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Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Beveik 5 kilometrų aukščio Tian
Šanio viršukalnei suteiktas Lietuvos
tūkstantmečio vardas.

Į viršukalnę įkopusios ekspedici-
jos vadovas Vilius Šaduikis, prisimin-

damas kelionę, pasakojo, kad orai ke-
liautojų nelepino.

,,Ant ledyno daug sniego, nesi-
matė plyšių, dažnos sniego pūgos,
žaibai, tačiau 23 komandos nariai,
pasiskirstę mažomis grupelėmis, ban-

dė įveikti bevardes viršūnes”, – sakė
V. Šaduikis.

Artūro Bazio vadovaujama grupė
pirmoji pabuvojo kalno viršūnėje,
kurią ir pavadino Lietuvos 1000-me-
čio vardu, – jiems teko per 16 val.
įveikti 1,300 metrų aukštį ypač sudė-
tingomis oro sąlygomis. Antrieji vir-
šūnę pasiekė Kęstučio Baleišio alpi-
nistai – iš viso viršukalnėje pabuvojo
11 ekspedicijos dalyvių. Tai jau penk-
toji Tian Šanyje lietuvišku vardu pa-
vadinta viršukalnė.

Žurnalistas Gerimantas Statinis
Lietuvos tūkstantmečio viršūnėje iš-
kėlė Lietuvos žurnalistų sąjungos ir
Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių
ir pramogų klubo vėliavas. Vilniaus
mero pavaduotojui Gintautui Babra-
vičiui jis per spaudos konferenciją
įteikė nacionalinį kirgizišką suvenyrą
– tiubeteiką ir ekspedicijos metraštį.

Pasak keliautojo, sunkiomis sąly-
gomis rašytas kelionės dienoraštis vė-
liau taps atskira knyga, papildyta is-
toriniais faktais ir skirta Lietuvos al-
pinizmo 50-mečiui. Į Tian Šanį lietu-
viai važiuoja jau 50 metų.

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Latvijos ir Rusijos pasienyje dėl
sugriežtintų Rusijos muitinės proce-
dūrų įstrigusiems Lietuvos vairuoto-
jams jau gabenama duona, konservai
ir mineralinis vanduo.

,,Vairuotojai visai nebeturi mais-

to, tikimės, kad atvežto maisto jiems
užteks parai ar dviems. Nors neturim
vilčių, kad viskas išsispręs taip grei-
tai”, – sakė vežėjų susivienijimo ,,Li-
nava” atstovas Gytis Vincevičius. Jis
pridūrė, kad eilės atsiranda ir Balta-
rusijos pasienyje.

Anot G. Vincevičiaus, vežėjai vi-
liasi, jog padėtį galėtų pakeisti Rusi-
jos bei Lietuvos muitinės pareigūnų
susitikimas Maskvoje, numatytas
ketvirtadienį.

G. Vincevičius nurodė, kad dabar
viena vilkiko prastovos diena Lietu-
vos vežėjams atneša nuo 300 iki 500
eurų nuostolių. Latvijos-Rusijos pa-
sienyje stovintys Lietuvos vežėjai tei-
gė neatmetą galimybės visiškai už-
tverti kelią, bet kol kas to daryti esą
neketina.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas teigia, kad Rusijos
pareigūnų veiksmai prieš Lietuvos
vežėjus Latvijos ir Rusijos pasienyje
yra akivaizdžiai diskriminaciniai.
Tuo tarpu į Užsienio reikalų ministe-
riją antradienį pasiaiškinti iškviestas
Rusijos ambasadorius Lietuvoje Vla-
dimir Čchikvadzė aiškino, kad dėl to-
kios padėties pasienyje turi aiškintis
muitinės, o ne politikai. Pasak jo, padė-
ties politizuoti neverta, o problemos gali
būti išspręstos artimiausiu metu.

•Skautybės kelias.
,,Tautiška giesmė” prie
autoriaus paminklo (p.
2)
•Su Rusija draugauti
sudėtinga (p. 3, 11)
•Ateitis gali būti tik su
,,Ateitimi” (p. 4–5)
•Laiškai, nuomonės (p.
5)
•Didžiųjų Šelvių vaiz-
dai (p. 8)
•Atsiminimai (68) (p. 9)
•Gražiai paminėta Ge-
dulo ir vilties diena (p.
11)

Pasienyje îstrigusiems vairuotojams vežamas maistas

Kuršiû nerija gali išnykti iš Pasaulio paveldo sârašo
Kaliningradas, rugpjūčio 11 d.

(,,Interfax”/BNS) – Kuršių nerija gali
būti išbraukta iš Pasaulio paveldo są-
rašo, interviu laikraščiui ,,Kalinin-
gradskaja pravda” sakė UNESCO ge-
neralinio direktoriaus patarėjas
Henrikas Juškevičius.

,,Kai nerija buvo įtraukiama į są-
rašą, buvo pateiktas jos plėtros pla-
nas. Jeigu kas nors nori jame ką nors
pakeisti, reikia paimti senąjį ir naują-

jį planą, padėti priešais specialistus ir
paklausti, ką mes galime daryti ir ko
negalime”, – kalbėjo H. Juškevičius.

Jis stebėjosi, kad lig šiol Rusija
nepakvietė UNESCO specialistų įver-
tinti turistinės zonos Kuršių nerijoje
(Rusijos teritorijoje) projekto.

Anot UNESCO vadovo patarėjo,
šitaip nesilaikoma Pasaulio kultūros
ir gamtos paveldo globos konvencijos,
kurią pasirašė Rusija ir Lietuva ir ku-

rioje nurodoma, kad apie bet kuriuos
darbus, turėsiančius bet kurios įtakos
Pasaulio paveldo objektams, būtina
pranešti UNESCO, kviesti specialis-
tus projektui įvertinti.

,,Negirdėjau, kad specialistai bū-
tų kviečiami įvertinti turizmo zonos
projekto”, – nurodė H. Juškevičius.
Jo nuomone, Kuršių nerijoje ,,nerei-
kia daryti kurorto, Kaliningrado sri-
tyje tam tikslui galima rasti nuosta-

biausių vietų”.
Kuršių nerija įrašyta į Pasaulio

paveldo sąrašą 2000 m. Tačiau 2007
m. Rusijos vyriausybės sprendimu ji
pateko ir į kitą sąrašą. Jame – Rusijos
septynių regionų nacionaliniai par-
kai, kuriuose numatyta kurti ypatin-
gas turizmo ir rekreacijos zonas. Iš
federalinio biudžeto planuojama skir-
ti 1,5 mlrd. rublių tokiai zonai įrengti
ir Kuršių nerijoje.

Tian Šanio viršukalnei – Lietuvos tùkstantmeçio vardas

Iš Tian Šanio ekspedicijos grįžę alpinistai Vilniaus savivaldybėje dalijosi įspū-
džiais. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Rusijos ambasadorius Lietuvoje Vladimir Čchikvadzė aiškino, kad padėties
pasienyje politizuoti neverta. ELTOS nuotr.
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Prieš išvykstant tėvynėn švęsti
Lietuvos vardo tūkstantmetį, v.s. Alė
Namikienė paprašė parvežti Vinco
Kudirkos paminklo nuotrauką „Skau-
tų aidui”. Taigi, turėjau misiją, kurią
pasisekė suderinti su iškilmingu pa-
minklo atidengimu Mindaugo karū-
navimo dienos (Valstybės dienos) iš-
vakarėse liepos 5 d. ir su gausiai iškil-
mėms susirinkusių tautiečių „Tautiš-
kos giesmės” giedojimu tos pačios

dienos 9 val. vak.
Paminklą atidengė ir trumpas,

bet prasmingas mintis pasakė Lietu-
vos Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus ir LR ministras pirminin-
kas Andrius Kubilius. Ta proga žodį
tarė ir keletas kitų asmenų, tarp jų ir
paminklo Kudirkai skulptorius Arū-
nas Sakalauskas ir architektas Ričar-
das Kristapavičius.

Galingai nuskambėjus himnui,

Redakcijos žodis

LSS fotokonkursas
Lietuvių skautų sąjunga skelbia fotografijos konkursą. Nuotraukos turi būti

iš skautiškos veiklos, sueigos, stovyklos ar iškylos. Nuotrauka turi būti origi-
nali ir niekur dar neišspausdinta.

Teisėjų komisijos nariai:
Jonas Tamulaitis – Komisijos pirmininkas; Algimantas Kezys; Eugenijus Bu-

tėnas; Vytenis Lietuvninkas;
Fotografijos konkurso
kategorijos:
• 6 metų – 10 metų
• 11 metų – 13 metų
• 14 metų – 17 metų
• 18 metų – 23 metų
Įteiktos nuotraukos:
• Gali būti fotografuota elektroniniu arba tradiciniu būdu;
• Baltai/juoda arba spalvota;
• Turi būti iki 8’’ X 10’’ dydžio;
• Fotografo (ės) vardą, pavardę, adresą, amžių ir nuotraukos, fotografavi-

mo metus užrašyti ir pridėti prie nuotraukos antros pusės;
• Kiekvienam konkurso dalyviui leidžiama pateikti tik po tris nuotraukas.
Bus įvertintas nuotraukų: • Originalumas; • Kompozicija; • Meniškumas;
Premijos: • Kiekvienoje metų kategorijoje pirmą vietą užėmusios nuo-

traukos autorius gaus atitinkamą premiją; • Antrą ir trečią vietą užėmusių
nuotraukų autoriai gaus pažymėjimus.

Nuotraukas siųsti iki š. m. rugsėjo 15 d. adresu:
LSS fotokonkursas
c/o: Mr. J. Tamulaitis
3137 Kenilworth Ave. #1
Berwyn, IL 60402 USA
Laimėtojai bus paskelbti per „Skautų aido” 85 m. – sukaktuvinį pokylį lap-

kričio 14 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Boy Scouts of America
Calumet Council
kviečia suaugusius

lietuvius skautus lankyti
Gilvelio mokyklą!

Gilvelio mokykla – tai
aukščiausias vadovo lavi-
nimo kursas, ruošiamas
BSA organizacijos. Kursai
vyks per du savaitgalius:
rugpjūčio 21 d., penkta-
dienį, 7 val. r. – rugpjūčio
23 d., sekmadienį, 5 val.
p. p. Girlscout Friendship
Center (177 gatvė ir Cice-
ro). Stovyklinė dalis – nuo
rugsėjo 25 d., penktadie-
nio, 7 val. r. iki rugsėjo 27
d., sekmadienio, 5 val. p.
p. Camp Betz stovykloje,
netoli Union Pier, MI. Šiais
metais į kursų štabą pa-
kviesti skautas v. sl. Terry
Petry ir vyr. sk. S. Audra
Lintakienė. Registracija
vyksta dabar.

Daugiau žinių rasite:
www.Calcouncil.org.

Raginame susidomėjusius
nepraleisti šios progos!

,,Tautiška giesmė”
prie autoriaus paminklo
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Š. m. rugpjūčio 10 d. mirė
vienas iš ,,Draugo” bendradar-
bių Lietuvoje, politikos apžval-
gininkas, laikraščio ,,XXI amžius”
buvęs bendradarbis Petras Ka-
tinas. Jau kuris laikas pasige-
dau jo straipsnių, nors, atrodo,
dar taip neseniai jo straipsnį
,,Keista tolerancija”, lyginusį du
asmenis – Hitler Trečiojo Reicho
ideologą Alfred Rosenberg ir
rusų rašytoją Viktor Jerofejev –
komentavo kitas mūsų dienraš-
čio bendradarbis R. Kriaučiūnas.
Savo ,,Draugo” skiltyje 3 pusla-
pyje P. Katinas analizavo Lietu-
vos ir Rusijos santykius, domė-
josi rusiška spauda ir ypač jos
dėmesiu Lietuvai. Nevengė jis
pakedenti ir Lietuvos politikų,
savo ir mūsų žvilgsnį kreipda-
mas į, jo nuomone, pavojingus
ženklus. Susitikti mudviem ne-
teko, tad neteko ir asmeniškai
padėkoti už įdomias įžvalgas,
praturtinusias mūsų 3 puslapio
skiltį. Pavėluotai tariu ,,Ačiū”.

Vyr. redaktorė D. Cidzikaitė

Vilniuje Kudirkos aikštę puošia paminklas ,,Tautiškos giesmės“ autoriui.

visa aplinka tarsi virpėjo nuo ,,Tau-
tišką giesmę” sugiedojusių jaudulio.
Daugelio akyse sužibo meilės tėvy-
nei, o gal geresnei jos ateičiai vilties
ašara… Žmonės nesiskirstė, bet
spontaniškai pradėjo ilgai ir garsiai
skanduoti: ,,Lie-tu-va, Lie-tu-va, Lie-
tu-va!” Galiausiai, pradėjo dainuoti
mūsų gražias liaudies dainas. Vaka-
ras buvo nepaprastai gražus ir prie-
šais Lietuvos Vyriausybės rūmus
esančią Kudirkos aikštę buvo gaila
palikti. Tačiau tuo pačiu metu vyko
Šokių šventė ir iš taip toli atvykus
nesinorėjo per daug pasivėluoti.

Skinantis kelią per žmones, atsi-
radome greta buvusio LR kariuome-
nės vado generolo majoro fil. Jono
Kronkaičio. Maloniai pasisveikino-
me, o jis dar padėkojo, kad šiose iškil-
mėse dalyvavome!

V. Kudirkos „Tautiška giesmė”
buvo išspausdinta „Varpe” 1898 m.
rugsėjo 15 d. Pirmą kartą ją sugiedo-
jo 1905 m. birželio 6 d. Miko Pet-
rausko vadovaujamas choras Vilniuje.

Kokie gražūs ir prasmingi mūsų
himno žodžiai ir kiek daug jais pasa-
kyta!: ,,Lietuva, tėvyne mūsų… Iš
praeities tavo sūnūs te stiprybę se-
mia… Tegul eina vien takais dory-
bės… Tegul dirba tavo naudai ir
žmonių gėrybei… Ir šviesa, ir tiesa
mūs žingsnius telydi. Tegul meilė
Lietuvos dega mūsų širdyse… Vie-
nybė težydi!”

v.s. Ritonė Rudaitienė
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SU RUSIJA DRAUGAUTI
SUDĖTINGA

ARÙNAS MOLIS,
VYTAUTAS SIRIJOS GIRA

Atrodytų, jog prieš penkerius
metus Lietuvai prisijungus prie svar-
biausių ekonominį, karinį ir kitokį
saugumą užtikrinančių institucijų,
jos verslininkai, politikai, diplomatai
ir kiti piliečiai pagaliau turėjo pasi-
jausti pakankamai saugūs. Gal ir ne-
daug kas tikėjosi, jog Rusija nustos
diktuoti mažosioms šalims savo poli-
tines, ekonomines ir kitokias sąlygas,
kištis į jų vidaus politiką, kitais bū-
dais „rodyti” didžiosios valstybės svo-
rį ir galią. Vis dėlto buvo vilčių, jog
„didelėje ir stiprioje šeimoje” atradus
užtarėjų, atslūgs nuolatinė šalia gy-
venančio grėsmingo kaimyno kelia-
ma įtampa.

To tikėtis galima buvo dėl dviejų
priežasčių. Visų pirma, NATO saugu-
mo užtikrinimas ir ES derybinė galia
turėjo suteikti galimybę pasijausti

lygiaverčiais partneriais santykiuose
su Maskva. Kitaip tariant, nebijoti
priimti sprendimus ir kelti klausi-
mus, kurie Kremliui kartais esti ne-
patogūs. Antra, buvo vilčių, jog kartu
su partneriais pavyks pakeisti pačią
Rusiją – įtikinti ją laikytis tarptauti-
nių įsipareigojimų ir teisės viršeny-
bės principų, gerbti savo kaimynus.

Šiandien galima beveik be išlygų
pasakyti, jog nei NATO plėtra, nei ES
derybinė galia, nei Rusijai stipriai
kirtusi globali ekonominė bei finansų
krizė iš esmės nepaveikė Rusijos už-
sienio politikos. Vertinant Rusijos po-
žiūrį į tarptautinius santykius tenka
pripažinti, jog pernelyg į vidines
diskusijas dėl prezidento ir premjero
galių, bendradarbiavimo ir konku-
rencijos įsivėlę oficialusis Kremlius
bei akademinio sluoksnio atstovai
taip ir nesugebėjo pateikti aiškios ša-
lies užsienio politikos vizijos.

To pasekmė – Rusija tarptautinė-
je arenoje iki šiol neįgijo nei patikimų
partnerių, nei akivaizdžių oponentų.
Kitaip tariant, kai Iranas, Šiaurės
Korėja, Vokietija, Italija, JAV, Kinija
Rusijai yra arba partneriai, arba opo-
nentai priklausomai nuo konteksto,
kai šalis nuolat deklaruoja siekį tapti
supervalstybe, tačiau dėl tų pačių sie-
kių kritikuoja JAV, esminis dalykas
lieka nebeaiškus – tai kokio pasaulio,
kokių santykių su artimais ir tolimais
kaimynais vis dėl to siekia Rusija?

• • •

Žvelgiant į praktinę Rusijos už-
sienio politiką, didelių pokyčių taip
pat nematyti. Tereikia prisiminti pa-
ramą separatistiniams režimams
Gruzijoje ir Moldovoje, „dujų karus”
su Ukraina, Azerbaidžanu ir netgi
ES, energetinį bei karinį „broliavi-
mąsi” su Vakarams priešiškais Vene-
suelos bei Irano vadovais, ekono-
mines „sankcijas” Lenkijai, paramą
prorusiškai nusiteikusiems Estijos,
Gruzijos, Ukrainos politikams. Kita
vertus, kaip pabrėžia nemažai anali-
tikų, nedidelis pokytis galėtų būti tai,

jog šiandien Rusija rimtai ir nuosek-
liai jau nebepuoselėja imperinių am-
bicijų.

Reakcinio pobūdžio veiksmai,
kurių vis dar taip pat aktyviai imasi
Kremlius, šiandien greičiau rodo Ru-
sijos baimes, išryškėjusias besiku-
riant taip Maskvos propaguotai mul-
tipoliarinei pasaulio santvarkai. Nau-
jajai Washington administracijai at-
sisakant įpročio skirstyti šalis į part-
nerius ir priešus, grasinti „blogio
ašiai” ir atvirai remti su JAV oponen-
tais kovojančias jėgas, Maskvai iškilo
grėsmė prarasti pirmaujantį antiame-
rikietiško pasipriešinimo vaidmenį.

Dėl kritusių naftos kainų su-
menko Rusijos galimybės investuoti
ir išlikti patrauklia tokiems regio-
nams kaip Pietų Kaukazas, Centrinė
Azija, Lotynų Amerika. Šiose pasau-
lio dalyse vadovo vaidmenį iš Rusijos
perima Kinija. Rusija su niekuo ne-
nori kalbėti nei apie Kinijos, nei apie

kitas savo baimes (pavyzdžiui, grės-
mę šalies teritoriniam vientisumui),
nes tai gali būti suprasta ir kaip tam
tikras jos silpnumas. Maskva negali
pasirodyti esanti silpna – net jei jau
nebegali būti tokia stipri kaip anks-
čiau. Todėl slėpdama savo baimes ir
pažeidžiamumą, Rusija rodo aktyvu-
mą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

Nepaisant žvanginimo ginklais
Kaukaze ar net prie Amerikos kran-
tų, nugalėti savo baimes Kremlius vi-
sų pirma stengiasi stiprindamas ir
naudodamas ekonominius svertus.
Kaip yra sakęs Rusijos prezidento ad-
ministracijos vadovas, „jei turi ilgas
kojas, geriau šokinėti į tolį, o ne žaisti
šachmatais”. Kremliui „ilgas kojas”
Šaltojo karo metais atstojo branduoli-
nis ginklas, o šiandien – energetika ir
kitų valstybių priklausomybė nuo
ekonominio bendradarbiavimo su
Rusija.

Mechanizmas nėra ypač sudėtin-
gas – ribodama užsienio kapitalo
skverbimąsi į strategines savo ener-
getikos, transporto, telekomunikaci-
jų sritis, Maskva tikisi šias sritis iš-
naudoti pati skverbdamasi į užsienio
šalių rinkas. Pavyzdžiui, energetikos,
metalurgijos ir telekomunikacijų sri-
tyse 2007 m. 10 didžiausių Rusijos
kompanijų užsienyje buvo investavu-
sios daugiau nei 65 mlrd. JAV dole-
rių, o vien Rusijos valstybinė dujų
kompanija „Gazprom” turi savo duk-
terines kompanijas arba užsienio
kompanijų akcijų 28-ose Europos val-
stybėse. Nereikėtų abejoti dėl to, jog
šios investicijos, kaip ir eksporto
kryptys bei apimtys, yra griežtai
sekamos bei valdomos Rusijos vyriau-
sybės. Visa tai vėliau sudaro sąlygas
ne tik vykdyti ekonominį spaudimą
kitų valstybių atžvilgiu, bet ir pasiek-
ti tam tikrų politinių dividendų.

Neapsispręsdama, kokius ilgalai-
kius santykius nori plėtoti su Vakarų
Europa, JAV ar Kinija, Rusija net ne-
sivargina kurti nuoseklią politiką Vi-
durio Europos, Kaukazo ar Baltijos
šalių atžvilgiu.

Nukelta į 11 psl.

,,Užtrauksim naują
giesmę, broliai...” ir sesės!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Šiais dainos žodžiais galima apibūdinti ir JAV LB XIX tarybos rin-
kimų rezultatus. Turime naują Tarybą, kurią išrinko 2009 m. ge-
gužės 9–24 d. rinkimuose balsavę 3,295 asmenys. Pirmą kartą Ta-

rybos rinkimų istorijoje dauguma išrinktųjų yra moterys. Šiuose rinki-
muose moterys sudaro 53 proc. naujai išrinktos Tarybos. Tai tikrai istori-
nis įvykis, besivaržantis su maždaug tuo pačiu laiku pirmosios Lietuvos
Respublikos prezidentės išrinkimu. Prie šio moterų ,,vyravimo” priskirti-
nas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkės perrinki-
mas naujai kadencijai. Taigi, sveikiname visas laimėtojas, žinodami, kad
joms uoliai talkininkaus ir vyrija.

Iš arčiau pažiūrėkime į įvykusius rinkimus ir palyginkime jų rezulta-
tus su praeities patirtimi. Rinkimų rezultatai pagal vietoves su pavardė-
mis jau buvo išspausdinti (,,Draugas”, 2009 m. liepos 31 d.), tad jų čia ne-
kartosime. Šioje vietoje reikėtų paminėti, kad šis straipsnis bus tik apie
Tarybos rinkimų rezultatus. Į JAV LB tarybą taip pat automatiškai įeina
visų dešimties apygardų valdybų pirmininkai. Buvo balsuojama visose 10
JAV LB apygardų, išrinkta 60 Tarybos narių. Devyni asmenys liko kandi-
datais. Apygardose ir rajonuose išrinktųjų skaičius atspindi tuose viene-
tuose balsavusiųjų proporcinį skaičių. Gausiausias balsuotojų skaičius
buvo Vidurio vakarų apygardoje, kur trijuose rajonuose balsavo 909
asmenys. Tai sudarė 28 proc. visų balsuotojų. Mažiausiai balsų gauta iš
Amerikos Kryžkelių apygardos – 84 balsai arba beveik 3 proc. visų balsų.
Pusėje apygardų buvo išrinkti visi kandidatavę asmenys. Likusiose apy-
gardose neišrinktas liko bent vienas asmuo. Tik vienoje apygardoje –
Connecticut valstijoje – visi keturi kandidatavę ir laimėję asmenys yra
moterys. Kitose apygardose matoma lytinė įvairovė, t. y., į Tarybą išrink-
ta ir vyrų, ir moterų.

Kandidatų viso buvo 69: 34 vyrai ir 35 moterys. Du kiti kandidatai at-
krito. Vienas pasitraukė, o kitas mirė. Prieš trejetą metų buvusiuose rin-
kimuose kandidatų buvo 83 asmenys. Pagal lytį jie pasiskirstė maždaug
taip pat, kaip ir paskutiniuose rinkimuose. Taigi, bendras kandidatuo-
jančių skaičius sumažėjo 17 proc. Per trejetą metų sumažėjo ir balsuoto-
jų skaičius – net 34 proc. (nuo 4,986 iki 3,295)! Po ranka tikslių duomenų
neturiu, bet, atrodo, kad ne pirmą kartą Tarybos rinkimuose pastebimas
balsuotojų skaičiaus mažėjimas. Tai tikrai nemaloni naujiena.

Savotiškai įdomus kiekvienoje apygardoje daugiausiai balsų surin-
kusių populiarumas tarp juos išrinkusių balsuotojų. Didžiausią procentą
– 95 proc. visų apygardoje balsavusiųjų – surinko Kastytis Giedraitis iš
Michigan apygardos. Žinant jo teigiamą nusiteikimą gyvenimui, jo visuo-
meninę ir kultūrinę veiklą Dainavos jaunimo stovyklos, skautų, lietuviš-
kos parapijos ir kitų labui, toks aukštas procentas gal ir neturėtų stebin-
ti. Panašiai galima būtų aptarti ir Juozą Polikaitį, surinkusį daugiausia
balsų Vidurio vakarų pirmajame rajone. Tačiau šiuo atveju ,,daugiausia”
reiškė ,,tik” 70 proc., ir ši proporcija buvo pati žemiausia iš visose apygar-
dose bei rajonuose daugiausiai balsų gavusiųjų. Teisybės vardan reikia
paminėti, kad trijuose rajonuose buvo tik po vieną kandidatą, ir jie visi ga-
vo 100 proc. balsuotojų balsų.

Dabar pažiūrėkime į istorinę rinkimų raidą. Pirmiausia į akis krenta
jau kuris laikas besikeičiantis vyrų–moterų proporcijų santykis. Pirmose
keturiose JAV LB tarybose moterys sudarė 7 proc. išrinktų Tarybos na-
rių. Antrajame Tarybos ketvertuke moterų proporcija padidėjo iki 13
proc. Trečiajame ketvertuke moterys šoktelėjo iki 25 proc. Vadinasi, toje
grupėje kas ketvirtas Tarybos narys jau buvo moteris. Ketvirtajame Ta-
rybos ketvertuke moterys jau užėmė 41 proc. rinktų vietų. Ta progresija
išliko ir XVII Taryboje, kurioje 43 proc. narių sudarė moterys. XVIII Ta-
rybos rinkimuose moterų skaičius pasiekė 47 proc. išrinktųjų. Pagaliau
atėjo XIX Tarybos rinkimai ir juose pirmą kartą moterys viršijo vyrus. Tai
mano buvo ,,išpranašauta” ar bent numatyta prieš trejetą metų (,,Drau-
gas”, 2006 m. gegužės 5 d.). XVIII Tarybos rinkimuose liko 23 kandidatai.
Dauguma – 15 – kandidatais likusiųjų buvo moterys. XIX Tarybos rinki-
muose tik devyni liko kandidatais, iš jų tik trys moterys. Taip pat įdomu
paspėlioti, ką gali reikšti kandidatų nebuvimas ar reliatyvus jų pertek-
lius. Spėčiau, kad apygardose ar rajonuose, kur buvo renkama tik tiek,
kiek kandidatavo, galima būtų kalbėti apie balsuotojų nerangumą, galvo-
jant, kad vis tiek visi bus išrinkti ir be jų balso. Taip galvojantys gal neži-
nojo, kad nuo balsuotojų skaičiaus priklauso proporcingai numatytų Ta-
rybos narių skaičius tai apygardai. Dviejuose rinkimų rajonuose (Vakarų
I ir Vidurio vakarų III) po trejetą asmenų liko kandidatais. Ar tai reikštų,
kad tose vietovėse verda ir kunkuliuoja lietuviška veikla ir vis atsiranda
norinčių kandidatuoti ir savo patirtį Tarybon perkelti?

Buvo įdomu, bet patingėjau patikrinti, kiek iš išrinktųjų buvo per-
rinkti kitai Tarybos kadencijai. Nežinau nei išrinktųjų priklausomybės
bangoms ar kartoms. Tai neturėtų būti svarbu. Tačiau vienas faktas at-
kreipė mano dėmesį. Iš 69 kandidatų asmeniškai ar iš jų veiklos daugiau
ar mažiau pažįstu tik 24 asmenis. Taigi, likusieji 45 asmenys man nežino-
mi, ir tai vertinu teigiamai. Man tai reiškia, kad susilaukiama gal naujų, gal
jaunų, gal visuomeninės veiklos veterano ar pensininko amžiaus dar ne-
sulaukusių asmenų. Tad, ,,Užtrauksim naują giesmę, broliai…” ir sesės!

Su nekantrumu lauksime Tarybos pirmininko/ės išrinkimo ir paskel-
bimo. Netrukus turėtų paaiškėti ir JAV LB Krašto valdybos galva, kurią
tvirtins naujoji JAV LB taryba. Geriausios sėkmės visoms ir visiems!

Šiandien galima beveik be išlygų pasakyti, jog nei
NATO plėtra, nei ES derybinė galia, nei Rusijai stipriai
kirtusi globali ekonominė bei finansų krizė iš esmės
nepaveikė Rusijos užsienio politikos.
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ATEITIS GALI BŪTI TIK SU ,,ATEITIMI”
Šiuo metu JAV lankosi ,,Ateities”

žurnalo redaktorė Reda Sopranaitė.
Savo viešnagės metu ji aplankė Moks-
leivių ateitininkų stovyklą, visą sa-
vaitę dalyvavo Sendraugių ateitinin-
kų stovykloje Dainavoje, o grįžusi į
Čikagą lankėsi „Drauge”, susitiko su
įvairiais žmonėmis, lankė gimines,
apžiūrėjo Čikagą ir kitus miestus.
Vieną sendraugių stovyklos popietę
viešnia vedė pokalbį apie „Ateities”
žurnalą, kuris per savo beveik šimtą
gyvavimo metų buvo leidžiamas Lie-
tuvoje (čia jis ir šiuo metu leidžia-
mas), New York, vienu metu buvo re-
daguojamas Čikagoje, spausdinamas
„Draugo” spaustuvėje. „Ateities” žur-
nalo redagavimą R. Sopranaitė vadi-
na „užklasine veikla”, nes darbą at-
lieka savo „laisvu” laiku.

R. Sopranaitė augo Viduklėje,
kurios parapijos klebonu vienu metu
buvo buvęs disidentas kun. Alfonsas
Svarinskas. Sopranų šeimos pažįs-
tamų rate buvo daug Lietuvos oku-
pacijos metu pogrindyje veikusiųjų.
Vilniaus universitete Reda baigė ma-
tematiką. Anksčiau ji dirbo „Dieno-
vidžio” finansininke, rūpinosi laik-
raščio platinimu, šiuo metu ji dirba
programos vadove Spaudos radijo ir
televizijos rėmimo fonde.

Ilgametė veikli ateitininkė R.
Sopranaitė yra buvusi įvairiose val-
dybose, dirbo vadove ateitininkų sto-
vyklose. Ji buvo Vilniaus krašto atei-
tininkų stovyklų ir ne vieno naujo
projekto sumanytoja, organizavo ke-
liaujančias stovyklas „Valančiaus ke-
liais’’ ir „Partizanų keliais”. Yra pra-
sitarusi, kad jai patinka ieškoti naujų
formų, kad vadovaujasi nuostata, jog
„ką reikia, tą ir darai’’. Birželio mėn.
20 d. R. Sopranaitė skaitė pranešimą
per Nacionalinius maldos pusryčius
LR Prezidentūroje. Pranešimo tekstą
„Kad gyvenimas netaptų karikatūra’’
galima paskaityti internetiniame
dienraštyje Bernardinai.lt.

Čikagos ir apylinkių lietuviai tu-
rėjo progos pabendrauti su „Ateities”
žurnalo redaktore rugpjūčio 9 d. Pal.
Jurgio Matulaičio misijos kieme su-
ruoštos gegužinės/pabendravimo me-
tu. Viešnia mielai sutiko atsakyti į jai
pateiktus klausimus.

– Reda, kokia proga atvykai į
JAV ir kiek ilgam?

– Pagrindinis atvykimo į JAV tik-
slas – ateitininkų sendraugių stovyk-
la Dainavoje. O atvykus norisi kiek
įmanoma veiksmingiau išnaudoti lai-
ką, tad porą dienų svečiavausi Moks-
leivių ateitininkų stovykloje, susitik-
siu su giminėmis, ateitininkais, „Atei-
ties” rėmėjais. Atvykau trims savai-
tėms, tad laiko nėra daug.

– Lietuvoje esi aktyvi ateiti-
ninkė, ypač Vilniuje. Dabar jau
treji metai, kaip esi žurnalo
„Ateitis’’ vyr. redaktorė. Gal ga-
lėtum daugiau papasakoti apie
„Ateities” žurnalą?

– Nors „Ateitį” redaguoju jau
ketvirti metai, man vis dar nedrąsu
vadintis redaktore. Pirmiausia todėl,
kad nesu nei žurnalistė, nei lituanis-
tė, tad jaučiu žinių ir profesionalumo
trūkumą. Kitas dalykas – tai žurnalo
istorija. „Ateitis” po poros metų švęs
savo šimtmetį ir per tą laiką ją reda-
gavo tikrai žinomos asmenybės: prof.
Pranas Dovydaitis, A. Jakštas-Dam-
brauskas, Kazys Bradūnas, Kazys
Ambrozaitis, kun. Kęstutis Trima-
kas ir daugelis kitų. Šios asmenybės
yra man pavyzdys ir siekiamybė.

Prieš keletą metų pasisiūliau reda-
guoti „Ateitį” todėl, kad man šis lei-
dinys su visa savo istorija ir tikslais
yra be galo brangus ir nesinorėjo, kad
jo leidyba nutrūktų.

„Ateitis” per savo šimtmetį visa-
da buvo aktuali ir svarbi. Vienu metu
ji vienijo jaunus katalikus, kvietė dva-
siniam atgimimui, kitu metu – bu-vo
ryšys tarp pasaulyje išsibarsčiusių
lietuvių. Kuo šiandien yra aktuali
„Ateitis”? Stengiamės, kad tai būtų
atsvara komercinei žiniasklaidai, ku-
riai visiškai nėra svarbus žmogus,
kur pabrėžiami tik pinigai, kūniški
malonumai, intrigos. Taip pat svarbu
– dalytis gražia patirtimi, pristatyti
savo veiklą, kad jaunimas pamatytų,
kad jie nėra vieniši savo veikloje. Sie-
kiame, kad žurnalas būtų vieta, kur
jaunimas galėtų spausdinti savo kū-
rybą, išsakyti savo mintis.

– Kas „Ateitį” šiuo metu skai-
to? Ar turite daugiau skaitytojų
Lietuvoje ar užjūryje?

– Šiuo metu „Ateities’’ tiražas
yra 1,600 egz. Apie 150 egzempliorių
pasiekia JAV, Kanadą, keliasdešimt –
įvairias šalis Europoje, o likusieji iš-
platinami Lietuvoje. „Ateities” skai-
tytojai nėra vien „ateitininkai”. Ne-
maža skaitytojų dalis nepriklauso
ateitininkų organizacijai. Iš jų dau-
giausia gauname atsiliepimų, pasiū-
lymų, paskatinimų.

Prie žurnalo sklaidos, žinomumo
ypač prisidėjo žurnalo rėmėjai, kurie
savo lėšomis užprenumeruodavo kelio-
likai ar net keliasdešimčiai mokyklų
bibliotekų. Vėliau kai kurios mokyk-
los pačios pratęsė prenumeratą. To-
kio sumanymo pradininkas buvo ad-
vokatas Povilas Žumbakis, kuris ne
tik pats užprenumeravo žurnalus ke-
lių rajonų mokykloms, bet ir kitus
paskatino tai padaryti. Padėkoti no-
rėčiau Petrui Vyteniui Kisieliui, jo
tėveliui a. a. Petrui Kisieliui, Audro-
nei Messick, Ironiui Jokubkai, Sau-
liui Jankauskui, Vytautui Antanui
Dambravai, Irenai ir Juozui Polikai-
čiams, Rokui Tamoševičiui, Gailiui
Raškiniui, Irenai Muller ir kt. Bijau,
kad neturėdama sąrašo išvardijau ne
visus rėmėjus, tikiuosi nesupyks ne-
paminėtieji.

– Kaip randate straipsnius,
temas, bendradarbius? Kokių pa-
geidavimų turite tiems, kurie no-
rėtų rašyti į „Ateitį” ar norėtų
siųsti nuotraukas, kitą medžiagą?

– Turime pastovias rubrikas. Kai
kurioms straipsnius užsakome, ki-
toms – straipsnių gauname pakanka-
mai. Vieni bendradarbiai keičiasi, kiti
talkininkauja jau kelinti metai. Visi
bendradarbiai: ir rašantys, ir plati-
nantys žurnalą – labai labai laukiami.
Jų niekad nebus per daug.

Pageidavimai norintiems rašyti...
Vartydama senas „Ateitis” esu ma-
čiusi redakcijos pastabas, kaip reikia
rašyti straipsnius. Mes tokio plano
nepateikiame. Aišku, norėtųsi, kad
renginius aprašantys straipsniai bū-
tų atsiųsti kuo greičiau, tik pasibai-
gus renginiui. Nemanau, kad skaity-
tojams atsivertus gruodžio mėnesio
numerį įdomu skaityti apie vasaros
stovyklas, žiūrėti nuotraukas, kurio-
se stovyklautojai džiaugiasi ežero gai-
va. O dėl nuotraukų, tai spaudai rei-
kalingos kuo ryškesnės, didelės rezo-
liucijos.

– Kaip žurnalą platinate?
– Patogiausias žurnalo kelias pas

skaitytoją – prenumerata. Užsisakyti
žurnalą galima bet kuriame Lietuvos
pašto skyriuje, redakcijoje, internetu
www.post.lt. „Ateitis” taip pat par-
davinėjama kai kuriuose knygynuo-
se, bažnyčiose, platinama per ateiti-
ninkų kuopas. Kanadoje turime savo
platintoją Vincą Kolyčių, už prenu-
meratą JAV atsakinga Laura Lapšy-
tė, bet galima užsisakyti ir per redakci-
ją, pakanka el. paštu zurnalas
@ateitis.lt nusiųsti adresą ir į „Atei-
ties leidybos centro” sąskaitą perves-
ti pinigus. Dabar prenumerata metams
kainuoja 45 JAV dol. (dešimt numerių).

– Kokius ryšius palaikai su
skaitytojais ir kaip juos palaiko-
te? Kokie skyriai, straipsniai, te-
mos susilaukia daugiausia dėme-
sio?

– Asmeniškai, man norėtųsi ar-
timesnio bendravimo su skaitytojais.
Iki šiol ryšys yra palaikomas laiškais,
elektroninėmis žinutėmis, susitikus
išgirsti, kad žmonės skaito, kai kurie
ir geru žodžiu pamini. Buvo ir vienas
kitas pristatymas mokyklose, bet jų
tikrai per mažai. Tikimės, kad arti-
miausiu laiku išspręsime šį trūkumą,
dabar tam rengiamės. Iki šiol redak-
cijoje nebuvo nė vieno etatinio darbuo-
tojo, o pati turėdama savo tiesioginį
darbą ir tik laisvalaikiu leisdama
„Ateitį”, nesuspėdavau net auto-
riams, rėmėjams ar platintojams pa-
dėkoti. Nuo liepos mėnesio pradėjo
dirbti administratorė, tad turime vil-
ties, kad šioje srityje pasitaisysime.

– Ar palaikai ryšį su kitų laik-
raščių ar žurnalų redakcijomis?

– Galiu pasidžiaugti, kad turime
bičiuliškų redakcijų, su kuriomis

bendradarbiaujame, palaikome ry-
šius. Pirmiausia paminėčiau inter-
netinį tinklalapį Bernardinai.lt. Čia
galime pasidalyti informacija, pa-
skelbti apie renginius, taip pat turi-
me savo atskirą rubriką, kuri taip ir
vadinasi „Ateitis”. Šioje rubrikoje pa-
teikiame straipsnius, kurie galėtų
būti įdomūs ne tik ateitininkams, bet
ir platesniam skaitytojų ratui. Nuo
liepos mėnesio mėginame sujungti ir
jų leidžiamo žurnalo „Kelionė” bei
„Ateities” platinimo tinklus. Drau-
giški santykiai su „Artuma” ir su
keletu rajoninių laikraščių, manau,
taip pat labai svarbu. Na, o kalbant
apie užsienį, turėčiau paminėti
„Draugą”, kuris pristato naujai išėju-
sius „Ateities” žurnalo numerius, yra
atviras visoms pasiūlytoms temoms,
ir „Amerikos lietuvį”, kuriam esame
dėkingi už mūsų žurnalo nemokamą
reklamavimą.

– Kokių naujovių įvedei nuo
savo redagavimo pradžios?

– Per pastaruosius trejus metus
daug kas pasikeitė žurnale. Kasmet
atsiranda vis naujų rubrikų, temų.
Džiugu, kad kai kurias jų pasiūlė stu-
dentai, ir patys rašo, pvz., „Tikėjimo”
rubrikoje yra straipsniai apie mažai
žinomus šventuosius. Be šios temos
„Tikėjimo’’ rubrikoje galima rasti
straipsnių bažnytinių metų temomis.
Negalime ateities kurti, nežinodami
savo šaknų, savo istorijos. Beveik
kiekviename numeryje skaitytojai ga-
li rasti rubrikas ,,PrisiMinkime” ir
„Atgal į Ateitį”. Pastarojoje iš anks-
tesnių „Ateities’’ numerių perspaus-
dinami straipsniai, kurie aktualūs ir
šiandien. Rubrikoje „Šiandien” –
aktualios temos; „Žaidimai Dievo

R. Sopranaitė (d.) ir Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė Laima Aleksienė
Dainavoje sendraugių ateitininkų stovykloje prie jaunųjų ateitininkų stovyklos
metu sukurtų koplytstulpių.



DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 12 d., treçiadienis 5

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

APIE B. NAINIO ÎSPÙDŽIUS IŠ LIETUVOS

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

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

Bronius Nainys straipsnyje „Po
šešių savaičių tėvynėje” (,,Draugas”,
2009 m. liepos 24 d.) aprašo savo įs-
pūdžius iš Lietuvos. Jis pastebi Lie-
tuvos žmonių susirūpinimą dėl blo-
gos ekonominės padėties, klausia, kas
dėl to yra kaltas. Jų pačių atsakymas:
Prezidentas, Seimas ir Vyriausybė.
Reikia tik pagalvoti, kas tas valdžias
išrinko? Tie patys tėvynainiai, kurie
dabar kalba apie šią blogą ekonomi-
ką. Gal pirmiausia reikėtų klausti,
kaip iš šios bėdos išbristi ir ką daryti,
kad tas nepasikartotų. Po to surasti
kaltininkus ir juos nubausti, jei tai
būtų įrodyta ir dokumentuota. Žmo-
nių skatinama, valdžia turėtų išleisti
naujus įstatymus, kad tas daugiau
nebeįvyktų.

Paminėtos Pakso, Uspaskicho ir
Valinsko pavardės bei „gelbėtojas”
prezidentas Valdas Adamkus. Neti-
kėtina, kad vienas prez. Adamkus bū-
tų nualinęs ir į krizę įgrūdęs mūsų
valstybę. Kodėl nepaminėta Brazaus-
ko pavardė, negi jis buvo toks puikus
prezidentas? Bet suprantu, tie ko-
mentarai nėra gerb. Nainio, jie yra
lietuvių, su kuriais Nainys bendravo
šešias savaites.

Tokiu pat atveju Amerikoje už
dabartinę Amerikos krizę atsakingas
turėtų būti tik vienas prezidentas G.
W. Bush? Dabartinė ekonominė krizė
klesti visame pasaulyje. Kur rasti kal-
tę: lengvai prieinami dideli paskolų
kiekiai; pinigų investavimas į blogas,
neapgalvotas, nepatikrintas akcijas
bei rinkas; namų pirkimai, neturint
nors 20 proc. įnašo bei nepatikrinto
uždarbio. Net nebuvo manyta, kad
vieną dieną toks išlaidus gyvenimas
baigsis. Štai matome, kas pasidarė
Amerikoje, tik vieni kinai šypsosi.
Bet ir jie nebenori daugiau skolinti
pinigų Amerikai. Lietuva dabar yra

toje pat padėtyje.
Nesuprantu, kodėl Nainys nepa-

tenkintas naujai išrinkta prezidente
D. Grybauskaite, kodėl, jo nuomone,
ji netinkama būti Lietuvos Preziden-
te? Norėčiau apie tai išgirsti. Tikiu,
apie tai norėtų sužinoti daug lietuvių
Lietuvoje bei visam pasaulyje. D.
Grybauskaitės priesaika buvo liepos
12 d. Nainio rašinys išspausdintas
liepos 24 d. Taigi, manau, kad jo nuo-
monė jau buvo seniai suformuota. Ci-
tuoju Nainio vieną sakinį: ,,O ar ne
naujo ‘gelbėtojo’ ieškodami, žaibo
greitumu tik per vieną ratą į prezi-
dento kėdę įsodino ir Lietuvoj pirmą
moterį – merginą  Dalią Grybaus-
kaitę?” Atrodytų, Nainys neturi pa-
garbos Lietuvos prezidentei. Dėl ko,
ar kad ji yra moteris, ar mergina, ar
Grybauskaitė? O kad per vieną ratą
ją žmonės išrinko, tai reiškia, kad
balsuotojai nerado kito kandidato,
net ir panašaus, už kurį norėjo bal-
suoti. Kiek atsimenu, buvo rašyta,
kad D.  Grybauskaitei teko 68 proc.
visų balsų. Leiskime prezidentei pa-
dirbėti nors pusę metų, tada, tikiu,
bus galima rasti ir pliusų, ir minu-
sų Jos darbe ir tada apie tai diskutuo-
ti.

Pažvelkim į Amerikos prez. B.
Obama 6 mėnesių atliktą darbą. Kaip
Nainys apibūdintų šį naują preziden-
tą? Jį tauta išrinko 52/48 balsų san-
tykiu, gaila, kad po tokio trumpo lai-
kotarpio, jei įvyktų balsavimas, tie
procentai pasikeistų atvirkščiai. Pre-
zidentų rinkimus demokratinėse
santvarkose leiskime apspręsti bal-
suotojams, nesvarbu, kokia būtų prieš-
rinkiminė propaganda – pasyvi ar ne-
pasyvi, išvystyta paveikti piliečius.

Bronius Satkunas
Richmond, Virginia

VILNIUS ÕOKA, O KAIMAS RAUDA
Šią vasarą lietuvaičiai iš visų pa-

saulio kampų dideliais srautais lėkė į
didžiausius atlaidus Vilniuje: 1000
metų; 100 metų; sportas; dainų šven-
tė; PLB seimas ir pan.

Vilnius blizga, žiba, tviska... O
Lietuvos kaimas – užmirštas, prager-
tas, apleistas – rauda ir verkia...

Nė vienoje kalboje, nė vienam pa-

moksle nebuvo paminėtas mirštantis
Lietuvos lopšys – kaimas.

Brazdžionis kadaise rašė:

„Tėviškės liūdnas atšlaimas,
O buvo ten buvo gražu”. Amen.

Antanas Klimas
Rochester, NY

ÑMOGUI LENGVA SUKLUPTI
Senas mūsų senolių priežodis

sako, kad ir arklys su keturiomis ko-
jomis suklumpa, o žmogus, turėda-
mas dvi kojas, gali net dažniau su-
klupti.

Petro Petručio pastaba, išspaus-
dinta „Drauge” apie poetų „atran-
ką”, nustebino daugelį skaitytojų. Jo
sakymas, kad tai yra kultūros nuos-
mukis ir logikos stoka – yra neteisin-
gas. Poezija yra menas, tarnaujantis

žmogui ir Dievui, o jos kūrėjai –
Dievo apdovanoti talentai. Kultūros –
vienu ir dviem sakiniais – neįmano-
ma apibūdinti, o logika yra išminties
mokslas ir šiuo žodžiu lengvai švais-
tytis negalima. Taigi (kad ir norė-
tumėm) – nepykime. Žmogus turi tik
dvi kojas – jam lengva suklupti.

Algimantas Juškys
Chicago, IL

SUDARKYTA LIETUVIÛ KALBA
Atsiverčiau romaną „Kamilė nori

mirti”. Kiek daug jame radau žodžių,
kurių nesu girdėjęs, nesupratau, ką
jie reiškia.

Nežinau, ar yra naujų žodžių žo-
dynas. Keliavau po Lietuvą ir tiek
daug verslų pavadinimų negalėjau
suprasti. Štai ant lango krautuvės
užrašyta „Bakalėja”. Kadangi buvo
uždaryta, taip ir nesužinojau, ką jie
ten parduoda. Štai skelbimas kvie-

čiantis į „Šou”. Esu kanadietis, tai tą
žodį supratau. 

Gaila, kad tokia graži mūsų kal-
ba ir mes stengiamės ją pakeisti.
Spaudoje daug rašoma apie mūsų ra-
šybą, bet niekas nekreipia dėmesio į
tai. Jei norime būti geri lietuviai,
stenkimės ir taisyklingai lietuviškai
kalbėti.

Stasys Prakapas
Toronto, Canada

Alekso Vitkaus straipsnio ,,Kas
vyko Lietuvoje ir pasaulyje prieš 100
metų?” (,,Draugas”, 2009 m. rugpjū-
čio 6 d.) pavadinimas turėtų būti:
,,Kas vyko Lietuvoje ir pasaulyje
prieš 1000 metų?” Atsiprašome au-
toriaus. 

Stasė Vaišvilienė straipsnyje
„Montessori Šiaulių pedagoginiame
u-te” („Draugas”, 2009 m. liepos 24
d.) buvo pajauninta. Turėtų būti 75-
eri metai.

Redakcija

Klaidû atitaisymas

R. Sopranaitė su Žibute Kisieliūte sendraugių ateitininkų stovykloje Dainavo-
je.                                                                     R. Kubiliūtės nuotraukos 

laukuose’’ – jaunųjų kūryba; „Susi-
Pažinkime’’ – pristatomi jauni, talen-
tingi žmonės, kurie kalba apie krikš-
čioniškas vertybes; „Iniciatyvos” – pris-
tatomi pavienių žmonių, organizacijų
įdomūs sumanymai; „UžSienyje” –
pristatoma veikla užsienyje; „Ne-
Kasdienybė” – spausdinami renginių
aprašymai. Yra ir daugiau rubrikų:
„Skaitykla’’, „Įspūdžiai” ir kt.

O didžiausias kiekybinis pasikei-
timas, kad šiais metais esame pasiry-
žę išleisti dešimt numerių per metus.
Anksčiau žurnalas eidavo kas ketvir-
tį, pernai – kas antrą mėnesį. Žurna-
lo apimtis – 64 puslapiai.

– Ar „Ateities” žurnalas turi
ar turės savo tinklalapį? Ar gal-
vojate spausdinti straipsnius pa-
raleliai?

– Prieš savaitę pradėjo veikti
„Ateities” tinklalapis www.zurnalas
ateitis.lt. Jis dar nėra iki galo sutvar-
kytas, bet, tikimės, kad artimiausiu
metu tai padarysime. Stengsimės, kad
informacija, straipsniai būtų kuo daž-
niau atnaujinami. Pirmiausia dėsime
informaciją ir aprašomuosius straip-
snius – tai, kas greitai „sensta”, o ki-
tus straipsnius pateiksime vėliau. 

– Kokią ateitį numatai „Atei-

ties” žurnalui? Katalikiškos
spaudos? 

– Tikiu, kad „Ateitis” savo šimt-
mečio ne tik sulauks, bet ir atjaunės,
pasidarys dar aktualesnė, įvairesnė,
padidės skaitytojų ratas. Visi leidiniai
šį laikotarpį įvardija kaip sunkmetį,
bet kadangi „Ateitis” niekad nebuvo
pelninga, pasiturinti, visada buvo sun-
kumų užgrūdinta, tai vietoj dejonių,
manome, kad turime dirbti, stengtis ir
augti. Manau, kad „Ateitis” turi atei-
tį ir ateitis gali būti tik su „Ateitimi”.

Gaila, kad prieš keletą metų bu-
vo nutraukta „Katalikų pasaulio”,
„Sandoros”, „Žemės druskos”, „Lux”
leidyba. Vienu metu atrodė, kad lik-
sime visai be katalikiškų žurnalų, bet
dabar galime pasidžiaugti, kad „Ar-
tuma” pasiekia nemažai Lietuvos pa-
rapijų. Prieš porą metų Bernardi-
nai.lt redakcijos pradėtas leisti žur-
nalas „Kelionė” skaitomas ir vertina-
mas ne tik tikinčiųjų, bet ir tarp ieš-
kančiųjų kelio į Dievą. Džiaugiuosi,
kad katalikiškų leidinių leidėjai ne
varžosi tarpusavyje, o padeda vieni
kitiems. 

– Ačiū už pokalbį.

Kalbino 
Ramunė Kubiliūtė
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Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Teisingumo ministras siūlo nota-
rams suteikti naują funkciją – tvir-
tinti dokumentus pažyma ,,Apostille”.

Dokumentų tvirtinimas pažyma
,,Apostille” – tai dokumente esančio
parašo, pasirašiusio asmens pareigų
ir antspaudo tikrumo patvirtinimas
specialia pažyma. Ši žyma reikalinga
tam, kad Lietuvoje išduotus doku-
mentus galėtų svarstyti kitų valsty-
bių, kurios yra Hagos konvencijos da-
lyvės, įstaigos, ir šie dokumentai su-
keltų teisines pasekmes.

Šiuo metu tokią dokumentų tvir-
tinimo funkciją atlieka Užsienio rei-
kalų ministerijos Konsulinio departa-
mento specialistai.

Suteikus šią funkciją notarams,
asmenims būtų sudaryta galimybė
patvirtinti dokumentus pažyma
,,Apostille” ne vienoje vietoje, o pas
bet kurį notarą, kurių Lietuvoje šiuo

metu yra 267.
Priėmus įstatymo projektą, šiuos

veiksmus atliks notarai, imdami tei-
singumo ministro nustatyto dydžio
atlygį. Šiuo metu už dokumento tvir-
tinimą pažyma ,,Apostille” Konsuli-
niame departamente imamas 35 litų
konsulinis mokestis.

Patikėjus šią funkciją ir nota-
rams, Konsuliniame departamente
pažyma ,,Apostille” būtų tvirtinami
tik iš konsulinių įstaigų persiųsti do-
kumentai, t. y. apie 5 proc. visų tvirti-
namų dokumentų.

Iki šiol vidutiniškai per metus
Konsulinio departamento specialistai
pažyma ,,Apostille” patvirtina apie
11,000 dokumentų.

Tvarka, kai dokumentų tvirtini-
mą ,,Apostille” žyma atlieka notarai,
galioja Švedijoje, Suomijoje, iš dalies
– Ispanijoje, artimiausiu metu tai da-
ryti planuoja ir Estijos notarai.

Laukiama užsienio investicij¨ gausosVilnius, rugpjūčio 11 d. (Bal-
sas.lt) – Nuo šių metų liepos Lietuvos
kariuomenėje nebelikus šauktinių,
norinčių tapti profesionaliais kariais
– begalė.

Anot Karo prievolės administra-
vimo tarnybos, pernai panašiame
konkurse atrinkta ir tarnybą pradėjo
maždaug 1,000 karių, šiemet planuo-
jama įdarbinti dar kelis šimtus.

Profesionaliais kariais gali tapti
sveiki vyrai ir moterys nuo 18 iki 40
metų, turintys ne mažesnį kaip 10
klasių išsilavinimą. Pirmenybė tei-
kiama baigusiems aukštąjį mokslą,
turintiems radioelektroniko specialy-
bę, vairuotojo pažymėjimą, kinolo-
gams. Didelis privalumas – dalyvavi-
mas savanoriškų pajėgų veikloje, anks-
čiau tarnybą atlikusiems šauktiniams.

Lietuvos kariuomenę dabar su-
daro apie 7,500 profesionalių karių ir

dar maždaug 4,000 savanorių.
„Turime apie 300 sudarytų bylų

ir tuos žmones, jei tiktų, galėtume
imti, tačiau yra tam tikra atrankos
sistema. Iš tų 300 liepos mėnesį priė-
mėme 30. Galime paskaičiuoti – 10 į
vieną vietą. Eilinio kario, priimto į
profesionalią tarnybą, pajamos šiuo
metu yra apie 2,000 Lt”, – sako To-
mas Pilvinis, Lietuvos karo prievolės
administravimo tarnybos viršininkas.

Su atrinktaisiais sudaroma 4 me-
tų sutartis. Tačiau ji sudaroma tik su
tais, kurie atlaiko visą trijų mėnesių
mokymo kursą.

Būsimieji profesionalai Ruklos
mokomajame pulke turi išmokti ne
tik karybos, tačiau ir paprasčiausių
higienos įgūdžių. Karininkai sako,
kad ne visi atlaiko mokymo tempą,
pernai kelios dešimtys karių jau po
priesaikos pasakė „ne”.

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (BNS) –
Antradienio rytą Vilniuje, Valdovų
rūmuose, mirė statybininkas. Tai pa-
tvirtino Valdovų rūmų statybos va-
dovas Paulius Gintvainis.

Pasak P. Gintvainio, 1983 metais
gimęs ,,Panevėžio statybų tresto” sta-
tybininkas mirė netikėtai sukniubęs
viename iš rūmų korpuso viduje. Jo
teigimu, nelaimė nesusijusi su darbų
saugos pažeidimais.

,,Tai nebuvo nelaimingas atsiti-
kimas. Jam pasidarė bloga, jis sušuko
ir sukniubo. Kolegos jį už pažastų pa-
guldė, buvo iškviesta greitoji pagalba,
tačiau nei kolegoms, nei medikams jo
atgaivinti nepavyko”, – teigė statybų
vadovas.

Anot P. Gintvainio, nelaimė ga-
lėjo būti susijusi su mirusiojo širdies
problemomis.

Šiuo metu darbai toje pastato
dalyje, kur įvyko nelaimė, sustojo, po
truputį jie vyksta kitose rūmų vieto-
se, nors darbuotojai vis dar yra su-
krėsti.

Apie nelaimę buvo pranešta dar-
bų saugos specialistams, į vietą atvy-
ko policijos pareigūnas.

Visiškai atstatyti ir įrengti Val-
dovų rūmus buvo planuojama liepos
6 d. per oficialias Lietuvos tūkstant-
mečio iškilmes, tačiau dėl lėšų sty-
giaus darbai dar nebaigti.

Prieštaringai vertinamas Valdovų
rūmų atkūrimas yra vienas didžiausių
kultūros srities investicinių projektų
nepriklausomos Lietuvos istorijoje –
jiems pastatyti, eksponatams įgyti ir
administruoti jau išleista keli šimtai
milijonų litų.

Kolegijose liko daug laisvû vietû�

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Anksčiau ,,iki begalybės” trukusių
detaliųjų planų tvirtinimo procedūrų
laikas trumpinamas iki pusmečio.
Taip pat sudaroma galimybė paraiš-
kas detaliajam planui padavusiems
vilniečiams internete stebėti, kaip sa-
vivaldybės kabinetais juda jų doku-
mentai.

Vilniaus miesto meras Vilius Na-
vickas naująją tvarką palygino su
traukinio grafiku. ,,Pavyzdžiui, yra
traukinys iš Vilniaus į Kauną ir yra
numatyta, kada kurioje stotelėje jis
turi būti. Vėluoti jis negali”, – pateikė
palyginimą V. Navickas.

Į klausimą, kiek laiko anksčiau
detalieji planai keliaudavo savivaldy-
bės koridoriais, Vilniaus miesto vice-
meras Gintautas Babravičius atsakė:
,,Iki begalybės”.

Meras piktinosi, jog pasitaikyda-
vo atvejų, kai biurokratui surinkti

keletą parašų prireikdavo savaitės.
,,Dabar yra numatyta laikas – trys
dienos, jeigu darbuotojas per tą laiką
nesurinks visų reikalingų parašų,
departamento vadovai įvertins jo su-
gebėjimus dirbti, o kita vertus, pilie-
tis ar įmonė, kuri kreipiasi, atsiųs
mums raštą: ‘Žiūrėkite, jūs nevykdote
savo pareigų’”, – aiškino V. Navickas.

Vilniaus miesto savivaldybės
Miesto plėtros departamento direkto-
riaus pavaduotojas Aurelijus Stapu-
lionis teigė, jog spragų detaliųjų pla-
nų rengime pasekmės – karčios. 

,,Pasižiūrėkite, kokiame lygyje
yra investicijos. Tai yra būtent dėl to,
kad yra spragų detaliųjų planų ren-
gime. Ir čia tik nuo mūsų priklauso,
kaip galima padaryti, kad investuoto-
jai neišvažiuotų iš Vilniaus miesto.
Galų gale ir mūsų vietos investuoto-
jai kuo greičiau įgyvendintų savo
planus”, – teigė A. Stapulionis.

Si∆loma leisti notarams tvirtinti
dokumentus ,,Apostille” pažyma

Valdovû rùmuose mirè statybininkas

Norinçiû tapti profesionaliais kariais netrùksta�

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (Delfi.lt)
– Išankstiniais duomenimis, po papil-
domo priėmimo kolegijose maždaug
pusė laisvų studijų krepšelių liko ne-
panaudota.

Pasak papildomo priėmimo orga-
nizatorių, dėl universitetuose likusių
maždaug 300 nemokamų vietų buvo
stipriai varžomasi, ir nė vienos neliko
laisvos.

Tačiau kolegijose iš viso nepa-
naudota maždaug pusė studijų krep-
šelių. Jų buvo likę daugiau nei pus-
trečio tūkstančio. Sunkiausiai stu-
dentus sekėsi rinkti į technologijos

specialybes.   
Pastebima, kad kolegijose laisvas

vietas pildė studentai su itin žemais
balais. Pasak bendrąjį priėmimą or-
ganizuojančios sąjungos prezidento
Prano Žiliuko, didelis skirtumas tarp
balų universitetuose ir kolegijose ro-
do, kad visuomenėje ir toliau, nepai-
sant padidintos valstybės paramos
kolegijoms, vyrauja siekis įgyti uni-
versitetinį išsilavinimą.

Tuo metu skelbiama, kad šiemet
maždaug trečdaliu padaugėjo norin-
čių mokytis profesinėse mokyklose. 

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (Delfi.lt) – Rudenį Trakų salos pilies III-ame aukš-
te bus atidaryta paskutinioji iš penkių visiškai atnaujintų salių. Joje šiuo metu
ruošiama nuolatinė ekspozicija. Ruošiamoje ekspozicijoje – Salos pilies res-
tauravimo darbai XX amžiuje. Pirmąkart bus pristatomi Salos pilies maketai
prieš ir po restauracijos. Dar ketinama parengti atskirą ekspoziciją, skirtą tau-
tinėms mažumoms – totoriams ir karaimams.       Delfi.lt nuotr.

Detalieji planai sostin∂je – per pusmetî

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (Alfa.lt)
– Kitų metų pradžioje Lietuvoje gali
padaugėti ,,plyno lauko” ir kitų inves-
ticijų. Investavimu Lietuvoje ypač do-
misi Didžiosios Britanijos bendrovės.

Kitą savaitę Ūkio ministerija ir
šiuo metu Didžiojoje Britanijoje vei-
kiantys investuotojai pasirašys keti-
nimų protokolą dėl investicijų sta-
tant aliuminio profilių gamyklą.

„Pirmoje projekto dalyje investi-
cijos būtų tarp 9 ir 9,5 milijonų eurų.
Tai bus aliuminio detalių gamykla.
Pradžioje planuojame įdarbinti 60
žmonių. Dabar renkamės, kur statyti
– Panevėžio ar Alytaus pramoni-
niuose parkuose”, – sako Umberto
Cisotti, „US Aviation Technology
LLD” pagrindinis akcininkas.

Jei viskas klosis gerai, gamybą
planuojama pradėti per metus.

Investicijų žada ir kitos bendro-
vės. Pasak Didžiosios Britanijos
bendrovės „Equity and Grant Ltd”,
kuri šios šalies įmonėms padeda ieš-
koti, kur plėstis, artimiausiu metu
bendrovė „No-Burn Europe”, PINQY
gesintuvų platintoja, šiuos produktus
kartu su lietuvių partneriais norėtų
gaminti Lietuvoje.

„Kol kas mes dar tik kalbame
apie investicijų dydį, bet investicija
būtų labai didelė. Šimtai milijonų”, –
teigia Mark Gaskell, „Equity and
Grant Ltd” vykdomasis direktorius.

Kartu su lietuvių partneriais mū-
sų šalyje norėtų investuoti ir bendro-
vė „Meditrox”, kuri čia gamintų apa-

ratus, naikinančius bakterijas ligo-
ninėse.  

„Pradinės investicijos būtų maž-
daug 15 mln. dolerių, galbūt daugiau.
Tačiau tai būtų ilgalaikis projektas, ir
sukurta vertė gali būti skaičiuojama
šimtais milijonų”, – sako M. Gaskell.

„Meditrox” atstovai jau viešėjo
Lietuvoje ir rugsėjį ketina galutinai
pasirinkti, su kuriais lietuvių part-
neriais dirbs. Bendrovė „Centri-
komp” mūsų šalyje taip pat su part-
neriais norėtų gaminti turbinas.

Ūkio viceministras pripažįsta,
kad minėtoms bendrovėms ar jų part-
neriams Lietuvoje investicijoms pa-
skatinti greičiausiai bus suteiktos ne-
atlygintinos paskolos iš Europos Są-
jungos fondų.

„Taip mes galime padėti, nes pro-
jektai pakankamai įdomūs Lietuvai ir
gana aukštos technologijos. Ne visais
atvejais, bet yra ir aukštų technolo-
gijų, ir darbo vietų, ir svarbiausia,
kad tai ilgalaikiai ir konkurencingi
tarptautinės rinkos požiūriu projek-
tai”, – tvirtina ūkio viceministras Ar-
noldas Burkovskis.

Tačiau, pasak A. Burkovskio,
šiuo metu kalbamasi ir dėl stambes-
nių investicijų. Esą yra net 12 pro-
jektų, kai kurios investicijos net
stambesnės nei „Barclay’s” banko ža-
damos 170 mln. litų investicijos.

Penktadienį viceministras buvo
susitikęs su amerikiečių investuoto-
jais. Kada galima laukti konkretesnių
rezultatų, kol kas neskelbiama.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Padid∂jo îtampa tarp Rusijos ir Ukrainos 

MIUNCHENAS
Vokietijos teismas 90 metų bu-

vusį armijos vadą nuteisė kalėti iki
gyvos galvos už tai, kad 1944 m. vie-
name Italijos kaime keršijant už na-
cių karių nužudymą jo įsakymu buvo
surengtos civilių gyventojų žudynės.
Pietinio Miuncheno miesto teismas
nuteisė Josef Scheungraber už de-
šimties žmonių nužudymą per masi-
nes žudynes, per kurias iš viso buvo
nužudyti 14 Kortonos Falcano kaimo
Toskanoje gyventojų.

MASKVA
Rusija ,,patenkinta” Tailando

teismo sprendimu atmesti JAV pra-
šymą išduoti įtariamą rusų ginklų
prekeivį Viktor Bout, pranešė Rusijos
užsienio reikalų ministerijos atstovas
spaudai. ,,Viliamės, kad V. Bout grei-
tai galės grįžti namo”, – sakė Igor
Liakin-Frolov. Jungtinės Valstijos no-
rėjo teisti V. Bout, pramintą ,,mirties
pirkliu”, dėl sąmokslo parduoti mili-
jonų dolerių vertės ginklus Kolumbi-
jos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų
(FARC) kovotojams, kurie, pasak
Washington, galėjo būtų panaudoti
žudyti amerikiečius.

JAIDZU
Centrinę Japoniją antradienį su-

krėtė stiprus žemės drebėjimas, per
kurį buvo sužeista daugiau kaip 100
žmonių, susidarė žemės nuošliauža ir
sustojo atominė elektrinė ir greitųjų
traukinių eismas, pranešė pareigū-
nai. Per 6,4 balo stiprumo drebėjimą
Tokijuje ir aplinkiniuose rajonuose
svyravo pastatai, nuo lentynų krito
daiktai, o žmonės pašoko iš miegų.

KABULAS
Afganistane per tris atskirus iš-

puolius žuvo 3 JAV kariai, pranešė
NATO kariškiai, kai, artėjant rugpjū-
čio 20 d. rinkimams, imta aktyviau
pulti vietoves, kuriose įsitvirtinę su-
kilėliai. Minimos aukos žuvo šešta-
dienį, sekmadienį ir pirmadienį per
sukilėlių išpuolius pietinėje Afganis-
tano dalyje, sakoma NATO vadovau-
jamų Tarptautinių saugumo para-
mos pajėgų (ISAF) pranešime.

DUBAJUS
Kuveite sužlugdytas, kaip įtaria-

ma, ,,al Qaeda” išpuolis prieš JAV ka-
rinę bazę, sulaikyti 6 sąmokslą rezgę
šios šalies piliečiai, pranešė televizija
,,Al Arabiya”, remdamasi vyriausy-
bės pareiškimu. Anot Vidaus reikalų
ministerijos, minėtieji 6 kuveitiečiai
planavo pulti valstybės saugumo įs-
taigas ir kitus vyriausybinius pasta-
tus. Kuveite yra apie 15,000 JAV ka-
rių. Šis naftos turtingas emyratas
Persų įlankos regione taip pat yra
tranzito punktas tūkstančiams į Ira-
ką ir iš jo vykstančių amerikiečių.

GOMA
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton paragino Mianmaro valdžią
paleisti dar pusantrų metų namų
arešto nuteistą Nobelio taikos premi-
jos laureatę Aung San Suu Kyi, ku-
riai Mianmaro teismas už vidaus sau-
gumo įstatymo pažeidimą skyrė 18
mėnesių laisvės atėmimo bausmę. H.
Clinton taip pat pareikalavo, kad ka-
rinė chunta paleistų amerikietį John
Yettaw, nuteistą 7 metams už tai, kad
slapta pateko į arešto sąlygomis gyve-
nančios demokratinio judėjimo vadovės
Aung San Suu Kyi namus.

KINŠASA
Hillary Clinton per kelionę Afri-

koje atvirai parodė susierzinimą, ku-
rį sukėlė studento užduotas klausi-
mas apie jos vyro pažiūras, kuriam ji
griežtai atsikirto, kad yra JAV diplo-
matijos vadovė. Kinšasoje vykusiame
atvirame forume, kuriame JAV vals-
tybės sekretorė bendravo su jauni-
mu, universiteto studentas uždavė
klausimą, ką galvoja ponas Clinton
apie Kinijos ir Pasaulio banko veiklą
Kongo Demokratinėje Respublikoje.
H. Clinton griežtai atsakė: ,,Mano
vyras nėra valstybės sekretorius. Aš
esu. Jei klausiate mano nuomonės,
pasakysiu ją.” 

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

Mir∂ JAV prezidento 
J. F. Kennedy sesuo 

AZIJA

Boston, rugpjūčio 11 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Garsi neįgaliųjų teisių
aktyvistė Eunice Kennedy Shriver,
kuri yra nužudytojo JAV prezidento
John F. Kennedy sesuo, antradienį,
būdama 88 metų amžiaus, mirė.

Vienos garsiausių Amerikos XX
a. politinių šeimų atstovė E. Kennedy
Shriver, kuri įsteigė specialiąsias
olimpines žaidynes, mirė ligoninėje.

,,Jos darbas pakeitė šimtų mili-
jonų žmonių gyvenimą visame pasau-
lyje ir jie savo ruožtu yra gyvasis jos
palikimas”, – sakoma šeimos prane-
šime, paminint jos darbą su neįga-
liaisiais.

Prie E. Kennedy Shriver mirties
patalo budėjo jos vyras Robert Sar-
gent Shriver, kuris 1972 m. buvo kan-
didatas į JAV viceprezidentus, taip
pat vadovavo Taikos korpusui ir buvo
vienas iš šios tarptautinės organiza-
cijos įkūrėjų. Prie prezidento sesers,
kuri pastaraisiais metais patyrė kele-
tą insultų, taip pat buvo atvykę jos
vaikai ir vaikaičiai, California valsti-
jos gubernatorius A. Schwarzenegger.

Eunice buvo penktoji iš devynių
Joseph P. Kennedy ir jo žmonos Rose
atžalų, iš kurių šiuo metu tebegyvena
tik Massachusetts valstijos senato-

rius Edward Kennedy, šiuo metu be-
sigydantis nuo smegenų vėžio.

Tarp jos brolių yra J. F. Kennedy,
kuris 1960 m. buvo išrinktas JAV
prezidentu, o 1963 m. nužudytas,
taip pat – New York atstovavęs sena-
torius Robert, kurio prezidentinė
kampanija nutrūko, kai jis 1968 m.
buvo nužudytas.

E. Kennedy dėl dešimtmečius
trukusios savo kovos už liberalų rei-
kalą, tarp jų – sveikatos apsaugos
pertvarką, yra laikomas Demokratų
partijos patriarchu.

Pati E. Kennedy Shriver labiau-
siai pagarsėjo dėl jos pastangų įsteigti
Specialiąsias olimpines žaidynes. Ko-
vai už neįgaliųjų teises ją iš dalies
įkvėpė sutrikusio intelekto vyresnės
sesers Rosemary patirtos kančios. 

1968 m. E. Kennedy Shriver Či-
kagoje surengė pirmąsias specialią-
sias olimpines žaidynes. Dvi dienas
vykusios žaidynės pritraukė daugiau
nei 1,000 dalyvių iš 26 valstijų ir Ka-
nados.

Tarp E. Kennedy Shriver vaikų
yra buvusi televizijos žurnalistė Ma-
ria, kuri yra ištekėjusi už California
valstijos gubernatoriaus Arnold
Schwarzenegger.

RUSIJA

AFRIKA
E. Kennedy Shriver su vyru Robert Sargent Shriver.               SCANPIX nuotr.

Maskva, rugpjūčio 11 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev vaizdo tinklarašty-
je paaiškino priežastis, dėl kurių jis
nusiuntė atvirą laišką savo kolegai
Ukrainoje Viktor Juščenka.

Kreipimesi į interneto vartotojus
D. Medvedev pažymi, kad ,,tai – ne
eilinis dokumentas, jame yra nema-
žai sudėtingų nemalonių Ukrainos
aukščiausios politinės vadovybės
veiksmų vertinimų”.

,,Pastaruoju laiku Ukrainos ir
Rusijos visuomenė pareiškia, kad jai
kelia nerimą mūsų dvišaliai santy-
kiai”, – sako Rusijos prezidentas.

,,Kaip pripažino patys Ukrainos
politikai, jų lygis neregėtai žemas, su
tuo sunku nesutikti. Įtampa Rusijos
ir Ukrainos santykiuose iš tikrųjų
itin didelė”, – sako jis.

Drauge D. Medvedev įsitikinęs,
kad ,,mūsų santykiai su Ukrainos liau-
dimi išgyvens bet kurias problemas”.

,,Jų neįmanoma sugriauti sava-
naudiškais politikų, permainingos
pasaulio konjunktūros interesais, kai

kurių vadovų klaidomis, juo labiau
paskandinti pavienių politikų plepa-
luose ir neva istoriniuose tyrimuose”,
– pareiškė Rusijos prezidentas.

D. Medvedev įsitikinęs, kad šiuo-
se santykiuose ,,turi ateiti nauji lai-
kai”. ,,Tačiau esant dabartinei padė-
čiai, – nurodo prezidentas, – nu-
sprendžiau nesiųsti į Ukrainą mūsų
ambasadoriaus.”

Pasak valstybės vadovo, amba-
sadorius ,,pradės dirbti vėliau, konk-
retus laikas bus nustatytas atsižvel-
giant į tolesnę mūsų santykių plėtotę”.

Tuo tarpu deputatas iš susivieni-
jimo ,,Mūsų Ukraina-Liaudies savigy-
na”, prezidentą remiančios grupės
,,Už Ukrainą” narys Andrij Parubij
mano, kad atviras Rusijos prezidento
kreipimasis į Ukrainos vadovą rodo,
jog Maskva suinteresuota daryti įta-
ką prezidento rinkimų kampanijai
Ukrainoje. Pasak jo, Rusija ,,darė ir
darys viską, kas įmanoma, kad at-
vestų Ukrainoje į valdžią parankų
Kremliui kandidatą, kuris galėtų būti
gerokai palankesnis”.
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DIDŽIŲJŲ ŠELVIŲ VAIZDAI

Iš konkurso, skirto A. Vaičiulaičio atminimui, 
dalyvių kūrybos

Joana

Joana, kaip gražiai skamba tavo vardas. Žinau, ir mano toks turėjo būt, bet
tėvas jį pamiršo, kol nuėjo išrašyti mano metrikus. 
Skaitau ir skaitau Tau skirtus žodžius. Kažkodėl byra ašaros. 
Man niekada niekas nėra to sakęs. Žinau, niekada nepasakys. 
Tuos žodžius regiu kaip švelnų žolės prisilietimą ar vėjo šiurenamas smilgas,
šiltus lietaus lašiukus vasaros naktį, šulinio svirties girgždėjimą, dobiliukus
kalne, gležną vijoklį, girgždančias daržinės duris, pienes pakelėje. 
Staiga sielą aplanko dvasios ramybė. Akimirka pilnatvės, meilės. Nušvinta
diena. 
Galgi ir gyvenimas dar gali nušvisti. Reikia labai pasistengti. Meilei neturėtų
būti nei pradžios, nei pabaigos. Aš noriu tuo tikėti. Aš tikiu. 
Rašyti meilės laišką reikia kasdien. Meilė keičia likimus. Kartais skaudina,
kartais sujungia visam gyvenimui. 
Jus ji sujungė amžinai. Viskas telpa tame kalbėjime. 
Meilė. Duona. Šiltos vasaros naktys. Lietaus lašeliukai. 
Koks nepakartojamas tas kalbėjimas tau, Joana. 
Dieve, kokia turėtum būti laiminga. 
Kaip reikėjo mylėti, kad taip parašytum. 
Danguje, žemėje ir po žeme gieda tau paukščiai, Joana. 
Ar juos dar girdi? Visur esanti, Joana. Visur mylima. 

(Pagal A. Vaičiulaičio
kūrinį „Joana”) 

Žemei                                                 Janina Kurtinaitienė

Ateisiu iš ilgo laukimo, 
Iš balto gegužio sapno, 
Garuojančiuos tavo arimuos 
Klausysiu, ką grūdas sako. 

Prigludęs prie tavo krūtinės, 
Apglėbsiu grumstą ir akmenį, 
Berželį ir dangų gimtinės, 
Purienom paženklintas pakeles... 

Pašauksiu iš balto debesio 
Neramų pavasario šuorą – 
Tegul ryto pasakoj stebisi, 
Kaip grūdas brandina duoną. 

Te vasaros dienos varžysis 
Ir dovanas kraus ant stalo, 
Kad rudenio šventėn sugrįžęs, 
Gerumą pagarbinčiau Tavo... 

Romualdas Ivanauskas 

Jau trečią kartą Antano Vaičiulaičio tėviškės sodyboje, Vilkaviškio Didžiųjų Šelvių rajone, birželio 27 dieną susirinko jauni ir
seni paminėti rašytojo klasiko gimtadienį ir dalyvauti konkurse „Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo širdyje tavęs didžiai pasi-
genda“. Konkurse dalyvavo Suvalkijos mokiniai ir suaugusieji. Skambėjo literatūriniai kūriniai, dainos, sodybą puošė dailės
darbeliai. Šį metinį konkursą A. Vaičiulaičiui atminti įsteigė ir remia A. Vaičiulaičio dukros ir giminės, rengia rajono savival-
dybės Švietimo skyrius, Suvalkijos (Sūduvos) regioninis kultūros centras ir Vilkaviškio krašto muziejus.

Parengė Joana Vaičiulaitytė-Buivienė

Jauni mokinukai, mokytojos kartu su Joana Vaičiulaityte-Buiviene.
Suaugusių grupės laimėtojai prie Antano Vaičiulaičio paminklo: Vladas Bura-
gas, Janina Kurtinaitienė ir Romualdas Ivanauskas.

Antanui Vaičiulaičiui 
– 103 (akrostichas) 

Ar VAKARAS SARGO NAMELY 
Nujausti galėjo, su kuo 
Turėsi dalintis tą kelią? 
Ar MŪSŲ MAŽOJI SESUO, 

Nakties trumpiausios dovanota, – 
Už Teiberių ilgai lynos! – 
Ir KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA, 
VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS?.. 

Antano AMERIKOS BALSAS – 
Iš tolių miglotų – namo! 
Čia šnektos – lietuviškai skalsios 
Ir lūkestis – tartum akmuo... 

Užgijo, viltim užsitraukė 
Lietuviško žodžio žaizda: 
AIDAI bris rasotom palaukėm 
Ir sodžių pasieks visada. 

Čia, saulėje virpančiam klony, 
Išnyra staiga traukiniai – 
Už talentą KNYGOS IR ŽMONĖS 
Ilgai Tave mena. Seniai. 

Vladas Buragas 

Į Didžiuosius Šelvius

Mėnesienos takais sugrįžti kaip
kadais 
Vėl į vienkiemį – mylimą, gražų... 
Pievos kvepia medum ir rasotais
žiedais, 
Pirkios dūmas į debesį nešas. 
Nors Tavęs čia nėra, bet kasmet
pareini 
Vis birželį prieš Joninių dieną. 
Mūs – visų – širdyse, atminty
gyveni, 
Žodžio skambesiu šildai ne vieną. 
Ties Didžiaisiais Šelviais sukalena
gandrai, 
Žvelgia naujos gyvybės žydrynėn, – 
Jos vieninga vora drąsiai, veržliai,
bendrai 
Išplasnos, kaip ir Tu, iš gimtinės. 
Gandras plunksną numes, kad galė-
tume mes 
Tavo amžiną metraštį tęsti, – 
Pažymėsim kovas, jų datas ir dėmes, 
Jeigu tektų kartoms apsispręsti. 

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė 

Ąžuolo didybėj likai

Ten Tavo kaimas, pievos išbraidytos, 
Po ąžuolu svajota vasarom karštom 
Ir Tavo ten vaikystės žingsnis greitas, 
Mintis, pakilusi iš sielos gilumos. 

Į baltą lapą sugulė novelės, 
Raginio vardas slėpė visa tai, 
Tačiau didybės niekad nepaslėpsi, 
Iškilęs ąžuolo didybėje likai. 

Dar Tavo dvasią mena klėties kertės 
Ir sodas girdi žingsnį vakare, 
Ir aš galiu pajusti Tavo mintį – 
Prie ąžuolo prigludęs vakare. 

Justas Kurtinaitis 

Praėjusiais metais buvo įkurtas A. Vaičiulaičio 
tėviškės labdaros ir paramos fondas. Jo sąskaitoje 
sukauptas lėšas numatyta naudoti populiarinant A.

Vaičiulaičio atminimą, rengiant kultūrinius, pažintinius
renginius apie rašytoją, remiant jo tėviškės sodybos 

restauraciją, užsiimant leidyba ir kt. 
A. Vaičiulaičio tėviškės labdaros ir paramos fondo

sąskaita „Swedbanke” yra LT327300010107701199,
fondo kodas – 301696065. Galintys prašomi prisidėti

prie A. Vaičiulaičio atminimo puoselėjimo. 
Direktorė Zita Rimkuvienė, 
el. p.: sitarim@gmail.com
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

SIÙLO DARBÂ

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
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JONAS V. PRUNSKIS, MD
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ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
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Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

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

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Senstant laimės daugėja 

LITHUANIAN INTERPRETERS
AND TRAN SLA  TORS needed to

work part time for the Circuit Court
of Cook County. Call Ready Made

Staffing (312)341-0069.

Dauguma žmonių sendami tam-
pa laimingesni, rodo į dešimtą de-
šimtį įkopusių senelių tyrimas. Ne-
paisant nerimo dėl blogėjančios svei-
katos, pajamų, socialinės padėties pa-
sikeitimo ir artimųjų netekčių, senat-
vė yra „aukso amžius”, teigia psicho-
logai.

Jie nustatė, jog vyresni žmonės
geriau sugeba išnaudoti jiems likusį
laiką bei išmoksta išvengti liūdesį ar
įtampą keliančių atvejų. Taip pat tu-
rėtų elgtis ir jaunimas, teigė jie.

Pasak University of California
psichologės Susan Turk Charles, sen-
stant dažniausiai pagerėja psichinė
žmogaus būsena, išskyrus kuomet
sergama silpnaprotyste. To priežastis
bandė nustatyti Stanford University
psichologijos profesorė Laura Cars-
tensen. Jos prašymu, grupė savano-
rių nuo 18 iki 95 metų dalyvavo įvai-

riuose bandymuose ir dienoraščiuose
aprašinėjo savo emocinę būseną, pra-
neša BBC.

Psichologė nustatė, jog senesni
žmonės daug rečiau nei jaunesni
skundėsi pastovia bloga nuotaika ir
daug lengviau išklausydavo asmeninę
kritiką. Jie taip pat geriau kontrolia-
vo savo jausmus, o šis gebėjimas sen-
stant stiprėjo. „Remiantis L. Cars-
tensen ir jos kolegų darbu žinome,
jog senesni žmonės vis geriau suvo-
kia, kad jiems liekančio laiko mažėja.
Jie nori jį išnaudoti kuo geriau, taigi
vengia atvejų, kurie padarytų juos
nelaimingus. Jie taip pat turėjo dau-
giau laiko išmokti suprasti apie ki-
tų ketinimus, o tai padeda išvengti
stresinių situacijų”, – teigė S. T. Char-
les.

Lrt.lt

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 68

Toliau b-no įsakyme vadas reiškia
tarnybinę padėką daugiau nei šimtui
b. karių. (...). Štai nors keliolika
ryškesnių pvz.: (...) 7) Jaun. leitenan-
tui Čerskiui Vincui – už sąžiningą
tarnybą, drąsius ir sumanius veiks-
mus prieš banditus visoje eilėje kau-
tynių (...)

Visas b-nas ir čia išvardintieji
pa-sižymėjusieji sunkiomis karo meto
sąlygomis su įvairiais nepritekliais,
žygiuodami per dieną po 35–45 km
pelkėtais Gudijos keliais ir klastin-
gais miškais, vien tik pėsčiomis perė-
jo per 2,000 km, atlikdami daugiau
kaip 180 kautynių uždavinių.

(,,Karys”, 1942.X.17. nr. 43, 7 psl.,
sk. ,,Mūsų gyvenimas”, ,,Padėka kau-
tynėse pasižymėjusiems mūsų vy-
rams”)

* * *

Štai prieš akis atsistoja keliolika
kolchozo lūšnų. Vadinas, mes jau
naujoje vietoje. Sunkvežimis sustoja
kieme. Vyrai, nujausdami, ką mes
jiems atvežėme, ima rinktis palei mū-
sų sunkvežimį ir bematant mus aps-
toja ratu. Pasirodo ir jų vadas ltn. Č.,
kuris šioje apylinkėje yra ne tik savo
karių vadas, bet ir vietos g-jų patarė-
jas, teisėjas jų reikaluose. Dažnai pa-
sitaiko tarp vietinių gyventojų įvairių
reikalų, kurių savo tarpe jie neiš-
sprendžia, bet ateina klausti patari-
mo pas šį lietuvį karininką. Jis malo-
niai jiems pataria, net susipykusius
sutaikina. Jų reikalus sutvarko taip,
kad viskas išeina gerai.

(,,Karys” 1943, nr. 17, 99 psl., Z.
Veliuoniškis ,,Mūsų vyrai Gudijos
sargyboje”)

* * *

Rytuose esančio N dalinio vadas
j. ltn. Č-skis gavo pranešimą, kad nuo
jo dalinio stovėjimo vietos, apie 7
kilometrus į pietų rytus esančiame H.
vienkiemyje, ,,vieši” keletas banditų,
kurie to vienkiemio troboje veda kaž-
kokią slaptą ,,besiedą” (pasitarimą).
Dalinio vadas, ilgai nedelsdamas, su
savo 10 drąsiausių vyrų išvyko į ban-
ditų pasitarimą ir netrukus apsupo
minėtą vienkiemį. Kariai prie vien-
kiemio artėjo gudriai užsimaskavę, ir
nieks jų negalėjo pastebėti. Reikėjo
tuojau įtartiną trobesį patikrinti ir,
jeigu jo viduje bus banditų, iš ten juos
iškrapštyti.

Dalinio vadas nusprendė pats
vienas iškrėsti tą trobesį. Savo vy-
rams įsakė būti pasiruošusiems, jeigu
reikės jam padėti, o pats vienas su au-
tomatiniu pistoletu ir keletu paruoš-
tų mesti granatų atsargiai nuslinko
prie trobos. Arčiau prislinkęs išgirdo
trobos viduje patefono muziką ir vy-
riškus balsus. ,,Na, aš jiems tuojau
kitaip užgriešiu”, – pagalvojo dalinio
vadas ir tyliai, atsargiai pravėrė prie-
angio duris. Tuo metu atsidarė kam-
bario durys ir jose pasirodė 10–12
metų vaikas, kuris, pamatęs ginkluo-
tą karį, persigando ir spruko atgal į
trobą. Dalinio vadas, atstatęs auto-
matinį pistoletą, puolė įkandin jo į
trobos vidų ir pastebėjo iš užstalės
pakylančius du ginkluotus vyrus ir
vieną gulintį ant suolo. Staiga buvo
paleista automatinio pistoleto ugnis į
ginkluotus banditus. Vieną apkabą

išleidęs, tėškė į trobos vidų granatą,
kurios sprogimo metu kažkaip užsi-
trenkė durys ir pats dalinio vadas ne-
galėjo greit pasprukti iš trobos. Gra-
natos sprogimo iš kažkur atplėštas
lentgalis lengvai sužeidė jo veidą ir
koją. Keletas banditų šoko pro langus
lauk, bet čia juos pasitiko vienkiemį
apsupusių karių ugnis. Jie atsišaudy-
dami stengėsi pabėgti. Tuo metu da-
linio vadas jau buvo lauke ir paleido
į darbą savo automatą. Visi 5 iššoku-
sieji banditai greit buvo likviduoti.
Iš-krėtus trobą, rasta 5 rusiški šautu-
vai ir daug šovinių.

Vietinių gyventojų teigimu, visi
nukautieji banditai jau seniai toje
apylinkėje buvo pagarsėję banditų
organizatoriai, jų vadai, žudę ir plėšę
vietos civilius gyventojus. Dalinio va-
das, truputį šlubuodamas, bet paten-
kintas savo žygiu, parvedė savo narsi-
uosius vyrus į dalinio stovėjimo vietą.

Ta pačia proga noriu pažymėti,
kad j. ltn. Č-skis visų karių yra ypa-
tingai mylimas ir gerbiamas, kaip
narsus ir sumanus vadas. Daugiau
nei metus laiko batalionui esant Ry-
tuose, Gudijos neišbrendamose pel-
kėse ir miškuose, jam teko įvykdyti
daug pavojingų ir sunkių žygių. Pa-
salose arba kitokio pobūdžio kauty-
nėse, kritiškiausiais momentais, kreip-
damas daugiau dėmesio į savo karei-
vių likimą, pamiršdavo save ir savo
sugebėjimais vadovauti visuomet lai-
mėdavo.

Įvykdžius šią minėtą kautynių
uždavinį, su savo dalinio kareiviais
buvo atšauktas į nuolatinę stovėjimo
vietą, nes dalinys turėjo būti skubiai
permestas į naują veiksmų vietą.
Mums išvykstant, jis mums linkėjo
pasisekimo, tačiau jo veidas buvo
liūdnas ir susimąstęs, nes dėl sužeis-
tos kojos negalėjo savo narsiųjų vyrų
vesti į naujas kautynes. Turėjo likti
nuolatinėje dalinio stovėjimo vietoje.

(,,Karys”, 1943.02.20, nr. 80
(1170), 49 psl.; psk. Juozas Mikštas,
Rytai, 1943.I., sk. ,,Mūsų gyvenimas”
/ ,,Likvidavome penkis banditų vadus”)

* * *

Andrius Žygintas ,,Tamsiai žalia
juostelė” (apie apdovanotus Savisau-
gos dalinių karius ,,Narsumo ir pasi-
žymėjimo ženklu Rytų tautų asme-
nims”):

J. leitenantas Č. su savo vyrais
atvykęs į vieną kaimą sužinojo, kad
viename name yra sustoję keletas
bolševikų. Namas patylom buvo ap-
suptas. Tada j. leit. Č. pats vienas įėjo
į namo vidų ir puolė bolševikus gra-
nata ir automatiniu pistoletu. Pats
buvo sprogstančios granatos sužeis-
tas. Keli nukauti vietoje, ir spėję pro
langą pasprukti bolševikai buvo su-
naikinti apsupusių kaimą kareivių.
,,Rytai, 1943 liepos mėn.”

(,,Karys”, 1943.IX.4. nr. 36
(1198), 219 psl.) Iš tikrųjų, kiek man
žinoma, viskas buvo truputį kitaip.
Vincas labai gerai sugyveno su to kol-
chozo (kuriame stovėjo jo būrys)
pirmininku ir kitais gudais kaimie-
čiais. Švara ir tvarka šie subolševi-
kinti ūkininkai jau nepasižymėjo. At-
simenu, kaip brolis mamai ir kitiems
namiškiams vaizdžiai nupasakojo sa-
vo pokalbį su pačiu ,,civilizuočiausiu”
kaimiečiu – kolchozo pirmininku. 

Bus daugiau.

* Tvarkinga šeima išsinuomotų 2-3-jų
miegamųjų butą ar namą Čikagos
pietvakariniuose rajonuose. Tel. 708-
262-1212.

* Moteris, gyvenanti šalia Oak Lawn,
gali jums padėti šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.

* Be žalingų įpročių vyras skaniai ga-
mina maistą, tvarko namus ir aplinką.
Tel. 708-925-8365, Pranas.

* 46 m. moteris gali pakeisti savaitga-

liais arba darbo dienomis šiauriniuose
rajonuose. Tel. 630-415-7860.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patirtis.
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet
kurią savaitės dieną. Tel. 773-344-
8829.

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

Margumynai
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„Metai už stalo: Kalendorinių 
švenčių ir sezoniniai valgiai”

Nijolė Marcinkevičienė. Metai už
stalo: Kalendorinių švenčių ir sezo ni -
niai valgiai. – Vilnius: Baltos lankos,
2009.

Nijolės Marcinkevičienės, ilga-
metės Lietuvos liaudies kultūros cen-
tro darbuotojos, parengta knyga
„Me tai už stalo” supažindina skaity-
toją su tradiciniais lietuvių valgiais,
gaminamais per kalendorines šven -
tes, taip pat primena švenčių pa p ro -
čius, susijusius su vaišėmis.

Knyga „Metai už stalo” nėra pa -
prastas receptų rinkinys. Ja siekiama
smalsią, pasaulio kultūromis, įvairių
tau tų valgių gaminimo paslaptimis
be sidominčią visuomenę sugrąžinti
prie savų ilgaamžių lietuvių mitybos
tradicijų. Knygoje parodoma, kaip

seniau atrodė mūsų stalas, valgia-
raštis. Patiekalų gausa buvo susijusi
su metų laikų kaita, kiek priklausė
nuo to, ką vienu ar kitu metų laiku
žmogui galėjo pasiūlyti dirbama že -
mė, daržo lysvė, sodo medžiai ar krū-
mai, laukai ar miškai, gyvulių ar
paukščių ūkis.

Knygą sudaro keturi pagrindi -
niai skyriai – Pavasaris, Vasara, Ru -
duo ir Žiema. Kiekvienas jų praside-
da trumpa, informatyvia metų laiko
ap žvalga, atskleidžiančia sezono ypa -
tybes – fenologines ir etnologines.
Pa teikiami ir to sezono valgių,
gėrimų re ceptai. Jie ypač tinka kas -
dieniam mūsų stalui, nes yra pap ras -
ti, lengvai gaminami ir sveiki.

Knygoje pateikiamos kiekvieno
me tų laiko kalendorinės šventės,
daž niausiai nulemtos ryškiausių gam-
tos virsmo akimirkų, jų papro čiai ir
ti kė jimai, susieti su valgiais ir gėri-
mais, kuriuos pagarbiai dedame ant
šventinio stalo ar panaudojame apei -
gose.

Ši knyga įkvėps mėgstančius ga -
minti, kaimo turizmo verslininkus,
no rinčius svečią pavaišinti tradiciniu
valgiu, supažindinti, kokie patiekalai
skirti vienai ar kitai šventei ir kodėl.
Knyga įdomi jaunosios kartos ugdy-
tojams, kultūros projektų vykdyto-
jams, renginių organizatoriams.

Knygą iš Lietuvos galite užsi sa -
kyti tinklalapyje www.blk.lt

Bernardinai.lt

Gražiai paminėta 
Gedulo ir vilties diena

ANTANAS PAUŽUOLIS

Prisimintini poeto Broniaus Kie -
los žodžiai, rašyti iš Sibiro gulagų:
„Gaila brolio – lange jis vis ry mo. /
Gaila verkiančių sesių,mamos. / Gai  -
la man nesuartojo lauko, / Gaila žag -
rės, paliktos vagoj”. Tai buvo pasi-
baisėtini laikai. Tuo metu lietuvis lie -
tuviui tapo plėšriuoju vilku. Dre bėjo
visa Lietuva, nes nežinojo, kada  ateis
eilė būti pakrautam į gyvulinį va go ną
parsidavusio okupantui lie tu vio, nes
okupantas nežinojo, kur išve žamieji
gyvena. Okupantas atliko planavimo
darbus, o lietuvis jį ten nuvežė.

Lietuvių visuomenė yra dėkinga
jūrų šaulių Gen. T. Daukanto kuopai
ir jos valdybai už Tragiškojo birželio
pami nėjimo suruošimą. Nuo to laiko
praėjo 68 metai, bet ši diena išliko lie  -
tuvių sąmonėje visam gyvenimui.

Minėjimą vedė Gen. T. Daukanto
jūrų šaulių vadas Sigitas Savickas.
Jis pa si džiaugė gausiais lankytojais ir
pri minė, kad prieš paminėjimą buvo
at na šautos šv. Mišios Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Brig -
thon Park, bažnyčioje, kad iškilmin-
gas vėliavų pakėlimas ir vainiko pa -
dėjimas prie Kovotojų paminklo vyko
Jaunimo centro sodelyje.

Pirmininkas pristatė kalbėtojus,

kurie papasakojo susirinkusiems
savo išgyvenimus vežimo metu.

Aldona Brazdžionienė, neseniai
at vykusi iš Lietuvos aplankyti gimi -
nių, papasakojo savo šeimos patirtus
išgyvenimus nuo lietuvių komunistų
ir stribų.

Už įsijungimą į partizaninę veik -
lą, jos šeimai teko išgyventi kalėjimų,
kan kinimų ir Sibiro lagerių baisu -
mus. Pirmaisiais kovos metais parti -
za nams buvo lengviau, bet laikui bė -
gant atsirado daug šnipų. Vieni tal -
kin davo komunistams dėl geresnio
uždarbio, kiti – bijodami Sibiro trem -
ties.

Partizanams ir doriems Lietuvos
gyventojams sunkiausiai buvo su p -
ras ti lietuvių įsitraukimą į šnipų gre-
tas. Kalbėtoja pabrėžė, kad tik par -
tiza nų dėka Lietuvoje yra mažiau
kolonistų.

Leonardas Gogielis trumpai pa -
pasakojo komunistų veikimo meto-
dus, ruošiant išvežimo sąrašus. So -
vietų okupacinės valdžios veikla dau-
giausia buvo pa remta lietuvių komu-
nistų, šnipų, stri bų ir KBG agentų
talki nin kavimu. At rodo, kad Lietu vo -
je niekada ne trūko  kolaborantų.

Studentė Dalia Savickaitė, pasi -
puo šusi tautiniu kostiumu, padekla -
ma vo keletą patriotinių eilėraščių.

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa ir kun. Antanas Gražulis, SJ (pirmas iš de -
šinės) pagerbė už laisvę žuvusiųjų atminimą.

Gėles prie paminklo padėjo (iš kairės): Milda ir Dalia Savickaitės ir kuopos
vadas Sigitas Savickas.                                   Zigmo Degučio nuotraukos

Prospekto galerijoje – paroda
„Lietuva tėvynė mūsų”

Juozo Polio fotografijų paroda
„Lie tuva tėvynė mūsų” atidaryta
Pros pekto fotografijos galerijoje (Ge -
di mino pr. 43, Vilnius). 

Fotografo Juozo Polio kūrybą ge -
rai pažįsta lietuviai. Jo darbai ne kar -
tą buvo pristatomi įvai riose tarptau -
tinėse parodose ir susilaukė gerų ver -
ti nimų. Su Atgimimu tarsi atgimė ir
pats menininkas. Vie na po kitos
pasirodė jo autorinės knygos. Šis
garbingo amžiaus žmogus yra pavy-
dėtinai jaunas, energingas, tu rintis
įvairių meninių sumanymų. Jis
tikras spalvotosios fotografijos
meist ras. Nedaug turime tokių
foto grafų, kurie puikiai išma -
nytų šią sudėtingą ir įdomią
spalvotosios fotografijos sri tį.
Foto grafas J. Polis turi savitą
po žiūrį į peizažą ir daiktus,
žmogaus fi gūrą ir jo veidą. Me -
ne jis nemėgsta didelių revoliu-
cijų ir pats nesiverčia že myn
galva. Jo žvilgsnis dėmesingas,
sukauptas. Galbūt su amžiumi,
gyvenimo ir kūrybos patyrimu
atsi randa tas gilus dėmesys
gyvenimo per mainoms. Jis by -
loja apie meni nin ko dvasin -
gumą. Foto gra fas J. Polis kuria
tradiciškai, bet tas tradicišku-
mas anaiptol nepeiktinas, o sa -
vo tiš kai pat rauklus, patikrin-
tas. Šis autorius mėgsta aiškią
ir griežtą vaizdo kom poziciją,
jautrų daik tų visumos ir detalės
derinį, akiai malonią spalvų
gamą. 

Juozas Polis gimė 1920 m. kovo
19 d.  Šilinėje, Anykščių raj. Lie tuvos
fotomenininkų sąjungos narys nuo
1989 m., Garbės narys (1995 m.).   Iš -
leido fotoalbumus: ,,Gimtoji žemė
Lie tuva” (1988 m.), ,,Atgimstanti Lie  -
tuva” (1990 m.), ,,Einu per Lie tuvą”
(1992 m.), ,,Malda Lietuvai” (1994
m.), ,,Lietuvos pajūris” (1996 m.), ,,Lie-
tuvos teatrai” (1998 m.), ,,Lie tuva
tėvynė mūsų” (1998 m. ir 2001 m.). 

Lietuvos fotosąjungos 
informacija

J. Polis. ,,Iš Lietuvos laukų”.
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Komunistinė Vokietijos relikvija
masina turistus

Keisčiausi karo, kuris sukrėtė
visą pasaulį, faktai

Atkelta iš 3 psl.

Todėl nors ekonominių „morkų”
ir „lazdų” naudojimas yra akivaiz-
dus, sunku pasakyti, ko Rusija šiais
savo veiksmais iš tikrųjų siekia. Tuo
labiau – kokios ilgalaikės strategijos
Rusijos atžvilgiu reikėtų laikytis
mums.

Sankcijų iš Rusijos jau esame
sulaukę. Tai – ne tik Lietuvai (ir dar
anksčiau Latvijai) nutrauktas naftos
tiekimas vamzdynais, bet ir po 2007
m. pavasarį įvykusio „bronzinio ka-
rio” atvejo sumažėję pervežimo srau-
tai per Estiją (lyginant su 2006 m.,
2007 m. tranzitas Estijos geležinke-
liais sumažėjo 42 proc., o krovinių
krova Estijos uostuose – 27 proc. Es-
tijai tai „kainavo” 1,5 mlrd. litų). Ru-
sija geba akivaizdžiai rodyti, kad bau-
džia tik „prasikaltusius”, pavyzdžiui,
dėl „bronzinio kario” nukentėjo tik
Estija: sumažėjus pervežimo srau-
tams per ją, padidėjo rusiško perveži-
mo srautai per Latvijos ir Lietuvos
uostus (Latvijoje krovinių perveži-
mas 2007 m. padidėjo 19.8 proc., Lie-
tuvoje – 47 proc.). Tačiau ar jai tikrai
rūpi įgyti amžinų, kad ir mažų prie-
šų?

• • •
Rugpjūtis daugelio pasaulio šalių

ir tarptautinių organizacijų poli-
tikams, diplomatams, biurokratams
bei žurnalistams yra atostogų metas.
Galbūt kaip tik dėl to šis mėnuo yra
patogus nepopuliariems sprendi-
mams. Galima prisiminti, jog visiems
atostogaujant 1998 m. rugpjūtį pra-
nešta apie prasidėjusią Rusijos finan-
sų suirutę bei staigius chaosą kelian-
čius vyriausybinius pertvarkymus.
Žymiausios Rusijos finansinės pi-
ramidės (tokios kaip MMM 1994 m.)
ir ištisos bankų sistemos (1995 m.)
žlugdavo taip pat rugpjūtį. Jau ne-
kalbant apie praėjusių metų rugpjū-
čio įvykius – Rusijos-Gruzijos karą.

Šiame kontekste prieš kelias die-

nas priimtas sprendimas apriboti
Lietuvos vežėjų veiklą Rusijoje dar
atrodo pakankamai nekaltai. Vis dėl-
to tai, jog sprendimas priimtas te-
praėjus kelioms savaitėms po to, kai
Lietuva neįsileido su nelabai aiškiais
tikslais ir Lenkijoje išduota viza į Lie-
tuvą vykusio ir turbūt žinojusio, jog
mūsų šalyje seniai yra persona non-
grata Rusijos interesų gynėjo ir pro-
paguotojo Modest Kolerov, verčia su-
simąstyti.

Viena vertus, Rusijos sprendimą
sugriežtinti visų Lietuvos vežėjų pa-
tikrinimus muitinėse galima laikyti
kaip suprantamą siekį sumažinti pa-
žeidimų skaičių arba išvengti nepa-
geidaujamos lietuvių vežėjų varžymo-
si šalies rinkoje. Tokiu atveju iš tik-
rųjų prasmę turi Lietuvos sprendimai
kurti komisijas, siųsti į Rusiją derybi-
nes grupes. Tačiau kaip Moldovos bei
Gruzijos vyno, Lenkijos mėsos, Balta-
rusijos pieno bei cukraus importo
ribojimų atvejais, Lietuvos vežėjų
veikla greičiausiai ne atsitiktinai bu-
vo apribota „sutapus” kelioms aplin-
kybėms.

Tai ir vėl atsitiko rugpjūtį, atsi-
sakius įsileisti Kremliui artimą parei-
gūną, paskelbus duomenis apie tai,
jog nuo ekonominių santykių su Ru-
sija vis labiau priklausantis Lietuvos
ūkis per metus smuko daugiau nei 20
proc. Akivaizdu, jog ir toliau į kiek-
vieną bent šiek tiek „politiškai neat-
sargų” žingsnį Rusija atsakys sankci-
jomis mums jautriose ekonomikos
srityse.

Pagerinti santykius su taip be-
sielgiančiu kaimynu – ypač sudėtin-
ga. Belieka tikėtis vieno – jog ginant
strateginės Lietuvos ekonomikai sri-
ties interesus pavyks išvengti pama-
tinių užsienio politikos principų
keitimo. Bent jau kol nuoseklių ir
mums priimtinų bendradarbiavimo
principų nepradės laikytis pati Ru-
sija.

Rytų geopolitikos studijų
centras

Snaudžiantis penkiasdešimties
gyventojų kaimelis, dažnai vadina-
mas „mažuoju Berlynu”, Rytų ir Va-
karų Vokietijos sankryžoje išsaugojo
100 metrų „geležinės uždangos” sieną.

Daugiau nei 38 m. Miodlaroitas
(Mödlareuth – vok.) priklausė dviem
skirtingoms šalims su dviem ide-
ologinėmis sistemomis. Tačiau 20
metų šalį dalijusi pustrečio metro sie-
na stovi laiko nepaliesta. Mūsų dieno-
mis per 300 kilometrų nuo pietų
Berlyno įsikūręs ūkininkų kaimelis
virto tikru turistų, ieškančių komu-
nistinių reliktų, traukos centru.

„Lankytojai čia atvyksta tam,
kad savo akimis pamatytų, ką reiškė
gyventi miestelyje, kurį perpus skyrė
‘geležinė uždanga’, – teigia kaimelyje
įsikūrusio „Deutsch-Deutsches” mu-
ziejaus direktorius Robert Lebegern.

Ši neperžengiama siena kaimą
dalijo daugiau nei keturis dešimtme-
čius. Pusė Miodlaroito priklausė
Bavarijai, kita pusė – Tiuringijai. Čia
iki šiol išliko suskaldytos šalies keis-
tenybių: kaimas turi du skirtingus

pašto indeksus, du telefono kodus ir
dvi skirtingas mokyklų sistemas.
Žmonės, gyvenantys rytinėje kaimo
dalyje, sveikinasi tardami „Guten
Tag”, o vakariečiai vienas kitam taria
„Grüss Got” (tipiškas pietų Vokieti-
jos pasisveikinimas).

Kartu su originalia siena išliko
patikros punktai, stebėjimo bokšte-
liai ir spygliuotos vielos raizginiai.
Retkarčiais traktoriaus burzgimą
pertraukiantis šuns lojimas siurrealis-
tiškai mena skaudžia praeitį. Tačiau
ginkluotų pasieniečių čia seniai nebe-
liko – juos pakeitė tuntai fotoapara-
tais nešinų turistų.

Snūduriuojančio Miodlaroito gy-
ventojai teigia jau seniai pripratę prie
turistų, kurie muziejuje stebi 20 mi-
nučių filmą, vaizduojantį keistą
padalinto miestelio gyvenimą, kuris
vietiniams beveik keturiasdešimt me-
tų buvo virtęs kasdienybe.

Vien 2008 m. kaimą aplankė dau-
giau nei 60 tūkst. lankytojų. Pana-
šaus skaičiaus jis tikisi ir šiemet, ar-
tėjant sienos griūties dvidešimtme-

Kol istorikai ir politikai narsto
Antrojo pasaulinio karo karines kom-
panijas, politines strategijas, karines
pajėgas ir mūšius, istorijos paraštėse
liko daug nepapasakotų dalykų.

Apie tas paraštes sužinosite iš iš-
samios ir atšiaurios istorine prasme
knygos, kuri atskleidžia skaitytojui
pribloškiančias šio kruvino konflikto
istorijas ir neįprastus faktus, apie ku-
riuos dar niekas nerašė.

– Kokį vaidmenį gyvūnai atliko
mūšio lauke?

– Kodėl kareiviai gėrė sparnuo-
tųjų raketų ir torpedų kurą?

– Kaip pasigaminti ledų atliekant
misiją lėktuvu?

– Kokia tikroji spaguetti a la car-
bonara kilmė?

– Kokia lemtis ištiko Musolini ir
Goering laivus?

– Kokį įpsūdį Hitleriui paliko
Chaplin filmas „Didysis diktato-
rius”?

– Kaip susijęs Eisenhauer su Hit-
lerio greitkelių planais?

Knygą parašė 1966 m. Barselo-

noje gimęs Jesus Hernandez, istori-
kas ir žurnalistas (buvo „El Mundo
Deportivo” redaktorius), vienas di-
džiausių Antrojo pasaulinio karo ži-
novų, per trumpą laiko tarpą par-
davęs daugiau knygų apie šį istorijos
laikotarpį nei kuris kitas rašytojas.

Hernandez, kurį visuomet domi-
no informacija apie Antrąjį pasaulinį
karą, netgi įkūrė ta istorijos sritimi
besidominčių grupę, kurios gerbėjai
padėjo surinkti tiek daug unikalios to
laiko medžiagos. Hernandez knygose
– įdomioji, negirdėtoji, intriguojanti
istorijos pusė. Luis Alfonso slapyvar-
džiu straipsnius pasirašinėjantis ra-
šytojas yra baigęs lyginamosios istori-
jos ir informacijos mokslus, gyvena ir
dirba Barselonoje.

Be „Neįtikėtinų Antrojo pasauli-
nio karo istorijų” yra išleidęs knygas
„Operacija Valkirija”, „Viskas, ką
jums reikia žinoti apie Pirmąjį pasau-
linį karą”, „Šiaurė prieš pietus: pilie-
tinio karo istorija” ir daugelį kitų.

,,Obuolio knygos”

SU RUSIJA...

Mūsų mielai draugei

A † A
ANTONIJAI PETRULIENEI

mirus, jos vyrui VYTAUTUI, sūnums ARUI, MARIUI,
AIDUI ir visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Aldona ir Rimantas Vaitkai

„Mažojo Berlyno“ muziejus lauke.

čiui. „Miestelis jaučiasi tarsi įšaldytas
laike”, – teigė vienas politikos mokslų
studentas iš Velso. „Kai griuvo siena
man buvo vieneri. Šiandien čia atvy-
kau tam, kad geriau suvokčiau ano
laikmečio dvasią.”

Rytų Vokietija nuo Vakarų siena
save atitvėrė 1962 m. Nuo tada net
kaimynų pasisveikinimai tapo už-
drausti. „Mes galėjome pamojuoti sa-
vo draugams už sienos, tačiau jiems
buvo uždrausta mojuoti atgal”, – tei-
gė 62 m. ūkininkė iš vakarinės Miod-
laroito dalies.

Kai 1989 m. siena griuvo, kaimas
susilaukė didžiulio spaudos susido-
mėjimo. Jis vienijosi palengva. Pra-

ėjus keturioms savaitėms nuo Ber-
lyno sienos griūties, 1989 m. gruodžio
9 d. Miodlaroite buvo atidarytas pir-
masis sienos perėjimo punktas, ta-
čiau iš gyventojų vis dar buvo rei-
kalaujama pateikti pasus.

Po šešių mėnesių, birželio 17 d.,
žmonėms „mažajame Berlyne” pa-
galiau buvo leista laisvai kirsti sieną.
Džiūgaujantis bavariškosios kaimo
dalies meras su ekskavatoriumi sie-
noje išgriovė didžiulius plyšius. „Tai
buvo didi akimirka. Tačiau iškart po
to, kai kurie rytų vokiečiai pradėjo
skųstis, kad meras sunaikino rytų
Vokietijai priklausantį turtą”, –
kaimo keistenybes atskleidžia R.
Lebegern.

,,Reuters”, Balsas.lt 



12                      DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis  

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

�Žolinės – Švč. Mergelės Marijos
Dangun Ėmimo šventė, kurios metu,
pagal lietuvišką tradiciją, būna
šventinamos gėlės. Šiemet Žolinė –
šeštadienį, rugpjūčio 15 d., ir nėra
privaloma šventė. Kun. Robertas
Pukenis praneša, kad Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčioje gėlės bus šventinamos prieš
Mišias sekmadienį, rugpjūčio 16 d.

�Brighton Park apylinkės LB
valdyba kviečia lietuviškąją visuo-
me nę į jų rengiamus pietus šį sekma-
dienį, rugpjūčio 16 d., Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo para-
pijos Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield
Ave., tuoj po 10 val. r. šv. Mišių.
Vaišinsime šaltibarščiais, dešromis,
kopūstais, kugeliu ir kitais skanumy-
nais. Šia proga padėkosime mūsų
svečiui kun. Robertui Pukeniui už
buvimą su mumis, kai mūsų kunigas
Jaunius atostogauja, ir prisidėsime
prie jo kelionės į Čikagą išlaidų su-
mažinimo. Salė yra vėsinama, tad
bus malonu draugiškai pabendrauti
su kaimynais ir iš toliau atvykusiais
draugais. Lauksime. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia kartu
paminėti 102-ąsias kongregacijos įkū-
rimo metines ir rugpjūčio 29 d., šeš-
tadienį, dalyvauti šv. Mišiose bei pasi -
melsti, kad kongregacijos steigėja
Mo  tina Marija Kaupaitė būtų pa -
skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos seselių Motiniškajame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Po Mišių – kazimieriečių auditorijoje
ka vutė ir vasaros šventė, kuri tęsis
iki 2 val. p. p. Daugiau informacijos
tel.: 773-776-1324.

�Santaros-Šviesos 56-ajame su -
va žiavime rugsėjo 11 d., penktadienį,
da lyvaus filosofas Vygandas Šiurkus,
ku ris skaitys pranešimą „Naujoji lie -
tuviška kairė: tarp politinio pro tes -
tan tizmo ir religinio komunitarizmo”.

�Santaros-Šviesos 56-ajame su -
va žiavime rugsėjo 11 d., penktadienį,
vertėja Elizabeth Novickas skaitys
pa  skaitą „The Treasures of the 20-
volume Dictionary of the Lithuanian
Lan gua ge”. Pernai New York valstijo-

je esanti University of Rochester lei-
dykla „Open Letter” išleido prelegen-
tės į anglų kalbą išverstą knygą
,,Vilniaus Pokeris”. Šiais metais tu rė -
tų pasirodyti dar vienas No vic kas į
an glų kalbą vers tas kūrinys – Ka zio
Bo rutos ,,Baltaragio malūnas”.

�Santaros-Šviesos 56-ajame su -
va žiavime rugsėjo 12 d., šeštadienį, dr.
Laimonas Briedis skaitys pranešimą
„Kaip ir ką rašyti apie Vilnių: miesto
atminties beieškant”. L. Briedis gimė ir
užaugo Vilniuje, mokslus baigė ir dak -
ta ro disertaciją apsigynė University of
British Columbia Vancouver. 2008 me -
tais „Baltų lankų” spaustuvė Lietuvoje
išleido jo knygą anglų kalba „Vilnius:
City of Strangers”. 

�Rugsėjo 12 d., šeštadienį, Atei -
tininkų namuose Lemonte vyks šių
namų 30 metų jubiliejaus pokylis. 

�Madison Vilnius susigiminia -
vusių miestų organizacijos (MVSC)
vasaros gegužinė vyks rugpjūčio 16
d., sekmadienį, 4 val. p.p. Burrows
Park, 25 Burrows Road, Madison.
Dau giau informacijos : 

jolantukas@yahoo.com

�,,Meno8dienos”, kūrybinė sto -
vykla suaugusiems, penktą kartą
ruo šiama š. m. rugpjūčio  23–30 die -
nomis Neri ngos stovykloje, Vermont.
Daugiau in for macijos apie ,,Me no 8 -
die nos” rasite:  www.neringa. org.

�Audrės Budrytės monospektak-
lis ,,Une Baye” ir Aldegundos bei
Kęs tučio Stančiausko pasirodymas
Acorn Theatre, 107 Generations Dr.,
Three Oaks, Michigan (važiuoti 94
ke liu iki 4A išvažiavimo) vyks šešta-
dienį, rugpjūčio 29 d., 8 val. v. Mi chi -
gan laiku (7 val. v. Čikagos laiku). Bi -
lie tai ir informacija tel.: 269-756-3879.

�Gerbiamieji, visi, kas neturėjo
galimybės apsilankyti Nacionalinio
muziejaus LDK Valdovų rūmų orga-
nizuojamose ekskursijose, siūlome
pažiūrėti rugpjūčio 2 d. ekskursijos
vaizdo įrašą, skirtą Valdovų rūmų
paramos komitetui JAV ir kitiems.
Nors pati vienos valandos ekskursija,
filmavimas ir garsas nėra tobuli,
vaiz  do įrašą galite rasti internetinės
televizijos tinklalapyje adresu:
http://www.internetinetv.lt. Filmo au  to -
rius aktyvus visuomenininkas, nuro -
dyto tinklalapio įkūrėjas Ze no nas
Anu šauskas.

IŠ ARTI IR TOLI...

�Kviečiame visus visus daly -
vau ti ALT Sąjungos Čikagos sky -
riaus rengiamoje gegužinėje, kuri
įvyks rugpjūčio 23 d., 12 val. p. p.
Atei tininkų namų ąžuolyne (1380
Castlewood Dr., Lemont, IL). Mu zi -
ka, maistas, loterija. Atvykite pa -
bendrauti su draugais.

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
vyks

spalio 17 d., šeštadienį, 
Willowbrook pokylių salėje

8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. 

Iškilmingo pokylio pirmininkas – dr. Jonas Prunskis
Garbės svečias – Lietuvos užsienio reikalų ministras 

Vygaudas Ušackas
Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 

Bilietus (100 dol. asmeniui) galima įsigyti 
,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284

12-sios liuteronų evangelikų Vanagų vasaros stovyklos Lietuvoje, kurios
organizatorius yra kun. Liudas Miliauskas, pristatymas ir vaizdo juostos
rodymas įvyks Čikagoje sekmadienį, rugpjūčio 16 d., 12:30 val. p. p. lietu-
vių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje, 5129 South Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558. Tel. pasiteiravimui: 708-567-9044.

Smagu jaunimo vasaros stovykloje Vanaguose.
Kun. Liudo Miliausko nuotr.

SVEIKINAME   
ilgų metų Omahos Lietuvių Bendruomenės veikėjus

ALBINĄ IR GRAŽINĄ REŠKEVIČIUS švenčiant 

50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį

rugsėjo 6 dieną ir linkime 

visokeriopos, geriausios kloties

visuose gyvenimo keliuose.

JOANA DRUKTEINIENĖ IR 
DUKROS

Birutė P. Jakstys, gyvenanti Yorkville, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Eugene Stonikas, gyvenantis Flossmoor, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus
remiate.

Joseph Dedinas, gyvenantis Woodland Hills, CA, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui
paremti. Ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Aldona I. Mazeika, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo
,,Draugą” dar metams ir parėmė laikraštį 50 dol. auka. Dėkojame, kad
skaitote ir remiate.


