINYSTÈJE IR TYLÈTI NEVALIA
Straipsnio „‘Molotovo-Ribben-

tropo’ vamzdis Baltijoje” (,,Draugas”,
2008 rugsėjo 25 d.) autorius Vilius
Bražėnas teigia, kad „daugelis lietu-
vių, kaip ir kitų, net pasaulį į bėdas
įklampinančių valstybių piliečių, yra
valstybiniai tinginiai. Tokie tikisi,
kad jų pilietinę prievolę, net lie-
čiančią jų vaikų ateitį, atliks kiti jų
valstybės ar net kitos valstybės,
piliečiai.”

Iš tikrųjų, Rusijos ir Vokietijos
sandėris tiesti dujotiekį į Vokietiją
Baltijos dugnu kelia grėsmę ne tik
jūros, bet ir Baltijos šalių nacionali-
niam saugumui. Juk faktiškai, siek-
dama dujotiekio saugumo, Rusija pa-
vers karine pačią Baltiją, o ekono-
minė priklausomybė nuo Rusijos ar
Vokietijos, iš kurių nė su viena
„obuoliauti” praeityje drauge nesi-
sekė, tik padidės. Nors Vokietija yra
ES narė, vienašališkai, be Baltijos
šalių pritarimo sudaro išdavikišką
sandėrį atvirai, jau be slaptųjų pro-
tokolų.

Kurtinius medžioja per jų ves-
tuves, nes jie per savo skardų burbu-

liavimą net medžiotojų šūvių negirdi.
Įžvalgus, turtingą patirtį turintis
tarptautinės politikos analitikas V.
Bražėnas geba atmesti kurtinių bur-
buliavimo foną ir matyti bei girdėti
tai, ko nepastebi, negirdi mūsų val-
džiose esantys politikai. Ir blogiausia
tai, kad į V. Bražėno  įžvalgas ne-
kreipia dėmesio.

Lietuvoje garsiai burbuliuojama
dėl atominės elektrinės reikalų, dėl
Seimo rinkimų, dėl tarp jaunimo
augančio nusikalstamumo bei kito-
kių, su nacionaliniu saugumu nesusi-
jusių dalykų, tačiau nekreipiamas
deramas dėmesys ir neprotestuojama
visu balsu prieš naują, nusikalstamą,
prilygstančią Molotovo-Ribbentropo
paktui, sandėrį. Todėl labai panašu,
ir peršasi išvada, kad pati Lietuva tą
sandėrį slepia.

Ko nemato ir į ką nereaguoja val-
džioje esantys politikai, turėtų visu
balsu prabilti visuomenė. Tūnoti
tinginystėje ir tylėti nevalia.

Algimantas Zolubas
Vilnius, Lietuva

KLAIDOS ATITAISYMAS

SLAPUKIÕKAI PRO PAÕAIPÛ ÙSÂ

Š. m. spalio 4 d. ,,Drauge” Lai-
mos Apanavičienės straipsnyje apie
JAV LB tarybos 3-iąją sesiją Bostone

įsivėlė klaida. Bostone posėdžiavo ne
XIII, bet XVIII JAV LB taryba.

Redakcija

Apie tai būčiau parašęs anksčiau.
Bet Pacifiko pakrantėje „Draugas”
pasirodo maždaug 10 dienų pavėla-
vęs. Su tuo apsipratau. Svarbu ne lai-
kas, bet parašytos mintys. Juo la-
biau linksmos.

Rugsėjo 6 d. „Draugo” numeryje,
11 puslapyje, perskaičiau pamfletą
„Visi vasarojame Lietuvoje” su Pa-
langos tilto nuotrauka. Glaustas, su
humoru suręstas straipsnis. Čia įpin-
ti net keli anekdotai. Vienas – apie
estų „dainuojančią revoliuciją” ir jų
chorinę ginkluotę – naujai sukurtas
dainas panaudoti prieš tankus, lėktu-
vus...

Čia minimas ir pokalbis su Lie-
tuvos tautinių mažumų ir išeivijos
departamento (TMID) šalininku apie
finansinę pagalbą Kalifornijos lietu-
viams, Los Angeles Šv. Kazimiero pa-
rapijoje remontuojant kambarį, rei-
kalingą įvairiems lietuvių bendruo-
menės reikalams. Pamfleto autoriui
atrodo, kad tie pinigai turėtų likti
Lietuvoje vargšams sušelpti.

Šio straipsnio nekomentuočiau,
jei būtų pasirašytas tikra pavarde, o
ne slapukiška „KDVK įgaliotinis”.
Taigi, Kalifornijos dailiųjų menų klu-
bo įgaliotinis. Tai – savo laiku gyven-
sio Dailiųjų menų klubo parodija,
gana vykusi, nes tuomet nariams
sueigose irgi magėdavo skaniai pasi-
vaišinti. Iš to pasijuokti juk nebūtinai
reikalinga pavardė. Tačiau esu įsiti-
kinęs, ji yra būtina, jei laikraštyje
šaipomasi iš asmens, pabrėžiant jo
vardą ir pavardę. Šiuo atveju – Da-
riaus Udrio, filosofijos mokslų dak-
taro.

Kad skaitytojai nespėliotų, kas gi
yra šis slapukas „Įgaliotinis”, nuro-
dysiu – jis yra  San Francisco apylin-
kėje gyvenantis Donatas Januta.
Gana pasiturintis vyras. Dosnus
lietuvių kultūrinei veiklai. Plunksnos
šmaikštumą paveldėjęs iš savo moti-
nos rašytojos Petronėlės Orintaitės, o
polinkį pseudonimams – iš žurnalisto
tėvo Kazimiero Janutos.

Pasišaipymo tonas jam savas,
būtent: tas TMID „paskyrė lėšų  Da-
riui Udriui remontuoti dar vieną
kambariuką, kur jis dabar gali su sa-
vo ‘jidiš šokėjais’ šokti klumpakojį”.
Po to lygina tuos šokėjus su preziden-
tą Clintoną sugundžiusia „jidiš šokė-
ja”, Lietuvos žydų kilmės Monica
Lewinsky.

Manau, skaitantys laikraštį, pri-
simena, kaip Los Angeles Lietuvių
Bendruomenės skyriaus pirmininkas
D. Udrys ryžosi pasitraukti iš parei-
gų. Priežastis: Krašto Valdybos pir-
mininkas atmetė jo pageidavimą pa -
kviesti į tautinių šokių šventę „jidiš”
trupę ir drauge dalyvauti su kitais.
Neigiamas atsakymas paremtas tuo:
rasi per tą šventę tautiniai šokiai at-
liekami tik lietuvių šokėjų. Tai mūsų
neliečiama tradicija. Tautos šventa
manifestacija. Taip ir susikirto XXI
amžiaus humanizmas su gana griežta
tautine patriotika.

Esu tikras, jei jie būtų šokę su
tuo mūsiškiu tūkstančiu talpioje Ga-
len auditorijoje, žiūrovų būtų vienu
tūkstančiu daugiau. O jei ne, tai pats
gestas liktų istoriškai įsimintinas.

Pranas Visvydas
Santa Monica, CA

LIETUVOS RINKIMAI-2008

S. KOZLOVSKIJ: NEPADAREI,
UŽLEISK VIETĄ KITAM

Baigiame supažindinimą su Nau-
jamiesčio apygardoje kandidatūras
iškėlusiais politikais. Būtent į šią
apygardą suskrenda visi užsienyje
balsavusiųjų balsai. Iš 11 Naujamies-
čio apygardoje kandidatuojančių poli-
tikų mums pavyko pakalbinti 10. (Su
vieninteliu Lietuvos lenkų rinkimų
akcijos nariu Artur Liudkovski nepa-
sisekė susisiekti.) 

Paskutinis kandidatas – „Fron-
to” partijos narys Sergej Kozlovskij
save pristato kaip energingą, komu-
nikabilų, punktualų, sąžiningą, sie-
kiantį tikslo žmogų. Trisdešimt dvie-
jų metų politikas yra „Fronto” parti-
jos Tautinių mažumų komiteto pir-
mininkas. Pats kandidatas gimė ir
užaugo Vilniuje. 1993–1998 metais
neakivaizdžiai studijavo Rytų Ukrai-
nos valstybinio universiteto Apskai-
tos ir audito fakultete, įgijo buhalte-
rio specialybę.

– Kokia jūsų partijos ir jūsų
paties nuomonė apie dabartinę
Lietuvos emigracijos politiką?
Kaip ją vertinate, ką keistu-
mėte?

– Nėra jokios emigracijos poli-
tikos, šiandien turime tik valdžios
rūpinimąsi oligarchinėmis struk-
tūromis, tarnavimą stambiam kapi-
talui ir energetikos įmonių grobstyto-
jams. Nėra jokios pagarbos ir pagal-
bos smulkiam ir vidutiniam verslui,
vien tikrinančių-reketuojančių orga-
nizacijų turime vos ne 40. Visų pirma
reikia išsirinkti naują valdžią, priver-
sti ją remti ir skatinti smulkų ir

vidutinį verslą, padėti jaunimui įsi-
gyti kokybišką išsilavinimą, parodyti
politinę valią ir pradėti realiai kovoti
su korupcija. Žmonės turi pamatyti,
kad kažkas valstybėje keičiasi, kad
atsiranda nors elementari pagarba
paprastam žmogui, dideli pokyčiai
prasideda nuo mažų ir konkrečių
darbų.

– Ar jūsų partijos programoje
yra užsienio lietuviams, užsieny-
je gyvenantiems Lietuvos pilie-
čiams skirtų punktų? Kokie jie?
Su kokiomis sritimis daugiausia
susiję, ką numato?

– Mūsų pagrindinis tikslas –
pakeisti degradavusią valdžią Lietu-
voje, o tai bus pakankama sąlyga už-
sienio lietuviams grįžti į Tėvynę, na,
bent jau pradėti ja didžiuotis. Page-
rinus lietuvių sąlygas Lietuvoje, tuo
pagerinsim užsienio lietuvių poten-
cialą.

– Išeivijai itin svarbus pilie-
tybės klausimas, sukeliantis dau-
gybę diskusijų. Kokia būtų jūsų
pozicija šiuo klausimu? Kokias
matote išeitis? Kaip derėtų elg-
tis, eiti įstatymo keliu, ar keisti
Konstituciją referendume?

– Pilietybės klausimu būtų ge-
riausia išgirsti tautos valią referen-
dumo būdu. Mes už tai, kad gimę Lie-
tuvoje ar gimę Lietuvos piliečių šei-
mose žmonės privalo turėti Lietuvos
pilietybę. Ar ji bus vienintelė ar dvi-
guba – koks skirtumas. Lietuva pri-
valo mylėti ir gerbti Lietuvos sūnus ir
dukras.

– Dažnos kalbos ir apie emi-
grantų grįžimą. Kokia jūsų pozi-
cija šiuo klausimu? Ar reikia
grįžimą kažkaip specialiai ska-
tinti, jei taip, kaip? O gal Lie-
tuvai kaip tik lengviau, kai dalis
jos žmonių gyvena svetur?

– Lietuvis turi gyventi Lietuvoje,
tai idealus variantas. Nieko blogo, kai
globalizacijos amžiuje dirba žmonės
ir užsienyje, bet turi būti padaryta
viskas, kad lietuvis turėtų nepras-
tesnes galimybes dirbti, mokytis ir
gyventi Lietuvoje nei Airijoje ar Ang-
lijoje. Tik kartu, rinkdami atsakingai
valdžią ir kartu kurdami gyvenimo
kokybę, galėsime užtikrinti visos Lie-
tuvos ateitį.

– Neretai pasigirsta įvairių
vertinimų ir apie išvykusiųjų
dalyvavimą Lietuvos politiniame
gyvenime. Vieni sako, kad Seime
reikėtų bent koks dešimt jų
atstovų. Kiti piktinasi, kad čia
negyvenantys renka likusiesiems
valdžią. Ką jūs manote?

– Valdžios rinkimo procese turi
turėti galimybę dalyvauti visi Lie-
tuvos piliečiai, esantys Lietuvoje ar
dėl vienokių ar kitokių priežasčių
išvykę. Daug baisiau, kai turime vi-
sišką apatiją, nusivylimą ir labai že-
mą aktyvumą rinkimų metu. Rinkėjų
valia turi nuspręsti, kas turi dirbti
įstatymų leidžiamojoje valdžioje –
Seime.

– Kuo manote esąs geresnis,
tinkamesnis atstovauti išeivijos
poreikiams nei kiti kandidatai
Naujamiesčio apygardoje?

– Mes esame nauji, ambicingi,
drąsūs,           Nukelta į 9 psl.

APIE SERGEJ KOZLOVSKIJ:
Gimė 1976 m. gruodžio 17 d.

Vilniaus mieste. 1993 m. baigė
Vilniaus 4-ąją vidurinę mokyklą.
1993–1998 m. neakivaizdžiai stu-
dijavo Rytų Ukrainos valstybinio
universiteto Apskaitos ir audito
fakultete, įgijo buhalterio spe-
cialybę. 1994–2002 m. dirbo UAB
„Autopaslauga” vadybininku.
1997–1998 m. buvo UAB „Geru-
da” saugos specialistas, 1999–
2002 m. – R. Šileikio ir S. Koz-
lovskio tikrosios ūkinės bendri-
jos narys. 2002–2003 m. atliko
karo tarnybą motorizuotoje
pėstininkų brigadoje „Geležinis
vilkas”, buvo vyr. šaulys. 2004–
2006 m. dirbo UAB „Vilniaus
Eoltas” pardavėju konsultantu.
2006 m. ėjo UAB „Viltransma”
direktoriaus pareigas.

Nuo 2008 m. – „Fronto” par-
tijos Tautinių mažumų komiteto
pirmininkas.

Vedęs, turi sūnų Maksim.
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Wall Street kilusi sumaištis 
paveik∂ visâ pasaulî 

Atostogos užsienyje – ne
kliùtis dalyvauti rinkimuose

Lietuviõkas filmas 
pristatytas „Oskarui”

Baltijos šaliû gynybos 
klausimas ima skaidyti NATO 

Vilniaus oro uoste negali 
leistis lèktuvai 

Vilnius, spalio 9 d. (Alfa.lt) – Dėl
rytinio tiršto rūko jau kelintą rytą
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste
negalėjo leistis lėktuvai. Skrydžių
bendrovė „airBaltic” iš viso sustabdė
vieną skrydį. Ilgą laiką leistis nega-
lėjo ir krovininis lėktuvas. Pasak ats-
tovo spaudai Arūno Marcinkevičiaus,
be kliūčių pakilo visi 17 lėktuvų. 

Prieš kurį laiką oro uosto atsto-
vai kalbėjo, kad bus įrengtas ypatin-

gas apšvietimas ir sezoninis rūkas
oro uostui nebebus baisus. A. Mar-
cinkevičius sakė tuo klausimu turįs
pasitarti su technikos skyriaus vado-
vu ir tik tada galėsiąs komentuoti.

Sinoptikai ne mažesnius rūkus
žada ir kitą savaitę, todėl dėl rytinių
skrydžių atvykimo oro uosto darbuo-
tojai nieko konkretaus pažadėti ne-
gali.

Vilnius, spalio 9 d. (Bernardi-
nai.lt) – Neseniai Bostone posėdžia-
vusi JAV Lietuvių Bendruomenės ta-
ryba (LBT) priėmė rezoliuciją ir krei-
pėsi į Lietuvos mokslo tarybą reika-
laudama panaikinti sprendimą, ku-
riuo Konstitucinio Teismo teisėjai
Tomai (Tamarai) Birmontienei yra
pripažintas galiojančiu Maskvos vals-
tybiniame universitete apgintas tei-
sės mokslų daktaro laipsnis. Rezo-
liuciją JAV LBT priėmė vienbalsiai.

Amerikos lietuvių manymu,
Konstitucinio Teismo teisėjos diser-
tacija ,,Tarybinės milicijos sukūrimas
Lietuvoje” neturi jokios mokslinės
vertės.

Amerikos lietuviai įsitikinę, kad
T. Birmontienės disertacija žemina
kovotojus už lietuvių tautos laisvę,
šlovina okupacinį sovietų režimą ir jo
represines struktūras. Rezoliuciją pa-
siūliusio LBT nario, JAV LB Los An-
geles apylinkės pirmininko Rimtauto
Marcinkevičiaus teigimu, ,,sunkiai

suvokiama, kaip tekstai, kurie ne tik
teisina, bet net šlovina nusikaltimus
žmonijai, karo nusikaltimus ir geno-
cido prieš lietuvių tautą organizato-
rius ir vykdytojus, gali civilizuotoje
šalyje būti pripažįstami kaip moksli-
nis darbas. Mokslų daktarės vardas
turi būti panaikintas”.

,,Dar sunkiau suvokti, kaip šio
teksto autorė galėjo būti prezidento
Valdo Adamkaus teikiama skirti
Konstitucinio Teismo teisėja, todėl
mūsų pareiga – netylėti ir nuolat pri-
minti šią neteisybę, žeidžiančią mūsų
žuvusius partizanus, ištremtus lietu-
vius”, – sakė R. Marcinkevičius.

JAV LB Los Angeles apylinkės
pirmininkui kelia nerimą ir bandy-
mai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
pirmininku skirti buvusį Lietuvos de-
mokratinės darbo partijos teisingu-
mo ministrą Joną Prapiestį, siejamą
su skandalingojo susivienijimo EBSW
veikla.

www.draugas.org

Vilnius, spalio 9 d. (Alfa.lt) –
Šiemet garsiosios „Oskarų” teikimo
iškilmės įvyks jau 81-ajį kartą. Už-
sienio filmų kategorijoje dėl šio gar-
bingo apdovanojimo su filmais iš įvai-
riausių pasaulio šalių varžysis ir re-
žisieriaus Mario Martinsono „Nerei-
kalingi žmonės”. Apie šešių žmonių
likimus pasakojanti kino juosta fil-

muota ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje.
Viena iš pagrindinių veikėjų išvyksta
laimės ieškoti būtent į šią lietuvių pa-
mėgtą šalį. Filme gvildenama sudė-
tingų žmonių tarpusavio santykių te-
ma, bandoma nubrėžti ribą tarp svei-
ko proto ir fantazijos, o pagridine fil-
mo siužeto linija tampa įvaikinto ber-
niuko ir kelių moterų, kovojančių dėl
jo globos, istorija.

„Nereikalingi žmonės” tapo pir-
muoju lietuvišku filmu, pristatytu
,,Oskarui” filmų užsienio kalba kate-
gorijoje. Šiemet joje apdovanojimų
sieks 96 šalių filmai.

„Manau, kad kiekvienas filmas
turi teisę būti įvertintas ne tik savo
šalies, bet ir viso pasaulio žiūrovų.
Kai ‘Nereikalingi žmonės’ sulaukė la-
bai palankių vertinimų filmų festiva-
lyje Šanchajuje, o leidinys ‘Variety’ iš-
spausdino puikią filmo recenziją,
supratau, kad pasirinktas kelias buvo
teisingas”, – sakė filmo režisierius M.
Martinsonas.

„Jau trečius metus iš eilės Lie-
tuva turi galimybę pristatyti savo fil-
mą ‘Oskarui’ – tai puiki galimybė iš-
garsinti šalį ir jos kiną, apie kurį pa-
saulis žino tikrai nedaug”, – kalbėjo
M. Martinsonas.

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) – Atos-
togos užsienyje lietuviams – ne kliū-
tis pareikšti savo valią Seimo rinki-
muose ir konsultaciniame referendu-
me dėl Ignalinos atominės elektrinės
darbo pratęsimo.

Šiuose rinkimuose ypač daug
prašymų balsuoti gauta iš rinkimų
metu užsienyje atostogaujančių ar
darbo reikalais išvykusių piliečių.

Lietuvą jau pasiekia rinkėjų bal-
sai iš tokių egzotiškų kraštų kaip Sin-
gapūras, Pietų Afrikos Respublika,
Taivanas, o aktyviausiai balsuoja lie-
tuviai Didžiojoje Britanijoje.

Lietuvos diplomatinių atstovybių
ir konsulinių įstaigų sudarytame iš-
ankstiniame rinkėjų sąraše, naujau-
siais duomenimis, įregistruota 13,740
Lietuvos piliečių, 2004 m. Seimo rin-
kimuose tokių buvo daugiau – dau-
giau nei 16 tūkstančių.

Šiuo metu drauge su paštu gau-
tais balsais užsienio diplomatinėse
atstovybėse balsavusiųjų yra 2,230
rinkėjai.

Užsienyje esantys rinkėjai gali iš
anksto balsuoti paštu, pranešę savo
adresą diplomatinės atstovybės ar
konsulinės įstaigos balsavimo komisi-
jai. Balsavimo biuletenius Lietuvos
diplomatinė atstovybė ar konsulinė
įstaiga rinkėjui siunčia paštu. Taip
pat vyksta balsavimas diplomatinių
atstovybių ir konsulinių įstaigų pa-
talpose. Balsavimas užsienyje diplo-
matinėse atstovybėse prasidėjo rug-
sėjo 30 d. Seimo rinkimai vyks šį sek-
madienį.

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose bal-
savimo apygardose nusidriekė eilės. 

ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 9 d. (Alfa.lt) –
Londono verslininkui gali tekti ati-
dėti vestuves. Namų šeimininkė iš
Honkongo nedrįsta investuoti. Stu-
dentui iš Slovėnijos paskola automo-
biliui įsigyti tampa nebepasiekiama.
Nekilnojamojo turto agentė iš Čikagos
sako, kad ją tiesiog apėmęs siaubas.

Didžiausia finansų krizė nuo pra-
ėjusio amžiaus 4-ojo dešimtmečio ta-
po skaudžia tikrove milijonams žmo-
nių – išgaravo jų pensijų investicijos,
sumažėjo darbo vietų, akcijų vertė
dar labiau nukrito, o daugelio šalių
centrinių bankų sumažintos palūka-
nos beveik nepadėjo praskaidrinti jau
tris savaites tvyrančios sumaiščiai ar-

timos būklės.
Per pastaruosius 12 mėnesių pa-

saulio akcijų bendra vertė smuko
daugiau nei 12,4 trilijonų dolerių
(apie 31,3 trln. litų), rodo pagrindinis
lyginamasis akcijų rinkų indeksas
„MSCI World”. Daugiau nei trečdalis
šių nuostolių (apie 4,6 trln. dolerių)
patirta per pastarąsias tris savaites,
kai po vieno iš pagrindinių JAV inves-
ticinių bankų „Lehman Brothers”
bankroto sąmyšis rinkose dar labiau
padidėjo.

Tai, ką Tarptautinis valiutos fon-
das (TVF) pavadino vienu iš didžiau-
sių pasaulinės ekonomikos nuosmu-
kių, daug kam tapo akivaizdžiu faktu. 

JAV lietuviai siùlo atimti 
mokslo laipsnî� T. Birmontienei

Filmas „Nereikalingi žmonės” prista-
tytas ,,Oskarui”.

Atkelta iš 1 psl.   
Veiksmų netikėtumo atveju pla-

navimas yra labai sudėtingas NATO
sistemoje ne vien todėl, kad tokie pla-
nai būna slapti. Spalio 7 d. NATO
atstovas James Appathurai sakė
Laisvosios Europos radijui, jog jam
neleista viešai diskutuoti apie šiuos
planus, ir pakartojo, kad  organizaci-
jos vėliava įpareigoja ginti visas nares
nuo visų grėsmių.

Nuo pat įstojimo į NATO Baltijos
šalys neslėpė nusivylimo, kad nesama
konkrečių planų, kaip jas apginti nuo
Rusijos grėsmės. Privačiai NATO pa-
reigūnai sutinka, kad iš 26 narių di-
džiausia grėsmė kyla būtent trims
Baltijos šalims. Tačiau nė viena
NATO narė rytų Europoje neturi iš-
samių gynybos planų netikėtiems at-
vejams. Šioks toks planavimas atlik-
tas visoms narėms, bet ne Estijai,
Latvijai ir Lietuvai.

Rugsėjo 18 d. buvęs aukšto rango
JAV diplomatas Ronald D. Asmus, ge-
rokai padirbėjęs NATO plėtros srityje
laikotarpiu po šaltojo karo, sakė dien-
raščiui ,,Wall Street Journal Euro-
pe”, kad organizacija ,,vienašališkai
atsisakė tokių žingsnių iš dalies to-
dėl, kad reikėjo plėtoti pasitikėjimą

Rusija”. Tačiau dabar jis jau sako, jog
NATO turėtų iš naujo tai persvarstyti.

Formalus gynybos planavimas
,,konkrečios teritorijos ir konkrečios
grėsmės” atveju, kaip sakė vienas
NATO pareigūnų, reikalauja vienin-
go visų narių pritarimo. 

JAV ir Didžioji Britanija stipriai
remia Baltijos šalių ,,gelbėjimo” pla-
nus. Vienas aukšto rango JAV parei-
gūnas Briuselyje spalio 7 d. sakė, kad
NATO privalo vykdyti savo kasdienes
pareigas, tarp jų – ir planuoti veiks-
mus įvairių netikėtumų atvejams.
Tačiau daugelis NATO narių Euro-
poje, ypač Prancūzija ir Vokietija,
mano, kad toks planavimas galėtų at-
vesti į atvirą priešpriešą su Rusija.

Tokia nuomonių skirtingybė gre-
sia sukelti NATO skilimą. Po konf-
likto Gruzijoje, daugelio specialistų
nuomone, JAV ir Europos interesai
ima skirtis, kai kalbama apie Rusiją,
o Vokietija ypač atrodo galinti tvirtai
tarti, jog ji negali atstumti Rusijos.

Baltijos šalys tuo tarpu nuogąs-
tauja, kad tokia nuostata – derintis
prie Rusijos – gali iš esmės paveikti jų
saugumą, o politiniai svarstymai gali
pradėti ardyti NATO savitarpio gy-
nybos įsipareigojimus.
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Vilnius, spalio 9 d. (Balsas.lt) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev pareiškė, kad JAV sau prisiimtas
pasaulinis vyraujančios jėgos vaid-
muo kelia grėsmę tarptautiniam sau-
gumui, rašo „Moscow Times”.

„JAV troškimas sutvirtinti glo-
balinį vyravimą lėmė tai, kad pralei-
dome istorinę galimybę sukurti vi-
siškai demokratišką pasaulio tvar-
ką”, – pareiškė D. Medvedev, apibū-
dindamas JAV politiką po 2001 m.

rugsėjo 11 d. teroro išpuolių.
Tarptautinėje konferencijoje

Prancūzijos Eviano kurorte dalyvau-
jantis D. Medvedev pareiškė, kad Ru-
sijos ir Gruzijos karas įrodė tai, jog
turi būti peržiūrėta vien apie NATO
ir JAV sukurta saugumo sistema. Ru-
sijos prezidentas paragino pasirašyti
naują susitarimą dėl saugumo Euro-
poje.

D. Medvedev teigė, kad Rusija po
rugsėjo 11 d. įvykių siūlė JAV savo
bendradarbiavimą kovoje su teroriz-
mu, tačiau esą vienašališkas JAV įsi-
veržimas į Iraką ir dabartiniai siekiai
sukurti priešraketinį gynybos skydą
Vidurio Europoje esą sugriovė visus
partnerystės planus.

Jis pareiškė, kad nemaža dalis
Vakarų politikos kūrėjų vis dar regi
Rusiją per jau atgyvenusią, dar Šal-
tojo karo laikais susikūrusią prizmę.
„Gėda, kad dalis JAV administracijos
vadovaujasi tuo”, – pareiškė Rusijos
prezidentas.

D. Medvedev, peikdamas JAV, ne-
gailėjo pagyros žodžių Europos Są-
jungai (ES) dėl jos vaidmens Gruzijos
karo metu. Priminsime, kad ES šiuo
metu pirmininkaujančios Prancūzi-
jos prezidentas Nicolas Sarkozy kri-
zės metu užėmė tarpininko tarp konf-
liktuojančių pusių vaidmenį ir padėjo
susitarti dėl ugnies nutraukimo.

D. Medvedev: ,,JAV kelia
pavojû� pasaulio saugumui” 

Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev.
AFP nuotr. 

CCHINVALIS
Pietų Osetijos parlamentas pa-

rengė dokumentus ir kreipimąsi dėl
respublikos priėmimo į Rusijos ir Bal-
tarusijos sąjunginę valstybę. Kreipi-
masis bus perduotas spalio 16–17 d.
Minske vyksiančiame sąjunginio par-
lamento susirinkime, pranešė Pietų
Osetijos parlamento vicepirmininkas
Jurij Dzicoity.

TBILISIS
Gruzijos gynybos ministras Da-

vid Kezerašvili vedė derybas Buda-
pešte su Pentagono vadovu Robert
Gates. Kaip pareiškė po susitikimo D.
Kezerašvili, antrojoje spalio pusėje
Washington vyks Gruzijos ir JAV ats-
tovų susitikimas, kuriame ,,išsamiai
bus apsvarstyti klausimai, susiję su
konkrečia Amerikos pagalba”. Tuo
pat laiku Gruzijos gynybos ministro
pirmasis pavaduotojas Batu Kutelija
pranešė, kad ,,viena būsimos pagal-
bos svarbiausių sričių bus Gruzijos
priešlėktuvinės gynybos sistemos
stiprinimas”.

BERLYNAS
Visoje Vokietijoje koncertų salės

ir operos teatrai gali panirti į tylą,
nes tūkstančiai šalies geriausių šalies
muzikantų paskelbė streiką, reika-
laudami padidinti jų algas. Daugiau
kaip 4,000 muzikantų jau sudėjo savo
instrumentus. Tuo seka ir kiti muzi-
kantai, todėl daugiau kaip 70 orkest-
rų gali būti priversti atšaukti repeti-
cijas ir koncertus, pranešė Vokietijos
orkestrų sąjunga (VOA).

MASKVA
Rusijos užsienio reikalų minis-

terija (URM) pareiškė, kad nuo spalio
9 d. saugumo Gruzijos teritorijose,
esančiose aplink Pietų Osetiją ir Ab-
chaziją, kontrolė perėjo Europos Są-
jungos (ES) misijai Gruzijoje. ,,Mes
įvykdysime viską, ką žadėjome ir ką
mūsų prezidentas pasirašė”, – pra-
nešė Rusijos URM atstovas.

BAGDADAS
Irakas pareiškė esąs pasirengęs

perimti kontrolę Bagdade iš JAV ka-
riškių. Abi šalys tvirtina, kad baigia
sutarti dėl daug ginčų pareikalavusio
karinio dokumento. Vidaus reikalų
ministerijos atstovas generolas ma-
joras Abdul Kareem Khalaf pareiškė,
kad Irako policija yra pasirengusi
perimti saugumo kontrolę šalies sos-
tinėje. 

***
Bagdado Sadro rajone, kuris yra

radikalių pažiūrų šiitų judėjimo būs-
tinė, ketvirtadienį per pakelės bom-
bos sprogimą prie savo automobilio
buvo sužeistas to judėjimo dalyvis,
parlamento narys, pranešė saugumo
pareigūnai. Jie patvirtino, kad iš-
puolio taikinys buvo S. al Ogayly, ku-
ris parlamente priklauso radikalių
antiamerikietiškų pažiūrų dvasinin-
ko Moqtad al Sadr frakcijai.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush

pasirašė įstatymą dėl istorinio JAV ir
Indijos susitarimo civilinių branduo-
linių technologijų srityje ir sveikino
,,besiplečiančius ryšius tarp dviejų di-
džiausių pasaulio demokratijų”. In-
dijos užsienio reikalų ministras Pra-
nab Mukherjee šiandien lankysis Wa-
shington, kad su JAV valstybės sek-
retore Condoleezza Rice oficialiai pa-
sirašytų šį susitarimą.

***
JAV žvalgybos tarnybų ataskai-

toje teigiama, jog padėtis Afganistane
sparčiai blogėja, taip pat išreiškiamos
rimtos abejonės dėl Afganistano vy-
riausybės gebėjimo pažaboti šalyje di-
dėjančią talibų įtaką, rašo dienraštis
,,The New York Times”. Kaip dien-
raščiui sakė su slaptu dokumentu su-
sipažinę JAV pareigūnai, įslaptintoje
ataskaitoje teigiama, kad Afganista-
no centrinės valdžios griūtį spartina
įsišaknijusi korupcija prezidento Ha-
mid Karzai vyriausybėje ir padažnėję
Pakistane besislapstančių kovotojų
išpuoliai.

RUSIJA

JAV

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAIPasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Kijevas, spalio 9 d. (AFP/BNS)
– Ukrainos prezidentas Viktor Juš-
čenko paskelbė, kad paleidžia parla-
mentą, – tai jis padarė po to, kai pra-
ėjusį mėnesį žlugo provakarietiška
koalicinė vyriausybė. Jis rinkimų
datos nenurodė, bet pagal konstitu-
ciją jie turi įvykti per 60 dienų nuo
parlamento paleidimo.

Vyriausybė rugsėjo mėnesį žlugo
V. Juščenko partijai pasitraukus iš
valdančiosios sąjungos. Tai ji padarė
protestuodama dėl premjerės Julija
Tymošenko sprendimo paremti pro-
rusiškos opozicijos siekį apriboti
prezidento galias.

Įtampa tarp V. Juščenko ir J. Ty-
mošenko, kurie tikriausiai varžysis
per kitus prezidento rinkimus, įvyk-
siančius 2009 m. pabaigoje ar 2010 m.
pradžioje, dar labiau padidėjo rugpjūtį,

per Rusijos ir Gruzijos konfliktą. V.
Juščenko parėmė Tbilisį ir dėl prem-
jerės neutralios nuostatos apkaltino
ją išdavyste.

Provakarietiškų pažiūrų prezi-
dentas savo partiją iš valdančiosios
sąjungos išvedė rugsėjo 3 d., o rug-
sėjo 16 d. sąjunga oficialiai paskelbė,
kad liovėsi egzistavusi.

Partijų vadovai sakė, kad V. Juš-
čenko davė jiems vieną dieną įstaty-
mo projektams parengti ir pirmalai-
kių rinkimų lėšoms skirti. V. Juš-
čenko sakė, kad ,,duos laiko” parla-
mentui ,,rasti šios aklavietės spren-
dimą”.

Dėl Ukrainos politinės krizės
Vakarai nerimauja, kad ši buvusi so-
vietinė respublika gali atsisakyti ry-
šių su Washington ir Briuseliu stip-
rinimo politikos.

Ukrainos prezidentas Viktor Juščenko. SCANPIX nuotr.

Ukrainos prezidentas 
paleido parlamentâ�  
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

IŠNUOMOJAPARDUODA

Plainfield rajone nuomojamas
arba parduodamas „duplex”

($1,200 arba $164,900). Du mieg.
11/2 vonios, 1 automobilio
garažas. Rami vieta, geras

susisiekimas, I–55, I–80, arti par-
duotuvės. Tel. 815-919-7188.

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 pl. 

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

VYTAUTAS BAGDONAS 
Anykšçiû savivaldybès atstovas 
spaudai

Tarp Anykščių rajono mero Sigu-
čio Obelevičiaus ir atvykusios iš JAV
mūsų kraštietės užsimezgė dalykiš-
kas pokalbis.

Rugsėjo 15-ąją, pirmadienį, Any-
kščiuose lankėsi ir su rajono meru
Sigučiu Obelevičiumi bendravo vieš-
nia iš Jungtinių Amerikos Valstijų –
Jungtinio Baltijos Amerikos Nacio-
nalinio komiteto  – Joint Baltic Ame-
rican National Committee (JBANC)
atstovė Monika Ramanauskaitė. Ap-
silankymo tikslas – padėti Anykš-
čiams atnaujinti draugystės ir ben-
dradarbiavimo ryšius su JAV miestu
Catonsville, esančiu Maryland  valsti-
joje. Tie ryšiai buvo užsimezgę, Any-
kščių rajonui vadovaujant merui
Sauliui Nefui.  Tokio bendradarbiavi-
mo dėka kai kuriems anykštėnams
nusišypsojo laimė pabuvoti Catons-
ville, net studijuoti Maryland valsti-
joje. Catonsville lietuvių šventėje
teko dalyvauti anykštėnų šokių gru-
pei. Tačiau ilgainiui bendradarbiavi-
mas su šiuo Amerikos miestu priblė-
so. JBANC  neseniai pradėjusi dirbti
mūsų kraštietė iš Debeikių, seniūni-
jos Leliūnų kaimo kilusi Monika Ra-
manauskaitė pasiryžo padėti anykš-
tėnams vėl atnaujinti bendradarbia-
vimą su šiuo JAV miestu, kuris ir dy-
džiu, ir gyventojų skaičiumi yra labai
panašus į Anykščius. Be abejo, tie
draugystės ir bendradarbiavimo ry-
šiai kultūros, turizmo, verslo ir kitose
srityse tikrai bus atnaujinti, nes tam

pritaria ir dabartinis Anykščių rajono
meras  Obelevičius.

Pasak M. Ramanauskaitės, mies-
tų ir rajonų bendradarbiavimas su
partneriais Europoje jau tapo tradici-
ja ir tuo pasidžiaugti gali daugelis
Lietuvos vietovių. Tuo tarpu su JAV
miestais bendradarbiavimo ryšius
palaiko dar nedaug vietovių. Anykš-
čių krašto žmonėms toks bendradar-
biavimas būtų tiktai į naudą.

Svėdasų J. Tumo-Vaižganto vidu-
rinėje mokykloje ir Anykščių A. Vie-
nuolio gimnazijoje siekusi vidurinio
išsilavinimo mūsų kraštietė JAV pra-
dėjo lankytis nuo 2003 metų. Iš pra-
džių vyko ten atostogauti, vėliau pra-
dėjo dirbti. Kai pasisekė išlošti „ža-
liąją kortą”, ten ir įsikūrė. Ji darbuo-
jasi komitete, kuris apjungia tris
Pabaltijo valstijų – JAV lietuvių, JAV
latvių ir JAV estų asociacijas. Šių
trijų šalių atstovai sudaro ir komiteto
tarybą. Gerai žinoma JAV ir Pabaltijo
šalyse organizacija JBANC stengiasi
suteikti visokeriopą paramą šalims,
siekiančioms nepriklausomybės, įt-
virtinant demokratijos principus.
(Pastaruoju metu tokia pagalba su-
teikiama ir Gruzijai.). Šio komiteto
būstinė yra Maryland valstijoje Roc-
kville mieste, jam vadovauja estų kil-
mės direktorius  Karl Altau.

Gimtajame Anykščių krašte apsi-
lankiusi  JAV jau daugelį metų  sėk-
mingai veikiančios ir platų veiklos
barą tiesiančios organizacijos atstovė
yra įsitikinusi, kad tarp Catonsville ir
Anykščių vėl įsižiebs draugystės ži-
burys.

Tikimasi atnaujinti ryšius
su Catonsville

JBANC atstovė Monika Ramanauskaitė su Anykščių raj. meru Sigučiu Obele-
vičiumi.

Veiklūs Kybartų skautai
Kybartų Kristijono Donelaičio

gimnazijoje suaktyvėjo skautų orga-
nizacinis gyvenimas. Čia yra įsikūru-
sios 2 skautų draugovės: mergaičių –
„Birutės” ir berniukų – „Kęstučio”,
kurioms vadovauja skautininkai Te-
resė Mačiokaitė, Vilija Rudzinskaitė
ir Mindaugas Kalinauskas. Jų veiklos
gairės daugiausia yra nukreiptos į
naujų narių verbavimą – supažindi-
nimą su organizacine skautų veikla ir
patyrusių vyresnių vadovų ugdymu.
Dažnai ruošiami susirinkimai – suei-
gos gamtoje, kartu bendraujant su
kaimyninių miestelių skautais. O
sugebėjimas dalintis jaunuolių talen-
tais kartu muzikuojant, dainuojant ir
deklamuojant yra gana patrauklus.

Nemažai reikšmės turi ir diskusijos
apie atliekamus „gerus darbelius”
gamtai ir žmonėms, primenant jų
ideologijos šūkį „Dievui, Tėvynei ir
Artimui”.

Tradiciškai Kybartų skautai
kiekvienais metais dalyvauja respub-
likiniame dainų konkurse „Daug
daug dainelių”, skirtame skautų
vadovui Feliksui Šakaliui atminti.
Pereitais metais jie laimėjo pirmąją
vietą.

Kybartų skautai yra labai dėkin-
gi gerb. Viktorijai Karaitienei už
suteiktą jiems materialinę paramą.
Reikia pastebėti, kad jos šeimoje yra
trys skautų kartos.

ERR

Pasiruošimas sueigai.

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500

Atkelta iš 3 psl. finansų ratus vėl
pradėti suktis, kad būtų išvengtas
kataklizmo”.

Tačiau spalio 7 d. Vokietijos dien-
raščiai „Welt” ir „Frankfurter Allge-
meine” kritikavo valstybinių garanti-
jų privačioms bankinėms sąskaitoms
suteikimą. Anot pirmojo, „nemoka-
mas čekis, kurį Vokietijos federacinė
vyriausybė su savo indėlių garantija
išrašė, ne tik liudija tvarkingos poli-
tikos instinkto trūkumą, bet ir atve-
ria erdvę naujiems rinkos iškraipy-
mams”. „Šiuo metu niekas negali nu-
raminti indėlininkų”, – rašė Potsda-
mo „Märkische Allgemeine”, o Augs-
burgo „Allgemeine” irgi teigė, jog
„šią valandą niekas negali numatyti
tikrųjų šio realaus žaidimo „Mono-
polis” išdavų. Tikra tik tai, kad tau-
pytojai vėl prarado pasitikėjimą fi-
nansų ūkiu ir jo valstybiniais pri-
žiūrėtojais. (...) Po visų lazdos perlen-
kimų mes stovime prie konservaty-
vios finansų kultūros sugrįžimo”.

Berlyno „Tagesspiegelis” spalio 6
d. rašė, jog „mažiausia, ką Europos
Sąjungos valstybės turėtų pasiekti,
yra bendra bankų priežiūra ir vie-
ningas finansinių rinkų reguliavi-
mas”. O didžiausia tai būtų „bendras
europietiškas gelbėjimo fondas arba

garantijų apsauga, kuri korektiškai
padalytų naštą”.   Dėmesį atkreipė du
straipsniai spalio 5 d. „Financial Ti-
mes”. Viename jų Didžiosios Brita-
nijos konservatorių partijos vadovas
David Cameron rašė, kad jo partija
padės į šalį skirtumus ir bendradar-
biaus su valdančiaisiais leiboristais,
kad būtų sustiprintas pasitikėjimas
bankų sistema. Anot jo, visur reikia
vadovautis principu – kiek įmanoma
apsaugoti mokesčių mokėtoją. Kita-
me straipsnyje Paryžiaus politologas
Dominique Moï si rašė, jog finansinio
kapitalizmo kone žlugimas dar kartą
patvirtina santykinį Jungtinių Ame-
rikos Valstijų silpnėjimą ir visuotinį
perėjimą iš vieno poliaus į kelių polių
pasaulį. Krizė išryškino ir tapatybės
krizę Europoje ir Rusijoje. Europie-
čiai atrodo nesugebantys imtis ben-
drų veiksmų, o Rusija suprato, kokia
iš tiesų didelė praraja skiria jos ambi-
cijas šaltajam karui pasibaigus nuo
realybės. Vakarų piliečiai reikalauja
valstybės apsaugos, tačiau tuo pačiu
metu jie rodo didėjantį ciniškumą
politikos ir politikų atžvilgiu. Jei ši
krizė nebus išspręsta, Europos, kaip
modelio pasauliui, patrauklumas
žlugs.

LRT

EUROPOS BŪGŠTAVIMAI DĖL
FINANSŲ KRIZĖS
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Atkelta iš 5 psl. nusiteikę tarnau-
ti žmonėms, esame pasiruošę naikin-
ti valdžios diktatą žmogui, ji privalo
tarnauti žmogui. Mes už normalios
visuomenės pagrindą – paprastą
žmogų, Lietuvos gyventoją. Jei mus
išrinksite, o mes jus nuvilsime – ka-
tegoriškai prašome, daugiau nelip-
kite ant to paties grėblio, nebal-
suokite už mus, nebalsuokite ir už
tuos, kurie jau šiandien nieko ne-
padarė, o nieko ir nepadarys. Duokit
progą jauniems, naujiems.

– Pasakykite bent penkias
priežastis, kodėl išvykęs, jau ko-
kius penkerius metus Lietuvoje
negyvenantis ir nežinantis ar

grįš žmogus turėtų balsuoti artė-
jančiuose Seimo rinkimuose?

– Pagrindinė ir esminė priežastis
– jei emigrantas kada nors nori grįžti
į Lietuvą, jau dabar jis privalo rinkti
naują, nesusikompromitavusią val-
džią. Tik taip galima kažką keisti
demokratinėje valdžioje. Nerinkite
tų, kurie teisinasi, kad nieko negalėjo
padaryti, tai apgavystė. Toks jau
sveikos visuomenės credo – nepada-
rei, užleisk vietą kitam, gal jis kažką
padarys. Daugiau neturi tęstis tas
mūsų Seimo marazmas – tie patys
nieko valstybei, Lietuvai gero neda-
rantys veidai, gana. 

S. KOZLOVSKIJ

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 45

Šiluvos atlaidai. Lietuva.                                               Dalios Cidzikaitės nuotr.

Justinas MARCINKEVIČIUS
Na, tai irgi sunkiai atsakomas

klausimas. Stengiuosi nedaryti blogo,
ypač žinodamas, jog tai blogis, noriu
suprasti kitą, atleisti – nejaugi Lie-
tuvoje nėra darbo, prie kurio galėtų
susikaupti visi? Noriu santarvės...
Žinau, kad toli gražu ne visada man
tai pavyksta. Bet stengiuosi. 

Gražina KADŽYTĖ
Jei kas nors daro gera ir kviečia

talkon – prisidėk, kuo ir kaip gali. 
Nedaryk to, kas prieštarauja tavo

nuostatoms ir teisybės bei gėrio sam-
pratai. Apskritai, nedaryk to, kas tau
pačiai atrodo netikra, neteisinga,
nereikalinga. 

Lietuva mums yra vienintelė ir
nedaloma, todėl negali būti dalinės
kolektyvinės atsakomybės (partie –
pranc. dalis), tačiau kiekvienas priva-
lo pats ir pilnai suvokti, ką sugeba ir
gali padaryti savosios Tėvynės labui
ir tą daryti. 

Vysk. Jonas KAUNECKAS 
Be abejo, dešimt Dievo įsakymų,

Jėzaus mokymu. Stengiuosi tai per-
duoti ir visuomenei. Visa tai galima
suvesti į auksinę taisyklę: ,,Nedaryk
kitam to, ko nenori, kad tau darytų.
Daryk kitam tai, ko lauki iš kitų.”

Marytė KONTRIMAITĖ
Manau, jau aišku, kokiais princi-

pais stengiuosi vadovautis – prie pat
širdies veikia toks aparatėlis, vardu
sąžinė. 

Giedrius KUPREVIČIUS
Pasenusiais: sąžiningumu ir

pareigingumu. Beje, kai kada šiuo
požiūriu jaučiuosi labai vienišas...

Marcelijus MARTINAITIS
Nesmagu girtis kokiais nors savo

moraliniais principais. Jų nesu susi-
rašęs ar kaip nors suformulavęs. Tik-
riausiai nesąmoningai laikausi de-
šimties Dievo įsakymų, nes vaikystė-
je ir paauglystėje buvau labai tikintis.
Tai ir liko manyje. O apie mano dorą
geriau galėtų pasakyti kiti. Vieniems
aš būčiau neteisingas, piktas, kitiems

atrodyčiau geras, paslaugus ir pan. Ir
vieni, ir kiti būtų visiškai teisūs.
Tačiau daugiausia teisybės ir doros
mokiausi iš Marcelijaus Martinaičio,
pats jį visą laiką mokydamas, juo ne-
pasitikėdamas, pykdamas ar jį gėdy-
damas! 

Ramūnas DAUGELAVIČIUS
Vis pasitikrinu, ar moralinis

principas kyla iš baimės, ar iš Meilės.
Su meile pasakyta tiesa gali išgydyti
sergantį protą. Paprastumas, siekis
atpažinti gėrį, nuoširdumas man yra
vertybės.

Vilma URBANAVIČIENĖ
Savo gyvenime vadovaujuosi to-

kiais principais:
* Visada svarbiausia yra žmogus,

o ne reikalas, idėja, daiktas, princi-
pas, taisyklė.

* Visi esame susiję nematomais
saitais, todėl, kai kitam skauda, aš ir
pati jaučiu skausmą; visų pirma
stengiuosi neskaudinti žmonių, ne-
kenkti jiems, kaip nekenkiu sau. Pa-
dėti kitiems – tai yra tas pats, kas
padėti sau.

* Kiekvienas, net baisiausias
žmogus, turi gėrio pradą ir dievišku-
mo kibirkštį savyje.

* Už savo gyvenimą esame atsa-
kingi tik mes patys.

Renata ŠERELYTĖ
Jeigu principas būtų kelių eismo

taisyklė, juo vadovautis būtų kur kas
lengviau, nes visados žinotum, kad
už pažeidimą tavęs laukia bauda arba
areštinė. O dabar... 

Stengiuosi išvengti tokių tau-
tinių lietuvio bruožų kaip pavydas.
Nenoriu skirstyti žmonių į ,,elitą” ir
,,runkelius”. Tikiu, kad kiekvienas
blogas darbas turi būti išpirktas
geru. Kad reikia sakyti tiesą, ir kad
tiesos sakymas yra savotiška satis-
fakcija melagingai tikrovei, kurioje
gyvename. Kad nuodėmė ir mirtis
yra sąvokos – seserys. Kad Dievas ne
atima, o duoda. Ir kad ateiname į
pasaulį įkūnyti Jo, o ne pasaulio tik-
slų. 

Bus daugiau.

Įdomybės
Parengė Eugenius Gerulis

Įdomūs klausimai
1) Kas degdamas nepalieka

pelenų? Degantis deimantas nepa-
lieka pelenų.

2) Kuri valstybė neturi tan-
kų, lėktuvų, artilerijos? Tų ginklų
neturi Vatikanas.

3) Kas ir kada Radvilai su-
teikė kunigaikščio titulą? Mika-
lojui Radvilai Rudajam (1542–1584)
1547 metais suteikė kunigaikščio ti-
tulą Ispanijos karalius, Vokietijos-
Romos imperijos imperatorius Karo-
lis V (1500–1558). Kartu jis gavo ir
juodo erelio herbą. Tada Radvila bu-
vo 35 metų amžiaus. Žr. Liet. Enc.
24:395 ir 11:67–69.

4) Kuris gyvūnas skraido,
neturėdamas plunksnų? Plunks-
nų neturėdami skraido šikšnosparnis
ir žuvis.

5) Kurį ežerą vadiname jūra?
Rusijos Kaspijos ir Izraelio Mirties
ežerus vadiname jūromis.

6) Ar danguje bus vyno? Kris-
tus sakė, kad dangaus karalystėje bus
vyno. Mt 26:29; Mr 14:25 ir Lk 22:18, 30.

7) Kodėl žvakė nedega mėnu-
lyje? Žvakė mėnulyje nedega, nes ten
nėra deguonies.

8) Kuris paukštis deda kiau-
šinius, bet jų neperi? Gegutė savo
kiaušinių neperi, nes ji kiaušinius
deda į svetimus lizdus.

9) Kurį žmogų Kristus para-
gino nusikalsti? Kristus nesudrau-
dė, bet paragino nusikalsti Judą  Is-
karijotą (Jn 13:27).

10) Kuris maistas nepasens-
ta, nesugenda? Nepasensta medus.

11) Kodėl Vytautas po Žalgi-

rio kautynių neatgavo Karaliau-
čiaus, net Klaipėdos? Vytauto mo-
tina Birutė buvo pajūrio mergina, bet
Vytautas nevertino jūros, todėl
veržėsi į slavų stepes.

12) Kuris paukštis padeda
savo patelei perėti kiaušinius?
Balandis padeda savo patelei kiauši-
nius perėti. Gaidys nepadeda.

13) Kaip Viešpats Kristus pa-
gerbė vyną? Kristus raudoną vyną
pavadino savo krauju! Mt 26:27–28;
Mk 14:24; Lk 22:20.

14) Kuris  Biblijos herojus
pasigėrė? Pasigerdavo apaštalai, bet
ypač Nojus (Pr 9:21).

15) Kokia santvarka bus dan-
guje? Danguje bus monarchinė sant-
varka.

16) Ką Kristus neša į Golgo-
tos kalną? Sakoma, kad Kristus
nešė kryžių, bet istorijos moksli-
ninkai mano, kad  Viešpats Kristus
nešė tik kryžiaus skersinį.

17) Kokia buvo Kristaus mir-
ties priežastis? Kristus mirė nuo
nukraujavimo.

18) Ar danguje gyvens vyrai
su žmonomis? Kristus sakė, kad
danguje nebus šeimų, nes ten būsime
kaip angelai.

19) Kuo Adomo ir Ievos kūnai
skiriasi nuo visų žmonių? Mes visi
turime bambas, bet Adomas su Ieva
bambų neturėjo.

20) Ar dangaus karalystėje
valgysime ir gersime? Kristus sa-
kė, kad dangaus karalystėje valgome
ir geriame. Lk 22:30.
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Nijolė Nausėdienė, Rimas Dirvonis, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkas,
kalbasi su LR generaline konsule Čikagoje Skaiste Aniuliene (dešinėje).

Algimanto Kezio nuotr.

,,Saulutė” pakvietė į 
susitikimą su LR generaline

konsule Čikagoje
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Gausus būrys žmonių susirinko
spalio 5 d. į Pasaulio lietuvių centro
didžiąją salę, kur  Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis „Saulutė” suruošė „Atvi -
ro žodžio” forumą. Į forumą buvo pa -
kviesta Lietuvos Respublikos genera -
linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lienė.

Forumą pradėjo ,,Saulutės” pir -
mininkė Indrė Tijūnėlienė. Ji susi rin -
kusiems trumpai pristatė šios organi-
zacijos veiklą. Stebina šios organiza -
cijos veiklos dydis. Vien pernai Lietu -
vos vaikų globai ši organizacija skyrė
per 180,000 dol. Šią sumą suaukojo
išeivijos lietuviai. Tai didžiulė para-
ma globos reikalingiems vaikams. Tai
ir didelis žmonių pasitikėjimas ,,Sau -
lutės” organizacija, kuri atlieka šį la-
bai rei kalingą darbą.

Forumo viešnią pristatyti su -
sirinkusiems buvo pakviesta šių eilu -
čių autorė, kalbinusi  tik atvykusią į
Čikagą generalinę konsulę dienraš-
čiui ,,Draugas”.

Trumpai papasakojusi apie S.
Aniulienės diplomatinę veiklą ir jos
gyvenimo kelią pakviečiau gene ra linę
konsulę S. Aniulienę prie mik rofono.

S. Aniulienė supažindino susirin -
kusius su konsulato Čikagoje darbu.

LR generalinis konsulatas Čika -
goje ap tarnauja asmenis, gyvenan -
čius 28-iose JAV valstijose. Apygar -
dos piliečiams teikiamos šios konsu -
linės paslaugos: LR piliečio paso kei -
ti mas; LR pilietybė; Asmens grįžimo
pažymėjimas; Civilinė metrikacija;
Gy venamosios vietos deklaravimas;
Pažymos (dėl gyvena mosios vietos,
teistumo ir kt.); Pen sijų skyrimo ir
mokėjimo tvarka už sienyje gyvenan -
tiems LR piliečiams; Informacija apie
LR muitus; Dokumentų notarizavi-
mas; Archyvinės pažymos; Tėvų
sutikimas dėl vaiko kelionės į užsie -
nį; Informacija apie Apostilę (,,Apo -
stille”); Vizų išdavimo tvarka; Leidi -
mas gyventi Lietuvoje; Mirusiųjų pa -
laikų pervežimas; Įvaikinimas; Ko -
kiais atvejais Lietuvos piliečiai priva-
lo mokėti pajamų mokesčius Lietu -
voje; Informacija apie karinę įskaitą;
Reikalavimai šunų ir kačių įvežimui į
LR; Transporto priemonės registra -
vimas LR; Konsulinio mokesčio tari-
fai; LR piliečių, gyvenančių užsienio
valstybėse, konsulinė registracija.

Lankytojai generaliniame kon-
sulate yra priimami pirmadienį, ant -
radienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo

9 val. r. iki 12 val. p. p. ir nuo 12:30
val. p. p. iki 3 val. p.p. Ypatingos sku-
bos (nelaimės) atveju galima skam-
binti tel.: 312-505-6463.

,,Mano, kaip konsulės, pareigos
yra tam, kad galėčiau padėti įgyven -
dinti čia esančiai bendruomenei jų
sie kius. Tai vienas iš svarbiausių  da -
lykų. Norėčiau įsiklausyti,   palaikyti
kuo glaudesnius santykius su mūsų
bendruomene, su jos organizacijomis
ir, be abejo, atstovauti Lietuvos Res -
publikai”, – sakė LR generali nė kon-
sulė Čikagoje.

Nors S. Aniulienė pareigas pra -
dėjo eiti neseniai – nuo š. m. rugpjū -
čio 4 d. – tačiau darbų jau nuveikta
ne mažai: pabuvota St. Ignatius Co -
llege Prep School, kur vyko Baltijos
jėzuitų plėtros tarybos surengta pa -
ro da „Lietuvos jėzuitų provincijai –
400 metų”, lankytasi Lemonte, ap-
žiūrėti Pasaulio lietuvių centras ir
Balzeko lietuvių kultūros muziejus,
susitikta su Lietuvių verslo taryba,
pa buvota Santaros-Šviesos konferen-
cijoje, pa si  džiaugta mokslo metų ati -
darymu Čikagos lituanistinėje mo -
kyk loje, aptarti tolimesni darbai Či -
ka gos miesto kultūros centre ir Su -
sigi miniavusių miestų (Sister Cities)
biure, dalyvauta Taikos dienoje... 

Šiuo metu, pastebėjo konsulė,
didelę laiko dalį užima rinkimai į Sei -
mą. Jau prasidėjo balsavimas paštu.
Beje, Lietuvos Respublikos Seimas
nutarė paskelbti konsultacinį refe -
rendumą dėl Ignalinos atominės elek-
trinės – jis bus vykdomas kartu su
Seimo rinkimais spalio 12 dieną (LR
piliečiai galės pritarti arba atmesti
pasiūlymą dėl atominės elektrinės
dar bo pratęsimo iki techniškai saugių
terminų, bet ne ilgiau, negu kol bus
pastatyta nauja atominė elektrinė).

Kalbėjo konsulė ir apie Lietuvos
tūkstantmečiui skirtus renginius,
kuriuose konsulatas ruošiasi daly-
vauti. 

Prelegentei susirinkusieji uždavė
nemažai klausimų. Vienas jų, kuris
jaudina vyresniuosius, ar nebūtų ga -
lima konsulato paslaugas atlikti, sa -
kysim, PLC ar ,,Draugo” patalpose
(taip būdavo seniau). Žmonės skun -
dėsi, kad jiems sunku nuvažiuoti į
miesto centrą, sunku rasti automo-
bilių stovėjimo aikštelę. Jaudino
žmo nes ir kiti klausimai. 

S. Aniulienė išsamiai atsakė į
klau  simus, o pasibaigus oficialiai da -
liai dar kalbėjosi su susirinkusiais as -
meniškai.

FAUSTAS STROLIA

Lietuvių Tėviškės parapija orga-
nizavo pagerbimą muziko Jurgio
Lampsačio, kuris išvyksta į Berlyną
ap sigyventi pas savo dukrą profesorę
Ramintą Lampsatytę Kollars-Fi -
scher.

Man buvo suteikta garbė, o kartu
tai buvo liūdna mano gyvenimo va -
lan da – tarti atsisveikinimo žodį mū -
sų lietuviškos Čikagos muzikos
puoselėtojui Jurgiui Lampsačiui ne
tiek savo vardu, tiek Šiaurės Ame -
rikos lietuvių Muzikos sąjungos
vardu, kuri nuo 1934 m. leidžia mu -
zikinės kultūros žurnalą ,,Mu zi kos
žinios”.

Kaip turbūt visi gerai žinote,
maestro Jurgis Lampsatis buvo bai -
gęs Klaipėdos mokytojų seminariją,
vadovavo Joniškio, Šilutės mokyklų
chorams ir Šilutės evangelikų bažny-
tiniam chorui, mokytojavo po karo
Vo kietijoje lietuvių pabėgėlių Augs -
burg stovyklos gimnazijoje, o nuo
1959 m. iki 1980 m. vadovavo Tė -
viškės parapijos chorui, kuris kasmet
suruošdavo tradicinius giesmių va -
karus ir 1973 m. dalyvavo kompozito-
riaus Vlado Jakubėno kūrinių kon-
certe. Su choru vyko į Toronto, (Ca -
nada), kur atliko koncertinę prog ra -
mą, Liuteronų evangelikų Išgany tojo
parapijai švenčiant savo gyvavimo
dešimtmetį. 1978 m. choras dalyvavo
Toronte įvykusioje V Dainų šventėje.
1964 m. J. Lampsačio vadovaujamas
choras įgiedojo ir išleido plokštelę
,,Liaudies Giesmės” su profesoriaus
V. Jakubėno vargonų palyda, o 1972
m. pasirodė dar viena – ,,Pranaše
Didis” – plokštelė.

Nesvarbu, kaip mikliai jis spaudė
vargonų klavišus, gyvai dirigavo cho-
rui – pirmiausia reikėjo išlaikyti
šeimą, uždirbti duoną. Todėl Čikago-
je dirbo braižytojo dar bą. Su žmona
lietuviškai augino muzikalią dukterį
Ramintą, kuri 10 metų mokėsi groti
pianinu pas či ka giškį Antaną Naką.
Vėliau paskui Val paraiso University,
IN įgijo bakalauro laipsnį o 1977 m.

Berlyno valstybinėje konservatorijoje
apgynė filosofijos daktaro laipsnį iš
muzi ko logijos. Malonu, kad disertaci-
jos te mai pasirinko lietuvius kompo-
zitorius   Eduardą Balsį ir Julių Juze -
liū ną, aptardama jųjų kūrinių ,,do-
dekafonišką” struktūrą. R. Lampsa-
tytė nuo 1978 m. dėsto Hamburg mu-
zikos universitete, kur 1982 m. jai
suteiktas profesorės vardas.

Mano prisiminimuose ji liko  de-
šimtmete mergaite – kanklininke,
kuri mokėsi pas Anelę Kirvaitytę.
Menu ją ir kaip nuostabią, lietuviš -
komis priegaidėmis skambančią,
,,Margučio” (ar Sophia Barkus) radi-
jo pranešėją, reklamavusią mano
vadovautą Brighton Park gyvavusį
,,Tėviškėlės” ansamblio pasirodymą.
Jos skambių balso stygų paruošimui
daug širdies įdėjo jos mamytė a. a.
Palmyra Lampsatienė. Ji buvo toji,
kuri nuo pat pradžios, t.y. nuo 1959
m., apie šešerius metus mokytojavo
Do nelaičio pradžios mokykloje, ku-
rios įkūrimas tampriai surištas su
Tė viškės parapija ir josios klebonu
kun., vėliau vyskupu Ansu Trakiu.
Tegul jie ilsisi Amžinybėje.

Baigdamas noriu pastebėti, kad
J. Lampsatis iš prigimties buvo labai
kuklus. Visą laiką labai pasišventęs
lietuvininkų veiklai: ir savo parapijos
tarybos sekretorius, ir giesmyno ko -
miteto narys, sekretorius, dirbo  ir
Mažosios Lietuvos draugijos valdybo-
je, ir Mažosios Lietuvos fondo tarybo-
je, buvo Mažosios Lietuvos rezis ten -
cinio sąjūdžio narys.

Nors ir nenoromis išleidžiame
maestro iš Čikagos, vis dėlto negali -
me nesidžiaugti, kad jį išsiveža  duktė
prof. dr. R. Lampsatytė-Ko llars-Fi-
scher, kuri savo didžiu talentu atspin-
di maestro Lampsačio ir jo žmonos
Palmyros su meile įdiegtą mu zika-
lumą, puoselėtas viltis ir lūkesčius.
Norisi padėkoti už muzikinę veiklą
Čikagoje ir su iš kilmingu ,,Valio!”
maestrui Jurgiui Lampsačiui pa-
linkėti jam savitarpio džiaugsmo su
dukra Raminta ir jos šeima, sveika-
tos ir daug daug Dievo palaimos!

Tėviškės parapija į Vokietiją
išlydėjo J. Lampsatį

Greta Lampsatytė-Brazinskienė, Jurgis Lampsatis ir Raminta Lamp sa ty-
tė–Kollars-Fischer.                                                      Algirdo Jonušaičio nuotr.
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Karališkieji bajorai nutylėjo svarbiausia
EDMUNDAS SIMANAITIS

Vilniaus dailės akademijos lei-
dykla išleido Kazimiero Mackevičiaus
ir Rimo Vilavičiaus knygą „Tarpu-
kario bajorai fotografijose”. Lietuvos
bajorų karališkosios sąjungos (LBKS)
iniciatyva buvusiame LDK didikų
Kosakovskių Žeimių dvare (Jonavos
raj.) rugsėjo 6 d. įvyko knygos pris-
tatymas. 

Šykščios žinutės apie 
bajorus

„Šio leidinio sudarytojams knie-
tėjo kuo daugiau sužinoti apie tarpu-
kario bajorų likimus, jų gyvenimo
istorijas. Prasidėjus Lietuvos okupa-
cijai vieni bajorai suspėjo pabėgti į
užsienį, kiti patyrė trėmimų siaubą,
dar kiti, likę Lietuvoje, visaip slėpė
savo bajorišką kilmę, apie tai išdrįsę
prasitarti tik savo vaikams, vartyda-
mi senas fotografijas. (...) Šiame leidi-
nyje pateikiama per 150 nuotraukų,
kurios puikiai atspindi to meto ba-
jorų madų tendenciją, aplinką, gyve-
nimo būdą, fotografavimo stilių”, –
pratarmėje rašo knygos sudarytojas
K. Mackevičius, kuris ir vedė rengi-
nį. 

Buvusi Sąjungos vadė U. Nasvy-
tytė, skulptorius prof. K. Bogdanas, o
ir kiti kalbėtojai, savais žodžiais teigė
siekiantys svarbiausiųjų Sąjungos
tikslų: puoselėti bajorijos istorinį pa-
veldą, tradicijas, gaivinti orumo, kil-
numo, pareigos prinicpus. Renginį la-
bai pagyvino įžymioji aktorė V. Ko-
chanskytė, įtaigiai skaičiusi ištraukas
iš didiko M. K. Oginskio kūrybinės
biografijos. Jai su muzikiniais intar-
pais talkino solistė G. Zelcaitė ir pia-
nistė Š. Čepliauskaitė.

Tačiau žinių apie skelbiamose fo-
tografijose atvaizduotus asmenis pa-
šykštėta. Vienur kitur gimimo ar
mirties data, kai kur minimos eitos
pareigos, ne visiems uniformuotiems
nurodytas karinis laipsnis, tremties,
kalinimo ir egzekucijos vieta, berods,
tik Juškevičių paminėta (p. 83). Var-
gu ar tai gali būti pateisinama so-
lidaus užmojo leidiniui.

Bajorų nutautėjimas – 
kartybių taurė?

XIX a. pabaigoje, o ypač XX a.
pradžioje, tiek lietuviams, tiek ir len-
kams rūpėjo atkurti valstybingumą.
Tada buvo atsigręžta į istorinę vals-

tybinę ir kultūrinę tautų praeitį. Ne-
sileidžiant į platesnius svarstymus, pa-
kaktų paminėti kai kurias mintis iš-
eivijos rašytojo ir publicisto Vytauto
Alanto. „Grįžtelėję į savo istoriją ma-
tome mus esant nuolatinėje gelbėji-
mosi stadijoje. Nekartojant pasenu-
sių tezių, kad tik kiti kalti dėl mūsų
negandų, ir nepuolant į beprasmį pe-
simizmą, bet vis dėlto verta prisi-
minti, kad, kai Lietuvos vežimas ėmė
riedėti pakalnėn nuo imperijos didy-
bės viršūnių ir dėl mūsų bajorų nu-
tautėjimo atsidūrė baudžiauninkų
kieme, lietuvių tauta išgėrė kartybių
taurę iki pat dugno” („Tauta istorijos
vingiais” Vilnius. 1992; 12 p.) Knygos
autorius teigia, kad „tautiškumas bu-
vo paaukotas išpūstam valstybingu-
mui” (20 p.) ir pagrįstai meta prie-
kaištą, kurio aktualumą patvirtina ir
Trečiosios Respublikos patirtis: „Mes
dar vengiam ar nedrįstam pakelti
akių iš dulkinų archyvų ir atvirom
akim pažvelgti savo tautos praeitin.”
Drįsčiau teigti, kad priekaištas galio-
ja ir nūdienos krašto šviesuomenei,
neišskiriant ir bajorų. 

Kam dėkoti už 
„Litwa srodkowa” sukūrimą?

„Užkariautose žemėse lietuviai
skubėjo patys nusilietuvinti: mokėsi
svetimos kalbos, priėmė jų tikėjimą ir
papročius, kūrė mišrias šeimas, žo-
džiu, leidosi suvirškinami ir tautiš-
kai, ir biologiškai. Tai jau nebuvo to-
lerancija, o virštolerancija – tautinė ir
biologinė savižudybė (...) tokių „tole-
rantų” užkariautojų, kaip lietuviai,
istorija nežino” (59 p). V. Alantas, ste-
bėdamasis mūsų protėvių neįžvalgu-
mu, atsidūsta: ,,O juk tautos saugu-
mas diktuote diktavo aisčiams jung-
tis daiktan.” (60 p.) Netiktų per daug
rypauti dėl tokio istorinio paveldo.
Būta ir paradoksalių,  lemtingų nuti-
kimų Lietuvai, pavyzdžiui, iš žemai-
čių bajorų kilęs maršalas Juzef Pil-
sudskis, apgynęs nuo bolševikų atsi-
kuriančią Lenkijos valstybę, įsakė
pa-valdžiam bajorui generolui Lu-
cian Zeligovski sulaužyti Suvalkų
sutartį ir žygiuoti į Vilnių. Trečdalis
okupuotos Lietuvos buvo pavadintas
„Litwa srodkowa” ir porai dešimtme-
čių tapęs Lenkijos provincija. Tiedu
bajorai tuomet įsivaizdavo Lietuvą
tik kaip Lenkijos valstybės sudėtinę
dalį. 

Aukščiausias vidaus ir 
užsienio politikos tikslas

Ši itin skaudi lietuviškai mąstan-
čiam skaitytojui tema nūdien aktuali
kitu požiūriu. Rusijos suplanuota ir
įvykdyta agresija prieš nepriklauso-
mą Gruzijos valstybę akivaizdžiai
rodo, kad nacionalinio saugumo stip-
rinimas buvo ir palieka pats aukš-
čiausias vidaus ir užsienio politikos
tikslas ne tik Lietuvai, bet ir Estijai,
Latvijai, Lenkijai, Ukrainai, Moldo-
vai. Imperinės Rusijos politikai nesi-
gėdydami skelbia pakartosią išmėgin-
tą agresijos scenarijų ir kitų šalių
atžvilgiu tariama „rusų piliečių gyni-
mo” dingstimi.

Labai naudinga pažvelgti į
Abiejų Tautų Respublikos (ATR) is-
toriją, išryškinant teigiamą patirtį ir
bendrybes, stiprinančias bendrąjį sie-
kį. Istorija byloja, kad ATR epochoje
politinę tautą sudarė, būtent, tik ba-
jorai ir didikai. Istorikas Algimantas
Liekis taip vertina to meto bajoriją:
„Liublino unija tapo ne dviejų ly-
giaverčių partnerių sąjunga, o Lie-
tuvos, šiandienos terminu tariant,
integracija į Lenkiją. Tai buvo ne tik
būtina norint atsispirti Rusijos eks-
pansijai, bet taip atsitinka ir todėl,
kad Lietuvos valdovai, bajorai ati-
trūko nuo savo tautos, paniekino ir
išdavė ją, perėmę lenkų kalbą bei kul-
tūrą ir labai jau menkai ką darė, kad
pagrindinė valstybės tauta galėtų
augti ir šviestis” („Lietuvių tauta”,
Vilnius, 1998, 431 p.) A. Liekis anaip-
tol ne išimtis tarp istorikų. 

Bajorai, kuriais didžiuojasi 
visa tauta

Tačiau būta bajorų, kuriems Lie-
tuvos valstybingumo atkūrimas buvo
pirmaeilis tikslas ir didžiausias rū-
pestis. Štai ką rašo Algimantas Gu-
reckas, atremdamas spaudoje pasiro-
džiusius priekaištus bajorijai: „Argi
tuo metu tautos ir valstybės gyveni-
me Lietuvos bajorai nedalyvavo arba
buvo nežymūs ir nepastebimi? Juk iš
20 Lietuvos Tarybos narių, kurie
1918 m. vasario 16 d. paskelbė nepri-
klausomos Lietuvos atstatymą, ketu-
ri buvo bajorai: Mykolas Biržiška,
Donatas Malinauskas, Stanislovas
Narutavičius ir Jonas Smilgevičius.
Savanorius Lietuvą ginti pašaukė ba-
joras ministras pirmininkas Mykolas
Šleževičius. 

Bajoro generolo Silvestro Žu-
kausko vadovaujama Lietuvos ka-
riuomenė išvadavo Lietuvą nuo so-
vietinių rusų įsiveržimo ir vėliau Šir-
vintų ir Giedraičių kautynėse atrėmė
lenkų puolimą ir išgelbėjo Lietuvos
nepriklausomybę. Lietuvos neprik-
lausomybės karuose dalyvavo nema-
žai bajorų, tarp jų ir broliai Plechavi-
čiai – generolas Povilas ir pulkinin-
kas Aleksandras.

Bajoras buvo ir prezidentas Ka-
zys Grinius. Ir pagaliau po ilgų sovie-
tinės okupacijos metų Lietuvą į laisvę
išvedė bajorų kilmės Vytautas Lands-
bergis, Sąjūdžio pirmininkas ir atsta-
tytos nepriklausomos Lietuvos Res-
publikos pirmasis vadovas” („Drau-
gas”  2007-11-29, Nr. 321).

Klausimai kilę sklaidant 
knygą 

Kodėl knygos sudarytojai nepri-
siminė nė vieno iš tų visuomenės ir
politikos veikėjų, kuriuos išvardijo A.
Gureckas? Juk asmenybės vietą isto-
rijoje lemia ne paveldėtas bajoro titu-
las, ne gražbylinga savigyra, o konk-
retūs darbai Tėvynės labui, visuome-
nei, kultūrai.

Kodėl Lietuvos Tūkstantmečio
minėjimo direkcija rėmė leidinį, jei iš
tarpukario bajorų buvo išbraukti Lie-
tuvos Valstybės prezidentas ir keturi
Vasario 16-osios Akto signatarai?

Kodėl Krašto apsaugos ministe-
rija rėmė bajorų knygos leidimą, ži-
nodama, kad bajoro Lietuvos kariuo-
menės vado, Nepriklausomybės kovų
dalyvio generolo S. Žukausko nei var-
das, nei nuotrauka nepateks į leidi-
nį? Minėtais atvejais biografinių
žinių ir nuotraukų stoka skųstis ne-
tiktų. Archyvuose galima rasti pa-
kankamai daug žinių, nuotraukų, do-
kumentų.

Kodėl karališkieji bajorai nepa-
noro parodyti savo luomo narių ypač
ženklaus indėlio į Antrosios ir Tre-
čiosios Lietuvos Respublikų atkūri-
mą? Tokios progos nesikartoja. Lie-
tuvos Tūkstantmečio jubiliejus jau
prie slenksčio ir netrukus pasibels.
Šįmet krašto visuomenė minėjo Vals-
tybės atkūrimo devyniasdešimtmetį,
Sąjūdžio dvidešimtmetį, o ateinan-
čiais metais Vilnius tampa Europos
kultūros sostine. Tokių jubiliejinių
datų ir įvykių griūtyje, man regis,
tyla nėra gera byla.
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�Petras ir Birutė Buchai ne ga-
lėsiantys dalyvauti ,,Draugo” pokyly-
je, atsiuntė 150 dol. auką ir linki
dienraščiui sėkmės.

�,,Draugo” 100-čio jubiliejaus
proga ruošiamai knygai paremti
aukojo: po 200 dol. Marija Kuprie-
nė ir Vero nika Švabienė a. a. vyro
Jeromino Švabo atminimui; po 100
dol. – Vaclovas ir Margarita Mom-
kai, Algirdas Suvaizdis, Antanas
ir Elena Pešterniai (per Teresę
Gečienę).  ,,Draugo” vadovybė nuo-
šir džiai dėkoja visiems aukotojams.
Aukų ir leidinio užsakymo čekius
pra šome siųsti: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629.

�Skaitytojams pranešame, kad
spalio 13 d., Kolumbo dieną, ,,Drau -
gas” nedirbs. Dienraščio ant radienio
numerio nebus. 

�XII Lietuvių teatro festivalis
vyks saplio 10–12 dienomis Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636. Programoje: spalio 10
d. – 6:30 val. v. S. Šniro parodos
,,Sapnai” atidarymas”, 7:30 val. v.
,,Eglė žalčių kara lienė” – miuziklas;
spalio 11 d. – 11: 30 val. r. ,,Išdykėlis
broliukas” – pasaka; spalio 11 d. – 2
val. p. p. ,,Nauji karaliaus drabužiai”
– pasaka; spalio 11 d. – 5:30 val. p. p.
,,Serenada” – satyra; spalio 11 d. – 8
val. v. ,,Pro vincijos aistros” – komedi-
ja; spalio 12 d. – 2 val. p. p. ,,Upė ant
asfalto” – tragikomedija. Spalio 12 d.
– 4 val. p. p. festivalio uždarymas
,,XII Teatro festivalio žvaigždutės”.
Meninę programą atliks solistė Vio-
leta Leškytė-Cu cchiara. Po oficialios
dalies va karonė Jaunimo centro kavi -
nėje. Prieš ir po spektaklių vaišins
,,Kunigaikščių užeiga”.  Rėmėjo bilie-
tas į visus spektaklius – 50 dol. Bi-
lietai prieš kiekvieną spektaklį bus
parduodami JC prie įėjimo durų.

�Šeštadienį, spalio 11 d., 9 val. r.
Mažosios Lietuvos lietuvių fondas
(MLF) kviečia visus Mažosios Lietu -
vos fondo narius bei pritariančius da -
lyvauti MLF suvažiavime, kuris vyks
Ziono lietuvių liuteronų parapijos sa -
lėje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn,
IL.

�ASS Čikagos skyriaus metinė
šventė įvyks spalio 11 d. 6 val. v. Atei -
tininkų namuose. Programoje: iškil -
minga sueiga, meninė dalis ir vaka rie-
nė. Laukiame gausaus narių ir sve čių
apsilankymo. Registracija tel.: 630-
257-2558 (Jolanda).

�Š. m. spalio 22 d. nuo 11 val. r.
iki 1 val. p. p. Bočių menėje Pasaulio
lietuvių centre, galėsite pasiskiepyti
nuo gripo ir kitų peršalimo ligų. Su
savimi turėti ,,Medicare” kortelę. 2
val. p. p. ten pat bus rodomas doku-
mentinis filmas ,,Dotnuva” (2 dalis).
Maloniai vi sus kviečia Lemonto So-
cialinių rei kalų skyrius.

�Šių metų spalio 24 d., penkta -
dienį, 7 val. v. Balzeko Lietuvių kul -
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629 atidaroma meni -
ninkės Laisvydės Šalčiūtės paroda
„Nudes. Smiling” („Nuogos. Besi šyp -
sančios”). Telefonas pasiteiravi mui:
773-582-6500.

�Gruodžio 14 d., sekmadienį, 5
val. p.p. Balzeko lietuvių kultūros
mu  ziejuje įvyks iškilmingas pokylis
,,Metų žmogus 2008”. ,,Metų žmo-
gaus” žymuo bus įteiktas Lietuvos
Respublikos ambasadorei Kanadoje
Gintei Damušytei. Bilietus į pokylį
galima užsisakyti paskambinus arba
užėjus į muziejų. Muziejaus adre sas:
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629. Informacija teikiama tele-
fonu: 773-582-6500. 

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumas (PLMKS) artė-
ja vis spartesniais žingsniais. Padė -
kos dienos savaitgalį – lapkričio 26-30
d. – į Čikagos priemiestyje (Lemont,
Illinois) esantį Pasaulio lietuvių cent -
rą iš įvairių pasaulio šalių susirinks
kone pora šimtų mokslininkų, kurie
skaitys paskaitas iš savo mokslinės
srities, dalyvaus diskusijose su kitais
mokslininkais plenarinių sesijų me -
tu, pasidalins žiniomis ir patirtimi.
Šiemet PLMKS švenčia 40 metų su -
kaktį – ruošiamas kas ketveri me tai
nuo 1969-ųjų. Jo pradžia buvo Čika -
goje, bet, Lietuvai atkūrus ne pri -
klausomybę, simpoziumai pakai to -
mis ruošiami Amerikoje ir Lietu voje.
Tai gera proga bendradarbiauti ir
bendrauti užsienyje gyvenantiems ir
Lietuvos mokslininkams. Šiemetinis,
Keturioliktasis – mokslo ir kūrybos
simpoziumas nėra išimtis: jame žada
dalyvauti mokslininkų iš JAV, Ka -
nados, Lietuvos, Vokietijos, Šveicari-
jos, o mokslinių bei plenarinių sesijų
temos apims visas svarbiąsias mūsų
gyvenimo sritis, atsakys į daugelį
mums rūpimų klausimų. Tereikia
tikėtis gausaus lietuvių visuomenės
dėmesio ir dalyvavimo simpoziumo
renginiuose.

Nors plenarinių sesijų sąrašas
dar nėra visiškai užbaigtas, tačiau
jau dabar galima paskelbti, kad XIV
PLMK simpoziume numatomos šios
plenarinės sesijos:  ,,Žalios planetos ir
pasaulinės energetikos plėtros iššū -
kiai technologijai ir ekonomijai: šiuo-
laikinė pasaulinė padėtis ir sąskam-
bis Lietuvoje”;  ,,Lituanistinis švieti-
mas išeivijoje ir jo ypatumai – tikslai,
metodai, bendrumai ir skirtumai”;
,,Aplinkosaugos iššūkiai sąryšis su
verslų pasauline perspektyva ir gali -
mybės Lietuvoje”; ,,Visuomenės svei -
katingumas, medicininis gyventojų
aprūpinimas įtakojančių sąlygų ir
sprendimų pasėkoje; iššūkiai medici-
nai; pasaulinė ir Lietuvos patirtis”;
,,Lietuvių kalba ir literatūra”; ,,Lie -
tuvių archyvai, bibliotekos, galerijos
ir muziejai išeivijoje pasauliniu mas -
tu”; ,,Teisė, valstybė ir tauta: jų der -
mė (santykis, ryšys)”; ,,Lietuvių dva -
sinio paveldo poveikis XXI a.”;
,,Mokslas, informatika ir verslo įta -
kojimas: pasaulinė perspektyva ir ry -
šys su Lietuva”; ,,Sovietų represijos
Lie tuvoje ir jų psichologinės pasek-
mės po 50 metų”; ,,Lietuvos ekono -
mika, žemės ūkis, biokurai: jų stovis
ir ateities perspektyvos”.                                                                          

XIV PLMKS informacija

XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMUI ARTĖJANT

Atvertę pirmą žurnalo ,,Li -
thuanian Heritage” puslapį matome
puikią Gedimino Žilinsko nuotrauką
– Dzūkijos baravykus saujoje laikan-
tį vyriškį. Tie baravykai taip ru -
deniškai nuteikia! O pats žurnalas,
pradedantis savo 15-metį, nagrinėja
įvairiausias temas. Jau nuo pat įkūri-
mo pradžios žurnale spausdinami
straipsniai apie Lietuvos istoriją. Ne
išimtis ir šis numeris. Jame skaityto-
jai galės paskaityti Al Karaškos ra-
šinį apie Durbės mūšį. 

John Chernoski skaitytojams
primena Vėlinių, o Irena Ross rašo

apie lietuviškas laidojimo tradicijas.
Randy Richards savo rašinyje

pasakoja apie buvusių ,,lietuviškų
džiunglių” Čikagoje filmavimą, o žur-
nalo redaktorius Val Ramonis pasa-
koja skaitytojams apie savo šių metų
viešnagę Lietuvoje. Jo nuotraukos
puošia ir leidinio ,,Lietu viškąją gale-
riją”.

Po požeminį Vilnių siūlo pa-
vaikščioti Jūratė Vaižgauskaitė, Ro-
chester, MA, gyventojai kviečia į savo
Šv. Jurgio parapijos bažnyčios 100-
mečio paminėjimą.

Leidinyje prisatomos knygos,
spausdinami skaitytojų laiškai, per-
duodamos trumpos žinios iš Lietu-
vos. Nepamirštas ir kulinarijos kam-
pelis. Ruduo – obuolių metas, tad
skaitytojams siūlomi maisto receptai
su obuoliais.

Užvertus paskutinį viršelį vėl iš -
einančios vasaros nuojauta – ramia -
me vandenyje prieplaukoje stovintys
laivai. 

Žurnalo kaina  — 4.95 dol. Leidi-
nį galima įsigyti paštu, pridedant
10,25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 3 dol.
Per siunčiant daugiau leidinių, už
kiekvieną papildomai siunčiamą žur-
nalą – 2.5 dol. siuntimo mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arki vys kupas 

Sigitas Tamkevičius. 

Meninę programą atliks pianistė 
dr. Frances Covalevsky 

ir tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. 
Vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. – vakarienė

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” adminis-
tracijoje, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Tel.: 773-585-9500.

Į dailininkų J. Šileikio ir T. Pet raičio vardo konkursinės darbų parodos
„Lietuvos tūks tantmečio aidas išeivijoje” atidarymą ir premijų įtei kimą
spalio 4 d. Lie tu vių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, Amerikos
lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos Čikagos skyriaus narė Aurelija
Dobrovolskienė atvyko  su anūkėliu Gabrieliumi Pauliumi. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Dr. Frances
Covalevsky 


