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Vilnius, rugsėjo 8 d. (Bernardi-
nai.lt) – Seimo nario Emanuelio Zin-
gerio siūlymas Lietuvos tūkstantme-
čio proga pavadinti vieną Vilniaus
gatvių ar aikščių šv. Brunono Kver-
furtiečio vardu sulaukė popiežiaus
Benedikto XVI dėmesio. Apaštalinis
nuncijus Lietuvoje Luigi Bonazzi Sei-
mo nariui perdavė popiežiaus sekreto-
riato laišką, kuriame pažymima, kad
Šventasis Tėvas vertina požiūrį, pa-
skatinusį atsirasti šiam siūlymui.

Arkivyskupo Fernando Filoni pa-
sirašytame ir popiežiaus nuostatą at-
spindinčiame laiške rašoma: „Jo
Šventenybė su dėkingumu suvokia
atsidavimą, kurį jūs išreiškiate, siek-
dami išsaugoti krikščioniškąsias ver-
tybes, kurių pagrindu buvo kuriama
Lietuvos visuomenė tūkstančio me-
tų, praėjusių nuo Šventojo Brunono
kankinystės, laikotarpiu. Jis palaiko
Jūsų pastangas prisidėti prie žmo-
nių, kuriems Jūs tarnaujate, bendro-
sios gerovės kūrimo skatinimo ir
maldauja Dievo palaimos, taikos ir
klestėjimo Jūsų šalies piliečiams.”

Paryžius, rugsėjo 7 d. (ELTA) –
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė interviu Prancūzijos televizijai
,,France 24” teigė, kad didžiausiomis
problemomis Lietuvoje lieka ne tik

visuomenės monopolizavimas bei oli-
garchų įtaka, tačiau ir politikos nu-
vertinimas bei nesutarimai užsienio
politikos klausimais.

Paklausta, ką galima būtų kaltin-

ti dėl Lietuvą ištikusios ekonomikos
krizės, prezidentė atsakė, kad tam di-
delės įtakos padarė išoriniai veiks-
niai, kadangi Lietuvos ekonomika
yra maža, atvira ir labai priklausanti
nuo eksporto. Be to, anot D. Gry-
bauskaitės, buvo padaryta daug vi-
daus politinių klaidų.

Užsiminus apie Lietuvos prezi-
dentės gretinimą su buvusia Didžio-
sios Britanijos premjere Margaret
Thatcher ir paklausus, ar D. Gry-
bauskaitė sėmėsi įkvėpimo iš šios iš-
kilios moters, prezidentė atsakė: ,,La-
bai sunku lyginti žmones, kadangi
dažnai turime įvairių savybių. Man
pasisekė, kadangi buvau sutikusi M.
Thatcher, skaičiau jos biografiją ir do-
mėjausi jos pastangomis parengti Di-
džiąją Britaniją tuo metu labai dide-
lėms pertvarkoms. Tačiau visi esame
labai skirtingi ir mano vaidmuo bei
mano šalies padėtis skiriasi nuo Di-
džiosios Britanijos, tad ir mano tiks-
lai yra kitokie.” Nukelta į 6 psl.

•Skautybės kelias. Susi-
pažinkite su ,,LSB Litua-
nicos” jūrų skautais (p.
2)
•Konsulatai: lietuvybės
skleidėjai ar antspaudų
dėliotojai? (p. 3, 9)
•Be komentarų (politinė
satyra) (p. 4)
•96-tajam Lietuvos Vyčių
metiniam suvažiavimui
praėjus (bus daugiau) (p.
5)
•Atsiminimai (83) (p. 9)
•Valdovų rūmų Paramos
fondo 9–erių metų gimta-
dienis (p. 10)

D. Grybauskait∂ apgailestauja, kad Lietuva
Europos Sâjungoje nesugeb∂jo susirasti draug¨

A. Valinskas nusprendè neatsistatydinti
Vilnius, rugsėjo 8 d. (ELTA) –

Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas
nusprendė neatsistatydinti. Jis, kaip
jau yra teigęs anksčiau, savo likimą
patikės Seimo nariams. Tai A. Valins-
kas pareiškė televizijoms išplatinta-
me kreipimesi į Lietuvos žmones.

„Nepykite, bet šiandien jums tik-
rai nepasakysiu ‘Atia’. Sakau: ‘Iki pa-
simatymo rytoj darbe. Vardan tos Lie-
tuvos”, – sakė A. Valinskas.

Jis metamus kaltinimus dėl ryšių

su nusikalstamo pasaulio atstovais
vadino „dirbtina istorija”. A. Valins-
kas teigė, jog jį norima pašalinti tuo-
met, kai po truputį ėmė ryškėti koali-
cijos darbo vaisiai.

Seimo pirmininkas taip pat tiki-
no, jog problema – ne jo asmenyje.
„Ne apie Valinską šiandien kalba. Jei-
gu problema būtų manyje, aš tiesiog
padėčiau atsistatydinimo pareiškimą
ir palinkėčiau sėkmės mano įpėdi-
niui. Bėda yra ta, kad šiandien tokio

pigaus puolimo auka tampa vienas
valstybės pareigūnas. Seimo pirmi-
ninkas. Kas bus rytoj? Prezidentė,
premjeras, ministras? Visų pirma, bet
kurį pareigūną puldami, puola jus”, –
kalbėjo A. Valinskas.

Kreipimesi A. Valinskas sakė kal-
tinąs save, jog „į mūsų skriejantį sėk-
mės traukinį prisėdo keleivių, kurių
bilietus reikėjo tikrinti atidžiau”.

Tuo metu Seimo pirmininko pir-
majai pavaduotojai I. Degutienei ofi-

cialiai įteikti 30 parašų, kurių pakan-
ka nepasitikėjimo A. Valinsku klausi-
mui kelti. Pasak I. Degutienės, tarp
pasirašiusiųjų nėra valdančiųjų atsto-
vų – tik opozicijos parlamentarai.

Pirmadienį A. Valinskas susitiko
su opozicinių frakcijų atstovais. So-
cialdemokratų frakcijos vadovas Al-
girdas Butkevičius po susitikimo tei-
gė, jog A. Valinskas pasisiūlė dėl jam
metamų kaltinimų ateiti pasiaiškinti
į frakcijas.

Benediktas XVI
pritarè E. Zingerio

siùlymui

Kaunas, rugsėjo 8 d. (ELTA) – Rugsėjo aštuntoji – Vytauto Didžiojo karū-
navimo diena. Šią dieną Laisvės alėjoje prie Vytauto Didžiojo paminklo Kaune
surengtas Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybės apgynimą dienos minėjimas. Jį organizavo Vytautų klubas.
Rugsėjo 8 diena jau prieškario Lietuvoje buvo švenčiama ne tik kaip religinė,
bet ir kaip tautos šventė, įvesta minint Vytauto Didžiojo mirties 500 metų su-
kaktį. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Prancūzijos Respublikos prezidentas Ni-
kolas Sarkozy Paryžiuje pasirašė pirmąjį abiejų šalių istorijoje susitarimą dėl
strateginės partnerystės. President.lt nuotr.
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+ A. A. ALGIUI REGIUI +

Nerijos tunto sesės reiškia gilią užuojautą brangiems
sūnums ALGIUI ir LINUI su žmona EMILY, AUDRIUI,

sūnėnui ARVYDUI RENECKIUI bei giminaičiams.

Nenustosiu kartojęs: mirtis nėra naktis, bet šviesa; nėra
pabaiga, bet pradžia; nėra niekas, bet amžinybė.

V. Hugo

Lai Dievas apšviečia mūsų mielą brolį Algį.
Linkime jam daug džiaugsmo vėl susitikus su

savo brangia žmona Irena.

Ilsėkis ramybėje. Budėk! Gero vėjo!

Nerijos tunto sesės

,,LSB Lituanicos” tunto jūros
skautai yra ne tik skautai, kurie
mokosi pagrindinį skautamokslį, bet
turi didelį norą išmokti jūrinio skau-
tavimo, skautų teoriją ir visų skau-
tiškų tradicijų.

Jūros skautų skautavimas yra
padalintas į tris dalis arba laivus:
bebrų, jūrų jaunių ir jūrų skautų.
Bebrai skautaja nuo 5–10 m. am-
žiaus, jūrų jauniai – nuo 10–13 metų
ir jūrų skautai – nuo 13–18 metų. Į
programą įeina patyrimo laipsniai,
specialybės ir skautavimas pagal LSS
nustatytą programą. Skautai ir jų
darbai yra apdovanojami pažangumo
laipsniais ir medaliais.

Bebrai mokosi pagrindinio skau-
tavimo kartu su jūrine dalimi, laiky-
damiesi lietuviškų ir skautiškų pag-
rindų. Programą veda patyrusių jūrų
skautų vadovai. Jūrų jaunių ir jūrų
skautų programa tęsia pradinį jūrinį
ir skautišką mokymą. Programai va-
dovauja jaunesni vadovai, gaudami
patirties iš patyrusių vadovų, kurie
prisideda, padeda, prižiūri ir pataria.
Yra stipriai prisilaikoma vadovavimo,
laivų (skilčių) sistemos, kultūros, tra-
dicijų, kalbama lietuvių kalba.

Sueigos vyksta šeštadieniais Pa-

saulio lietuvių centre, Lemont, IL, nuo
1 val. p. p. iki 2:15 val. p. p. mokslo
metų metu. Vyksta ne tik sueigos, bet
ir iškylos į įdomias vietas, su nuoty-
kiais. Vasaros metu yra proga daly-
vauti stovyklose, kur galima toliau
mokytis skautavimo ir pritaikyti savo
žinias. Vyresni skautai turi progą da-
lyvauti lavinimo kursuose, suvažia-
vimuose ir įvairiose vadovavimo mo-
kyklose/stovyklose Amerikoje ir Ka-
nadoje. Visi jūrų skautai vasarą gali
įsigyti buriavimo pažangumo laips-
nius arba su visa šeima buriuoti Mi-
chigan ežere. Jūros skautai visuomet
laukia naujų skautų. Norime tęsti
tradicinį jūrinį skautavimą dar dau-
gelį metų.

Šių metų registracija vyks Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, šešta-
dienį, rugsėjo 12 d., nuo 9 val. r. iki 1
val. p. p. Bus proga susipažinti su va-
dovais, užpildyti registracijos anke-
tas, susimokėti nario mokestį ir nu-
sipirkti atitinkamą uniformą.

Daugiau žinių apie jūrų skautus
galite rasti internete adresu: www.
gerovejo.org arba, jei turit klausi-
mų, galite rašyti el. paštu: juruskau-
tai@comcast.net

Redakcijos žodis

2009 m.
SKILTININKŲ KURSAI
Kas dalyvaus: Kviečiami prityrę

skautai/ės, jūrų skautai/ės
nuo 13 iki 17 m. amžiaus

Ruošia: Lietuvių skautų brolija,
Lietuvių skaučių seserija.

Kada: Rugsėjo 18–20 dienomis.

Kur: Camp Dainava, Manches-
ter, Michigan

Kaina: 50 dol. (non-refundable,
negrąžinamas mokestis), neįskaitant
kelionės išlaidų.

Vietovės savo kursantų keliones
(atvežimą/nuvežimą) tvarko atskirai.

Kaip registruotis: Registracijos
laikotarpis yra nuo 2009 m. rugpjūčio
15 d. iki 2009 m. rugsėjo 15 d. Pri-
imsime pirmus 60 skautų/skaučių.
Užpildykite VISĄ registracijos formą.
Čekius 50 dol. (JAV dol. – Amerikos
gyventojams, Kanados dol. – Kanados
gyventojams) sumai rašyti ,,Lithua-
nian Scouts Association” ir ,,memo”
eilutėje įrašykite ,,Skilt. kursai”.

Prašome registruotis per tuntus.
Tunto atstovas/ė turi pristatyti regis-
tracijos formas ir mokesčius Skilti-
ninkų kursų organizatoriams iki
rugsėjo 18 d.

Jeigu turite klausimų apie 2009
m. Skiltininkų kursus, kreipkitės į

Donatą Ramanauską:
donatas1@sbcglobal.net arba
Audrą Lintakienę:
lintakiene@sbcglobal.net.

Dėl išsamesnės informacijos apsi-
lankykite: http://kalendorius.
skautai.net/skiltininku/

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

LSS seserijos ir brolijos
vyr. skaučių/gintarių/vyčių/budžių

suvažiavimas
ATEITIES PĖDSAKAI

įvyks 2009 m. spalio 16, 17, 18 dienomis Bridgman, MI
(netoli Union Pier) Bethel Park Retreat Center

Registracijos formas galima rasti www.skautai.net
Formas ir mokestį prašome atsiųsti iki rugsėjo 25 d., adresu:

Suvažiavimas; 11046 Forest Woods Drive; Willow Springs, IL 60480

Budėkite! Gero vėjo ir Ad Meliorem!

Jeigu turite klausimų, prašome susisiekti su mumis.
Sesė Taiyda ir brolis Ričardas

Vyresniųjų skautų skyriaus vadai
rt.chiapetta@comcast.net

Susipažinkite su
,,LSB Lituanicos” tunto

jūros skautais
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Šią savaitę tiek Lietuvoje,
tiek visame pasaulyje netrūks
lietuvių sirgalių. Vieni, sportui
labiau prijaučiantys, nė minutei
nepaliks televizijos ekranų ar
kompiuterių, atidžiai sekdami
rugsėjo 7 d., pirmadienį, Lenki-
joje prasidėjusį Europos vyrų
krepšinio čempionatą. Kiti, labai
besirūpinantys kultūra, dėmesį
kreipiantys į istorinį-kultūrinį
viso pasaulio paveldą, kiekvieną
dieną ieškos žinių apie taip pat šį
pirmadienį Jungtinių Tautų švie-
timo, mokslo ir kultūros organi-
zacijos (UNESCO) būstinėje pra-
sidėjusią Vykdomosios tarybos
182-ąją sesiją, kurios metu įvyks
ir UNESCO generalinio direkto-
riaus rinkimai. Kaip žinia, tarp
devynių kandidatų į UNESCO gen.
direktoriaus postą yra ir bendra
trijų Baltijos šalių kandidatė
ambasadorė Ina Marčiulionytė.
Sėkmingos ,,sirgimo” savaitės!

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Išaugtos
uniformos?

Ar turite maišą išaugtų „Aušros
vartų/Kernavės” tunto darbo ar
išeiginių uniformų ir nežinote, ką su
jomis daryti? Neišmeskite! Problema
išspręsta! Šiais metais „Aušros var-
tų/Kernavės” tuntas rengia išaugtų
uniformų vajų. Atneškite savo išaug-
tus išeiginės uniformos marškinė-
lius, tamsiai mėlynus sijonėlius, tam-
siai mėlynas trumpas arba ilgas kel-
nes, tamsiai mėlynus marškinėlius
(tunto arba paprastus), švarkelius į
registraciją. Norime paprašyti, kad
išaugtos uniformos būtų išplautos ir
gerai atrodančios.

Registracija naujiems skautų
veiklos metams įvyks šeštadienį,
rugsėjo 12 d., 9 val. r. trijose vie-
tose:

• Pasaulio lietuvių centre, Lemont
• Jaunimo centre, Čikagoje
• Rūtos lituanistinėje mokykloje,

Naperville.
Jei turite klausimų, prašome

kreipkitės į tuntininkę ps. Rasą
Ramanauskienę, tel.: 630-845-0151
arba el. paštu: ramanauskas@sbc-
global.net.
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KONSULATAI – LIETUVYBĖS
SKLEIDĖJAI AR ANTSPAUDŲ

DĖLIOTOJAI ANT VIZŲ?
EGLÈ SAMOŠKAITÈ

Ekonominis sunkmetis priverčia
įnirtingai kovoti dėl valstybės biudže-
to lėšų. Finansų ministerijos planai
kitiems metams lėšas Užsienio rei-
kalų ministerijai sumažinti beveik
perpus gali priversti uždaryti nuo 3
iki 12 diplomatinių atstovybių. Pir-
maisiais taikiniais įvardijami kon-
sulatai Seinuose, Gardine, Bonoje bei
Sovetske. Dėl to itin nerimauja Len-
kijos Lietuvių Bendruomenė.

Tuo metu Vilniaus universiteto
Teisės fakulteto docentas Dainius Ža-
limas sako, kad konsulatai Europos
Sąjungos (ES) valstybėse nėra ypač
reikalingi, nes sienos yra atviros ir
didelių problemų nei Lietuvos pilie-
čiams, nei lietuvių išeiviams dėl to
kilti neturėtų. Esant sunkmečiui tei-
sininkas siūlo tankinti garbės kon-
sulų tinklą, o generalinius konsula-
tus palikti tokiose vietose, kur mūsų
siekiai ypač svarbūs – pavyzdžiui,
Sankt Peterburge ar Sovetske.

Lenkijos lietuviams reikia
politinės paramos

Lenkijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Irena Gasperavičiūtė apie
galimybę uždaryti konsulatą Sei-
nuose nenori net girdėti. Išgirdusi,
kad konsulatas Seinuose svarstomas
kaip vienas pirmųjų lėšų taupymo
šaltinių, pirmininkė pesimizmo nes-
lėpė: „Mums iškiltų daug problemų”–
Delfi.lt sakė I. Gasperavičiūtė. Pa-
klausta, kokios konkrečiai problemos
iškiltų Lietuvių Bendruomenei, pa-
šnekovė kalba apie vis dar strin-
gančius Lenkijos valdžios ir lietuvių
tautinės mažumos santykius.

Pasak I. Gasperavičiūtės, Len-
kijos lietuviai turi tautinės mažumos
statusą, tačiau įstatymo suteikiamas
teises esą reikia ginti, ką daryti tu-
rėtų būtent konsulatas. Kaip pavyz-
dį, pašnekovė prisiminė 1919 m. vy-
kusio Seinų sukilimo minėjimą. Re-
miantis jos pasakojimu, šia proga bu-
vo Lenkijoje išleista knyga, kur lietu-
viai vaizduojami priešais bei žudi-
kais, mat iki sukilimo miestelis pri-
klausė Lietuvai, o po jo pateko Len-
kijos valdžion.

„Žodžiu, darbo šioje srityje yra
labai labai daug. Visų pirma reikia
kurti lietuvių ir Lietuvos įvaizdį”, –
sakė I. Gasperavičiūtė, pridūrusi, kad
konsulato buvimas Seinuose kelia
bendruomenės prestižą, padeda ge-
rinti kultūrinį bendruomenės gyve-
nimą.

„Mes įsivaizduojam, kad Lietu-
vos interesas yra remti Lenkijos LB
interesus ir siekius. Pavyzdžiui, Sei-
nuose iš Lenkijos pusės trūksta poli-
tinės valios pavadinti gatvę Antano
Baranausko vardu, įamžinti kultū-
rinį paveldą. O konsulato uždarymas
būtų suprastas kaip Lietuvos intere-
so nebuvimas šiame krašte, nesido-
mėjimas tais klausimais”, – bėdas
vardijo LB pirmininkė.

Klausiama, ar politinės paramos
šiais klausimais negalėtų užtikrin-
ti Lietuvos ambasada Varšuvoje bei
Lietuvos užsienio reikalų ministe-
rija (URM), kuri formuoja uždavinius
diplomatinėms atstovybėms, I. Gas-
peravičiūtė sako, jog to nepakaktų.

„Tai gali turėti pasekmių naujai
įkurtai lietuviškai mokyklai, jai ne-
skiriamas pilnas finansavimas. Be

Lietuvos užnugario mes esame žy-
miai silpnesni, pozicijos silpnėja de-
rantis dėl įvairių dalykų”, – teigė
pašnekovė.

D. Žalimas: konsulatai būtini už
ES ribų esančiose valstybėse

Remiantis Konsuliniu statutu,
kuris turi įstatymo galią, konsulatai
teikia pagalbą stichinių nelaimių,
katastrofų, teroro aktų, masinių
riaušių, karo ar ginkluoto konflikto
atveju, padeda pergabenti palaikus į
Lietuvą mirties atveju, gelbsti vagišių
aukas, praradusias dokumentus bei
pinigus, padeda Lietuvos piliečiams,
kurie užsienio valstybėje susidūrė su
vietine teisėsauga.

Šalia to, konsulatai išduoda vizas
užsienio šalių piliečiams, norintiems
atvykti į Lietuvą, priima užsienin iš-
vykusių piliečių gyvenamosios vietos
deklaracijas ir vykdo kitas panašias
funkcijas.

Vilniaus universiteto teisininkas
D. Žalimas sako, kad bent jau ES val-
stybėse konsulatams vizų išdavinėti
nebereikia, mat Šengeno erdvėje ga-
lioja bevizis režimas. Tad tiek konsu-
latui Seinuose, tiek ambasados sky-
riui Bonoje šios funkcijos pranyko
tuomet, kai Lietuva tapo Šengeno
nare.

„Kai reikia taupyti, tai daryti rei-
kia labai atsargiai, bet, man atrodo,
kad tokie Seinai galų gale yra netoli
Lietuvos, o, va, Kaliningrado srityje
ar šitą daryčiau atsargiau, nes tai yra
kito režimo valstybė, ten yra visokių
lietuvių salų salelių, kuriems gal ir
reikėtų padėti. O Lenkijoje tai neži-
nau...”, – Delfi.lt sakė D. Žalimas.

Skeptišką nuomonę jis išsakė ir
apie Lietuvos ambasados Vokietijoje
skyrių, įsikūrusį buvusioje šalies
sostinėje Bonoje. „Bonoje šiaip jau
nėra labai būtina, ko gero. Tai tik pa-
pildoma įstaiga, kad Lietuvos pilie-
čiams nereiktų važiuoti papildomai į
Berlyną, bet šiaip net nežinau, ar Bo-
noje dar liko kas nors iš pačios Vo-
kietijos federalinių įstaigų.”

Teisininkas teigia sutinkąs, kad
konsulatai gali padėti užsienyje vei-
kiančios Lietuvių Bendruomenėms,
mat, remiantis Konsuliniu statutu,
šioms įstaigoms taip pat pavesta
palaikyti ryšius su išeivija, joms pri-
skiriami švietimo ir kultūros reikalai.
Galų gale, konsulinės įstaigos užsie-
nio lietuvių bendruomenei gali su-
teikti patalpas bendruomenės susi-
rinkimams.

„Vietos lietuvių bendruomenė,
jeigu ji gausi, gali šiek tiek nuken-
tėti”, – sakė D. Žalimas, bet pasiūlė
bent jau ES valstybėse vietoje kon-
sulatų kurti viešąsias įstaigas bei
plėsti garbės konsulų tinklą, nors šie
paprastai būna „laisvo oro ganyto-
jai”, mat pareigas atlieka po savo
tiesioginio darbo.

„Niekas netrukdo tuose pačiuose
Seinuose turėti garbės konsulo vieto-
je reguliaraus konsulo. Iš vietos lietu-
vių bendruomenės paskyrei ką nors
ir toks jau kaip ir oficialesnis ryšį
palaikantis asmuo. Jie vykdo funkci-
jų minimumą”, – sakė teisininkas.

I. Šimonytė: visos institucijos
sako, kad mirs

Finansų ministerijos duomeni-
mis, šiais metais Nukelta į 9 psl.

Nauja ,,Liepsna” Lietuvių
Fondo dubenėlyje

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

2009 m. rugpjūčio mėn. Lietuvių Fondo (LF) narius pasiekė naujas
,,Liepsnos” numeris. Kaip daugumai yra žinoma, LF simbolis yra ranko-
je laikomas dubenėlis, iš kurio kyla liepsnos liežuviai. O ,,Liepsna” yra LF
neperiodinis leidinys, informuojantis LF narius apie Fondo naujienas. Šis
leidinio numeris yra skirtas 2009 metų LF paramos skirstymo rezulta-
tams apibendrinti. Įdomu buvo su juo arčiau susipažinti.

Pačioje pradžioje Algis Saulis, 2009 m. Pelno skirstymo komisijos pir-
mininkas, praneša, kad šiais metais skirstymui LF Taryba patvirtino
400,000 dol. Dėl ekonominės krizės pasaulyje Taryba pinigus skyrė iš
Fondo kapitalo. Pirmenybė duota svarbiausioms sritims: švietimui, jauni-
mo veiklai, žiniasklaidai ir svarbiems kultūriniams projektams, kurie be
LF paramos negalėtų įvykti. A. Saulis rašo, kad stipendijoms skirta suma
buvo apribota nutarimu dalinti tik pelną, gaunamą iš 50 specialios paskir-
ties fondų. Iš viso buvo paskirstyta 65,729 dol., iš dalies patenkinant 54
stipendijų prašymus. Buvo gautas 101 prašymas stipendijoms.

Kita kategorija, šalia stipendijų studentams ir moksleiviams, buvo
parama įvairiems projektams. Čia prašytojų dauguma buvo įvairios orga-
nizacijos. ,,Gavome 100 paramos prašymų, kurių suma siekė 1,199,185
dol. Iš turimos 334,271 dol. sumos, skirtos paramos prašymams patenkin-
ti, buvo išdalinti 307,580 dol., patenkinant 61 prašymą. Likusieji 26,691
dol. palikti nenumatytiems reikalams ir galimam antram pelno skirstymo
posėdžiui”, – teigė A. Saulis. Kam buvo tie 400,000 dol. paskirstyti? Pridė-
toje diagramoje matome, kad 28 proc. buvo paskirti švietimui, 16 proc.
stipendijoms, 14 proc. jaunimo reikalams, 14 proc. kultūriniams reika-
lams, 14 proc. visuomeniniams reikalams, 7 proc. žiniasklaidai ir 7 proc.
palikti antram skirstymui. Taip pat parodomas stipendijų paskirstymas
pagal kraštą. Lietuvai teko 37 proc., Šiaurės Amerikai – 35 proc., Pietų
Amerikai – likusieji 28 proc. Įdomi diagrama, rodanti paramos paskirsty-
mą pagal organizacijas. Beveik pusė paramos – 48 proc. – atiteko JAV LB.
Kitoms JAV esančioms organizacijoms teko 41 proc.: PLB – 7 proc., ki-
toms išeivijos organizacijoms – 5 proc. Lietuvos organizacijoms skirta
1,500 dol., bet šita suma tesudarė mažiau nei pusę nuošimčio skirtų lėšų.

Paminėsiu tris stambiausias sumas kiekvienoje paramos kategorijoje.
Švietimo srityje 70,000 dol. gavo JAV LB Švietimo taryba JAV lituanis-
tinių mokyklų paramai. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas gavo
20,000 dol., skirtų PLB lituanistikos katedros University of Illinois at
Chicago paramai. Kaip žinome, PLB Fondas prieš keletą mėnesių užsi-
darė, o Fondo likučius perdavė LF. Trečia didžiausia suma – 5,000 dol. –
šioje kategorijoje irgi duota JAV LB Švietimo tarybai. Ši parama skiriama
jaunimo internetiniam žurnaliukui ,,Eglutė”.

Jaunimo kategorijoje didžiausia suma – 28,000 dol. – skirta lietuvių
išeivijos stažuotėms. Prašytojas buvo JAV LB krašto valdyba. 10,000 dol.
skirta Dainavos jaunimo stovyklos infrastruktūros tobulinimo darbams.
Trečia pagal dydį suma – 5,000 dol. – skirta Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos ruošiamai meninei programai XIII PLJS kongresui Pietų Ameri-
koje. Paramos kultūriniams reikalams srityje didžiausia kąsnį – 19,000
dol. – gavo Lituanistikos tyrimų ir studijų centras archyvų ir muziejų
tvarkymui ir saugojimui. Antra pagal dydį suma 9,000 dol. skirta ,,Mažo-
sios Lietuvos Enciklopedijos” ketvirtam tomui. JAV LB Kultūros tarybai
skirta 7,000 dol., kad galėtų ruošti ,,Vaivoros” ansamblio ir I. Milkevi-
čiūtės koncertus JAV.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad visuomeninių reikalų bare didžiau-
sia suma atiteko PLB atstovybės veiklai Lietuvoje. Leidinyje pažymėta
suma yra 1,4000 dol. Atrodo, kad ten be reikalo pridėtas paskutinis nulis.
Tokiu atveju, šis projektas nėra vienas iš trijų, gavusių didžiausią sumą.
Žiūrėkime toliau. Randame, kad daugiausia – 10,000 dol. – gavo Pasaulio
Lietuvių Centras centro išlaikymui. Antroje vietoje matome JAV LB So-
cialinių reikalų tarybą, gavusią 7,000 dol. Vyresniųjų lietuvių centrui Či-
kagoje paremti. Trečioje vietoje lieka Vasario 16-osios gimnazija Vokietijo-
je, gavusi 4,500 dol. gimnazijos priestato, klasių įrengimui bei statybai
paremti. Tačiau ta pati gimnazija tokią pat sumą gavo ir gimnazijos ben-
drabučio išlaikymui. Taigi, sudėjus abi sumas gauname 9,000 dol., taip
pastumiant jos vietą iš trečios į antrą.

Arčiau namų – žiniasklaidos. ,,Draugas”, šįmet švenčiantis savo gy-
vavimo šimtmetį, gavo 10,000 dol. ,,Margutis II” LF dėka savo skolas su-
mažino 5,000 dol. JAV LB leidžiamas žurnalas anglų kalba ,,Bridges” ga-
vo 2,000 dol. Tokia pat suma atiteko žurnalui ,,Pasaulio lietuvis” bei Ka-
nadoje leidžiamam savaitraščiui ,,Tėviškės žiburiai”.

Šiame leidinyje neminima, kiek visa tai LF kainavo, nes metai dar
nepasibaigė. 2008 m. LF tvarkymo, investavimo ir raštinės išlaidoms biu-
džete buvo paskirta 389,199 dol. Tačiau vėliau metinėje pajamų ir išlaidų
ataskaitoje pranešama, kad bendroms ir administrcinėms, renginių, skel-
bimų ir vajaus bei nekilnojamo turto išlaidoms buvo išleista 146,183 dol.
Tai tikrai ryžtingas ir sveikintinas žingsnis. Šių metų išlaidų ataskaitos
teks palūkėti iki kito LF suvažiavimo.

Leidinio ,,Liepsna” pabaigoje duodamas prez. Valdo Adamkaus žodis.
Primenama, kad LF rengia iškilmingą pokylį Prezidento V. Adamkaus ir
A. Adamkienės garbei, kuris vyks spalio 3 d. Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont. Pokylis skiriamas nuoširdžiai padėkoti už Prezidento darbus bei
nuopelnus Lietuvai. Tikimasi, kad Prezidentą savo apsilankymu pokylyje
pagerbs daugelis aukštų JAV valstybės pareigūnų, visuomenės veikėjų,
Prezidento draugų ir bičiulių bei didelis būrys dėkingų piliečių. Iki greito
pasimatymo pokylyje!
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JUOZAS GREVELDA

Labas vakaras, gerbiami televizi-
jos žiūrovai. Jūs žiūrite laidą „Tar-
dymo eksperimentas”, kurios vedėjas
esu aš – Auksinas Pelenius. Šiandien
mūsų studijos svečiai – Seimo pir-
mininkas ponas Valiūkas ir ministras
pirmininkas ponas Skubišius. Pasta-
ruoju metu žiniasklaidoje pagausėjo
pranešimų apie gerbiamo pirmininko
ryšius su Kauno banditais. Jeigu
tikėtume galimai neatsakingais žur-
nalistų pranešimais, gerbiamas pir-
mininkas itin subtiliai valiūkauja su
kai kuriais „Daktarų” gaujos nariais,
o jo žmona su jais netgi bučiuojasi.
Esą, tie nariai Tautos prižadinimo
partijoje susisuko jaukias gūžtas, o jų
žmonos (daugiau negu viena) netgi
yra tos partijos skyrių vadovės. Tarsi
dar būtų negana tokių stebėtinų ir
pasišlykštėtinų insinuacijų, tie patys
(o gal ir kiti) žurnalistai kelia klausi-
mus ir visai valdančiajai koalicijai ir
Vyriausybės vadovui. Atseit, kaip ga-
lima turėti sąjungininką koalicijoje,
jeigu jis, užimdamas tokias aukštas
pareigas, bičiuliaujasi su banditais,
priima juos savo partijos būstinėje
kaip gerbiamus svečius ir netgi nesi-
krato jų užsakymų teikti informaciją
apie operatyvinę būklę teisėsaugos
vykdomų ikiteisminių tyrimų bau-
džiamosiose bylose dėl jų įvykdytų
nusikaltimų. Taigi paprašysiu gerbia-
mą pirmininką pasidalinti savo įžval-
gomis apie artimiausią valdančiosios
koalicijos ateitį: ar dėl tokių neatsa-
kingų gandų ji nesubyrės kaip kortų
namelis rudens sesijos pradžioje?
Klausimas yra labai rimtas, kadangi
iš Prezidentūros pusės jau pasirodė
pirmieji žaibai – ten pageidaujama
nei daugiau, nei mažiau, kaip gerbia-
mo pirmininko atsistatydinimo, kol
to nepadarė pats Seimas.

Valiūkas: Ačiū už klausimą, ne-
slėpsiu, jog jis tikrai įdomus. Turiu
pasakyti, jog jūs, gerbiamas Auksi-
nai, tikrai palietėte pačią klausimo
esmę, t. y. jog žurnalistų pranešimai
yra daugiau negu neatsakingi. Pasa-
kysiu nuoširdžiai ir atvirai, jie kom-
promituoja Seimą, Vyriausybę ir visą
Lietuvos valstybę. Be to, atkreipkite
dėmesį: kodėl jie vadinami praneši-
mais? Nuo kada iš pasalų padaryta
paparacio nuotrauka vertinama kaip
pranešimas? Na, nufotografavo, na,
ir kas iš to? Ar jau Lietuvoje Seimo
pirmininkui nebegalima nė žingsnio
žengti, nebijant, kad jo nenufotogra-
fuotų? Aš esu šokiruotas ir jaučiuosi
įžeistas neadekvačiais spaudos atsto-
vų veiksmais bei Prezidentūros neiš-
manymu ir nesusigaudymu. Man
regis, jog Lietuvoje dar galioja nekal-
tumo prezumpcija. Tiems, kurie apie
tai nieko nenutuokia, aš galiu paaiš-
kinti paprastai: nepagautas – ne
vagis. Taigi, kol prokuratūra man ne-
iškėlė baudžiamosios bylos, kol teis-
mas manęs nenuteisė ir nepatupdė į
cypę, aš esu skaidrus kaip krištolas ir
tyras kaip ašara. Netgi pridursiu –
kaip angelo ašara.

Pelenius: Ačiū pirmininkui už
nuoširdų atsakymą, jis, regis, yra dar
ir ganėtinai išsamus. Dabar papra-
šysime pakomentuoti padėtį gerbia-
mą premjerą. Kaip jūsų nuomone,
klostosi situacija, ar ji yra valdoma,
ar ji negresia Lietuvai nenumato-
momis nesėkmėmis; kas mūsų lau-
kia rudenį? Kokius viščiukus išperės

tos insinuacijos ir kokius skaičiuo-
sime Seimo rudens sesijoje?

Skubišius: Na, aš nežinau, ką
galėčiau jums atsakyti. Iš tikrųjų, kol
aš negavau iš visų teisėsaugos insti-
tucijų aiškaus ir nedviprasmiško at-
sakymo apie tai, kad yra surinkti ir
pateikti išsamūs ir neginčijami, kate-
goriški ir fatališki įrodymai, jog Sei-

mo pirmininkas iš tikrųjų yra susijęs
su nusikalstamo pasaulio atstovais,
ar kad jam iškelta baudžiamoji byla
(viena ar kelios) dėl kriminalinių
nusikaltimų, tol aš nematau pagrin-
do tikėti, jog Seimo pirmininkas yra
vienas iš tų banditų ar jiems kaip
nors kitaip artimas.

Pelenius: Bet gerbiamas prem-
jere, niekas nesako, kad Seimo pirmi-
ninkui yra iškelta baudžiamoji byla
ar kad jis ką nors nužudė, apiplėšė ar
apvogė. Jis tik bendrauja su tais žmo-
nėmis, kurie tai daro. Tai, kad žmo-
nės savo draugus ar pažįstamus pasi-
renka pagal savo skonį, yra savaime
suprantamas dalykas, niekam tai ne-
turėtų užkliūti. Tačiau Seimo pirmi-
ninkas yra vienas iš aukščiausių vals-
tybės pareigūnų, ir jo pažintys su
banditais didžiajai tautos daliai yra
aiškiai nepriimtinos. Ką jūs galėtu-
mėte dėl to pasakyti?

Skubišius: Dar kartą kartoju:
kol man niekas nepateikė įrodymų,
aš nematau reikalo kelti panikos.
Seimo pirmininkas yra pakankamai
kompetentingas žmogus, kad galėtų
įvertinti padėtį, įskaitant ir Lietuvos
Respublikos Prezidentės pasiūlymą.

Valiūkas: Turiu pasakyti, jog aš
kreipiausi į prokuratūrą ir kitas tei-
sėsaugos institucijas ir pareikalavau
pateikti įrodymus, kad esu banditas
ar su jais kaip nors susijęs. Kai tik
gausiu nepaneigiančius įrodymus,
tučtuojau juos pateiksiu plačiajai vi-
suomenei.

Pelenius: Be abejo, tai palankiai
nuteiks plačiąją viuomenę ir nura-
mins be reikalo įsisiautėjusias ais-
tras. O dabar kviečiame pasižiūrėti

reklamą.
Ekrane pasirodo užrašas „Rekla-

ma”, kuris tuoj pat dingsta, ir vėl pa-
sirodo laidos „Tardymo eksperimen-
tas” dalyviai. Visi sėdi atsipalaidavę
ir ramiai sau šnekučiuojasi.

Pelenius: Dabar, kai esame ne-
formalioje aplinkoje, galime pasikal-
bėti ir atvirai. Gerbiamas Seimo pir-

mininke, kaip jums atrodo, ko reikia
laukti rudenį, – ar sugebėsite išsilai-
kyti savo kėdėje ir kaip atsilieps visai
valdančiajai koalicijai, jeigu nepavyks
to padaryti?

Valiūkas: Na, jeigu jau kalbame
atvirai, tai turiu prisipažinti, jog į
Seimą prinešiau tiek šiukšlių, kad nė
pats Heraklis jo neiškuoptų. Paties
Augijaus arklidėse nebuvo tiek mėš-
lo. Per savo juokų magnato karjerą
man teko bendrauti su įvairiausia
publika. Turiu jums pasakyti, jog iš
visų publikos rūšių banditai yra pati
dėkingiausia ir man patiko labiau-
siai. Jie pasikviečia mano juokdarius
į savo renginius, ir mes kuo nuošir-
džiausiai bendraujame. Kad jūs žino-
tumėte, kaip malonu būna su jais
bendrauti, kai jie švenčia sėkmingai
įvykdytą užsakomąją žmogžudystę,
plėšimą ar kitokį atliktą savo verslo
aktą. Jie tąsyk būna labai įsiaudrinę,
jiems atsiranda poreikis atsipalai-
duoti, relaksuoti. Jie tada būna pa-
gaulūs kiekvienam juokui, kvatojasi
iš pačių lėkščiausių pokštų, juokauja
patys ir apskritai elgiasi taip, tarsi jie
būtų artistai, o mes, jiems vaidinan-
tys savo palyginti negudrius juoke-
lius, – jų pokštų žiūrovai. Nepakarto-
jamas vaizdas. O apie honorarus nė
kalbėti netenka. Jie pinigais tiesiog
šiukšlina. Kad jūs matytumėte, kaip
jie elgiasi su pinigais! Jie juos mėto,
jais švaistosi kaip nieko nevertais
popiergaliais, jie juos paskleidžia ant
grindų ir ant jų šoka... Vienu žodžiu,
man dar nėra tekę matyti kitos tokios
betarpiškos publikos ir, ko gero, jau
nebeteks, kadangi po šių demaskavi-
mų man pas juos kelią surasti nebe-
bus taip lengva, manęs saviškiu, ko
gero, jie daugiau nebelaikys. O hono-
rarus, turiu pasakyti, jie moka kara-

liškus. Pinigai nekvepia. Gaila, bet ką
padarysi.

Pelenius: Man tiesiog seilė pra-
dėjo tekėti, kai jūs taip vaizdingai pa-
sidalijote savo verslo kazuistika. O
kodėl jūs jų žmonas paskyrėte vado-
vauti savo partijos skyriams?

Valiūkas: O kodėl aš negalėčiau
to padaryti? Juk tai vyrai, o ne jų
žmonos žudo, plėšia ir prievartauja.
Keistas mūsų visuomenės požiūris į
problemas. Kažkokia dviguba mora-
lė, netgi triguba, sakyčiau. Kuo dėtos
tos vargšės moterys! Juk visi žino
senovės romėnų posakį: Quo licet
Yovis, non licet bovis. Aš dar supras-
čiau, jeigu joms ar man būtų inkrimi-
nuojama žmogžudystė ar vagystė. O
dabar kas išeina? Ar aš Jupiteris, ar
jautis, galų gale!

Skubišius: Man regis, jog jupite-
riams ateina sunkūs laikai. Negaliu
ir aš nepasinaudoti reta proga šiek
tiek paatvirauti. Ar šiaip skaičiuo-
tum, ar anaip, bet man plaukai šiau-
šiasi, pagalvojus, kas mūsų laukia
rudenį. Jeigu pirmininko giesmelė
pasirodys jau sudainuota, tai man da-
rosi baisu pagalvojus, kas laukia
vargšės mūsų iškankintos tėvynės.

Pelenius: Ką jūs turite galvoje,
kalbėdamas apie mūsų iškankintą tė-
vynę?

Skubišius: Labai paprastai, jei-
gu sužlugs mūsų koalicija, bus galas
stabilumui, bus šakės visoms mūsų
forsuojamoms permainoms, ypač so-
cialinėje srityje. Tada mums nebepa-
vyks nei sumažinti pensijų, nei atly-
ginimų, visa tai padarys kiti, atėję po
mūsų – visokie socdemai ir prie jų pri-
siplakę liberalai ir pseudoliberalai.

Pelenius: Atleiskite, bet juk jie
yra jūsų koalicijos nariai, nejaugi jūs
jais taip nepasitikite?

Skubišius: Politikoje pasitikėji-
mo niekada nebuvo, jo nėra ir nieka-
da nebus. Tai akivaizdžiai parodė
projektas „2K”. Bijau, kad ir vėl gali
tekti jį prikelti iš mirusiųjų.

Pelenius: Nejaugi padėtis tokia
rimta?

Skubišius: Rimtesnė negu jūs
galite išdrįsti pagalvoti. Šešėlinis
verslas kasdien didina savo pagreitį,
biudžetas eina po šimts, jūs galite
ekonomikoje drąsiai prognozuoti
klaikiausią jovalą ir nieko nebijoti –
vis tiek viskas išsipildo. Bijau, kad
koalicija sužlugs, o kartu su ja – ir
visa Lietuva.

Pelenius: O gal kita koalicija su-
gebės geriau tvarkytis?

Skubišius: Štai šito aš kaip tik
ir bijau.

Valiūkas: Turiu prisipažinti,
kad ir aš to bijau.

Pelenius: Gerbiamieji svečiai ir
žiūrovai, mūsų laidos operatorius at-
siprašo už techninius nesklandumus.
Kol jie susigaudė, jog reklamos intar-
pas kažkur pradingo, buvo rodomas
nuoširdus ir atviras mūsų laidos sve-
čių pokalbis. Dėkojame visiems už dė-
mesį, iki kitų susitikimų.

Be komentarų

Arūnas Valinskas dailininkų akimis. www.15min.lt

P o l i t i n ė s a t y r a
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96-TAJAM LIETUVOS VYČIŲ
METINIAM SUVAŽIAVIMUI

PRAĖJUS
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ
Lietuvos Vyçiû ryšininkè su
visuomene

Prieš seimą – išvyka

Lietuvos Vyčių 96-tas metinis su-
važiavimas/seimas įvyko š. m. rugpjū-
čio 6-9 d. ,,Drake Oak Brook” (Wyd-
ham) viešbutyje, Oak Brook, IL.
Anksčiau atvykusiems seimo daly-
viams trečiadienį, rugpjūčio 5 d., bu-
vo suruošta įdomi išvyka į Spring-
field, IL, kur aplankėme buvusio 16-
to JAV prezidento Abraham Lincoln
muziejų – President Abraham Lin-
coln Presidential Library and Mu-
seum, atidaryą 1995 m. Turėjome ge-
rą progą pamatyti įdomių, preziden-
tui priklausiusių rodinių.

Išvykoje dalyvavo 36 asmenys.
Diena prasidėjo anksti ryte. Kelia-
vome net 3 valandas, kol pasiekėme
bibilioteką. Nors kelionė ir ilga, tik-
rai buvo verta ten nuvažiuoti. Muzie-
jus yra padalintas į dvylika galerijų.
Aplankėme kelias jų. Galerijoje, skir-
toje apžvelgti Abraham Lincoln gy-
venimą, prieš jam tampant preziden-
tu, matėme iš medžio išdrožtą kopiją
namelio, kuriame jis užaugo Indiana
valstijoje. Aplankėme ,,Lincoln’s
Eyes Union” kino teatrą, kur vaiz-
duojamas tuometinis laikas, svarbūs
prezidento asmeninio ir politinio
gyvenimo įvykiai nušviečiami žvel-
giant Lincoln akimis. ,,Treasures”
galerijoje turėjome galimybę pama-
tyti prezidento Lincoln bei jo šeimos
namų apyvokos daiktus, šeimos nuot-
raukas, krištolo dirbinius, kinų sti-
liaus indus, knygas, raštus, laiškus
bei kitus rodinius. Taip pat buvo
įdomu apsilankyti galerijoje, skirtoje
prezidento antrai kadencijai. Vaikš-
čiodami ir stebėdami jautėme, kokią
didelę ir svarbią įtaką šis JAV prezi-
dentas turėjo, geriau supratome jo
idėjas ir indėlį Amerikos istorijoje. Po
to nuvažiavome į kapines pamatyti
Lincoln ir jo šeimos narių paskutinio
poilsio vietas.

Turiningai praleidę laiką ir malo-
niai pavargę į viešbutį grįžome lai-

mingi ir patenkinti įdomiai ir smagiai
praleista diena.

Naująjį šimtmetį pasitinkant

96-tas Lietuvos Vyčių seimas/
suvažiavimas prasidėjo su šūkiu
,,Knights of Lithuania – At the Dawn
of a New Centrury; Lietuvos Vyčiai –
naująjį šimtmetį pasitinkant”. Seimą
globojo Lietuvos Vyčių 16-ta kuopa,
jau trečią kartą rengianti visuotinį
narių suvažiavimą. (Šias pareigas ji
atliko 1994 metais ir 2002 metais.)

Suvažiavimas prasidėjo ketvirta-
dienį, rugpjūčio 6 d., šv. Mišiomis
,,Drake Oak Brook” (Wydham) vieš-
bučio pokylių salėje. Šv. Mišias kon-
celebravo Lietuvos Vyčių organizaci-
jos dvasios vadas, garbės narys, dr.

prelatas Juozas Anderlonis, prelatas
Algimantas Bartkus, prelatas Petras
Šiurys ir kun. Antanas Markus. Visų
suvažiavimo dienų giesmes vedė gar-
bės narė Ann Marie Kassel, fortepi-
jonu skambino garbės narys, muzikas
Faustas Strolia.

Iškilmingai įnešus vėliavas, Mi-
šios buvo aukojamos už Lietuvos Vy-
čius. Savo pamoksle prel. Anderlonis
išreiškė padėką dalyvavusiems šv. Mi-
šiose, o delegatams ir svečiams pa-

linkėjo sėkmingo ir vaisingo suva-
žiavimo.

Pirmasis posėdis

Oficialus seimo atidarymas įvyko
viešbučio salėje. Įnešus vėliavas,
įžengė Centro valdyba ir komitetų
pirmininkai. Centro valdybos pirmi-
ninkė Elena Nakrošienė atidarė sei-
mą ir pakvietė organizacijos Centro
valdybos dvasios vadą prel. Anderlonį
sukalbėti maldą. Buvo sugiedoti JAV,
Lietuvos ir Vyčių himnai. Dalyvius
pasveikino 16-tos kuopos pirminin-
kas Peter Paul Zansitis.

Prezidiumą sudarė: pirmininkas
Michael F. Petkus (96 kuopa iš Day-
ton, OH), ko-pirmininkai Vivian Ro-
gers (26 kuopa, Worcester, MA) ir
John Mankus (72 kuopa, Bingham-
ton, NY). Sekretoriavo seselė vienuo-
lė Johanna Shainauskas ir seselė vie-
nuolė Theresa Papsis – abi iš 112
kuopos, Chicago, IL. Seimo parla-
mentarinės eigos patarėjas buvo
Walter Svekla (3 kuopa, Philadelphia,
PA); tvarkdariai (sargeant at arms)
išrinkti atstovauti visoms penkioms
apygardoms: Paul Moore (86 kuopa,
Du Bois, PA), Barbara Miller (72
kuopa, Binghamton, NY), John Sakal
(152 kuopa, E. Long Island, NY) ir
Charles Treciokas (27 kuopa, Nor-
wood, MA). Rezoliucijų komisiją su-
darė: garbės narė Bernice Aviza (136
kuopa, Hudson-Mohawk, NY), garbės
narė Anne Marie Kassel (157 kuopa,
Lemont, IL), Lauretta Pant (96 kuo-
pa, Dayton, OH) ir Carol Treciokas
(27 kuopa, Norwood, MA).

Aukų/sveikinimų komitetą su-
darė: Anna Marie Berger (96 kuopa,
Dayton, OH), Phyllis Gendreau (17
kuopa, South Boston, MA), Julia
Schroder (152 kuopa, Eatern Long
Island, NY) ir garbės narys Robert A.
Martin, Jr.

Mandatų komitetą sudarė: Aldo-
na Zajauskas (16 kuopa, Chicago, IL),
Lillian Greymas (3 kuopa, Philadelp-
hia, PA), Georgianna Macke (157
kuopa Lemont, IL), Lee Moore (86
kuopa, DuBois, PA) ir Cathy Nak-
rosis (90 kuopa, Kearny, NJ).

Centro valdybos pirmininkė
Nakrošienė perskaitė išsamų praė-
jusių metų organizacijos veiklos pra-
nešimą. Iždininkė Bernice Avižaitė
supažindino su 2008-2009 m. organi-
zacijos iždu. Seimą žodžiu sveikino:
kazimieriečių vienuolių seselės vyr.
kazimierietės Immaculata Wendt
vardu – ses. vienuolė Johanna Shai-
nauskas; seselės vienuolės Helen Iva-
nauskas, ,,Lithuanian Childrens’
Relief” vardu – Marytė Bizinkaus-
kaitė (1 kuopa, Brockton, MA); Lietu-
vių katalikų religinės šalpos (LCRA)
prelato Algimanto Bartkaus ir prela-

to Alberto Contons, Amerikos Lietu-
vių Romos katalikų kunigų vienybės
vardu, – Mark Bell (96 kuopa, Day-
ton, OH) ir aktorės Rūtos Kilmony-
tės-Lee vardu – Marytė Sepikaitė
(133 kuopa, Los Angeles, CA).

Buvo gauta 13 raštiškų sveiki-
nimų: Lietuvos Respublikos konsulo,
ambasadoriaus Jono Paslausko; LR
garbės konsulo New York, NY dr.
Thorsteinn Gislason; Lietuvos garbės
konsulo, JAV garbės nario, Amerikos
Lietuvių Romos katalikų kunigų vie-
nybės (Lithuanian Roman Catholic
Priests League in America) pirminin-
ko prel. Albert Contons; Amerikos
lietuvių kultūros archyvų pirmininko
Juozo Rygelio; ,,Bridges” redaktorės
Jeanne Dorr; Nukryžiuotojo Jėzaus
seselių kongregacijos seselės vienuo-
lės Mary Valliere; ALT’o pirmininko
ir Amerikos Lietuvių Romos katalikų
federacijos pirmininko advokato
Sauliaus Kuprio; dienraščio ,,Drau-
gas” vyr. redaktorės dr. Dalios Cidzi-
kaitės; Sisters of the Immaculate
Conception of the Blessed Virgin Ma-
ry seselės vienuolės Mary Bernadette
Matakas; seselės vienuolės Janet
Gardner, general minister of the Sis-
ters of St. Francis of the Providence
of God, ir Pranciškonų provincijos
delegato tėvo Placido Bariaus.

Pranešimą apie Lietuvos naš-
laičius skaitė Indrė Tijūnėlienė ir
Robert Duda. I. Tijūnėlienė, ,,Saulu-
tės” pirmininkė, papasakojo apie šią
labdaros organizaciją, globojančią
našlaičius Lietuvoje. ,,Saulutės” orga-
nizacija buvo įsteigta 1993 m., ji re-
mia našlaičius vaikų prieglaudos na-
muose, vaikus su negalia, šeimas, ku-
rioms reikia finansinės ir moralinės
paramos, pinigais remia sriubos vir-
tuves/valgyklas, o mokyklas – maistu.
,,Saulutės” pirmininkė taip pat pa-
pasakojo apie jos vadovaujamos orga-
nizacijos paramą našlaičiams. Už 360
dol. auką metams galima paremti
vieną našlaitį. I. Tijūnėlienė kasmet
keliauja Lietuvon aplankyti prieglau-
dos namus, pamatyti, kaip panaudo-
jamos jos organizacijos nusiųstos
aukos. Ji padėkojo vyčiams, kurių ke-
lios kuopos remia po vieną Lietuvos
našlaitį. I. Tijūnėlienė pateikė kelis
pavyzdžius, kaip ,,Saulutė” finan-
siškai padėjo keliems vaikams. Ji taip
pat pranešė visiems, kad ,,Saulutės”
būreliai veikia Illinois, Florida ir
Michigan valstijose.

Bus daugiau.

Prel. Šiurys įteikia Lietuvos Vyčių organizacijai prisiminimo dovanėlę – Šv. Ka-
zimiero kolegijos 60 metų jubiliejui specialiai sukurtą medalį.

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

Labdaros organizacijos „Saulutė”
pirmininkė Indrė Tijūnėlienė pasako-
ja apie našlaičius Lietuvoje.

Prelatai prieš šv. Mišias: prel. Petras Šiurys, dabartinis Popiežinės Šv. Kazimie-
ro lietuvių  kolegijos Romoje rektorius; Vyčių centro valdybos organizacijos sielo-
vados vadas, prel. dr. Juozas Anderlonis ir prel. Algimantas Bartkus, buvęs Šv.
Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius ir dabartinis LCRA pirmininkas.
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H. Daktaro pargabenimas �  
î Lietuvâ gali užtrukti 

Vroclavas, rugsėjo 8 d. (ELTA) – Pirmadienį Lenkijoje prasidėjusio 36-ojo
Europos vyrų krepšinio čempionato D grupės pirmojo turo rungtynėse Lietu-
vos rinktinė 76:84  pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Trenerio Ramūno Bu-
tauto vadovaujamai Lietuvos komandai 21 tašką pelnė M. Petravičius, 14 – S.
Jasaitis, 12 – L. Kleiza. Nugalėtojams 19 taškų pelnė Ch. Tiurkohlu, 17 – E.
Iljasova, 16 – E. Arslan. 

Su kamuoliu – Lietuvos krepšininkas L. Kleiza (d). EPA-ELTA nuotr.

Vilnius, rugsėjo 7 d. (ELTA) –
Lietuvai už prieškariu prarastą am-
basados pastatą Romoje, vadinamą
,,Villa Lituania”, Italija siūlo kitą pa-
statą. Neatmetama ir piniginio žalos
atlyginimo galimybė.

Su Italijos užsienio reikalų mi-
nistru Franco Frattini susitikusi pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė,
kad ,,Villa Lituania” klausimas yra
per ilgai užsitęsęs ir paragino Italijos
diplomatijos vadovą jį spręsti abiem
pusėms priimtinu būdu. Pasak prezi-
dentės atstovo spaudai Lino Balsio, F.
Frattini pažadėjo, kad greitu laiku
Lietuvai bus pasiūlytos kitos patalpos.

,,Iš Italijos užsienio reikalų mi-
nistro sulaukėme patikinimo, kad tą
klausimą Italija stengiasi spręsti kuo
greičiau. Kol kas kalbama apie kitų
patalpų suteikimą. Galbūt gali būti

kalbama apie piniginį žalos atlygį.
Čia yra derybiniai klausimai, kurių
dar negalime komentuoti. Bet kalba-
ma apie kitas patalpas, panašiai, kaip
buvo su Paryžiaus ambasada”, – po
susitikimo sakė L. Balsys.

Paklaustas, kuris variantas pre-
zidentei palankesnis, L. Balsys sakė,
kad D. Grybauskaitė to nenagrinėjo,
nes tai – ne jos kompetencija.

,,Prezidentės raginimas yra poli-
tinė nuostata, kurią ji labai aiškiai
suformulavo Italijos užsienio reikalų
ministrui”, – apibendrino šalies vado-
vės atstovas.

Ambasados Romoje pastatas nuo
1937 m. priklausė Lietuvai, bet So-
vietų Sąjungai okupavus mūsų šalį,
pastate ,,Villa Lituania” įsikūrė ir iki
šiol šeimininkauja rusų diplomatai.

D. Grybauskait∂ apgailestauja, kad
Lietuva ES nesugeb∂jo susirasti draug¨�

V∂l rengiamasi pagerbti Lietuvos
pažangai nusipelniusius žmones

Vilnius, rugsėjo 8 d. (ELTA) –
Nuo Lietuvos teisėsaugos besislaps-
čiusio nusikaltėlių pasaulio vadeivos
Henriko Daktaro pargabenimas į Lie-
tuvą gali užtrukti apie du mėnesius,
teigia generalinis policijos komisaras
Vizgirdas Telyčėnas.

Policijos vadovas,  paklaustas, ar
turi kokių nors duomenų apie H.
Daktaro grįžimą į Lietuvą, sakė, kad
šiuo metu tvarkomi nusikaltėlio
pargabenimo dokumentai.

,,Jeigu viskas vyks sėkmingai,
per du mėnesius ekstradicija turi
įvykti”, – sakė V. Telyčėnas.

Pasiteiravus, ar tai reiškia, kad
H. Daktaras atsisakė grįžti į Lietuvą,
komisaras negalėjo atsakyti į šį
klausimą.

H. Daktaras buvo sulaikytas rug-
sėjo 4 d. Bulgarijoje, netoli Varnos,
privačiame name. ,,Dakatarų” nusi-
kalstamos grupuotės vadeiva buvo
pakeitęs išvaizdą: užsiauginęs barzdą
ir plaukus.

Įtakingiausia Kaune, o galbūt ir
visoje šalyje ,,daktarų” grupuotė savo
veiklą pradėjo dar sovietiniais laikais.
Vienvaldis jos vadovas visą laiką buvo
H. Daktaras. Net tuomet, kai būdavo

už grotų, jis vadovavo savo sėbrams.
Šį kartą H. Daktaras suimtas pa-

gal Europos suėmimo orderį baudžia-
mojoje byloje, kurioje daugiau kaip 20
įtariamųjų.

Atliekant tyrimą įtariamuoju pri-
pažintas ir H. Daktaras, jis nuo iki-
teisminio tyrimo slapstėsi. Buvo pa-
skelbta jo paieška, atliktos kratos jo
gyvenamosiose ir kitose buvimo vie-
tose.

Per Bulgarijos specialiųjų tarny-
bų operaciją praėjusį penktadienį bu-
vo sulaikytas ne tik H. Daktaras, bet
ir kartu su juo buvę trys vyrai. Vienas
jų – bėglio sūnus, buvęs Kauno mies-
to tarybos narys Enrikas Daktaras.
Manoma, jog sekdami jo pėdsakais
Kriminalinės policijos biuro parei-
gūnai ir aptiko Henytės slaptavietę.

Nors H. Daktaro šeimos nariai ir
elgėsi atsargiai, šiuolaikinėmis elekt-
roninėmis priemonėmis Lietuvos kri-
minalistams pavyko susekti kai ku-
riuos ryšius. Daug vertingos infor-
macijos suteikė ir buvęs Daktarų
gaujos narys Vitalijus Latunas.

H. Daktaras teistas penkis kar-
tus. Pirmąsyk už grotų jis atsidūrė
būdamas 19 metų.

SPORTAS

Šiluva,  rugsėjo 8 d. (ELTA) – Tradicinis, jau septintasis, trijų dienų piligri-
mų žygis pėsčiomis Kryžių kalnas–Šiluva subūrė per 1,200 atkaklių dalyvių.
Žygį vedė Šiaulių vyskupas ir Lietuvos kariuomenės ordinaras Eugenijus Bar-
tulis. Šis žygis sujungia dvi labai svarbias lietuviams vietas: Kryžių kalną ir Ši-
luvą. Tai naujoviškas ir priimtinas būdas jaunimui pristatyti šį istorinį bei dva-
sinį paveldą ir padaryti jį patrauklų. Žygiu pažymimas evangelijos žinios tūks-
tantmetei Lietuvai jubiliejus.                                                  ELTOS nuotr.

Raginama greiçiau sprêsti
,,Villa Lituania” klausimâ

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos prezidentę kalbinantis

,,France 24” žurnalistas paminėjo ga-
na ramų Lietuvos stojimą į Europos
Sąjungą (ES) ir NATO, atsižvelgiant į
kaimyninės Rusijos nenorą užleisti
buvusias Sovietų Sąjungos įtakos zo-
nas Vakarams, nors kitų buvusių so-
vietinių Gruzijos ir Ukrainos valsty-
bių ambicijos tapti Vakarų bendrijų
narėmis sukėlė daug konfliktų. 

,,Sprendimas dėl Lietuvos narys-
tės ES iš tiesų buvo priimtas 2002 m.
Tuomet Europa buvo taikesnė ir eko-
nomiškai stabilesnė. NATO ir ES bu-
vo pasiruošusios plėtrai. Mes savo na-
mų darbus atlikome labai greitai ir
profesionaliai. Tuomet buvo palan-
kios tiek išorinės, tiek ir vidinės sąly-
gos mums prisijungti prie NATO ir
ES”, – teigė D. Grybauskaitė pa-
klausta, kaip Lietuvai pavyko be dide-
lės sumaišties įstoti į Vakarų bendrijas.

Užsiminus apie Lietuvos santy-
kius su Rusija ir sovietinę okupaciją,
D. Grybauskaitė teigė, kad niekas ne-
gali pamiršti ypač skaudžios praei-
ties, tačiau yra daug dalykų, kuriuos

reikia padaryti, ir Lietuvos pagrindi-
nis uždavinys yra ateitis. 

,,Esu pasirengusi vesti konstruk-
tyvius dialogus su mūsų kaimynėmis,
taip pat ir su Rusija bei Baltarusija,
kadangi tai yra svarbu mano šaliai
bei ES”, – teigė D. Grybauskaitė.

Prezidentės teigimu, Lietuvos
ekonomikos nuosmukis jau siekia
dugną ir šie metai dar bus labai sun-
kūs, tačiau kitais metais Lietuva jau
pradės lėtai atsigauti. ,,Šie nuosmu-
kiai parodė mūsų silpnybes, ypač
energetikos srityje, kuri buvo mono-
polizuota”, – tvirtino prezidentė.

D. Grybauskaitė apgailestavo,
kad per penkerius metus, kai Lietuva
yra ES narė, Bendrijoje ji nesugebėjo
rasti draugų ir ,,buvo autsaiderė” dėl
šalies vidaus politikos bei labai griež-
tos nuostatos Rusijos atžvilgiu. 

,,Esu atvira dialogui ir noriu bend-
radarbiauti su kitomis ES narėmis.
Pasirašyta strateginės partnerystės
sutartis su Prancūzija ir būtent tokiu
keliu aš noriu eiti”, – tvirtino prezi-
dentė.

Vilnius, rugsėjo 8 d. (ELTA) –
,,Nacionalinė pažangos premija” ket-
virtą kartą kviečia akademinę, verslo
ir kultūros visuomenę teikti paraiš-
kas 2009 m. apdovanojimams.

Išskirtinio dėmesio sulaukiantys
apdovanojimai, kuriais pagerbiami
Lietuvos pažangai atradimais, origi-
naliais sprendimais ar pasauliniais
laimėjimais nusipelnę žmonės, šie-
met vyks lapkričio pabaigoje.

,,Skirsime kiek kuklesnes premi-
jas, mažinsime viešinimo išlaidas,
bus organizuojamos kuklesnės laure-
atų apdovanojimo iškilmės, tačiau
džiaugiamės, kad visuomenėje jau
pripažintos Nacionalinės pažangos
premijos bus įteiktos ir šiemet”, –
2009 m. ,,Nacionalinės pažangos pre-
mijos” pirmajame  komiteto posėdyje
kalbėjo Vilniaus universiteto rekto-
rius, premijos komiteto pirmininkas
akademikas Benediktas Juodka.

Nuo rugsėjo 7 d. iki lapkričio 2 d.
komitetas priima paraiškas trims
35,000 litų vertės premijoms: Mokslo
pažangos, Partnerystės pažangos ir
Kultūros pažangos. Specialią kandi-

datų paraiškos formą ir reikalavimus
teikiamiems darbams galima rasti
,,Nacionalinės pažangos premijos”
tinklalapyje www.npp.lt.

Rugsėjo 14 d. atsinaujinęs komi-
tetas paskelbs apie paraiškų teikimo
pradžią ir reikalavimus dar vienai –
Jaunimo pažangos premijai, kuri šie-
met bus teikiama pirmą kartą.

,,Nacionalinė pažangos premija”
teikiama nuo 2006 m. Projektas įgy-
vendinimas privačiomis lėšomis ir fi-
nansuojamas tik verslo įmonių.

Šios premijos laureatais ankstes-
niais metais yra tapę kardiochirurgai
Algimantas Marcinkevičius, Vytautas
Jonas Sirvydis, Giedrius Uždavinys,
skulptorius Gintaras Karosas, aka-
demikas lituanistas Zigmas Zinkevi-
čius, lazerių mokslo ir pramonės at-
stovai Romualdas Danielius, Kęstutis
Jasiūnas, Rimantas Kraujalis, aka-
demikai Algis Petras Piskarskas ir
Juras Požėla, operos solistas Virgili-
jus Noreika, poetas Justinas Marcin-
kevičius, režisieriui Eimuntas Ne-
krošius ir kiti. 
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JAV parduoda du treçdalius visû
pasaulio ginklû

ROMA
Popiežius Benediktas XVI 70-

ąsias Antrojo pasaulinio karo pra-
džios metines sekmadienį paminėjo
žodžiais, kad religija turėtų kurti tai-
ką ir kovoti su rasizmu ir totalitariz-
mu. Vokietijoje gimęs popiežius sakė,
kad prisiminimai apie vieną didžiau-
sių nelaimių per visą žmonijos istori-
ją turėtų būti perspėjimas niekada
nekartoti tokio barbariškumo kaip
Holokaustas ir milijonų nekaltų žmo-
nių sunaikinimas. 

TBILISIS
Gruziją antradienį sukrėtė 6,2

balo pagal momentinės magnitudės
skalę žemės drebėjimas, pranešė JAV
Geologijos tarnyba, tačiau Tbilisio
pareigūnai nurodė kol kas negavę
pranešimų apie nukentėjusius žmo-
nes ir sugriovimus. Gruzijos valdžios
atstovai naujienų agentūrai AFP
sakė, kad drebėjimo epicentras buvo
vakariniame kalnuotame Rachos
regione, kuris ribojasi su Rusija ir
separatistine Pietų Osetija. 

LONDONAS
Didžiojo dvidešimtuko (G-20)

šalių finansų vadovai svarstė planus
priversti bankus laikytis konser-
vatyvių taisyklių, siekiant pažaboti
rizikingą skolinimą, kuris buvo vie-
nas iš pasaulinę finansų krizę nulė-
musių veiksnių. Vienas Londone vyk-
stančiam susitikimui artimas šaltinis
sakė naujienų agentūrai ,,Reuters”,
kad G-20 šalių finansų ministrai ir
centrinių bankų vadovai palaikė JAV
pasiūlymus įpareigoti bankus su-
kaupti daugiau ir kokybiškesnio ka-
pitalo. 

* * *
Tarptautinių saugumo paramos

pajėgų Afganistane vyriausiasis va-
das Stanley A. McChrystal uždraudė
gerti svaigiuosius gėrimus NATO
būstinėje Afganistane po tragiško
įvykio Kunduzo provincijoje, rašo
Britanijos laikraštis ,,The Times”.
Laikraštis pažymi, kad S. A. Mc-
Chrystal įsiuto, kai dėl pavaldinių
girtavimo nesugebėjo operatyviai iš-
siaiškinti padėties, susijusios su
NATO pajėgų smūgiu iš oro į afganų

benzinvežius šiaurinėje Kunduzo
provincijoje, kur praėjusią savaitę žu-
vo 125 vietos gyventojai. Kai genero-
las pamėgino susisiekti su savo pa-
valdiniais, jis išsiaiškino, kad dauge-
lis jų buvo arba girti, arba tokie pa-
giringi, kad negalėjo paaiškinti, kas
įvyko.

BERLYNAS
Dortmunde, Vokietijos vakaruo-

se, per susirėmimus su kraštutiniais
kairiaisiais, kurie vyko netoli neona-
cių demonstracijos, buvo sužeista 12
žmonių, tarp jų – 10 policininkų, pra-
nešė policija. Maždaug 700 neonacių
buvo susirinkę vienoje Dortmundo
automobilių aikštelėje rengti mitin-
go. Juos saugojo policija. Tuo tarpu
maždaug 2,000–3,000 protestuotojų,
tarp kurių buvo ir kraštutinių kai-
riųjų anarchistų, surengė savo de-
monstraciją ir svaidė į policininkus
akmenis ir pirotechnikos priemones.
Policija suėmė beveik 300 žmonių.

MASKVA
Rusijos URM vadovas Sergej

Lavrov atmetė prielaidas, kad Ru-
sijos ir JAV santykių normalizavimas
kelia grėsmę Europos saugumui. ,,Ko
verti bandymai pavaizduoti Rusijos
ir Amerikos santykių normalizaciją
grėsme Europos interesams? Nejaugi
JAV kažką darys už savo sąjungi-
ninkių nugaros?”, – rašoma ministro
straipsnyje, kurį spausdina laikraštis
,,Rossijskaja gazeta”. Rusijos URM
vadovas pabrėžė nemanantis, ,,kad
Amerika verta tokio nepasitikėjimo,
tuo labiau, kad Amerika pripažino
būtinybę pačiai keistis, atsižvelgiant
į laiko pokyčius”.

* * *
Rusijos užsienio reikalų minis-

tras S. Lavrov paneigė žiniasklaidoje
pasirodžiusius spėliojimus, kad sau-
sakrūvyje ,,Arctic Sea” neva galėjo
būti zenitinių raketų kompleksų S-
300. Pasak jo, artimiausiu metu Ru-
sijos atstovai šiame laive atliks tyri-
mo veiksmus, kuriuose dalyvaus ir
Maltos atstovai. Praėjusį sekmadienį
Britanijos laikraščiai „The Sunday
Times” ir „The Sunday Telegraph”,
remdamiesi šaltiniais Rusijoje ir
Izraelyje, pranešė, kad „Arctic Sea”
gabeno zenitinių raketų sistemas
Iranui, gautas per remonto darbus
Kaliningrade iš susijusių su nusi-
kalstamomis grupuotėmis buvusių
Rusijos karių.

EUROPA

Rusija ir Baltarusija pradeda
bendras karines pratybas

Maskva, rugsėjo 8 d. (AFP/BNS)
– Rusija ir Baltarusija pradėjo bend-
ras karines pratybas, kuriose daly-
vauja apie 12,500 karių ir kuriomis
siekiama parodyti Minsko ir Maskvos
solidarumą, nors pastaruoju metu šių
sąjungininkų dvišaliai santykiai buvo
įtempti.

,,Operatyvinės strateginės ka-
rinės pratybos ‘Zapad 2009’ vyks rug-
sėjo 8–29 dienomis, – Rusijos vals-
tybinės naujienų agentūros citavo
paskelbtą Gynybos ministerijos pra-
nešimą. – Šiose pratybose dalyvaus
5,000 iš Rusijos ir 7,000–8,000 – iš
Baltarusijos, taip pat iki 40 lėktuvų ir
apie 200 karinės technikos vienetų.”
Pranešime pabrėžiama, kad šie mo-
kymai yra ,,gynybinio pobūdžio”,  jų

tikslas  – ,,užtikrinti stabilumą Rytų
Europos regione”.

Rusijos dienraštis ,,Gazeta” pra-
nešė, kad pagal pratybų planą bus
imituojamas Baltarusijos ,,užpuoli-
mas”, o Rusija pasiųs šarvuotosios
technikos kolonas padėti savo są-
jungininkei.

Minskas ilgą laiką buvo ištikimas
Maskvos sąjungininkas, tačiau pas-
taraisiais mėnesiais dvišalius santy-
kius aptemdė nemažai nesutarimų,
ypač Baltarusijos prezidento Alek-
sandr Lukašenka mėginimai gerinti
ryšius su Vakarų šalimis. Birželį A.
Lukašenka supykdė Kremlių, atsisa-
kęs palaikyti Rusijos siūlymą sukurti
Kolektyvinio saugumo sutarties šalių
bendras greitojo reagavimo pajėgas.

Rusija pabrėžia, kad šie mokymai yra ,,gynybinio pobūdžio”, jų tikslas  –
,,užtikrinti stabilumą Rytų Europos regione”.                         SCANPIX nuotr.

Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) –
Amerika dar sutvirtino savo, kaip
didžiausios ginklų tiekėjos pasaulyje,
padėtį, padidindama ginklų parda-
vimus, kurie pernai sudarė daugiau
nei du trečdalius visų užsienio gink-
luotės prekybos susitarimų, pranešė
,,The New York Times”.

Laikraštis, remdamasis nauja
Kongreso studija, pranešė, kad Jung-
tinės Valstijos pernai pasirašė gink-
luotės susitarimus, kurių vertė siekia
37,8 mlrd. JAV dolerių – tai sudaro
68,4 proc. visų pasaulinės ginklų pre-
kybos rinkos pardavimų.

Šie skaičiai rodo, kad JAV gero-
kai padidino ginkluotės pardavimus –
užpernai jų pasirašytų susitarimų
vertė siekė 25,4 mln. JAV dolerių, pa-
žymi laikraštis.

Antroji vieta tarp didžiausių gin-
kluotės pardavėjų atiteko Italijai,
kurios ginklų pardavimų dalis tarp-
tautinėje rinkoje 2008 m. sudarė 3,7
mlrd. dolerių.

Trečiąją vietą užėmė Rusija, per-
nai pardavusi ginkluotės už 3,5 mlrd.
dolerių. 2007 m. Maskvos pasirašytų
ginkluotės prekybos susitarimų vertė
siekė 10,8 mlrd. JAV dolerių, pažymi
,,The New York Times”.

Pasak laikraščio, JAV pernai pa-
didino ginkluotės pardavimus, nors
pasaulinėje ginklų prekybos rinkoje
vyravo priešingos tendencijos. Pernai
pasaulinė ginklų prekyba sudarė 55,5
mlrd. dolerių – 7,6 proc. mažiau nei
2007 m. Pasak ,,The New York Times”,
bendra praėjusiais metais pasirašytų
tarptautinių ginkluotės susitarimų

vertė yra mažiausia nuo 2005 m.
Dienraštis Amerikos ginklų pre-

kybos apimčių išaugimą aiškina
,,svarbiais naujais užsakymais, kuri-
uos pateikė klientai Artimuosiuose
Rytuose ir Azijoje”, bei tebegaliojan-
čiomis sutartimis dėl karinės įrangos
pardavimo su JAV ginkluotės pirkė-
jais kituose pasaulio regionuose.

Jungtinės Valstijos taip pat pir-
mauja pagal ginklų pardavimą besi-
vystančioms pasaulio šalims – su jo-
mis 2008 m. pasirašytų ginkluotės
susitarimų dalis sudarė 70,1 proc. vi-
sų sutarčių, jų vertė siekė 29,6 proc.,
pažymi ,,The New York Times”.

Tarp ginkluotės susitarimų su
besivystančiomis šalimis buvo sutar-
tys dėl 6,5 mlrd. JAV dol. vertės oro
gynybos sistemos pardavimo Jungti-
niams Arabų Emyratams, 2,1 mlrd.
dol. vertės dėl naikintuvo pardavimo
Marokui, taip pat 2 mlrd. dol. vertės
dėl sraigtasparnio pardavimo Taiva-
nui.

Pasak ,,The New York Times”,
susitarimus dėl ginkluotės su Jung-
tinėmis Valstijomis taip pat pasirašė
Indija, Irakas, Saudo Arabija, Egip-
tas, Pietų Korėja ir Brazilija. Dien-
raščio žiniomis, tarp besivystančių
valstybių pagrindinis amerikietiškos
ginkluotės pirkėjas buvo Jungtiniai
Arabų Emyratai – 2008 m. jie iš JAV
įsigijo ginklų už 9,7 mlrd. dol.

Antra vieta atiteko Saudo Ara-
bijai – su ja pasirašytų susitarimų dėl
ginkluotės pardavimų vertė sudarė
8,7 mlrd. dol. Trečią vietą užėmė Ma-
rokas – 5,4 mlrd. dol.

RUSIJA

Pasaulio naujienos
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Kažkaip netikėtai vieną nuosta-
biai gražią vasaros popietę Wisconsin
valstijoje, po obelimi besilepinant ha-
make, atklydo mintis: kas gi nutiko
karalienei Soraya? Nieko negirdėjau
apie ją jau ilgą laiką. Kaip toji aplin-
kui plasnojanti balta peteliškė, įkyri
mintis vis toliau vijo savo giją: ar ji
dar gyva? Jei ne, tai koks gi buvo tos
gražuolės likimas? Juk buvo laikai,
kai ta, vos iš paauglystės pražydusia
žavia jaunuole domėjosi pasaulio „pa-
parazzi” (fotografai), lygiai tiek pat
smalsiai jai skirdami dėmesio, kiek ir
vėlesniais laikais persekiodami Ame-
rikos „First Lady” Jackie Kennedy, o
dar vėliau Didžiosios Britanijos pa-
miltą „People’s Princess” Dianą!

Pradėjus naršyti po internetą,
sužinojau, jog Soraya mirė 2001 m.
Stebėtina, kaip toji žinia apie buvu-
sios pasaulinės garsenybės mirtį pra-
smuko nepastebėta!

Vienintelė dukra šeimoje

Soraya  Esfandiary-Bakhtiari
(1932.06.22–2001.10.26) buvo Mo-
hammad Reza Pahlavi, Irano velionio
šacho, antroji žmona ir karalienė.
Nors jos vyro titulas Shahanshah
(Karalių karalius) – tolygus Impera-
toriui, tik 1967 m. sveikinamasis mo-
teriškas titulas Shahbanu arba Shah-
banou buvo sukurtas pavadinti šacho
žmoną. Iki tų metų šachų žmonos,
įskaitant ir Soraya, nešiojo Malake
titulą, nors populiarioje spaudoje
dažnai ir neteisingai buvo vadinamos
imperatorienėmis (Empress).

Išvydusi pasaulį Isfahan mieste,
Irane, Soraya buvo vyriausias vaikas
ir vienintelė dukra šeimoje. Jos tėvas
– Bakhtiari genties didikas Khalil
Esfandiary iš Pietų Irano, 1950 m.
buvo Irano ambasadorius Vakarų Vo-
kietijoje, motina – Rusijoje gimusi vo-
kietė Eva Karl. Soraya turėjo jaunes-
nį brolį Bijan.

18–metės sutuoktuvės

Būsimos karalienės šeima gana
seniai dalyvavo Irano valdžioje, buvo
įsijungusi ir į diplomatinį korpusą.
Vienas jos dėdė Sardar  Assad buvo
Irano konstitucinio judėjimo vadas
XX a. pradžioje. 1948 m. giminaitis
Forough Zafar Bakhtiari Paryžiuje
supažindino Soraya su tik ką nese-
niai išsiskyrusiu Shah Mohammad
Reza Pahlavi. Tuo metu ji dar buvo
Šveicarijos „finishing school” (apdai-
linimo, elgesio ir pan., prestižinė mo-
kykla žymių turtuolių ir aristokratų
dukroms) 16-metė moksleivė. Netru-
kus jie susižiedavo (šachas padovano-
jo jai 22.37 karatų [4.474 g.] deiman-
to sužieduotuvių žiedą).

Soraya susituokė su šachu Go-
lestan rūmuose, Irane, 1951 m. vasa-
rio 12 d., būdama 18 metų amžiaus.
Iš pradžių pora planavo kelti vestu-
ves 1950 m. gruodžio 27 d., tačiau,
susirgus sužadėtinei, jos atidėtos vė-
lesniam laikui.

Nors šachas paskelbė, kad svečiai
aukotų labdarai, skirtai Irano netur-
tingiems, tarp dovanų buvo  audinės
apsiaustas ir rašomasis stalas, pa-
puoštas juodais deimantais, atsiųstas
Josif Stalin; Legendų Steuben krišto-
lo vaza, sukurta Sidney Waugh, pado-

vanota JAV prezidento Truman ir jo
žmonos; sidabro XVII a.  George III ir
George IV laikų žvakidės nuo D.
Britanijos karaliaus George VI ir ka-
ralienės Elizabeth. Na, o tarp 2,000
svečių maišėsi ir Aga Khan III.

Puota vyko salėje, išpuoštoje 1,5
tonos orchidėjomis, tulpėmis ir gvaz-
dikais, pristatytais iš Olandijos, o
prie linksmosios dalies prisidėjo ir iš
Romos atgabentas raitelių cirkas.

Visus svečius žavėjo pavasariu
grožiu trykštanti nuotaka, dėvinti si-
dabro lamé suknele, nusagstyta per-
lais ir apsiūta marabou (Afrikos raus-
vaibaltas gandras, kurio švelnios bal-
tos uodegos plunksnos naudojamos
skrybėlių bei kitiems papuošimams)
plunksnomis, šiai ypatingai progai
sukurtą Christian Dior. Jaunosios
pečius gaubė ilga, baltos audinės pe-
lerina.

Santuoka pakibo ant siūlo

Kokia gyvenimo ironija! Nors
vestuvių dieną pašėlusiai dribo snie-
gas, žmonėse laikomu geru, laimingu
ženklu, imperatoriškosios poros san-
tuoka jau 1958 m. pradžioje pakibo
ant siūlo, nes Soraya neįstengė duoti
Povo (Peacock) sostui įpėdinio. Nelai-
mingoji karalienė bandė ieškoti me-
dicininės pagalbos Šveicarijoje ir
Prancūzijoje, bet veltui. Šachas net
pasiūlė paimti antrą žmoną įpėdiniui
įsigyti. Bet Soraya apleido Iraną va-
sarį, ir nuvyko į tėvų namus Koeln
mieste, Vokietijoje. Į ten nusiminęs
šachas pasiuntė savo žmonos dėdę
senatorių Bakhtiari 1958 m. anks-
tyvą kovą nepavykusiam bandymui
įtikinti ją sugrįžti į Iraną. Kovo 10 d.
patarėjų taryba susitiko su šachu
aptarti bėdoje įstrigusias vedybas. Po
4 dienų buvo pranešta, jog imperato-
riškoji pora išsiskirs. Tai buvo, kaip
25-metė karalienė sakė, „mano pa-
čios laimės paaukojimas”. Kiek vėliau
žurnalistams ji pasakė, jog jos vyras
neturėjo kito pasirinkimo – tik skir-
tis.

Koks karalienės Soraya
likimas?

1958 m. kovo 21 d., Irano Naujų
metų dieną, verkiantis šachas paskel-
bė apie skyrybas savo tautai per radi-
ją ir televiziją. Savo kalboje jis pri-
dūrė neskubėsiąs naujai susituokti.

Per visą pasaulį antraštės apie
Soraya skyrybas įkvėpė prancūzų
dainų kūrėją Francoise Mallet-Jorris
parašyti pasisekimo susilaukusią
dainą „Je veux pleurer comme So-
raya” (Aš noriu verkti  kaip Soraya).
Galutinai santuoka buvo panaikinta
1958 m. balandžio 6 d.

Negalėjo dalytis savo vyro 
meile su kita

Pagal „The New York Times”,
prieš skyrybas buvo vedamos derybos
su karaliene Soraya leisti jos vyrui
paimti antrą žmoną. Tačiau ji, rem-
damasi, ką ji vadino „santuokos šven-
tumu”, pareiškė, jog ji jokiu būdu
negalėtų net pažadėti dalytis savo vy-
ro meile su kita moterimi.

Savo pareiškime, išleistame Ira-
no tautai iš tėvų namų Vokietijoje,
Soraya sakė: „Kadangi Jo Impera-
toriškoji Didenybė Reza (sic!) Pahlavi
(sic!) mano, jog yra būtina, kad sosto
įpėdinis būtų tiesioginės kilmės vy-
riškoje eilėje iš kartos į kartą, su gi-
liausiu apgailestavimu, valstybės
ateities labui bei tautos gerovei, pa-
gal Jo Didenybės Imperatoriaus norą
ant skyrybų aukuro paaukosiu savo
pačios asmeninę laimę, sutikdama at-
siskirti nuo Jo Imperatoriškosios Di-
denybės.”

Po skyrybų užkalbintas žurnalis-
to šachas apie savo jausmus buvusiai
karalienei sakė, kad „niekas ilgiau už
mane nepajėgtų nešti žibinto”, taip
pat prasitarė norįs vesti Savoy prin-
cesę Maria Gabriella, nušalinto italų
karaliaus Umberto II dukrą. Viena-
me vedamajame apie sklindančius
gandus, jog „musulmonų valdovas
žada vesti katalikę princesę”, Vati-
kano laikraštis „L’Osservatore Ro-
mana” tokią santuoką pavadino
„sunkia grėsme”.

Po to, kai Soraya sutiko skirtis,
jai buvo suteiktas stilius ir titulas –
Jos Imperatoriškoji Irano Didenybė
princesė Soraya, buvusi karalienė. Ji
persikėlė gyventi į Prancūziją.

Princesė Soraya trumpam pa-
suko filmų aktorės karjeros keliu,
žinoma, savo vardu. Pradžioje buvo
pranešta, jog ji vaidins Kotryną Di-
džiąją filme apie Rusijos imperatorę

(režisierius Dino DeLaurentis), bet
planai žlugo. Vietoj to, 1965 m. ji vai-
dino filme „I tre volti” (Trys veidai ir
tapo režisieriaus italo Franco Indo-
vina (1932–1972) drauge.  Ji taip pat
vaidino veikėją, vardu Soraya, filme
„She”. Po Indovinos žūties lėktuvo
nelaimėje likusį savo gyvenimą ji
praleido Europoje.

„Be jos nebeturiu, 
su kuo bekalbėti”

Princesė Soraya mirė savo bute
Paryžiuje, Prancūzijoje. Mirties prie-
žastis nebuvo atskleista. Jai buvo 69
metai.

Jos jaunesnis brolis Bijan
(1937–2001), išgirdęs apie sesers mir-
tį, liūdnai pastebėjo: „Be jos nebe-
turiu, su kuo bekalbėti.” Jis pats mi-
rė po savaitės.

2001 m. lapkričio 6 d. jos laidotu-
vėse Amerikiečių katedroje, Paryžiu-
je, dalyvavo gausiai aristokratijos:
princesė Ashraf Pahlavi, princas Gho-
lam Reza Pahlavi, Paryžiaus grafas
su grafiene, Neapoli princas ir prin-
cesė, Orleans princas Michael, prin-
cesė Ira von Fuerstenberg ir kt. Ji
buvo palaidota Westfriedhof kapinėse
Muenchen, Vokietijoje, šalia savo tė-
vų ir brolio. Po 1 metų jos kapas buvo
subjaurotas, užrašyta: „skurdi para-
zitė”, „Nieko nedirbo nuo 25 m. iki
60 m.” Vandalų darbas buvo ištrin-
tas, bet antraštės pasipylė po visą
Europą.

Buvusios karalienės manta Pa-
ryžiaus varžytinėse atnešė daugiau
nei 8,5 mln. dol. Vien jos Dior vestu-
vinė suknelė kainavo 1,5 mln. dol.

Sic transit gloria mundi! Šachas
pagaliau gavo iš savo trečios žmonos
iranietės imperatorienės Farah taip
labai pageidaujamą sosto įpėdinį,
princą Gholam, bet neteko paties
sosto jam pasodinti. Ši persiška ka-
rališkoji meilės tragedija nėra nei pir-
moji, nei vienintelė. Lygiai dėl tos
pačios priežasties nenoromis ir liūd-
nai skirtis turėjo ir XVII–XVIII a.
Prancūzijos imperatoriškoji pora Na-
poleonas su Josephine. 

Paruošė 
Stasė  E. Semėnienė

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

Soraya susituokė su šachu Golestan rūmuose, Irane, 1951 m.
Nuotraukos iš www.bakhtiarifamily.com

Soraya.
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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 

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. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

REMKIME DRAUGO FONDÂ –
RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

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
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 83

Ypač prie ežero kranto. Man teko
budėti įvairiuose mūsų laikomo fron-
to ruožuose: ir vakarinėje Ilmenio
ežero pakrantėje, ir prie Volchovo
upės, ir Jurjevo vienuolyne. 3 paras
prisiėjo išbūti ir nedidelėje saloje,
kuri buvo Volchovo žiotyse. Ten buvo
mūsų valdomas atsparos punktas,
iškasti apkasai. Bet ir senų salos pas-
tatų griuvėsiai pasitarnavo, kaip ne-
bloga priedanga nuo priešo kulkų.
Apgriuvusiose sienose buvome pasi-
darę patogias šaudymo angas. Ypač
pavojinguose ruožuose išilgai apkasų
turėjome įsirengę savotišką ,,signali-
zaciją”. Palei apkasus ištemptos vie-
los ir ant jų prikabintos tuščios skar-
dinės mus įspėdavo (ypač tamsiu pa-
ros metu), kad kažkas artinasi. Salos
sargybos įgulą keitė dažniau, nes ten
budėti visiems kainuodavo daug ner-
vų. Jautėmes atskirti nuo saviškių,
bet arčiausiai priešų. Visi žinojome,
kad rusų puolimo atveju, būtume pa-
smerkti.

Ne mažiau pavojinga buvo ir
apkasuose prie Volchovo, nes kitame,
aiškiai matomame upės krante tęsėsi
priešo pozicijos. Iš ten dažnai šaudy-
davo. Šautuvais, kulkosvaidžiais, mi-
nosvaidžiais, ,,katiušomis”. Naktimis
upę apšviesdavo raketos. Mūsų pusė
atsakydavo tuo pačiu. Neturėjome tik
,,katiušų”. Bet vokiečių artilerija at-
sišaudydavo panašiu ginklu, kurį mes
vadinome ,,vaniušomis”.

Bet kaip ir kiekviename kare,
būdavo ir taikaus atokvėpio akimir-
kų. Kartais iš savo apkasų stebėda-
vome, kaip su vokiečių ginkluota pa-
lyda į Ilmenio ežerą išplaukdavo žve-
jai. Raudonųjų pozicijos buvo kitoje
ežero pusėje, už kokių 5 kilometrų.
Ramesniu, laisvu nuo budėjimo laiku
pėsčiomis nuėjome net iki pat Nau-
gardo. Už kelių kilometrų esančio
miesto aikštėje stovėjo įspūdingas
paminklas, skirtas Rusijos Tūkstant-
mečiui. Iš savo karininkų sužinojo-
me, kad tame, dar caro laikais nulie-
tame paminkle kartu su iškiliausio-
mis Rusijos imperijos asmenybėmis
yra pavaizduoti ir trys Lietuvos Di-
dieji Kunigaikščiai: Gediminas, Algir-
das ir Vytautas. Mums, lietuvių ka-
riams, knietėjo pamatyti tą garsųjį
paminklą, ir patį Naugardą, kurio vi-
duramžių istorija buvo glaudžiai susi-
jusi su Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės istorija.

Karui prasidėjus, bolševikai prieš
palikdami Naugardą, labai žiauriai
pasielgė su savo senoliais. Miesto se-
nelių prieglaudos gyventojams vaka-
rienei, kaip įprasta, buvo duota košė.
Dabar jau niekas nepaliudys, ką jautė
niekuo nekalti senukai, valgydami
savo paskutinę vakarienę. Košė buvo
specialiai užnuodyta enkavedistų.
Ryte budeliai aukų kūnus surinko ir
sumetė į duobę, kuri tam tikslui buvo
buldozeriu išrausta dar išvakarėse.
Apie tai mes sužinojome iš vietinių
gyventojų, kurie taip neteko savo
giminaičių.

Net sąlyginai ramiomis nuo ap-
šaudymų akimirkomis reikėjo saugo-
tis ir bolševikų snaiperių. Kartą,
vienas senas mūsų grandies kareivis,
eilinis Kvietkauskas, tarpusavyje su-
kabintuose 6 katiliukuose (po tris
vienoje rietuvėje) iš lauko virtuvės
nešęs karštą sriubą, patingėjo eiti
apkasais (ilgesniu, bet žymiai sauges-
niu keliu). Jis sutrumpino grįžimą,

skubėdamas per atvirą laukymę.
Norėjo žmogus, kad visi gautume kuo
karštesnius pietus. Kai, patogiai įsi-
taisę, jau ruošėmės skaniai ir sočiai
pavalgyti, mums teko smarkiai nu-
sivilti. Dalyje metalinių katiliukų bu-
vo likę tik atšalę tirščiai, nes sriuba
jau seniai buvo ištekėjusi pro skyles,
padarytas snaiperio kulkų. Kulkų
suvarpyti buvo ir jo milinės skvernai.
Kvietkauskas jau tuomet buvo apie
50 metų amžiaus. Prieš priverstinę
mobilizaciją į mūsų batalioną, Kaune
jis dirbo autobusų vairuotoju.

Vasarą apkasuose bei bunke-
riuose mums gyvenimą labai sunkino
nesuskaičiuojama gausybė uodų.
Nuožmią kovą su tais nepasotina-
mais kraujo siurbikais kiek paleng-
vindavo specialūs tinkleliai, kuriuos
užsidėdavome ant šalmų. Su jais
atrodėme, kaip kokie bitininkai.

* * *
Netoli nuo mūsų pozicijų buvo

kelias, ėjęs nuo Jurjevo vienuolyno
link Naugardo. Vokiečiai, norėdami
apsaugoti savo karinį transportą nuo
tiesioginės rusų ugnies, atvirame,
apšaudomame to kelio ruože buvo iš-
tiesę plieninius trosus. Ant tų meta-
linių lynų, abipus kelio jie sukabino
pakankamai storus plieno skardos
lakštus. Ši originali priedanga trukdė
rusams stebėti karinio transporto
judėjimą ir kartu kažkiek apsaugoda-
vo vairuotojus bei krovinius nuo
,,katiušų” skeveldrų. Vėjas, pavienių
sviedinių sprogimų sukelto grunto
dalelės ir skeveldros, atsitrenkdamos
į geležinius lakštus, tame keistame
tunelyje sukeldavo šiurpią karo
,,muziką”. Ačiū Dievui, man nepri-
siėjo jos klausytis iš vidaus. Ją girdė-
davau tik iš toliau, būdamas Jurjevo
vienuolyne. Nors ir ten nebuvo labai
saugu. Vienuolyno cerkvės varpinės
bokšte, kurio papėdėje tekėjo Vol-
chovo upė, vadinama ,,niekieno že-
me”, vietoje varpų buvo įrengtas mū-
sų kulkosvaidininkų lizdas. Sunku-
sis, 1918 metų modelio, kulkosvaidis
stovėjo ant keturių kojų ir buvo auši-
namas vandeniu. Čia buvo pastatyti
ir žirkliniai žiūronai, kuriais nesi-
baiminant snaiperių ugnies, buvo
galima stebėti priešo pozicijas kitame
upės krante. Šaudant tuo kulkos-
vaidžiu bokšto erdvė taip smarkiai
sustiprindavo šūvių garsus, kad bai-
sus triukšmas iškart užguldavo ausis.

* * *
Jurjevo vienuolyne be mūsų dar

bazavosi ir kažkoks vokiečių ,,Luft-
waffe” dalinys. Be jų čia dar tarnavo
vyrai ir iš nacių okupuotos Čekoslo-
vakijos. Pastarieji buvo iš pusiau ka-
rinės, taip vadinamos ,,Todt” organi-
zacijos (,,Die Organisation Todt”),
kuri užsiėmė kelių bei įtvirtinimų
statyba. Jie dėvėjo ,,chaki” spalvos
uniformas ir ant rankovių buvo
pasirišę raiščius su užrašu ,,Org.
Todt”. Jautėsi, kad jie čia, kaip ir
mes, lietuviai, ne savo noru atvaryti.
Gal todėl mes neblogai supratome
vieni kitus.

Kartą, vienas čekas, ar slovakas,
manęs paslapčia paprašė ,,sukombi-
nuoti” ginklų jų antinaciniam pog-
rindžiui. Jis sakė, kad tuoj bus išleis-
tas atostogų ir į namus nenorįs grįžti
tuščiomis rankomis.

– Kam tau tie ginklai? – pasi-
teiravau.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. patikslinus
biudžetą URM buvo skirta 206 mln.
144 tūkst. Lt asignavimų, įskaitant
darbo užmokestį ir susijusias išlai-
das. Kitiems metams šiai ministerijai
planuojama skirti 110 mln. 302 tūkst.
Lt.

„Sunkiu valstybei laikotarpiu
valstybė pirma turi rodyti pavyzdį
taupant mokesčių mokėtojų pinigus
ir siekiant gyventi pagal išgales”, –
atsiųstame atsakyme Delfi.lt rašo
finansų ministrės patarėja ryšiams
su visuomene Giedrė Balčytytė.

Pasak jos, asignavimai visoms
institucijoms (išskyrus darbo užmo-
kestį, kuris buvo sumažintas liepą
pakeitus teisės aktus, taip pat ben-
drąjį finansavimą bei Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos iš valsty-
bės biudžeto mokamas pensijas, šal-
pos ir kitas socialinės paramos iš-
mokas) yra 55,7 proc. mažesni nei su-
rašyti patikslintame 2009 m. biu-
džete.

„Jei institucijos matys galimybių
sutaupyti lėšų darbo užmokesčio
fondo sąskaita, gali būti svarstomas

kitų išlaidų finansavimas iš šių su-
taupytų lėšų”, – pridūrė finansų mi-
nistrės atstovė.

„Finansų ministerija tikrai
neskatina institucijų vienodu procen-
tu mažinti išlaidas visoms savo pro-
gramoms, ar atsisakyti konkrečių
programų. Esant sudėtingai ekono-
minei padėčiai ir mažėjant valstybės
biudžeto pajamoms institucijos tu-
rėtų gerinti savo veiklą, siekti veiks-
mingesnio skiriamų lėšų panaudoji-
mo, nukreipiant jas išskirtoms la-
biausiai prioritetinėms sritims”, –
teigia G. Balčytytė.

Tuo metu pati Finansų ministrė
Ingrida Šimonytė sako nenorinti įsi-
traukti į viešą polemiką su savo kole-
ga Vygaudu Ušacku ir sako, kad ka-
tastrofą paskelbė beveik visos insti-
tucijos, kurioms buvo išsiųsti kitų
metų signaliniai biudžetai: „Visų
institucijų laikysena yra lygiai ta pati
– kad visos jos žus, mirs ir neišgyvens
už tuos kontrolinius skaičius”, – sakė
ministrė.

Delfi.lt

KONSULATAI...

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savaitgalius klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Valdovų rūmų Paramos fondo
9-erių metų gimtadienis

2009 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadie -
nį, Valdovų rūmų paramos fondas pa -
minėjo savo devintąjį gimtadienį. Į
gimtadienio paminėjimą susirinko
Fondo steigėjai, Nacionalinio muzie-
jaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikš -
tystės Valdovų rūmų direktorius dr.
Vydas Dolinskas, VĮ „Vilniaus pilių
direkcijos” direktorius Saulius An d -
rašūnas, Pilių tyrimo centro „Vil -
niaus pilys” direktorius Eduardas
Kauk lys. Svečių gretas papildė Lie -
tuvos bajorų karališkosios sąjungos
nariai – Donatas Baikštys ir Aelita
Bie linytė bei aktyvus 1987–1988 m.
rinkliavų rinkėjas Valdovų rūmų at s -
tatymui Jonas Rimkevičius, per šiuos
kelerius metus sutelkęs per 2,700
rublių paramą iš apie 800 rėmėjų.

Šia proga Fondo direktorius Ed -
mundas Kulikauskas apžvelgė pasku-
tiniuosius Fondo veiklos metus, rody-
damas vaizdinę medžiagą. Buvo pa -
mi nėti ryškiausi praėjusių metų įvy -
kiai, renginiai, suteikta parama bei
planai. Direktorius padėkojo Fondo
darbuotojoms vyr. buhalterei Valenti -
nai Kazėnaitei, raštinės vedėjai Linai
Kalnietytei ir kitiems prisidėjusiems
prie Fondo veiklos. Valdovų rūmų dr.
Vydo Dolinsko teigimu, devynerius
veiklos metus sulaukęs Fondas perei -
na iš vaikystės į ankstyvos jaunystės
laikotarpį, o šio tolimesnio laikotar-
pio veiklos perspektyvos buvo aptar-
tos valdybos pirmininko Algirdo Vap -
šio. Atsižvelgiant į šiuo metu esantį
eko nominį sunkmetį, būtų gerai rū -
mus pilnai užbaigti iki 2013 m., kuo -

met Lietuva vadovaus Europos sąjun-
gai. Šia proga rūmuose galėtų vykti
ištaikingi renginiai. Bus siekta, kad
Valdovų rūmų pagrindiniai korpusai
būtų atidengti nuolatiniam lankymui
kitais metais, kai švęsime  Žalgirio
mū šio 600 metų sukaktį. Didelį
susidomėjimą Valdovų rūmai susilau -
kė šią vasarą, kai per 4 savaites apsi-
lankė daugiau kaip 20,000 lankytojų. 

Valdovų rūmų paramos komiteto
JAV, sutelkusio per milijoną litų už -
sienio lietuvių paramą, planus pris-
tatė pirmininkė Regina Narušienė.
Saulius Andrašūnas, VĮ ,,Vilniaus
pilių direkcijos” direktorius, trumpai
pristatė Lietuvos valdovų rūmų atkū-
rimo planus. Andrašūnas teigė, kad
šiandien yra ypatingai svarbus fi nan -
savimas ir parama Valdovų rūmams,
kai tiek daug atstatymo darbų atlikta
ir likę ne tiek jau daug iki rūmų nau-
dojimo. Nacionalinio muziejaus Lie -
tu vos Didžiosios Kunigaikštystės Val -
dovų rūmų planus pristatė muziejaus
direktorius dr. Vydas Dolinskas, ku -
ris užbaigė Fondo 9-erių metų pami -
nėjimą ekskursija Valdovų rūmuose
ir Taikomosios dailės muziejuje, kur
svečiai galėjo apžiūrėti Lietuvos var -
do paminėjimo tūkstantmečiui Val -
dovų rūmų surengtas parodas – „Bal -
tų menas”, „Lietuva senuosiuose is-
torijos šaltiniuose” ir „Vavelis Vil-
niuje. Nuo Jogailaičių iki Respubli-
kos pabaigos”. 

Valdovų rūmų paramos 
fondo info

Valdovų rūmų Paramos fondo 9-erių metų gimtadienio paminėjimo dalyviai.
Valdovų rūmų Paramos fondo archyvų nuotr.

Rugsėjo 6-ąją Pasaulio lietuvių centre Lemonte JAV Vidurio Vakarų apygardos lietuviai rinkosi paminėti Baltijos kelio dvidešimtmečio. Renginį iškilmingai
pradėjo šauliai, atnešę visų trijų Baltijos šalių vėliavas. Nuskambėjus Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnams susirinkusieji tarsi Baltijos kelyje susikibę traukė
„Bunda jau Baltija” (nuotr. dešinėje). Į gražią šventę atvyko Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje trečiasis sekretorius Vytautas Mikėnas, buvęs Estijos par-
lamento narys Jūris Tomepu, JAV Latvių Bendruomenės pirmininkas Janis Vilkins ir JAV Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos vicepirmininkė informaci-
jai Marija Remienė. Buvo pasodintas trijų Baltijos valstybių stiprybės simbolis – ąžuoliukas (nuotr. kairėje): Rimas Pažemeckas, Ernestas Lukoševičius, J.
Vilkins, M. Remienė, I. Vilimienė, V. Mikėnas, J. Tomepu ir Rimantas Dirvonis), susirinkusius linksmino liaudies šokių kolektyvas „Suktinis”. Plačiau apie šią
šventę skaitykite artimiausiuose ,,Draugo” puslapiuose. 

,,Draugo” info
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Baltijos kelio dvidešimtmečio paminėjimas Lemonte

Filmas „Balkonas” –  
LUCAS festivalyje

Režisierės Giedrės Beinoriūtės
vaidybinis filmas „Balkonas” atrink-
tas į pagrindinę 32-ojo Tarptautinio
LUCAS filmų vaikams ir jaunimui
festivalio konkursinę programą. Joje
„Balkonas” (Mūsų skaitytojai nese-
niai turėjo progos ne tik pamatyti su
šį filmą, bet ir susipažinti su pagrin-
dinio vaidmens atlikėja Elzbieta De -
gutyte, viešėjusia Čikagoje – ,,Drau -
gas”) susirungs su dar devy niais pil -
na metražiais filmais iš Irano, Kini jos,
Švedijos, Prancūzijos ir kitų ša lių.
LUCAS – A klasės festivalis, kurį or -
ganizuoja Vokietijos filmų institutas.

Frankfurte prie Maino „Bal ko -
nas” bus rodomas rugsėjo 9–11 die no -
mis. Filmo tarptautinę premje rą pris-
tatys režisierė Giedrė Beino riūtė ir
prodiuserė Jurga Gluski nie nė. Ap do-
vanojimų ceremonija vyks šeštadienį,
rugsėjo 12 dieną.

„Nors Lietuvos žiūrovai filmą
pri ėmė itin palankiai, smalsu išvysti
užsienio žiūrovų reakcijas. Nekan -
trauju susitikti su publika gyvai”, –
būsimais įspūdžiais dalijosi ,,Balko -
no” režisierė Giedrė Beinoriūtė. Pa -
sak jos, LUCAS – labai rimtas ir se -
nas tradicijas turintis vaikų ir jauni-
mo filmų festivalis, todėl džiugu, kad
tarptautinė ,,Balkono” premjera
įvyks būtent čia.

2008 m. Lietuvos žiūrovams pri s -

tatytas filmas „Balkonas” Lietuvos
kino ir televizijos kino apdovanoji -
muose ,,Sidabrinė gervė 2009” pripa -
žintas geriausiu metų trumpametra -
žiu filmu. Lietuvos kino platintojų
ap dovanojimuose ,,Kino juosta 2008”
„Balkonas” pelnė „Metų lietuviško
filmo” titulą. ,,Pravda 2008” apdo va -
nojimuose geriausia naujoke kine pri-
pažinta ,,Balkono” jaunoji aktorė
Elz bieta Degutytė.

Pirmasis LUCAS festivalis įvyko
1974 metais ir yra seniausias Vokie -
tijos vaikų ir jaunimo filmų festivalis.
Šis festivalis yra ne tik vaikų filmų

fes tivalis, bet ir festivalis vaikams,
nes čia jiems suteikiama galimybė da -
lyvauti diskusijose su filmų kūrėjais.
LUCAS festivalio vertinimo komisija
susideda iš penkių vaikų ir penkių ki -
no profesionalų, kurie skiria apdo va -
nojimą geriausio pilnametražio filmo
ir geriausio trumpametražio filmo
ka tegorijose.

LUCAS festivalis veikia kaip ne -
pri klausomų filmų vaikams nuo pen -
kerių iki dvylikos metų amžiaus plat-
forma. Tarptautiniu mastu festivalis
pristato naują vaikų filmų programą
iš viso pasaulio. Kino profesionalai ir
svečiai vertina šio festivalio pro-
gramos aukštą kokybę.

Bernardinai.lt

Kadras iš Filmo ,,Balkonas”. www.raindc.lt nuotr.

Vytas Saimininkas, gyvenantis East Hartford, CT, kartu su me-
tinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką.
Dėkojame Jums, kad mus skaitote ir remiate.
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Atsisveikinta su  
a. a. Juozu Bradūnu

Kiek anksčiau Hawaii tragiškai
žuvo šalia Čikagos, Beverly Shores,
IN miestelyje ilgą laiką gyvenęs in-
žinierius Leonas Gediminas Nekus.
Jis su žmona išėjęs rytiniam pasi-
vaikščiojimui buvo partrenktas pra-
važiuojančio autobuso. Nuvežtas į li-
goninę po kurio laiko iškeliavo am-
žinybėn.

Kaip pranešė mūsų geras pažįs-
tamas, anksčiau gyvenęs Čikagoje,
prieš porą metų nusipirkęs namą Ha-
waii fotografas Saulius Sasnauskas,
rugpjūčio 10 d. sava mirtimi mirė Ka-
neohe mieste gyvenęs 87 m. amžiaus
mūsų tautietis Juozas Bradūnas.
2001 m. jis čia persikėlė gyventi iš
Baltimore miesto, Maryland valstijos.

J. Bradūnas buvo garsaus poeto,
neseniai Vilniuje mirusio ir ten pa-
laidoto Kazio Bradūno brolis. Vil-
niuje dar tebegyvena jo našlė Kazė,
kurią neseniai lankė jos dukra ir žen-
tas Elena ir dr. A. Aglinskai. Sužinoję
apie artimo giminaičio mirtį, jie tuo-
jau sugrįžo į Hawaii rūpintis laidotu-
vėmis.

J. Bradūnas, gimęs 1921 m. spa-
lio 21 d. Kiršų kaime, netoli Alvito,

Vilkaviškio apskrityje, kaip ir dauge-
lis tautiečių bėgo nuo rusų. Po karo 4
m. gyvenęs pabėgėlių stovykloje, jis
turėjo galimybę atvykti į Ameriką.
Pradžioje, kaip ir dauguma Bradūnų
(tėvai, brolis ir sesuo), apsigyveno
Baltimore. Iš ten, brolio dukros Ele-
nos pakviestas, persikėlė gyventi į
Hawaii, kur buvo įkurdintas senelių
namuose.

Su Juozu artimai bendravo ir
anksčiau minėtas S. Sasnauskas. Jis
mums sakė, kad prieš mirtį J. Bra-
dūnas prašė atnešti žurnalų apie
aviacijos pasaulį, nes labai domėjosi
lėktuvais. Nežinia, ar jis spėjo juos
peržiūrėti, nes netrukus po to pra-
nešta, jog nustojo plakusi mūsų tau-
tiečio širdis.

Velionio palaikai buvo sudeginti,
vėliau urna su pelenais bus pervežta į
Baltimore ir palaidota kapinėse, kur
ilsisi jo tėvai ir dar jaunas miręs bro-
lio sūnus Jurgis.

Kai kas Hawaii vadina rojaus
kampeliu žemėje. Dabar a.a. Juozas
turbūt iškeliavo į tikrąjį rojų, esantį
kur nors aukščiau.

Edvardas Šulaitis

A. a. Juozas Bradūnas (viduryje) prieš mirtį. Dešinėje – neseniai mirusio bro-
lio Kazio dukra Elena, kairėje – jos vyras  A. Aglinskas.

S. Sasnausko nuotrauka

Mūsų brangi Mamytė ir Močiutė

A † A
ONUTĖ LUKIENĖ

(LUKAŠEVIČIENĖ)

Mirė 2009 m. rugsėjo 5 d., sulaukusi 93 metų.
Gimė Lietuvoje, karo išblokšta iš tėvynės, nuo 1951 m. gyveno

Čikagoje. Mėgo žmones ir buvo jų mėgiama. Nuo pat jaunystės daly-
vavo tautiniuose choruose. Priklausė Lietuvos  Dukterims, bendra-
vo su skautėmis, įsijungusi į pensininkų ratelį talkininkaudavo „Sek-
lyčios” renginiams. Senkant jėgoms, nuo veiklos teko atsisakyti, kol
galop lūžęs kaulas visai prirakino prie lovos ir iš patalo jau nebeat-
sikėlė.

Pasiliko didžiame liūdesyje: dukros Rūta ir Virginija, sūnus Vy-
tautas, marti Diane, anūkai Christopher, Erin ir Michael.

Velionė bus pašarvota Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S.  Archer Ave. (Route 171) at Derby Road, Lemont, IL.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, rugsėjo 11 d. nuo 9 val. ryto
iki 10:30 val. ryto. Iš koplyčios bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio
misiją, kur 11 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Onutė
bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti laidotuvėse.

Norintys pagerbti a. a. Onutės atminimą, kviečiame aukoti „Vai-
ko vartai į mokslą” labdaros organizacijai ir pasimelsti už velionės
sielą.

Liūdinti šeima

A † A
SOFIJA ROMANAUSKIENĖ

Mirė 2009 m. rugsėjo 2 d. sulaukusi 94 metų.
Gimė Kretingoje.
Paskutiniu metu gyveno Miami, FL, anksčiau Philadelphia,

PA.
Giliame liūdesyje liko: duktė Ramona, žentas Vytautas, anū-

kai Vilija, Rasa, Rūta, Linas ir Andrius, taip pat devyni proanū-
kiai.

Pelenai bus pervežti į Philadelphia.

Nuliūdusi šeima

A † A
IRENA

ŠIMKIENĖ
GEDGAUDAITĖ

Mirė 2009 m. rugpjūčio 25 d.,  Seattle.
Gimė 1919 m. Lietuvoje, Šiauliuose, mokytojo šeimoje. Stu-

dijavo pedagogiką ir dailę, pastarojoje srityje reiškėsi kelis de-
šimtmečius.

Neklausk ar būti, ar nebūti: Esu
Tai džiaugsmas ir kančia...
Esu apnuoginta šakute
Audringa rudenį nakčia
Ir gera man kai žemės fone
Kalnai pakyla debesų,
Tada žinau, kad vėjo klony
Ir Dievo debesy esu...

Nuliūdę liko: vyras Algis; duktė Dalia su vyru Ted Hansen;
anūkės: Daina su vyru Jorge Leona ir Kima su vyru Gregory
Schwend; proanūkiai: Joseph Leon, Sofia Schwend ir Wesley
Schwend; sesuo Stefa Kupčiūnienė; brolis Edmundas su žmona
Nora.

Nuliūdę artimieji

Margumynai

Tūkstančiai žmonių šventė 
Raudonplaukių dieną

Olandijos Breda mieste Raudon-
plaukių dienos proga apie tris tūk-
stančius raudonplaukių susirinko po-
zuoti bendrai nuotraukai. Raudon-
plaukių dienos šventimą jau ketvir-
tus metus iš eilės organizuoja meni-
ninkas Bert Ruvenhorst. Raudon-

plaukiai sudaro tik procentą viso pa-
saulio gyventojų, jų daugiausiai
Jungtinėje Karalystėje, Airijoje ir
buvusiose Jungtinės Karalystės ko-
lonijose, pavyzdžiui, Australijoje.

,,Reuters”

Iš britų skautų atims peilius
Britų skautai nebegalės nešiotis

peilių net ir per išvykas stovyklauti,
neseniai pranešė Skautų asociacija.
Iki šiol skautai tradiciškai naudo-
davosi peiliais, ieškodami medienos
laužui ar droždami įrankius. Tačiau,
rašo „Sunday Telegraph”, neseniai
skautų vadovai nurodė, kad peilius
geriau nešiotųsi stovyklauti kartu
vykstantys tėvai.

„Mes manome, kad jauniems
žmonėms reikia daugiau vietų, kur
jie galėtų ateiti po mokyklos bei
savaitgaliais ir patirti nuotykių be
smurto ar bauginimo grėsmės bei
būtinybės nešiotis ginklą”, – skautų
atstovą spaudai cituoja naujienų

agentūra UPI.
Tuo metu skautų grupei Kente

vadovaujanti Sheila Burgin teigia,
kad toks politikos pasikeitimas nėra
geras. „Pirmoji skautų taisyklė yra:
‘Skautas yra patikimas.’ Jiems lei-
džiama nešiotis šveicarų armijos pei-
liuką. Manau, kad einama per toli –
tiesiog negali žinoti, kada skautui
prireiks peilio. Jei išmokysi vaikus
tinkamai naudoti peilį, jie tuo ne-
piktnaudžiaus”, – teigė ji. „O jei kas
nors nori pakenkti, jis tai padarys bet
kuriuo atveju”, – pridūrė Sh. Burgin,
kuri skautus moko drožti.

Lrt.lt
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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

�Santaros-Šviesos 56-ajame su -
va žiavime rugsėjo 12 d., šeštadienį,
10 val. ryto vyks Psichologinės ir dva -
si nės pagalbos draugijos pokalbis te -
ma ,,Emigranto netektys ir atradi-
mai”. Pokalbio metu bus kalbama
apie netektis kultūrinėje, socialinėje,
šeimos ir individo lygmenyje, taip pat
ir apie atradimus/naujoves, kurias
suteikia emigracija. Pokalbį ves kun.
Draugijos pirmininkas V. Aušra. Po -
ka lbyje dalyvaus: N. Aušrienė, L. Za -
vistauskienė, kun. A. Saulaitis.

�Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misija kviečia visus dalyvauti Bend -
ruomenės šv. Mišiose sekmadienį,
rugsėjo 20 d., 10:30 val. r.  (tą savait-
galį bus tik šios Mi šios) Pal. Jurgio
Matulaičio misijos kiemelyje, 14911
127th Street, Lemont, IL 60439.  Bus
proga kartu pasimelsti, pavalgyti, pa -
bendrauti, prisirašyti prie tarnysčių.
Tel. pasiteiravimui: 630-257-5613. Dau-
giau informacijos misijos tinkla lapy-
je: matulaitismission@sbcglobal. net.

�Rugsėjo 20 d., sekmadienį:
Camelot Banquets (8624 W 95th St.,
Hickory Hills) Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus Moterų gildija ruošia
,,Magijos akimirkos” popietę. Pra džia
12 val. p. p. Pietūs – 1 val. p. p. Prog -
ramą atliks magas Al James. Vietas
užsisakyti tel. 708-839-5691 (Emma
Petraitienė).

�Rugsėjo 25 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks Vitalio Čepkausko parodos ati-
darymas. Pradžia 7 val. v.

�Čikagos ir apylinkių lietuvių
visuomenė nuoširdžiai kviečiama į
org. ,,Vaiko vartai į mokslą” tra di ci -
nius lėšų telkimo ,,Derliaus pietus”
sek madienį, rugsėjo mėn. 27 d. Pa -
saulio lietuvių centro (Lemont) di -
džio joje salėje. Pradžia 12:15 val. p. p.

Vietas į ,,Der liaus pietus” galima už-
sakyti pas Ra mintą Marchertienę,
tel. 630-243-9488 ar parašius elektro-
ninį laišką: ramintam@hotmail.com

�Čikagos apylinkių šokių an sam-
blis ,,Grandis” pradeda naują veiklos
sezoną. Ansamblio mokytojai laukia
po vasaros atostogų grįžtančių šokėjų
ir kviečia naujus šokėjus prisijungti
prie ,,Grandies” šokėjų šeimos. Visų
ratelių (išskyrus veteranų) pirmosios
repeticijos vyks sekma die nį, spalio 4
d., Pasaulio lietuvių centre ir Ateiti -
ninkų namuose. Šokėjai ra gi nami už -
si registruoti iki rugsėjo 13 d. svetai -
nė je www.voras.com/grandis. Dau -
giau informacijos suteiks ansamblio
va dovė Violeta Fabianovich tel.: 708-
422-3556.

�Kviečiame visus apylinkės vai -
kus į lietuvišką mokyklėlę Šv. And rie -
jaus parapijos patalpose, Philadelphia.
Mok slo metų pradžia – rugsėjo 13 d.   9
val. r. Dėl  informacijos ir registracijos
klausimais kreipkitės į tėvų komiteto
iž  dininkę Gintarę Gečytę-Akerley:   el.
paštu gecysgt@umdnj.edu arba tel.:
856-858-7809.

IŠ ARTI IR TOLI...

Daug metų nežinojome, kur yra trejus metus dailininko Adomo Varno
tapytas paveikslas ,,Mindaugo karūnavimas”. Ir štai sekmadienį, rugsėjo
20 d., 3 val. p. p. visus kviečiame atvykti į Čiurlionio galeriją Jaunimo cent-
rą, kur po ilgų nežinios metų vėl galėsite pamatyti šį žymųjį paveikslą.  

Popietėje pagerbsime mecenatą Domą Adomaitį, kurio dėka šiuo kūri-
niu galės gėrėtis ne tik Čikagos ir jos apylinkių lietuviai, bet ir meno mylėto-
jai Lietuvoje (iškart po parodos paveikslas išvežamas į Lietuvą).

Šio paveikslo atradimo istoriją papasakos ,,Dirvos” redaktorius Vytautas
Radžius.  

Dail. A. Varno paveikslą ,,Mindaugo karūnavimas” atvežė (iš k.) Vytautas
Radžius, Mantas Jasenskis, Donatas Sokas ir Ričardas Sokas.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos narės iš Čikagos apylinkių ir
trijų rėmėjų būrelių koordinatorės neformalaus susitikimo ir informacijos pa-
sidalinimo metu Dainavos stovykloje rugsėjo 6 d. Iš kairės: Ramunė Ku biliūtė
(Čikaga), Teresė Landsbergienė (Washington, DC), Stasė Kazlauskienė (Cle-
veland, OH), Rita Giedraitienė (dirba kartu su Rasa Karveliene Detroit, MI)
ir Aldona Kamantienė (Čikaga).

Prano Pranckevičiaus nuotr.

Spalio 23–25 d.
Čikagoje vyks Evangelijos

paskelbimo ir Lietuvos vardo
tūkstantmečio šventė. 

Šia proga 
spalio 25 d.,

sekmadienį, 3 val. p. p.
Šventojo Vardo Čikagos

katedroje bus celebruojamos
iškilmingos šv. Mišios.

Šv. Brunono misijos ir Lietuvos vardo sukaktį Čikagoje su lietuviais švęs
JAV vyskupų konferencijos pirmininkas, Čikagos arkivyskupas kardinolas
Francis George, OMI.

Spalio 25 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Šventojo Vardo Čikagos katedroje
kard. F. George, OMI ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ koncelebruos
iškilmingas šv. Mišias tūkstantmečiam krikščionybės keliui Lietuvoje atminti.
Po šv. Mišių vyks vaišės katedros parapijos salėje.

Parapijas, organizacijas ir visuomenę kviečiame ruoštis ir gausiai daly-
vauti. Daugiau informacijos suteiks Nerijus Šmerauskas tel.: 773-735-6677,
773-875-8847, fax.: 773-735-3946 arba el. paštu: nuostaba@gmail.com

Čikagos kardinolas švęs Lietuvos tūkstantmetį
,,Grandies” šokėjai Antanas ir Rita
Rašimai Dainų šventėje Vilniuje. 

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Nuoširdžiai sveikiname dienraštį „Draugą”, sulaukusį
100-mečio, tokio gražaus bei išmintingo amžiaus.

Dėkojame už pastangas mus informuoti, dalintis rū-
pesčiais bei džiuginti.

Linkime klestėti bei stiprėti.
Vašingtono skaučių židinys,

vadovė Janina Čikotienė

Išvysime dail. Adomo Varno 
,,Mindaugo karūnavimą”!

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500


