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•Skautybės kelias. Vydū-
no fondo rėmėjams, bi-
čiuliams ir talkininkams
(p. 2)
•Centro dešinės koalicija
gali dirbti ir 4 metus (p.
3, 9)
•Lyg sėkla, ieškanti, kur
išdygti (p. 4–5)
•Nuomonė. Puikūs veda-
mieji (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Iš Lietuvos našlaičių
globos komiteto veiklos
(p. 8)
•Kaleidoskope (2) (p. 9)
•Pamažu, pamažu... geru-
mu, gerumu... (p. 10)

Jungtinis Baltijos Amerikos na-
cionalinis komitetas (Joint Baltic
American National Commitee –
JBANC) ir jo dukterinės organizaci-
jos CEEC nariais tapo 1993 m., įkū-
rus šią organizaciją. Šiandien CEEC
sudaro 19 JAV nacionalinių etninių
organizacijų, Nukelta į 6 psl.

Lenkijoje kuriamas
lituanistikos
studijû židinys

Pasirašyti NATO pl∂tros protokolai

Politinès partijos susitarè
dèl uñsienio politikos

Monika Ramanauskaitè

Washington, DC, spalio 28 d. –
JAV prezidentas George W. Bush,
spalio 24 d. Baltuosiuose rūmuose
Centrinės ir Rytų Europos koalicijos
(Central East European Coalition –
CEEC) vadovams padėkojo už para-

mą stiprinant NATO ir skatinant or-
ganizacijos plėtrą. Susitikimas su
CEEC organizacijų atstovais įvyko
prieš iškilmes, kurių metu preziden-
tas G. W. Bush pasirašė stojimo proto-
kolus, padedančius Kroatijai ir Alba-
nijai vienu žingsneliu priartėti prie
NATO narystės 2009 metais.

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA) – 8
politinės partijos antradienį pasirašė
susitarimą dėl Lietuvos užsienio po-
litikos principų, strateginių gairių ir
tikslų 2008–2012 m. Dokumentą pa-
sirašė Lietuvos socialdemokratų par-
tijos, Darbo partijos, Liberalų ir cent-
ro sąjungos, Liberalų sąjūdžio, Vals-
tiečių liaudininkų sąjungos, Naujo-

sios sąjungos, partijos Tvarka ir tei-
singumas bei Pilietinės demokratijos
partijos vadovai.

Susitarimo nepasirašė Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demok-
ratų vadovas Andrius Kubilius ir
Tautos prisikėlimo partijos pirmi-
ninkas Arūnas Valinskas.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) –
Helsinkyje vykstančioje 60-oje Šiau-
rės šalių tarybos sesijoje patvirtintos
naujos bendradarbiavimo su Lietuva
gairės.

,,Mes nubrėžėme naujas bendra-
darbiavimo su Baltijos šalimis gaires
2009–2013 m. laikotarpiui. Šios gai-
rės susilaukė visų atitinkamų Šiaurės
šalių pritarimo”, – Suomijos parla-

mento rūmuose vykstančioje sesijoje
sakė Švedijos užsienio reikalų (UR)
ministras Carl Bildt.

Gaires pristatęs Suomijos Šiau-
rės šalių bendradarbiavimo ministras
Jan Vapaavuori teigė, kad šiuo metu
Šiaurės šalių tarybos ir Baltijos šalių
bendradarbiavimas tapo labiau poli-
tiniu, pagrįstu bendrais interesais ir
Europos Sąjungos (ES) finansavimu.

Pasak Švedijos UR ministro C.
Bildt, taryboje taip pat buvo peržiū-
rėtas Baltijos šalių vaidmuo ES plėt-
ros aplinkoje.

Naujosiose bendradarbiavimo
gairėse pagrindinis dėmesys skiria-
mas švietimui ir mokslui, ekonominei
plėtrai, aplinkosaugai ir klimato kai-
tai, socialinių reikalų sričiai ir bend-
radarbiavimui abipus sienos.

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA) –
Lenkijos šiaurės rytuose esančiame
Olštyno mieste kuriamas naujas li-
tuanistikos studijų židinys. Tarp šia-
me mieste įsikūrusio Varmijos Mozū-
rų universiteto ir Lietuvos istorijos
instituto pasirašyta bendradarbiavi-
mo sutartis dėl Lietuvos istorijos, et-
nologijos, lietuvių kalbos, kultūrolo-
gijos studijų.

Kaip pabrėžė iškilmėse dalyvavęs
Švietimo ir mokslo ministerijos sek-
retorius Giedrius Viliūnas, Lietuvos
istorijos institutas ir Varmijos Mozū-
rų universitetas yra šiuolaikinės ir
besikeičiančios mokslo įstaigos, ku-
rios tradiciniam Lietuvos ir Lenkijos
moksliniam bendradarbiavimui litu-
anistikos ir polonistikos srityse gali
suteikti naują turinį ir formą.

Lietuvos istorijos institutas yra
vienas geriausių Lietuvos mokslo ins-
titutų, palaikančių mokslinius ryšius
su Vokietijos, Rusijos, Šiaurės šalių,
Ukrainos ir kitų svarbių šalių moks-
linėmis bendruomenėmis, taip pat –
su daugeliu Lenkijos mokslo centrų.
Varmijos Mozūrų universitetas yra
vienas pirmaujančių Lenkijos uni-
versitetų, įsikūręs tarp Lietuvos ir
Vokietijos.

,,Tikimės, kad abi šios mokslo įs-
taigos sugebės į lituanistikos ir polo-
nistikos tyrimus įtraukti daug naujų
partnerių, skatins dvišalių tyrimų ir
studijų paramos programų atsiradi-
mą, ieškos galimybių į šią paramos
veiklą įtraukti Lietuvos ir Lenkijos
verslą”, – sakė G. Viliūnas.

CEEC organizacijų atstovai Baltuosiuose rūmuose po susitikimo su JAV prezidentu George W. Bush. Péter Wendl nuotr.

Šiaurès šalys bendradarbiaus su Lietuva

Politinės partijos pagaliau pasirašė susitarimą. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Vydūno Fondo rėmėjams,
bičiuliams ir talkininkams!

Vydūno Fondo valdyba kas pus-
metį pateikia veiklos pranešimą Vy-
dūno Fondo Tarybai. Ji sutrumpinta
pateikiama visiems Vydūno Fondo
rėmėjams, aukotojams ir bičiuliams,
kad matytumėte, kaip yra naudoja-
mos Fondo lėšos. Fondo rėmėjai ir bi-
čiuliai nuo 1952 m. kovo mėn. 22 d.
(pereitais metais atšventėme 55 me-
tus) prisidėjo prie Fondo augimo. Dė-
kui Jums visiems.

Pranešimas

Valdybą sudaro filisteriai: Vida
Brazaitytė (sekretorė), Vytautas J.
Černius (pirmininkas), Arūnas Drau-
gelis (iždininkas), Leopoldas von
Braun (reikalų vedėjas), Algirdas
Marchertas (administratorius), Jūra-
tė Variakojienė (pirmininko pavaduo-
toja). Labai vertinu Valdybos narių
įnašą, o ypatingai Algirdo, kuris veda
raštvedybą. Be jų visų nebūtų buvę
atlikta tai, kas čia minima. Ačiū
jiems.

Visi Valdybos nariai susirenka
kiekvieno mėnesio pirmą ar antrą
ketvirtadienį posėdžiui. Šeši Valdy-
bos nariai sąžiningai dalyvauja posė-
džiuose. Kiekvienas narys savo nuo-
žiūra per mėnesį atlieka prisiimtas
užduotis.

1. Darbas būstinėje
Čia atliekamas susirašinėjimas,

parengiama informacija posėdžiams,
palaikomi ryšiai su Lietuva (paštas,
telefonas, el. paštas), planuojama
bendra Valdybos veikla (posėdžiuo-
se), įvykdomi užsakymai. Šis pirmi-
ninko ir administratoriaus darbas
vyksta ketvirtadieniais ir dar kurią
savaitės dieną tarp 10 val. r. ir 5 val.
p. p. (administratoriaus diena bent
keliomis valandomis ilgesnė). Iš viso
susidarė 36 dienos arba apie 468
valandos.

2. Stipendijos ir premijos
(Lietuvoje)

Stipendijų prašymų turėtume su-
laukti prieš lapkričio 1 d. sprendimai
dėl stipendijų bus priimti VF valdy-
bos posėdyje lapkričio 6 d. Stipendi-
ninkai čekius turėtų gauti prieš lap-
kričio galą.

Daromi žingsniai pratęsti Sofijos
Čiurlionienės (lietuvių kalbos) premi-
ją Vilniaus universitete, taip pat įs-
teigti Vytauto Mikūno 1,000 dol. pre-
miją Vilniaus universiteto Ekonomi-
kos fakulteto antrų metų (Vytautas
buvo Vilniuje antro kurso studentas)
pažangiausiam ir jaunimo veikloje
pasižymėjusiam studentui.

Valdybos sekretorė Vida Brazai-
tytė ir Vydūno Fondo įgaliotinė Lie-
tuvoje dr. Jolita Kašalynienė rugsėjo
24 d. lankėsi pas Vilniaus universite-
to prorektorių dr. R. Vaitkų ir aptarė
anksčiau minėtas sutartis. Buvo pa-
sakyta, kad sutartis Vilniaus univer-
siteto Senato komisija peržiūrės, pa-
taisys ir kad rektorius Juodka jas pa-
sirašęs atveš į Mokslo ir meno simpo-
ziumą, kuris įvyks Pasaulio Lietuvių
centre, Lemonte lapkričio mėn. pa-
baigoje. Algirdas ir aš paprašėme,

kad mums atsiųstų pataisytas sutar-
tis, pažiūrėti, ar mums tinka, prieš
rektoriui pasirašant.

3. Broniaus Makausko „Lie-
tuvos istorijos” vertimas į anglų
kalbą

Knyga vadinsis „Lithuanian His-
tory”. Vertimas baigtas. Knyga su
priedais bus apie 500 puslapių. Prin-
cipinis sutikimas dėl iliustracijų gau-
tas iš leidyklos, bet iliustracijas rei-
kės parengti. Džiugu, kad knygos
autorius šį rudenį buvo apdovanotas
Švietimo ir mokslo ministerijos pre-
mija užsienio mokslininkams. Jis bu-
vo vienas iš šešių apdovanotųjų.

4. Kalėdiniai atvirukai
Atvirukai bus išsiuntinėjami lap-

kričio pradžioje. Prašysime visus į
talką. Per paskutinius keletą metų
atvirukai atnešdavo fondui apie 9,000
dol. pajamų.

5. Vydūno Fondo atvirukai be
įrašų

Jie labai parankūs susirašinėti.
Daugelį atvirukų puošia Vidos pada-
rytos nuotraukos. Gaunami Vydūno
būkle.

6. Džiaugiamės sulaukta filis-
terių Vytenio Kirvelaičio, Ramu-
nės Papartienės pagalba

Jie aptvarkė mūsų sandėliukus.
Ką darysime su susikaupusia medžia-
ga (žemėlapiais, plakatais, knygo-
mis)? Žmonės knygų, žemėlapių ne-
beperka. Atiduosime mokykloms? Pa-
dalinsime tiems, kurie domisi? Sun-
ku atsiskirti su praeitimi.

Džiaugiamės filisterio Algirdo
Stepaičio ir jo žmonos Laimos triūsu.
Jie padėjo aptvarkyti raštinę. Žings-
nis į priekį. Pagalbos sulaukėme ir iš
v.s. Gedimino Deveikio, Lietuvos
skautų Sąjungos archyvo vedėjo. Ar-
chyvas paėmė 3 dėžes dokumentų/-
spaudos.

7. Sekretoriatas
Parašyti 4 protokolai. VF valdy-

bos sekretorė su VF įgaliotine dr. J.
Kašalyniene rugsėjo 24 d. lankėsi pas
Vilniaus prorektorių dr. R. Vaitkų ir
aptarė mūsų pratęsiamos ir steigia-
mos (Sofijos Čiurlionienės ir Vytauto
Mikūno) premijų reikalus. Vida ir Jo-
lita Lietuvoje taip pat pasikalbėjo ir
kitais VF reikalais.

Vida įteikė diplomą ir padėkos
raštą (Arūno parūpintą gražią len-
telę) fil. Ed. Kulikauskui už jo puikų
darbą būnant VF įgaliotiniu Lietu-
voje. Edmundas atsiuntė padėką Val-
dybos nariams. Jam dabar rūpi Val-
dovų rūmai. Jo atsiųstą padėką su
nuotraukomis (Rūmai) pakabinome
būkle ant durų. Ed. Kulikauskas ska-
tina VF dar daugiau paremti studi-
juojančius.

VF valdybos sekretorė palaiko
ryšius su VF įgaliotine Jolita ir filis-
tere Ramune Matulevičiūte, ypač sti-
pendijų reikalu. Jos abidvi peržiūri
stipendijų prašymus. Ramunė patik-
rina rekomendacijas, pažymių vidur-
kius ir prašymus persiunčia Valdybai.
Tai mums didelė pagalba. VF sekre-
torė išsiunčia stipendininkams pre-
mijas per VF įgaliotinę Lietuvoje.

Rūpinasi Sidabrų fondo rašinių

D Ė M E S I O !
„Aušros vartų/Kernavės” tunto tunto sueiga

įvyks š.m. lapkričio 8 d., šeštadienį, 2:15 v. p. p.,
Jaunimo centro mažojoje salėje.

Kviečiame visas seses ir tėvelius dalyvauti joje.
Prašome dėvėti pilną išeiginę uniformą.

bei prel. Juozo Prunskio vardo tikrų
narių ir senjorų rašinių konkursais.
Paruošė paskolų prašytojų anketą
(išskyrus finansinę dalį).

8. Skolininkai
Kai ši Valdyba pradėjo savo ka-

denciją, jai buvo duotas 15-kos pas-
kolą paėmusių ir negrąžinusių skoli-
ninkų sąrašas. Su aštuoniais iš jų
buvo susisiekta. Penki iš jų jau grąži-
no ar baigia grąžinti skolą. Vienas iš
jų sumokėjo skolą ir atsiuntė atsidė-
kodamas 500 dol. auką. Dviem iš jų
skolą grąžinti užtruks ilgiau, bet
abudu (skolintojas, skolintoja ir jų
garantuotojai) pastoviai moka. Vieną
skolininkę ir jos garantuotoją 450
dol. perdavėme į skolų surinkimo
agentūrą. Viso į VF grįžo ar grįžta
3,6000 dolerių.

Šį rudenį bus kreipiamasi į liku-
sius septynis prašant, kad jie savo
skolas sutvarkytų.

9. Būklo aptvarkymas
Buvo sutvarkytos šviesos. Rūpi-

namasi, kaip atkreipti dėmesį į kalė-
dinių atviručių rinkinį, kaip surasti
vietos Vydūno Fondo išleistoms kny-
goms ir spausdiniams.

10. Palikimai, fondai, premi-
jos, įnašai

Labai vertiname tuos mūsų bi-
čiulius, kurie paliko Vydūno Fondui
savo palikimą ar dalį jo. Tai jų vertin-
go gyvenimo tolimesnis tęsinys palai-
kant studijuojantį jaunimą, jaunimo
veiklą, Fondo darbus.

Džiaugiamės ir tais, kurie prisi-
dėjo įnešę stambesnius įnašus: Leo-
nas Maskaliūnas, prof. dr. Ciplijaus-
kaitė, dr. Jokubka, Ed. Korzonas,
Milvydai, D. Tallat-Kelpšaitė, K. Si-
dabras, dr. Romas ir Birutė Viskan-
tai. Jie, ar savo specialiomis stipendi-
jomis, premijomis, ar įnašais jiems
brangiems asmenims prisiminti pa-
deda jaunai kartai.

11. Vydūno Fondo pašto žen-
klai (USA, 42 c) ir Vydūno Fondo
vokai (Leopoldas, Jūratė)

Šie Vydūno Fondo pašto ženklai
galioja JAV ir siunčiant į užsienį. Ga-
lima daugiau Vydūno Fondo būkle.

Pajamos ir išlaidos (08.01.01 –
08.09.30).
2008–tų metų išlaidoms paskirta

98,745.22 dol.
08.01.01 – 08.09.30 gauta

31,164.81 dol.
08.01.01 – 08.09.30 išleista

39,923.12 dol.
Liko 2008-tiems metams (iki 12.31)

58,822.10 dol.
Atsargoje (nenumatytoms išlaidoms)

10,000.00 dol.
Stambesnės išlaidos šiais metais

buvo: ,,Draugas” (spaustuvė, užuo-
jautos), „Lithuanian History” ruoši-
mas, VF tarybos leidinio ruošimas,
raštinės išlaidos, paštas, naujos švie-
sos, Mikūno metinės, Zaunienės kon-
certas (VD), kompiuteris ir šviesa,
paramos Tautinei stovyklai ir Jubi-
liejinėms skautijos parodoms bei lei-
diniui Lietuvoje.

Bendrai mūsų finansinė padėtis
yra tokia:
CD’s + „checking ir savings” (2008
m. rugsėjo 30 d.) 341,128.09 dol.
Investicijos (2008 m. rugpjūčio 30 d.)

690,039.05 dol.
viso: 1,031,167.14 dol.

Visa birža dabar nerami, nuolat

keičiasi, tad sunku ir nusakyti, kokia
dabartinė finansinė padėtis.

13. VF investicijų (stocks)
komitetas. VF iždininkas delegavo
investicijų priežiūrą, komitetui, ku-
ris renkasi sykį į mėnesį.

14. Vydūno Fondo jubiliejinė
(55 metai) knyga, ruošiama Vy-
dūno Fondo tarybos, juda į priekį.

15. Džiaugiamės mūsų ben-
dradarbiavimu su VF įgaliotine
dr. Jolita Kašalyniene ir filistere
Ramune Matulevičiūte (stipen-
dijos) Lietuvoje.

16. Lapkričio 2 d., sekmadie-
nį, 11 val. r. bus aukojamos Mišios
(Vėlinių proga) už mirusius Vydūno
Fondo tarybos, Valdybos narius ir Vy-
dūno Fondo bičiulius. Esate kvie-
čiami dalyvauti.

Vertiname Tarybos įnašą. VF ta-
rybos pirmininko fil. Leono Maska-
liūno našią paramą ir fil. Ritonės Ru-
daitienės VF pagarsinimus spaudoje.

fil. Vytautas J. Černius,
VF valdybos pirmininkas

fil. Algirdas Marchertas,
VF valdybos administratorius
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Priešrinkiminės pabiros
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Iš įvairių šaltinių prisirinko įvairių faktų, filosofavimų ir satyros apie
rinkimus. Proga jais pasidalinti prieš rinkimus į JAV prezidentus,
nes po jų vėl teks grįžti į realybę.

Asilo ir dramblio įvaizdžiai, atstovaujantys demokratų ir respub-
likonų politines partijas, prasidėjo su politinėmis karikatūromis. Tačiau
demokratų partija asilo nelaiko savo oficialiu simboliu. Nuo 2000 metų
šioms partijoms prigijo dvi spalvos: mėlyna demokratams, o raudona –
respublikonams.

George Washington niekada negyveno Baltuosiuose rūmuose. Šis pir-
masis JAV prezidentas prižiūrėjo Baltųjų rūmų statybą, tačiau tik antra-
sis prezidentas John Adams buvo pirmuoju tų prezidentūros rūmų gyven-
toju. Baltieji rūmai buvo gaisro apgadinti 1812 m. kare, bet atstatyti per
1815–1817 metus. Elektra į Baltuosius rūmus buvo įvesta 1891 m., Benja-
min Harrison, 23-čiasis JAV prezidentas, buvo pirmasis pasinaudojęs šiuo
išradimu.

Jauniausias prezidentas – 42 metų – buvo Theodore Roosevelt, tapęs
prezidentu po William McKinley nužudymo. Tačiau jauniausias išrinktas
prezidentas buvo 43 metų John Kennedy. Ronald Reagan buvo vyriausias
išrinktas prezidentas – 69 metų. Jeigu John McCane bus išrinktas prezi-
dentu, jis taps vyriausiu. Ūgiu aukščiausias buvo Abraham Lincoln – 6
pėdų 4 colių, o žemiausias – James Madison, visa pėda žemesnis už
Lincoln.

Visada buvo ir bus asmenų, kurie istorijoje išliks savo trumparegėmis
įžvalgomis, kartais kandžiomis pastabomis bei satyriniais filosofavimais.
Dažnai cituojamas Mark Twain. ,,Jei neskaitai laikraščių, esi neinfor-
muotas. Jei laikraščius skaitai, esi dezinformuotas… Tarkime, kad esate
idiotas. Tarkime, kad esate Kongreso narys. Bet aš čia jau kartojuosi.”

Politika yra neatskiriama nuo pinigų ir ekonomikos. Winston
Churchill, žymus Didžiosios Britanijos premjeras, porino: ,,Esu įsitikinęs,
kad šalis, kuri bando mokesčiais save praturtinti, yra panaši į vyrą, sto-
vintį kibire ir bandantį save už kibiro rankenos pakelti.” Kita proga tas
pats premjeras išreiškė savo nuomonę apie socializmą ir kapitalizmą:
,,Kapitalizmo paveldas yra nevienodas pasidalijimas gėrybėmis. Socia-
lizmo paveldas yra vienodas pasidalijimas skurdu.”

,,Valdžia, kuri vagia iš Petro, kad padėtų Povilui, visada turės Povilo
pritarimą”, – skelbė George Bernard Shaw. G. Gordon Liddy teigė, kad li-
beralas yra tas, kuris jaučiasi skolingas savo artimui ir tą skolą nori su-
mokėti tavo pinigais. James Bovard 1994 m. galvojo, kad demokratija tu-
rėtų būti kažkas daugiau, negu du vilkai ir viena avis, balsuojantys, ką ės-
ti vakarienei. Douglas Casey turėjo savo nuomonę apie pagalbą užsieniui.
Jis ją aptarė kaip pinigų pervedimą iš neturtingųjų, gyvenančių turtin-
gose šalyse, į turtingųjų, gyvenančių neturtingose šalyse, kišenes. Toks P.
J. O’Rourke yra įsitikinęs, kad pinigų ir jėgos davimas valdžiai yra tas
pats, kaip degtinės ir automobilio raktų davimas jaunuoliams.

Daug kam atmintinas liko prezidentas Ronald Reagan, pasižymėjęs
savo trumpais, kandžiais posakiais. ,,Vyriausybės nusiteikimą į ekono-
miką galima aptarti taip – jei kruta, apdėti mokesčiais, jei vis dar kruta,
pradėti reguliuoti, o jei sustoja krutėti – duoti paramą.” Kitu atveju
Reagan vyriausybę palygino su kūdikio virškinimo sistema, kur viename
gale turi sveiką apetitą, o kitame gale – neturi atsakomybės”.

Will Rogers bandė rimtai juokauti tvirtindamas, kad jis anekdotų
nekuria, bet tik atpasakoja įvykius valdžioje. Priešrinkiminėse kalbose
daug kalbama apie sveikatos draudimą. Įsidėmėtinas P. J. O’Rourke per-
spėjimas: ,,Jeigu galvojate, kad sveikatos priežiūra daug kainuoja dabar,
palūkėkite, kol ji bus duodama veltui.”

Prancūzas Voltaire dar 1764 metais, taigi dar prieš JAV sukūrimą,
filosofavo, kad, bendrai žiūrint, valdžios tikslas yra kuo daugiau pinigų
paimti iš vienos piliečių grupės ir juos perduoti kitai piliečių grupei.
Senovės filosofas Pericles dar 430 m. prieš Kristaus gimimą perspėjo:
,,Vien dėl to, kad jūs nesidomite politika, nereiškia, kad politikieriai nesi-
domės jumis.” Baigiu Thomas Jefferson perspėjimu: ,,Valdžia, kuri gali
jums duoti viską, taip pat turi galią viską iš jūsų ir atimti.”

Turiu daugybę politinių spėliojimų, kodėl viščiukas perėjo į kitą
gatvės pusę. Pradėkime su Barack Obama: ,,Viščiukas perėjo gatvę, nes
buvo laikas pasikeitimui. Viščiukas nori pasikeitimo!” Tuo tarpu John
McCain sako: ,,Mieli draugai, viščiukas perėjo gatvę, nes nori kooperuoti,
su visais ten esančiais viščiukais kalbėtis ir aiškintis.” Daug aiškiau
pasisako George W. Bush: ,,Mums nesvarbu, kodėl viščiukas perėjo gatvę.
Mums svarbu, ar viščiukas yra mūsų pusėje. Nėra pusiaukelės. Viščiukas
yra arba su mumis arba prieš mus!” Al Gore, žinomas kaip įvairių išradi-
mų tėvas, nesidrovėdamas teigia, kad jis išradęs viščiuką. Al Sharpton, pi-
lietinių teisių aktyvistas, susirūpinęs, kad visi viščiukai yra balti, klausia:

,,Kur dingo juodi viščiukai?” Pat Buchanan, konservatorių atstovui,
aišku, kad viščiukai perėjo į kitą pusę, kad pavogtų darbus iš sunkiai
dirbančių amerikiečių. Reliatyvizmo teorijos autorius Albert Einstein vi-
somis tomis šnekomis abejoja klausdamas: ,,Ar iš tikrųjų viščiukas perėjo
į kitą gatvės pusę? O gal pati gatvė po jo kojomis pajudėjo į kitą pusę?”
Viskam yra galas, ypač tiems viščiukams, kurie atsiranda Colonel Sanders
pradėtų KFC restoranų virtuvėje. Pastarasis, išgirdęs tą klausimą apie
viščiuką, tiesiog nustebo: ,,Negi aš tą viščiuką pražiopsojau?”

Juokai juokais, bet nepražiopsokime ateinančių rinkimų. Jei balsavi-
mo dieną koks prietelis mūsų paklaustų, kodėl einame į kitą gatvės pusę,
su pasididžiavimu turėtume atsakyti, kad einame balsuoti!

Š. m. spalio 27 d., tuojau po Sei-
mo rinkimų antrojo turo, Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) pirmininkas
Andrius Kubilius surengė spaudos
konferenciją, kurioje dalyvavo ir kitų
trijų partijų vadovai – Arūnas Valins-
kas (Tautos prisikėlimo partija),
Eligijus Masiulis (Lietuvos liberalų
sąjūdis) ir Artūras Zuokas (Liberalų
ir centro sąjunga arba LiCS). A. Ku-
bilius su šių partijų vadovais pasirašė
koalicinį susitarimą dėl būsimosios
vyriausybės formavimo. Prasideda
derybų etapas.

,,Padėtis šalyje nėra lengva, tu-
rėsime neatidėliodami imtis darbų, –
pradėdamas spaudos konferenciją
kalbėjo Kubilius. – Pirmas darbas –
dabartinės padėties auditas. Antras
dalykas – esame sutarę ir siūlome
antikrizinių veiksmų planą. Tikiu,
kad artimiausiu metu turėsime konk-
retų planą, kaip įveikti šalies ekono-
mikos ir finansų krizinius reiškinius.
Po to, kai naujoji Vyriausybė tokį
planą parengs ir jis bus patvirtintas,
tam planui ieškosime platesnio prita-
rimo. Tikiu, kad ir opozicijoje lik-
siantys socialdemokratai jam taip pat
pritars. Laukia tikrai dideli ir atsa-
kingi darbai.”

Atsakydamas į žurnalistų klau-
simus, kas bus sunkiausia, Kubilius
pareiškė, kad sunkiausia bus pareng-
ti krizės įveikimo planą. Kitų metų
biudžetas, kuris bus peržiūrimas,
turės būti instrumentas, padėsiantis
išvengti krizės ir paskatinti ekono-
miką.

,,Stabilumo užtikrinimas yra vie-
nas iš esminių sąlygų, – sakė Kubi-
lius. – Jį galima pasiekti ieškant
radikalių taupymo būdų ir papildomų
pajamų į biudžetą, atsisakant pir-
miausia įvairių lengvatų. Trečias da-
lykas: kaip biudžete numatyti tokias
išlaidas, visų pirma investicines,
kurios leistų ekonomikai šiuo sunkiu
metu labiau vystytis. Jeigu leis ga-
limybės, iš tiesų galime turėti neblo-
gai sutvarkytą biudžetą su labai ribo-
tu deficitu, numatyti dar vieną eko-
nomikos skatinimo priemonę – gy-
ventojų pajamų mokesčių mažinimą.
Tikimės, kad artimiausiu metu, su-
tarę su dabartine Vyriausybe, turė-
sime galimybę skaičiavimams pasi-
telkti ir Vyriausybės bei Finansų mi-
nisterijos tarnautojus, žinovus, nes
iki šiol jie mums nebūdavo laisvai pri-
einami.”

Žurnalistai prašė pakomentuoti
premjero Gedimino Kirkilo pareiš-
kimą, esą naujoji valdžia naikins
socialines garantijas, nes nesą kitų
taupymo būdų. Į tai Kubilius atsakė
toliau plėtodamas ekonomikos vysty-
mo galimybes: ,,Mes esame aiškiai

pasakę, kad, mažindami valstybės iš-
laidas ir taupydami, tikrai išsaugosi-
me visas socialines išmokas. Yra ne-
mažai kitų išlaidų valstybės biudžete,
kurias galima drąsiai mažinti, pir-
miausia biurokratinio aparato dydį.
Visi žinome, kokia yra įsigaliojusi prak-
tika išlaikyti visus etatus (10 proc.
darbo vietų yra neužimta – A. Š.) dėl
darbo fondo didinimo. O kiek išlei-
džiama pinigų Vyriausybės pastatų
renovacijai ir plėtrai – tai nearti dir-
vonai taupyti. Ir daugelis kitų prie-
monių. Vieną iš didesnių priemonių
taupyti mes matome valstybės vie-
šųjų pirkimų sritį. Jeigu mūsų žino-
vai yra teisūs, valstybė per metus iš-
leidžia apie 10 mlrd. litų ir tų žmo-
nių, kurie susiduria su šiuo metu
vykdomais viešaisiais pirkimais bei
su ne visada skaidria jų praktika, įsi-
tikinimu, pritaikius moderniausias
viešųjų pirkimų technologijas, cen-
tralizavimą ir kompiuterizavimą, gal-
ima sutaupyti iki trečdalio lėšų. Visi
tie skaičiai yra preliminarūs, ir mes
galėsime žymiai drąsiau apie juos kal-
bėti ir tiksliau formuluoti, kai pra-
dėsime dirbti su ekspertais, valsty-
bės tarnautojais ir pareigūnais.” Ku-
bilius nuomone, ,,valstybė galėtų ir
skolintis labai riboto deficito finan-
savimui su sąlyga, kad paskolinti pi-
nigai būtų mesti į investicijas ir pir-
miausia tokiai sričiai kaip gyvena-
mųjų namų renovacija. Tai leistų sta-
tybų ekonomikai nesustingti ir tuo
pačiu gaivinti visą ekonomiką. Kartu
spręstume energetikos problemas.”

E. Masiulis pridūrė, kad ,,Dar
vienas išteklius – įvairios mokestinės
lengvatos ir iškraipyta mokestinė sis-
tema. Atėjo laikas peržiūrėti įstaty-
mus, kurie nustatė įvairias pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) lengvatas.
Teks peržiūrėti gal ir socialinio drau-
dimo apmokestinamumo bazę, pa-
žiūrėti, ar šiandien egzistuojanti mo-
kesčių sistema yra teisinga.”

Žurnalistai teiravosi, ar Arūnas
Valinskas taikosi į Seimo pirmininko
postą, kas bus ministrai, bet partijų
vadovai teigė, kad tokie klausimai kol
kas dar nesprendžiami, pirmiausia
bus derinami programiniai dalykai ir
derinami ekonominės krizės įveikimo
mechanizmai. Nors kam atiteks mi-
nistrų portfeliai, ilgai laukti neteks –
tai turi paaiškėti jau spalio 29 d.

Ar įmanomas bendras
darbas?

Zuokas: ,,Mes nesame kalbėję
apie jokius postus, tai nėra esminė
šios dienos tema. Svarbiausia kalbėti
apie veiksmų programą, kuriai nori-
me skirti didžiausią dėmesį. Džiugu,
kad visi partneriai Nukelta į 9 psl.

CENTRO DEŠINĖS KOALICIJA
GALI DIRBTI IR 4 METUS

Keturioms partijoms pasirašius koalicinį susitarimą TS-LKD, Seimo rinki-
mus laimėjusios partijos, pirmininkas Andrius Kubilius spaudžia kolegoms
rankas.
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99–ąjį kartą ,,Draugo” skaityto-
jai, rėmėjai, dienraščio bendradarbiai
ir darbuotojai, ,,Draugo” direktorių
taryba ir svečiai 2008 m. spalio 25 d.
rinkosi į metinį ,,Draugo” pokylį, ku-
ris jau ne pirmus metus vyksta sve-
tingoje Willowbrook Ballroom didžio-
joje salėje, Willow Springs, IL.

Nors proga dar ir ne jubiliejinė,
vis dėlto ypatinga ir išskirtinė, nes,
kaip pastebėjo ne vienas pokylyje
kalbėjęs svečias, iki garbingo 100-me-
čio likę vos vieneri metai, taigi, be-
veik ranka pasiekti. Tiesa, ne be tam
tikrų paskutiniu metu iškilusių kliū-
čių dėl ,,Draugo” pastato likimo, apie
kurias šventiškai nusiteikę renginio
organizatoriai ir svečiai nebuvo linkę
kalbėti, nors pokylyje apsilankęs JAV
Kongreso narys, demokratas Daniel
William Lipinski savo kalboje ir pa-
žadėjo, jog jis darys viską, kad dien-
raštis liktų toliau gyvuoti dabartini-
ame marijonų kongregacijai priklau-
sančiame pastate.

,,Draugo” pokylyje dalyvavęs
Kauno metropolitas, Lietuvos vysku-
pų konferencijos pirmininkas arki-
vyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ į
susirinkusius prakalbo pasidalinda-
mas prisiminimais apie savo asmeni-
nę pažintį, nors ir iš tolo, su dienraš-
čiu ,,Draugas”. Garbingas svečias
papasakojo, jog kai 1972 metais iškilo
būtinybė pasiųsti į Vakarus, į Ame-
riką Lietuvoje pogrindyje leidžiamą
,,Bažnyčios kroniką”, jis prisimi-
nė kažkuriame laikraštyje aptikęs
,,Draugo” adresą ir jį išsikirpęs. Tad
nors nieko asmeniškai dienraštyje ir
nepažinodamas, arkivysk. Tamkevi-
čius ryžosi ,,Bažnyčios kroniką” pa-
siųsti į ,,Draugą”. Ir, pasak jo, neap-
siriko, – po kiek laiko sužinojo, jog
,,Kronika” sėkmingai pasiekė dien-
raštį anapus Atlanto ir ilgą laiką
spausdino jos ištraukas savo pirmuo-
siuose puslapiuose. ,,Dabar, dien-
raščiui švenčiant savo 99-ąjį gimta-
dienį, atvažiavau honoraro pasiimti”,
— juokavo arkivyskupas. Bet čia pat
pridūrė, jog šis pokylis yra pakanka-
mas ir tinkamas jam atlygis už ben-
dradarbiavimą su ,,Draugu”.

Apie tokį ar panašų bendradar-
biavimą su dienraščiu galėjo papasa-

koti ne vienas tą vakarą į Willow-
brook pokylių salę atvykęs svečias ar
viešnia. Vieni jų straipsniais ir kita
spausdinama informacija rėmė laik-
raštį, antri — pinigais, dar kiti — sa-
vanorišku darbu, ketvirti — kasme-
tine prenumerata, per tuos 99 metus
,,Draugui” išgyvenant ir pakilimo, ir
kritimo laikus. Jų visų apsilankymas
pokylyje buvo dar vienas nusilenki-
mas prie šimtmečio slenksčio stovin-
čiam ,,Draugui”, kuris, kaip teigė
arkivysk. Tamkevičius spalio 27 d.
,,Seklyčioje” įvykusioje spaudos kon-
ferencijoje, yra gyvas organizmas, lyg
sėkla, kur išdygti, ar šaknis, ieškanti,
kur įsitvirtinti.

,,Draugo” info

LYG SĖKLA, IEŠKANTI, KUR IŠDYGTILYG SĖKLA, IEŠKANTI, KUR IŠDYGTI
,,Draugas” atšventė savo 99–erių metų jubiliejų

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ su kun. dr. K. Trimaku (k.) ir kun. J. Kelpšu (d.).

Iš kairės: ,,Draugo” tarybos pirmininkas S. Kuprys, LR gen. konsulė S. Aniu-
lienė, LR garbės konsulas S. Balzekas.

Pokylio svečiai (iš k.): G. Šulnius ir J. Anysas.

Iš k. sėdi: prel. I. Urbonas, prel. E. Putrimas, arkivysk. S. Tamkevičius, SJ, ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė, LR gen. konsulė S. Aniulienė. Iš k. stovi:
kun. dr. K. Trimakas, klebonas A. Markus, ,,Draugo” tarybos pirm. S. Kuprys, JAV Kongreso narys D. Lipinski su žmona, kun. J. Kuzinskas, R. Kuprienė, J. Ku-
lys, dr. L. Sidrys su žmona.

Meninėje programoje dalyvavusi
viešnia iš New Jersey muzikė dr. F.
Covalesky.
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redakcija@draugas.org 
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Puikūs vedamieji

Pasaulio Lietuvių centro dvide-
šimtmečio pokylis buvo tikrai šau-
nus. Smagi nuotaika, skani Aldonos
Šoliūnienės vakarienė, lietuviškas
šampanas, ponios ir panelės su savo
puikiausiomis pokylio suknelėmis,
vyrai savo geriausiais kostiumais. O
muzikantai – kaip kokie ,,bomai”.
Susidėvėjusiais džinsais, virš kelnių
išlindusiais marškiniais, sportiniais
batais, susivėlusiais plaukais. Anks-

čiau to nebūdavo matyti tokiuose ele-
gantiškuose pokyliuose. Muzikantai
būdavo gražiai ir tvarkingai apsiren-
gę, kas prisidėdavo prie renginio ele-
gantiškumo. Jei pokylis būtų buvęs
rengiamas kokiame Čikagos centro
viešbutyje, tokių muzikantų tikriau-
siai nebūtų įsileidę. Manytų, kad
kokie benamiai.     

Valentinas Ramonis
Lemont, IL

PLC POKYLIS BUVO TIKRAI ÕAUNUS, TIK...

kuri nori būti Lietuva, o ne
imperijos pakraščio gubernija (,,Mes
gyvi dar – gyvi – dar gyvename, Ne
Pribaltika mes, ne Rusija!” – Kęstutis
Genys).

Linkiu Tėvynės sąjungai–Lietu-
vos krikščionims demokratams  iš-
mintingos politikos, kuria būtų stip-
rinamos moralinės vertybės, riboja-

mos griaunančios valstybės ir visuo-
menės gyvenimo apraiškos, remia-
mos visos socialinės, švietimo, eko-
nomikos iniciatyvos, palankios  vidu-
riniosios klasės kūrimuisi.

Dieve, mums padėk!

kun. Robertas Grigas
Kaunas, Lietuva 

SVEIKINU LIETUVÂ,

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

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Jau senokai džiugina Petro Ka -
tino iš Lietuvos labai įdomūs veda -
mieji. Jis mėgina ir sugeba atskleisti
mums, esantiems išeivijoje, Lietuvos
liaudies – darbo žmonių lūkesčius,
nusivylimus jų pačių išrinktais na -
riais Seime, o protarpiais – pasidalin-
ti švystelėjusiu džiaugsmu. Žodžiu,
kaip kokiame veidrodyje P. Katinas
atidengia visą teisybę apie Lietuvos
kasdieninį gyvenimą – ap siniaukusį
arba (daug rečiau) saulėtą. 

Skaitytojas jo vedamajame pa-
junta teisingą ir net jam pritinkamą
protavimo kryptį. O tas protavimas
kai kuriuos mūsų politikus bei žmo-
nių gerovei tarnaujančius asmenis
nuveda į aklavietes. Ne veltui mūsų
gar bingas diplomatas ir jautrus poe-
tas Jurgis Baltrušaitis jausmingai ei-
liavo: „Ir suprantu, skausme ir ilgesy,
kaip, žemės prote, atklas tu esi!”

Susidomėjome P. Katino asmeny-
be. Kas jis toks? Pasirodo, gimęs
laisvoje Lietuvoje keliais metais prieš
Antrąjį pasaulinį karą. Jis yra rimtas,
gabus žurnalistas, rašąs laikraš-
čiuose „XXI amžius” (išeina du sy-
kius savaitėje) ir „Tremtinyje” (sa-
vaitraštis). Karštas patriotas, nepa-
kenčiąs komunizmo, aršus kovotojas
prieš komunistų kėslus, jų sėbrus,
patai kautojus bei sekėjus. Ir tai aki-
vaizdu jo vedamuosiuose.

Paimkime, pavyzdžiui, jo pasku-
tinįjį vedamąjį „Maskvos padų laižy-
tojai” („Draugas”, 2008 m. spalio 9
d.). Na, žaibo greičiu triokštelėjo pa-
sitenkinimas – antraštė žada aktua-
lią temą. Tučtuojau ne tik patraukia
dėmesį, bet ir masina skaityti. Ma-
niau, jog bus rašoma apie Prancū -
zijos,  Vokietijos, Italijos bei kitų šalių

lenktyniavimą galvotrūkčiais bučiuo-
ti Rusijos ne tik abi rankas, bet ir
kojas... Kur tau?! Ogi va, P. Katinas
šmaikščiu strėlės taiklumu pataikė
tiesiai į patį centrą – pačių mūsiškių
„šlovingųjų” seimūnų būrį – „pažan -
giųjų” spiečių, sudarytą vien tik iš
Rusijos aistringų mylėtojų, kurie pa -
teikė Lietuvos Respublikai ne tik
kenksmingą, bet ir labai žalingą
Konstitucijos įstatymo pataisą. Tie
„didvyriai” tai jau mums gerai „pa-
žįstami”, tokios pataisos projektą
pasirašiusieji ne kas kitas kaip: dar-
biečiai (arba viktorininkai), valstie-
čiai (su savo Rusijos „kunigaikštiene”
Kazi mira priešakyje), paksininkai ir
Artūro Paulausko „Naujoji sąjunga”.

Šitokia P. Katino iš Lietuvos at-
siųsta graudi žinia tiesiog pritrenkia
kiekvieną padorų, tėvynę mylintį bei
jos ateitimi besisielojantį, lietuvį.
„Senieji raudonieji” nepriklausomoje
ir laisvoje Lietuvos  Respublikoje dar
vis nerimsta, nuolat šurmuliuoja ir
kiekviena sugriebta proga veržte ver-
žiasi parodyti jų garbinamam Krem-
liui savo amžiną ištikimybę. Gaila!
Didžiai stebina, kiek jie turi ne tik
drąsos, bet ir nachališkumo (ne randu
tinkamo lietuviško žodžio, o gal – įžū-
lumo? A–a! Prisiminiau, kaip buvo
žavėtasi Vytautu Kamantu, kai jis
viename savo laiške pavartojęs žodį
„fantazuoti” bematant pataisė lietu-
višku. Tuo jis įrodė ne tik įdėmiai
skaitąs laiškų skyrių, bet ir savo pas-
tabumą, vertinąs kitų nuo monę dėl
„tarptautinių” žodžių, yra dėmesin-
gas ir netgi veiksmingas. Pagirtina)?!

Kur būtų galima rasti stiprią
naują šluotą, o svarbiausia – pasiry -
žusį tėvynei padėti šlavėją, kuris iš
pagrindų iššluotų tą užsilikusį su-
pelėjusį raugą?!

Iš dešinės S. Kuprys, kun. J. Kuzinskas,  M. Remienė ir prel. I. Urbonas.

,,Suktinio” šokėjos.

Laimingų bilietėlių traukimas. Iš k.: V. Radžius (laimėjęs šimtą dolerių), M.
Remienė ir V. Momkus.

Laimė nusišypsojo E. Einoriui, kuris laimėjo 300 dol. Šimtine parėmė Drau-
go fondą.  Jono Kuprio nuotr.
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Svarbu žinoti 

Dauguma lietuviû îñvelgia 
Rusijos keliamas grèsmes

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) – Is-
landiją krečiant bankų krizei, Lietu-
voje investavusios šios šalies bendro-
vės neketina atsisakyti investicijų ir
teigia toliau plėtosiančios savo veiklą.

„Tai, kad akcinis kapitalas iš Is-
landijos, mums tikrai netrukdo ir jo-
kia krizė šioje šalyje mūsų nepalietė”,
–  teigė bendrovės „HNIT-Baltic”
darbuotojas Vaidotas Sankalas, ku-
ris Lietuvoje taip pat eina Islandijos
garbės konsulo pareigas.

Islandijos kapitalo pensijų bend-
rovės „MP Pension Funds Baltic” ge-
neralinis direktorius Ramūnas Stan-

kevičius taip pat tvirtino, kad finansų
krizė Islandijoje iš esmės įtakos netu-
rėjo, nes bendrovė yra Lietuvoje re-
gistruota įmonė su atskiru kapitalu.

„Be to, pensijų fondų turtas yra
atskirtas nuo įmonės finansų. Jis nė-
ra investuotas į vertybinius popie-
rius, susijusius su Islandija ar Ame-
rikos krize”, – sakė R. Stankevičius.

Tuo tarpu Šiaulių pakraštyje vei-
kiančios Islandijos kapitalo bendro-
vės „Hampidjan Baltic” atstovų tei-
gimu, įmonei teko pajusti Islandijos
bankų griūtį.

Politinès partijos susitarè 
dèl uñsienio politikos

Pasirašyti NATO pl∂tros
protokolai 

www.draugas.org

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA) –
Daugiau nei pusė apklaustų gyvento-
jų mano, kad Rusija kelia vienokią ar
kitokią grėsmę Baltijos šalims. 32
proc. apklaustųjų tokios grėsmės
neįžvelgia.

Tai parodė „Spinter tyrimų” at-
likta apklausa. Jaučiantys didžiosios
kaimynės grėsmę dažniau nurodė di-
džiųjų miestų, aukštesnio išsimoksli-
nimo, vyresnio amžiaus žmonės.

54 proc. apklaustųjų nurodė, kad
visateisė Lietuvos narystė NATO lei-
džia jiems jaustis saugiau. NATO
skėtis dažniau saugiau leidžia jaustis
vyrams, 26–35 metų ir vyresnių nei
46 metų, aukštesnio išsimokslinimo
ir didesnių pajamų gyventojams.

Taip pat daugiau nei 40 proc.
apklaustųjų mano, kad Lietuvos ži-
niasklaida gana objektyviai nušvietė

įvykius Rusijos ir Gruzijos karinio
konflikto metu. 25 proc. mano, kad
objektyvūs buvo tik kai kurie žiniask-
laidos atstovai. 14 proc. teigė pasige-
dę objektyvesnės informacijos. 15
proc. Lietuvos gyventojų iš viso nesi-
domėjo šiuo konfliktu.

Žiniasklaidos objektyvumo verti-
nimas labiausiai priklauso nuo žmo-
gaus išsimokslinimo ir gyvenamosios
vietos: aukštesnio išsimokslinimo ir
didmiesčių gyventojai dažniau linkę
laikytis kritiškos nuostatos. Jie tei-
gia, kad „objektyvūs tik kai kurie ži-
niasklaidos atstovai”. Tuo metu že-
mesnio išsimokslinimo, rajonų cent-
rų ir kaimų gyventojai dažniau verti-
na kategoriškai – žiniasklaida įvykius
nušvietė visiškai objektyviai arba ne-
objektyviai.

Žiemos skrydžių tvarkaraštis
sostinės oro uoste

Nuo spalio 26 d. Tarptautiniame
Vilniaus oro uoste įsigaliojo 2008–
2009 m. žiemos sezono skrydžių tvar-
karaštis. Žiemos sezoną oro linijų
bendrovė „flyLAL” nebeskraidys į
Larnaką, Stokholmą, Briuselį ir Ma-
lagą. Tačiau bus 2 nauji maršrutai: į
Budapeštą ir Madridą. Į Vengrijos
sostinę minėtos oro linijų bendrovės
orlaiviai skraidys 3 kartus per savaitę
(antradienį, ketvirtadienį ir šeštadie-

nį). Į Ispanijos sostinę – pirmadienį,
trečiadienį ir penktadienį. Oro linijų
bendrovė „airBaltic” neskraidins ke-
leivių į Oslą, Diuseldorfą, Hamburgą,
Odesą, Simferopolį, Kišiniovą, Dub-
liną ir Barseloną. Naujų maršrutų
skrydžių tvarkaraštyje minėta avia-
kompanija nenumato. Pagal šį žiemos
tvarkaraštį 13 oro linijų bendrovių
(viena iš jų – „Aviavilsa” – užsiima
tik krovinių gabenimu) tiesiogiai
skraidys iš Vilniaus į 28 Europos ir
Euroazijos miestus.

Atkelta iš  1 psl.                     
atstovaujančių per 20 mln.

Amerikos gyventojų. Susitikime su
prezidentu G. W. Bush CEEC atsto-
vavo Marju Rink-Abel ir Mati Kõiva
iš JAV Estijos nacionalinės tarybos,
Gustavs Plato ir Peteris Blumbergs iš
JAV Latvijos sąjungos ir JBANC ats-
tovas Karl Altau, o taip pat – Ameri-
kos lietuvių tarybos atstovė Monika
Ramanauskaitė ir JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovai Vytas Ma-
ciūnas ir Stephanie Urban. 

JAV prezidentas su 33 CEEC na-
riais kalbėjosi apie NATO ateities
planus, jo vyriausybės uždavinius ir
pasiektus rezultatus. G. W. Bush pa-
dėkojo už CEEC vaidmenį remiant
NATO plėtros žingsnius, kurių metu
Estija, Latvija ir Lietuva 2004 m. ta-
po organizacijos narėmis. JAV prezi-
dentas pabrėžė, kad CEEC veikla ir
darbas turi tęstis būsimo prezidento
kadencijos metu, o NATO privalo pri-
imti šalis (įskaitant Makedoniją, Uk-
rainą ir Gruziją), kurios siekia na-
rystės organizacijoje ir yra pasiruo-
šusios dalintis šia atsakomybe.

Į susitikimą su CEEC vadovais
atvyko ir Jungtinių Valstijų ambasa-
dorius NATO Kurt Volker bei prezi-
dento patarėjas strategijos ir užsienio
reikalų klausimais Barry Jackson.
Nacionalinio saugumo patarėjas
Stephen Hadley ir Nacionalinio sau-
gumo patarėjo pavaduotoja Judith
Ansley taip pat dalyvavo susitikime
kartu su Damon Wilson, Adam Ster-
ling ir Maria Germano iš Nacionali-
nės saugumo tarybos ir Vanessa Bee-
be iš Viešųjų ryšių departamento. 

Susitikimo su prezidentu metu
buvo aptarti nepriklausomybės ir
laisvės darbotvarkės klausimai, pa-
minklo komunizmo aukoms atminti
Washington, DC projekto įgyvendi-
nimas, bevizio režimo programos
plėtra, susiklosčiusi padėtis Ukrai-
noje ir Gruzijoje, demokratijos stip-
rinimas Baltarusijoje ir Kuboje, artė-
jantis 60-asis NATO suvažiavimas
2009 m. bei Jungtinių Valstijų ir Ru-
sijos bendradarbiavimas pastaruoju
metu.

CEEC Baltiesiams rūmams pris-
tatė 2008 m. spalio mėnesio nuostatą,
kuri apima daugelį klausimų, iškeltų
susitikimo su prezidentu G. W. Bush
metu. Be to, CEEC išreiškė susirūpi-
nimą dėl paramos Centriniam ir Rytų

Europos regioniam fondui, energeti-
kos saugumo klausimais, JAV radio ir
televizijos laidų tarptautine translia-
cija ir internetinio ryšio sklandumu,
piliečių ir mažumų teisėmis, totalita-
rinių nusikaltimų ir genocido pre-
vencija.  

Protokolų pasirašymo iškilmėse
dalyvavo ir prie G. W. Bush kalbos
prisijungė NATO generalinis sekre-
torius Jaap de Hoop Scheffer. Į šventę
buvo pakvieti Kroatijos ir Albanijos
ambasadoriai ir Kongreso narys Eliot
Engel, užsienio politikos atstovai,
diplomatinio korpuso pareigūnai ir
kiti JAV etninių organizacijų nariai.

Visos 26 NATO narės privalo pa-
sirašyti ir ratifikuoti NATO sutarties
papildymą tam, kad naujos narės bū-
tų priimtos į organizaciją. 

JBANC vardu JAV Estijos nacio-
nalinės tarybos prezidentė Marju
Rink-Abel teigė, jog CEEC organiza-
cijos ,,dėkingos JAV administracijai
už pakvietimą dalyvauti protokolų
pasirašymo iškilmėse. Svarbu, kad
CEEC vaidmuo pastebimas ir verti-
namas atstovaujant Rytų ir Centri-
nės Europos valstybių interesams.”

JAV Latvijos sąjungos preziden-
tas Juris Mezinskis pridūrė, kad ,,se-
kant svarstomus tarptautinio saugu-
mo klausimus ir atakas Gruzijoje,
CEEC sveikina besitęsiančią pažangą
bei NATO vykdomą taip vadinamą
atvirų durų politiką ir vertina visuo-
tinį požiūrį, kuris pabrėžia 5-ojo
straipsnio taikymą lygiomis teisėmis
visoms NATO narėms.”

Saulius Kuprys, Amerikos lietu-
vių tarybos (LAC) prezidentas, pažy-
mėjo, kad ,,LAC remia NATO plėti-
mąsi ir šios organizacijos stiprinimą.
,,Tai – svarbiausias taikos ir stabilu-
mo užtikrinimas Vakarų pusrutulyje.
Albanijos ir Kruatijos priėmimas –
dar vienas teigiamas žingsnis išlai-
kant laisvę ir stiprinant tautų de-
mokratiją. Be to, mes skatiname toli-
mesnę NATO narystės plėtrą kaip
vienintelį racionalų elementą, užtik-
rinantį tarptautinę harmoniją ir tai-
ką”,  – sakė S.Kuprys.

CEEC organizacijų nariai, įs-
kaitant Jungtinį Baltijos Amerikos
nacionalinį komitetą ir dukterines
organizacijas, spalio 17 d. Baltųjų rū-
mų Rožių sode dalyvavo bevizio re-
žimo plėtros iškilmėse. 

Atkelta iš 1 psl. 
Paprašytas pakomentuoti tai A.

Kubilius aiškino neturįs jokių abejo-
nių dėl užsienio politikos, kurią vyk-
dė Lietuvos prezidentas ir užsienio
reikalų ministras, tęstinumo. Tačiau,
jo manymu, tokį dokumentą turi pa-
sirašyti į naują Seimą išrinktos par-
tijos, o ne tos partijos, kurios galbūt
šituose rinkimuose baigė savo politi-
nę veiklą. A. Kubiliaus įsitikinimu,
pasirašytame dokumente nebuvo pa-
kankamai aiškiai atspindėta ta už-
sienio politikos linija, kuriai labiau-

siai atstovavo Lietuvos prezidentas ir
užsienio reikalų ministras, ypač – po
Rusijos agresijos prieš Gruziją.

Dokumento nepasirašęs Tautos
prisikėlimo partijos vadovas A. Va-
linskas mano, kad nueinantis Seimas
tiesiog paskubėjo. ,,Didžioji dalis tų,
kurie pasirašė, yra, deja, nueinantys.
Manau, kad jie tiesiog tai darė jau pa-
vėluotai. Mes lygiai taip pat, kaip ir
Tėvynės sąjunga, nesame prieš, bet
nematome būtinybės pasirašyti, nes
skubotumas nieko nepakeis”, – sakė
A. Valinskas.

Islandijos investuotojai iš
Lietuvos trauktis neketina 

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA) – Užsienio reikalų ministerijoje pristatyta profe-
soriaus Zenono Butkaus parengta knyga ,,Baltijos valstybių vienybės idėja ir
praktika 1918–1940 metais”. Leidinyje skelbiami autentiški istoriniai doku-
mentai, liudijantys Lietuvos, Latvijos ir Estijos vienybės idėjos kilmę ir puo-
selėjimą pirmosios modernios Nepriklausomybės laikotarpiu. Dauguma doku-
mentų, kurie per kelis dešimtmečius buvo surasti Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Rusijos ir Vokietijos archyvuose, skelbiami pirmą kartą.

ELTOS nuotraukoje – profesorius Zenonas Butkus. 
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rėją, jeigu Seulas nenutrauks ,,sup-
riešinimo politikos”. ,,Tai būtų tei-
singas karas, kuris padėtų sukurti
nepriklausomą suvienytą šalį”, – sa-
koma Šiaurės Korėjos kariškių pra-
nešime. Šiaurės Korėja perspėjo, kad
jos armija imsis ,,ryžtingų veiksmų”,
jeigu Seulas  platins prieš Pchenjaną
nukreiptus lapelius ir juodins jį ,,vi-
siškais prasimanymais”.

BEIJING
Dvasinis tibetiečių vadovas Dalai

Lama XIV pranešė ketinąs atsisakyti
pareigų. Jis taip pat pareiškė nebe-
mėginsiąs įtikinti Kinijos valdžios,
jog Tibetui būtina didesnė autonomi-
ja, praneša naujienų agentūra ITAR-
TASS. Šią naujieną 73 m. Nobelio
taikos premijos laimėtojas pranešė
Beijing vyksiančių derybų išvakarė-
se. Derybos buvo numatytos tarp Da-
lai Lamos emisarų ir Kinijos vyriau-
sybės atstovų. Neseniai dvasiniam
vadovui buvo atlikta operacija Nau-
jajame Delyje.

TOKIJAS
Princas Charles ir jo žmona Ca-

milla pradėjo viešnagę Japonijoje.
Šioje šalyje Didžiosios Britanijos sos-
to įpėdinis lankosi beveik po dviejų
dešimtmečių. Per 5 dienų apsilanky-
mą princas ir hercogienė susipažins
su šalimi, susitiks su ministru pir-
mininku Taro Aso ir pietaus su im-
peratoriumi Akihito ir imperatoriene
Michiko. 

DAMASKAS
Sirija pirmadienį apkaltino JAV

pradėjus „kriminalinę ir teroristinę
agresiją” jos teritorijoje, skelbia „The
Guardian”. Sirijos užsienio reikalų
ministras Walid al-Muallem per vieš-
nagę Londone pasmerkė „kaubojišką
JAV politiką” ir pridūrė, kad sekma-
dienio išpuoliu buvo mėginta užkirsti
kelią laipsniškam Sirijos ir ES valsty-
bių santykių gerėjimui. Iranas ir Ru-
sija taip pat pasmerkė JAV, nes ši esą
didina įtampą regione.

BAGDADAS
Irako vyriausybė pasmerkė JAV

antskrydį prie Sirijos sienos, bet taip
pat ragino sustabdyti tai, ką pavadi-
no sukilėlių veikla Sirijoje. ,,Irako vy-
riausybė smerkia vietovių Sirijoje
bombardavimą iš JAV lėktuvų”, – sa-
kė vyriausybės atstovas Ali al Dabagh.

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

ES nesutariama dèl 
santykiû� su Rusija VARŠUVA

Iš Varšuvos universiteto, kuris
įsikūręs sostinės senamiestyje, ant-
radienį teko iškeldinti apie 300 žmo-
nių, nes tvarkant sodą netoli seno-
sios bibliotekos pastato buvo rastas
patrankos sviedinys, pranešė naujie-
nų agentūra PAP. Sviedinys, kuris
tikriausiai buvo yra likęs nuo Antro-
jo pasaulinio karo, buvo išvežtas į ka-
rinį dalinį ir sunaikintas. Dėl neti-
kėto radinio teko atidėti Lenkijos
valstybės tarybos posėdį, kurį sušau-
kė prezidentas Lech Kaczynski, nes
prezidentūros rūmai yra vos už poros
šimtų metrų nuo Varšuvos universi-
teto.

SANKT PETERBURG
Rusija nepritaria Europos Sąjun-

gos (ES) stebėtojų įsikūrimui dvie-
juose nuo Gruzijos atsiskyrusiuose
regionuose ir pati ten užtikrins sau-
gumą, sakė Rusijos užsienio reikalų
ministras Sergej Lavrov. ,,Dėl ES ste-
bėtojų manome, kad Rusijos prezi-
dento Dmitrij Medvedev ir Prancūzi-
jos prezidento Nicolas Sarkozy pla-
nas turėtų būti gerbiamas. Jame sa-
koma, kad stebėtojai turėtų būti rajo-
nuose prie Abchazijos ir Pietų Oseti-
jos”, – pažymėjo A. Lavrov.

MASKVA
Rusija ir Kinija pasirašė ilgai

lauktą susitarimą Sibire nutiesti naf-
totiekį, kuris padidins energijos iš-
teklių eksportą į Kiniją. Susitarimas
pasirašytas Maskvoje lankantis Ki-
nijos premjerui Wen Jiabao. Nafto-
tiekis atsišakos nuo Rytų Sibiro-Ra-
miojo vandenyno naftotiekio, kuris
dar tiesiamas, ir tęsis iki Kinijos sie-
nos. Per metus juo bus galima tiekti
maždaug 15 mln. tonų naftos.

SEULAS
Šiaurės Korėja antradienį pagra-

sino ,,paversti griuvėsiais” Pietų Ko-

B. Obama ir J. McCain 
susikirto dèl ekonomikos

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) –
Tarp Europos Sąjungos (ES) valsty-
bių vyksta smarkūs debatai apie tai,
iki kokios ribos ir kaip greitai reikėtų
atkurti dėl rugpjūčio krizės Kaukaze
pašlijusius santykius su Rusija, rašo-
ma dienraštyje ,,Financial Times”
(FT), kuris remiasi ES tarnybiniam
naudojimui parengtu dokumentu.

Anot FT, šiame dokumente pa-
teiktas ilgas ES ir Rusijos santykiams
trukdančių priežasčių sąrašas – nuo
nesutarimų dėl prekybos mediena,
mėsa ir žuvimi iki Europos investici-
jų į Rusijos energetiką apsaugos.

Dokumente teigiamai vertinama
tai, kad Rusija vykdo susitarimą dėl
paliaubų Gruzijoje, ir nurodoma, jog
tai reiškia ,,didžiules vaisingo bend-
radarbiavimo galimybes” raminant
kitus ,,įšaldytus” konfliktus posovie-

tinėje erdvėje.
Dokumente, kuris pavadintas

,,Pagrindiniai neišspręsti ES ir Rusi-
jos santykių klausimai”, patariama
rečiau susitikinėti su oficialiais Rusi-
jos pareigūnais, nes tokiuose susiti-
kimuose ,,per dažnai stinga esmės”.
Taip pat siūloma rečiau rengti ES ir
Rusijos viršūnių susitikimus – ne du,
o tik kartą per metus.

Kol kas šis dokumentas tėra juod-
raštis, nereiškiantis galutinės ES
nuomonės. Tačiau jis šiuo metu ats-
pindi tam tikrą pusiausvyrą tarp ša-
lių (Prancūzija, Vokietija, Italija), ku-
rios nori visiškai normalizuoti santy-
kius su Rusija, ir tų šalių (Didžioji
Britanija, Lietuva, Lenkija), kurios
mano, jog dar per anksti siųsti teigia-
mus ženklus Maskvai taip greitai po
Rusijos karinio įsiveržimo į Gruziją.

Barack Obama (k.) ir John McCain susiginčijo dėl to, kaip reikėtų spręsti ekono-
mikos problemas.                                                                News Bridgepix nuotr.

Hershey, Pennsylvania, spalio
28 d. (AFP/BNS) – Prasidedant pas-
kutinei JAV prezidento rinkimų kam-
panijos savaitei, demokratų kandida-
tas Barack Obama ir populiarumu
nuo jo atsiliekantis respublikonų
kandidatas John McCain susiginčijo
dėl to, kaip reikėtų spręsti ekonomi-
kos problemas.

B. Obama ragino rinkėjus už-
braukti 8 prezidento George W. Bush
,,nevykusios politikos” metus, o J.
McCain bandė vėl pakurstyti nuogąs-
tavimus, kad jo varžovas planuoja so-
cialistinę administraciją.

Tuo tarpu federalinės teisingu-
mo sistemos pareigūnai pranešė, kad
Tennessee buvo sulaikyti du baltųjų
rasės pranašumo skelbėjai, kurie gra-
sino nužudyti maždaug šimtą afroa-
merikiečių, tarp jų – B. Obama.

Kandidatų ginčas dėl ekonomi-
kos įvyko jiems abiem vykdant rinki-
minę kampaniją Ohio ir Pennsylvania
valstijose, kurių pramonė smunka.

,,Po vienos savaitės galėsite rink-
tis politiką, kuri investuoja į mūsų vi-
durinę klasę, kuria naujas darbo vie-
tas ir sudaro sąlygas šiai ekonomikai
augti, kad kiekvienas turėtų sėkmės
galimybę”, – šalininkams Pittsburgh
(PA)  sakė 47 metų B. Obama.

Illinois atstovaujantis senatorius
sukritikavo J. McCain dėl ekonomi-
kos – svarbiausio šios rinkimų kam-

panijos klausimo ir ragino rinkėjus
rinktis ,,viltį, o ne baimę”.

Tuo tarpu 72 metų J. McCain ap-
kaltino B. Obama slapta rezgant są-
mokslą didinti mokesčius visiems gy-
ventojams ir perspėjo, kad tai nu-
lemtų ,,didesnę ir skausmingesnę re-
cesiją”. ,,Šiandien jis tvirtina, kad ap-
mokestins turtinguosius, bet mes
praeityje matėme, kad jis nori smogti
vidurinės klasės žmonėms”, – sakė J.
McCain.

Vėliau J. McCain stengėsi pasi-
naudoti B. Obama 2001 m. duotu in-
terviu, kuriame dabartinis demokra-
tų kandidatas, regis, apgailestavo dėl
to, kad pilietinių teisių judėjimui ne-
pavyko pasiekti didesnės finansinės
lygybės. Pasak J. McCain, tai įrodo,
kad jo priešininkas yra pasiryžęs per-
skirstyti turtą.

B. Obama stovykla tuoj pat rea-
gavo ir J. McCain komentarus pavadi-
no ,,neteisingu, beviltišku puolimu”.

J. McCain remiančių JAV regio-
nų vis mažėja, jis grumiasi dėl išliki-
mo valstijose, kuriose 2004 m. laimė-
jo G. W. Bush. Pirmadienį ,,Gallup”
paskelbti apklausos visoje šalyje re-
zultatai rodo, kad B. Obama remia 50
proc. galimų balsuotojų, o J. McCain
– 45 proc. Kitos užsiregistravusių
rinkėjų apklausos rodo, kad demok-
rato persvara yra nusakoma dviženk-
liais skaičiais.

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

EUROPA

RUSIJA
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PPAASSLLAAUUGGOOSS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IŠNUOMOJA

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Iš Lietuvos Našlaičių globos
komiteto veiklos

ALDONA  ŠMULKŠTIENÈ

Paskutiniame posėdyje š. m. lie-
pos 22 d., „Seklyčioje” Lietuvos Naš -
laičių globos komiteto (LNGK) na -
riai išklausė pirm. Juozo Polikaičio
pranešimų, papildytų skaidrėmis, iš
jo neseniai įvykusios kelionės į Lietu -
vą, kur Vytauto Didžiojo universitete
Kaune ruoštoje konferencijoje jis
skaitė paskaitą apie kun. Stasį Ylą ir
dr. Adolfą Damušį. Apsilankymo Lie -
tuvoje metu J. Polikaitis susitiko su
LNGK įgaliotinėmis Lietuvoje: Gra -
žina Landsbergiene, kurios žinioje
yra 218 vaikų, ir Brone Bartkevičiene
(„Kaimo vaikai”), kuri rūpinasi
LNGK paramos padalijimu 259 vai-
kams. Susitikimai buvo malonūs, jų
metu buvo aptarti našlaičių reikalai.
Atsiskaitymas vedamas pavyzdingai.
Buvo kalbėtasi, ar nereikėtų pasvars-
tyti apie tai, kaip padėti našlaičiams
ar asocialių šeimų vaikams, kurie,
suėjus 18 metų, yra išbraukiami iš re-
miamųjų sąrašų, ir kaip padėti jiems,
kad tam laikui atėjus galėtų mokytis
toliau ar įsigytų amatą ir taip galėtų
savarankiškai gyventi.

Pirmininkas smulkiai papasako-
jo apie Marijos Nekalto Prasidėjimo
vargdienių seserų (pas mus trumpai
vadinamu Putnamo seselių) Vilniuje
jų Šv. Kryžiaus pastatų, komplekse
esančio istorinio paveldo pastato,
kurį seselės nori panaudoti našlaičių
studenčių bendrabučiui, remontavi -
mu. Pastatas turi būti remontuoja-
mas pagal miesto nustatytas istorinių
pastatų taisykles. Jau yra uždėtas
čerpių stogas, išlietos cementinės
grindys, įdėti langai, įvesta elektra,
daromi vidaus remontai. Čia turėtų
apsigyventi 19 studenčių. Planuo -
jama pastatą pradėti naudoti atei -
nančią vasarą. LNGK administruoja
a. a. Vandos Prunskienės palikimą, iš

kurio jau anksčiau yra šiam pastatui
skyręs 100,000 dolerių. Šiame posė-
dyje nutarta vėl pasiųsti 100,000 do-
lerių, nes seselėms labai reikia lėšų
remontui tęsti. Pastatas yra labai ge-
roje vietoje, netoli Prezidentūros, vie-
nas iš keleto Šv. Kryžiaus komplekso
pastatų.

Nuo pernai metų pastatą remon-
tuojant yra padaryta didelė pažanga.
Jis dabar atrodo tikrai gerai. Užbai-
gus remontą planuojama prie pastato
įtaisyti atminimo lentą, įamžinančią
Vandos Prunskienės, kaip geradarės,
vardą.

J. Polikaitis pranešė ir apie dr.
Aldonos Rugienės specialaus stipen-
dijų fondo (Lietuvių Fonde) padėtį.
Bus kreipiamasi į Gražiną Landsber-
gienę, kad atsiųstų remtinų studentų
sąrašą iš Lietuvos, nes dr. A. Rugie-
nės fondas skirtas remti Lietuvos
studentus.

Dana Bazienė pranešė, kad dabar
yra remiami 560 našlaičių ir kad rė-
mėjų skaičius mažėja. Toliau buvo
išklausytas iždininko Albino Smo-
lins ko pranešimas, aptarti einamieji
rei kalai.

LNGK šiuo metu sudaro: pirm.
Juozas Polikaitis, vicepirm. Dana Ba -
zienė, ižd. Albinas Smolinskas ir įvai-
rias pareigas atliekantys nariai: Sil-
vija Aleksiūnienė, Regina Jautokai-
tė, Alina Vadeišienė, Gražina Liau -
taud ir Aldona Šmulkštienė. LNGK
atstovės rytiniame pakraštyje yra
Jeanne S. Dorr ir Teresė Landsber-
gienė.

Lietuvos Našlaičių globos komi-
tetas nuoširdžiai dėkoja visiems gera-
dariams, remiantiems našlaičius.
LNGK adresas: 2711 West 71st
Street, Chicago, IL 60629 (tel.: 773-
476-2655). Aukos nurašomos nuo
pajamų mokesčių (Tax ID #36-
4124191).

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Piligrimų procesijos pradžia Tytuvėnuose. Toliau matosi Šventos Marijos
statula, kurią nešė tarptautinė ,,Tradicija. Šeima. Nuosavybė” organizaci-
jos nariai.

GINTAUTAS VITKUS

Neseniai grįžau iš Lietuvos.
Pradėjęs skaityti seną spaudą radau
,,Drauge” Dalios Cidzikaitės straips-
nį ,,U! A! Šiluva” su kvietimu pasi-
dalyti savo įspūdžiais.

Aš dalyvavau Padėkos už laisvę
šventėje piligrimų eisenoje nuo Tytu-
vėnų iki Šiluvos. Eisenai vadovavo
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bertulis.
Tai buvo piligrimų kelionė, per kurią
visą laiką galėjai girdėti maldas,
giesmes, vyko malonus pokalbis su
sutiktais žmonėmis.

Ši tradicinė metinė eisena iš Ty-
tuvėnų į Šiluvą prasidėjo dar soviet-
mečiu ir buvo draudžiama ir niekina-
ma. Siekiant sustabdyti eiseną būda-
vo perkasami keliai, skelbiamos me-
lagingos gyvulių ir kitokių ligų epi-
demijos, piligrimai laistomi iš gais-
rinių mašinų žarnų, žmonės suimami

ir vežami daug kilometrų nuo Šiluvos
patikrinti dokumentus.

Šioje piligrimų kelionėje dalyva-
vo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) partijos
pirmininkas Andrius Kubilius su
keliais Seimo atstovais. Taip pat daly-
vavo tarptautinė katalikiška organi-
zacija ,,Tradicija. Šeima. Nuosavybė”
(TFP – Tradition. Family. Property),
kurios nariai visos eisenos metu nešė
Šv. Marijos statulą. Ši organizacija
Lietuvai itin brangi, nes tuo metu,
kai Lietuva laukė nepriklausomybės
pripažinimo, ji surinko daugiau nei 5
milijonus parašų, reikalaujančių kuo
greičiau tai padaryti.

Ši piligrimų eisena į Šiluvą man
asmeniškai buvo viena iš maloniau-
sių akimirkų, išgyventų Lietuvoje. Ir
dabar sugrįžus girdžiu eisenoje kar-
totus žodžius: ,,Kristus valdo, Kris-
tus laimi, Kristus viešpatauja”.

Viena maloniausių akimirkų,
išgyventų Lietuvoje

Trumpas eisenos poilsis suteikė progą straipsnio autoriui pasikalbėti su
Andriumi Kubiliumi, TS-LKD partijos pirmininku.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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.. 

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

IEŠKO DARBO

IEŠKO DARBO

* Ieškau darbo, kur galėčiau atsivesti
savo dukrytę kartu. Galiu padėti sutvar-
kyti namus, prižiūrėti vaikus ar su sene-
liais pabūti. Visi pasiūlymai mane domi-
na. Tel. 708-945-0005.

* Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
vairuojanti, gali padėti pagyvenusiems
žmonėms pagaminti maistą, pabendrauti,
Marquette Park, Brighton Park ir aplin-
kiniuose rajonuose. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja,
patirtis, rekomendacijos. Tel. 773-954-5223.

* Siūlykite darbą antradienį, ketvirtadie-
nį ir naktimis. Tel. 630-706-1188.

Lietuva kaleidoskopeLietuva kaleidoskope
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 2

Kaunas.                           Indrės Tijūnėlienės nuotr.

* * *
Palangoje mus priėmė naujas

viešbutis „Gabija” ir lietingi, šalti
orai. Vėjas vertė ir laužė skėčius, poil-
siautojai ieškojo prieglobsčio valgyk-
lose, Gintaro muziejuje ar viešbučio
baseine. Žavingoji Palanga vaišino
šniokščiančiomis bangomis, audringu
dangumi.

Eidama Basanavičiaus gatve iš-
girdau kvietimą į legendinio lietuviš-
kos scenos dainininko Stasio Povi-
laičio koncertą restorane „Laukinių
vakarų saliūnas” („Wild West Sa-
loon”). Nutariau užsukti. Paaiškėjo,
kad bilietai dar neparduodami. Sė-
džiu lauko kavinės pastogėje ir lau-
kiu. Žmonės nesirenka. Ateina pats
atlikėjas ir tariasi, gal koncertą at-
šaukti. Tačiau atsiradus keliems
žmonėms, pasiseka nusipirkti bilietą
ir džiaugiuosi dažnai girdėtų dainų
programa.

Pranešama, kad per pertrauką
bus galima įsigyti dainininko įrašų, o
vėliau Povilaitis juos pasirašys. Man
labai patiko daina apie Lietuvą, todėl
pertraukos metu nudūlinau nusipirk-
ti kompaktą. Pastebėjau, kad niekas
kitas nieko neperka. Po koncerto,
pats pranešęs, jog dalins autografus.
Povilaitis nuskubėjo nuo scenos. Man
vienai prisiartinus prie scenos, kom-
paktų ir kasečių pardavėjas paklau-
sia:

„Ar norite autografo?”
Atsakau: „Taip, gi pirkau kom-

paktą!”
Pardavėjas šūkteli: „Stasy, ateik

pasirašyk!”
Scenoje vėl pasirodė atlikėjas, aš

jam atkišau CD ir maniau, kad pasi-
rašydamas padėkos, kad bent viena
bobikė kažką pirko. Nustebau išgir-
dusi:

„Jūs užsibuvote!” Prapliupau
juoktis! Tai buvo tikras sielos paku-
tenimas tamsią, niūrią dieną.

Orai Neringoje buvo gal dar
žvarbesni negu Palangoje. Nebuvo
liūdna, bet tiesiog juokinga, nes visi
vaikščiojo su į šipulius subyrėjusiais
skėčiais ir slapstėsi sausakimšose
kavinėse.

Nebuvo suvenyrų prekystalių, o
skėčiai ir lietpalčiai visur buvo šva-
riai išpirkti. Nepaisant nepalankių
sąlygų vis tiek atsirado pasiryžusių
lipti į Raganų kalną, pasidžiaugti šel-
miškomis medžio skulptūromis, bet
didžiulių paukščių kormoranų pilkai

nuniokiotos gamtos jau niekas nebe-
norėjo matyti. Tokiam orui esant,
moterys laimingos buvo plaukam
dariusios  pusmetinį cheminį!

Visuomet yra smagu pabuvoti
prie Palangos įsikūrusiuose restora-
nuose „Vienkiemio sodyba” ir „Pas
Juozapą”. Čia yra įvairių gyvūnėlių ir
užsiėmimų vaikams. Deja, viena mū-
sų anūkė nukrito nuo virvės tiltelio ir
susilaužė ranką. Nuvežus į Klai-
pėdos ligoninės pediatrinį ortopedinį
skyrių, jai puikiai sustatė kaulą ir
uždėjo gipsą. Paskui Palangoje teko
nupirkti nuo kaklo pakabinamą mai-
šelį prilaikyti rankytę.

* * *
Krepšinio varžybos vyko Vil-

niuje, Kaune, Palangoje,  Biržuose ir
Ginkūnuose. Per vienas varžybas
mūsų antrai anūkei lūžo ranka. Grįž-
tant iš Palangos aplankėme Kryžių
kalną, kur tebestovi „Lituanicos”, dr.
Romo Povilaičio pagamintas, 2005 m.
pastatytas kryžius. Pietavome gražiai
atstatytuose Šiauliuose, kur mus,
kaip ir anksčiau, pasitiko ir mums
restoraną užsakė buvęs vicemeras,
dabar Tarybos narys Vaclovas Ving-
ras.

Krepšininkai turėjo progą pa-
žaisti golfą „Sostinės golfo kube”,
kuris įsikūręs tarp Kauno ir Vilniaus,
kurį įkūrė Arūnas Pemkus ir Petras
Bliudžius. Buvo galima nuvažiuoti
džipais į Kernavę ir net užsisakyti
ekstremalią kelionę džipu, t. y. po
kalnus ir balas.

Tačiau, kaip visuomet, didžiau-
sias įspūdis buvo apsilankymas Pre-
zidentūroje. Šį kartą LR prezidentas
V. Adamkus buvo Briuselyje, tad visi
buvo dėkingi, kad  Alma  Adamkienė
sutiko krepšininkus ir jų šeimas pri-
imti. Dr. Donatas Siliūnas ir Stepas
Žilys įteikė jai „Lituanicos” suve-
nyrą, o Daina Siliūnienė – didžiulę
puokštę gėlių.

Atskridau į Lietuvą prieš krep-
šininkiukus ir išvažiavau jiems išvy-
kus. Buvo ypatingai malonu, kad
šioje kelionėje dalyvavo abiejų mūsų
dukterų, Dainos ir Rasos šeimos, t. y.
septyni mūsų anūkai, o trys iš jų
Lietuvoje buvo pirmą kartą. Gaila,
kad vaikams Palanga, nors ir įspū-
dinga, bet dėl prasto oro buvo nepa-
lanki vaikiškiems užsiėmimams. Tai-
gi, buvo proga vėl atvykti!

Bus daugiau.

* Moteris ieško valymo darbo šeštadie-
niais pietiniuose rajonuose. Tel. 630-863-
1168.

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną arba išleisti atostogų.
Turi žalią kortą, susikalba angliškai, vai-
ruoja automobilį. Tel. 773-983-2879.

* Moteris ieško bet kokio senelių prie-
žiūros darbo. Siūlyti įvairius variantus, gali
pakeisti, išleisti atostogų. Tel.773-744-
9498.

* Moteris ieško darbo. Dirba su sunkiais
ligoniais ir su visomis aparatūromis. Ge-
ros rekomendacijos. Tel. 773-396-9232.

Atkelta iš 3 psl.    tam teikia pag-
rindinę pirmenybę. Mes, LiCS, taip
pat pateikėme keletą pasiūlymų, ku-
rie galėtų būti kaip diskusijos objek-
tas ir kartu būsimos bendros koalici-
jos programos dalis.” 

Valinskas: ,,Niekas neabejoja,
kad derybos tarp partijų bus įnirtin-
gos, nes geriau išsiaiškinti prieš,
negu jau suėjus ir dirbant. Yra priim-
tas bendras sutarimas, vidinė nuosta-
ta, kad koalicijos ateities bendras
darbas yra aukščiau už kiekvienos
partijos interesus.”

Masiulis: ,,Kad sklandesnis būtų
darbas, bus parengtas ir vidaus reg-
lamentas, kuriuo mes bandytume nu-
statyti aiškias taisykles, kaip koalici-
jos partneriai turi bendrauti tarpu-
savyje. Lietuvos politikoje būtų tam
tikra naujovė.”

Žurnalistai Kubiliaus klausė, ar
koalicijos darbui netrukdys Zuoko,
dėl kurio jis anksčiau turėjo griežtą
nuomonę, teistumas. Į tai TS-LKD
pirmininkas atsakė sąmojumi: ,,Ka-
dangi mes esame Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionys demokratai, no-
riu pabrėžti, kad už vieną nuodėmę
negalima bausti daug kartų.”

Valinskas užtikrino, kad apie
kitos koalicijos variantą jo partija
negalvoja ir kad nuo pat rinkimų pir-
mojo turo apie koalicijos sudarymą
kalbasi tik su TS-LKD. Jis teigė, kad
koalicijos darbas įmanomas, nes su
prisijungusiais nepriklausomais kan-
didatais ji galėtų turėti konstitucinę

daugumą Seime, kas užtikrintų sta-
bilų ketverių metų darbą. ,,Ir kitas
dalykas – konstruktyvus darbas su
opozicija, kurios ašis bus socialde-
mokratai. Šiuo atveju visos prielaidos
normaliam parlamentiniam darbui
yra”, – sakė Valinskas. 

Kubilius: ,,Padėtis reikalaus la-
bai konkrečių veiksmų ir tie veiksmai
gali būti nelabai populiarūs. Tuos
veiksmus planuojant ir atliekant
nebus kada galvoti, kiek mes išlik-
sime. Tikiuosi, Lietuva yra subren-
dusi demokratiniam veikimui. Kaip
rodo kitų šalių patirtis, ekonominė
krizė yra metas, kuris priverčia visus
susitelkti. Pirmiausia susitelkti tuos,
kurie prisiima atsakomybę kurti val-
dančiąją koaliciją ir Vyriausybę. La-
bai neblogas pavyzdys, ir mes ieško-
sime būdų, kaip jį perkelti į Lietuvą –
Airijos pavyzdys, kuri 80-ųjų viduryje
buvo patekusi į gilią ekonominę kri-
zę. Politinei bendruomenei, verslo
vadovams ir profsąjungoms supratus,
kad reikia ieškoti išeities, ją rado
nacionalinio susitarimo pavidalu.
Vyriausybė ėmėsi to vaidmens, kurio,
mano supratimu, dabar labiausiai
stinga – telkiančio pirmavimo vaid-
mens. Tuo metu Airijos vyriausybė,
sukūrusi aiškų permainų veiksmų
planą, pasiūlė tą planą pasirašyti
visoms partijoms, darbdaviams ir
profsąjungoms. Tai tapo Airijos to-
lesnės sėkmės pagrindu.” 

Parengė 
Audronė  V. Škiudaitė

CENTRO DEŠINĖS KOALICIJA
GALI DIRBTI IR 4 METUS
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PAMAŽU, PAMAŽU... GERUMU, GERUMU...
Rudenį Lietuvos socialiai remtinų šeimų vaikai vėl pradėjo lankyti mokyklas ir pomokyklinius dienos centrus 

RAMUNÈ  KUBILIÙTÈ

2008 metais net septyni organi-
zacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” na riai
– valdybos nariai/narės bei rėmėjų
bū relių koordinatorės lankėsi Lie tu -
voje (du iš jų Lietuvoje dar vieši šiuo
me tu). Trumpesnių ir ilgesnių vieš-
nagių metu, jie bendravo su organiza -
ci jos koordinatore Lietuvoje bei su re -
miamų centrų vadovais, darbuotojais
ir savanoriais.  Vieni vykdė organiza -
cijos projektus (pvz., užbaigė auklėji-
mo programos ,,Sparnai” leidimo
dar bus), kiti lankė remiamus cent -
rus, dar kiti organizavo ar talkino ge -
gu žės mėnesį vykusiame Kaune. Į
seminarą suvažiavo per 40 remiamų
centrų vadovų bei darbuotojų, kurie
buvo supažindinti su nauja programa
,,Sparnai: socialinių problemų ap -
žval ga ir įveika”. Baigiantis vasarai
JAV organizacijos valdybos nariai ir
rėmėjų būrelių koordinatorės Lietu -
vai  pradėjo naujus veiklos metus – jie
siuntė į Lietuvą užimtumo ir buitinių
priemonių siuntas, planavo lėšų tel -
ki mo projektus. Ren ginių pelnas ir
pa  vienių asmenų aukos bus skiria -
mos devyniems dienos centrams ir
lai kinosios globos namams – Vilniuje
(2), Kaune, Marijampolėje, Kazlų Rū -
doje, Naujojoje Akmenėje, Užpaliuo-
se, Rumbonyse, Žemaičių Kalvarijoje
– paremti 2009 metais. 

Ką šiuo metu veikia Lietuvoje
remiami centrai?  Psichologė Jolanta
Virbickienė, Žemaičių Kalvarijos
„Vilties vėrinėlių” dienos centro veik-
los koordinatorė, nuoširdi korespon-
dentė, vaizdžiai laiške organizacijos
valdybos nariams, apibūdino to cent -
ro gyvenimo momentus. Reikia pri -
siminti, kad šis remiamas centras
nėra didmiestyje.  „Vilties vėrinėlių”
centrą pastoviai lanko beveik 70 vai -
kų iš Žemaičių Kalvarijos ir jos apy -
linkės kaimų.  „Gyvenimo kaime spe -
cifika išsiskiria buities skurdumu,
daž nas vaikas iš socialinės rizikos šei -
mos neturi ne tik kur ruošti pamokų,
bet ir kur nusiprausti. Pas kai ku-
riuos nėra net elektros...”, – rašo J.
Virbickienė laiške,  ra šytame rugsėjo
viduryje. Rugsėjis prasidėjo sėkmin-
gai. Vaikai po vasaros grįžo labai pasi-
ilgę, nors su kai kuriais gan dažnai
ma tėmės ir vasarą. Lankydavau na -
muo se tuos, kurių padėtį šeimoj rei -
kia stebėti nuolat. Tokių rizikos šei -
mų mes turim per 15. O jose – ne vie -

nas vaikas. 
Galiu pasidžiaugti, jog tu rim ir

tokių atvejų, kai labai stipriai gė rusi
mama priėmė mūsų pagalbą ir sutiko
gydytis. Na, o dabar ji jau dirba ir
vaikai šviečia kaip saulės. Kiek daug
reiškia mama... Kai ji yra sveika,
blaivi.  Dėkoju Dievui už to kius atve-
jus. Tai stiprina viltį, jog nė ra tas

mūsų darbas toks beviltiškas. Rezul -
tatai kartais tokie akivaizdūs. 

Bet tai nėra dažna.  Deja.  Daž -
niau viskas girtaujančioje šeimoje ba -
lan suo ja ant ribos.  Ir pagalbą nėra
len gva suteikti,  kai ją visais įma -
nomais būdais bandoma ignoruoti,
nuo jos slėptis. Bet pamažu, pama -
žu... gerumu, gerumu... Ir, žiūrėk,
gali džiaug tis šviesiu pakilusios iš liū -
no mamos veidu, besišypsančiais vai -
kais...

Padedam kaip galim. Svarbiausia
– tikruma, kad jaustų, kad be pozos,
o iš visos širdies. Ir, džiaugiuosi, kai
pasiseka. O kai šeimai padėti nepa -
vyksta, džiaugiuosi ir tuo, kad vai -
kams galim suteikti bent dalinį sau -
gumą, kad jie turi vietą, kur gali
ateiti, kur jų laukia, juos išklauso,
myli... Tai jau labai daug, ir vaikai tai
supranta, todėl noriai glaudžiasi prie
mūsų. Vaikų nemažėja, nors migraci-
ja vyksta. Kai kurie išsikelia, atvyks-
ta naujų. Pirmokais vis pasipildom”.

,,Vaiko vartai į mokslą” redakci-
nis kolektyvas ilgai ruošė penktąją

cha rakterio ugdymo programą ,,Spar-
nai”. Toje programoje aptariamos pa -
tirtys šeimoje (bendravimas, buitinės
problemos, smurtas, netektys), prob-
lemos mokykloje, kitoniškumo jaus-
mai, emocinės problemos, pozity vios
motyvacijos paieška… Kolektyvo na-
rėms bus įdomu išgirsti, kaip prog -
rama bus įgyvendinama organizacijos

remiamuose dienos cen t ruose. Jo-
lanta Virbickienė ir ki tos organizuo-
jamo seminaro daly vės są žinin gai
klausėsi kolektyvo pa ta rimų apie
programos pritaikymą, per vasarą
susipažino su programos knyga… J.
Virbickienė rašė: ,,Prog rama ‘Spar-
nai’, man regis, pati bran džiausia.
Jau ruošiamės pradėti ją įgy vendinti.
Tada, pavasarį, nepra dė jome, nes
norėjosi laikytis jūsų re ko mendacijų
ir, pradėjus pagal ją, neda ryti jokių
pertraukų, nagrinėti temas kasdien
su tais pačiais vaikais. Noriu padary-
ti įdomų programos įvadinį už -
siėmimą, kad sudomintume vai kus,
sužadintume jiems motyvaciją ir
smalsumą. Temos labai svarbios, tad
ruošiamės rimtai. Prisiminus semi-
narą vis iškylate prieš akis Jūs, tos,
kurios šitiek įdeda triūso, širdies, kad
palengvintų mūsų, dirbančių su vai -
kais, o ir pačių vaikų buvi mą. 

Vykdant programą ‘Sparnai’ ve -
si me užsiėmimų dienoraščius. Ti -
kiuo si sukauptą informaciją panau-
doti ruošiant ataskaitą Jums”.

Ūpą kelia asmenys, dirbantys su
vaikais, kurie stengiasi matyt vilties
žiburėlius. Gal todėl net po dešimties
veiklos metų organizacijos nariai jau -
čia savo darbo ir paramos reikalin -
gumą, nes savo darbu jie remia tuos,
kurie dieną iš dienos dirba su rizikos
grupės šeimų vaikais Lietuvoje. J.
Virbickienės žodžiais: ,,Kiekviena
diena ku pi na visokiausių mažų ste-
buklų. Džiaugiamės kartu su vaikais.
Iš jų galima pasimokyti paprastume
stebuklus matyti. Kad ir kaip jie
sunkiai gyvena. Susirenkam kaip
didelė šei ma. Kaip gražu, kai susto-
jam maldai prieš valgį. Tokia tikru-
ma. Vaikai atė ję po pamokų pavalgo,
kiek pailsi, o tada ruošia pamokas.
Vėliau pra dedam programas. Atski-
rose grupėse dirba skirtingo amžiaus
vaikai, o va kare jungiamės į bendrus
užsiėmi mus. Apie programų vyk-
dymą smul kiau parašysiu mėnesio
pabaigoje. Dar deriname tvarkaraštį,
dėliojame tinkamą laiką. Pirmosios

savaitės dau giau adaptacinės, nau-
jokams rei kia apsiprasti, senbuviams
vėl įeiti į ritmą. Taip ir būvam.”

Organizacija ,,Vaiko vartai į mok-
slą” 2008 metais švenčia savo veiklos
dešimtmečio sukaktį. Kaip įvertinti
šios JAV lietuvių įsteigtos organizaci-
jos ir jos remiamų centrų Lietuvoje
pastangų ir darbo pasisekimus dir -
bant su centrus lankančiais rizikos
grupės šeimų vaikais per praėjusius
dešimt metų? Ar centrus lankantys
vaikai ir paaugliai turi didesnį pasi -
sekimą moksluose nei jų bendraam -
žiai, kuriems nesuteikiama pagalba ir
parama? Išsamios akademinės studi-
jos tuo klausimu – Lietuvos moksli-
nių institucijų ir specialistų kompe-
tencijoje. XIV Mokslo ir kūrybos sim-
po ziumo metu lapkričio mėn. 26–30
die nomis Pasaulio lietuvių centre Le -
monte organizacijos valdybos narės
skaitys pranešimą „Penkios auklėji-
mo programos ir kolegiška org. ‘Vai -
ko vartai į mokslą’ parama remia -
miems pomokykliniams dienos cent -
rams bei laikinosios globos namams
Lie tuvoje”. Pranešimo metu bus pasi-
dalinta kai kuriais organiza cijos ve-
damų seminarų Kaune dalyvių ap -
klausos rezultatais bei il gesnių valdy-
bos narių apsilankymų cen truose
Lie tuvoje anekdotinių pa sakojimų
ištraukomis. Kviečiame su si domė ju -
sius sekti simpoziumo prog ramą, at -
vykti pasiklausyti pranešimo, daly-
vauti diskusijose. 

Tuo tarpu Lietuvoje po vasaros
atostogų organizacijos remiamuose
pomokykliniuose centruose socialiai
remtinų šeimų atžalos vėl gauna pa -
valgyti, atlieka namų darbus, yra
auklėjami, randa užuovėją ir pras-
mingus užsiėmimus. Daugiau infor-
macijos rasite organizacijos tinkla -
lapyje www.childgate.org. Ten pat
galite apsilankyti ir tinklalapio foto-
galerijoje.

Žemaičių Kalvarijos dienos centro „Vilties vėrinėliai” auklėtiniams patinka
dienos centre.

Savo namus švariname patys.
,,Vilies vėrinėlių” archyvo nuotraukos

Pagal programą ,,Sparnai”, kiek-
vienas dalyvis sukūrė savo simbolį -
sparnus, kurie primins, kad galima
pakilti virš savo bėdų, problemų,
kliūčių ir jas išspręsti.
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N u o l a i d aN u o l a i d a
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams 

vardadienio ar gimtadienio proga, vieną
mėnesį „Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.

Širdingą užuojautą reiškiame podukroms NIJOLEI
BARONIENEI bei JŪRATEI MAURUKIENEI ir kartu
liūdime, nes jų tėvelis 

A † A
BENAS DUNDA

atstovavo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui, dalyvaudamas
mūsų skyriaus veikloje.

Cicero Amerikos Lietuvių taryba

Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui RIMUI bei
dukrai DAINAI ir kartu liūdime, nes jų tėvelis

A † A
BALYS NOVICKIS

atstovavo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui, dalyvau-
damas mūsų skyriaus veikloje.

Cicero Amerikos Lietuvių Taryba

Spalio 28 d. Vilniuje pristatyta
nacionalinė programa „Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009”.
Beveik 120 meno ir kultūros projek-
tų, daugiau nei 900 renginių ir pa-
sauliui siunčiama žinia: Vilnius –
Europos kultūros sostinė atveria var-
tus į šalį, mininčią vardo tūkstant-
metį.

„Kiti metai – tai 365 svarbūs
žingsniai Vilniuje kuriant naują
europinės kultūros patirtį. 2009-ai-
siais tarptautiniai meno projektai
aplankys daugelį miesto vietų, palies
daugelio mūsų kasdienybę. Presti-
žinis Europos kultūros sostinės sta-
tusas yra puiki proga keisti ir keistis.
Sieksime išnaudoti visas galimybes ir
Vilnių pristatyti kaip gyvybingą,
atvirą žmonėms ir naujoms inicia-
tyvoms miestą”, – teigė VšĮ „Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009”
direktorė Elona Bajorinienė.

Į klausimą, ar tikisi, kad kitais
metais nacionalinei programai „Vil-
nius – Europos kultūros sostinė
2009” bus užtikrintas sklandus fi-
nansavimas, VšĮ vadovė pripažino,
jog tai paaiškės netrukus naujajam
Seimui patvirtinus kitų metų valsty-
bės biudžetą bei sostinės valdžiai –
Vilniaus miesto biudžetą. „Mums yra
didžiulis iššūkis dirbti tam tikros
nežinios situacijoje, bet viliamės, kad
programa bus įgyvendinta be didelių
nesusipratimų”, – kalbėjo E. Bajori-
nienė.

600 renginių – nemokami

Nacionalinę programą „Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009”
sudaro 6 teminės sritys: „Specialiųjų
renginių programa”, kuri kitąmet
apims 16 projektų, „Konferencijos ir
suvažiavimai” (12 projektų), „Euro-
pos menų programa” (45 projektai),
„Kultūrų (at)pažinimo programa”
(13 projektų), „Gyvosios istorijos pro-
grama” (16 projektų), „Žmonių pro-
grama” (16 projektų).

„Parengta programa yra skirta
įvairiai publikai – įvairių meno sričių
gurmanams, ištikimiems mėgstamo
žanro gerbėjams, plačiajai visuome-
nei. Planuojama įgyvendinti beveik
120 projektų, 90 proc. kurių prem-

jeros Lietuvoje, o 80 proc. – įgyvendi-
nami bendradarbiaujant su meninin-
kais iš viso pasaulio. 10 projektų, to-
kių kaip Oskaro Koršunovo „Ham-
letas”, Peter Eötvös operos kopro-
dukcija „Meilė ir kiti demonai”,
finansuojami bendromis Lietuvos ir
užsienio valstybių lėšomis”, – teigia
E. Bajorinienė.

Iš viso vilniečiai ir miesto svečiai
bus pakviesti į daugiau nei 900
renginių, du trečdaliai jų – nemoka-
mi. „Europos kultūros sostinės rezul-
tatai bus jaučiami ir pasibaigus 2009
metams. Tai nauji infrastruktūriniai
objektai – Nacionalinė dailės galerija,
daugiafunkcinis kultūros centras
„Menų spaustuvė”, iškiliausių šalies
skulptorių meno kūriniai Neries
pakrantėje. Tikimės, kad susifor-
muos naujos kultūrinės tradicijos –
Lietuvos kultūros sostinės rinkimai,
LUX šviesos festivalis, Gatvės mu-
zikos diena, „Tebūnie naktis!”. Tai
tik dalis svaraus indėlio ne tik į
Vilniaus, bet ir į visos Lietuvos kultū-
rinį gyvenimą”, – kalbėjo E. Bajori-
nienė.

Nuo profesionalų iki jaunų 
talentų

Nacionalinės programos partner-
iais tapo tiek svarbiausios Lietuvos
kultūros institucijos (Lietuvos dailės
muziejus, Lietuvos nacionalinė fil-
harmonija, Lietuvos nacionalinis
operos ir baleto teatras, Šiuolaikinio
meno centras ir kt.) ar pasaulyje pri-
pažinti šalies menininkai (Oskaras
Koršunovas, Arūnas Matelis ir kt.),
tiek ir jauni kūrėjai (Linas Kuta-
vičius, Julijonas Urbonas ir kt.) ar
naujai besikuriančios kultūrinės
įstaigos („Kultfluxas” ir kt.)

Taip pat bendradarbiaujama su
įtakingomis užsienio tinklinėmis
organizacijomis (Europos festivalių
asociacija (EFA), Tarptautinis scenos
menų tinklas (IETM) ir kt.), garsiau-
siomis menininkų trupėmis (Sankt
Peterburg Marijos teatras, Londono
simfoninis orkestras, Europos aukš-
tųjų mokyklų lyga (ELIA) ir kt.). Ne-
pamirštos Vilniaus vietos bendruo-
menės, įvairios socialinės grupės,
kurios kviečiamos aktyviai dalyvauti
projektuose.

Pristatytas „Vilniaus -
Europos kultūros

sostinės 2009” renginių
maratonas

,,Zeneka” nuotraukos 

VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sos-
tinė 2009” direktorė Elona Bajori-
nienė.

Laukiama daugiau turistų

Daugiau nei 30 miestų, tapusių
Europos kultūros sostinėmis, patirtis
rodo, kad užsienio turistų srautai į
kultūros sostinėmis tapusius miestus
išauga 10–15 procentų. Ne mažesnio
svečių srauto pagyvėjimo tikisi ir
Vilnius, 2009 metais kartu su Aust-
rijos miestu Lincu perimsiantis šie-
metinių Europos kultūros sostinių
Liverpulio (D. Britanija) ir Stavan-
gerio (Norvegija) karūną. Planuoja-
ma, kad iš viso nacionalinės pro-
gramos „Vilnius – Europos kultūros

sostinė 2009” renginius aplankys ne
mažiau kaip 3 mln. žmonių.

„Užsienio valstybėse vykdomos
reklamos ir viešųjų ryšių kampanijos,
kaip, pavyzdžiui, žinią apie Vilnių
skleidžiančio Balto angelo skulptūros
dovanojimas Europos miestams, da-
lyvavimas įvairiose parodose ar pri-
statymuose, jau šiandien skatina vis
didesnį užsieniečių susidomėjimą
Lietuvos sostine ir čia vyksiančiais
kultūriniais projektais”, – pažymėjo
VšĮ „Vilnius – Europos kultūros
sostinė 2009” vadovė. 

Bernardinai.lt
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Grąžindami „Draugo” pokylio loterijos bilietėlių šakneles aukojo:
150 dol. Faustas V. Strolia, Oak  Forest, IL.
105 dol. Donatas Tijūnėlis, Lemont, IL.
100 dol. Margarita ir Vaclovas Momkai,  Chicago, IL.
90 dol. Danutė Paskonis, Eastlake, OH.
50 dol. Sutkus  Ada, Beverly Shores, IN; Cecilia Mitkus, Tinley Park,

IL; Mary  Barzda, Little Rock, AR; Sofija Jelionis, Darien, IL; Vaclovas Ja-
kovickas, Palos Hills, IL; Dalilė Polikaitienė, Westlake Village, CA; Aldona
Iannace, Natick, MA.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems dienraštį ,,Draugas”.
SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

�Dr. Mindaugas ir dr. Austė Vy -
gantai, Winnetka, IL dalyvavo ,,Drau -
go” 99-tame jubiliejiniame pokylyje ir
ta proga  įteikė 1,000 dol. auką Draugo
fondui. Tai jų kasmetinė auka, už ką
Draugo fondo taryba  nuoširdžiai dė -
koja.

�A. a. Lidija Vasiliauskienė-Vaas,
gyvenusi Hoffman Estate, IL mirė š.
m. spalio 27 d. Apie laidotuves bus
pranešta vėliau.

�Lapkričio 6 d., ketvirtadienį, 1
val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st
Street, Chicago, IL, įvyks Zarasiečių
klubo metinis susirinkimas.

�Lapkričio 23 d., sekmadienį,
Čikagos ramovėnai, talkinant biru -
tie tėms ir šauliams, Šaulių namuose
rengia kariuomenės atkūrimo 90
metų sukakties paminėjimą. Iškil -
min gos šv. Mišios – 10:30 val. r. Tėvų
jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų – apei-
gos prie Laisvės kovų paminklo. Pa -
gerbsime kovotojus ir žuvusius už
laisvę. Minėjimo pradžia – 12:30 val.
p.p. Kviečiame organizacijas atvykti
su vėliavomis, o visuomenę gausiai
da lyvauti. Po minėjimo – užkandžiai
ir kavutė Jaunimo centro kavinėje.

�Lietuvių rašytojų draugijos
(LRD) literatūrinė popietė įvyks š. m.
lapkričio 23 d., sekmadienį, 2 val. p.p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
Bus paminėti šiais metais amžiny-

bėn iškeliavę LRD rašytojai, įvyks
knygos ,,Trys iš Pajūralio” sutiktu-
vės, naujos poezijos skaitiniai, me-
ninė dalis. Kvie čiami visi literatūros
mylėtojai.

�Lapkričio 2 d., sekmadienį,
1:30 val. p. p. Švč. Mergelės Apsi-
reiškimo parapijoje, 259 North Fifth
Street, Brooklyn, NY 11211, vyks
Vilniaus universiteto  mišraus choro
,,Pro musica” koncertas. Koncerte
skambės lietuvių bei Šiaurės Europos
kompozitorių klasikiniai kūriniai.
Įėjimas – 15 dol.

�Lapkričio 5 d., trečiadienį, Es -
tų namuose, 243 East 34th Street,
New York, NY nuo 4 val. p.p. iki 7 val.
v. vyks jungtinis Estijos, Latvijos ir
Lietuvos Respublikų vakaras, kurias
kartu ruošia trijų Baltijos šalių kon-
sulatai. Vakaro metu bus pasakojama
apie trijų Baltijos šalių pasiekimus,
turizmo, verslo galimybes. Vakaro
svečiai galės pasižiūrėti videofilmus,
pavartyti lankstinukus, asmeniškai
pasikalbėti su trijų šalių atstovais.
Daugiau informacijos: 

katassa@eacci.org

�Mieli susikaupimo savaitgalio
dalyviai. Lapkričio 14–16 die nomis
kun. Antanas Saulaitis, SJ ves tra-
dicinį susikaupimo savaitgalį Mary
and Joseph Retreat Center, Palos Ver -
des. Kviečiame visus atvykti ir pasi -
semti dvasinės stiprybės.  Gražioje ap -
linkoje smagu pabendrauti. Daugiau
informacijos – tel.: 213-385-5176 (Da -
lia Jasiukonienė) ir 323-255-3654 (Lilė
Pu pienė)

�Lapkričio 21–22 dienomis Or -
lan do, FL, bus švenčiamos ,,Lietuvių
dienos 2008”. Šventė prasidės penk-
tadienį, lapkričio 21 d. 7 val. v. And -
riaus Ma montovo koncertu ( adresas:
Orlando Interna tional Airport Hotel,
3835 McCoy Rd., Orlando, FL 32812.
Šeštadienį, lapkričio 22 d., vyks
Floridos apygardos krepšinio varžy-
bos. Dalyvauti kvie čia mos komandos
iš Miami, West Palm Beach, Fort My -
ers, St. Peters burg, Atlanta, Orlando
ir visi kiti norintys.  Registracija –
10 val. r. ad resu: 6401 Time Square
Ave., Or lando, FL 32835, Hamptons
at Metro West pastatų sporto salėje.
Apdovanojimų įteikimas varžybų nu -
galėtojams ir šventinis vakaras-kon -
certas – 7 val. v. tame pačiame Or lan -
do In ter national Airport Hotel. Apdo -
va noji mus įteiks ir mus links mins
anek do tų karalius Raimondas Šilans -
kas. Šventinio vakaro muzikinę pro-
gramą atliks Algimantas But norius
su žmo na. Bilietus galite įsigyti iš
anksto pervesdami pinigus PayPal
ad resu: fondas @orlandolietuviai.com
Lau kelyje ,,Note” prašome nurodyti
kokius bilietus perkate. Vieno vakaro
bi lieto kaina – 30 dol.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Visus nuoširdžiai kviečiame į
kasmetinę madų parodą Rudens
simfonija – praeitis ir ateitis”, kuri
įvyks sekmadienį, lapkričio 9 d.,
12:30 val. po pietų, Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje (14911 127th
St., Lemont, IL).  Bilietus užsisakyti
iki lapkričio 5 d. Skambinti Dainai,
tel. 630-852-3204 arba Žibutei
tel. 630-257-0153.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Vėlinių renginiaiVėlinių renginiai
�Lapkričio 1 d., šeštadienį, 7 val. v. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park – Vėlinių vakaras-koncertas. Prog  -
ramoje: dalyvaus: kun. Jaunius Kelpšas, Jūratė ir Rimantas Grab liauskai,
Daiva, Eimontas ir Vir gi nijus Švabai, Jeronimas Vita vičius, Ne rijus Gle-
žeckas, Dalia Sokienė, Evaldas Girdžiūnas.

�Lapkričio 1 d., šeštadienį, po 4 val. p. p. šv. Mišių Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo parapijos bažnyčioje vyks Vėlinių apeigos. Kviečiame dalyvauti.

�Lapkričio 2 d., sekmadienį, 5 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi mimo
bažnyčioje, 6812 S. Wash te naw Ave., Chicago bus atliekamas Cheru bini
Requiem C-minor (1816 m.). Kon certe dalyvauja Lincoln Cham ber cho ras ir
orkestras (dirigen tas Timo thy Woods). Bilietų kaina – 15 dol. Koncerto
dieną prie įėjimo durų – 20 dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 815-806-0066
arba: lincolnchamberproductions.org

�Vėlinių susikaupimo apeigos vyks š. m. lapkričio 2 dieną, sekmadienį,
1 val. p. p. prie įsteigėjų paminklo Čikagoje, ties Pulaski ir 111 gatvių
sankryža. Apeigas organizuoja ir re mia Šv. Kazimiero lietuvių kapinių skly -
pų savininkų draugija. Religines apeigas atliks kapinių direktorius kunigas
Jonas  Kuzinskas. Šventėje dalyvaus Šaulių organizacijos atstovai, ,,Litua-
nicos”  skautai.   Kviečiame lie tuvius kuo gausiau dalyvauti Vėlinių – miru-
siųjų atminimo šventėje, kad galėtume parodyti vyskupijos vadovams, jog
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse bus visą laiką laikomasi tau tinių ir religinių
tradicijų, kad mes gerbiame savo artimųjų ir protėvių atminimą maldomis
ir žvakelių uždegimu.

Algimanto Stanaičio knyga
,,Žmo gau, atsigręžk į save” skiriama
tiems, kurie ieško savęs ir neranda,
kurie yra atsidūrę gyvenimo akli-
gatvyje, kurių galvoje daugybė planų
ir planelių, bet nežino, kaip juos
įgyvendinti, kaip išsikapstyti iš klai-
dinančios kryžkelės. 

,,Kiekvienas žmogus džiaugiasi
savo gyvenimo žiedais nusagstytu
pavasariu, medumi kvepiančia vasa -
ra, derlingu rudeniu. Taip džiaugiasi,
jog pamiršta, kad kartkartėmis rei -
kia atsigręžti į save, eiti savęs link,
pažinti save ir keisti save”, – rašo
autorius ,,Įvade”.

Tad paskaitykime knygą ir iš -
mokime į save pažiūrėti kitomis aki -
mis ir įvertinti tuos, kurie gerano -
riškai vertina mūsų sumanymus.

Autorius padovanojo keletą kny -
gų ,,Draugo” knygynėliui. Pinigai
gauti už parduotas knygas bus skirti
dienraščiui ,,Draugas”. 

Knygą išleido leidykla ,,Piko va -
landa” Marijampolėje.

Knygos kaina  — 20 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-

je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

�Už mirusius Vydūno Fondo
tarybos ir valdybos narius, ir bičiu-
lius, Vėlinių šv. Mišios bus auko-
jamos sekmadienį, lapkričio 2 d., 9
val. ryte Pal. J. Matulaičio misijoje,
Lemonte.              Vydūno Fondas


