
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
PENKTADIENIS - FRIDAY, SPALIO - OCTOBER 2, 2009 Vol. C Nr. 189 Kaina 75 c.

N
EV

VS
PA

PE
R

 - D
O

 N
O

T 
D

EL
AY

 - 
D

at
e 

M
ai

le
d 1

0-
01

-0
9

PERIODICALS

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) - Pra
ėjusiais metais pradėję dirbti 35 nau
josios kadencijos parlamentarai gali 
save vadinti milijonieriais. Seimo na
rių ir jų sutuoktinių bendros pinigi
nės lėšos ir turtas viršijo 1 min. litų

Remiantis „Valstybės žiniose” 
paskelbtomis 2008 m. politikų, vals
tybės tarnautojų, pareigūnų turto ir

Čikaga, spalio 1 d. („Draugo” info) - Š. m. rugsėjo 30 d., trečiadienį, 
Millennium Park Čikagoje įvyko ketvirtasis madų renginys ,,World Fashion 
Chicago", kurį rengia Čikagos miesto programa „Chicago Sister Cities 
International". Šiais metais tarp daugiau nei 35 mados kūrėjų iš su Čikaga 
susigiminiavusių miestų bei pačios Čikagos renginyje dalyvavo ir garsi madų 
kūrėja iš Lietuvos Ramunė Piekautaitė. Vakaro metu žiūrovai galėjo išvysti tris 
lietuvės sukurtas vakarines sukneles.

Dalios Cidzikaitės nuotr. — R. Piekautaitė (d.) ir kita renginyje dalyvavusi 
madų kūrėja Renata Liutkienė.

Vilniuje piketavo nepatenkintieji 
valžios sprendimais

Ketvirtadienį į gatves išėjo bibliotekininkai, pedagogai, medikai, statutiniai 
pareigūnai ir pensininkai. ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) - Ket
virtadienį prie Kultūros ministerijos 
prieš atlyginimų mažinimą ir delsimą 
sudaryti šakines sutartis piketavo ke
lios dešimtys bibliotekininkų atstovų.

Lietuvos bibliotekininkų sąjun
gos pirmininkas Juozas Rimkus tvir

Seime - 35 milijonieriai
pajamų deklaracijomis, milijonierių 
skaičius lyginant su 2007 m. rezulta
tais sumažėjo 8 Seimo nariais, tuo
met milijonierių parlamente buvo 43.

Turtingiausiu Seimo nariu 2008 
m. buvo dabartinis europarlamen- 
taras ir Darbo partijos (DP), kurios 
, juodosios buhalterijos” byla nagri
nėjama teisme, vadovas Viktoras Us

tino, jog pernai valdžia turėjo pateikti 
siūlymus dėl galimybės sudaryti to
kias sutartis, tačiau jų dar nėra. Pi
ketuotojai tvirtino, kad daugelis bib
liotekininkų dirba už 900 litų atlygi
nimą.

Nukelta į 6 psl.

paskichas. Jis minėtoje byloje yra ir 
vienas kaltinamųjų. Jo turtas ir pini
ginės lėšos siekė 72,55 min. litų. Us- 
paskichų šeimos turtas ir pajamos 
siekia 162,19 min. litų.

Per metus bene daugiausiai frak
cijų pakeitęs ir šiuo metu frakcijos 
„Viena Lietuva” nariu esantis Valde
maras Valkiūnas Nukelta į 6 psl.

Lietuvoje lankosi
EP pirmininkas
Vilnius, spalio 1 d. (BNS) - Į 

Vilnių atvyko Europos Parlamento 
(EP) pirmininkas Jerzy Buzek, ku
ris pradės pirmąjį oficialų apsilan
kymą Lietuvoje po to, kai šią vasarą 
tapo EP vadovu. Buvusį Lenkijos 
premjerą J. Buzek priims prezidentė 
Dalia Grybauskaitė ir premjeras 
Andrius Kubilius, svečias vakarie
niaus su Seimo pirmininke Irena De
gutiene.

J. Buzek taip pat ketina apsilan
kyti Europos humanitariniame uni
versitete, kur numatytas susitikimas 
su baltarusių studentais, Seime su
sitikti su parlamento frakcijomis.

Į Vilnių J. Buzek atvyksta baigęs 
viešnagę kaimyninėje Latvijoje. 
Apsilankymo išvakarėse J. Buzek iš
skyrė du apsilankymo tikslus - sim
boliškai parodyti, jog jaučiasi tvirtai 
atstovaudamas naujosioms Europos 
Sąjungos (ES) narėms, ir sustiprinti 
solidarumą tarp ES įstaigų ir narių 
valstybių ekonominės krizės metu.

J. Buzek taip pat pagerbs Sausio 
13-osios aukų atminimą Vilniaus An
takalnio kapinėse.

Šeštadienį — priedas Kultūra.

V. Ušackui padės 
nauja patarėja

Vilnius, spalio 1 d. (ELTA) - Už
sienio reikalų ministerijoje darbą 
pradėjo naujoji ministro Vygaudo 
Ušacko patarėja ekonomikos klausi
mais Gintarė Karčiauskaitė.

G. Karčiauskaitė yra baigusi ma
gistro studijas Georgetown (JAV) ir 
Edinburgo (Jungtinė Karalystė) uni
versitetuose, stažavosi German Mar- 
shall Fund Jungtinėse Valstijose 
(Washington), dirbo finansinių pa
slaugų įmonėje „JP Morgan Chase & 
Co” (Londonas), automobilių gamy
bos įmonėje „Volvo” (Geteborgas).

Naujoji patarėja pakeitė anks
tesnę ministro patarėją Agnę Bara
nauskaitę.

• Sportas. Futbolas, Leng
voji atletika. Tinklinis. 
Pasaulio sporto naujie
nos (p. 2, 8, 11)
•UNESCO išvados at
skleidžia įsisenėjusias vi
sos Lietuvos problemas 
(p. 3, 11)
•Tūkstančiai jaunų žmo
nių po vienu skėčiu (p. 4) 
•Cleveland naujai įkur
tos Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas (p. 4) 
•Laiškai, nuomonės (p. 5) 
•Atsiminimai (97) (p. 9)
• Muziko A. Giedraičio 
pasėta sėkla (p. 10)

Valiutų santykis
1 USD — 2.37 LT 
1 EUR — 3.45 LT
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•tuvos politinėje pad,

!
aūtent - LR Seime, mit 
3i dygsta kaip tie grybai po 
ts.Kaip praneša naujienų 
tQra ^/jet j 999 /PėLais f 
ą buvo išrinkti 2, 2000-ai- 
• 13,2004-aiftf>is-28 milUo- 
3i, praėjusiais metais į įsta- 
leidėjų kėdes atsisėdo 35- 
niiijonieriai (tai bendros 
o narių ir jų sutuoktinių pi- 
niginė^ėšos^^^&įrta^^įarp 
2008 metų milijonierių matome 
tokias pavardes kaip V. Uspas

kichas, A. Valinskas, A. Zuokas, A 
Baukutė ir kt, Nors Žmonės ir 
paktStpo bei palinguoja galvas, 
išgirdė \ tokius skaičius, \ dauguma 
jų tinke galvoti, kad kuo daugiau 
milijonierių valdžioje, tuo maži
au korupcijos ir vagimo atvejų 
joje, tuo mažiau ir taip trokš
tamų pinigų nusės Seimo narių 
kišenėse. Deja, paskutiniųjų me
tų Seimo narių nuotykiai ir pa
dažu ėjęs prokurorų durų vars
tymas sako ką kita.
BlSBlfedaktorėDaHaCIdzIkaitė
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JUODA DIENA „LITUANICOS" 
FUTBOLININKAMS

Kad lenkų „Eagles” futbolo vie
nuolikė yra viena iš seniausių ir ge
riausių futbolo komandų, tuo niekas 
negali abejoti. Bet kad ši komanda 
galėtų įveikti „Litttanicos” vyrus 4:0 
rezultatu, nelabai kas tikėjosi.

Tačiau po rugsėjo 27 d. rung
tynių aikštėje prie Pasaulio lietuvių 
centro Lemont įsitikinome, kad tai 
realybė, o ne koks nebūties dalykas. 
Tai jau buvo antrasis „Eagles” lai
mėjimas tokiu rezultatu: pirmasis 
buvo pirmame šio rudens rate, kai 
lenkai 4:0 sutriuškino „Major” lygos 
čempionus - „United Serbs” koman
dą.

Kadangi tų rungtynių matyti ne
teko, sunku pasakyti, kaip tai atsi
tiko. Tačiau praėjusį sekmadienį ste
bėjus „Eagles” ir „Lituanicos” susi
tikimą, buvo galima matyti, jog ne 
tiek lenkai čia nulėmė tokį triuški
nantį rezultatą, kiek lietuvių gynėjai 
jiems leido įmušti kelis „vaikiškus” 
įvarčius, pakišdami kamuolius varžo
vams šalia savo vartų. Jeigu mūsiš
kių gynėjai būtų žinoję, ką jie daro, 
lenkai geriausiu atveju būtų laimėję 
ne 4:0, bet 2:0.

Jau 5-ą žaidimo minutę iš kam
pinio „Eagles” puolėjas galva meist
riškai nuginklavo lietuvių atsarginį 
vartininką Deividą Markevičių, kuris 
buvo bejėgis ką nors padaryti. Tada 
per šešias minutes „Lituanicos” gy
nyba, galima sakyti, sukvailiojo ir 
leido lenkams įmušti du įvarčius bei 
padidinti rezultatą iki 3:0. Tokiu 
rezultatu ir baigėsi pirmasis kėlinys, 
turbūt vienas juodžiausių per kele
rius pastaruosius „Lituanicos” me
tus.

Per pertrauką „Lituanicos” tre
neris Algis Grochauskas bandė aiš
kinti žaidėjams, ypač gynėjams, fut
bolo abėcėlę, ir tai, atrodo, padėjo. 
Jeigu ne antro kėlinio pradžioje tei
sėjo skirtas 11 metrų abejotinas bau
dinys, kurį lenkai lengvai išnaudojo

Dalis lietuvių žiūrovų, stebėjusių praėjusio sekmadienio futbolo pirmenybių 
rungtynes. Edvardo Sulaičio nuotraukos

ir padidino rezultatą iki 4:0, „Litua
nicos” vyrai žaidė žymiai geriau ir 
kurį laiką vis puolė lenkus. Linas Ja
kovlevas tuoj uždirbo 11 metrų bau
dinį, tačiau, gaila, jo pasiųstą kamuo
lį varžovų vartininkas atmušė koja. 
Po to kelis kartus lietuvių puolimas 
gerokai išgąsdino lenkus, kurie vos 
vos išvengė įvarčio. Jeigu „Lituani
cos” vyrai būtų rungtyniavę taip pir
mąjį kėlinį, susitikimas būtų pasi
baigęs, be abejo, kitaip.

Treneris A. Grochauskas leido. 
pažaisti visiems rungtynėms regist
ruotiems žaidėjams (o jų buvo 18). Iš 
jų bent pora buvo tikrai nepasiruošę 
žaisti prieš „Major” divizijos koman
das (gal jie ir tiko lietuvių vasaros 
pirmenybėms). Treneris į tai turėtų 
atkreipti dėmesį ir, jei nori išsilaikyti

Po praėjusio sekmadienio rungtynių prieš „Eagles" „Lituanicos" futbolininkai 
nebuvo linksmi.

„Major” divizijoje, reikėtų padaryti 
žaidėjų atranką ir kai kuriems pasiū
lyti žaisti atsarginių komandoje. 
Tikimasi, jog greitai aikštelėje galės 
pasirodyti šiuo metu traumas besigy- 
dantys futbolininkai ir komanda su
stiprės. O iki to laiko, atrodo, geriau 
būtų -žaisti be daugybės pakeitimų. 
Nes kai kurie žaidėjai nieko gero 
komandai neduoda.

Kitų komandų rezultatai

Kitose praėjusio sekmadienio 
rungtynėse „Maroons” įveikė „Zrins
ki’’ (3:0), „Schwaben” — „Sockers” 
(1:0), „United Serbs” - „Vikings” 
(3:1); „Green-White” - „Belgrade” 
(1:1).

Po sekmadienio rungtynių „Ma- 
jor” divizijoje komandos išsirikiavo 
taip (vieta, komanda, rungtynių skai
čius, įvarčių santykis, taškai):

1. „Schwaben” 3, 6—2, 9
2. „Eagles” 3, 10-1, 9
3. „Green-White” 4, 5—3, 8
4. „United Serbs” 4, 7—8, 7
5. „Maroons” 4, 7-5, 5
6. „Belgrade” 4, 4—4, 5
7. „Zrinski” 3, 2-5, 3
8. „Lituanica” 4, 4—10, 2
9. „Sockers” 3, 2-4, 1
10. „Vikings” 4, 2-7, 0 ’

Būsimos rungtynės

Sį sekmadienį, spalio 4 d., „Li
tuanicos” pagrindinė komanda žais 3 
vai. p. p. prieš „Sockers" komandą

Olimpic Park Schaumburg, IL. Prieš 
tai 1 vai. p. p. kovos šių komandų 
atsarginės vienuolikės.

„Sockers” iš trijų rungtynių turi 
tik 1 tašką, nors ji pagal praėjusio se
zono rezultatus buvo viena iš stipres
nių komandų. Todėl prieš ją kovoti 
bus nelengva.

Spalio 11 d. „Lituanica” vėl žais 
išvykoje - Schvvaben Center aikštyne 
Buffalo Grove, IL prieš „GreenrWhi- 
te”. Reikia manyti, jog šiose rung
tynėse lietuviams futbolininkams pa
siseks geriau, ir jie pradės „uždirbti” 
po 3 taškus. Dabar iki rudens, rato 
pabaigos yra likusios 5 rungtynės ir 
per jas reikėtų pelnyti mažiausiai 9 
taškus.

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8-9-11 psl.

mailto:redakcija%40draugas.org
mailto:rainbow.vilnius%40gmail.com
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mailto:skelbimai%40draugas.org
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UNESCO IŠVADOS ATSKLEIDŽIA 
ĮSISENĖJUSIAS VISOS LIETUVOS 

PROBLEMAS
Seimo narės Aurelijos Stancikie

nės nuomone, vienų geriausių pasau
lyje žinovų ataskaita apie padėtį 
Kuršių nerijoje atskleidžia įsisenėju
sias visos Lietuvos problemas ir dėl 
ataskaitoje pateiktų išvadų dera su
sirūpinti ne vienai Lietuvos valdžios 
institucijai.

UNESCO atstovų paskelbta 
ataskaita apie Kuršių neriją patvirti
no nuogąstavimus, kad visi trys nau
ji parengti planai neapsaugos Kuršių 
nerijos, o jiems skirtos lėšos - per 1 
milijonas litų nuėjo veltui.

6.J kam reikėjo Lie
tuvai į balą išmesti dau
giau nei milijoną litų ir 
rengti daug prastesnio 
lygmens planus? Tam, kad 
tokiu būdu būtų galima 
įteisinti teismuose atsidū
rusias statybas ar dėl ne
didelės grupės žmonių ne
sustabdomo vartotojišku
mo poreikio?

UNESCO žinovų nuomone, nau
jame Aplinkos ministerijos pareng
tame ir Seimui tvirtinti pateiktame 
Kuršių nerijos zonų ir ribų plane 
„kraštotvarkinės juostos turėtų būti 
suskirstytos išilgai, o ne skersai, nes 
skersinės zonos ardo pusiasalio dar
numą”, kad šiame plane „pasiūlyti 
pakeitimai neparemti jokia rimta 
1994 metų plano stiprybių ir silpny
bių analize”. Dar prasčiau UNESCO 
žinovai įvertino beveik milijoną litų 
kainavusį Neringos bendrąjį planą ir 
Klaipėdos bendrojo plano dalį, api
mančią Kuršių nerijoje esančią Smil
tynės teritoriją.

Lietuvai tikrai garbės nedaro 
UNESCO atstovų pastabos, jog Ne
ringos ir Klaipėdos dalies bendrieji 
planai parengti neatlikus tarptauti
nių Lietuvos įsipareigojimų - Pasau
lio paveldo konvencijos bei naciona
linių įstatymų atitikties vertinimo, 
kad „parengti trys nauji planai, ta
čiau atrodo, jog jie nėra labai tar
pusavyje suderinti, nors kai kurie 
pagrindiniai jų autoriai - tie patys 
asmenys”. Apibendrinus tokias išva
das paaiškėja, kokio žemo lygmens 
yra ir kiti rengiami Lietuvos vietovių 
bendrieji planai, tai atskleidžia ir 
mūsų savivaldybių administracijų 
atsainų požiūrį į teisės aktus.

UNESCO atstovai taip pat teigia, 
kad „Neringos savivaldybės plane 
siūloma įteisinti plėtrą, kuri buvo 
vykdoma prieštaraujant Nacionalinio 
parko planui”, jog „išskirtinės visuo
tinės vertės požymiams grėsmę ke
liantys pasiūlymai yra susiję su naujų 
vandens sporto, sveikatos centrų ir 
stovyklaviečių netoli jūros, buriavi
mo centrų su viešbučiais Gintaro 
įlankoje ir t.t. vystymu ir automobi
lių transporto padidėjimu”.

Ataskaitoje pažymima, jog „eko

nominė padėtis Kuršių nerijoje daug 
geresnė nei kitur Lietuvoje”, „nėra 
suformuota jokių mechanizmų, kurie 
užtikrintų, kad naujos statybos na
muose gyvens tik vietos gyventojai”, 
nėra aiškiai apibrėžta „vietos gyven
tojo” sąvoka, o „noras sudaryti sąly
gas didesniam lankytojų skaičiui 
nakvoti Kuršių nerijoje nebuvo pag
rįstas jokiais aiškiais poreikiais ir 
tyrimais”.

Apie mūsų požiūrį į savo unika
liausias vertybes ir „išradingumą” 
nusako tokia žinovų išvada: „priešin
gai nei kituose trapaus ir tausotino 
kultūrinio paveldo objektuose, Kur
šių nerijoje nepamėginta pasinaudoti 
unikaliais, tik šiai vietai būdingais 
peizažo bruožais, tam, kad lankytojai 
čia pasijustų ypatingai, įgautų eko
logiškai vertingą patirtį ir norėtų čia 
sugrįžti”.

UNESCO pažymi, kad „savi
valdybių lūkesčiai neatitinka jų įsi-: 
pareigojimų, susijusių su Nacionali
nio parko plano vykdymu bei įtrau
kimu į Pasaulio paveldo sąrašą” ir 
savo ataskaitoje net tris kartus 
pabrėžia, kad dabar galiojantis „1994 
metų nacionalinio parko planas yra 
pakankamas paveldo objekto saugoji
mo, tvarkymo ir plėtros pagrindas”. 
Po tokių akivaizdžiausių išvadų be
lieka tik paklausti: kam reikėjo Lie
tuvai į balą išmesti daugiau nei mili
joną litų ir rengti daug prastesnio 
lygmens planus? Tam, kad tokiu 
būdu būtų galima įteisinti teismuose 
atsidūrusias statybas ar dėl nedidelės 
grupės žmonių nesustabdomo varto
tojiškumo poreikio?

Remdamiesi savo ilgamete ir 
įvairiapuse patirtimi, UNESCO aiš
kiai nurodo, kad „nacionalinio parko 
direkcija turėtų būti pagrindinė 
plėtrą planuojanti institucija Kuršių 
nerijoje, tačiau jos sprendimų nepai
soma”, jog yra neaiški termino „ku
rortas” apibrėžtis ir „pastato rekon
strukcija” sąvoka, kad pagal lietu
višką rekonstrukcijos sąvoką, „užuot 
pastatą saugojus ir rūpestingai res
tauravus įtrauktas pastato perstaty
mas”.*

Seimo narė A. Stancikienė, pažy
mi, kad vienų kompetentingiausių 
pasaulyje žinovų pastabos leidžia 
daryti tokias išvadas:

1. Saugotinų teritorijų planai ir 
režimai negali būti keičiami kas de
šimt metų, o vis nauji projektavimo 
darbai virsti tų pačių autorių vis nau
jais pasipelnymo šaltiniais. Parengti 
nauji Kuršių nerijos nacionalinio 
parko (KNNP) planai yra atmestini 
ir toliau nebesvarstytini, Kuršių ne
rijos saugojimą ir vystymą puikiai 
apibrėžia Konstitucinio Teismo ir Vy
riausybės patvirtintas dabar galiojan
tis ir UNESCO gerai vertinamas 
1994 metų KNNP generalinis planas. 
Jei šis planas neatitinka dabar galio
jančių teisės aktų tik dėl formalaus 
savo pavadinimo, tai tokie formalūs 
dalykai gali būti atlikti greitai ir be 
jokių išlaidų. Atsižvelgiant į tai, Sei
mo narė A. Stancikienė artimiausiu 
metu kreipsis į Vyriausybę, prašy
dama atsiimti Seimui pateiktą naują 
KNNP zonų ir ribų planą.

Nukelta fil psl.

Prisiminus Jono Pauliaus 
II apsilankymą Čikagoje 

1979 metais
ALEKSAS VITKUS

palio pradžioje sueina 30 metų nuo didelį sujudimą sukėlusio po
piežiaus Jono Pauliaus II pirmojo (ir vienintelio) apsilankymo Či
kagoje, kur milijonai tikinčiųjų, ypatingai jo tautiečių lenkų, jį iš

kilmingai pasitiko, sekė ir kartu su juo meldėsi. Amerika popiežiui jau 
buvo pažįstama, joje jis buvo lankęsis kelis kartus kaip lenkų vyskupų de
legacijos narys, taip pat buvo atvykęs ir asmeniškai, pagaliau - ir oficia
liai kaip Krokuvos arkivyskupas.

Palikęs Romą rugsėjo 30 d., sustojęs Airijoje, Boston, New York, Phi
ladelphia ir Dės Moines, LA, spalio 4 d. vakarą Jonas Paulius nusileido Či
kagos O’Hare oro uoste. Iš ten garbingas svečias nuvyko prie Šv. Vardo 
Čikagos katedros, ten pat, kur š. m. spalio 25 d. lietuviai iškilmingai mi
nės evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūkstantmetį, kur giedos lie
tuvių meno ansamblis „Dainava”, vargonuojant Ričardui Šokui, grojant 
pučiamųjų kvartetui. Prieš 30 metų prie tos pačios katedros popiežių pa
sitiko garsusis dainininkas Luciano Pavarotti, sugiedojęs „Avė Maria”.

Pavakarieniavęs su kardinolu John Cody, dar jaunas ir energingas 
Jonas Paulius II išskubėjo į Čikagos centre esančią Šv. Petro bažnyčią su
sitikti su daugiau nei tūkstančiu ten jo laukusių vienuolių.

Čikagos arkivyskupijos valdytojas tuomet buvo lietuvių nemėgiamas 
kardinolas John Cody (1907-1982), gimęs St. Louis, MO airių imigrantų 
šeimoje. Į Čikagą jis buvo atkeltas iš Nevv Orleans, LA 1965 m., dar jam 
būnant tik arkivyskupu. Tradicija reikalavo, kad Čikagos svarbumo vys
kupiją tvarkytų kardinolo rangą turįs valdytojas. Po dviejų metų popie
žius Paulius VI Cody pakėlė į kardinolus.

Naujasis valdytojas Cody netrukus pabandė įvesti naujoviškas, diece
zijai ekonomiškai pigesnes, bet lietuviams nepriimtinas laidojimo apeigas. 
Tuomet lietuviai sužinojo, kad mirusiojo jie negalės laidoti jį atlydėjusių 
artimųjų akivaizdoje, bet turės atiduoti karstą kapinių darbininkams, ku
rie, surinkus daugiau tokių karstų, kitą dieną ar vėliau juos išvežiotų į iš 
anksto paruoštas duobes ir be jokių paskutinių religinių apeigų tuos kars
tus įleistų į žemę. Cody ir to neužteko. Netrukus kapinių administracija 
uždraudė patriotiškus lietuviškus užrašus ant paminklų, išskyrus paim
tus iš Šv. Rašto. O žodis „Lithuanian” buvo visai išbrauktas iš oficialaus 
kapinių vardo.

Laimei, tiems arkivyskupijos potvarkiams lietuviai pasipriešino. Ta
čiau atskirų asmenų ar nedidelių grupių skundai nieko nepasiekė, kol 
lietuvių bendruomenė nesukūrė specialaus Kęmiteto pasauliečių teisėms 
apsaugoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Jo pagrindiniu varikliu tapo 
dar visai neseniai miręs Algis Regis, buvęs plačiai žinomas bekompromi- 
sinis kovotojas už lietuvybę. Supratęs, kad visokie lietuvių nutarimai ir 
laiškai paties kardinolo nepasiekia, Regis rado progą susitikti su pačiu 
Cody viename bendrame susirinkime, švenčiant prelato Antano Deksrlio 
konsekravimą į vyskupus. Nors kardinolas klausėsi Regio labai įdėmiai, 
jam aiškiai labiau rūpėjo arkivyskupijos finansiniai reikalai.

Cody turėjo bėdų ir be lietuvių. Jam esant iždininku, Amerikos vys- 
, kupų konferencija kažkaip pasigedo 4 mln. dolerių. Jam mirus, federalinė 

valdžia sustabdė bylą. Kunigas Andre w Greeley apie tai rašė savo knygo
je „The Cardinal Sins”. Dieceziją valdyti popiežius Jonas Paulius II per
davė arkivyskupui Joseph Bernardin (1928—1996), po metų jis buvo pa
keltas į kardinolus.

Negavęs teigiamo atsakymo dėl pastangų į kapines grąžinti lietuvišką 
krikščioniško laidojimo kultūrą, Regis Čikagos miesto centre 1971 m. su
organizavo didingą demonstraciją prie diecezijos administracijos rūmų. 
Tai buvo plačiai paminėta Čikagos žiniasklaidoje. Vis dėlto prireikė žygių 
net į Vatikaną, kad arkivyskupija sutiktų leisti karstą nuleisti duobėn 
artimųjų akivaizdoje, o paminklų užrašų neriboti vien Šv. Rašto citato
mis. Deja, žodis „Lithuanian”, vieną kartą nuo kapinių vartų prapuolęs, 
ir šiandien laukia savo grįžimo į jam priklausančią vietą. Regiui mirus 
(2009.08.24), ar atsiras, kas veiksmingai pasirūpins tuo šiandien?

Popiežiaus apsilankymą Čikagoje vainikavo jo Grant Park laikytos 
Mišios, kuriose dalyvavo 1,2 milijono žmonių. Kai lenkų sveikinimo 
šauksmai „Sto lat, sto lat” (Linkime gyventi šimtą metų) nesibaigė, popie
žius juokavo: „Jei jūs nenustosite, minia manys, jog tai Lenkijos himnas.”

Nors popiežius Čikagoje praleido tik 37 valandas, jis spėjo atlaikyti 
Mišias lenkiškoje Holy Martyrs parapijoje, Brighton Park apylinkėje, kur 
tuomet dar gyveno ir daug lietuvių. Iš ten popiežius nuvyko į Quigley se
minarijos gimnaziją, Marąuette Park apylinkėje, kur tada irgi gyveno dar 
daug lietuvių. Popiežių ten teko pamatyti ir mano šeimai. Ten jis susitiko 
su 350 Amerikos vyskupų, jiems primindamas socialinės moralės proble
mas kaip abortai, gimimų kontrolė, homoseksualų veikla, ypatingai pa
brėždamas santuokos nesuardomumą.

Nežinau, ar dabartinis popiežius vokietis Benediktas XVI savo inte
lektu lenkia popiežių Joną Paulių II, bet negaliu neprisiminti sės. Onos 
Mikailaitės pastabos, jog jei „Jono Pauliaus visi bėgo pamatyti, Benedikto 
XVI reikia pasiklausyti”. Gal kai kas todėl ir sako, jog Jonas Paulius jiems 
primena aktorių, o Benediktas - profesorių. Jei taip, tai kodėl savo pasi
sakymais Benediktas (g. 1927 m.) sukėlė tiek erzelio islamo pasaulyje?

Grįžęs iš Amerikos, popiežius Jonas Paulius II beveik kasmet lankė 
vis naujus žemynus, vis kitas valstybes. Lietuvai atsikračius sovietinio 
jungo, Jonas Paulius paskubėjo apsilankyti ir Lietuvoje, ten praleidęs pen
kias atmintinas dienas 1993 metų rugsėjo 4-8 d.
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Tūkstančiai jaunų žmonių 
po vienu skėčiu

LORETA TIMUKIENE

Šarūnas Frolenko, Lietuvių jau
nimo organizacijų tarybos (LiJOT) 
prezidentas, atskrido į Jungtines 
Valstijas, pakviestas JAV LB Tarybos 
pirmininko Vyto Maciūno. Pagrindi
nis šio jauno žmogaus trumpos vieš
nagės tikslas buvo papasakoti Daina
voje stovyklavusiems ateitininkams 
apie Lietuvos jaunimo veiklą ir atei
ties planus, pristatyti LiJOT. Be to, 
kaip sakė Šarūnas, pasitaikė puiki 
proga apžiūrėti Čikagą.

Šarūnas Frolenko ,,Draugo" redakci
joje. Dalios Cidzikaitės nuotr.

Teisės studijas baigęs, iš Šiaulių 
kilęs Š. Frolenko jau kelinti metai 
vadovauja LiJOT. Jis yra vienintelis 
taryboje, gaunantis atlyginimą už 
darbą šioje organizacijoje. Kiti dirba 
savanoriškais pagrindais. Organiza
ciją sudaro jauni žmonės - paklausus, 
kokio amžiaus yra tas jaunimas, 
Šarūnas sakė, kad organizacijos 
branduolį sudaro 14-29 metų labai 
įvairių sričių studentai arba dirban
tys žmonės.

Pasiteiravus apie pagrindinius 
LiJOT darbus Š. Frolenko sakė rei
kėtų ilgai pasakoti, norint juos visus 
išvardyti. Pasak jo, nemažai laiko ir 
lėšų atima administracinis darbas ir 
atstovavimas organizacijai, tačiau šis 
darbas iš šalies lyg ir nėra matomas. 
Nuolat vyksta mokymai, kurių metu 
paskaitų klausytojai įgyja patirties, 
praverčiančios įvairiose veiklos sri
tyse. Prezidentas pasidžiaugė, kad 
Europos Sąjungoje mūsų šalyje su
kurtas jaunimo organizacijų veiklos 
modelis yra vertinamas kaip vienas 
pažangiausių.

Lietuvos jaunimo organizacįjų 
taryba (LiJOT) — didžiausia nevy
riausybinė jaunimo organizacija Lie
tuvoje, vienijanti 62 didžiausias na
cionalines ir regionines jaunimo 
organizacijas. Kaip sakė tarybos pre
zidentas, LiJOT yra jaunimo intere
sams atstovaujanti ir jaunimo poli
tiką kurianti organizacija, Vyriausy
bės partnerė, po vienu skėčiu talpi
nanti 200,000 jaunų žmonių.

LiJOT yra aktyvi didžiausios 
Europoje nevyriausybinės jaunimo 
organizacijos - Europos Jaunimo Fo
rumo tikroji narė. Taip pat Baltijos 
jaunimo forumo tikroji narė-steigėja 
ir Europos Sąjungos programą „Veik

lus jaunimas** koordinuojančios 
struktūros - Jaunimo tarptautinės 
bendradarbiavimo agentūros (JTBA) 
steigėja.

Š. Frolenko paminėjo LiJOT gy
vavimo svarbiausias datas. Lietuvos 
jaunimo organizacijų taryba buvo 
įsteigta 1992 m. Anot organizacijos 
vadovo, gana įdomu, kad tarybos kū- 
rimesi nedalyvavo tokios tradicinės 
organizacijos kaip skautai ir ateiti
ninkai. Jie prisijungė tik po 4-5 me
tų, šauliai — tik prieš porą metų.

1995 m. LiJOT siūlymu LR Sei
mas patvirtino Valstybinę jaunimo 
politikos programą, tuo padėdamas 
pagrindą valstybinei jaunimo poli
tikai. 1997 m. LiJOT tapo Europos 
jaunimo forumo tikrąja nare. 1999 m. 
LiJOT ir VJRT įsteigė Jaunimo tarp
tautinio bendradarbiavimo agentūrą.
2002 m. LiJOT ir VJRT bendrų pas
tangų dėka pavyko gauti finansavimą
2003 m. prasidėjusiai „Jaunimo ug
dymo per sportinę veiklą” programai. 
2003 m. Lietuvos Respublikos Seimas 
priėmė Jaunimo politikos pagrindų 
įstatymą, kurio rengimo procese ak
tyviai dalyvavo LiJOT. 2006 m. 
LiJOT sėkmingai pradėjo įgyvendinti 
projektą „Misija Sibiras”.v

Pasak S. Frolenko, šis ruduo bus 
nelengvas jų organizacijai, nes nei 
viena jų rengiama programa negaus 
pinigų. Anksčiau LiJOT gaudavo lėšų 
iš įvairių Europos fondų, bet dabar, 
nutrūkus šiam finansavimui, organi
zacijai tenka tenkintis tuo, ką skiria 
valstybė. Anot Šarūno, jeigu padėtis 
nesikeis, bus sutraukyti tie tinklai, 
kurie buvo užmegzti kuriant pilietinę 
visuomenę. Paklausus, ar be pinigų 
neįmanoma nuveikti numatytų dar
bų, prezidentas atsakė, kad ne viską 
yra įmanoma padaryti savanorystės 
pagrindu. Nemažai lėšų reikia kas
dieniams reikalams - sumokėti už te
lefonus, patalpas. LiJOT nariai moka 
nario mokestį, tačiau jo nepakanka 
organizacijos veiklai organizuoti.

Paklausus, ar neatsiranda Lietu
voje pavienių rėmėjų, Š. Frolenko 
sakė, kad visuomenines organizacijas 
žmonės gali remti skirdami joms 2 
proc. savo darbo užmokesčio. Tačiau 
tokiu pat būdu remiamos ir valsty
binės įstaigos, kurioms pinigus iš tie
sų turėtų skirti valstybė. Tad visuo
meninės organizacijos šiuo atveju 
lieka nuskriaustos.

Paklausus, kaip sekasi bendrauti 
su panašiomis organizacijomis užsie
nyje prezidentas sakė, kad LiJOT 
veiklą nuo pat organizacijos gyvavi
mo pradžios palaiko vokiečiai ir skan
dinavai.

Š, Frolenko sakė, kad Lietuvos 
jaunimui rūpi tie patys dalykai, kaip 
ir bet kurioje kitoje pasaulio šalyje 
gyvenantiems jauniems žmonėms - 
studijos, darbas, pramogos. Anot Ša
rūno, neramina tai, kad Lietuvoje 
daug jaunų žmonių negauna darbo. 
Gaila, kuomet mokslus baigęs jauni
mas neturi galimybės panaudoti savo 
žinių, įsitvirtinti darbo rinkoje.

Kaip sakė LiJOT prezidentas, iš 
Dainavos jis parsiveš gerus įspūdžius. 
Anot jo, apsilankymas JAV atei
tininkų studijų savaitgalyje buvo 
puiki proga susipažinti su išeivijos 
organizacijos veikla, pamatyti jų 
pasiekimus ir rūpesčius. Šarūnas 
sakė: „Tikiuosi, kad buvau naudin
gas jiems, viliuosi, kad mano požiūris 
ir pastabos iš šalies bent kartais buvo 
taiklūs ir prasmingi.”

CLEVELAND, OH

Cleveland naujai įkurtos 
Šv. Kazimiero parapijos 

klebonas
Tęsinys iš spalio 1d.

Kun. Juozas Bacevičius (Bacevi- 
ce) yra trečios kartos Amerikos lietu
vis. Nors jo seneliai gimė Lietuvoje, 
dar būdami jauni jie atvyko į Cleve
land XX amžiaus pradžioje. Seneliai 
iš tėvo pusės susituokė originalioje 
Šv. Jurgio parapijoje Oregon ir East 
21-os gatvėje. Motinos tėvai susi
tuokė dabartinėje Šv. Jurgio bažny
čioje 1921 metais. Kun. Juozo tėvai 
mokėsi parapijos mokykloje ir susi
tuokė jos bažnyčioje. Jis, jo broliai 
Antanas ir Jonas buvo pakrikštyti Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Kun. Juozas Bacevičius.

Pagal ano meto tvarką, doku
mentuose senelių pavardė buvo rašo
ma įvairiai: Bacevich, Bacewiscz, 
Bacevice. Kunigo tėvų pavardė buvo 
rašoma Bacevice. Dirbdamas tarp 
lietuvių, kun. Juozas vėl sulietuvino 
savo pavardę ir tapo Bacevičiumi.

Vyresnysis brolis Antanas pasa
koja, kad vaikystėje tėvai su jais kal
bėdavę lietuviškai. Kun. Juozas tų 
laikų neprisimena, nes, jam esant 
trejų metų, Antanas pradėjo lankyti 
darželį, ir tėvai nuo tos dienos nu
sprendė namuose kalbėti tiktai ang
liškai. Jo vienintelis ryšys su lietuvių 
kalba buvo apsilankymai pas senelius 
sekmadieniais, kai turėdavo progos 
jiems pasakyti kelis, paprastus lietu- 
viškius sakinius.

Kun. Juozas baigė St. Joseph 
High School 1968 metais. Įstojo į 
Borromeo College of Ohio (Borromeo 
Seminary) Cleveland ir ją baigė 1972 
metais, įsigydamas bakalauro laipsnį 
iš istorijos, su šalutiniais laipsniais 
(minor) iš filosofijos ir teologijos. Bū
damas antro kurso seminaruos stu
dentu, kun. Juozas vėl susidomėjo 
lietuvių kalba. Tuo metu dr. Danguo
lė Tamulionytė pradėjo vesti lietuvių 
kalbos kursus angliškai kalbantiems 
suaugusiems. Kunigo motina susido

C PSICHOLOGINĖS PAGALBOS LINIJA^
Skambinti tel.: 1-866-438-7400

pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 6 vai. v. iki 10 vai. v. 
Konfidencialumas garantuojamas

mėjo tomis pamokomis ir pradėjo jas 
lankyti. Motinos paragintas, kun. 
Juozas ėmė lankyti šiuos kursus kar
tą savaitėje.

Kun. Bacevičius aukštuosius 
mokslus tęsė St. Mary’s Seminary 
Cleveland, kur 1976 metais įsigijo 
Master of Divinity laipsnį. Įšventin
tas kunigu Cleveland vyskupijoj 
1977 m. sausio 15d. Pirmasis pasto
racinis paskyrimas buvo St. Jerome’s 
parapijoje (1977—1979). 1979 metais 
išvyko į Šv. Kazimiero kolegiją Ro
moje, kur 4 mėnesius mokėsi lietuvių 
kalbos. Kun. Juozas įdomiai pasakoja 
apie tą laiką Romoje. Jo mokytojas, 
kun. Delininkaitis mokėjo italų, 
lietuvių ir lotynų kalbas - angliškai 
nemokėjo. Kun. Juozas mokėjo loty
nų ir anglų kalbas. Vienintelė bendra 
kalba tarp mokytojo ir studento buvo 
lotynų - lietuvių kalbos gramatikos 
plonybes jiems tekdavo aiškintis lo
tyniškai.

Vėliau kun. Bacevičius Catholic 
University of America, Washington 
D.C. studijavo kanono teisę. Viene
rius metus buvo vikaru Ss. Philip and 
James parapijoje, o 1980 metais pa
skirtas klebonu į Šv Jurgio parapiją, 
kur iki dabar dirba ir tarnauja para
pijiečiams bei apylinkės gyventojam^. 
Be savo tiesioginio darbo parapijoje 
kun. Bacevičius dirbo Mt. Sinai ir 
Cleveland Clinic ligoninėse kapelio
nu, nuo 1983 metų yra Cleveland vys
kupijos Defender of the Bond, Cle
veland Tribūnai (skyrybų bylose jis 
atstovauja bažnyčią). Jis yra Lietuvių 
katalikų religinės šalpos, Amerikos 
lietuvių Romos katalikų kunigų ir 
Canon Law Society of America orga
nizacįjų narys.

Kunigo raštinėje kabo Lietuvos 
žemėlapis, ant jo darbo stalo matyti 
„Draugo” ir „Dirvos” laikraščiai. Jis 
aptarnauja savo parapijiečius lietuvių 
kalba, klauso išpažinčių ir laiko Mi
šias lietuvių kalba. Kilme ir dvasia 
yra tikras lietuvis, visuomet užstojęs 
lietuvius pas vyskupą ir rūpinęsis, 
kad lietuviai turėtų vietą, kur mels
tis ir burtis. Kai matome, kaip spar
čiai mūsų pačių gretose lietuvių 
kalba ir susidomėjimas lietuviškais 
reikalais blėsta, belieka gerbti trečios 
kartos lietuvio kunigo pastangas sa
vanoriškai išmokti nelengvą lietuvių 
kalbą ir jo ryžtą toliau dirbti tarp 
lietuvių.

Šv. Kazimieras per amžius globo
jo Lietuvą ir jos žmones. Pasitikime, 
kad jis ir toliau globos šią naują lietu
višką parapiją, jos kleboną ir jos para
pijiečius ir ves visus vienybės ir arti
mo meilės keliu.

Pabaiga



DRAUGAS, 2009 m. spalio 2 d., penktadienis 5

ABSURDO METODAS
Politinė satyra

Nė metams nesukakus po Seimo 
rinkimų, jo nariai stulbina, šiurpina 
ir lepina savo rinkėjus kaskart natf- 
jesniais ir išradingesniais sumany
mais. Atrodytų, jog rinkėjų jau nebeį
manoma niekuo nustebinti, kuo nors 
apstulbinti ar priblokšti, bet še tau, - 
tai Seimo pirmininkas pakliūva beva- 
liūkaujantis su banditais, tai jo frak
cijos narė apsivagia, tai karštai myli
mas jos vyras Seimui priklausančiu 
automobiliu nuverčia vos ne Vilniaus 
centre stovintį šviesoforą ir neša ku
dašių iš įvykio vietos, tai...

Bet apie viską iš eilės. Ilgai rin
komės objektą ir subjektą mūsų po
kalbiui su kuriuo nors Seimo nariu. 
Šį kartą užsibrėžėme sau pačią sun
kiausią užduotį - pasirinkti tokį Sei
mo narį (narę), kuris (kuri) kuo nuo
dugniau mūsų skaitytojams išaiškin
tų, kas per prajovai Seime dedasi. 
Kas drasko į gabalus Seimo narių 
savastį bei mentalitetą, kad jie, kaip 
drignių apsiėdę, viens per kitą sten
giasi kuo smarkiau apsijuokti, suterš
ti savo gerą vardą ir apskritai, elgiasi 
taip, kad jiems kuo greičiau būtų su
ruošta apkalta - ir nesuprasi, ar vi
siems kartu, ar kiekvienam atski
rai.

Po ilgų paieškų (mums padėjo 
Operatyvinės veiklos priežiūros Sei
mo komisijos nariai) galutinai išsiaiš
kinome, jog ekstravagantiškesnio, 
kontroversiškesnio ir ekstremalesnio 
Seimo nario už Tautos prisikėlimo 
frakcijos narę Astą Bairkutę nesu
rasime (kodėl? - truputį kantrybės, 
tuoj tai paaiškės). Tad mūsų specia
liai tam reikalui įgaliotasis korespon
dentas Juozas Grevelda ir kalbina 
įžymiąją Tautos žadintoją iš gilaus 
miego.

- Ką galėtumėte pasakyti po 
visą tamstos akibrokštą rinkė
jams - ar suradote save naujaja- 
me vaidmenyje Seime?

- O taip, tikrai suradau. Bet taip 
pateikdamas klausimą, Jūs tikrai pa
taikėte į patį dešimtuką. Turbūt labai 
mėgstate teatrą?

- Mėgstu, o kaip Jūs atspėjo
te?

- Todėl, kad labai nedaug kas 
žino, jog tikras aktorius niekada ne
nustoja vaidinti. Scena jam - gyveni
mas, o gyvenimas — scena.

- Nuostabu! O kaip Jūs nesu- 
sipainiojate, kartu ir gyvenda
ma, ir vaidindama?

- Labai paprastai. Nereikia pai
nioti, tai ir nesusipainiosi. Painiojasi 
tik mėgėjai.

Asta Baukutė vaidina.

- Kažkaip miglota, gal galė
tumėte paaiškinti kaip nors pap
rasčiau?

- Maloniai prašom! Aš niekada 
nenustoju vaidinti. Nei teatre, nei na
muose, nei Seime. Todėl ir nesusipai- 
nioju.

- Bet kaip tąsyk Jūs dirbate 
Seimo nario darbą?

- Labai paprastai - aš jo ir ne
dirbu, aš tik vaidinu, kad dirbu.

- Bet juk rinkėjai Jus išrinko 
ne vaidinti, o dirbti?!

- Na ir kas? Mano darbas - 
vaidyba, o vaidyba - mano darbas. 
Bet juk jie mane ir išrinko kaip tik ne 
todėl, kad aš jiems žadėjau gerai 
dirbti, o todėl, kad gerai vaidinau, ir 
dabar gerai vaidinu. Ar ne taip?

- Gal ir taip. -
-Koks čia „gal”?! Ką Jūs sau lei

džiate?!

- Labai atsiprašau. Bet tęski
me pokalbį. Ar Jūsą darbo ir vai
dybos metodas reiškia, kad Jūs 
niekada nežiūrite į Seimo nario 
pareigas rimtai? Juk jeigu Jūs 
tik vaidinate, tai kaip iš Jūsą ga
lima reikalauti atsakomybės tuo 
atveju, jeigu Jūs, tarkim, nevyk
dytumėte savo pareigos ar sulau
žytumėte Seimo nario priesaiką?

- Ką? Aš sulaužyčiau Seimo na
rio priesaiką? Gerbiamasis, kuo Jūs 
mane laikote? Kaip aš galiu sulaužyti 
tą priesaiką, jeigu aš jos nedaviau?!

- Kaip tai nedavėte, juk visa 
Lietuva matė, Jūs tąsyk dar ir sa
vo kūdikį žindėte visiems ma
tant.

- Na, ir kas iš to? Aš tik vaidinau, 
kad daviau tą priesaiką. Todėl nė ne
bandykite man prikergti kokių nors 
pareigų, prievolių ar įpareigojimų!

- Tai kur gi Jūs dirbate - Sei
me ar Jaunimo teatre?

- Naivus klausimas. Žinoma, kad 
Jaunimo teatre. Seime aš tik tobuli
nu savo meistriškumą ir savo metodą.

- Jūs turite ir savo metodą? 
Gal galėtumėte papasakoti, koks 
jis?

— Prašom, mielai. Ar esate girdė
jęs apie Stanislavskio metodą?

- Taip, pagal jį aktorius turi 
įsigyventi į savo vaidmenį.

- Bendrais bruožais, Jūs supran
tate teisingai. O mano metodas kur 
kas subtilesnis. Nukelta į 11 psl.

Rašykite mums ei. pašto adresais: redakclja@draugas.org 
dallacldxlkalte@gmall.com

PARTIJOS NE VISADA TARNAUJA VISUOMENEI
Skaičiusiems Romualdo Kriau

čiūno straipsnį „Drauge” (2009 m. 
rugsėjo 19 d.) apie studijuojantį jau
nimą, ne vienam turbūt sugrįžo ma
lonūs prisiminimai iš praėjusių laikų. 
Tų laikų studentai buvo atitrūkę nuo 
Tėvynės Lietuvos ir buvo užsibrėžę 
siekti mokslo, nekreipiant dėmesio į 
materialines sąlygas, nepametant 
linksmumo.

Daugelis to meto studentų šiuo 
metu yra pasiekę pensinio amžiaus ir 
prisimena tuos „geruosius” laikus, 
apsuptus rūpesčių, džiaugsmų, prisi
mena savo užsispyrusį pasiryžimą 
siekti mokslo.

Praėjus daugeliui metų ir esant 
pensijoje verta prisiminti filisterių 
dainos žodžius: „studentų spalvos ir 
ženklai nubluko ir paseno, nebeaidi 
dainos ir juokai, kuriais kadaise gy
venom; kur tie draugai senų laikų, 
nebeliko jų nė vieno”. Gražūs žodžiai, 
verčiantys susimąstyti ir grįžti į 
praeitį, kada buvome jauni, energingi 
ir žadėjome kalnus nuversti.

AR LIETUVOS VALDŽIAI RUPI MOKYKLOS?
Prieš dvi savaites pasiunčiau 

laišką LR Švietimo ministrui Vil
niuje, tokį pat laišką LR ambasado
riui Amerikoje ir Šiaulių apskrities 
administracijai. Deja, nė vienas iš jų 
nesiteikė atsiliepti (lietuviškas bruo
žas!). Dabar pagalvojau, gal pas mus, 
Amerikoje, atsirastų dosnių mece
natų, kurie galėtų knygų dovanas^pa- 
siųsti Šiaulių aps. mokykloms, nors 
Kalėdoms? Siunčiant laivu iš Oak- 
land, CA iki Klaipėdos 12 tonų knygų 
kaštuotų apie 6,000 dol.

Štai mano siųstas laiškas, toks 
pat visiems trims, į kuri negavau at
siliepimo.

Gerb. p. Ministre,
Esu Siaurinės Kalifornijos Mil-

Ibrae Rotary Klubo, District 5150, 
World Community Services Chair
man. Per paskutiniuosius 5 metus 
mūsų. Rotary distriktas gražiai rėmė 
ir remia Šiaulių apskrities mokyklos 
,,Auksučių žemės ūkio centro” veiklą 
Lietuvoje (ivww.aukfoundation.org).

Dabar turime galimybę dykai

DAR KARTĄ APIE RAUGINTUS KOPŪSTUS 
IR AGURKUS

O, šventas Nikodeme! Mąstyda
ma apie patriotiškumą, patariau rug
pjūčio 28 d. rašytame laiške, kad N. 
Nausėdienė šeimininkių puslapyje 
vietoje siūlius rusišką produkciją, 
skaitytojams siūlytų lietuvišką. Atsi
tiko tikrai kažkas keisto. Rugsėjo 
mėn. 11 d. N. Nausėdienės atsakyme 
susilaukiau priekaišto, kad savo siū
lymu neva kaltinu visą tautą (matyt, 
visą Rusiją), nes net ir „kiekvienas iš
silavinęs žmogus žino, kaip skursta 
rusų tauta”. Ką gi, esu tik šiek tiek 
raštinga ir išsilavinusi ir va, nežino
jau to visos tautos skurdaus fakto. 
Rykštės man! Tačiau paskutinis N. 
Nausėdienės laiško „Ar galima kal
tinti tautą?” paragrafas mane stulbi

R. Kriaučiūnas savo straipsnyje 
rašo, kad mišrios vedybos buvo 
retenybė, bet vedybos tarp skauto ir 
ateitininkės buvo laikomos „mišrio
mis”. Tai senas politinis palikimas iš 
Nepriklausomybės laikų, kai tau
tininkų Vyriausybėje esantis švietimo 
ministras išleido įsakymą, uždraus
damas ateitininkų veiklą mokyklose, 
bet leido veikti skautams. Šis pot
varkis padarė daug žalos besimokan
čiam jaunimui. Pradėta vienas kitu 
nebepasitikėti. Ši nelemtis persimetė 
ir į išeivijos jaunimo vadovus. Dauge
liui vadovų, dirbusių šioje politinėje 
santvarkoje, išmirus, o jaunesnie
siems „sudemokratėjus”, šios trinties 
nebeliko. Reikia džiaugtis lietu
viškomis vedybomis tarp skauto ir 
ateitininkės arba atvirkščiai. Taigi 
matome, kad vienos politinės partijos 
valdymas tautai neatneša naudos, 
bet veda prie diktatūros.

Antanas Paužuolis,
Čikaga, IL

gauti 12 jau supakuotų ,,pallets” 
(daugiau nei 12 tonų) gerų knygų, 
tinkamų naudoti gimnazijose ir pra
džios mokyklose. Ypač daug yra mate
matikos ir griežtųjų mokslų (sciences) 
vadovėlių. Viskas telpa didžiuliame 
20 pėdų ilgio talpintuve/konteineryje.

Norime knygas persiųsti ir pado
vanoti Šiaulių apskrities mokykloms, 
bet neturime pinigų persiuntimui. 
Tiksliai nežinome, kiek tas kaštuotų 
(gal 6 000 dol. ar panašiai), bet per 
keletą dienų jau žinosime. ■■

Ar yra galimybė gauti pinigų iš 
jūsų Ministerijos, o gal ir iš atskirų 
dosnių aukotojų?

Būsime dėkingi už greitą atsilie
pimą, nes knygas dovanotojai gali 
perduoti kitam kraštui.

Vytautas Šliūpas
Millbrae Rotary International

Club, World Community Services 
Chairman 

sliupasvyt@sbcglobal.net
2907 Frontera Way 

Burlingame, CA 94010

nančiai nustebino. Autorė, prisimi
nusi vieno kunigo pamokslą, man (o 
gal ir visiems kitiems, kurie nemyli 
rusų tautos) moralizuoja. Pamokslo 
žodžiais ji ragina „įsileisti gėrį ir iš
varyti išjos blogį”, nes „pyktis, pavy
das, kerštas ne tik kenkia grožiui, bet 
ir yra mūsų sveikatos didžiausias 
priešas”. Pabaigoje autorė dar pride
da, kad ir „Šventas Raštas moko ben
drauti”... Prie to aš dar norėčiau pri
dėti, kad Šv. Raštas taip pat moko ne
kalbėti netiesos ir neprirašinėti. Aš 
juk rašiau tik apie raugintus kopūs
tus ir agurkus.

Liuda Germanienė
Lisle, IL

draugas. org
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Lietuvos lenkai prašo 
Švedijos užtarimo

Lietuvos Seimo siūlymą Rusija 
pavadino „cinišku ir amoraliu"

Lietuvos lenkai piketuoja prie Švedijos ambasados.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 1 d. (ELTA) - 
Ketvirtadienio vakarą prie Švedijos 
ambasados Vilniuje susirinkę Lietu
vos lenkų atstovai dėl esą savo pa
žeistų teisių prašė Europos Sąjungai 
pirmininkaujančios Švedijos užtarimo.

Kreipdamiesi į šios šalies prem
jerą Fredrik Reinfeldt jie prašė „dė
mesio ir pagalbos sprendžiant Lietu
vos tautinėms mažumoms svarbias 
problemas”, tokias kaip teisė į origi
nalią savo vardo ir pavardės rašybą, 
teisė j tautinių mažumų kalbų varto
jimą viešajame gyvenime jų gausiai 
gyvenamose teritorįjose, teisė moky
tis gimtąja kalba, lygi rinkimų teisė, 
teisė atgauti stalinizmo laikais už
grobtą turtą.

,,Visas minėtas problemas dau
gybę kartų daugelį metų mėginome 
išspręsti su Lietuvos valdžios atsto
vais. Deja, mūsų pastangos šioje sri
tyje nedavė teigiamų rezultatų, o 
daugeliu atvejų padėtis net pablogė
jo”, - sako piketo Lietuvos tautinių 
mažumų teisėms apginti prie Švedi

Naujų automobilių rinka smuko 68 proc.
Vilnius, spalio 1 d. (ELTA) - 

2009 m. rugsėjį Lietuvos naujų leng
vųjų automobilių rinka smuko 68 
proc. iki 539 vienetų, rodo bendrovės 
„AutoTyrimai” duomenys. 2008 m. 
rugsėjį šalyje buvo įregistruoti 1,685 
nauji automobiliai.

Praeitą mėnesį asmeninių auto
mobilių užregistruota 67 proc. ma
žiau — 504 vienetai, lengvųjų komer
cinių transporto priemonių rinka 
smuko net 78 proc. iki 35 vienetų.

Rugsėjį Lietuvos naujų automo
bilių rinkoje vyravo „Renault” mar
kės automobiliai (108 vnt.), artimiau
sius persekiotojus „Toyota” (59 vnt.) 
ir „Hyundai” (53 vnt.) aplenkę be
veik dvigubai. Tarp prestižinių mar

Seime - 35 milijonieriai
Atkelta iš 1 psl.

- antras pagal sukauptus turtus 
Seimo narys. Jis deklaravo turėjęs 36 
mln. litų turto ir piniginių lėšų.

Seimo narių liberalo Kęstučio 
Glavecko ir konservatorės Rūtos Rut- 
kelytės šeima 2008 m. turėjo 11,9 
mln. litų piniginių lėšų ir turto.

Buvęs Seimo pirmininkas Arū
nas Valinskas bei jo žmona Inga tu
rėjo 6,94 mln. litų. Liberalcentristas 
Artūras Zuokas piniginių lėšų .ir tur
to deklaravo už 5,02 mln. litų.

Į skandalus įsivėlusi ir paskuti
niu metu prokurorų duris varsčiusi

jos ambasados Vilniuje dalyviai.
Susirinkusieji į piketą skundėsi, 

kad mūsų šalies valdžia verčia dau
giausia lenkų tautinės mažumos gy
venamas savivaldybes nuimti dvi
kalbes lenteles su gatvių pavadini
mais valstybine lietuvių ir pagalbine 
lenkų kalbomis.

„Švedija sau ir kitiems kelia ypač 
aukštus reikalavimus žmogaus ir 
tautinių mažumų teisių apsaugos sri
tyje. Jūsų šalyje daug įvairių bend
ruomenių ir mažų tautų viešai varto
ja savo gimtąsias kalbas kaip pagalbi
nes greta švedų kalbos. Švedų mažu
ma turi tokią teisę kaimyninėje Suo
mijoje. Kadangi Lietuvos tautinės 
mažumos susiduria su didelėmis 
problemomis sprendžiant savo prob
lemas šalies viduje, tikimės Jūsų pa
lankaus dėmesio ir tarpininkavimo 
ES lygmenyje sėkmingai sprendžiant 
mums gyvybiškai svarbius klausi
mus”, - pažymima kreipimesi į Šve
dijos premjerą.

kių šį kartą pirmavo BMW (16 vnt.).
Praeitą mėnesį populiariausiu 

asmeninės paskirties modeliu Lietu
voje vėl tapo „Renault Megane” (65 
vnt.), antrąją vietą užėmė „Renault 
Scenic” (36 vnt.), trečioje liko „Hyun
dai i30” (30 vnt.). Tarp lengvųjų ko
mercinių modelių pirmavo „Volks- 
wagen Crafter” (5 vnt.).

2009 m. sausio-rugsėjo mėnesiais 
Lietuvoje iš viso įregistruota 6,519 
naujų lengvųjų automobilių, t. y. 69 
proc. mažiau nei atitinkamu laiko
tarpiu’2008 m. (20,870 vnt.).

Rugsėjį Lietuvos rinkoje pasirodė 
vienatūris „Citroen C3 Picasso” ir vi
sureigis „Škoda Yeti”.

Asta Baukutė, remiantis deklaracijo
mis. turėjo 2,26 mln. litų turto ir san
taupų. Tuo tarpu jos vyras, dabar jau 
buvęs Aplinkos pasaugos ministro 
patarėjas Kęstutis Rupulevičius per
nai deklaravo turįs vos 50,000 litų pa
jamų ir turto. Parlamentarė taip pat 
turėjo 141,000 litų skolą.

Su sutuoktiniais daugiau nei mi
lijono vertės turto ir pajamų taip pat 
turėjo Seimo pirmininkė, konserva
torė Irena Degutienė.

1999 m. į Seimą buvo išrinkti 2, 
2000 m. - 13, 2004 m. - 28 milijonie
riai.

Vilnius/Maskva, spalio 1 d. 
(,,Interfax”/BNS) - Lietuvos Seime 
svarstomą siūlymą kriminalizuoti so
vietų agresijos neigimą Rusijos už
sienio reikalų ministerija (URM) 
pavadino „cinišku ir amoraliu”.

Pasak Rusijos URM atstovo 
spaudai Andrėj Nesterenko, „kalba
ma apie tikslingą ir šventvagišką 
kampaniją, nukreiptą į supriešinimo 
Europoje atgaivinimą”.

„Būtent tokio tikslo siekia šio įs
tatymo sumanytojai. Tikimės, kad 
Lietuvos Seime įsivyraus sveikas pro
tas”, — nurodė Rusijos diplomatas.

Lietuvos Seimas po pateikimo šią 
savaitę pritarė Baudžiamojo kodekso 
(BK) pataisoms, kurios numato, kad 
už sovietų agresijos neigimą ar pateisi
nimą būtų numatyta iki 2 metų nelais
vės. Kad įstatymas būtų priimtas, rei
kalingi dar du balsavimai.

Valdančiųjų konservatorių re
miamos pataisos numato, kad bauda 
arba suėmimu, arba laisvės atėmimu 
iki dvejų metų, būtų baudžiamas tas, 
kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės 
Vokietijos įvykdytai agresijai prieš

Vilniuje piketavo nepatenkintieji 
valžios sprendimais

Atkelta iš 1 psl.
Kultūros ministras Remigijus 

Vilkaitis teigė, kad šiuo metu didinti 
atlyginimų bibliotekininkams neįma
noma. Vienai iš bibliotekininkių pa
siskundus, kad greitai ji ir jos kolegės 
neturės iš ko nusipirkti kojinių, mi
nistras pažadėjo kojines moterims 
nupirkti. Vėliau ministras, teigęs, 
kad yra irgi mažiausiai atlyginamas 
ministras, pakvietė piketo dalyvius pa
sikalbėti nedalyvaujant žiniasklaidai.

Tuo tarpu prie Švietimo ir moks
lo ministerijos piketuoti dėl mažina
mų atlyginimų susirinkusius moky
tojus švietimo ir mokslo ministras 
Gintaras Steponavičius ramino, ra
gindamas suvokti, kad sunkmetis už
griuvo visą šalį, ir teisinosi, kad jo pa
ties atlyginimas sumažėjo perpus.

Nors Vyriausybė skelbia, kad pe
dagogų atlyginimai laikinai mažina
mi 8 proc., piketuoti susirinkę švieti
mo sistemos darbuotojai teigia, kad iš 
tiesų darbo užmokestis mažėja 20 
proc. ar dar daugiau.

Į Medikų profesinės sąjungos pi
ketą dėl darbo laiko trukmės suvie
nodinimo susirinko apie 30 teisybės 
ieškotojų. Su piketuotojais išėjęs susi-v
tikti ministras Algis Čaplikas buvo pa
lydėtas švilpimu ir šūksniais „Gėda!”

Sveikatos apsaugos ministras A. 
Čaplikas neabejoja, kad išimčių dėl 
medikų darbo laiko trukmės panai
kinimas - teigiamas žingsnis, o to
kiam sprendimui priešinasi tie medi
kai, kurie netenka lengvatų. Pasak 
ministro, nuo spalio 1 d. iki 38 vai. 
suvienodinus sveikatos priežiūros 
darbuotojų savaitinę darbo laiko 
trukmę didesnei daliai medikų darbo 
savaitė sutrumpėja. Medikų profsą
jungos pirmininkė Albina Kava
liauskaitė pabrėžė, kad niekas ne
skaičiavo, kokiam skaičiui medikų

Lietuvą, ją neigė ar menkino.
Tokios bausmės susilauktų ir tie, 

kas viešdi pritarė SSRS ar nacistinės 
Vokietijos Lietuvos teritorijoje ar 
prieš Lietuvos gyventojus įvykdy
tiems genocido ar kitiems nusikalti
mams žmoniškumui, arba karo nusi
kaltimams, arba kitiems agresiją 
prieš Lietuvą vykdžiusių ar joje daly
vavusių asmenų labai sunkiems ar 
sunkiems nusikaltimams, juos neigė 
ar menkino.

Dėl panašaus pobūdžio BK pa
taisų balsuota dar praėjusios kaden
cijos Seime, tačiau jos buvo atmestos.v

Šios pataisos — žingsnis siekiant, 
kad sovietų genocido nusikaltimai 
būtų įtraukti į Europos Sąjungos 
(ES) teisinį reglamentavimą.

2007 m. ES atnaujinus derybas 
dėl Pamatinio sprendimo dėl kovos su 
rasizmu ir ksenofobija, dešinieji poli
tikai Lietuvoje siekia, jog straipsnius, ' 
kuriuose įtvirtinta valstybių pareiga 
imtis būtinų priemonių užtikrinti 
baudžiamumą už genocido nusikalti
mų viešą neigimą ar teisinimą, papil
dytų sovietų agresijos, genocido, karo

priėmus minėtą Vyriausybės nutari
mą padėtis pagerėjo.

Prie Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) protestavę pareigūnai vidaus 
reikalų ministrui Raimundui Palai- 
čiui įteikė kruvinus angelo sparnus.. 
Priešais VRM, Katedros aikštėje, pi
ketavo apie kelis šimtus policijos, 
priešgaisrinės ir sienos apsaugos pa
reigūnus vienijančių profsąjungų at
stovų. Akcijos dalyviai* Angelų sargų 
(policijos) dienos išvakarėse reikala
vo R. Palaičio atsistatydinimo. Pasak 
akcijos organizatorių, nukirpti spar
nai simbolizuoja valdančiųjų paža
dus, Vyriausybės sprendimus ir mi
nistro nusikalstamą veiklą.

Nacionalinio pareigūnų profesi
nių sąjungų susivienijimo pirminin
kas Vytautas Bakas teigė, kad vidaus 
reikalų sistema nepertvarkyta, o pri
sidengiant Nacionaliniu susitarimu 
grįžtama prie taupymo mažiausiai 
apmokamų pareigūnų atlyginimų są
skaita. Jei nebus imtasi kokių nors 
priemonių, pareigūnų alga sausį gali 
mažėti ketvirtadaliu.

Ketvirtadienį piketuoti prie Sei
mo susirinkusiems pensininkams so
cialinės apsaugos ir darbo ministras 
Donatas Jankauskas aiškino, kad 
pensijas vis tiek teks mažinti, o Vy
riausybė problemos sprendimo nuo
lat ieško kartu su pensininkų orga
nizacijų vadovais.

Tuo tarpu patys piketuojantys 
pensininkai teigia, kad Vyriausybė 
derasi tik su jai palankiomis organi
zacijomis. Pensininkų partijos pirmi
ninku prisistatantis Vytautas Kadžys 
teigė, kad Vyriausybė, priimdama 
sprendimus, pensininkų nesiklauso.

„Tegu jie patys susimažina iki 
650 litų, tada bus įmanomas nacio
nalinis susitarimas”, — piktinosi V 
Kadžys.
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Rusija galutinai atsisakė 
Kaliningrado srityje įkurti raketas

Rusija griežtai priešinosi ankstesniam JAV planui (kurti PRG sistemas Lenkijoje 
ir Čekijoje. SCANPIX nuotr.

Vilnius, spalio 1 d. („Interfax”/ 
BNS) — Kremlius patvirtino, kad 
Rusijos raketų kompleksų „Iskan- 
der” išdėstymo Kaliningrado srityje 
klausimas galutinai atšaukiamas.

Per spaudos konferenciją JAV 
Pitsbergo mieste rugsėjo 26 d., po 
Didžiojo dvidešimtuko viršūnių susi
tikimo, Rusijos prezidentas Dmitrij 
Medvedev pareiškė, jog, Jungtinėms 
Valstijoms nusprendus nebeįrengti 
Lenkijoje ir Čekijoje priešraketinės 
gynybos (PRG) skydo, Rusija neįkurs 
raketų „Iskander” Kaliningrado sri
tyje.

Tuo tarpu JAV prezidentas Ba- 
rack Obama sakė, jog svarbu tartis 
su Rusija dėl naujos kartos priešra
ketinės gynybos (PRG) skydo, kai pa
sipriešinus Maskvai buvo atsisakyta 
ankstesnės sistemos įkūrimo Rytų 
Europoje.

JAV vadovas šią mintį išsakė 
praėjus kelioms valandoms po Mask
vos prašymo užtikrint, kad Washing- 
ton planuojama nauja sistema, turin
ti apsaugoti nuo Irano trumpojo ir

Kinijoje minimos komunistinio 
režimo 60-osios metinės

Vilnius, spalio 1 d. (BNS/Delfi. 
lt) — Nei balandžių, nei balionų, nei 
aitvarų. Toks draudimas įsigaliojo 
Beijing minint Kinijos Liaudies Res
publikos šešiasdešimtmetį.

60-mečio proga Beijing rengia
mas karinis paradas. Miesto valdžia 
ėmėsi tokių griežtų saugumo priemo
nių, kokių taikos metais dar nebūta. 
Iki spalio 8 d., kai baigsis oficialūs 
jubiliejaus renginiai, 200 km spindu
liu aplink Tiananmen aikštę jokiais 
tikslais negalima leisti nei balandžių, 
nei balionų. Uždrausti net aitvarai, 
būdingi Beijing padangei. Piliečiai 
raginami pranešti apie bet kokį 
„įtartiną skraidantį objektą”. Valdžia 
nepateikė jokio tokių griežtų prie
monių peaiškinimo.

Kinijos vyriausybė 60-mečio jubi
liejui skiria tikrai labai daug dėmesio. 
Per paradą ketinama parodyti kai/ 
kurią naujausią Kinijos ginkluotę, 
nors paprastai tokie dalykai šioje 
šalyje laikomi didžiausioje paslaptyje. 
Visos repeticijos vyko naktimis, 
griežtai žiūrint, kad jų neišvystų 
paprasti piliečiai. Tačiau net ir per

vidutinio nuotolio raketų, nekels pa
vojaus Rusijos saugumui.

„Mums svarbu ištiesti ranką Ru
sijai ir išnagrinėti, kaip mūsų nu
matomos priešraketinės gynybos 
struktūros galėtų skatinti tolesnį 
bendradarbiavimą”, — B. Obama sakė 
po derybų su NATO generaliniu sek
retoriumi Anders Fogh Rasmussen.

„Norime pagerinti ne vien JAV ir 
Rusijos, bet taip pat NATO ir Rusijos 
santykius, tačiau tuo pat metu visiš
kai aiškiai parodant, kad mūsų įsi
pareigojimai visoms NATO sąjungi
ninkams yra šventi ir neliečiami”, — 
pridūrė prezidentas.

Anksčiau Maskvoje vykusioje 
spaudos konferencijoje Rusijos am
basadorius prie NATO Dmitrij 
Rogozin sakė, kad Kremlius siekia 
Washington užtikrinimo, jog naujoji 
JAV sistema „susijusi tik su artimojo 
ir tolimojo nuotolio raketomis”.

„Jeigu ši sistema yra judri, ko
kios garantijos, kad tokia sistema 
nebus atplukdyta į mūsų šiaurines 
jūras arba Baltiją?” — klausė jis.

patį paradą žmonėms, gyvenantiems 
tose gatvėse, kuriose jis vyks, už
drausta išeiti į balkonus ir net ati
daryti langus.

Kinija iškilmingai mini 60-ąsias 
komunistinio režimo metines, prime
nančias apie šios Azijos milžinės dra
matišką persikūnijimą iš pasaulio 
atstumtosios į stiprios diplomatijos, 
ekonomikos ir karinės galios valsty
bę.

Komunistų partija, kuri tvirtai 
laiko valdžios vairą nuo Kinijos Liau
dies Respublikos įkūrimo 1949 m. 
spalio 1 d., naudojaisi šia proga šlo
vinti savo pasiekimus ir skatinti na
cionalinę vienybę, nors šalyje šiuo me
tu didėja socialinė ir etninė įtampa.

Šiose iškilmėse pabrėžiamas Ki
nijos iškilimas iš beveik visiško at
siskyrimo tai laikais, kai Mao Zedong 
sakydavo kalbas Tiananmen aikš
tėje susirinkusioms minioms, į da
bartinę sėkmę ir trečios didžiausios 
pasaulyje ekonomikos sukūrimą, ku
rį paskatino prieš 30 metų Deng 
Xiaoping pasiūlytas rinkos liberaliza
vimas.

STRASBŪRAS
Europos Tarybos Parlamentinė 

Asamblėja (ETPA) patvirtino Rusijos 
delegacijos, kuriai anksčiau buvo siū
loma atimti balso teisę už veiksmus 
per ginkluotą konfliktą Pietų Oseti- 
jos teritorijoje pernai rugpjūtį, įgalio
jimus. Kaip praneša BBC, Rusijos de
legacija džiaugsmingai sutiko šį 
sprendimą. Tarp balsavusiųjų už šį 
siūlymą daugumą sudaro Lenkijos ir 
Baltijos šalių parlamentarai. Rusijos 
delegacija išėjo iš salės, kai buvo nag
rinėjamas klausimas ir įspėjo, kad 
tučtuojau paliks Strasbūrą, jeigu 
sprendimas bus teigiamas.

KIŠINIOVAS
Naujasis Moldovos ministras 

pirmininkas Vlad Filat pareiškė, kad 
Rusijos kariuomenės išvedimo ir taik- 
darių misijos Padniestrėje pakeitimo 
į tarptautinę civilinių stebėtojų misi
ją problemą galima spręsti tik per 
dialogą susitarimo pagrindu. Tokį pa
reiškimą jis padarė Kišiniove, pava
dindamas spekuliacijomis kai kurių 
žiniasklaidos priemonių teigimus, jog 
per viešnagę Briuselyje jis kategoriš
kai siekė, kad Rusijos kariuomenė 
būtų išvesta.

MINSKAS
Baltarusijos prezidentas Alek- 

sandr Lukašenka nesutinka su nuo
mone, kad Minskas vykdo atsisky
rimo politiką, ir patvirtino pasiryži
mą plėtoti bendradarbiavimą su 
Europos Sąjunga (ES). Prezidento 
spaudos tarnyba citavo A. Lukašenka 
žodžius, kad Baltarusija bus patikima 
ir pareiginga partnerė visose tarp
tautinėse organizacijose ir padarys 
viską, kad deramu indėliu prisidėtų 
prie kovos su nusikaltėliais. Pasak 
prezidento, pasitikėjimo klausimas 
yra svarbiausias bendradarbiaujant 
pasienio tarnyboms.

AZIli
DELIS
Indiją kamuoja didžiausia sausra 

per 40 metų. Paskutinį kartą tokia

AfrFrelght

Truckii

yl TLANT/ę 1-800-775-SEND

Krovinių gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis.

Krovinių gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis.

Automobilių pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis.

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje.

Smulkių siuntinių siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje

8801 78th Avė Bridgeview, IL 60455 Te h 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tef. 1 800-775-7363

sausra, kokia šiuo metu alina Indiją, 
buvo 1972 m., praneša šalies meteo
rologai. Kritulių kiekis yra 23 proc. 
žemesnis už vidurkį. Padėtį apsun
kina ir tai, kad šiuo metu Indijoje bai
giasi liūčių sezonas. Oficialūs šalies 
pareigūnai jau pripažino, kad sausra 

"neigiamai paveiks ir taip dėl pasau
linės krizės smunkančią ekonomiką.

KABULAS
Vienas JAV karinis sraigtaspar

nis buvo priverstas tūpti avariniu bū
du Afganistano rytuose, kai į jį pa
taikė sukilėlių paleistas raketinio 
granatsvaidžio užtaisas, tačiau orlai
vio keleiviai nebuvo rimtai sužeisti, 
pranešė kariškių atstovė spaudai. 
Afganistane esančioms tarptauti
nėms pajėgoms, kurias sudaro apie 
100,000 karių, sraigtasparniai pade
da pasiekt nuošalius regionus.

STAMBULAS
Vienas Turkijos studentas sviedė 

batą į Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) vadovą Dominiąue Strauss- 
Kahn, kai šis sakė kalbą studentams 
Stambulo Bilgi universitete. Batas 
taikinio nepasiekė, o apsaugininkai 
ištempė iš salės jį sviedusį studentą, 
kuris šaukė „Dink iš universiteto, 
TVF vagie”. Stambule šiemet vyksta 
kasmetinis TVF ir Pasaulio banko 
vadovų susitikimas.

ART IM8 E JI I RYTAI

JERUZALĖ
Iš Rusijos kilęs Izraelio milijar

dierius Arkadij Gaidamak buvo ap
kaltintas dalyvavimu 170 mln. dole
rių išplovimo schemoje, pranešė pa
reigūnai. Kaltinimai buvo pateikti ne 
tik A. Gaidamak, bet ir dar šešiems 
asmenims, tarp jų - Izraelio banko 
„Hapoalim” vadovams.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama 

paskelbė ketinimą paskirti Amerikos 
ambasadoriumi Ukrainoje John Tefft. 
J. Tefft yra karjeros diplomatas — 
diplomatinėje tarnyboje jis jau 37-eri 
metai, praneša Baltieji rūmai. Jis 
buvo JAV ambasadorius Gruzijoje. J. 
Tefft nuo 2000 iki 2003 m. dirbo 
Amerikos ambasadoriumi Lietuvoje.
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BBL taurę laimėjo „Žalgiris"

Kauno „Žalgirio" vyr. treneris Ginta
ras Krapikas.
Giedriaus Baranausko (ELTA) nuotr.

Singapūro „Didįjį laimėjimą" laimėjo 
L. Hamilton

Likus trims ratams iki šių metų 
„Formulės-1” pasaulio čempionato 
pabaigos, pergalę Singapūre iškovojo 
Lewis Hamilton.

Keturioliktajame šių metų „For
mulės-1” čempionato rate Singapūre 
iš pirmosios vietos važiavęs Hamilton 
visas lenktynes važiavo pirmoje vie
toje ir iškovojo antrąją pergalę šiais 
metais. Antrąją vietą užėmė „Toyo
ta” komandos pilotas Timo Glock. Jis 
ant podiumo stovėjo tik trečią kartą 
savo karjeroje. Prieš tai Hamilton 
antrąją vietą užėmė 2008 metais 
Vengrijoje ir trečiąją - šių metų Ma
laizijos „Didžiojo laimėjimo” rungty
nėse. Trečią vietą užėmė dukart pa
saulio čempionas, bei praeitų metų

K. Copely Ir D. Stagniunas iškovojo bronzg

K. Copely ir D. Stagniunas.

Stipriausias boksininkas išlieka V. Klitschko
Los Angeles vykusiose bokso 

varžybose WBC čempiono vardą ap
gynė Vitali Klitschko. 203 cm ūgio 
boksininkas iš Ukrainos dešimtajame 
rate techniniu nokautu nugalėjo 
amerikietį Chris Arreola. Prieš vie
nuoliktąjį ratą C. Arreola treneris pa
prašė teisėjo nutraukti kovą. Tai bu
vo pirmasis amerikiečio, kaip profe
sionalaus boksininko, pralaimėjimas.

Sunkią pergalę ir pirmąją ge
riausių Lietuvos krepšinio klubų 
dvikovą laimėjo Kauno „Žalgirio” 
krepšininkai. Jie BBL taurės baigia
mosiose rungtynėse 83:78 nugalėjo 
Vilniaus „Lietuvos rytą”. „Žalgirio” 
krepšininkams 18 taškų pelnė Dai
nius Salenga, naudingiausiu baigia
mųjų rungtynių žaidėju išrinktas 
Martynas Pocius pelnė 17 taškų, 
Marcus Brown - 12 taškų. „Lietuvos 
ryto” krepšininkams po 16 taškų 
pelnė Milko Bjelica ir Bojan Popovič,
14 — Martynas Gecevičius.

Trečiąją vietą varžybose užėmė 
Latvijos čempionai „Ventspils”. Jie 
mažosiose baigiamosiose rungtynėse 
91:67 įveikė Estijos čempionus 
Talino „Kalev” komandą. „Vents
pils” 18 taškų pelnė Arturs Strel- 
nieks, 16 - Martins Berkis. „Kalev” 
ekipai 16 taškų pelnė Gert Lorbek,
15 - Gregor Arbet, 12 — Viljar Veski.

Singapūro „Di
džiojo laimėji
mo” nugalėtojas 
Fernando Alon- 
so iš „Renault” 
komandos.

Po šio rato 
iki čempionato 
pabaigos lieka 
trys ratai. Pir
mąją vietą bendroje pilotų įskaitoje 
užima Jenšon Button, turintis 84 
taškus. Antroje vietoje yra jo koman
dos draugas Rubens Barrichello — 69 
taškai, o trečioje vietoje Sebastian 
Vettel - 59 taškai. Kitos lenktynės 
vyks spalio 4 dieną Japonijoje.

Vokietijoje vykusiame „Nebel- 
horn Trophy 2009” varžybose Lietu
vos čiuožėjai laimėjo bronzą. Surinkę 
162.02 taškus Lietuvos čempionai Vo
kietijoje pasibaigusiose varžybose 
užėmė trečiąją vietą. Visą čempionatą 
pirmajame ketvirtuke išbuvę čiuožė
jai nusileido tik amerikiečių porai 
Meryl Davis ir Charlie White bei 
Izraelio porai Alexandra Zaretski ir 
Roman .Zaretski. Ketvirtoje vietoje 
liko Ekaterina Riazanova ir Ilia 
Tkachenko iš Rusijos.

Moterų varžybose pirmąją vietą 
iškovojo .amerikietė Alissa Czizny, 
antrąją - Kiira Korpi, o trečiąją vietą 
— Yan Liu. Vyrų varžybose pergalę 
šventė dukart pasaulio čempionas 
Stephąne Lambiel, antrąją vietą lai
mėjo Ivan Tretiakov iš Rusijos, o 
bronzą laimėjo Michal Brezina iš 
Čekijos.

Jo sąskaitoje 27 
pergalės (24 no
kautai) ir 1 pra
laimėjimas. V 
Klitschko kar
jeroje laimėjo 
38 pergales (37 
nokautai) ir yra 
pralaimėjęs 2 
kartus.

Parengė Paul Triukas

raiti «J »s .org

Lukas Verzbicas pirmasis kirto pasaulio jaunių duatlono čempionato baigia
mųjų linijų.

Čikagos lietuvis sportininkas - 
geriausias pasaulyje

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagos apylinkėse gyvenantis, 
Carl Sandburg gimnaziją lankantis 
16 metų sportininkas Lukas Verz
bicas (anksčiau jis vadinosi Veržbic- 
kas) laimėjo aukso medalį pasaulio 
duatlono pirmenybėse, kurios įvyko 
rugsėjo 26 d. Concord mieste, North 
Carolina valstijoje.

Šias pasaulines varžybas, kurios 
oficialiai vadinasi ITU World Duat- 
hlon Championship, surengė Tarp
tautinė triatlono sąjunga, mat duat- 
lonas yra panašus į triatloną, tik 
vietoj trijų rungčių - bėgimo, dviračių 
lenktynių ir plaukimo - yra dvi pir
mosios - bėgimas ir dviračių lenk
tynės.

Dalyvaujant geriausiems sporti
ninkams iš viso pasaulio, Lukas buvo 
nenugalimas, kaip ir JAV bėgimo 
varžybose bei Pan American triatlono 
pirmenybėse, jau neskaitant dešim
ties kitų varžybų, kuriose šio jauno 
lietuvio niekas neaplenkė ir kuriose 
jis pelnė apdovanojimus. Ne be reika
lo pagrindinis JAV sporto žurnalas 
„Sports Illustrated” lietuvį įtraukė į 
13-os labiausiai pasižymėjusių JAV 
jaunųjų sportininkų (merginų ir ber
niukų), iš kurių ateityje galima lauk
ti geriausių rezultatų, grupę.

Pergalė nebuvo lengva

Kai tuoj po varžybų Lowes Motor 
Speedvvay komplekse Concord, NC 
telefonu kalbėjomės su nauju pa
saulio čempionu, Lukas neslėpė 
džiaugsmo, nors užsiminė, kad per
galė buvo iškovota sunkiai.

Varžybos prasidėjo 5 km bėgimu 
ir čia lietuvio svarbiausias varžovas — 
Mario Molą iš Ispanijos atsiliko tik 
viena šimtąją sekundės dalele.

Tada sekė 20 km lenktynės dvi
račiais, ir čia į priekį išsiveržė ne tik 
M. Molą, bet ir Carlos Chavez iš Mek
sikos bei slovėnas Vid Pucelj.

Tačiau kai prasidėjo trečiasis ir 
paskutinis etapas — 2,5 km bėgimas, 
Lukas vėl atrodė geriau ir paskuti
nius 400 metrų bėgo pirmasis, pra
lenkdamas antroje vietoje likusį ispa
ną M. Molą 10 sekundžių. Luko ben
dras laikas - 55 min. ir 29 sek., o M. 
Molą - 55 min. ir 39 sek.

Trečią vietą užėmė Chavez (Mek
sika) - 55:59. Į dešimtuką dar pateko:
4. Vid Pucelj (Slovėnija) - 56:03; 5. 
Nathan Coombes (Naujoji Zelandija) 
- 56:04; 6. Niek Rennie (Naujoji 
Zelandija) — 56:42; 7. Oscar Vicente 
(Ispanija) - 57:37; 8. Jorge Vichot 
(Ispanija) — 57:45; 9. Taylor 'Reid 
(Kanada) - 57:46 ir 10. Cuhutemco 
Martinez (Meksika) — 57:56. \

Moterų jaunių grupėje pirmąsias 
dvi vietas laimėjo Didžiosios Brita
nijos atstovės - Sophie Coleman 
(1:04:30) ir Vicky Graves (1:04:42).

Iš viso jaunių grupėje varžybas 
baigė 33 jaunuoliai ir 11 merginų.

JAV atstovams šiose pirmeny
bėse nesisekė — be auksą iškovojusio 
Luko (jis atstovavo JAV) kitas šio 
krašto sportininkas liko tik 14-as. 
Paskutinį kartą JAV sportininkas 
tokio pobūdžio pasaulio pirmenybes 
laimėjo 2005-aisiais — 18 metų Steven 
Duplinsky iš Bethesda, MD iškovojo 
auksą.

Laukia naujų pergalių

Kai Luko paklausėme, ar jis 
tikėjosi pergalės, jaunuolis gana kuk
liai atsakė: „Žinoma, galvojau laimė
ti, nes kiekvienose varžybose turiu 
tokią mintį. Tik šį kartą pergalę iš
kovojau sunkiau nei bet kada anks- 
ciau.

Po poros savaičių Lukas žadėjo 
pasirodyti Illinois valstijos regioni
nėse cross-country bėgimo varžybose. 
Beveik kiekvieną savaitę vykstan
čiose gimnazijų bėgimo pirmenybėse 
lietuvis nedalyvauja, nes jose nėra 
pakankamai stiprių jam varžovų.

Lukas dar žada dalyvauti stam
biausiose JAV bėgimo varžybose 
„Nike” ir „Footlocker”, į kurias susi
renka geriausi jaunieji Amerikos 
sportininkai.

Kaip žinia, praėjusį sezoną L. 
Verzbicas tapo JAV gimnazijų čem
pionu, ta jo pergalė nuskambėjo po 
visą pasaulį, nes jis parodė vieną ge
riausių rezultatų savo amžiaus gru
pėje. Ir šiemet vaikinas tikisi būti ge
riausiu.

Palinkėkime šiam jaunam lietu
viui sėkmės toliau tobulėjant ir žen
giant į aukštumas, kokių dar niekada 
nėra pasiekęs joks Amerikos lietuvis.
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Dantų gydytojai

Išlipęs j denį išvydau net keturis 
šalimais išneriančius povandeninius 
laivus, kurie mūsų laivą atlydėjo iki 
pat Liepojos uosto. Išsirikiavus kran
te, mus atplukdžiusio laivo kapitonas 
padėkojo savo kolegoms iš povande
ninių laivų už puikią palydą bei ap
saugą ir paprašė palaukti iki kitos 
dienos vakaro, kad palydėtų tuo pa
čiu laivu išgabenant sunkiai sužeis
tuosius iš šios, kaip jis pasakė, „sa
los”. Tuo metu nei lėktuvais, nei 
traukiniais vokiečiai to padaryti jau 
nebegalėjo.

Taip aš patekau j „Kuršo katilą” 
(„Kurland Kessel”), iš kurio jau 
nebeliko kelio atgal.

„Kurland — Kessel” 
(1944.09.?>-1945.05.10)

Nors karo baigtis ir naujas Bal
tijos valstybių „išvadavimas” atrodė 
jau neišvengiamas, tačiau „Kuršo 
katilas” dar kunkuliavo ant stiprios 
ugnies, o jame dar smagiai troškinosi 
patrankų mėsa, pagal žinomą slaptą 
1939 metų dviejų didžiųjų kulinarų 
receptą. Ir man vėl nusišypsojo nepa
prasta „laimė” tapti to paskutinio - 
desertinio — patiekalo prieskoniu.

Nė kiek nepavėlavau. Apsupti 
vokiečių daliniai dar įnirtingai karia
vo visame Kuržemės fronto ruože. 
Beviltiškai apsuptai Trečiojo Reicho 
Kurso armijų grupei, kurią sudarė 
16-tosios (16. Armee) ir 18-tosios (18. 
Armee) armijos daliniai, vadovavo 
vokiečių karo vadas, generolas, lauko 
maršalas Ferdinandas Šiomeris (Ge- 
neralfeldmarschall Ferdinand Schor- 
nėr). Sis, vienas geriausių Hitlerio 
generolų, komandavo 33 nepilnoms 
divizijoms, kuriose tarnavo apie pusė 
milijono karių. Šiuose daliniuose 
kovėsi ir įvairūs estų, latvių bei lietu
vių junginiai. Pastarųjų junginių ka
riams, o ypač latviams, tai buvo žūt
būtinė kova už savo tėvynę, nors ir 
svetimųjų - rudųjų okupantų ka
riuomenėje. Latvių 19-ji SS divizija 
(„19. Lettische SS Grenadier Divi- 
sion” - lettische Nr. 2) savo kraštą 
nuo bolševikų „išlaisvinimo” gynė 
ypatingai didvyriškai. „Kuržemės 
katile” (latviškai - „Kuržemės 
katls”) tuo metu kovojo apie 20,000 
latvių savanorių. Būtent latvių pasi
aukojančios gynybos pavyzdys įkvėpė 
ir vokiečių bei visų kitų tautų karius 
nepasiduoti.

„Kuršo katile” savo kovos kelią 
užbaigė ir trys lietuvių savisaugos ba
talionai: 5-tasis (Litauisches Schutz- 
mannschaft-Bataillon 5), 13-tasis 
(Litauisches Schutzmannschaft-Ba- 
taillon 13), priklausę 16-tosios armi
jos užnugario sričiai Nr. 584 (Koruck 
584), ir mano — 256-tasis (Litauische 
Schutzmannschaft Bataillon Nr. 
256), priklausęs pradžioje 18-tos, vė
liau 16-tos Armijos (16. Armee), 38- 
tąjam korpusui (XXXVIII Armee- 
korps). 10-tas lietuvių frontinis bata
lionas anksčiau, dar prie Ilmenio 
(1943 m. lapkričio 21 d.), iš SS for
muočių buvo išimtas, pervadintas į 
256-tąjį ir priskirtas kažkurios Ver
machto („Wehrmacht”) pėstininkų 
divizijos („Infanterie-Division”) pul
kui („Grenadierregiment”), kurio 
numerio dabar aš jau negaliu at
minti. 13-tajam batalionui vadovavo 
tas pats kapitonas (pakeltas į ma
jorus) Jonas Semaška, 7-jame bata

lione buvęs mano kuopos vadu. Ma
joras Semaška Kurše vadovavo ir 
kitiems savo buvusio 7-tojo bataliono 
vyrams, kurie išliko gyvi po Ukrai
nos, Ostrogožsko, Demjansko... Iš vi
so į Kuršo apsupimą pateko apie 
1,500-1,800 lietuvių karių. Aš buvau 
vienas jų.

Visi kariai, tuomet tarnavę Kur
šo fronte, gavo garbingą „Kuršo 
kovotojų” („Kurlandkampfer”) vardą 
ir ant savo uniformų rankogalių (5 
cm nuo krašto) turėjo prisisiuvę juos
telę su užrašu „Kurland”.

1. Prie Bartos

Greitai pasiekiau savo dalinį, 
kuris tuo laiku buvo įkurdintas prie 
latvių upės, kuri vadinosi Barta, Kur
žemėje. Prisistačiau į bataliono raš
tinę ir įteikiau karo ligoninės išduo
tus dokumentus.

Netrukus, nuėjęs į bunkerį, bu
vau šiltai sutiktas savo bendražygių, 
ir sužinojau apie žuvusius bei sužeis
tus draugus. Taip pat išgirdau visas 
smulkmenas apie tai, kas vyko po 
mano sužeidimo. Ypač apie buvusio 
komsomolisto Urbono išdavikišką 
elgesį.

Po kelių valandų buvau iškvies
tas į bataliono štabą, kur man pra
nešė, kad dėl sužeidimo (už kurį vė
liau ten pat man įteikė ir juodą sužei
dimo ženklą - „Verwundeten Abzei- 
chen im Schwarz”) esu atleistas nuo 
rikiuotės ir fizinio darbo net 14-kai 
parų. Be to, dar sužinojau, kad gau
siu dietinį maistą bei būsiu gydomas 
ambulatoriškai, nes mano žaizdos 
pilvo srityje dar nėra pilnai užgįjusios 
ir pūliuoja.

Man tai, žinoma, buvo nebloga 
žinia, nes mūsų dalinys stovėjo apka
suose prie Bartos ir laikė frontą. Ki
toje upės pusėje irgi buvo apkasai. 
Ten stovėjo taip vadinama „16-toji 
lietuviška divizija”, kurioje buvo ir 
lietuvių. Tai - tie lietuvių kariai, ku
rie 1941 metais politrukų, komisarų 
ir enkavedistų buvo prievarta išvary
ti į Rytus ir nespėjo ištrūkti. Didesnė 
dalis jų jau buvo žuvę per kvailą ar 
specialiai genocidišką sovietinių ge
nerolų vadovavimą, kai tie praktiškai 
beginklius žmones pasiųsdavo prieš 
kovose užgrūdintas ir gerai ginkluo
tas vokiečių divizijas. Kartais lietu
viams pavykdavo sėkmingai perbėgti 
fronto liniją ir mažomis grupelėmis 
pasiduoti į nelaisvę. Po to vokiečiai 
juos išleisdavo namo. Didžiausia to
kia grupelė buvo iš 50 lietuvių karių.

Bet „lietuviškoje” divizijoje buvo 
ir savo noru 1941 metais pabėgusių į 
Rusiją. Aš tada dar nežinojau, kad 
tarp pastarųjų kažkur slypi ir buvęs 
mūsų 17-to PTO diviziono vadas. Tai
gi beveik po 4 karo metų man vėl te
ko (žinoma, netiesiogiai) atsidurti 
priešais kapitoną Praną Petronį!

* * *
Čia vyko pozicinis karas. Dažnai 

vykdavo epizodiniai susišaudymai. 
Priešpuolių metu bolševikai anoj pu
sėj Bartos pastatydavo garsiakalbius 
ir ištisai varydavo savo raudonąją 
propagandą. Ryte jie mus žadindavo 
Vinco Kudirkos „Tautine giesme”! 
Po to ragindavo nušauti vadus (net 
paminėdami jų pavardes!) ir perbėgti 
rusų pusėn.

Bus daugiau.

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą • v

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti artgttkai arba BetuvBkaL
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708422-8260.Stuburo ir skausmo ligos

JONflS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DRLLRS-PRUNSK1S, MD

Akių ligos

ARAS ŽLIOBA M.D.RNDREVV ]. YU, MD
u pCHuVnKH AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA

Illinois Pain Institute 219 N. Hammes Avenue
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovieteje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgln: 847-289-8822
McHenry: 815-383-9595

Ele Grove: 847-718-1212

Joliet, i L 60435
Tel. 815-741-3220

Širdies ir kraujagyslių
Barrington: 847-852-2000 
www.lllinoispain.com

ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
772.2. S. Kedzie Avė.

Vidaus ligos

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

6918 W. Archer Avė. St 5 Ir6 
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą
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Čikagos „Fire"
V V
Žinoma, kad nemažai Čikagos 

lietuvių sporto sirgalių seka vietinės 
profesionalų futbolo komandos „Fi- 
re” žaidimą ir gaudo žinias apie jos 
pasirodymus.

Tokiems norime pranešti, kad ši 
komanda dabar išgyvena ne per ge
riausius laikus, nors dar vis stovi Ry
tų grupės antroje vietoje (ji turi 41 
tašką, o pirmaisiais einanti Colum
bus „Crew” komanda yra susikrovusi 
46 taškus.).

Praėjusį šeštadienį čikagiečiai vėl 
sužaidė lygiomis (2:2) su Rytų grupės 
5-osios vietos savininke — Toronto 
FC (35 taškai). Gerai, kad vieną 
įvartį įsirašė patys torontiečiai, nes

J. Couceiro toliau treniruos 
Lietuvos futbolo rinktinę

Portugalui Jose Couceiro leidžia
ma dar pasilikti Lietuvos futbolo 
rinktinės vyr. trenerio pareigose. 
Taip nusprendė Lietuvos futbolo fe
deracijos (LFF) Vykdomasis komite
tas.

Lietuvos rinktinei šiemet dar 
liko sužaisti dvejas atrankos rung
tynes dėl patekimo į 2010 Pasaulio 
pirmenybių baigiamąjį ratą (dar 
turės kovoti prieš austrus ir serbus).

Portugalo sutartis galioja iki šių 
metų pabaigos. Tačiau jo kėdė pra
dėjo braškėti po nelaukto pralaimėji
mo (1:2) prieš silpną Farerų salų ko

Tel. 773-476-2242

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga K VVCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENA VAKARA 

nuo 8 vai. v. Iki 8:45 vai. v.
AMERIKOS fifityVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRbflI 

INTERNETU www.wcey145O.com

tmocrao&atJiKa 8cr sfcaa^y(h3aa<ši

„Fire” futbolininkai nelabai galėjo 
pataikyti į Toronto varžovų vartus, 
tiesa, ir gerų progų ne tiek daug tu
rėjo.

Šiame sezone „Fire” jau 11 kartų 
sužaidė lygiosiomis ir juos Rytų gru
pėje šioje srityje lenkia tik „D.C. 
United” klubas (12 lygiųjų). Kaip ži
nome, dabar lygiosiomis sužaidusi 
komanda praranda ne vieną (kaip 
būdavo anksčiau), bet 2 taškus.

Jeigu čikagiečiai nori patekti į at
krentamąsias varžybas, turi susirū
pinti ir pelnyti po 3 taškus, nes regu
liarios pirmenybės jau artėja «prie 
pabaigos.

mandą, kas sužlugdė bet kokias viltis 
Lietuvai patekti į biagiamąją Pasau
lio pirmenybių grupę. Dabar 7-oje 
atrankos grupėje Lietuva turi 9 
taškus (3 pergalės, 5 pralaimėjimai) 
ir užima 4-tą vietą. Lietuva dar turi 
galimybių užimti 3-iąją vietą, tačiau 
tas neatvertų lietuviams vartų į iš
svajotą tikslą - Pasaulio pirmenybes.

Yra galvojama, kad J. Couceiro 
bus atleistas, pasibaigus sutarties 
galiojimo laikui, ypatingai jeigu re
zultatai dviejose likusiose rungtynėse 
bus prasti.

Paruošė Ed. Šulaitis

http://www.lllinoispain.com
http://www.wcey145O.com
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Muziko Antano Giedraičio pasėta sėkla
Jo 5 m. mirties ir 100 m. gimimo sukakčių proga

FAUSTAS STROLIA

Šių metų spalio 5 d. sueina 5 me
tai nuo Čikagoje muzikinį darbą dir
busio Antano Giedraičio mirties, o 
spalio 11 d. pažymi net ir didingesnę 
sukaktį — 100-ąjį jojo gimimo jubilie
jų. Abiejų labai artimai greta esančių 
datų proga sekmadienį, spalio 4 d., 9 
vai. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje (Nativity BVM Church, 
6812 S. Washtenaw Avė., Chicago, IL) 
bus laikomos šv. Mišios. Atsilankyda
mi prisiminsime jį maldoje ir atšvę- 
sime jo prasmingą muzikinį gyveni
mą lietuvių visuomenėje.

Antanas Povilas Giedraitis 
(1909.10.11-2004.10.05)

Malonu pažymėti, kad šis Čika
goje gimęs tautietis kalbėjo sklan
džiai lietuviškai, dargi dzūkiška tar
me. Pradžioj jis vargonavo ir dirbo su 
lietuviškų parapijų chorais rytiniame 
JAV pakrašty - Providence, RI ir 
Newark, N J. 1946 m., kai mūsų dau
gumą karas nubloškė į pabėgėlių sto
vyklas Vokietijoje, Čikagoje jis va
dovavo „Kęstučio” chorui, o nuo 1947 
m. tapo Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos vargonininku ir vėliau 
kelių tokių Čikagos lietuviškų parapi
jų mokyklų muzikos mokytoju.

Giedraitis ilgai nesitenkino pa
siektu mokslu, o vis siekė daugiau. 
Muzikos' mokėsi American Conser- 
vatory ir DePaul universitete, taip 
pat baigė Popiežiaus Pijaus XI mu
zikos mokyklą. Net ir tarnaudamas

Akimirka iš 2008 m. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje minėto Šiluvos 
Apsireiškimo 400 m. jubiliejaus. Joe Kulys nuotr.

kariuomenėje, kur buvo divizijos var
gonininku ir radijo valandėlės vedėju, 
tęsė savo muzikos studijas Duke uni
versitete, NC. Šalia vargonų ir pag
rindinių muzikos teorinių dalykų jis 
studijavo ir dainavimą, ir kompozici
ją. Todėl nenuostabu, kad yra dviejų 
operečių autorius: „Žaislų dirbėjas” 
ir „Dainuok - nepasensi”, kantatos 
„The Story of Christmas” ir Mišių 
„Šv. Antano garbei”. 1951-1954 m. 
buvo Amerikos lietuvių Romos kata
likų vargonininkų sąjungos pirmi
ninku. 1962 m. išrinktas vėl pirmi
ninku, suruošė labai sėkmingą sąjun
gos 50-mečio koncertą Maria High 
gimnazijos salėje.

1951 m. vedęs dainininkę (meco
sopraną) Alviną Benaitytę-Giedrai- 
tienę susilaukė 6 vaikų - 5 dukrų ir 
sūnaus. Tai Anita, Kristina, Marytė, 
Antanas, Simoneta ir Patricija. Čika
gos arkivyskupijoje ligi apytikriai 
1962 metų bažnyčios tarnautojai 
neužsitarnaudavo jokios pensijos, tad 
lengvai suprantama, kodėl 1969 m. 
jis įsidarbino kaip muzikos mokytojas 
Čikagos mieste (Chicago Park Dis
trict). Žmona Alvina, anksčiau atli
kusi vaidmenis F. Leharo, F. Schu- 
berto ir Strausso operetėse, buvo so
listė Čikagos Lietuvių operoj, Amne- 
ris vaidmeny - G. Verdi „Aida”, pie
menėlio - G. Puccini „Tosca”, Mama 
Lucia - P Mascagni „Cavalleria 
Rusticana” pastatymuose, o taip pat 
motina - D. Lapinsko „Dux Magnus”. 
Giedojo Th. Dubois religinėj kantatoj 
„Septyni paskutinieji Kristaus žo
džiai” ir S. Markaičio kantatoje „Vil
niaus varpai”.

Iš Giedraičių vaikų muzikaliau
sia Simoneta, kuri yra sukūrusi mu
ziką ir pati įdainavusi ne vieną kom
paktinę plokštelę. Jos muzika ne kar
tą grojama per Amerikos katalikų ra
dijo stotis, o ji asmeniškai buvo pris
tatyta EWTN TV programoje „Life 
on the Rock”. Ištekėjusi už Leonardo 
Pacek ne tik sulaukė 4 dukrelių ir sū
nelio, bet dar vieną berniuką iš Lietu
vos, labai reikalingą pagalbos, įsisū
nijo: tai Ona, Simoneta, Elena, Mary
tė, Paulius ir Jonukas. Įgijusi baka
laurą iš choreografijos su vyru Leo
nardu įsteigė katalikišką šokio ir 
teatro jaunimo grupę „The Little Flo- 
wers Catholic Dance and Theatresz
Troupe”. Šioje grupėje dalyvauja 45 
mergaitės — nuo 4 ligi 19 metų am
žiaus. Simoneta taip pat yra viena iš

„The Saint Philomena Foundation” 
steigėjų. Internete ji pristatoma kaip 
šios institucijos „širdis ir siela”.

Prisimenu Giedraičio anūkes 
prieš metus įvykusiame pokylyje me
niškai padainavusias keletą dainų - 
ir lietuviškai, ir angliškai - ir pašoku
sios lietuviškų tautinių šokių. Aukš
čiau minėta Leonardo ir Simortetos 
Pacek vadovaujama jaunimo grupė 
nebe pirmą kartą Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje inscenizuoją 
Th. Dubois religinę kantatą „Septyni 
paskutinieji Kristaus žodžiai”, kurią 
diriguoja Giedraičio anūkė Onutė. Ji 
taip pat tris pirmus mėnesio sekma
dienius 9 vai. ryto vargonuoja ir veda 
Pacek šeimos vokalistų giedojimus.

Tikriausiai prieš 5 metus amži

Antano ir Alvinos Giedraičių anūkės Mary (kairėje) ir Helen 2009 m. Šiluvos 
jubiliejaus metų uždarymo apeigose „stūmė vežimėlį, kuriame gėlėse sken
dėjo tautiniais drabužiais aprengtos Marijos su kūdikėliu ant rankų statula" 
(Antanas Paužuolis). Jono Kuprio nuotr.
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„Draugo” knygynėlyje - anksti 
anapilin išėjusios rašytojos Jurgos 
Ivanauskaitės eilėraščių knyga „Odė 
džiaugsmui”. Tai 18-oji knyga ir ant
roji rašytojos, Nacionalinės premijos 
laureatės (2005) poezijos knyga, au
tentiškai liudijanti (iš pirmo žvilgs
nio — kelerių metų, o iš esmės — viso 
gyvenimo) dvasinę patirtį.

Tai ir paskutinė, pačios autorės 
sudaryta prieš mirtį, knyga. 2007 m. 
sausio 26 d. autorė leidyklai įteikė 70 
eilėraščių. 7 iš jų parašyti 2006-ai- 
siais. Per 2 paras tekstus suredagavo 
D. Zelčiūtė. 5 tūkstančių egzemplio
rių tiražas skaitytojus pasiekė J. Iva
nauskaitės laidotuvių dieną — 2007 
m. vasario 20 d.

Rinkinį sudaro 56 įvairiais laiko
tarpiais parašyti eilėraščiai. Autorei, 
jos žodžiais, labiausiai patiko eilėraš
tis „Taifūno akyje”, kuriame jie ne
minimi nė karto.

Lyrikos rinkinio „Odė džiaugs
mui” pavadinimas pateisinamas: ei
lėraščiai nuosekliai ir atkakliai teigia 
nepaneigiamai svaigų, sodrų, kart
kartėm atmieštą vos tveriamu skaus
mu buvimo džiaugsmą. Teigia stojiš- 
kai.

Trys knygos skyriai „Čia”, „Ten” 
ir „Niekur”, įsukdami į autorės 
išgyventą ir išgyvenamą patirčių bei

nybėn iškeliavęs A. Giedraitis negali 
nesigėrėti ir nesidžiaugti dukters ir 
anūkių pasišventimu tai pačiai lietu
viškai parapijai, kurioj jis 20 metų 
vargonavo. Prieš daugiau nei 50 me
tų Giedraitis pats minėtą kantatą bu
vo inscenizavęs.

Kas mūsų - lietuvių - negali ne
žavėti, tai, kad šios Amerikoje gimu
sio Antano Giedraičio anūkės Ona, 
Simoneta, Elena ir Marytė per Ma
rijos Apsireiškimo Šiluvoj 400 m. ju
biliejines apeigas dėvėjo lietuviškus 
tautinius drabužius ir dalyvavo:-šios 
bažnyčios procesijoje - ir atidarant, ir 
po metų uždarant. Prisijungdamos 
prie savo tėvo skambaus baritono so
lo, pabaigai pagiedojo W. A. Mozarto 
„Avė Verum”.

suvokčių ratą, nardindami į kosminį 
ilgesį, skausmą ir vienišystę, vis dėlto 
švyti ir degina gyvenimo geismu.

Kaina - 13 dol. Knygą galima įsi
gyti paštu, pridedant 10,25 proc. mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina - 5 dol. Persiunčiant 
daugiau knygų, už kiekvieną papildo
mai siunčiamą knygą - 2.5 dol. mokes
tis. Prieš perkant prašome paskam
binti administracijai tel. 773-585- 
9500.

Paruošė L. A.
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UNESCO IŠVADOS ATSKLEIDŽIA...
ŠA LT K/Los Angeles „Banga" VIII 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse

ŠALTK/Los Angeles „Bangos” vyrų tinklinio komanda (iš k.): Gintautas Gar
sys, Liudas Deveikis, Vytautas Tirevičius, Saulius Žemaitaitis, Romas Kudirka, 
Da-nius Anelauskas, Aidas Kuolas, Auris Jarašūnas ir Marius Markevičius.

AURIS ĮARAŠUNAS

Amerikos lietuviai vyrai tinkli
ninkai ilgai svajojo sudalyvauti 
šios vasaros VIII Pasaulio lietu
vių sporto žaidynių tinklinio varžy
bose Vilniuje. Juk jau nuo 1998 metų, 
kai Los Angeles „Banga” per VI Pa
saulio lietuvių sporto žaidynes iško
vojo 3-ią vietą salės tinklinyje, neat
sirado tinklinio komandos iš Šiaurės 
Amerikos, kuri galėtų atstovauti žai
dynėse Š. Amerikai. Kaip ir praeity, 
sunkiai sekėsi rasti pakankamai žai
dėjų, kurie galėtų pabėgti nuo mokslo 
ar darbų ir keliauti į Lietuvą. Bet 
noras sudalyvauti liko stiprus.

Tad Los Angeles „Bangos” spor
to klubo tinklininkai pradėjo tartis su 
Šiaurės Amerikos lietuvių tinklinio 
komandos (ŠALTK) žaidėjais dėl ben
dros komandos sudarymo. Pasirodė, 
kad gal ir būtų įmanoma sulipdyti 
jungtinę komandą. Taip ir susikū

Tinklininkai džiaugiasi sidabro medaliais (iš k.): Danius Anelauskas, Gintautas 
Garsys, Marius Markevičius, Aidas Kuolas, Liudas Deveikis, Saulius Žemai
taitis, Vytautas Tirevičius ir Auris Jarašūnas. Rebecca Garsys nuotraukos

rė nauja komanda, pasivadinusi 
ŠALTK/Los Angeles „Banga”. Nors 
šios komandos žaidėjai kartu vienoje 
komandoje niekad iki šiol nebuvo žai
dę, šie sportininkai vis tiek su entu
ziazmu iškeliavo į Žaidynes.

Tinklinio varžybos įvyko šią va
sarą Vilniuje birželio 26-28 dieno
mis. Salės tinklinio varžybos vyko 
pirmosiomis dviem dienomis, o pa
plūdimio tinklinio turnyras (du prieš 
du) per paskutiniąją dieną.

ŠALTK/Los Angeles „Bangos” 
pirmosios varžybos buvo prieš Puns
ko komandą. Amerikos lietuviams 
sekėsi - jie laimėjo 3:0 (25-12, 25-14, 
25-11). Antrosios varžybos buvo 
prieš Marijampolės „Statybos ritmo” 
komandą. Varžybos buvo ilgos ir ka
ringos. ŠALTK/Los Angeles „Bangai” 
puikiai žaidė puolikai Saulius Že
maitaitis ir Vytautas Tirevičius.

Pagaliau ŠALTK/Los Angeles „Ban
ga” laimėjo - 3:2 (28-26, 22-25, 
25-20, 19-25, 15—7) ir išėjo į baigia
mąsias rungtynes.

Varžybų baigiamosiose rungty
nėse ŠALTK/Los Angeles „Banga” 
susitiko su Vilniaus „Tinklo” koman
da. Abi komandos buvo labai pajėgios 
ir pasiruošusios kariauti. Po keturių 
žaidimų komandos turėjo po lygiai 
pergalių - „Tinklas” laimėjo pirmąjį 
(25-21) ir trečiąjį žaidimą 25-23, o 
ŠALTK/Los Angeles „Banga” - ant
rąjį (25-21) ir ketvirtąjį žaidimą 
(29—27). Penktas ir galutinis žaidi
mas vyko karingai. Pagaliau, Vilnius 
nugalėjo ŠALTK/Los Angeles „Ban
gą” dviem taškais (15:13). Nors Ame
rikos lietuviai aiškiai buvo nusivylę, 
jie nusišypsojo, kai ant jų buvo užka
binti sidabriniai Žaidynių medaliai.

Kitą dieną įvyko paplūdimio tin
klinio turnyras. Nuvargusiems žaidė
jams sunkiai sekėsi, ypač kai lietus

pasipylė ir žaibuoti pradėjo. Bet vis 
vien buvo smagu sudalyvauti.

ŠALTK/Los Angeles „Bangos” 
žaidėjai širdingai dėkoja visiems rė
mėjams, kurių aukos leido žaidėjams 
įgyvendinti šią svajonę. Jau dabar 
laukiam IX Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių!

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų.

Atkelta iš 3 psl.
2. Kuršių nerijai netinka stan

dartinis Lietuvoje taikomas ir visuo
tinai suvokiamas „kurorto” statusas, 
jis savo prigimtimi yra priešingas na
cionalinio parko ir itin saugomos te
ritorijos statusui, todėl, A. Stancikie
nės nuomone, būtina Kuršių neriją 
kuo skubiau išbraukti iš kurorto sta
tusą Lietuvoje turinčių vietovių są
rašų, nutraukti visus Kuršių nerijai, 
kaip kurortui, daug pinigų kainuo
jančių vizijų ar programų kūrimus ir 
daugiau nebešvaistyti valstybės lėšų 
atskirų asmenų grupių poreikiams 
tenkinti. Investicijos Kuršių nerijoje 
privalo būti naudojamos tik pagal 
UNESCO išvadas - labai jautriai ir 
atsargiai pabrėžiant „unikalius, tik 
šiai vietai būdingus peizažo bruo
žus”. Šiuo klausimu A. Stancikienė 
kreipsis į Ūkio ministeriją, Turizmo 
departamentą. A. Stancikienė taip 
pat kreipsis į Aplinkos ministeriją 
siūlydama ištaisyti Lietuvoje taiko
mą, bet civilizuotame pasaulyje nesu
vokiamą „pastato rekonstrukcijos” 
sąvoką, kai leidžiama „restauruoti” 
prieš tai visiškai nugriaunant pas
tatą.

3. Kuršių nerijos nacionalinio 
parko direkcija, o ne savivaldybė turi 
būti pagrindinė plėtrą ir lankytojų 
srautus Kuršių nerijoje tvarkanti 
institucija - tą savo ataskaitoje 
pabrėžia ir UNESCO žinovai, taip

ABSURDO METODAS
Atkelta iš 5 psl. Kaip minėjau, 
aktorius turi ne tik gyventi scenoje, 
bet ir vaidinti gyvenime. Tokiu būdu 
aktoriaus meistriškumas pakyla į ne
regėtas aukštumas, žiūrovai supai
niojami, nes nebeįstengia atskirti, 
kur vaidyba, o kur tikrovė, kur scena, 
o kur gyvenimas. Dabar supratote 
padėties pikantiškumą?

- O kaip Jums atėjo į galvą 
toks sumanymas - sukergti sceną 
su gyvenimu? Ar Jums neatrodo, 
jog tai jau nebe metodas, o ab
surdas? Tokiu būdu visas mūsų. 
gyvenimas paverčiamas tokia 
fantasmagorija, prieš kurių nu
blanksta „Stepančikovo dvaras 
ir j.o gyventojai”. Juk taip ir 
kuoktelėti galima. Jūs sukursite 
tiek aklaviečių, kad nė pats Dos
tojevskis jų neišpainios. Ar tik 
ne dėl visų tų metodų tarp ak
torių tiek daug bepročių?

— Niekai! Jūs nė nežinote, kokį 
visavertį gyvenimą gyvena bepročiai. 
Jie nevaržo savęs jokiais sąlygotu
mais, jie niekuo savęs nevaržo — Sei
mas ar ne Seimas, jiems į viską nusis
pjaut! Jūs, paprasti žiūrovai, jiems

„Drauge" galima įsigyti „Lietuvių enciklopedijos", išleistos Bostone, 
atskirus tomus. Vieno tomo kaina 10 dol. Tel.: 773-585-9500

2000 metais savo prašyme priimti 
Kuršių neriją į Pasaulio paveldo 
sąrašus įsipareigojo ir Lietuva. Todėl 
įstatymiškai būtina įvažiavimo mo
kesčio į Kuršių neriją kontrolę iš savi
valdybės perleisti parko direkcijai ir 
šias lėšas (apie 3—4 mln. litų) skirti 
parko priežiūrai, krantų tvarkymui, 
kopų apsaugai ir kitoms šios vietovės 
vertybėms saugoti. Taip būtų sutau
pyta valstybės lėšų, nes dabar visą 
mokestį už įvažiavimą pasiima savi
valdybė, o valstybė minėtiems parko 
tvarkymo darbams skiria naujų lėšų 
iš valstybės biudžeto.

4. Neringos savivaldybės ben
drojo plano rengimo, kainavusio be
veik milijoną litų, bei kiti pavyzdžiai 
Neringos savivaldybėje, taip pat Klai
pėdos bendrojo plano patvirtinimas 
rodo, kad nesant tinkamos kontrolės 
mechanizmo savivaldybėse, ten vis 
dažniau aplaidžiai arba savanau
diškai panaudojamos už mokesčius 
surinktos žmonių lėšos, šiurkščiai 
nepaisoma teisės aktų, savivalda virs
ta vietos valdžios savivale, savivaldy
bių kontrolieriai yra neveiksnūs, to
dėl Seimo narė A. Stancikienė siūlys 
įstatymiškai suteikti Valstybės kon
trolei teisę visa apimtimi tikrinti 
savivaldybių veiklą, taip pat iš esmės 
peržiūrėti ir stiprinti Vyriausybės 
atstovų apskrityse veiklą.

Bemardinai.lt

galite tik pavydėti. Bet mes nukrypo
me nuo temos. Jūs klausėte, kaip 
man atėjo į galvą sumanymas sukerg
ti sceną su gyvenimu. Atsakysiu: la
bai paprastai - kai keletą kartų pasi
žiūrėjau transliacijas iš Seimo, bema
tant pastebėjau, jog atsidūrę prieš te
levizijos kameros objektyvą, Seimo 
nariai visi tampa puikiausiais akto
riais. Tada aš pradėjau analizuoti jų 
elgesį visais kitais atvejais ir pama
čiau, jog jie visi yra apsigimę lašėjai. 
O Jūs tikriausiai žinote, kad tobules
nio aktoriaus už lošėjus niekur nesu
rasi. Tad taip ir gimė mano metodas, 
ir dabar aš laužau galvą, kaip jį pava
dinti, kad būtų kaip nors susietas su 
mano vardu.

- Ir kam dar laužyti galvų? 
Pavadinkite absurdo metodu, ir 
baigtas kriukis. O jeigu norite 
dar ir su savo vardu susieti, pa
vadinkite „Baukutės absurdo 
metodu”. Argi ne puiku?

— Žinoma, kad puiku! Ak, koks 
Jūs šaunuolis! Ačiū Jums.

- Ačiū ir Jums - už pokalbį.

Bemardinai.lt
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♦ Seserys kazimierietės visus 
maloniai kviečia į kasmetinį — 89-ąjį - 
lėšų telkimo pobūvį, kuris vyks sek
madienį, spalio 4 d., Hilton viešbuty
je, Oak Lawn, IL (94th St. ir Cicero 
Avė. sankryža). Įėjimas nuo 12:30 
vai. p. p., pietūs — 1:30 vai. p.p. Kaina 
- 35 dol. Vietas užsisakyti galite pas
kambinę seselei Genevieve tel.: 773- 
776-1324.

♦Akademinis skautų sąjūdis
šiemet švenčia savo garbingą 85-ąjį 
jubiliejų. Ta proga Čikagos skyrius 
ruošia savo metinę šventę spalio 9 d. 
(penktadienį) „Carriage Greens 
Country Club” patalpose (Darien, 
IL). Bilietus prašome užsisakyti iki 
spalio 4 d. pas fil. Jolandą Kerelienę 
tel.: 630-257-2558.

♦Spalio 9 d., penktadienį, Čiur
lionio galerijoje Jaunimo centre, 5620
S. Claremont Avė., Čikaga, IL, 60636, 
vyks dailininkės Danguolės Stončiū- 
tės-Kuolienės darbų parodos „Ieško
jimai ir atradimai” atidarymas. Ati
daryme dalyvaus autorė.

♦ Spalio 10 d., šeštadienį, 8 vai. v.
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th 
St., Lemont, IL 60439 (tel.: 630-669- 
4055) ir spalio 11 d., sekmadienį, 5 
vai. p. p. restorane „Two Rivers”, 
10997 S. Archer Avė., Lemont, IL 
60439 (tel.: 630-257-8178) koncer
tuos Lietuvos estrados žvaigždė Rūta 
Morozovaitė ir humoristas Raimon
das Bingelis. Kviečiame atvykti.

♦Kviečiame į Lietuvos šaulių są
jungos 90-mečio įkūrimo ir šaulių są
jungos tremtyje 55 metų atkūrimo 
sukakčių minėjimą-pokylį š. m. spalio 
10 d., šeštadienį, 6 vai. v. Šaulių na
muose, 2417 W. 43th Street, Chicago, 
IL 60632. Tel. pasiteiravimui: 773-434 
-3713.

♦Spalio 10 d., šeštadienį, 5:30
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje,v
PLC vyks dailininko Rimo Čiurlionio 
parodos atidarymas.

Rimas Čiurlionis

♦Spalio 11 d. 1 vai. p. p. Lietuvos
Dukterys ruošia iškilmingus meti
nius pietus, kurie įvyks „Camelot” 
restorane, 8624 West 95th St., Hicko
ry Hills. Kviečiame visą lietuvišką vi
suomenę savo dalyvavimu prisidėti 
prie šios organizacijos kilnių labdaros 
darbų. Vietas užsisakyti galite pas
kambinę Gražinai Kazėnienei tel.-: 
630-272-9131 ir Aldonai Rukuižienei 
tel.: 708-499-4845.

♦Ziono parapija kviečia jus daly
vauti organizuojamame renginyje — 
europietiško futbolo žaidime tarp 
„Chicago Fire” ir „Chivas USA”, kuris 
vyks spalio 22 d. 7 vai. v. Toyota Park, 
(71st St. ir Harlem Avė. sankryža). 
Daugiau informacijos rasite tinklala
pyje: www.chicago-fire.com arba tel.:
708-738-3262 (Dianą Barth).

♦JAV LB New York apygarda ir
LR generalinis konsulatas New York 
spalio 4 d. 3 vai. p. p. maloniai kviečia 
visus į ansamblio „Vaivorą” ir solistės 
Irenos Milkevičiūtės koncertą Our 
Lady of Mount Carmel viršutinėje 
bažnyčios salėje (prie Apsireiškimo 
parapijos), 275 North Eight Street, 
Brooklyn, NY. Kaina - 25 dol. Bilietus 
prašome užsisakyti iš anksto tel.: 516- 
353-1229 arba tinklalapyje:

president@nylithuanian. org

♦Spalio 18 d., sekmadienį, 1 vai.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno patalpose, 
Putnam, liaudies instrumentinio an
samblio „Vaivorą” ir solistės Irenos 
Milkevičiūtės koncertas. Dėl papildo
mos informacijos kreiptis į Angelę Jo- 
nynienę (New Britain) tel.: 860-828- 
9954; Danutę Grajauskienę (Har
tford) tel.: 860-657-9067; Vytautą 
Petruškevičių (Waterbury) tel.: 203- 
757-9382; Džiną Inkratienę (New 
Haven) tel.: 203-768-7344 ir Žydrūną 
Gimbutą (New Haven) tel.: 203-314- 
4645. Renginį ruošia Rytinio 
Connecticut apylinkė ir Connecticut 
apygarda.

♦Š. m. „Draugo” rugsėjo 24 d.
numeryje straipsnyje „Jei kam seka
si, tai jau sekasi” (10 psl.) įsivėlė klai
da. Darius ir Girėfias buvo Pirmojo 
pasaulinio karo dalyviai, o ne Ant
rojo, kaip teigiama straipsnyje.

Redakcija

DĖMESIO! DĖMESIO!

Knygos „‘Draugui’ -100. Už tikėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės, tu
rėjusios būti spalio 4 d., sekmadienį, Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, nukeliamos vėles
niam laikui.

Skaitytojams primename, kad DRAUGO ŠIMTMEČIO POKYLIS vyks spalio 
17 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje 8900 Archer Avė., Willow 
Springs, IL 60480. Garbės svečias prof. Vytautas Landsbergis.

Kokteiliai - 5 vai. p. p., vaišės - 6 vai. v.
Bilietus (100 dol. asmeniui) galite nusipirkti internetu per saugią 

„Paypal” sistemą, atsiskaitant su kreditine kortele (daugiau informacijos ra
site „Draugo” svetainėje adresu: www.draugas.org) arba „Draugo” adminis
tracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

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

Susitikimas su JAV Kongreso nariu

Dr. R. Vitas (kairėje) su JAV Kongreso nariu McCotter š. m. rugsėjo 27 d. PLC.
Andriaus Stankaus nuotr.

v
S. m. rugsėjo 27 d. Bočių menėje, 

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, įvy
ko susitikimas su JAV Kongreso na
riu respublikonu Thaddeus McCotter 
iš Michigan vaistuos. Kviestiniame 
renginyje dalyvavo 30 mokslininkų 
bei politinių veikėjų, tarp jų ir lie
tuvių Rotaiy klubo atstovai, lietuviai, 
ukrainiečiai, lenkai bei armėnai iš 
Illinois ir Michigan valstijų. Susitiki
mą su Kongreso nariu suorganizavo 
McCotter štabo viršininkas Andrius 
Anužis. Pasitarimą atidarė lietuvių 
respublikonų veikėjas Sigitas Vazne- 
lis, renginį vedė ALT’o pirmininkas 
advokatas Saulius Kuprys.

Susitikime su McCotter dalyva
vęs Lituanistikos tyrimo ir studijų

IŠLAIKYKIME LIETUVYBĖS ŽIDINIUS
Spalio mėnesį Čikagos arkivyskupijoje skaičiuojami šv. Mišių lankytojai. 

Raginame visus lietuvius kuo gausiau dalyvauti šv. Mišiose artimiausioje lie
tuviškoje šventovėje, kur po Mišių galėsime susiburti ir pabendrauti parapijos 
salėse.

Šv. Mišios sekmadieniais lietuvių kalba vyksta:

Šv. Antano parapijoje (Cicero)
Sekmadieniais 9 vai. r.
1510 South 49th Court, Cicero IL
Tel.: 708-652-0231
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (Marųuette Park)
Sekmadieniais 10:30 vai. r.
6858 South Washtenaw Avenue, Chicago IL
Tel.: 773-776-4600

Svč. Marijos Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje (Brighton 
Park)

Sekmadieniais 10 vai. r.
2745 West 44th Street, Chicago IL
Tel.: 773-523-1402

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (Lemont)
Sekmadieniais 9 vai. r.; 11 vai. r.; 6 vai. v.
14911 West 127th Street, Lemont IL
Tek: 630-257-5613

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija

centro vicepirmininkas dr. Robertas 
Vitas paminėjo keletą JAV politiko 
paliestų temų. Tai: priešraketinių 
ginklų sistemos atšaukimas ir dėl to 
atsiradusi didelė spraga Rytų Euro
pos gynime; dabartinės JAV adminis
tracijos naivumas užsienio politikos 
bei gynybos klausimais; JAV politikų 
pasaulio istorijos neišmanymas ir tų 
pačių klaidų kartojimas; JAV įvaizdis 
pasaulyje; žiniasklaidos vengimas 
kalbėti apie Rusijos, Irano, Venesue
los neigiamą veiklą; Rusijos ir Gruzi
jos karas, įvykęs prieš daugiau nei 
metus. JAV Kongreso narys ragino 
sugrįžti prie Ronald Reagan politikos 
- taikos per stiprybę.

„Draugo” info

Buvusi liaudies šokių grupės „Suktinis" vadovė Salomėja Strižigauskienė grįžo 
gyventi į Lietuvę. Ji rašo, kad Lietuvoje jai patinka, kad vis dar negali atsi
džiaugti Lietuvos gamta ir kvapais.
Salomėja (dešinėje) su dukra Berta „Lokės pėdos" nuotykių parke, skirtame 
mėgstantiems aktyvų poilsį. Asmeninio albumo nuotr.

http://www.chicago-fire.com
http://www.draugas.org

