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•Sportas. Futbolas. Bė-
gimas. Pasaulio sporto
naujienos (p. 2, 8–9)
•V. Aleknaitė-Abramikie-
nė: ,,Slaptųjų protokolų
dvasiai ne vieta XXI a.
politikoje” (p. 3, 11)
•96-tajam Lietuvos Vyčių
metiniam suvažiavimui
praėjus (pabaiga) (p. 4–5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 8)
•Atsiminimai (85) (p. 9)
•Baltijos kelias paminė-
tas ir šiapus Atlanto (p.
10)

Pripažinta, kad K. Prunskienè
slapta bendradarbiavo su KGB

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, rugsėjo 10 d. (lietu-
viams.com) – Kelno-Bonos Lietuvių
Bendruomenė išplatino kreipimąsi,
kuriame skelbiama apie parašų rin-
kimo akciją už Lietuvos Respublikos
ambasados Vokietijoje Bonos sky-
riaus ar konsulato išsaugojimą. Krei-
pimesi sakoma, kad Bonos skyrius
yra labai reikalingas ne tik kaip įs-
taiga, teikianti konsulines paslaugas,
kuriomis kiekvienais metais naudo-
jasi šimtai Lietuvos piliečių iš visos
Vokietijos, bet ir dirbanti svarbų Lie-
tuvos ekonomikos, kultūros ir politi-
kos atstovavimo bei tarpininkavimo
Vokietijoje, darbą.

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Seimo rudens sesijos pirmame posė-
dyje paskelbtas Seimo narių pareiš-
kimas dėl nepasitikėjimo parlamento
vadovu, Tautos prisikėlimo partijos
(TPP) vadovu Arūnu Valinsku.

Savo sprendimą grįsdami spau-
doje pasirodžiusiomis nuotraukomis,
jų teigimu, fiksuojančiomis ,,Seimo
pirmininko susitikimus su nusikals-
tamų organizuotų grupuočių aplin-
kos žmonėmis” bei ,,Seimo narių pa-
teikta informacija apie galimus Sei-
mo pirmininko kriminalinius ryšius
su nusikalstamomis struktūromis”,
grupė parlamentarų siūlo atleisti A.
Valinską iš parlamento vadovo parei-
gų.

,,Tokiu savo elgesiu A. Valinskas
daro žalą visai Lietuvos politinei sis-
temai, menkina piliečių pasitikėjimą
valstybe, žemina Seimo vardą”, – ra-
šoma pareiškime ir siūloma, ,,sie-
kiant užkirsti kelią Seimo vardo že-
minimui”, atleisti jį iš pareigų.

Pareiškimą pasirašė 31 Seimo
narys, tiek pakanka, kad parlamente
būtų pradėta nepasitikėjimo Seimo

pirmininku procedūra. Paskelbus pa-
reiškimą, pageidaujančios frakcijos
galės susitikti su A. Valinsku, o ant-
radienį bus slaptu balsavimu spren-
džiama dėl jo atleidimo.

,,Kiekvienas Seimo narys apsi-
spręs, kaip jis mato. Aš pasirengęs,
jeigu pakvies, ateiti į frakciją ir pa-
aiškinti, kas vyksta, o ne iš spaudos
puslapių. Jeigu pagrindinis argu-
mentas yra prieš šešerius metus da-
ryta nuotrauka, neva įrodanti mano
ryšius. Kaltinimai bliūkšta kaip bur-
bulas vienas po kito. Manau, Seimo
nariai verti žmonių pasitikėjimo ir
gali savarankiškai priimti sprendi-
mą”, – kalbėjo parlamento vadovas.

A. Valinskas bus atstatydintas,
jei už tai balsuos ne mažiau kaip pusė
Seimo narių, t. y. 71 iš 141.

Jei A. Valinskas išlaikytų parei-
gas, šią sesiją pasitikėjimo juo klau-
simas daugiau negalės būti keliamas.

TPP vadovas per Lietuvos tele-
vizijos laidą ,,Teisė žinoti” yra užsi-
minęs, kad po jam palankaus balsa-
vimo jis pats gali pasitraukti iš pa-
reigų.

,,Lietuvio kortos” sumanymas gali likti neîgyvendintas

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Liustracijos komisija pripažino, kad
buvusi premjerė Kazimira Prunskie-
nė slapta bendradarbiavo su KGB,

vykdė žvalgybos, kontržvalgybos ir
ideologinės žvalgybos užduotis.

Komisijos pirmininkas Algiman-
tas Urmonas pranešė, kad sprendi-
mas priimtas vienbalsiai. Jis tvirtino,
kad Asmenų, slapta bendradarbia-
vusių su buvusios SSRS specialiosio-
mis tarnybomis, veiklos vertinimo
komisija (vadinamoji Liustracijos ko-
misija) priimdama sprendimą vado-
vavosi galiojančiu Aukščiausiojo Teis-
mo prezidiumo nutarimu, kuris 1992
m. paliko galioti K. Prunskienei ne-
palankų šio teismo Civilinių bylų ko-
legijos sprendimą.

Anot A. Urmono, tai yra aukš-
čiausio lygio priimtas teismo spren-
dimas K. Prunskienės atžvilgiu. Tuo
metu pati ekspremjerė vadovaujasi
jai palankiu Vilniaus apygardos teis-
mo nuosprendžiu.

,,Galioja abu teismo sprendimai.
Yra susidariusi juridinė aklavietė.
Bet mes rėmėmės galiojančiu nutari-
mu”, – pabrėžė teisininkas.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Kadenciją baigusio prezidento Valdo
Adamkaus šių metų pradžioje suda-
rytos darbo grupės Pilietybės įstaty-
mo naujai redakcijai parengti pasiū-
lyta vadinamosios ,,Lietuvio kortos”
idėja gali likti neįgyvendinta.

Seimo Žmogaus teisių komiteto
pirmininkas Arminas Lydeka tvirti-
no, kad ,,Lietuvio kortos” siūlymas

valdžioje yra primirštas. Todėl esą
,,Lietuvio korta” negalėtų atsirasti
nei artimiausiu metu, nei per kele-
rius ateinančius metus.

Pasak jo, kai šių metų pradžioje
prezidento Valdo Adamkaus suda-
rytos darbo grupės Pilietybės įstaty-
mo naujai redakcijai parengti atsto-
vai paviešino pasiūlymą įteisinti
,,Lietuvio kortą”, jis buvo labai prieš-

taringai sutiktas visuomenėje.
Tai, kad ,,Lietuvio korta” gali

tapti savotiška alternatyva Lietuvos
pilietybei, supykdė emigracijos atsto-
vus. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
(PLB) labai neigiamai sureagavo į pa-
siūlymą įteisinti ,,Lietuvio kortą”.

,,Tai neatrodo itin patraukliai,
ypač toje pagarsėjusios istorijos apie
Lenko Nukelta į 6 psl.

Paskelbtas pareiškimas d∂l nepasitik∂jimo A. Valinsku

Šiuo metu K. Prunskienė teigia ku-
rianti naują politinę partiją.
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A. Valinskas kaltinimus vadina
šmeižtu ir sako tapęs puolimo prieš
valdančiąją koaliciją auka.

ELTOS nuotr.

Prašo neuždaryti
ambasados
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Visą vasarą užsitęsusiose „Litua-
nicos” („Liths”) rengtose Čikagos
lietuvių pirmenybėse šį šeštadienį,
rugsėjo 12 d., įvyks paskutinieji susi-
tikimai. Aikštėje prie Pasaulio lietu-
vių centro, Lemont, dėl čempionų
vardo 5 val. p. p. susitiks „Vilniaus”
ir „Kauno” komandos.

Čia bus žaidžiama ir dėl kitų vie-
tų: 3 val. p. p. prasidės rungtynės dėl
5 vietos. Jose pasirodys „Litusco” ir
„Legalų” komandos; 4 val. p. p. dėl
bronzos apdovanojimų kovos „Nevė-
žio” ir „Pokerio klubas” futbolinin-
kai.

Šį savaitgalį Santaros-Švie-
sos konferencijoje dalyvausian-
tis savo antrąją kadenciją pabai-
gęs Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas Valdas Adamkus turbūt
nebus pernelyg nusiminęs dėl
šiauliečių sprendimo Šiaulių
miesto garbės piliečio vardą
suteikti ne jam, kaip vienam iš
kandidatų, bet to miesto vaikų
šokio grupės vadovei Aldonai
Masėnienei. Šį kartą į Ameriką
ilgesniam laikui atvykstantis LR
Prezidentas nestokos su juo no-
rinčių susitikti Amerikos lietuvių
dėmesio. Viena tokių susitikimo
galimybių įvyks jau šį šeštadienį
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
mano minėtoje konferencijoje.
Kiek kitokio pobūdžio susitikimą
PLC, Lemont su vaišėmis, aukštų
LR apdovanojimų įteikimu ir,
žinoma, muzika bei šokiais pa-
siūlys Lietuvių Fondo rengiamas
pokylis, skirtas V. Adamkui ir
Almai Adamkienei pagerbti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Čikagos lietuvių pirmenybėse –
baigiamosios rungtynės

EDVARDAS ŠULAITIS

Jau kurį laiką nerašėme apie
jaunojo lietuvio sportininko Luko
Veržbicko (oficialiai rašoma Veržbico)
pasiekimus. Gal todėl, kad vasaros
mėnesiais jis varžybose nedalyvavo.

Šis 16 metų jaunuolis iš Čikagos
priemiesčių didžiojoje JAV spaudoje
susilaukia vis didesnio dėmesio. Šiuo
metu pagal savo rezultatus bėgimo
takelyje jis yra sportininkas Nr. 1.
Apie Luką neseniai (liepos 14 d.) rašė
ir didžiausias bei populiariausias JAV
sporto savaitraštis „Sports Illustra-
ted”, šiam jaunam lietuviukui (Luką
pristato kaip „Lithuanian – born”)
skirdamas išsamų straipsnį su nuo-
traukomis.

Rašė „Chicago Tribune’’ ir
„Chicago Sun-Times’’

Daug apie mūsiškį sportininką
rašė abu didieji Čikagos dienraščiai
praėjusio sekmadienio, rugsėjo 6 d.,
numeriuose, po jo pergalės šeštadienį
vykusiose „cross – country” bėgimo
varžybose „Lions Pride Invitatio-
nal”, surengtose Western Springs, IL.

Jose Lukas pagerino šių metų
lenktynių rekordą, 4,800 metrų nuo-
tolį įveikęs per 14 minučių ir 19:76
sekundes. Jis antru atbėgusį Sam
Talfer iš Lyons, IL (rezultatas
15.15.62) pralenkė beveik 56 se-
kundėmis.

Luko rezultatas buvo 16 se-
kundžių geresnis, nei pernai vyku-
siose tokiose pat lenktynėse, kur jis
atstovavo Lincoln-Way Central gim-
nazijos komandai kaip pirmametis
mokinys. Šiemet, Lukui persikėlus
gyventi į naują vietą, jis turėjo pe-
reiti į kitą mokyklą. Šiuo metu jis
lanko Sandburg gimnaziją.

Savo straipsniuose Čikagos dien-
raščiai daugiausia dėmesio skiria
lietuvio pasirodymui, jo pavardę mi-
nėdami ir antraštėse. 

Nukelta į 9 psl.

Lietuvis sportininkas
stebina amerikiečius

„Lituanicos” futbolininkai žais 
Buffalo Grove, IL

„Lituanicos” vyrų komandos po
savaitės pertraukos (dėl Darbo
dienos šventės) tęs savo pirmeny-
binius susitikimus 2009–2010 metų
„Metropolitan” lygos pirmenybėse.

Po lygiųjų (2:2) pirmose rungty-
nėse prieš „Maroons” futbolininkus
rugpjūčio 30 d., rugsėjo 13 d. lietu-
viai vyksta į Buffalo Grove, kur susi-
tiks su viena iš pajėgiausių „major”

divizijos – „Schwaben” vienuolike (ji
pirmame susitikime įveikė „Vikings”
2:1) 1 val. p. p. rungtyniaus dublerių,
o 3 val. p. p. prasidės pagrindinių
sudėčių kovos.

Trečiosios šio rudens rato rung-
tynės bus žaidžiamos namuose –
aikštėje prie PLC, Lemont. Čia lietu-
viai išmėgins čempionų – „United
Serbs” pajėgumą.

JAV profesionalų futbolas
MLS – JAV profesionalų futbolo

lygos Rytų grupėje iš toliau pirmauja
Columbus „Crew” komanda, kuri tu-
ri 39 taškus. Vienu tašku atsilikusi
eina Čikagos „Fire” vienuolikė, o tre-
čioje vietoje „DC United” komanda (3
tšk.). Tiek pat taškų turi ir  England
„Revolution” komanda, kurioje šie-
met pradėjo rungtyniauti Lietuvos

rinktinės žaidėjas Edgaras Jankaus-
kas. Lietuvis neseniai savo komandai
pelnė įvartį, nors šiaip dar jis bran-
desniu žaidimu nepasižymi.

Vakarų grupėje pirmauja Hous-
ton – 40 tšk., Los Angeles – 38 tšk. ir
Colorado – 36 tšk. Po kurio laiko jau
prasidės atkrentamosios varžybos,
nes sezonas eina prie pabaigos.

Lietuvos futbolo rinktinė gavo pylos 
nuo silpniausios komandos

Turbūt tik retas futbolo sirgalius
galvojo, kad Lietuvos valstybinė fut-
bolo rinktinė gali pralaimėti prieš
mažutės Farerų salų valstybėlės ko-
mandą, nes Lietuvos futbolininkai iki
šiol buvo prieš ją laimėję 7 kartus.

Tačiau rugsėjo 9 dieną „nykštu-
kai” fareriečiai iškrėtė pokštą – savo
namuose įveikė lietuvius 2:1. Lietu-
vos rinktinė vietoj planuotų 3 taškų
grįžo tuščiomis rankomis. Tai buvo
atrankinės Europos 7-osios grupės
rungtynės į 2010 metų pasaulio čem-
pionatą, po šio skandalingo pralai-
mėjimo Lietuvos futbolininkams din-
go visos galimybės vykti varžytis į
Pietų Afrikos Respubliką.

Beje, šiame susitikime pirmieji
pasižymėjo Farerų salų atstovai, ku-
rie jau 15-tą žaidimo minutę pirmavo
1:0. Tačiau 22-ąją minutę teisėjas pa-
skyrė 11 metrų baudinį į šeimininkų
vartus, kurį Tomas Danilevičius įmu-

šė ir rezultatą išlygino. Bet 36 minutę
šeimininkai šūviu su galva rezultatą
persvėrė savo naudai. Nepaisant, kad
Lietuvos rinktinė turėjo ne vieną gra-
žią progą, rezultato jai pakeisti nepa-
vyko.  FIFA vertinime Lietuva stovi
62-oje, tuo tarpu Farerų salų koman-
da 163-ioje vietoje.

Kitas atrankos rungtynes (prieš
Austriją) Lietuva žais išvykoje spalio
10 d. O paskutinį susitikimą žais na-
muose su grupėje pirmaujančia Ser-
bijos komanda.

Šiuo metu 7-oje atrankinėje gru-
pėje komandos rikiuojasi taip: 1.
Serbija – 18 tšk., 2. Prancūzija – 14
tšk.; 3. Austrija – 10 tšk., 4. Lietuva –
9 tšk. 5. Rumunija  – 8 tšk., 6. Farerų
salos – 4 tšk. 

Beje, Lietuva ir Farerų salos yra
sužaidusios po 8 rungtynes, tuo tarpu
visos kitos rinktinės – po septynias.

Tokia Luko nuotrauka buvo išspaus-
dinta didžiausiame Amerikos savai-
tiniame sporto žurnale – ,,Sports
Illustrated’’.

ŠALFASS 2010 metų slidinėjimo išvyka įvyks
Vail, Colorado valstijoje, kovo 20-27 d.

Dėl vietų užsakymo rašykite Carol Pasternak el-adresu: carol@ski.com
arba skambinkite: 1-800-525-2052 (ext 3319) arba 1-970-925-9500 (ext 3319).
Grupės kainos dabar labai prieinamos, todėl siūlome dalyviams jau dabar
užsisakyti vietas.

ÕALFASS praneõa
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Europos valstybių vadovų rug-
sėjis prasidėjo Lenkijoje, Gdanske,
Antrojo pasaulinio karo pradžios 70-
mečio minėjimu. Prie Gynėjų pamin-
klo, esančio Gdansko pajūrio karinių
įtvirtinimų teritorijoje Vesterplatėje,
kur įvyko Pirmasis pasaulinio karo
mūšis 1939 m. rugsėjo 1 d., susirinkę
Europos šalių vadovai uždegė žvakes
žiauriausio istorijoje karo aukų atmi-
nimui. Ar visi jie vieningai, kaip di-
džiausią blogį, įvertino stalinizmą ir
nacizmą? Siūlome pokalbį su Seimo
delegacijos Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos (ESBO)
Parlamentinėje Asamblėjoje vadove,
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų frakcijos nare Vilija
Aleknaite-Abramikiene.

– Lietuva rugpjūčio 23-ąją
minėjo Baltijos kelio 20-metį,
rugsėjo 1-ąją sukako 70 metų nuo
Antrojo pasaulinio karo pra-
džios. Dvi sukaktys turi glau-
džias sąsajas. Ką apie jas kalbėjo
Europos šalių vadovai?

– Vesterplatės renginio mastas
paliudijo, kokią didelę reikšmę šiai
sukakčiai skyrė Lenkijos valstybė ir
kaip ji skatina istorinę atmintį savo
šalyje ir Europoje. Tai pastiprinimas
ir mums Lietuvoje, ką tik paminė-
jusiems Molotov-Ribbentrop pakto
70-mečio ir Baltijos kelio 20-mečio
sukaktis, ir paskatinimas tęsti veiklą
tarptautinėje erdvėje, drauge su pa-
našaus istorinio likimo Europos vals-
tybėmis, siekiant vienodai teisingo
totalitarinių režimų nusikaltimų
įvertinimo. Akivaizdu, jog Lietuvos
rodoma laikysen dėl nacizmo ir sta-
linizmo yra sudėtinė vieningo Euro-
pos politinio proceso dalis.

Iš Vesterplatės kalbų išskirčiau
Lenkijos prezidento Lech Kaczynski
kalbą. Ją tendencingai interpretuoja
Rusijos žiniasklaida. Priekaištauja-
ma, neva dabartinę Rusiją L. Kaczyns-
ki apkaltino totalitarizmu. To nebuvo
pasakyta. Tačiau Lenkijos preziden-
tas drąsiai ir atvirai, dalyvaujant Ru-
sijos premjerui Vladimir Putin, pa-
sakė, jog šiuolaikiniame pasaulyje
reiškiasi neoimperializmo tendenci-
jos – tai paliudijo Gruzijos karas, ir
kad negalima taikstytis su imperia-
lizmo apraiškomis, ypač žvelgiant į
XX a. istorijos pamokas. Stipriai pa-
sisakė ir Lenkijos premjeras Donald
Tusk. Vieną jo frazę verta pakartoti:
„Laisvė visada geresnė už bet kokią
nelaisvę.” Tačiau turiu ir kitokių pa-
stebėjimų. Parodomai nuobodžiau-
janti italų premjero Silvio Berlusconi
veido išraiška, kalbant L. Kaczynski,
irgi daug pasakė. Ne mažiau negu
kitų žodžiai. 

– Kremliaus atstovai kol kas
neketina atsiprašyti už Baltijos
šalių okupaciją bei aneksiją.
Esate viena iš ESBO Parlamen-
tinėje Asamblėjoje priimtos re-
zoliucijos dėl Molotov-Ribbent-
rop pakto autorė. Kaip ją vertina
Kremlius ir Europa?

– Šią vasarą po Vilniaus sesijos
Kremliaus aplinka išvystė informa-
cinį karą ir savo, ir užsienio žiniask-
laidoje, apkaltindama Baltijos šalis
visomis įmanomomis nuodėmėmis ir
bandydama atsakomybę už Antrojo
pasaulinio karo pradžią perkelti Va-
karų demokratijoms. Tai sukėlė na-
tūralų atgarsį Vakaruose. Atostogų
metu buvo įdomu ir malonu stebėti,

kiek daug dėmesio Molotov-Ribbent-
rop pakto vertinimui skyrė pagrin-
dinės užsienio internetinės svetainės.
Manau, kad Kremliaus propagandis-
tai gerokai persistengė ir pa-skatino
Vakarų Europą rimčiau atsigręžti į
praeitį. 

Britų žiniasklaidos kompanija
BBC paskelbė visą rinkinį straipsnių
apie Stalino-Hitlerio sąmokslus ir
tikruosius jų ketinimus. Aiškiai jau-
tėsi, kad Vakaruose susirūpinta isto-
rinės atminties atgaivinimu. Pažymė-
tina, jog Vakarų žiniasklaidos, ypač
BBC, požiūris į Antrojo pasaulinio
karo pradžios priežastis mums labai
artimas, todėl netiesioginiu būdu
gynė ir mus nuo Kremliaus inspiruo-
tų propagandos šūvių. 

Na, o Kremliaus interpretacijos
svyravo nuo visiško rezoliucijos men-
kinimo, kai buvo sakoma, kad rezo-
liucija tik rekomendacinė ir neturi
jokios reikšmės, iki atviro smerkimo,
kuris neretai skambėjo kaip grasini-
mas. Šiaip ar taip, kaip teisingai pa-
sakė diplomatas Žygimantas Pavilio-
nis, Vilniaus rezoliucija jau tapo isto-
riniu faktu. Jos neįmanoma užmiršti,
„apeiti”, nutylėti. Paradoksalu, bet
pats Kremlius ją sureikšmino, ne-
adekvačiai puldamas jos esmę. Prisi-
pažinsiu, nustebau, kai Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev, artėjant
rugsėjo 1-ajai, pats asmeniškai ESBO
Parlamentinėje Asamblėjoje priimtą
rezoliuciją įvardijo kaip blogį ir ją su-
kritikavo. Geresnio „piaro” net nesu-
galvosi.

– Prieš rugsėjo 1-osios mi-
nėjimą Gdanske Lenkijos spau-
doje, laikraštyje „Gazeta Wybor-
cza” pasirodęs Rusijos premjero
V. Putin straipsnis, kuriame jis
atsiprašė už Katynės žudynes,
tačiau apkaltino Vakarus, jog jie
paliko Tarybų Sąjungą vieną
akis į akį su nacistine Vokietija,
sulaukė įvairių reakcijų. Jį su-
kritikavo... patys V. Putin tautie-
čiai! 

– Reikia pripažinti, jog Vesterpla-
tėje V. Putin kalba buvo pakankamai
nuosaiki, jeigu lygintume su jo paties
ankstesniais pasisakymais šiomis
temomis. Rusijos premjero straipsnis
ir svetainės www.regnum.ru reakcija
į šį straipsnį – kažkas visai nauja.
Pirmą kartą naujojoje istorijoje
Kremliaus prižiūrima svetainė leido
sau kritikuoti patį V. Putin – priekaiš-
tauti jam dėl per minkšto tono, dėl
bergždžio noro įtikti lenkams, ku-
riems, anot kritikų, vis tiek įtikti neį-
manoma. Komentare yra mintis, kad
premjerui reikėtų teisintis ne prieš
lenkus, bet prieš Rusijos viešąją nuo-
monę. Beveik tuo Nukelta į 11 psl.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ:
„SLAPTŲJŲ PROTOKOLŲ DVASIAI

NE VIETA XXI a. POLITIKOJE”
Gal dar nepulkim 

ant kelių
BRONIUS NAINYS

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė paskambino Rusijos prezi-
dentui Dmitrij Medvedev, ir tikriausiai Rusijos valstybės vadovas
nustebo. Lietuvos ir Rusijos vadovaujančių politikų pokalbio to-

kiame lygyje nebuvo aštuonerius metus. Todėl ir Kremliaus atsiliepimas
pasirodė itin džiugus. Šių kaimynių prezidentai yra pasirengę pradėti
naują dvišalių santykių etapą, plėtojant konstruktyvų bendradarbiavimą
ekonomikos, prekybos, kultūros, humanitarinėje ir kitose srityse – atai-
dėjo į Vilnių viešas Kremliaus pareiškimas. Kažin ar nenustebo ir pati Lie-
tuvos prezidentė tokį Kremliaus balsą išgirdusi? Juk ji skambino ieško-
dama atsakymo, kodėl Maskvos sienos perėjimo muitinėje jau kelios die-
nos nejuda 20 km nusitęsusi Lietuvos vežėjų eilė ir kodėl Rusija nustojo
pirkti kai kurių Lietuvos pieninių pieną, kai Prezidentės spaudos tarnyba
teigė, kad apie tuos reikalus ji su Medvedev kalbėjo. Tačiau Kremliaus
pranešime apie tai – nė žodžio. Nebent jis būtų paslėptas pastaboje, kad
„abu prezidentai sutarė ir toliau bendradarbiauti, siekdami išspręsti visus
klausimus abipusio pasitikėjimo atmosferoje, atsižvelgdami į abiejų vals-
tybių interesus”.

Dėl šio pokalbio daug džiaugsmo tryško ir Lietuvoje. Puiku, šaunu,
sklido sveikinimai prezidentei ir mūsiškėje žiniasklaidoje. Su Maskva san-
tykių reikia. Ir net ypač gerų, nes ką darytų Lietuva be Rusijos naftos,
gamtinių dujų, o Ignalinos branduolinę jėgainę uždarius – ir be elektros,
teigė daug įsismaginusių žurnalistų, visuomenės atstovų ir net politikų.
Kai kurių džiaugsmas jau net per kraštus liejosi, ypač Daliai Grybaus-
kaitei Briuselyje „Reuters” bendradarbiui pareiškus, kad „Lietuva ir
Rusija turi žiūrėti pirmyn, o ne vien žvalgytis į praeitį”, kad „atėjo metas
peržengti skausmingą praeitį, kuri skyrė Lietuvą ir jos Rytų kaimynę”.

Va, dėl to jau ir reikia susirūpinti. Kodėl į ją nebesižvalgyti arba bent
mažiau žvalgytis, ypač į skausmingą, jeigu prezidentės teiginį galima su-
prasti pažodžiui? Ir kodėl per ją žengti? Pirmiausia, taip teigdama, šią
žvalgymosi sampratą ji turėtų aptarti aiškiau, nes čia – jau labai jautrus
dalykas. Juk toje praeityje buvo sužlugdyta gražiai pradėjusi vešėti ne-
priklausoma Lietuvos valstybė, sunaikintas bent ketvirtadalis lietuvių
tautos. Ir pagaliau nevyniokime žodžių į vatą: kas dar nežino, kad dėl to
kalta tik Sovietų Sąjunga, o už jos veiksmus atsakinga yra šios komunis-
tinės imperijos paveldėtoja Rusija? Tačiau Grybauskaitei, deja, Lietuvos
atžvilgiu tos praeities, bent jau vertos dėmesio, nėra. Nebuvo net oku-
pacijos. Maskva jau viešai atmeta 1989 m. gruodžio 24 d. SSRS liaudies
deputatų suvažiavimo, taigi aukščiausio lygio valstybinės įstaigos, nuta-
rimą pasmerkti Baltijos okupaciją įgalinusią Molotov–Ribbentrop sutartį
ir prie jos pridėtus slaptus protokolus kaip neteisėtus ir nusikalstamus
dokumentus ir skelbia juos kaip naudingą būtinybę, nuo nacių okupacijos
išsaugojusią Baltijos ir kitas Rytų Europos valstybes. Būdingai Sovietų
Sąjungos veiksmus 1939–1940 m. Baltijos kraštuose aptaria į pensiją pasi-
traukęs KGB generolas, dabar Rusijos užsienio žvalgybos tarnautojas Lev
Sockov. „Estija, Latvija ir Lietuva tiesiog noriai priėmė Sovietų Sąjungos
viršenybę, jokios okupacijos nebuvo”, – dabartinį Maskvos nusiteikimą
liudija oficialus jos pareigūnas.

Ir į tai mes turime nustoti žvalgytis, pataria mums naujoji Lietuvos
prezidentė? Deja, niekada. Tai būtų aukščiausio laipsnio nesusipratimas,
išdavimas visko: ir Lietuvos valstybės, ir lietuvių tautos, ir ypač dėl jos
laisvės kovojusių, žuvusių, kentėjusių ir mirusių, suluošintų bei sveikatą
praradusių ir dėl to dar dabar tebeskurstančių lietuvių bei su jais kartu
kovojusių kitų tautybių Lietuvos piliečių. Taip pat ir laisvėjimo laikotar-
piu nužudytų prie Televizijos bokšto, Medininkuose, prie Seimo, Spaudos
rūmų. Ir jeigu toks Maskvos reikalavimas yra gerų kaimyninių santykių
būtinybė, nepulkim dėl jų ant kelių. Iš tikrųjų, jie net ir negalimi, nors
Lietuva net iš paskutiniųjų stengtųsi.

Tai akivaizdžiai parodė ir tas pats Medvedev. Vos spėjęs Lietuvos
prezidentę paliaupsinti už „pradedamą naują dvišalių santykių etapą”,
jau už poros dienų kietai kritikavo Baltijos valstybes už „nacių pakalikų”
šlovinimą, cinišku melu vadindamas pareiškimus už Antrąjį pasaulinį
karą vienodą atsakomybę priskiriančius fašistinei Vokietijai ir komunis-
tinei Sovietų Sąjungai. Ypač piktai Rusijos vadovas peikė slovėno Robert
Batelli ir lietuvės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės pasiūlytą ir ESBO par-
lamento suvažiavimo Vilniuje priimtą rezoliuciją, kurioje vienodai smer-
kiami nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai, o Molotov–Ribbentrop sutarties
pasirašymo diena rugpjūčio 23-čioji skelbiama kaip stalinizmo ir nacizmo
aukų atminimo diena.

Sutikim su Lietuvos prezidente Grybauskaite, siekiančia gerų san-
tykių su, kaip ji pati teigia, Lietuvos rytų kaimyne, ir teigiamai įvertinkim
jos pastangas žiūrėti pirmyn, tačiau ne be žvilgsnio į praeitį. Kol nebus
išsiaiškinta su Rusija Lietuvos praeitį liečianti jos atsakomybė, ir ne
Maskvos diktatui paklusus, bet tariantis su ja ne kaip ponas su vergu ar
kaip stipresnis su silpnesniu, bet kaip lygus su lygiu, šis Medvedev mini-
mas naujas bendradarbiavimo etapas bei jame numatyti puoselėti san-
tykiai nebus nei visaverčiai, nei nuoširdūs. Iš tikrųjų, kaip jau minėjau,
net negalimi. Rusija pagaliau turi nustoti klastoti istoriją, garbingai atsi-
prašyti lietuvių tautos ir atsilyginti už jai padarytus okupacijos nuosto-
lius. Ir tik po to žvilgsnis į ateitį galės būti visavertis ir prasmingas. Toks
Jūsų, gerbiama Prezidente, tolimesnis kelias po pirmo skambučio į Mask-
vą. Ir didelę klaidą padarytumėte, šio kelio nebodama.

Alfa.lt

Vilija Aleknaitė-Abramikienė
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96-TAJAM LIETUVOS VYČIŲ
METINIAM SUVAŽIAVIMUI

PRAĖJUS

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ
Lietuvos Vyçiû ryšininkè su
visuomene

Trečioji suvažiavimo diena

Rugpjūčio 8 diena pradėta prel.
Anderlonio, prel. Bartkaus ir prel.
Šiuriaus aukotomis šv. Mišiomis
viešbutyje už taiką, klestėjimą ir tvir-
tumą Lietuvoje. Trečiasis seimo po-
sėdis prasidėjo su dvasios vado, prel.
Anderlonio malda. 

Kun. Markus buvo pakviestas
pakalbėti apie Šiluvos Mergelės Mari-
jos padalinio praėjusių metų veiklą.
Įvairiuose lietuvių telkiniuose vyko
Šiluvos Mergelės Marijos 400 metų
apsireiškimo jubiliejaus šventės.
Pagrindinis jubiliejus įvyko 2008 m.
rugsėjo 8–14 d. Čikagoje, IL, įvairiose
šventovėse. Iškilmingos padėkos Mi-
šios buvo aukojamos sekmadienį,
rugsėjo 14 d., Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, kur Mišias auko-
jo Čikagos kardinolas Francis Geor-
ge. Kun. Markus paragino visus dele-
gatus garsinti Šiluvos Mergelės Mari-
jos istoriją draugams, pažįstamiems
ir svetimtaučiams. Kiek ir kaip bus
Šiluvos Mergelės apsireiškimas iš-
garsintas, priklausys nuo mūsų visų.
Padalinio tinklalapyje (www. ourlady-
ofsiluva.com) yra daug istorinės
medžiagos apie Šiluvą. Ši informacija
yra prieinama lenkų ir ispanų kal-
bomis. Kun. Markus ir jo specialiai
sudarytas komitetas turi paruošęs
įvairios spausdintos medžiagos apie
apsireiškimą. 

Taip pat yra parduota įvairių
dovanėlių: sidabrinių ir auksinių me-
dalių, ženkliukų, paveikslų ir kom-
paktinių plokštelių (DVD) iš 2008 m.
šventės Čikagoje bei Šiluvos Mergelės
Marijos statula, atvežta iš Lietuvos.
Ši statula stovėjo viešbučio susirin-
kimų salėje. Yra parašyta daug knygų

apie Šiluvą ir apie Mergelės Marijos
apsireiškimą. Bet, atrodo, kad keliose
jų pateikiama skirtinga informacija
apie Mergelės Marijos apsireiškimą.
Baigdamas kun. Markus priminė,
kad 400 metų Šiluvos Mergelės Mari-
jos apsireiškimo Lietuvoje jubiliejaus
užbaigimo šv. Mišios vyks š. m. sek-
madienį, rugsėjo 13 d., Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje. Po Mišių
procesija vyks lauke, vėliau bus su-
rengti pietūs Oak Lawn ,,Hilton”
viešbutyje. Visi kviečiami dalyvauti
užbaigimo šventėje. 

John Mankus, Lietuvos Vyčių or-
ganizacijos Lietuvos reikalų pirmi-
ninkas, garbės narė Bernice Avižaitė
ir Robert Duda buvo pakviesti pa-
kalbėti apie dabartinę Lietuvą bei jos
gyvenimo aktualijas. Prelegentai pa-
sidžiaugė, kad šiuo metu Lietuvos
mokyklose daug daugiau dėmesio
skiriama anglų kalbos mokymui. Ir
nors Lietuva yra Europos Sąjungos
narė, jos ekonomika prastėja. Mažėja
uždarbis, bedarbystė pasiekė 14 pro-
centų. Lietuvoje stengiamasi žengti
ekologinės energetikos link. Ignali-
nos atominė elektrinė bus uždaryta,
o nauja, saugesnė, pastatyta 2018
metais. Buvo paminėta pirmoji mote-
ris prezidentė Lietuvos istorijoje
Dalia Grybauskaitė, kuri rinkimuose
surinko apie 68 proc. balsų. 

Mandatų komisija pranešė, kad
šiame posėdyje dalyvavo 90 balsuo-
jantys delegatai: 48 suvažiavimo dele-
gatai, 9 apygardos delegatai, 6 garbės
nariai, 7 centro valdybos nariai, 20
svečių, atstovaujantys 5 rajonams ir
18 kuopoms. Dalyvavo 11 jaunų ir
paauglių ,,vyčiukų.” 

Lietuvos Vyčių organizacijos
šimtmečio komiteto vardu Robert A.
Martin, Jr. perskaitė trumpą prane-
šimą apie vykdomus planus. Yra nu-
matyta ruošti Lietuvos Vyčių organi-
zacijos šimtmečio jubiliejinį suvažia-

vimą 2013 m. rugpjūčio 7–11 d. Nau-
josios Anglijos rajone, netoli Boston,
MA. Būsimą jubiliejinį suvažiavimą
globos Centro valdyba. Buvo pasi-
rinktas būtent šis rajonas, nes 1913
m. Lietuvos Vyčių organizacija buvo
įsteigta Lawrence, MA.

Finansų patikrinimo komitetui
buvo pristatytos rezoliucijos dėl Lie-
tuvos Vyčių organizacijos aukų išda-
lijimo. Delegatai vienbalsiai nutarė
skirti aukas: Šv. Kazimiero gildijai,
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Ro-
moje langų įstatymo projektui; ketu-
rioms seselių vienuolių kongregaci-
joms: Nukryžiuotojo Jėzaus, kazi-
mierietėms, Nekalto Prasidėjimo ir
pranciškonėms, bei spaudai: ,,Drau-
gui”, ,,Dirvai” ir ,,Amerikos lietu-
viui.”

Finansų patikrinimo komitetą
sudarė: garbės narė Bernice Avižaitė,
Centro valdybos iždininkė, Delores
Herbert ir Joanna Rudževičius,
Centro valdybos iždo patikėtiniai:
Lee Moore (86 kuopa), Barbara Tryb
(17 kuopa), Becky Pataki (90 kuopa)
ir Irene Svekla (3 kuopa). Po to vyko
naujos Centro valdybos rinkimai.

Naują 2009–2010 m. Centro
valdybą sudaro:

Dvasios vadas – prelatas kun.
Juozas Anderlonis (3 kuopa, Phila-
delphia); pirmininkė – Bernice Avi-
žaitė Hudson-Mohawk (1360 kuopa);
I vicepirmininkas – Brian Johnson
(19 kuopa, Pittsburgh); II vicepirmi-
ninkė – Becky Pataki Kearny (90
kuopa); III vicepirmininkas (jau-
nimui) – Erin Petkus (96 kuopa,
Dayton); protokolų sekretorius – gar-
bės narys Robert Martin, Jr. (16

kuopa, Chicago); finansų sekretorė –
June Grenier (6 kuopa, Hartford);
iždininkė – Debbie Martin-Rudmin
(16 kuopa, Chicago); iždo patikėtiniai
– Dolores Herbert (3 kuopa, Phi-
ladelphia); Elena Nakrošis Kearny
(90 kuopa).

Komisijos

Lietuvių reikalų – John Mankus
(72 kuopa, Binghamton); Lietuvių
kultūra/kalba – Julia Schroder E.
(152 kuopa, Long Island); Garbės
narystė – Rita Sussko (29 kuopa,
Newark); Ritualų – Georgiana Macke
(157 kuopa, Lemont); Stipendijų –
Rita Johnson (19 kuopa, Pittsburgh);
Ryšių su visuomene – garbės narė
Regina Juškaitė-Švobienė (102 kuo-
pa, Detroit); Archyvų – Frances Bur-
mila (1 kuopa, Brockton); Lietuvos
Vyčių fondas – Irene Ozalis (3 kuopa,
Philadelphia); Šv. Kazimiero gildija –
Mark Bell (96 kuopa, Dayton); Mer-
gelės Šiluvos fondas – kun. Antanas
Markus (112 kuopa, Chicago).

Centro valdybos 3-čioji pirminin-
kės pavaduotoja, dirbanti su jaunais
vyčiais, Erin Petkus šio posėdžio me-
tu papasakojo apie jaunimo veiklą.
Suvažiavime dalyvavo 11 jaunų vyčių
ir paauglių. Penktadienį, rugpjūčio 7
d., jaunieji vyčiai turėjo smagią
išvyką į Brookfield zoologijos sodą.
Suvažiavimo dalyviams buvo rodytos
skaidrės apie jų išvyką. Visi vaikai
papasakojo savo įspūdžius išvykos
metu. ,,Vyčiukai” čia pat pašoko sma-
gų šokį ,,Klumpakojį”. Suvažiavimo
metu ,,vyčiukai” platins laimės bilie-
tus. Surinktas pelnas bus skiriamas
,,Saulutei” paremti. Kiekvienam da-
lyvaujančiam jaunam vyčiui buvo
įteikti suvažiavimo žymenys ir po 50
dol. stipendija. 

2010 metų 97-sis seimas bus
ruošiamas Binghamton, NY. Jį globos
Lietuvos Vyčių 72 kuopa, veikianti
Binghamton, NY. Suvažiavimas įvyks
2010 m. rugpjūčio 5–8 d. ,,Bingham-
ton Regency” viešbutyje ir konferen-
cijos centre.

Malda ir Lietuvos Vyčių himnu
oficialiai baigėme 96-ąjį Lietuvos
Vyčių suvažiavimą/seimą. Vėliau sei-
mo ruošimo komitetas surengė po-
būvį naujai išrinktai Centro valdybai
ir garbės nariams bei svečiams. Vieš-
bučio pokylių salėje įvyko iškilmingas
seimo uždarymo pokylis.

Iškilmingas pokylis

Kiekvienas Lietuvos Vyčių sei-
mas, baigus darbo posėdžius ir iš-
rinkus naują Centro valdybą ateinan-
tiems veiklos metams, pabaigiamas
iškilmingu pokyliu. Taip ir 96-tojo
suvažiavimo pabaigtuves šventėme
šeštadienį, rugpjūčio 8 d., ,,Drake
Oak Brook” (Wyndham) viešbučio
pokylių salėje.

Pokylį sveikinimu pradėjo seimo
komiteto vakaro pranešėjas Ken
Rudmin. Garbės stalo svečiai buvo
palydėti į salę, kiekvienas jų pristaty-
tas publikai: dr. Petras Povilas Zan-
sitis (16 kuopos pirmininkas), Lietu-
vos Vyčių organizacijos centro naujai
išrinkta valdybos pirmininkė Bernice
Avižaitė, buvusi šiais metais kadenci-
ją baigus eiti centro valdybos pirmi-
ninkė Elena Nakrošienė, garbės na-
rys, dr. prelatas J. Anderlonis, stipen-
dijos komisijos narė Rita Johnson,
lietuvių reikalų pirmininkas John
Mankus, St. Ignatius College Prep
direktorė dr. Cathy Karlir kun. Anta-
nas Markus. Invokaciją sukalbėjo
dvasios vadas prel. Anderlonis.

Po gardžios vakarienės vyko pro-
grama. Rita Johnson stipendijų ko-

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

Suvažiavimo užbaigimo fotografija prie Visų Šventų/Šv. Antano parapijos.  R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Tęsinys iš rugsėjo 10 d.

Dr. Petras Povilas Zansitis, 16 kuopos
pirmininkas, sveikina visus delegatus
ir svečius.



miteto vardu paskelbė ir išvardijo
Lietuvos vyčių stipendijas laimėju-
sius asmenis: Becky Pataki (90 kuo-
pa, Kearny, NJ) – 2,500 dol.; Zachary
Miller (141 kuopa, Bridgeport, CT) –
2,000 dol.; Stephanie Couitt (103
kuopa, Providence, RI), Vika Rimkū-
nas (136 kuopa, Schenectady, NY) –
1,500 dol.; Natalia Padalino (112
kuopa, Chicago, IL) – 500 dol.; Deb-
bie Miller (72 kuopa, Binghamton,
NY) – 1,200 dol.; Ann Domalakes
(144 kuopa, Anthracite, RI) – 1,200
dol.; Meredith Domalakes (144 kuo-
pa, Frackville, PA) – 1,200 dol. ir Ja-
mes Distin (71 kuopa Milwaukee, WI)
– 500 dol.

Lietuvos reikalų komiteto pirmi-
ninkas John Mankus pristatė šių
metų ,,Lietuvos draugo” apdovano-
jimą (Friend of Lithuania award) pel-
niusią organizaciją. Tai – St. Ignatius
College Prep. Šiuo žymeniu yra ap-
dovanojami ne lietuvių kilmės asme-
nys, kurie padėjo Lietuvos žmonėms.
Šių metų apdovanojimą atsiėmė St.
Ignatius College Prep mokyklos
direktorė dr. Cathy Karl. J.  Mankus
papasakojo apie šią mokyklą, kuri
buvo įsteigta prieš 140 metų. Per visą
tą laiką the Jesuits of the Lithuanian,
the Chicago Province ir St. Ignatius
College Prep bendradarbiavo su
lietuviais Chicago, Marquette Park,
Bridgeport ir Pilsen rajonuose. Pas-
kutiniuosius 9 metus vyksta studen-
tų mainų programos, jų metu moki-
niai iš Lietuvos atvyksta į Čikagą, o
studentai iš anksčiau minėtų rajonų
keliauja į Lietuvą vasaros kursams.
St. Ignatius College Prep bendradar-
biauja ir palaiko ryšius bei remia
Baltic Jesuit Project, projekto misiją
remti jėzuitų programas ir idealus
Baltijos šalyse. Po Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimo keli šios mo-

kyklos kunigai/mokytojai apklausė
jėzuitus apie jų gyvenimą sovietiniais
laikais. Šie pokalbiai buvo įamžinti
dokumentiniame filme. Dr. Cathy
Karl padėkojo Lietuvos Vyčiams už
suteiktą garbę St. Ignatius College
Prep.

Kelis žodžius tarė buvusi Centro
valdybos pirmininkė, ką tik baigusi
savo trejų metų kadenciją E. Nakro-
šienė. Ji išreiškė nuoširdžią padėką
Centro valdybai už pasitikėjimą ir
bendradarbiavimą per tuos trejus
metus. Palinkėjo naujai pirmininkei
sėkmės, vadovaujant Vyčių organi-
zacijai. Padėkojo seimo/suvažiavimo
komitetui už puikią programą. Nau-
jai išrinkta Centro valdybos pirmi-
ninkė, garbės narė Bernice Avižaitė
padėkojo visiems, kad ją išrinko, ir
pabrėžė, kad mūsų jauni ,,vyčiukai”
yra mūsų ateitis. Džiaugiamės, kad
jie dalyvauja suvažiavimuose. Kas-
met matome, kaip jie auga ir įsijungia
į Vyčių veiklą. Lauksime, kada jie už-
augs ir galės perimti šia mūsų kilnią
organizaciją.

Suvažiavimo komiteto vardu gar-
bės narys Robert A. Martin, Jr. pa-
dėkojo visiems delegatams ir sve-
čiams už dalyvavimą suvažiavime ir
visiems prisidėjusiems prie sėkmingo
seimo. Padėkojo savo pareigingam
komitetui už sąžiningai atliktą dar-
bą. Padėkos ženklan Debbie Martin-
Rudmin buvo įteikta puokštė gėlių.
Oficialioji pokylio dalis pasibaigė
kun. Markaus sukalbėta malda. Buvo
malonu pašokti, pabendrauti ir at-
naujinti pažintis su seniai matytais
draugais. Atrodo, kad ne tik jauni-
mas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės
šoko ir trypė. Delegatai ir svečiai
puikiai praleido laiką!

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, rugpjūčio 9 d., suva-
žiavimo užbaigimo šv. Mišios buvo
atnašaujamos Visų Šventų/Šv. Anta-
no bažnyčioje. Šv. Mišias koncelebra-
vo parapijos klebonas kun. John Par-
ker, prel. Juozas Anderlonis, prel.
Bartkus, prel. Šiurys ir kun. Markus.
Prieš pradedant šv. Mišias prel. An-
derlonis vadovavo ritualui, kurio me-
tu buvo įteikti ketvirto laipsnio me-
daliai ir žymenys. Nauja Centro
valdyba davė priesaiką. 

Po Mišių visi susibūrė prie baž-
nyčios laiptų oficialiai seimo nuo-
traukai. Vėliau parapijos salėje buvo
surengtos skanios, tikros lietuviškos
vaišės. ,,Vyčiukai” baigė platinti lai-
mės bilietus. Džiugu pranešti, kad
loterijos metu buvo surinkta aukų
paremti du našlaičius per ,,Saulutės”
organizaciją. 2009 metų seimas/su-
važiavimas buvo darbingas ir sėk-
mingas. Iki malonaus pasimatymo
ateinančiais metais 97-ame seime,
įvyksiančiame Binghamton, New
York 2010 m. rugpjūčio 5–8 d.!

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

Š. m. rugpjūčio 28 d. penktadie-
nio ,,Draugo” laiškų skyriuje Liuda
Germanienė išreiškė nepasitenkini-
mą šeimininkių puslapiu, kuriame aš
rašiau, kad rusės geriausiai moka
raugti kopūstus ar agurkus. Jeigu L.
Germanienei, taip, kaip ir, anot jos,
didelei daliai jos kartos ir mokslus iš-
ėjusioms kitoms moterims, neteko
apie tai girdėti, norėčiau paaiškinti
daugiau. 

Kiekvienas išsilavinęs žmogus
gerai žino, kad rusų tauta, nepaisant
jos turtingų gamtos išteklių, visais
laikais prie visokių santvarkų labai
skurdo. Čia didelė kaltė krenta ant
rusų vyrų, kurie nėra linkę prie dar-
bų, bet prie butelio. Visą šeimos krūvį
neša moterys. 

Prisiėjo keliauti po Rusiją ir
visur galėjau matyti apleistas sody-
bas su apgriuvusiomis tvoromis, susė-
dusius vyrus geriančius, o moteris –
krutančias apie namus ar laukus.
Užėjus pas ūkininkus jie labai nuo-
širdžiai priims, pavaišins, nors jų
vaišės labai skurdžios: šutintos bul-
vės su lupenomis, svogūnų galvos,
virti kiaušiniai, rauginti kopūstai,
agurkai ir kitokios daržovės, kartais
dar sūdytų lašinių gausi. Jei turės
duonos, tai ir ta pirktinė. Tad pačios
gyvenimo sąlygos privertė ruses to-
bulėti rauginimo ir marinavimo me-
ne. Jos sugeba net iki pavasario
išlaikyti nesuminkštėjusius kopūs-
tus. 

Čia ne vien tik savo vienos nuo-
mone vadovaujuosi, tą pripažino ir
maisto žinovas Andrew Zimmerman
per TV kelionių kanalą, teigdamas,
kad niekas pasaulyje negali susilygin-
ti su rusių sugebėjimu rauginti dar-
žoves. Kaip ten būtų, negalima lieti
pykčio ant visos tautos, kuri taip pat
kentėjo dėl tos santvarkos, o tuo la-
biau tų žmonių, kurie iškentėjo joje
daugiau nei 50 metų ir patyrė ją savo

kailiu. Pagal išminčių posakį, ,,Kai
klaida išteka už principo, gimsta
principingos klaidos arba klaidingi
principai.” 

Nesu nusistačiusi nei prieš reli-
gijas, nei prieš tautybes, jei kas yra
gera, tai ir pasiūlau. Nepasiūliau ko-
pūstų  iš lietuviškų parduotuvių  vien
todėl, kad jose pirktais kopūstais
nusivyliau. Pradžioje važiuodavau ir
pirkdavau, pataikydavau, kad nusi-
pirkdavau gerų, o porą kartų nusi-
vyliau. Supratau, kad į likusius sta-
tinėse senus kopūstus įmaišo naujų,
tad jie dar nėra įrūgę, bet nėra ir
šviežūs, net ir virti netinkami. Nerei-
kia nei aiškinti skirtumo tarp masi-
nės gamybos produktų ir naminių.
Kas nori sveikiau gyventi, tas tą ir
pasirenka. 

Taip pat noriu patikslinti, kad ne
mėlynes patariau pirkti ,,Odesos”
turgavietėje, bet juoduosius serben-
tus. Amerikoje nė su žiburiu jų ne-
gausi niekur pirkti, tad radusi toje
parduotuvėje šaldytų labai apsidžiau-
giau ir parašiau, kur jų galima rasti.
Rusijoje labai plačiai auginami juo-
dieji serbentai, šaltalankiai, tad jei
dabar jie pristatomi pas mus, rašy-
dama apie tai visai  nepagalvojau nei
apie Svetlaną, nei Ivaną. Čia laisva
valia – nori pirk, nori ne!

Neseniai sekmadienį kun. G.
Jankūnas per šv. Mišias pasakė labai
gražų ir prasmingą pamokslą, kuria-
me sakė, kad reikia atidaryti savo
širdies duris – įsileisti gėrį ir išvaryti
iš jos blogį. Veidas yra mūsų sielos
atvaizdas, kuris parodo, ką mes turi-
me savo viduje sukaupę. Pyktis, pa-
vydas, kerštas ne tik kenkia grožiui,
bet yra mūsų sveikatos didžiausias
priešas. Šventasis Raštas moko ben-
drauti, o gyvenimas – priverčia tą da-
ryti.

Nijolė Nausėdienė
Homer Glen, IL

AR GALIMA KALTINTI TAUTÂ?

Gyvenimas dažnai pakiša žmo-
gui, tarsi tai besikapstančiai žemės
kelyje darbščiai skruzdėlytei, netikė-
tų staigmenų – džiugių arba liūdnų.
Ir mes turime jas priimti vienodai
atlaidžiai. Beje, kitados kažkoks
gudragalvis tvirtai teigė, jog juokas
yra saulė – jis išvaro žiemą iš žmo-
gaus gyvenimo, ogi siela neturėtų
vaivorykštės, jei akys neturėtų ašarų!

Tokių minčių vedina panorau su
brangiais skaitytojais pasidalyti ma-
ne užklupusia staigmena. Susidomė-
jusi princesės Yasmin Aga Khan da-
bartiniu gyvenimu, panaršiusi po in-
ternetą papildomų žinių, parašiusi
straipsnelį „Princesė padeda ser-
gantiems Alzheimeriu”, nepasira-
šiusi, pasiunčiau „Draugui” į „Mar-
gumynų” skyrių. Po geroko mėnesio
gavusi rugpjūčio 5 d. „Draugą”, be-
veik žado netekau iš nustebimo. Po
tuo trumpu, menku rašinėliu spokso-

jo (ai, ai)... mano vardas ir pavardė
(tik be inicialo „E” viduryje, kaip pati
pasirašau). Pasimetusi nebežinojau
ar juoktis, ar verkti. 

Padėkos buvo verta redakcija už
mano straipsnelio pagerinimą, pri-
dedant prie rašinio jaunos (dabar ji
59 m.) gražuolės žavią nuotrauką
(kurios nesiunčiau, nes neturėjau).
Ar reikėtų redakcijai dėkoti ir už
nemokamą man „reklamą”? Tačiau,
būdama jautri (ar bailė?), tartum
girdžiu kurio nors kritiško skaitytojo
nuomonę: nagi, ta S. S. jau visiškai
nusirašė!.. Visgi prieš greitai pas-
merkiant, visados pravartu giliau pa-
svarstyti bei paieškoti tikrų duome-
nų, nes, kaip matome, o šis mažutis
pavyzdėlis akivaizdžiai parodo, kaip
ūmai bei lengvai visiškai be jokios
kaltės galima įkliūti į bėdą...

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

JUOKAS PRO ,,AÕARAS”

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

Lietuvos Vyčių iždininkė Bernice Avi-
žaitė su ,,Saulutės“ JAV Rytinio pa-
kraščio atstovu Bob Duda. 

I. Tijūnėlienės nuotr.

Regina Juškaitė-Švobienė turėjo progą susitikti su LB garbės konsulu Florida
valstijoje Stanley Balzeku, Jr., kai Lietuvos Vyčiai lankėsi Balzeko muziejuje.
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,,Lietuvio kortos” sumanymas gali
likti neîgyvendintas

Lietuviai pasisako už dvigubâ
pilietybê�

SPORTAS

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Daugiau nei du trečdaliai apklaustų-
jų neprieštarauja, kad Lietuvoje būtų
įteisinta dviguba pilietybė, rodo nau-
jienų svetainės delfi.lt užsakymu rin-
kos tyrimų bendrovės ,,Spinter tyri-
mai” atliktas tyrimas.

Kaip rodo apklausos rezultatai,
dvigubai pilietybei linkę pritarti 72,3
proc. apklaustųjų, 10 proc. atsakė
tam nepritariantys,  6,3 proc. sutik-
tų, kad tokia galimybė būtų numaty-
ta tik tiems asmenims, kurie Lietuvą
paliko iki Nepriklausomybės paskel-
bimo 1990 m.

Tyrimo duomenimis, visi išeiviai
– ir emigravusieji iki 1990 m., ir išvy-
kusieji vėliau – vertinami panašiai:
beveik pusė apklaustųjų teigė juos
vertinantys teigiamai, šiek tiek ma-
žiau – neutraliai. Neigiamą požiūrį į
emigrantus išsakė beveik 4 proc. ap-
klaustųjų.

Didžioji dalis (62 proc.) apklaus-
tųjų teigė, kad palikti Lietuvą juos
priverstų ekonominės priežastys, 9,5
proc. rinkosi atsakymą ,,bendra ap-
linka valstybėje”, 4,7 proc.  – ,,per
mažai erdvės saviraiškai”, 3,4 proc.

kaip priežastį nurodė meilę.
Šiuo metu Seime svarstoma nau-

joji Pilietybės įstatymo redakcija dvi-
gubą pilietybę išsaugo iš Lietuvos pa-
sitraukusiems iki Nepriklausomybės
atkūrimo bei jų palikuonims, tuo me-
tu po 1990 m. pasitraukusieji dvigu-
bos pilietybės turėti negalės, ji galėtų
būti suteikiama tik užsienyje gimu-
siems jų vaikams.

Konstitucijos 12 straipsnio 2
dalis numato, kad išskyrus įstatymo
numatytus atskirus atvejus, niekas
negali būti kartu Lietuvos ir kitos
valstybės pilietis. Šis Konstitucijos
straipsnis gali būti keičiamas tik
referendumu.

Pernai birželį Seimas priėmė
naują Pilietybės įstatymą, pagal kurį
užsienyje gimusiems išeivių vaikams
ir Europos Sąjungos ar NATO vals-
tybių pilietybę įgyjantiems lietu-
viams leista turėti du pasus. Tačiau
tuometinis prezidentas Valdas Adam-
kus įstatymą vetavo, pareiškęs, kad
jis neatitinka Konstitucijos ir diskri-
minuoja kai kurių valstybių pasus ga-
vusius emigrantus. Seimas valstybės
vadovo veto pritarė.

Pripažinta, kad K. Prunskienè� slapta
bendradarbiavo su KGB

Nemokamo maisto prašo vis
daugiau žmoni¨�

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Kadenciją baigęs prezidentas Valdas
Adamkus žada talkinti prieš aplinkos
teršėjus kovojančiai Lietuvos televi-
zijos laidai.

Ilgą laiką aplinkosaugos srityje
Jungtinėse Valstijose dirbęs buvęs
šalies vadovas ,,ketina, jeigu reikės,
savo rankomis padėti nugriauti vieną
kitą nelegaliai pastatytą statinį”,
pranešė Lietuvos televizija, prista-
čiusi laidą ,,Gamtos patruliai”.

,,Kvieskite, mielai atvažiuosiu.

Jeigu reikės mūsų fizinių jėgų, patys
nustumsim”, – pranešime spaudai ci-
tuojamas V. Adamkus.

83 metų V. Adamkus Šaltojo karo
metais užėmė aukštas pareigas JAV
Aplinkos apsaugos agentūroje.

Liepą kadenciją baigęs preziden-
tas prisipažino, kad ,,eidamas prezi-
dento pareigas negalėjo skirti aplin-
kosaugai tiek dėmesio, kiek norėjo,
tačiau dabar planuoja grįžti į šią sri-
tį”, teigia televizija. 

Kaunas, rugsėjo 10 d. (ELTA) – Kaunas jau tapo mirusiu miestu, visą savi-
valdybę apėmusi korupcija, prie Kauno miesto savivaldybės centrinių rūmų
surengtame mitinge kalbėjo jo dalyviai. Tačiau Lietuvos laisvės sąjungos
vadovo Vytauto Šustausko organizuotas mitingas didelio praeivių susidomėji-
mo nesulaukė: dalyvavo apie 200 žmonių. Dauguma – garbaus amžiaus kau-
niečių, laikiusių plakatus su užrašais ,,Jie lobsta, o mes skurstam”, ,,Lietuvos
žmonės 50 metų kentėjo rusų okupaciją, dabar 20 metų kenčia nuo savos
grobikų valdžios” ir panašiais. Kai į mitingo pabaigą pasikalbėti su protes-
tuotojais priėjo miesto merą jam išvykus į užsienio komandiruotę pavaduo-
jantis vicemeras Rimantas Mikaitis ir savivaldybės administracijos direktorius
Vygantas Gudėnas, paaiškėjo, kad problemos, dėl kurių žmonės atėjo į
Laisvės alėją su plakatais, kur kas žemiškesnės nei juose parašyta. Mitingo
metu buvo sudeginta popierinė Kauno miesto mero figūra.

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

V. Adamkus žada talkinti televizijos laidai

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, rugsėjo 10 d. (ELTA) –
Lenkijoje vykstančio 36-ojo Europos
vyrų krepšinio čempionato trečiojo
turo rungtynėse D grupėje trečia-
dienį Lietuvos rinktinė 84:69 (25:22,
16:19, 16:15, 27:13) nugalėjo Bul-
garijos komandą ir pateko į kitą eta-
pą. Mūsų šalies komandai Kšištofas
Lavrinovičius (6 atkovoti kamuoliai)
pelnė 16 taškų, Marijonas Petravičius
(8 atk. kam.) – 13, Simas Jasaitis –
11, Linas Kleiza (7 atk. kam.) – 10.
Bulgarijos rinktinėje Earl Rowland su-
rinko 18 taškų, Todor Stoikov – 16,
Dejan Ivanov –11, Kalojan Ivanov (7
atk. kam.) – 10. Lietuviai su viena
pergale D grupėje užėmė trečiąją
vietą. Pergalių neiškovoję bulgarai li-
ko paskutiniai, ketvirti, ir baigė pasi-
rodymą Senojo žemyno pirmenybė-
se. Grupės nugalėtoja tapo tris per-
gales iškovojusi Turkijos rinktinė, ant-
rąją vietą užėmė dvi pergales turinti
Lenkijos komanda. 

ELTOS nuotr.

Atkelta iš 1 psl.           kortą
šviesoje”, – sakė PLB atstovas Lietu-
voje Gabrielius Žemkalnis.

Vidaus reikalų ministras Rai-
mundas Palaitis teigė, kad dėl ,,Lie-
tuvio kortos” įteisinimo turėtų būti
diskutuojama politiniu lygiu Seime.

,,Čia būtų gana žymus įstatymų
pakeitimas, galbūt netgi visiškai nau-
jo įstatymo priėmimas, todėl pir-
miausia turi apsispręsti įstatymų lei-
dėjas – Seimas”, – sakė ministras.
Kita vertus, jis pripažino, kad naujo

pavyzdžio dokumento įteisinimas pa-
reikalautų finansinių išteklių, vadi-
nasi, ir Vyriausybės, atsakingos už
šalies finansus, nuomonės.

Pilietybės įstatymą rengusios
darbo grupės narys teisininkas Dai-
nius Žalimas tikino, kad siūlymas
įteisinti ,,Lietuvio kortą” dabar
svarstomas Seime. Esą jeigu atitin-
kami komitetai jam pritars, ,,po tru-
putį” galima būtų tą sumanymą įgy-
vendinti.

Vilnius, rugsėjo 10 d. (Delfi.lt) –
,,Maisto bankas” praneša, kad pra-
šančiųjų paramos maistu daugėja.
Pasak fondo atstovų, maisto netrūks-
ta, tačiau stinga jį dalijančių rankų.

Prie Vilniaus socialinių paslaugų
centro vargingai gyvenantys pradeda
rinktis 7 val. ryto. Po kelių valandų
čia jau stovi eilė.

Šį kartą „Maisto bankas” dalija
Europos Sąjungos teikiamą paramą –
po pakelį cukraus, ryžių, avižų kruo-
pų, makaronų, sausų pusryčių ir ke-
lias konservų dėžutes.

„Maisto bankas” skaičiuoja,  kad
šiemet prašančiųjų maisto produktų
padaugėjo mažiausiai 4–5 kartus.

Liepą pagalbos prašė 23,000, šį mė-
nesį – jau beveik 30,000 gyventojų
Vilniuje ir Panevėžyje.

Ypač padaugėjo maisto prašančių
bedarbių, iš visų gaunančiųjų paramą
jų daugiau nei trečdalis. Ypač remia-
mos gausios ir ne visos sudėties šei-
mos, neįgalieji ir senjorai, kurių pa-
jamos mėnesiui vienam šeimos nariui
nesiekia 525 litų.

„Maisto banką” vis dažniau re-
mia verslas – už vienos bendrovės pi-
nigus įrengtas sandėlis, jos transpor-
tu į maisto dalijimo vietas išvežioja-
mas maistas. Vienas prekybos tinklų iš
parduotuvių tiekia maisto produktus,
kurių galiojimas netrukus baigsis.

Atkelta iš 1 psl.
Į Liustracijos komisijos posėdį

buvo kviesta ir pati K. Prunskienė.
Tačiau dar prieš posėdį ji išplatino
viešą pareiškimą, kad nemato reikalo
jame dalyvauti, o patį posėdį pavadi-
no tragikomedija.

,,Vos tik mano politinėje veikloje
vyksta kažkas svarbaus, iš anksto ga-
lima lažintis, kad bus skelbiamos
Liustracijos komisijos ‘naujienos’. At-
rodo, kad komisija savo darbus pla-
nuoja pagal mano politinį kalendo-
rių”, – teigia K. Prunskienė.

Šiuo metu ekspremjerė teigia ku-
rianti naują politinę partiją.

Gavusi Liustracijos komisijos nu-
tarimą politikė per 15 dienų jį gali ap-
skųsti Vilniaus apygardos administ-
raciniam teismui.

Pavasarį Liustracijos komisijos
pirmininkas teigė, kad komisija ne-
gali priimti jokio sprendimo K.
Prunskienės atveju, nes yra galio-
jantis K. Prunskienę išteisinęs Vil-
niaus apygardos teismo sprendimas.
Tuomet komisijos pirmininkas žadė-
jo prašyti teismo atnaujinti procesą
paaiškėjus naujoms aplinkybėms, ta-
čiau paaiškėjo, jog šiai bylai jau suė-
jęs senaties terminas.

Vilniaus apygardos teismas 2003
m. paskelbė, jog nėra įrodymų, kad
K. Prunskienė slapta bendradarbiavo
su KGB. Jis pakeitė 1992 m. rugsėjo
14 d. Aukščiausiojo Teismo Civilinių
bylų kolegijos sprendimą, kad K.
Prunskienė sąmoningai bendradar-
biavo su KGB. 



STRASBŪRAS
Europos Parlamentas sutarė kitą

savaitę surengti balsavimą dėl Jose
Manuel Barroso paskyrimo Europos
Komisijos pirmininku antrai kaden-
cijai. Europos Sąjungos (ES) įstaty-
mų leidžiamosios įstaigos vadovai
susitiko aptarti J. M. Barroso kan-
didatūros. EP posėdyje įstatymų lei-
dėjai iš socialistų, liberalų ir žaliųjų
frakcijų uždavė J. M. Barroso virtinę
kritiškų klausimų.

VARŠUVA
Šiaurės Lenkijoje žuvo paraspar-

niu skridęs 81 metų vyras, pranešė
naujienų agentūra PAP. Nelaimė įvy-
ko Pamario vaivadijos Ščecino mies-
te. Į įvykio vietą atvykę policininkai
pirmiausia pamatė aplaužytas me-
džių šakas, o kiek tolėliau aptiko ir
nukritusį parasparnį bei juo skridusį
vyrą. Iškviesti medikai jau niekuo
nebegalėjo padėti senoliui.

MINSKAS
Baltarusijos milicija Minske iš-

vaikė jaunų opozicijos aktyvistų mi-
tingą, kuris buvo surengtas protes-
tuojant prieš bendrus Baltarusijos ir
Rusijos karinius mokymus. Maždaug
50 protestuotojų susirinko į mitingą
Minsko centrinėje aikštėje. Tuo metu
į Baltarusijos sostinę iš Rusijos atvy-
ko pirmieji traukiniai, atgabenę ka-
rius ir karinę techniką. Apie 20 pro-
testuotojų buvo sulaikyti ir sumušti.

AMSTERDAMAS
Nyderlandų valdžios atstovai

ruošiasi uždrausti pardavinėti leng-
vus narkotikus turistams ir taip su-
stabdyti narkomanų ir nusikaltėlių
antplūdį į šalį, praneša rosbalt.ru.
Parengtame projekte numatyta, kad
pagal įstatymą leidžiamus lengvus
narkotikus bus galima parduoti tik
olandams, registruotiems specialioje
sistemoje. 

MASKVA
Venesuelos prezidentas Hugo

Chavez, Maskvoje susitikęs su Rusi-

jos tautų draugystės universiteto stu-
dentais, pareiškė, kad ,,Jungtinės
Valstijos yra pagrindinė teroristinė
valstybė pasaulyje”. H. Chavez sakė,
kad ,,ir Rusijos prezidentas D. Med-
vedev, ir premjeras V. Putin – geri
Venesuelos draugai”. Pasak jo, šian-
dien ,,kaip niekad svarbu, kad Rusija
stovėtų ant kojų”. 

* * *
Du Rusijos strateginiai bombone-

šiai Tu-95MS atliko dešimties va-
landų skrydį, budėdami Arkties ir
Ramiojo vandenynų neutraliuose
vandenyse. Skrydžio metu Rusijos
tolimosios aviacijos įgulas lydėjo du
amerikiečių karinių oro pajėgų lėk-
tuvai F-15.

KABULAS
Afganistano rinkimų skundus

nagrinėjanti komisija pranešė, kad
rinkimų rezultatai kai kuriose dviejų
provincijų rinkimų apylinkėse pri-
pažinti negaliojančiais dėl ,,aiškių
klastojimo požymių”. Afganai antrą
kartą šalies istorijoje dalyvavo šalies
prezidento rinkimuose rugpjūčio 20
d. Tačiau rinkimus aptemdė menkas
rinkėjų aktyvumas ir plačiai pasklidę
kaltinimai rinkimų klastojimu bei
rinkėjų bauginimu.

* * *
Grupė Afganistano žurnalistų

apkaltino šalyje esančias užsienio
pajėgas dėl talibų kovotojų pagrobto
afganistaniečių žurnalisto žūties per
jo ir dar vieno įkaito vadavimo
operaciją. Šis afganistanietis žuvo
trečiadienį, pakliuvęs į kryžminę
ugnį per NATO pajėgų reidą, kurio
metu buvo išlaisvintas S. Farrella.
Per vadavimo operaciją taip pat žuvo
vienas britų komandosas.

MEXICO
Protestantų kunigas trečiadienį

užgrobė vieną Meksikos lėktuvą,
kuriuo skrido 104 žmonės, pareiškęs,
jog ,,vykdo Dievo užduotį”, pranešė
pareigūnai. Pranešama, kad lėktuvo
pagrobėjas yra anksčiau kalėjęs
buvęs narkomanas iš Bolivijos, kuris
pastaruosius 17 metų gyveno Meksi-
koje. Pasak pareigūnų, visi lėktuvu
skridę žmonės buvo saugiai išlaipinti
orlaiviui nutūpus Meksike, o saugu-
mo pajėgos apsupo sostinės tarptau-
tinį oro uostą.

EUROPA

Washington, DC, rugsėjo 10 d.
(AP/BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama paragino Kongresą atidėti į
šalį tarpusavio nesutarimus ir ben-
dradarbiauti su juo siekiant pert-
varkyti Jungtinių Valstijų sveikatos
apsaugos sistemą.

Panašu, kad prezidentui pavyko
perimti iniciatyvą sprendžiant šį
klausimą, dėl kurio tarpusavyje ne-
sutaria netgi prezidentą palaikantys
demokratai. Siūloma sveikatos ap-
saugos sistemos pertvarka suteikė
naujo peno respublikonų vadovau-
jamos opozicijos kritikai ir nusmukdė
iki šiol buvusį triuškinamą B. Obama
populiarumą.

Nacionalinės televizijos trans-
liuotoje kalboje, kurią B. Obama sakė
prieš trečiadienio vakarą vykusią
Kongreso jungtinę sesiją, prezidentas
patikino JAV visuomenę, kad siūlo-
mas planas sustiprins saugumą ir su-
teiks daugiau sveikatos priežiūros
galimybių, taip pat užtikrins sveika-
tos apsaugą žmonėms, kuriems šiuo
metu ji nėra prieinama.

B. Obama ištiesė ranką respub-
likonams siūlydamas dirbti kartu ir
pažadėjo nedidinti biudžeto deficito.
Prezidentas taip pat pamalonino
tuos demokratus, kurie nori, kad pre-
zidento nuostata šiuo klausimu būtų
griežtesnė – B. Obama taršė plunks-
nas pertvarkos priešininkams, kal-
tindamas juos naudojant bauginimo
taktiką ir melą, kad sužlugdytų šį
planą.

Prezidentas paviešino praeitą
mėnesį mirusio itin gerbiamo de-
mokratų ,,liūto” Edward Kennedy
laišką. Tame laiške, kuris preziden-
tui buvo įteiktas jau po senatoriaus
mirties, E. Kennedy sakė neabejojan-
tis, kad sveikatos apsaugos pertvarka
bus patvirtinta šiemet. Jo našlė Vicki
Kennedy Kongreso posėdį stebėjo iš
svečių balkono, sėdėdama šalia pir-
mosios JAV damos Michelle Obama.

Sakydamas šią kalbą, B. Obama
naudojo tokią pačią įkvepiančią poli-
tinę iškalbą, kuri buvo būdinga jo
pasisakymams per prezidento rinki-
mų kampaniją.

Kol kas neaišku, ar prezidentui
pavyko įtikinti bent vieną respub-
likoną pakeisti nuomonę. Dauguma
jų liko ištikimi tradicijai, tyliai sėdė-
dami salėje arba iš mandagumo pa-
plodami prezidentui sakant kalbą.

Sveikatos apsaugos sistemos
klausimas tapo vienu iš svarbiausių
problemų, kurią imtasi spręsti per
jau 9 mėnesius trunkančią B. Obama
kadenciją ir su kuria siejami nepa-
prastai dideli lūkesčiai šalyje bei
užsienyje.

Šiuo atveju prezidento pergalė
arba pralaimėjimas gali nulemti jo
politinę įtaką sprendžiant kitas opias
problemas, tokias kaip pasaulinės
klimato kaitos, ginklų kontrolės ir
karo Afganistane. Tikėtina, kad šis
procesas taip pat didžia dalimi lems
kitais metais vyksiančius rinkimus į
Kongresą.

JAV vienintelė iš išsivysčiusių
šalių neturi universalios sveikatos
apsaugos programos, kuri būtų pri-
einama visiems visuomenės sluoks-
niams. Sveikatos draudimo neturi
net apie 50 mln. amerikiečių. Nors
daugelis JAV rinkėjų nėra patenkinti
dabartine sveikatos apsaugos sis-
tema, mėginantys ją keisti politikai
žaidžia ugnimi prie parako statinės.

Pagal B. Obama siūlomą planą
numatoma įvesti naujus apribojimus
draudikams, taip pat reikalauti, kad
sveikatos priežiūra būtų prieinama
visiems JAV piliečiams. Prezidentas
sako, jog ši pertvarka sumažins kai-
nas, neleis draudikams palikti ligo-
nių likimo valiai, taip pat galiausiai
padės sustiprinti šalies ekonomiką,
mat sumažės smarkiai išpūsti sveika-
tos apsaugos įkainiai.

B. Obama numato, kad jo palai-
koma pertvarka truks ilgiau nei de-
šimtmetį ir kainuos apie 900 mlrd.
dolerių. Pasak jo, ši suma ,,mažesnė
nei išleista karams Irake ir Afganis-
tane”.

Prezidentas taip pat nepraleido
progos įgelti respublikonams, pareiš-
kęs, kad sveikatos apsaugos pertvar-
ka kainuos mažiau, nei saujelė tur-
tingiausių amerikiečių uždirbo iš
ankstesnės prezidento George W.
Bush administracijos patvirtinto mo-
kesčių sumažinimo.

Respublikonai savo ruožtu ne-
gailėjo kritikos strėlių B. Obama pla-
nui. Jie tvirtina, jog dabartinė vy-
riausybė tesiekia perimti sveikatos
apsaugos sistemos kontrolę, taip pat
baiminasi, jog po šios pertvarkos pa-
didės gydymo kainos, tačiau supras-
tės kokybė.

JAV prezidentas ragina greiçiau
patvirtinti sveikatos apsaugos

sistemos pertvarkâ
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOSKAIP KALBAME
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AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Dėl svetimvardžių vartosenos
mū sų laikraštyje pasisakoma nuo-
lat. Tad šįkart vėl norėčiau sugrįžti
prie šios temos ir pateikti kai kurių
dažniau vartojamų (ar gal mažiau
ži nomų) svetimžodžių galimus ati-
tik me nis. 

Kiekvienoje kalboje įprasta,
kad su naujais reiškiniais, daiktais
atsi ran da ir nauji žodžiai jiems
pavadinti. Nemažai svetimžodžių ir
į lietuvių kalbą ateina atsiradus
tokiems naujiems daiktams (pvz.,
naujieji mu zi kos grotuvai I-pod,
telefonai I-phone, Smartphone,
nešiojamieji kompiuteriai laptop ir
kt.). Ypač daug svetimžodžių ateina
su kompiuterijos naujovėmis. Sten-
giamasi visiems šiems reiškiniams
sukurti lietuviš kus atitikmenis, ta-
čiau, kaip rodo prak tika, tokiems žo-
džiams prigyti rei kia laiko, pastan-
gų ir noro (ypač kalbos vartotojų). 

Neseniai Valstybinės lietuvių
kalbos svetainėje paskelbti ,,vasa-
ros derliaus” duomenys. Svetainė
klausė lankytojų, kokiems svetim-
žodžiams labiausiai trūksta lietu-
viškų atitikmenų. Atsakymų su-
laukta beveik pu sė tūkstančio. Daž-
niausiai klausta, kaip keisti, vartoti
ar rašyti origina lius svetimžodžius
(Grand Prix, link), aplietuvintus
svetimžodžius (lap topas, leiblas),
tarptautinius žo džius (demokrati-
ja, milijonas, kon tei neris, kontem-
pliuoti), tikrinius pa va dinimus
(Facebook, Skype, New York Times)
ir kt. Toliau pateiksiu keletą daž-
niau vartojamų svetim žo džių ir
kalbininkų siūlomus jų lietu viš kus
atitikmenis.

Atačinti, atačmentas

Tai vengtinos vartoti svetimy-
bės, tačiau šnekamojoje kalboje ne -
są moningai jos vis prasprūsta. Tuo
la biau, kad ir el. paštas yra mūsų
vi sų kasdienybė. Kokie lietuviški
šių žo džių atitikmenys, terminai?
Kaip tei giama VLKK svetainėje,
tiek prie el. laiško, tiek prie paštu
siunčiamo laiško priedus pride-
dame, o ne pri se game. Todėl angl.
attach – liet. pri dėti, o angl.
attachment – liet. prie das. 

Link

„Enciklopediniame kompiute-
rijos žodyne” (Vilnius, 2005) teikia-
mi to kie šio angliško kompiuterijos
termino atitikmenys: nuoroda,
saitas; susaistyti, susieti. „Šiuo-
laikinių kompiuterių programų ir
tinklų žo dyne” (Vilnius, 2003),
„Linux”  žo dy nė lyje (Kaunas, 2004)
teikiami atitikmenys: saitas, ryšio
linija, nuoroda, susieti. 

Grand Prix

Šis prancūzų kalbos junginys
ne re tai lietuviškuose tekstuose

paliekamas neverstas. VLKK pata-
ria šį pran cūzų kalbos pasakymą į
lietuvių kalbą versti – di džiuoju
prizu. „Prancūzų–lietuvių kalbų
žodyne” (Vilnius, 1997) Grand
Prix verčiamas – pirmas prizas,
bet jis nėra paplitęs.

Aneksija

Tai tarptautinis žodis, neretai
var  tojamas kalbant, rašant apie
politiką, istoriją. Aneksija [lot. an-
nexio – prijungimas] – neteisėtas
svetimos val stybės teritorijos pri-
jungimas prie sa vosios jėga (,,Tarp-
tautinių žodžių žo dynas”, Vilnius,
2001). Atsižvel giant į konkretų
sakinį ir stilių, šį žodį gali ma pa-
keisti lietuviškais atitikme nimis:
(neteisėtas) prisijungimas, pri-
jungimas (Kalbos patarimai. Kn.
4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas,
Vilnius, 2005).

CEO

Ši santrumpa, atėjusi iš anglų
kalbos, lietuvių kalboje nevartoti-
na. Tad kaip pakeisti? CEO sant-
rumpa yra sudaryta iš angliško
žodžių junginio chief executive offi-
cer. Įpras čiausias lietuviškas šių
pareigų pavadinimas – generali-
nis direktorius (nors abu žodžiai
nelietuviški, tačiau įprastesni lietu-
vių kalbai nei CEO). Tačiau CEO
taip pat gali būti ir valdybos
pirmininkas, kompanijos prezi-
dentas ir pan., reikia atsi žvel gti į
aplinkybes. 

Hacker

Šį anglišką žodį siūloma keisti
lie tuvišku terminu programišius
ar ba žodžių junginiu programavi-
mo aistruolis. Šnekamojoje kalbo-
je turbūt greičiau prigis programi -
šius, nes šis žodis trumpesnis. 

Konteineris

,,Tarptautinių žodžių žodyne”
pa   teikiamos tokios šio žodžio reik -
šmės: 1. rezervuaras, bakas; 2. tam
tikra standartinė tara (dažn. dėžė)
prekėms ar kt. kroviniams gabenti,
laikyti, pritaikyta mechanizuotai
pakrauti ir iškrauti; 3. branduo-
linėje technikoje – įtaisas radioak-
tyviosioms medžiagoms laikyti ir
transportuoti; 4. speciali dėžė at-
liekoms rinkti (pvz., šiukšlių kon-
teineris). Atsižvelgiant į sakinį ir
stilių, šį žodį galima keisti lietu-
viškais atitik me  nimis: krovininė,
krovadėžė (,,Kalbos patarimai.
Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartoji-
mas”, Vilnius, 2005).

Moderatorius

Šis žodis gal ir pernelyg dažnai
vartojamas lietuvių kalboje, nes

Kai kurių svetimžodžių 
lietuviški atitikmenys

Bruce Bowen baigė karjerą

Vienas iš geriausių NBA besigi-
nančių žaidėjų, 38-erių metų Bruce
Bowen baigė krepšininko karjerą.

NBA Bowen žaidė 13 sezonų, o
profesionalią karjerą pradėjo dar
1993 metais Prancūzijoje. Pirmas jo

Ferrari automobilį vairuos Giancarlo Fisichella
Šių metų Vengrijos ,,Grand Prix”

traumą patyręs ir iki sezono galo ne-
begalėsiantis lenktyniauti Felipe
Massa pakeis Giancarlo Fisichella.

Po patirtos traumos Vengrijoje, į
Ferrari įšoko septyniskart pasaulio
čempionas Michael Schumacher, ta-
čiau likus savaitei iki Europos
,,Grand Prix” Valensijoje, Schuma-
cher dėl kaklo skausmų atsisakė va-
žiuoti ir bolidą dvejas lenktynes pi-
lotavo Ferrari atsarginis pilotas Luca
Badoer. Po prastų Europos ir Belgijos
,,Grand Prix”, Badoer iki sezono galo
pakeis šiais metais Force India bolidą
pilotavęs G. Fisichella. Fisichella Bel-
gijoje su Force India bolidu netikėtai
iškovojo pole position, o lenktynėse
užėmė antrą vietą. Per savo karjerą

Fisichella yra keturis kartus iškovo-
jęs pole position ir tris kartus laimė-
jęs lenktynes (2001 metais Brazilijo-
je, 2005 metais Australijoje ir 2006
metais Malaizijoje).

Kazimieras
Vasiliauskas
Vokietijoje 

tarp prizininkų

„Formulės-2” pilotas iš Lietuvos
Kazimieras Vasiliauskas Vokietijos
„Grand Prix” pirmose lenktynėse
baigiamąją liniją kirto trečias.

Pirmojoje kvalifikacijoje 6-tą
vietą užėmęs Vasiliauskas pirmosiose
lenktynėse užėmė trečią vietą ir ant
prizininkų pakilos atsistojo jau trečią
kartą šiais metais. Prieš tai jis Va-
lensijoje atvyko trečias, o Didžiojoje
Britanijoje – antras. Antrojoje kvali-
fikacijoje Vasiliauskas užėmė 11-tą
vietą ir lenktynes baigė 7-as.

Bendroje sezono įskaitoje Vasi-
liauskas užima 8-tą vietą.

Parengė Paul Triukas

sezonas NBA buvo 1997 metais, kai,
besibaigiant 1996-97 metų sezonui,
jis pasirašė dešimties dienų sutartį
su Miami „Heat” komanda.

Bowen NBA yra rungtyniavęs
Miami ,,Heat”, Boston ,,Celtics”,
Philadelphia ,,76ers” ir San Antonio
,,Spurs” ekipose, o taip pat ir ,,Le
Hevre”, ,,Evreux” ir ,,Besancon”
ekipose Prancūzijoje ir Rockford
,,Lightning” komandoje iš Continen-
tal Basketball Association (CBA).

Per karjerą NBA Bowen yra
triskart tapęs NBA čempionu su San
Antonio ,,Spurs” klubu, 2005, 2006 ir
2007 metais liko antroje vietoje dėl
geriausio NBA besiginančio žaidėjo
vardo ir nuo 2001 iki 2008 metų buvo
geriausių besiginančių žaidėjų pen-
ketuke. 

daug kur galima išsiversti ir su lie-
tuviškais atitikmenimis: diskusijai,
po kalbiui galima vadovauti ar
pir mi nin kauti, laidą – vesti. Po-
sėdžio, kon ferencijos, diskusijos,
laidos po kal bio moderatorius va-
dintinas pir mi ninku, vadovu,
vedėju. ,,Kalbos pa tarimuose”
moderuoti dėl hibridi nės darybos
pa tei kiamas kaip neteik ti nas var-
toti žo dis. Lietuviški pa kai tai: ves-
ti, va do vauti; pirmi nin kauti.
Vietoje mode ra to riaus teikiami šie
lie tu viški žodžio pa kaitai: vedė-
jas, ve dėja, vado vas, vadovė;
pir mi nin kas, pirmi nin kė.

Vorkšopas

Šio hibrido (angliškas žodis ir
lie tu viška galūnė) vartosena plinta
ir Lie  tuvoje. Kaip keisti šią neteik-
tiną sve  timybę? ,,Kalbos patari-
muose” tei  kiami tokie šio žodžio
pa kai talai: sek cija, seminaras,
mokomoji re pe  ticija. 

Parengta pagal: VLKK Kalbos
kon sultacijose pateikiamą medžiagą
(http://www.vlkk.lt/lit/90359) ir Kal-
bos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Sko-
linių vartojimas, Vilnius, 2005.
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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,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

,,Drauge” galima įsigyti ,,Lietuvių enciklopedijos”, 
išleistos Bostone atskirus tomus. Vieno tomo kaina 10 dol.

Tel.: 773-585-9500

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. 85

Tie keli per naktį išsislapstę
ruseliai puikiai suprato, kad anksčiau
ar vėliau juos visus suras. Todėl ir
sumanė verčiau patys pasiduoti. Vie-
nam išėjus į kelią apsižvalgyti, kiti
pasislėpę giliau, kažkur krūmuose, su
nerimu laukė žinių iš savo draugo.
Prisiklausę stalinistinės propagandos
apie negailestingą vokiečių elgesį su
karo belaisviais, jie dar nebuvo tikri
dėl savo likimo. Kai surinkę iš krūmų
mūsiškiai juos perdavė vokiečiams,
šie ištardę visus internavo ir netru-
kus aprengę Vlasovo armijos unifor-
momis, panaudojo savo propagan-
diniams tikslams. Pabėgę rusai per
garsiakalbius, įrengtus Jurjevo vie-
nuolyne, pradėjo vilioti pasidavimui
kitus savo dalinio karius. Neteko
išgirsti apie šių vilionių rezultatus.

Visą kaltę ir atsakomybę dėl
mūsų sargybinio žūties, ruseliai sten-
gėsi ,,perleisti” tam skenduoliui. O
žuvęs lietuvių bataliono karys buvo
su pagarba palaidotas fronto kapi-
naitėse. Kiek girdėjau, apie jo žygdar-
bį parašė ir tuometinė lietuvių spau-
da. Tai galėjo padaryti ir Algis Kap-
turauskas – neetatinis karo korespon-
dentas, dažnai fotografavęs bei rašęs
apie mūsų batalioną ,,Karyje”. Po sta-
žuotės Berlyne jis buvo gerokai pasi-
kėlęs ir dažniausiai laikėsi arčiau štabo.

Po karo ir lagerių mes su Kap-
turausku vėl netikėtai susitikome
Laisvės alėjoje, Kaune. Tuo ,,frantą”,
nes aš, kaip tik buvau gavęs pirmąjį
siuntinį iš brolio Vinco, gyvenančio
Kanadoje. Ėjau pasipuošęs nauju pui-
kiu kostiumu ir madingais, tuomet
jau tik laisvose šalyse įmanomais
gauti batais.

– Na ir durnius, kad grįžai! – su
neslepiamu pykčiu ir ironija bei pavy-
du pasveikino mane buvęs ginklo
draugas. Pamatęs kaip tik ką atvy-
kusį iš laisvojo pasaulio, jis nuošir-
džiai pagalvojo, kad aš tikrai esu
vienas tų asilėnų, kuriuos iš už ge-
ležinės uždangos į okupuotą Lietuvą
prisiviliodavo komunistinė propagan-
da. Greit čia pat išsiaiškinome, kad
abu grįžome iš to paties ,,užsienio”.
Vėliau Algį, kaip patyrusį Šiaurės
fronto korespondentą, aš pasikvie-
čiau svečio teisėmis fotografuoti ir
mano vestuvių. Su šiuo uždaviniu jis
susidorojo nesunkiai. Tačiau, atlaikęs
frontą, karą, nelaisvę, kalėjimus, eta-
pus ir lagerius, Algirdas Kapturaus-
kas žuvo paskutiniame likiminiame
mūšyje su pačiu savimi. Jis nusižudė.

* * *
,,Norint gauti žinių apie priešą,

naudojami įvairūs žinių rinkimo me-
todai. Vienas iš jų yra įsiveržus į
priešo pozicijas atsigabenti karių, iš
kurių vėliau gaunamos reikiamos
žinios. Tokie veiksmai dažnai minimi
karo pranešimuose, kaip žvalgybinių
dalinių veikla.

Vieną rugpjūčio mėnesio dieną, į
lietuvių X bataliono štabą prisistato
bolševikų leitenantas. Jis, kaip ir visi
kiti ,,nenugalimosios armijos” kariai,
savo išvaizda verčia spręsti apie var-
gingą ,,kultūros nešėjų” padėtį. Tam
leitenantui ,,laisvinti” laisvuosius,
matyt, nusibodę, tat tamsią naktį
persikėlė per V. upę ir sulaukęs die-
nos pats prisistatė lietuviams, ir davė
reikšmingą pranešimą. Esą jis su ki-
tais keturiais bolševikais siųsti su
tikslu sučiupti vieną mūsų karį ir
parsigabenti į savo pusę. Jis nuo savo

draugų nusišalinęs ir pasidavęs, nes
nebenorįs toliau be tikslo kovoti. Jo
draugai dabar esą pasislėpę ir laukia
patogios akimirkos savo uždavinį
įvykdyti. Be to, dar turį atvykti į pa-
galbą daugiau jėgų ir sučiuptą auką
nusigabenti.

Nustatyta, kad pareiškimu gali-
ma patikėti. Tuojau imamasi atitin-
kamų žygių.

Naktis. Tamsa ir rūkas gaubia
nuo galvos iki kojų apsiginklavusių
karių būrelį. Po du jie tykiai slenka
užimti postų ton vieton, kur, pagal
pasidavusio leitenanto teigimą, turį
būti išsikėlusieji bolševikai. Išsikė-
limo vieta, matyt, žinovo parinkta.
Toje vietoje didžiulis I. ežeras savo
dalį vandens siunčia V. upe tolyn į
šiaurę. Pakrantė apaugusi aukšta
žole. Vietomis nusekusi V. upė paliko
mažus plotelius balų, kuriose pozici-
jas sau pasirinko laukinės antys.
Tačiau ir tokioje vietoje, kiek toliau
nuo pakrantės stūkso lietuvių karių
bunkeriai. Dabar viso vaizdo nema-
tyti. Net už poros žingsnių stovintį
karį migla sučiumpa į savo skraistę.
Nieko nematyti.

Kuomet lietuviai užėmė nurody-
tas vietas ir laukė bolševikų, minėtas
leitenantas, kuris taip pat ton vieton
buvo atgabentas, pareiškė, jog prie-
šas čia pat – sausumoje. Arčiau buvę
kariai tvirčiau suspaudė ginklus, ta-
čiau kiti, kurie postus užėmė visiškai
prie kranto, to dar nejautė. Mūsų tik-
slas, saugotis užpuolimo iš pasalų, ir,
sulaukus šviesos, sudoroti išsikėlusį
priešą.

Nakties tylą sutrukdė lietuviškas
pagalbos šauksmas. Po kelių sekun-
džių supyškėjo keli šūviai, ir sprogu-
sios rankinės granatos trenksmas
pranešė, jog priešas dirba savo darbą.
Viskas įvyko kelių sekundžių laiko-
tarpiu. Iš savo vietų negalėjome paju-
dėti, nes priešas turėjo reikšmingą
sąjungininką – miglą. Kiekvieno ka-
rio širdyje glūdėjo noras šokti sava-
jam į pagalbą, tačiau per miglą galėjai
savąjį palaikyt priešu ir jį nukauti.
Kiekvienas su didžiausiu nekantru-
mu laukė pagalbos – aušros, kuri toli,
priešo pusėje, rodė savo atvykimą.
Slinko minutės, o naktis ėjo pilku-
mon. Netrukus galima buvo skirti
krūmelius nuo karių, o už kelių mi-
nučių aiškiai matėsi visa pakrantė.

Pakrantėje priešo jau nebesi-
matė. Kariai pamažu žvalgydamiesi į
šalis, artinosi į ten, kur naktį gir-
dėjosi pagalbos šauksmas. Ką jie pa-
matė, vertė širdį sustot plakus. Prieš
jų akis gulėjo granatos skeveldrų
apdraskytas eilinis Tv. Nuo jo už 20
metrų buvo pamestas šalmas ir prie
šalmo, kraujo klanas. Apžiūrėjus
įvykio vietą galima buvo spręsti, kad
eilinis Tv. buvo iš pasalų užpultas,
peilio smūgiu prisvaigintas ir vilktas
į upę. Netoli vandens eil. Tv. atsipei-
kėjęs ir, suprasdamas savo padėtį, ne-
norėjęs bolševikams gyvas pasiduoti,
tad apčiuopęs už diržo užkištą gra-
natą, ja pasinaudojęs ir taręs sudie
savo tėveliams, artimiesiems bei drau-
gams, atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Tačiau, kurgi dingo tie kruvinieji
bolševikai? Negi jie pabėgo pasinau-
doję migla? Buvo iškrėsta visa pakran-
tė, tačiau rasta tik prašliaužtas žole
takas, kelios rankinės rusiškos gra-
natos, kepurė ir amerikoniškų konser-
vų dėžutės dugnas.    Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl. Spausdinamos
ir sportininko nuotraukos. „Chicago
Sun-Times’’ įdėjo jo nuotrauką be-
veik per visą laikraščio puslapio ilgį.

Minima, kad Lukas dalyvaus
dviejų rungčių (duathlon) pasaulio
pirmenybėse (5 km bėgimas, 20 km
dviračiu ir 2,5 km bėgimas), kurios
vyks netrukus – rugsėjo 26 d. Con-
cord, NC.

Beje, reikia pažymėti, kad spor-
tininkas buvo pakviestas į šį savait-
galį Australijoje vykstančias triatlono
pasaulio jaunimo pirmenybes. Jau
turėjo ir kelionės bilietus, bet ten
važiuoti atsisakė, norėdamas susikal-
bėti pasaulio dviejų rungčių varžy-
boms. Lukas galvoja, kad čia dalyvau-
jant nereikės sugaišti tiek daug laiko
ir praleisti daugybės pamokų nei vyk-
stant į Australiją. Be to, jo nuomone,
Concord, NC yra daugiau vilčių
užimti aukštesnę vietą.

Pokalbis su pačiu Luku

Teko kalbėtis ir su pačiu spor-
tininku, amerikiečių vadinamu feno-
menaliu jaunuoliu, ypač jam tapus
visos Amerikos uždarų patalpų bėgi-
mo, kuriame dalyvavo sportininkai
iki 19 m. amžiaus (jam tada buvo 15
metų), čempionu.

Naujoje mokykloje Lukas po tru-

putį apsipranta, gerai sugyvena su
treneriu, kuris yra lietuvių kilmės.

Nepaisant to, kad Lukas dau-
giausia pasižymi kaip bėgikas arba
dalyvauja dviejų rungčių varžybose,
jo geidžiamiausia sporto šaka yra tri-
atlonas (jis gimnazijose nėra kul-
tivuojamas). Vaikinas čia tikisi
pasiekti geriausių rezultatų.

Praėjusią vasarą – nuo liepos 24
iki rugpjūčio 9 d. – jis buvo JAV
olimpinio komiteto pakviestas pasi-
treniruoti JAV olimpinėje treniruočių
vietoje Colorado Springs, CO, kur tu-
rėjo progą susipažinti ir sportuoti su
geriausiais šio krašto sportininkais.

Pats Lukas turi vilčių patekti į
JAV olimpinę komandą – jeigu ne
2012-aisiais, tai 2016 metais. Skai-
tant gausius žinovų atsiliepimus in-
ternete (ten yra šimtai straipsnių bei
videovaizdų apie šaunųjį mūsų leng-
vaatletį), atrodo, kad jaunuolis turi
daug galimybių atstovauti Amerikai.

Pažymėtina, jog Lukas yra dė-
mesio centre visur. Jis šiomis dieno-
mis buvo paskelbtas didžiulės Sand-
burg gimnazijos ,,Savaitės atletu”.
Pas jį šiomis dienomis buvo atvykę
žurnalistai iš ,,Fox’’ televizijos kanalo
ir filmavo. Medžiaga apie jį buvo pa-
rodyta per tos TV stoties žinias rug-
sėjo 8 d. vakare, kur Lukui buvo ne-
gailima gražių žodžių.

BÈGIMAS

Lietuvis sportininkas stebina amerikiečius

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242
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Baltijos kelias paminėtas ir šiapus Atlanto
LORETA TIMUKIENÈ

Tie, kurie šiltą ir saulėtą pirmąjį
rugsėjo sekmadienį nepasidavė pa -
gun dai prie ežero ar upės pasi -
džiaugti  iškeliaujančios vasaros tei -
kia mais malonumais, o užsuko į šalia
Pasaulio lietuvių centro, Lemont,
esantį skverelį, turbūt liko nenu si -
vylę. Čia JAV Lietuvių Bendruo me -
nės Vidurio Vakarų apygarda juos
pakvietė kartu paminėti Baltijos ke -
lio dvidešimtąsias metines. Į vasaros
šventę susirinkę įvairaus amžiaus
tautiečiai ne tik prisiminė mūsų val s -
tybei reikšmingus įvykius, bet ir tu -
rė jo puikią progą susirinkti ir pa būti
kartu. 

Šis renginys dar kartą parodė,
kad tik kartu, susikibę ran komis, be
pykčio ir pavydo, galime pa tirti ne ap -
sakomą buvimo kartu džiaugs mą ir
pasididžiavimą savo šalies praeitimi.

Ir nesvarbu, kuriame pasaulio kam -
pelyje bebūtume, savo tautiš kumą
ga  lime pajusti, kai esame drauge su
ta pačia kalba kalbančiais, tas pačias
dainas dainuojančiais, tuos pačius
šokius šokančiais, tą pačią tautos is -
toriją menančiais. 

Panašiai turbūt jautėsi ir 1989
metų rugpjūčio 23 d. į 600 kilometrų
ilgio grandinę sustoję lietuviai, kartu
su latviais ir estais sudarę gyvą
grandinę per Baltijos valstybes, taip
simboliškai atskirdami Baltijos vals -
ty bes nuo Sovietų Sąjungos, išreik š -
dami norą būti laisvais. Baltijos
kelias, nusidriekęs minint 50-ąsias
Molotov-Ri bbentrop pakto, panaiki -

nu sio Baltijos šalių nepriklausomybę,
metines, sujungė trijų Baltijos šalių
sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną.
Taigi savo rankomis esame sukūrę
ne  nuginčijamą žmogaus nenugali mu -
mo ir stiprybės įrodymą, atk rei pu sį
viso pasaulio dėmesį. 2009 m.
UNESCO Baltijos kelią įtraukė į
,,Pasaulio atminties” sąrašą. 

Vidurio Vakarų apygardos valdy -
bos sumanymą ir šiapus Atlanto pa -
minėti Baltijos kelio sukaktį palaikė
dauguma apylinkių. Vienas iš val dy -
bos narių Ernestas Lukoševi čius
džiau gėsi,  kad į šventę atvyko ne tik
kitų Baltijos valstybių, bet ir  Balta -
ru sijos opozicijos atstovas.

Renginį iškilmingai pradėjo šau-
liai, atnešę JAV, visų trijų Baltijos
šalių ir Mažosios Lietuvos vėliavas.
Nuskambėjus Lietuvos, Latvijos ir
Es tijos himnams susirinkusieji tarsi
prieš 20 metų Baltijos kelyje susiki-
bę rankomis traukė „Bunda jau
Baltija”. 

Sveikindama susirinkusius apy-
gardos valdybos pirmininkė Irena
Vilimienė sakė: ,,Prieš 20 metų trys
Baltijos sesės pabudo iš pusę šimt-
mečio trukusio letarginio miego,
atsikėlė ir tvirtai susikabinusios
rankomis ėjo pasmerkti tų, kurie
norėjo jas paklupdyti. Ėjo apginti
savo Garbės, savo Laisvės.  Ir ją ap gy -
nė.   Šiandien  Estija, Latvija ir Lietu -
va laisvos tarp laisvų.”

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos
generalinio konsulato Čikagoje tre -
čia sis sekretorius Vytautas Mikėnas,
buvęs Estijos parlamento narys Jūris
Tomepu, JAV Latvių Bendruomenės
pirmininkas Janis Vilcins ir JAV
Lietuvių Bendruomenės krašto ta ry -
bos vicepirmininkė informacijai Ma -
ri ja Remienė. Visų trijų šalių atstovai
pasodino Baltijos valstybių stiprybės
simbolį – ąžuoliuką. 

Po to I. Vilimienė pristatė šven -
tėje dalyvavusius Vidu rio Va karų
apy gardos apylinkių pir mi nin kus ir
naujai išrinktus JAV LB XIX tarybos
narius.

Susirinkusiems savo šokius do -
va nojo lietuvių liaudies šokių ko -
lektyvas „Suktinis”, grojo ir dai navo
vienas iš valdybos narių, muzikantas
Algimantas Barniškis su žmona. Ka -
vinė ,,Bravo” siūlė karštus patie ka -
lus, taip pat buvo galima paskanauti
saldumynų, nusipirkti šiųmetinio
me daus.

Po šventės I. Vilimienė su di -
džiuliu dėkingumu kalbėjo apie vi sus,
nuoširdžiai prisidėjusius ruo šiant
šventę. Ypač draugiškai ir kruopščiai
Baltijos kelio paminėjimui ruošėsi
apygardos valdybos nariai. Ir šventės
metu darbo netrūko – vieni tvarkė
stalus ir sceną, kiti organizavo lo te -
riją, treti rūpinosi maistu ir gė rimais.
Valdybos pirmininkė įsitiki nu si, kad
tokios šventės kaip ši – vienas iš
pagrindinių būdų išlaikyti lietuvišką
kultūrą, tradicijas, stip rinti bendruo -
meniškumo suvokimą išeivijoje. 

„Džiaugiuosi, kad žmonės, gy ve -
nantys ne tik Lemonte, bet ir kitose
apy linkėse, pasiūlė savo pagalbą. Be
jos nebūtume išsivertę. Tai aš la -
biausiai vertinu,” – kalbėjo valdybos
pirmininkė.

Smagi draugiška nuotaika il gai
sklandė ore. Žmonės dar ilgai šneku -
čiavosi, vaišinosi, sukosi šokio sū ku -
ry. Skambanti lietuviška muzika ir
lie tuviška šneka turbūt ne vieną
šventės dalyvį perkėlė į už tūkstančių
kilometrų esančią gimtinę. 

Marija Remienė ir Irena Vilimienė prie mažojo ąžuoliuko.

Baltijos kelio dvidešimtmečio paminėjime (iš kairės): LR generalinio konsulato Čikagoje tre čia sis sekretorius V. Mi-
kėnas, buvęs Estijos parlamento narys Jūris Tomepu ir Latvių Bendruomenės pirmininkas Janis Vilcins.

Šventėje dalyvavo gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa.  L. Timukienės nuotr.

Kokia šventė be lietuviško suktinio?



Estijos sostinė Talinas aplenkė
net 400 pasaulio miestų, kur vienas
aukščiausių informacinių technologi-
jų išsivystymo lygis, ir užėmė gar-
bingą vietą reitingo lentelėje, rašoma
„The Baltic Course”.

Intelektualiausių pasaulio mies-
tų vertinimą sudarė visuomeni  nė
organizacija „Intelligent Commu-
nity Forum”, atliekanti įvairius ty-
rimus IT srityje, taip pat specializuo-
jasi naujų technologijų srityje. Kiek-
vienais metais ši organizacija išrenka
septynis labiausiai išsivysčiusius
technologijų srityje miestus iš 400

visame pasaulyje.
Šiais metais pirmąsias vietas

užėmė Bristol (JAV, Virginia), Eind-
hoveno miestas Nyderlanduose, Fre-
deriktonas (Kanada), Paryžiaus prie-
miestis Isi le Mulino, Moncton (Ka-
nada) ir Stokholmas. Pranešama, kad
Estijos sostinė Talinas užėmė septin-
tąją vietą, nes jame nustatyti 700
priėjimo taškų prie WiFi, taip pat
daugiausia naudojama elektroninių
leidimų, šiuolaikinių technologijų
„Tehnopol” sparti plėtra ir t. t.

Alfa.lt
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Margumynai

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Sąžiningiausias pasaulio miestas – Liubliana

Turizmas 2050-aisiais

Atkelta iš 9 psl. pat metu, kai pa-
sirodė šis V. Putin straipsnis, vienas
iš Rusijos Dūmos deputatų pareiškė,
kad galbūt reikėtų atšaukti 1989 me-
tais gruodžio 24 dieną SSRS Liaudies
deputatų tarybos paskelbtą doku-
mentą, kuriuo buvo pasmerktas Mo-
lotov-Ribbentrop paktas. 

Kremliaus ir šalia jo veikiančių
propagandistų chore mes girdėjome
kakofoniją ir skaitėme prieštaringus
pareiškimus, kurie dažnai rėmėsi
neteisingais, netgi melagingais fak-
tais arba nutylėjimais. V. Putin pa-
reiškė, kad tokių sutarčių kaip Mo-
lotov-Ribbentrop paktas anuomet pa-
sirašyta ne viena ir jos visos morali-
niu požiūriu maždaug panašios. Ta-
čiau tai netikslu. Ne pats paktas davė
pradžią karui, o jo slaptieji protoko-
lai, kurie padalijo Europą įtakos sfe-
romis, pažeidė valstybių suverenite-
tą, jų piliečių teises, ir kaip tik jie tei-
sės požiūriu yra nusikalstami. 

– Dažnai sakoma, kad nėra to
blogo, kas neišeitų į gera. Gal tai
tiks dabartinei Kremliaus poli-
tikai? 

– Iš tiesų, kuo „kietesnė” ir ag-
resyvesnė kaimynų atžvilgiu yra
Kremliaus laikysena, tuo sunkiau
sėkmingai vykdyti tradicinę „skaldyk
ir valdyk” politiką. Vakarų politiniai
sluoksniai ir visuomenė, būdami šio
visapusiško Kremliaus spaudimo liu-
dininkais, nuolat girdėdami beveik
neužslėptus grasinimus ne tik Gru-
zijai, bet ir Ukrainai, ir Baltijos ša-
lims, pradeda labiau tikėti tais per-
spėjimais, kuriuos jau seniai girdėjo
iš Centrinės bei Rytų Europos nau-
jųjų ES narių. Rytų kaimynystės poli-
tika, bendra energetikos strategija
Europos Sąjungoje – tai ne tik kon-
struktyvus atsakas į spaudimą, bet ir
Europą vienijantys žingsniai. Matyt,
ne veltui V. Putin bando paploninti
liežuvį, pasiskirdamas sau „gerojo
tardytojo” vaidmenį („bloguoju” pa-
likdamas į liberalus dar neseniai tai-
kiusį Medvedev), ir taip siekdamas
sumažinti ES valstybių narių budru-
mą, bent kiek „atšildyti santykius”. 

– Ko galima tikėtis? 
– Kas žino, galbūt regnum.ru

pasirodžiusi kritika V. Putin – tik
manevras, turintis įtikinti, jog ir šioje
valdomos demokratijos šalyje yra ga-

lima nuomonių reiškimo laisvė? O
galbūt Rusijoje tikrai atsiras bent
kiek daugiau laisvės viešojoje erdvė-
je? Nors jau nuo pat V. Putin atėjimo
į valdžią stebėjome, kas atsitinka de-
mokratijos gynėjams. Prisiminkime
Ana Politkovskąja, Aleksandr Litvi-
nenko – tai baisūs faktai. Jų mirtys
turėjo išgąsdinti bendraminčius,
išsklaidyti demokratinį sparną. Dė-
kui Dievui, jis dar nėra visai sunai-
kintas. Po mūsų ESBO PA sesijos
Vilniuje ir iš Rusijos inteligentijos
pasigirdo vienas kitas mus palaikan-
tis balsas. Turiu vilties, kad tie bal-
sai, V. Putin suminkštinus toną, bus
drąsesni. Net ir valstybėje, kurioje
didžiumą valdžios kėdžių laiko
užsėdę spec. tarnybų kadrai. 

Kita vertus, galbūt Kremlius su-
pras, kad nuolatinis spaudimas kai-
mynams nėra jam pačiam naudingas.
Tokioms valstybėms kaip Baltijos
šalys nieko daugiau ir nereikia, kaip
tik taikiai bendradarbiauti ekonomi-
kos, socialinėje, kultūros srityse. Taip
buvo ir prieškaryje, nors mus kartais
kaltina kažin kuo visai kitu. Ir dabar
taip yra. Baltijos šalių visuomenių
prigimtis yra tokia, kad jos labiausiai
brangina savo laisvę. Mes tiesiog
norime ramiai ir taikiai gyventi.
Premjeras Andrius Kubilius yra
anksčiau sakęs, kad esame pasmerkti
tapti nuobodžia, ramia ir sočia Euro-
pos valstybe. Ar kas nors iš mūsų
piliečių tam prieštarautų?

(…)
– Vadinasi, Vilniaus deklara-

cijos laukia dar ilgas kelias?
– Vilniaus deklaracija tapo dar

vienu Europos žingsniu tiesos link.
Manau, kad totalitarinės praeities
įvertinimo procesas bus tęsiamas.
Tikiu, kad Lietuvos vadovybė gražiai
pratęs valstybės strateginę liniją.
Mums yra gyvybiškai svarbu, kad
žinia apie Stalino įvykdytus nusikal-
timus prieš Baltijos tautas ir daugybę
kitų tautų, taip pat ir rusų tautą,
taptų Europos pilietinės sąmonės
savastimi. Kad ji pasitarnautų kaip
skiepas, apsaugantis visuomenę nuo
raudono, rudo ar dar kokio kitokio
totalitarinio užkrato ateityje.

Sutrumpinta.

Kalbėjosi Loreta Jastramskienė

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ...

Kęstutis Miliunas, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Gaile V. Cerniauskas, gyvenanti River Forest, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo laikraščio leidybai paremti dosnią
100 dol. auką. Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai paremiate.

Algimantas Kelertas, gyvenantis Brookfield, IL, pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką.

Saulius Jankauskas, gyvenantis Altamonte Springs, FL, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Skaitytojas kartu su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

A † A
STASEI BUBLIENEI

mirus, jos sūnui ALGIUI ir marčiai BIRUTEI, LB vice-
pirmininkei spec. jaunimo reikalams, jų šeimoms ir arti-
miesiems, reiškiame gilią užuojautą.

JAV LB Krašto valdyba

PADĖKA
A † A

Dr. ALDONA VALIS
Nuoširdžią padėką reiškiame  St. Petersburg lietuvių kata-

likų koplyčios kan. B. Talaišiui ir dr. kun. M. Čyvui už velionę
Aldoną atnašautas gedulingas Mišias.

Ačiū Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonui ir
kun. Antanui Gražuliui už atnašautas šv. Mišias Čikagoje ir paly-
dėjus Aldoną į  Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Talinas – intelektualiausių pasaulio miestų
dešimtuke

Žurnalo „Riders Journal” atlikto
bandymo duomenimis, Slovėnijos
sostinė Liubliana – pripažinta sąži-
ningiausiu pasaulio miestu, rašoma
svetainėje ridersjournal.com.

Bandymo metu leidinio žurnalis-
tai „pametė” 30 mobiliųjų telefonų
savo nuožiūra pasirinktame mieste ir
kreipėsi į vietos policijos skyrius, o
paskui laukė skambučių iš žmonių,
radusių jų pamestus daiktus. Rem-
damiesi grąžintų mobiliųjų telefonų

skaičiumi ir buvo sudaryta sąžinin-
giausių pasaulio miestų lentelė.

Liublianoje buvo grąžinti pa-
mesti 29 mobilūs telefonai jų savinin-
kams, antrą vietą užėmė Kanados
miestas Toronto – 28, o Pietų Korėjos
Seulo miestas liko trečioje vietoje – 27.

Į vertinimo dešimtuką pateko ir
šie miestai: Stokholmas, Mumbajus,
Manila, New York, Helsinkis, Buda-
peštas ir Varšuva.

Alfa.lt

Tai skamba kaip ištrauka iš fan-
tastinio romano, tačiau turizmo fu-
turologai (taip, egzistuoja ir tokia
profesija) pranašauja, jog ateityje
keliones paįvairins viešbučių kamba-
riai, kurių sienos pačios keis spalvą,

lėktuvnešių dydžio kruiziniai laivai
bei robotai.

Ian Yeoman iš Naujosios Zelan-
dijos Victoria University of Welling-
ton, pasakojo apie tai, kaip turizmo
verslas atrodys 2050-aisiais.

Pasak jo, vis labiau valdomoje
ateities visuomenėje, turizmas ir
kelionės taps masinėmis. Dėl to bus
kuriama vis daugiau dirbtinių poilsio
erdvių – slidinėjimo kelių, golfo
laukų, gamtą primenančių pramogų
centrų ir milžiniškų kruizinių laivų.

Kadangi turėtų išaugti įvairių
išteklių – tokių kaip elektra ir mais-
tas – kainos, kaip pigi darbo jėga
turėtų išpopuliarėti robotai. Robotai
– padavėjai, lagaminų vežikai ir kam-
barių tvarkytojai turėtų tapti keliau-
tojų kasdienybe.        Balsas.lt
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�Ateitininkų namų 30 metų ju -
biliejus bus švenčiamas rugsėjo 12 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose,
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL. 6
val. v. – pabendravimas ir paroda, 7
val. v. – vakarienė ir programa. Vie -
tas prašome užsisakyti el. paštu:
30@atnamai.org; tel.: 630-257-8087
(Vida)  arba tel.: 630-257-8617 (Elzy -
tė).

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Mor-
ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd. Cicero, IL)  Lie -
tuvių Opera Čikagoje pristatys prem-
jerą – Johann Strauss operetę ,,Šikš-
nosparnis”. Pradžia 3 val. p. p. Pasi-
teirauti tel.: 773-501-6573. Anksčiau
įsigyti bilietai galioja.

��JAV LB Lemonto so cialinių rei  -
kalų skyrius rugsėjo 13 d., sekmadie -
nį, organizuoja išvyką autobusu į
ope retę ,,Šikšnosparnis”. Iš PLC aik š -
telės išvykstame 1:30 val. p. p. Bi lieto
kaina asmeniui – 10 dol.  Pra šo me
registruotis ir susimokėti iš ank s to.
Čekį siųsti: Lithuanian Co m mu nity
Social Services, adresu: 14911 E.
127th Street, Lemont, IL 60439.
Dau  giau informacijos tel.: 630-334-
2906 (Pranas Jurkus).

��JAV LB Lemonto socialinių rei-
kalų skyrius praneša, kad rugsėjo 16
d. trečiadienį, 2 val. p. p. PLC skai -
tykloje bus rodomas filmas ,,Švėk š -
na” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”, o
rugsėjo 23 d. 2 val. p. p. žiūrovai galės
pamatyti  filmą ,,Pažaislio vienuolyno
idilės”. Visi yra malo niai kviečiami. 

��Rugsėjo 18 d., penktadienį:
Jau nimo centro Čiurlionio galerijoje
(5620 S. Claremont Ave., Čikaga, IL,
60636) vyks renginys, skirtas PLB
Lituanistikos katedros University of

Illinois at Chicago 25-erių metų su-
kakčiai paminėti ir parodos atidary-
mas. Pradžia 7:30 val. v.

��Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misija kviečia visus dalyvauti Ben -
druomenės šv. Mišiose sekmadienį,
rugsėjo 20 d., 10:30 val. r.  (tą savait -
ga  lį bus tik šios šv. Mi šios) Pal. Jurgio
Matulaičio misijos kiemelyje, 14911
127th Street, Lemont, IL 60439.  Bus
proga kartu pasimelsti, pavalgyti,
pabendrauti, prisirašyti prie tarnys -
čių. Tel. pasiteiravimui: 630-257-
5613. Daugiau informacijos misijos
tinklalapyje matulaitismission@sbc-
global.net

��Š. m. rugsėjo 22 d., antradienį,
nuo 11 val. r. iki  2 val. p. p. Didžiojoje
salėje Lemonte bus galima pasi s -
kiepyti nuo plaučių uždegimo ir gripo
(Pneumonia ir Flue shots). Prime -
name turėti su savimi „Medicare”
kor telę. Kviečia LB Lemonto Sociali-
nių reikalų skyrius.

��Po vasaros atostogų nuo rug-
sėjo 20 d. Jaunimo centro kavinėje
sekmadieniais po šv. Mišių Jėzuitų
koplyčioje restoranas „Kunigaikščių
užeiga” vėl patieks karštus pietus.

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį,
Rochester NY, Šv. Marijos ukrai nie -
čių bažnyčios salėje (3176 St. Paul
Blvd.) Lietuvos Respublikos garbės
konsulas New York valstijoje Rimas
Česonis, ,,Baltų vaikai” ir Alytus-
Rochester susigiminiavusių miestų
ko mitetas ruošia Lietuvių dieną,
skir tą Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui. Daugiau informaci-
jos  kreiptis į LR  konsulą R. Česonį
tel.: 585- 216-9254.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Prie Jaunimo centro Jėzuitų koplyčios su vėliavomis išsirikiavę jūrų šau liai
„Baltijos” kuopa ir dalis Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės.

Zigmo Degučio nuotr.
Jaunimo centro (JC) kavinėje susirinkus daug dalyvių, rugpjūčio 23 d.,

sekmadienį, po pamaldų Jėzuitų koplyčioje, JC valdyba ir jūrų šaulių
„Baltijos” kuopa surengė Baltijos kelio 20-čio minėjimą.

Valdybos pirmininkė Milda Šatienė įžanginiame žodyje kalbėjo apie 1989
m. rugpjūčio 23 dieną, kai lietuviai, latviai ir estai 600 km gyvų rankų gran-
dine pasauliui pareiškė siekį kovoti už savo šalių nepriklausomybę. Taip buvo
pasmerktas Molotov-Ribbentrop apgavikiškas paktas. Plačiau apie Baltijos
kelią kalbėjo kuopos „Baltija” šaulė  Nijolė  Cursijo. Buvo parodytas estų re -
žisieriaus F. Lepp dokumentinis filmas  „Baltijos kelio trumfas”. Šį filmą pris-
tatė „LTV World” vadovas Arvydas Reneckis. Prisiminimais pasidalijo Bal ti -
jos kelio dalyvė Aldona Jurkutė-Krištolaitienė.

Po renginio dalyviai vaišinosi gardžiais cepelinais, patiektais restorano
„Kunigaikščių užeiga”, ir dalijosi įspūdžiais apie prasmingą renginį.

JC info

Baltijos kelio 20-metis paminėtas
Jaunimo centre

Prof. Vytautas Landsbergis –
,,Draugo” pokylio garbės svečias

Šiais metais 
,,Draugo“ 100-mečio pokylyje, 

kuris įvyks 
spalio 17 d., šeštadienį,
Willowbrook pokylių salėje

(8900 Archer Ave., 
Willow Springs, IL 60480), 

garbės svečio teisėmis 
dalyvaus 

prof. Vytautas Landsbergis –
pirmasis antros atkurtos
nepriklausomos Lietuvos

Respublikos vadovas, Sąjūdžio
pirmininkas, politikas,

visuomenės veikėjas, meno,
muzikos ir kultūros istorikas. 

Jo vadovaujama Lietuva atsispyrė SSRS ekonominei blokadai bei
ginkluotam smurtui ir pasiekė savo atkurtos nepriklausomybės tarp-
tautinį pripažinimą, o taip pat 1992 m. susitarimą su Rusija, kad
būtų išvesta Rusijos kariuomenė.

1993 m. gegužės 1 d. įsteigiant Lietuvos konservatorių partiją,
išrinktas jos pirmininku. 1995, 1998 ir 2000 m. išrinktas juo pakar-
totinai ir ėjo šias pareigas iki 2003 m.

2004 m. birželio 13 d. išrinktas Europos Parlamento nariu. 2009
m. rinkimuose į Europos Parlamentą išrinktas antrai kadencijai.

Kiekvieną mėnesį, kas antrą
penktadienį, 10:30 val. r. Pipirų rate-
lis kviečia visus ikimokyklinio am-
žiaus vaikučius (maždaug iki 5 metų)
kartu pažaisti ir pabendrauti lietu-
viškai. Dėl informacijos kreiptis į
Aus tiną De  Bonte, austinad@hot-
mail. com 425-788-5609.

Rugsėjo 23 d., 7 val. v. Knygų
mylėtojai renkasi Mikšių namuose.
(8324 22nd Ave. NW, Seattle 98117,
(tel. 206-282-9910). Aptarsime Ayaan
Hirst Ali knygą „Infidel”. Esate lau -
kiami!

Rugsėjo 26 d. – Ąžuolų sodini-
mas. 100 metų sukaktis. Skandinavi-
jos studijų katedrai, 15 metų sukaktis
Baltijos Studijoms University of Wa -
shington. Puiki proga pasodinti aš -
tuonis ąžuolus, simbolizuojančius aš -
tuonias Baltijos valstybes, kurių kal-
bos ir istorijos studijuojamos univer -
si tete. Prašome paremti šį projektą
10 dol. auka. Tai galima padaryti tink-
 lalapyje: http//depts.washington.edu/
scand/support arba paštu: Scan -
dinavian  Studies Dept., Oak  Tree
Fund, 318 Raitt Hall, Box 353420,
Seattle, WA 98195-3420 (čekius ra -
šykite „UW  Foundation Oak Fund”).

Spalio 3 d., 7 val. v. Seattle
Lietuvių  Bendruomenės rudeninis
rin kiminis susirinkimas. Tai ir puiki
galimybė pabendrauti, sutikti naujus
bendruomenės narius bei pasigar-dži-
uoti suneštinėmis vaišėmis. Šį kar-tą
mus visus mielai priglaus svetinga
Jim ir Inos Bray pastogė: 3883 45th

Ave. NE, Seattle WA 98105.
Spalio 11 d. 2 val. p. p. Rude -

ninis Lietuvos  Dukterų susiėjimas –
nuos tabus laikas tiesiog pabūti kar -
tu, moteriškai pasišnekėti, pasigar -
džiuoti suneštinėmis vaišėmis. Ne pa -
likite namuose dukterų ir marčių!
Lau kiame Inos Bray namuose, 3883
45th  Ave. NE, Seattle, WA (206) 523-
1620.

Spalio 28 d., 7 val. v. Nesi-
keičiant susitikimo vietai (8324 22nd
Ave. NW, Seattle, WA 98117, tel. 206-
282-9910), knygiai aptarinės Ričardo
Gavelio „Vilniaus pokerį”. Puiki ga-
limybė prisiliesti prie šiuolaikinės
lietuvių klasikos.

2010 m. vasario 7 d., 4:30 val.
p. p. Lietuvos Nepriklausomybės mi-
nėjimas. Latvian Hall, 10710 3rd Ave.
NE,  Seattle. Smulkesnė informacija
kituose „Tulpės  Times” numeriuose.

2010 m. kovo 28 d., 2 val. p.p.
„Margučiai!” Lietuvos Dukterys kvie čia
visus prie didelio, vašku kvepiančio
stalo. Audriaus ir Aušros  Vaš takų
na  muose, 29302 61st Ave.,  S. Au -
burn. Tel.: 253-529-8483.

2010 m. balandžio 22–24 d.
AABS  konferencija, UW.

2010 m. balandžio 24 d., 2 val.
p. p. Lietuvos Dukterų metinis susi -
rin kimas  Geni  Orrico namuose:
19912 NE 121st St., Woodinville, WA,
tel. 425-558-4084. Kaip ir visuomet,
prašome nustebinti mus namų gamy-
bos patiekalu, kurį ragausime po
susirinkimo.

Seattle Lietuvių Bendruomenės
įvykių kalendorius

Rugsėjo 13 d. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje vyks  Švč. Mergelės Mari-
jos Apsireiškimo  Šiluvoje 400-ųjų, jubiliejinių
metų uždarymas. Šv. Mišios ir procesija – 10
val. r. Šv. Mišias aukos vyskupas Gustavo Gar-
cia-Siller. Po Mišių 12:30 val. p. p. – pietūs
Hilton viešbutyje (9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL 60453). Tel. pasiteiravimui: 708-337-
0193 arba 773-776-4600. 


