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•Sportas. Futbolas. ŠAL-
FASS ir pasaulio sporto
naujienos (p. 2, 8)
•Kantrybė turi ribas (p.
3)
•Čikaga šventė Evangeli-
jos paskelbimo ir Lietu-
vos vardo 1000-metį (p.
4–5)
•Ar didysis ,,Varpas” nu-
stos skambėjęs? (p. 8)
•Atsiminimai (112) (p. 9)
•Uždarysime ar išlaikysi-
me ,,Margutį II”? (p. 10)
•Tamošaičių paroda J.
Monkutės-Marks muzie-
juje (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, spalio 29 d. (BNS).
Tarptautinio Vilniaus oro uosto teri-
torijoje atliekant žemės gręžimo dar-
bus aptikti nuo Antrojo pasaulinio
karo užsilikę 3 priešlėktuviniai šovi-
niai.

Maždaug 20 cm ilgio neiššautus
šovinius žemę gręžęs grąžtas užka-
bino prie geležinkelio linijos, vedan-
čios į oro uosto teritoriją. Ši vieta yra
atokiau nuo kilimo-tūpimo tako, to-
dėl nei skrydžiams, nei keleiviams
pavojus kilęs nebuvo.

Vieta, kur rasti šaudmenys, sau-
goma, žemės gręžimo darbai šiuo me-
tu sustabdyti.

Maskva, spalio 29 d. (ELTA) –
Lietuvių teatro režisierius, Maskvos
J. Vachtangov akademinio teatro va-
dovas Rimas Tuminas apdovanotas
Tūkstantmečio žvaigžde už Lietuvos
vardo garsinimą. Šį Užsienio reikalų
ministerijos garbės ženklą režisieriui
įteikė Maskvoje besilankantis Lietu-
vos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas.

Pasak V. Ušacko, R. Tuminas yra
viena iškiliausių kultūros asmenybių
Lietuvoje ir už jos ribų, pelniusi gar-
bingus tarptautinius teatro apdova-
nojimus.

,,R. Tuminui pradėjus dirbti
Maskvos J. Vachtangov teatre Lietu-
vos, kaip teatro šalies, vardas sustip-
rėjo, išaugo domėjimasis Lietuvos
teatro mokykla ir Lietuva apskritai”,
– sakė ministras V. Ušackas.

Apdovanojant teatro režisierių
Lietuvos ambasadoje Maskvoje daly-
vavo J. Vachtangov teatro aktoriai,
Rusijos žiniasklaida ir Lietuvių
Bendruomenės atstovai.

R. Tuminas 1990 m. Lietuvoje
įkūrė Vilniaus mažąjį teatrą, nuo 2007
m. vadovauja J. Vachtangov teatrui.

Belgijos karalius si∆lo Lietuvai
savo šalies paramâ

Seimo pirminink∂ susitiko su JAV ambasadore

Briuselis, spalio 29 d. (ELTA) –
Lietuvai gali būti labai naudingos
belgų technologijos branduolinės
energetikos, atliekų deginimo ir su-

skystintų dujų srityse, teigė prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė po susitiki-
mo su Belgijos Karaliumi Albertu II.

Lietuvos vadovė po susitikimo su
Belgijos monarchu sakė, jog karalius
yra gerai informuotas apie padėtį
Lietuvoje ir mūsų šalies įvykius.

Karalius Albertas II, suprasda-
mas energetinės Lietuvos nepriklau-
somybės svarbą, pasiūlė Lietuvos
prezidentei plačiai pasaulyje žinomų
belgų specialistų energetikų paramą ir
apmokymus Lietuvos specialistams.

Belgijos Karalystėje viešinti Lie-
tuvos prezidentė Briuselyje susitiko
ir su ministru pirmininku Herman
van Rompuy. D. Grybauskaitė belgus
pakvietė dalyvauti atviruose energe-
tikos projektų konkursuose, kuriuos
skelbs Lietuva. Pasak valstybės va-
dovės, belgų technologijos suskystin-
tų dujų srityje gali užtikrinti dujų tie-
kimo kitą šaltinį.

,,Tai labai nedaug investicijų
reikalaujantis projektas ”, – sakė pre-
zidentė.

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) – Sei-
mo pirmininkė Irena Degutienė tei-
gia, kad vien strateginių politinių
santykių tarp JAV ir Lietuvos nepa-
kanka, būtina skatinti ekonominį
bendradarbiavimą.

,,Tikiuosi, kad JAV verslas gali
daug daugiau investuoti Lietuvoje”, –
Seime susitikusi su JAV ambasadore

Anne E. Derse sakė I. Degutienė.
Parlamento vadovės nuomone,

JAV ypač galėtų dominti informaci-
nių technologijų, lazerių technologijų
ir biotechnologijų sektorių pasieki-
mai Lietuvoje.

Seimo pirmininkė per susitikimą
pabrėžė, kad Lietuva nuo pat Nepri-
klausomybės atkūrimo vykdė nuo-

seklią užsienio politiką, kurios vienu
iš svarbiausių uždavinių buvo strate-
ginės partnerystės ryšiai su JAV. Par-
lamento vadovės nuomone, šiandien
būtina ir toliau laikytis strateginių
Lietuvos užsienio politikos uždavinių
ir tęsti pradėtus darbus, ypač saugu-
mo stiprinimo srityje.

Nukelta į 6 psl.

R. Tuminui îteikta Tùkstantmeçio žvaigždè
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R. Tuminas yra pastatęs daugiau kaip
40 spektaklių Lietuvoje ir Rusijoje.

URM - Eltos nuotr.

Vilniaus oro uoste
rasta šaudmen¨

Maskva, spalio 29 d. (ELTA) –
Paspartinti Lietuvos ir Rusijos bend-
radarbiavimo sutarčių dėl pasienio
judėjimo, kapų priežiūros, metrologi-
jos, standartizacijos ir atitikties įver-
tinimo rengimą ir pasirašymą sutarė
susitikę Lietuvos ir Rusijos užsienio
reikalų ministrai.

Maskvoje viešintis užsienio rei-
kalų ministras V. Ušackas susitikime
su Rusijos užsienio reikalų ministru
Sergej Lavrov aptarė ir kitus Lietu-
vos ir Rusijos dvišalio ir daugiašalio
bendradarbiavimo klausimus.

Ministrai pažymėjo, kad reikia
plėtoti dalykiškus ir konstruktyvius
dvišalius santykius ir kurti naują pa-
lankesnę politinę tarpusavio aplinką.

V. Ušackas pabrėžė, kad svar-
biausia Lietuvai ir Rusijai yra kartu
siekti konkrečių rezultatų, kurių
naudą pajustų abiejų šalių piliečiai.
Tokius abipusiškai naudingus rezul-
tatus, anot ministro, galėtų suteikti
nekliudoma prekyba, prekių gabeni-
mo srautų plėtojimas, prekybinio ir
ekonominio bendradarbiavimo ska-
tinimas, palengvintas vizų režimas.

Prezidentė D. Grybauskaitė Briusely-
je susitiko su Belgijos karaliumi.

Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Maskvoje aptarti Lietuvos
ir Rusijos santykiai
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Į Lietuvą reguliariu paõtu 
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Paskutinis spalio mėnesio savait-
galis buvo vienas juodžiausių ,,Litua-
nicos” rudens sezone. Jau šeštadienį
„Lituanicos” veteranai nusileido
„Eagles” komandai 1:2. Sekmadienį
Schwaben Center aikštėje, Buffalo
Grove, IL, pirmieji pasirodė lietuviai,
kurie išmėgino jėgas su „Metropo-
litan” lygos „Major” divizijos „Zrins-
ki” komanda. Nepaisant to, kad šią
komandą turėtų sudaryti kroatai, joje
buvo galima matyti ir juodaodžių ir
meksikiečių, kurie yra samdomi, no-
rint komandą išvesti iš atsiliekan-
čiųjų grupės.

Lietuviams prieš tokią komandą
kovoti buvo nelengva. Nors 8-ąją
žaidimo minutę mūsiškis Audrius
Zinkevičius išvedė ,,Lituanicą” į prie-
kį 1:0, tačiau iki kėlinio pabaigos
varžovai pajėgė nuginkluoti mūsų
vartininką Irmantą Šatą ir rezultatą
išlyginti.

Po pertraukos „Lituanicos’’ gy-
nybos grandis žaidė neužtikrintai
(visada pavėluodavo prie kamuolio),
tad „Zrinski” pirmavo 3:1. Bet lietu-
viai nenuleido rankų ir rimtai kelis
kartus pagrasino varžovams. Linas
Jakovlevas, atsidūręs vienas prieš
„Zrinski’’ vartininką, nepajėgė savo
pastangų vainikuoti įvarčiu. Tačiau
tai padaryti pavyko Nidijui Puško-
riui, sušvelninusiam rezultatą iki 2:3.
Vėliau sekė dar vienas lietuvių pra-
siveržimas, tik gaila, kad jis neatnešė
išlyginamojo įvarčio. Tai būtų buvu-
sios 5-osios mūsiškių lygiosios rudens
sezone.

Komandos treneris Algis Gro-
chauskas džiaugėsi, kad tarp žaidėjų
atsirado draugiška nuotaika, galinti
padėti mūsiškiams laimėti pasku-
tines rudens sezono rungtynes lap-
kričio 1 d. 2 val. p. p. aikštėje prie Pa-
saulio lietuvių centro, Lemont.

Lietuvių varžovai – „Vikings” ko-
manda, praėjusį sekmadienį įveikusi
„Sockers” 3:2, laimėjo pirmuosius 3

taškus, bet dar vis stovi paskutinėje
vietoje.

Kitų „Major” divizijos sekmadie-
nio rungtynių rezultatai: „Schwa-
ben” – „Maroons” 1:1, „Eagles” –
„Green-White” 3:1, „Belgrade” –
„United Serbs” 1:1.

Beje, „Lituanicos” dublerių vie-
nuolikė nusileido „Zrinski” duble-
riams 1:4. 

Dabartinė „Major” divizijos ko-
mandų padėtis:

1. „Eagles”            8,   24–4,   21;
2. „Schwaben”       8,   17–8,   19;
3. „United Serbs”  8,   12–16, 14;
4. „Maroons”         8,   14–10, 13;
5. „Zrinski”           8,     9–10, 12;
6. „Green-White”’  8,    10–9,   12;
7. „Belgrade”         8,     8–12,  7;
8. „Sockers”           8,     6–14,  5;
9. „Lituanica”        8,   10–18,   4;
10. „Vikings”         8,     7–16,   3.

Bus žaidžiama salėje

Pasibaigus šioms pirmenybėms,
lapkričio 7 d. prasidės Lietuvių lygos
rungtynės salėje. Šios lygos rungty-
nėse dalyvaus 6 komandos.

Tikimasi, jog iš dalyvausiančių
varžybose klubų surinkti registra-
cijos mokesčiai padės vyrų komandai
sumokėti „Metropolitan’’ lygos salės
futbolo pirmenybių mokestį. Kadangi
daug lėšų panaudota aikštei prie PLC
įrengti, tai dabar klubo kasa yra tuš-
čia, yra kreipiamasi pagalbos į futbo-
lo gerbėjus.

Aukas futbolininkų reikalams
galima siųsti PLC adresu: 14911 127
St. Lemont, IL 60439, ant voko pa-
žymint, kad tai skiriama ,,Liths
Soccer” klubui. Kadangi daug klubo
pinigų buvo sunaudota minėtai aikš-
tei įrengti, dabar aukos šiam kitais
metais pasiryžusiam švęsti savo
gyvavimo 60-metį futbolo klubui
(vieninteliam tokiam Š. Amerikoje)
yra labai reikalingos.

Susirūpinusi nepaliaujamai
krentančiu popierinės spaudos
skaitytojų, ypač jaunų, skai-
čiumi, Prancūzijos valdžia nu-
sprendė pasiūlyti nemokamai
metams užsisakyti apie 60 šalies
leidinių. Šia naujove, pavadinta
,,Mano nemokamas laikraštis”
(,,My Free Newspaper”), galės
pasinaudoti žmonės nuo 18-kos
iki 24-erių metų. Pristatydamas
sumanymą Prancūzijos kultūros
ministras Frederic Mitterrand
teigė, jog jaunesnių skaitytojų
atgavimas yra ypač svarbus
spaudos išlikimui bei jos pilie-
tinei savimonei. Prancūzų ,,išra-
dimas” nėra jokia naujovė. Ne-
mokamai dienraštį dalijo ir
,,Draugas” į JAV po Antrojo pa-
saulinio karo atvykusiems dy-
pukams. Didžioji jų dauguma
tapo ištikimais ,,Draugo” skaity-
tojais. 

Vyr. redaktorė 
Dalia Cidzikaitė

,,LITUANICOS’’ FUTBOLININKAI VĖL PRALAIMĖJO

ÕALFASS praneõa

Čikagos „Fire” pateko į
atkrentamąsias varžybas

„Fire” profesionalų futbolo ko-
manda spalio 22 d. savoje aikštėje
įveikusi „Chivas USA” komandą 1:0,
jau penkti metai iš eilės pateko į at-
krentamąsias varžybas. Toyota Park,
Bridgeview, IL įvykusiame paskuti-
niame reguliarių varžybų susitikime,
lyjant lietui, 17,537 žiūrovai buvo lai-
mingi, kai „Fire” žaidėjas  Meksikos
rinktinės narys C. Blanco įmušė per-
galę ir kelialapį į atkrentamąsias
varžybas atnešusį įvartį.

Vienas iš šių rungtynių teisėjų
buvo lietuvių kilmės Peter Balčiūnas.

„Fire” su 45 taškais yra MLS ly-
gos Rytų grupės antroje vietoje, tri-
mis taškais pralenkdama New En-
gland „Revolution” vienuolikę su joje
žaidžiančiu lietuviu Edgaru Jankaus-
ku. Su šia komanda čikagiečiai susi-
tiks pirmose Rytų konferencijos pus-
finalio rungtynėse lapkričio 1 d. 1
val. p. p. Gilette stadione, Foxbo-
rough, MA. Antrasis susitikimas
įvyks lapkričio 7 d. 7:30 val. vak.
Toyota Park.

Airijos lietuviai sušelpė
Vilniaus „Žalgirio” 

futbolo klubą
Dubline įvykusiame Airijos Lie-

tuvių Bendruomenės suorganizuo-
tame paramos vakare, kuris buvo
skirtas Vilniaus „Žalgirio” futbolo
klubui paremti, buvo surinkta tūks-
tantis eurų. Šiame renginyje buvo
paminėti šio anksčiau geriausio Lie-
tuvos futbolo klubo istorijos faktai,
prisiminti geriausi visų laikų klubo
žaidėjai.

Renginyje skambėjo Gyčio Paš-
kevičiaus daina „Šiam pasauly visko
būna”. Publika dainavo kartu, taip
pat skandavo „Žalgiris, Žalgiris, Žal-
giris!”

Paramos vakarą „Žalgiriui” su-
rengė Airijos LB, o su susidariusia
liūdna „Žalgirio” padėtimi susirinku-
sius supažindino Airijos LB pirm.
Ridas Beliajavas.

Du lietuviai gerai
pasirodė Lenkijoje

Lodzės „Widzew” komandoje se-
kasi dviem Lietuvos rinktinės žaidė-
jams – Darvydui Šernui ir Mindaugui
Pankai. Jų komanda sekmadienį įvei-
kė Pruškovo „Znicz” komandą net
7:0. Šernas į varžovų vartus įmušė
net 3 įvarčius, o Panka – vieną.

Marijampolės  „Sūduva”
Baltijos lygos ketvirtfinalyje

„Sūduvos” futbolo vienuolikė,
trečiadienį Estijoje sužaidusi lygio-
siomis (1:1), pateko į kitą ratą. Ma-
rijampolės klubas namuose estus
buvo nugalėjęs 2:0, ir pagal bendrą
įvarčių santykį išėjo į tolimesnį ratą
ir kovos dėl apdovanojimų.

2009 m. visuotinis ŠALFASS suvažiavimas
Visuotinį 2009 m. Šiaurės Ameri-

kos lietuvių fizinio auklėjimo ir spor-
to sąjungos (ŠALFASS) suvažiavimą
šaukia šios organizacijos Centro val-
dyba lapkričio 21 d., šeštadienį, Cle-
veland (OH) Lietuvių namuose (877
E. 185-th St., Cleveland, OH 44119.
Tel. pasiteirauti: 440-669-4145). Su-
važiavimo pradžia – 11 val. ryto. 

Pagal ŠALFASS statutą suvažia-
vime sprendžiamuoju balsu dalyvauja
visų Sąjungoje registruotų sporto
klubų rinktieji atstovai, jų pirmi-
ninkai arba įgaliotiniai, ŠALFASS
rinktieji bei skirtieji pareigūnai, mū-
sų organizacijos garbės nariai. 

Patariamojo balso teise dalyvauti
kviečiami su sportu susiję darbuoto-
jai, fizinio auklėjimo mokytojai, spor-
to veteranai, lietuviškų organizacijų,
ypač jaunimo, bei spaudos atstovai ir
visi lietuvių sportiniu judėjimu besi-
domintys asmenys. 

Išsami informacija pranešama
sporto klubams bei ŠALFASS parei-
gūnams. Organizacijos ir asmenys,
norintys gauti smulkesnės informaci-
jos ar teikti siūlymus, prašomi kreip-
tis į ŠALFASS Centro valdybos pir-
mininką Lauryną R. Misevičių (37
Elliot Pl., Edison, NJ 08817; tel.: 732-
317-9195, el. paštu: larrykaunas@
yahoo.com) arba į Sąjungos gen. sek-
retorių Algirdą Bielskų (18621 Neff
Rd. Rm. C-208, Cleveland, OH 44119;
tel.: 216-481-3785, el. p.: vciurlionis
@msn.com). 

Šeštadienio vakare neteks nuo-
bodžiauti, nes puikiai žinomas, spe-
cialiai iš Lietuvos atvykstantis coun-
try žanro dainininkas, gitaristas, bar-
das Virgis Stakėnas surengs įdomų,
nuotaikingą koncertą Lietuvių namų
auditorijoje. Pradžia – 7 val. vakaro.
Visi kviečiami apsilankyti. 

ŠALFASS Centro valdyba

Lietuvos rinktinės futbolininkai, žai-
džiantys Lenkijoje, stebina lenkus ge-
ru žaidimu: D. Šernas (k.) su M. Panka.
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KÊSTUTIS PETRAUSKIS 

Devyni iš dešimties Lietuvos gy-
ventojų mano, kad reikalai pastaruo-
ju metu mūsų šalyje iš esmės krypsta
į blogąją pusę. Beveik du trečdaliai
nurodo, kad jų šeimos finansinė pa-
dėtis blogėja. Tokius duomenis patei-
kia rinkos ir viešosios nuomonės ty-
rimų kompanija „Baltijos tyrimai”.

Kitos visuomenės nuomonės ty-
rimų kompanijos „Vilmorus”, kas
mėnesį tiriančios piliečių pasitikė-
jimą valstybės įstaigomis, politikais,
partijomis, apklausos rodo, kad pag-
rindinės valdančiosios partijos – Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų – vertinimas beveik ne-
mažėja. Kodėl, nepaisant sunkios
ekonominės padeties, konservatoriai
nepraranda populiarumo? Matyt,
dauguma žmonių supranta, kad
Lietuvos, kaip ir jos kaimynių, eko-
nominė padėtis yra sudėtinga, todėl
jokia valdžia ar partija negali padary-
ti stebuklo ir greitai pagerinti gyve-
nimo.

Nors visa viešoji erdvė užpildyta
„gelbėtojų“ šūkių, kad valdžia priva-
lo mažinti mokesčius, šiukštu negali
karpyti atlyginimų, socialinių iš-
mokų, turi daugiau skolintis, sudary-
ti išskirtines sąlygas vieniems ar
kitiems verslams, blaivus protas nu-
gali, tokie „argumentai” piliečių,
regis, neįtikina. Kita vertus, tai ne-
reiškia, kad žmonės, suprasdami su-
dėtingą ūkio būklę, nemato dvigubų
valdžios reikalavimų, piktnaudžiavi-
mo tarnybine padėtimi faktų, Vyriau-
sybės klaidų ir veiklos imitacijos.

Štai kilus skandalui dėl Seimo
narių parlamentinei veiklai naudo-
jamų lėšų, premjeras Andrius Kubi-
lius tokį elgesį pavadino nepriimtinu
ir pareiškė, kad jį reikia nutraukti
„radikaliausiu būdu”. Argumentuo-
damas, kad būtina mažinti socialines
išmokas, Kubilius pripažino, kad jam
„nelabai patinka” ir faktai, kai aukš-
to rango kai kurių ministerijų atsto-
vams keliami atlyginimai. Tai kodėl
delsiama ir „radikaliausiu būdu”
neįvedama tvarka ministro pirmi-
ninko tarnyboje, ministerijose, kur
ministrai vis dar moka paslėptus at-
lyginimus priedais? Kiek būta pa-
reiškimų, kad jokios premijos sunk-
mečiu nebus mokamos. Tik ne Seimo
kanceliarijoje. Už nuopelnus, už kuk-
lų jubiliejų. Kas tai – ne dvigubi rei-
kalavimai?

Žmones piktina, kad valdžia,
viešai skelbianti nepakantumą išlai-

davimui, piktnaudžiavimams, taiks-
tosi su vadovų prasižengimais. Štai
vidaus reikalų ministras pūtėsi, net
atsistatydinti žadėjo, jei bus mažina-
mas policininkų darbo užmokestis.
Bet tuo pat metu „nepastebėjo”, kaip
egzotiškon kelionėn į Singapūrą
išsiruošė keli aukšti valdininkai, kaip
pasieniečių vadai lyg savu naudojasi
tarnybiniu transportu. Menkniekiai?
Bet daug pasakantys apie valdžia-
žmogių mentalitetą.

Kai nesugebama sutramdyti vir-
šininkų, pradedama pamėgdžioti
veikla. „Valstybės tarnautojai turi
visas socialines garantijas, tačiau
nėra tiesiogiai susiję su konkrečiais
veiklos rezultatais. Todėl mes mano-
me, kad reikėtų įvesti kitokią – kon-
traktinę – valstybės tarnybą”, – pa-
reiškė ministro pirmininko kancleris
Deividas Matulionis, pristatydamas
mistinį sumanymą įvesti „sutartis”
valstybės tarnautojams. Gal prem-
jeras, Vyriausybė pirmiausia galėtų
pareikalauti atsakomybės ir rezul-
tatų iš ministrų, jiems pavaldžių
įstaigų, įmonių vadovų, o paskui jau
imtis eilinių biurokratų?

Po laimėtų rinkimų JAV prezi-
dentas Barack Obama burdamas sa-
vo komandą pareiškė, kad sieks kabi-
netą sudaryti iš varžovų. Tam, kad
būtų išgirsta kita nuomonė, kad dis-
kusijos leistų priimti geriausią spren-
dimą. Ar premjeras Kubilius ir jo
aplinka girdi kitas nuomones? Dar
prieš metus Lietuvos banko Ekono-
mikos departamento vadovas Rai-
mondas Kuodis sakė, kad siūlomas
būsto atnaujinimo planas neveiks,
bankai pinigų neskolins. „Dabartinė
būsto atnaujinimo sistema neveikia,
man ji panaši į negyvą žmogų, kuris
yra tampomas po rinkos aikštę, mėgi-
nama jį šlakstyti vandenėliu, padary-
ti, kad jis kažkaip prisikeltų, piktina-
masi, kad aplinkiniai žmonės nepade-
da. Manau, kad kuo daugiau reikės
laiko tai suprasti, tuo vėliau pradės
veikti ekonomikos skatinimo pla-
nas”, – taikliai Vyriausybės šūkius
nuvainikavo ir ekonomistas Gitanas
Nausėda. Bet ar tai išgirs ministrų
kabinetas?

Kartais susidaro įspūdis, kad
specialiai didinamas žmonių nepa-
sitikėjimas valstybe. Būdami opozici-
joje konservatoriai aštriai kritikavo
Valstybės saugumo departamentą.
Praėjusią savaitę Darius Kuolys pa-
skelbė, kad Lietuvos saugumas seka
žurnalistus, kritikavusius Vytauto
Pociūno bylos tyrimą. Sankcijas, kad
nekiltų triukšmas, VSD gauna Šiau-
lių teismuose. Bet kurioje šalyje po
tokių žurnalistų sekimo faktų pa-
viešinimo būtų kilęs skandalas. Lie-
tuvoje apsimetama, kad nieko ne-
įvyko. Ar premjerui, prezidentei be
biudžeto karpymo bent kiek rūpi
svarbiausios piliečių laisvės, demok-
ratijos vertybės?

Taip griaunamas pasitikėjimas
valdžia, o jį prarandant valdančiajai
koalicijai vis sunkiau bus priimti
sprendimus. Negelbės nei Darbo par-
tijos parama, nei beviltiškas opozici-
jos pakrikimas. Žmonės supranta,
kad ekonomikoje greitų stebuklų val-
džia nepadarys. Bet rinkėjų kantrybė
turi ribas, stebint, kaip valdžia sau
taiko kitokius darbo, elgesio, atsako-
mybės reikalavimus.

„Valstiečių laikraštis”

KANTRYBĖ TURI
RIBAS

Parašęs „Draugui” gana nepriekabų straipsnį apie Nobel taikos
premijos užkulisius, pastebėjau, jog nuomonės, kad prezidentas
Barack Obama tikrai užsitarnavo tos premijos arba kad ta premi-

ja buvo skirta jam taikos labui dar nieko ypatingo nenuveikus, spaudoje
dar labai įvairuoja. Jokių tuo klausimu atliktos apklausos rezultatų dar
neteko matyti, įvairiai į tai atsiliepia ir patys premijos komiteto nariai.

Kaip labai retai atsitinka, šį kartą net keturi iš penkių komiteto narių
rado reikalą savo nutarimą teisinti viešai, tvirtindami, kad Obama tos
premijos užsitarnavo ir kad tai buvo nutarta vienbalsiai. Komiteto pirmi-
ninkas Thorbjorn Jagland gynė nutarimą, sakydamas, jog Obama pas-
tangų dėka nesantaika tarp Vakarų ir Islamo pasaulio yra sumažėjusi. Tai
pasakęs, jis vis dėlto pridūrė: „Aš nesakau, kad nuo to pasaulis tapo sau-
gesnis, bet – įtampa sumažėjo.”

Ne visai taip galvojo sena komiteto veteranė Inger-Marie Ytterhorn,
sakydama: „Aš stebėjau televizijoje Obama veido išraišką, kai jis sakė pri-
imąs tą garbę, žadėdamas keliauti į Norvegiją priimti tos premijos. Su-
pratau, kad jis nebuvo labai laimingas.” Toliau ji aiškino: „Obama turi
daug savo krašto problemų, ir jos, atrodo, vis auga. Nedarbas, sveikatos
apdrauda, Afganistanas ir t. t.” Pats prezidentas kukliai prisipažino, jog
„premija nereiškia patvirtinimo, ką aš atlikau, bet tik įrodymą, kad Ame-
rikos valdžia eina geru keliu, siekdama užtikrinti visų tautų troškimus”.

Tuo tarpu vienas „Chicago Tribune” skaitytojas taip mintijo: „Oba-
ma premijos laimėjimas yra ne geresnis negu kokio rašytojo Pulitzer pre-
mijos laimėjimas, vos tik jam įteikus numatomo rašyti veikalo metmenis.”

Kai nemažai amerikiečių džiaugėsi JAV prezidento laimėta premija,
keistai atrodė, kad tokie Amerikos politiką visuomet kritikuojantieji Ku-
bos Fidel Castro, Venesuelos Hugo Chavez ir net Irano prezidento atsto-
vas ta proga Obama sveikino.

Nepatenkintass Nobel premijos komiteto sprendimais Švedijos vokie-
tis filantropas Jakob von Uexkull jau 1980 m. įkūrė „Right Livelihood
Foundation” (Teisaus pragyvenimo fondas) premiją, kuri tapo žinoma
kaip Nobel premijos pakaitalas. Šiemet tą premiją laimėjo net trys lau-
reatai: Rene Ngongo iš Kongo valstybės – už veiklą saugant Kongo tankią-
sias džiungles, pacifistė iš Naujosios Zelandijos Alyn Ware – už veiklą dėl
taikos ir australė Catherine Hamlin – už jos ilgametį pasiaukojantį žmo-
nių gydymą Etiopijoje. Visiems trims gruodžio 4 d. Švedijos parlamente
bus įteiktos 74,000 dol. vertės premijos.

Ne menkesnė atrodo, nors ir ne Nobel, yra kita norvegų 1991 m. skir-
ta taikos premija neseniai atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovui Vy-
tautui Landsbergiui. Paskirta jam beveik 3 mln. kronų suma yra naudo-
jama remti įvairias medicinos, gydymo, meno ir kitokias programas Lie-
tuvoje, tikint, kad socialinis skirtumas tarp turtingųjų ir skurstančiųjų
bus pagaliau ženkliai sumažintas. Kodėl taikaus laisvėjimo metais Lie-
tuvai vadovavęs Landsbergis tuomet negavo tikros Nobel taikos premijos,
taip ir liko neaišku. Gal, kad, kaip aukščiau minėjau, Nobel premijos ko-
miteto sprendimai iki šiol nebuvo viešai diskutuojami. Ironiška, kad 1990
m. Nobel taikos premiją gavo Sovietų  Sąjungos prezidentas Michail Gor-
bačiov, nieko veiksmingo nepadaręs, siekiant pristabdyti tuomet vykusį
karą Afganistane. Užuot Landsbergis, 1991 m. Nobel taikos premiją gavo
Burmos (dabar Myanmar) taikos aktyvistas  Aung  Suu Kyi, stengęsis sa-
vo krašte įvesti demokratiją ir kovojęs už žmonių teises.

Dar keistesnė yra taip vadinama nuo 1991 m. atsiradusi Ig Nobel pre-
mija. Kodėl toks keistas vardas? Jis kilęs iš lotyniško žodžio „ignobilis”,
reiškiąs kažką nežinomo ar tamsaus, o anglų kalbos vartosenoje įgijęs „že-
mo, gėdingo ar nekilmingo” prasmę. Tos organizacijos motto yra skirti
premiją tam, kam geriausiai pavyksta žmones prajuokinti, o po to leidžia
jiems susimąstyti.

Ig premijos yra suteikiamos kasmet per iškilmes Harvard University
teatro salėje. Nors jos yra humoristinės, jos turi ir tikslą – švęsti ką nors
nepaprasto, puoselėti vaizduotę ir skatinti žmonių domėjimąsi mokslais,
medicina ir technologija. Jų oficiozas yra mokslo-humoro-satyros žur-
nalas „Annals of Improbable Research” (AIR). Apie tai rašo ir labai rimta
spauda, kaip „The Wall Street Journal”, „Asahi Shimbun” ir kiti.

Ig Nobelio premijos buvo paskirtos ir žymiems politikams: Indijos Atal
Bihari Vajpayee ir Pakistano Nawaz Sharif. Abu ministrai pirmininkai
gavo Ig Nobelio premiją už „jų agresyviai taikingus atominių bombų sprog-
dinimus 1998 metais”. Prancūzijos prezidentas Jacques Chirac 1996 me-
tais laimėjo Ig Nobelio premiją už „Hiroshima bombardavimo 50 metų su-
kakties prisiminimą, sprogdinant prancūzų bombą Ramiajame vandenyne”.

2001 metais Ig Nobelio taikos premiją laimėjo ir mums gerai žinomas
Grūto parkas, kuris amerikiečių spaudoje buvo pavadintas „Sovietų
skulptūros sodu prie  Grūto parko”, kai lietuviai jį, berods, vadina „Stali-
no pasauliu”. Jį įsteigė šešiasdešimtmetis milijonierius Viliumas Mali-
nauskas, žinomas grybų verslininkas, investuodamas apie milijoną dol. ir
parką atidarydamas balandžio 1 dieną – tradicinę April Fool’s Day. Parke
yra apie 65 įvairiausių buvusių sovietų eros paminklų ir biustų, įskaitant
Lenino ir Stalino. Parko bendras motyvas yra pavaizduoti jau į praeitį
skęstantį sovietų laikų gulagą. Dėl jo tinkamumo ar reikalingumo yra
įvairiausių nuomonių.

2009 m. rugsėjo laidos „National” žurnale kritikuojami kartais pasi-
taikantys Nobel premiją laimėjusio mokslininko nereikšmingi tyrimai,
bet ten pat pripažįstama, kad ir iš tokių tyrimų kartais gimsta svarbūs
mokslo atradimai.

Dar kitoks žvilgsnis 
į Nobel taikos premijas 

ALEKSAS VITKUS

Po laimėtų rinkimų JAV
prezidentas Barack Obama
burdamas savo komandą
pareiškė, kad sieks kabi-
netą sudaryti iš varžovų.
Tam, kad būtų išgirsta kita
nuomonė, kad diskusijos
leistų priimti geriausią
sprendimą. Ar premjeras
Kubilius ir jo aplinka girdi
kitas nuomones?
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DALIA CIDZIKAITÈ

Lietuvos Evangelizacijos ir Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio šventė
aplankė ir Čikagos bei jos apylinkių
lietuvius. Ta proga iš Lietuvos atvyko
Kauno arkivyskupas, Lietuvos Vys-
kupų konferencijos pirmininkas Si-
gitas Tamkevičius, SJ. Jį atskiromis
dienomis Čikagoje lydėjo Lietuvos
Vyskupų konferencijos delegatas,
prelatas Edmundas Putrimas, Sau-
lius Kuprys, Juozas Polikaitis ir Ne-
rijus Šmerauskas.

Prasidėjusi spalio 23 d., penkta-
dienį, pasibaigusi spalio 25 d., sekma-
dienį, šv. Mišiomis Šv. Vardo katedro-
je, Čikagoje, šventė sutraukė gausų
būrį lietuvių ir kitataučių. Trijų die-
nų renginius įvairiose Čikagos apy-
linkėse – šiaurėje Mundelein mieste-
lyje įsikūrusioje seminarijoje, Gedi-
mino lituanistinėje mokykloje, lietu-
viams gerai žinomame Marquette
Park rajone Čikagos pietuose, Ziono
lietuvių evangelikų liuteronų parapi-
joje Oak Lawn, Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, Šv. Vardo katedroje, Či-
kagos centre – suplanavo ir įgyvendi-
no Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos
vardo tūkstantmečio Čikagoje komi-
tetas. Jį sudarė: ses. Regina Dubic-
kaitė, SSC, ses. Joanna Shainaus-
kaitė, SSC, ses. Teresė Papšytė, SSC,
ses. Laimutė Kabišaitytė, MVS, vysk.
Hansas Dumpys, kun. Valdas Aušra,
kun. Liudas Miliauskas, diak. Erika
Dilytė Brooks, Saulius Kuprys, Algis
Kazlauskas, Juozas Polikaitis, Jolita
Kisieliūtė-Narutienė, Irena Vilimie-
nė, Angelė Kavakienė, Vytas Stanevi-
čius, Mindaugas Baukus, Salomėja
Daulienė, Evelina Oželienė, Grasilda
Reinytė Petkienė, Audrius Remeikis,
Jūratė Variakojienė, Roma Kuprienė,
Irena Dirdienė, Antanas Paužuolis,
Gediminas Poviliūnas, Gintas Vasi-
liauskas ir Nerijus Šmerauskas.

Penktadienį ,,Draugo” redakcijo-
je apsilankęs arkivysk. Tamkevičius
džiaugėsi, jog jo dar praėjusiais me-
tais išsakytas pasiūlymas Čikagos

kardinolui Francis George, OMI pa-
minėti Lietuvos Evangelijos paskelbi-
mo ir Lietuvos vardo tūkstantmečio
jubiliejų Čikagoje išsipildė. Žodis tapo
kūnu. Arkivyskupas tiki, jog ši lietu-
viams krikščionims svarbi data ir jai
skirti renginiai buvo gera proga pa-
sakyti, jos esame gyvi, kad esame čia,
ir kartu priminti tokius dalykus,
kurie yra brangūs kiekvienai tautai.

Neatbaidė arkivysk. Tamkevi-
čiaus ir nemaža Čikagos ir jos apy-
linkių renginių gausa. Atvirkščiai, jo
nuomone, gerai, kad ta proga turė-
jome daugiau nei vieną renginį. ,,Juk,
– sakė jis, – tai tas pats, kaip Vilniuje
naujametinis fejerverkas – Vilniuje
gal ir gražu, bet jo nematė Vievio
žmonės.” Todėl tokius minėjimus
kaip tik visada reikia daryti ne tik
pačiose svarbiausiose vietose, bet ir
stengtis, kad jie pasiektų ir tolimiau-
sias vietas. ,,Jie pasieks, paskatins
pamąstyti tuos žmones, kurie kitaip
prie 1000-mečio gal ir nebūtų prisi-
lietę, nes ne kiekvienam fejerverkas
ar šokis vienodai prakalba”, – teigė
Tamkevičius.

Spalio 23 d., penktadienio, po-
pietę arkivyk. Tamkevičius praleido
,,Seklyčioje”, Marquette Park rajone,
kur jis susitiko su ,,Seklyčios” trečia-
dienio popiečių lankytojais ir svečiais.
Tos pačios dienos vakarą visus ti-
kinčiuosius pakvietė Ziono lietuvių
evangelikų liuteronų parapija, įsikū-
rusi Oak Lawn, IL. Čia įvyko ekume-
ninės ,,Taize” pamaldos, kuriose da-
lyvavo evangelikai liuteronai, evan-
gelikai reformatai ir katalikai: arki-
vysk. Tamkevičius, Ziono parapijos
kun. Valdas Aušra, Tėviškės parapi-
jos kun. Liudas Miliauskas, lietuvių
reformatų parapijos kunigė diakonė
Erika Dilytė Brooks, kun. Jaunius
Kelpšas ir kt.

Savo pamoksle kun. Aušra pri-
siminė ne tik Šv. Brunoną, bet ir pri-
minė tą šviesą, kuri buvo atnešta ar-
kivyskupo į Lietuvą, ir kuri neužgeso,
nepaisant to, kad kruvinas įvykis
turėjo ją užgesinti. Kalbėtojas paragi-
no šių dienų krikščionis skleisti tą
šviesą ir dar daugiau – neapsiriboti
šių trijų dienų švente, bet pasiimti
kankinių kraujo sėklos temą savo
gyvenimo apmąstymo šaltiniu. ,,Ir
šiandien mes turime tarp savęs kan-
kinių, nors gal ir nereikia jiems savo
kraujo pralieti. Ir šiandien būti tikru
krikščioniu yra sunku šitame pasau-
lyje, kuris nenori pripažinti kitų ver-
tybių, tik savo. Neškime tą Evange-
lijos šviesą už savo bažnyčių, už savo
tikėjimo bendruomenių ribų į pa-
saulį, skleiskime, nes tai yra Kelias,
Tiesa ir Gyvenimas”, – pamokslą bai-
gė kun. Aušra. 

Spalio 24 d., šeštadienio, rytą

Čikaga šventė Evangelijos paskelbimo ir
Lietuvos vardo 1000–metį
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Evangelizacijos šventė nusikėlė į
tolimąją šiaurę – Mundelein miestelį
bei jo prieigas. Arkivysk. Tamkevi-
čius važiavo į Gedimino lituanistinės
mokyklos 7-erių metų jubiliejų, kurio
metu ne tik susitiko su mokyklos va-
dovybe, mokytojais ir mokiniais, ste-
bėjo jų paruoštą meninę programą,
bet ir turėjo progą pabendrauti su
JAV Waukegan Lietuvių Bendruo-
menės nariais. Po to svečiai išskubėjo
į Mundelein kunigų seminariją. Čia
įvyko šv. Mišios, kurias atnašavo ar-
kivysk. Tamkevičius. 

Homilijoje arkivyskupas pasi-
džiaugė gerais Šv. Brunono Evange-
lijos atneštais vaisiais Lietuvoje.
Evangelizacijai turime pakankamai
geras sąlygas, sakė jis: valstybinėse
mokyklose dėstoma tikyba, valsty-
biniuose universitetuose ir kolegijose
ruošiami tikybos mokytojai, valsty-
binės gimnazijos turi teisę tapti kata-
likiškomis mokyklomis, prie VDU jau
20 metų veikia Teologijos fakultetas.
,,Todėl šiandien Bažnyčios uždavinys
yra gerai išnaudoti esamas sąlygas,
kad Evangelijos žinia pasiektų jau-
nus žmones”, – pabrėžė arkivysk.
Tamkevičius.

Po Mišių seminarijos konferenci-
jos salėje laukė meninė programa,
vaišės. 

Šeštadienio vakarą Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemont, IL, buvo su-
rengtas vakaras-susitikimas tema
,,Lietuvos tūkstantmetis – Europos
atradimas”, kuriame dalyvavo arki-
vysk. Tamkevičius ir Vilniaus univer-
siteto docentė dr. Irena Vaišvilaitė.

Šventę vainikavo spalio 25 d.,
sekmadienį, įvykusios šv. Mišios Šv.
Vardo katedroje. Mišias koncelebravo
kard. F. George, OMI, arkivysk. S.
Tamkevičius, SJ, prel. E. Putrimas,
prel. Jurgis Šarauskas, kun. Casimir
Garbacz, SVD, kun. Thomas Koys,
kun. Antanas Markus, kun. Kęstutis
Trimakas, kun. J. Kelpšas, kun. An-
tanas Gražulis, SJ, kun. Jonas Ku-
zinskas, kun. Vytas Memėnas, kun.
Arvydas Žygas, kun. Gediminas Jan-
kūnas, kun. Augustinas Kulbis, kun.
Edvardas Stočkus, kun. Samuel Rus-
sell, OSB, kun. Gediminas Num-
gaudis, OFM ir diak. Vitas Paškaus-
kas. Mišiose dalyvavo: evangeli-
kų liuteronų vysk. Hansas Dumpys,
evangelikų liuteronų kun. V. Aušra,

evangelikų liuteronų kun. L. Miliaus-
kas, evangelikų reformatų kun. diak.
E. Dilytė Brooks. Giedojo ,,Dainavos”
choras (vadovas Darius Polikaitis),
vargonavo Ričardas Sokas, grojo
lietuvių liaudies muzikos ansamblis
,,Gabija” (vadovė Genė Razumienė).
Po Mišių visų dalyvavusių laukė vai-
šės ir ,,Gabijos” koncertas katedros
parapijos salėje.

Savo homilijoje, skaitytoje Šv.
Vardo katedroje, arkivysk. Tamke-
vičius susirinkusiems priminė, jog
,,Lietuvos tūkstantmečio šventimas
kviečia mus žvelgti į dabartinio laiko
ženklus ir rinktis tikėjimo į Kristų
šviesą ar naujos, bet labai grėsmingos
pagonybės tamsą.” Pasak jo, naujoji
pagonybė siūlo iš žmogaus egoizmo
kylančią mirties kultūrą su pramogų,
pinigų ir valdžios kultu. Evangelijos
šviesa, atvirkščiai, skatina atmesti
bet kokius stabus, nors ir labai pa-
traukliai pristatomus, ir rinktis
Evangelinių vertybių kelią – tikėjimo,
vilties ir meilės kelią. 

Joks pasirinkimas, juo labiau
toks, nėra nei paprastas, nei lengvas.
,,Galime išlikti stiprūs tik būdami
drauge, tik saugodami savo parapijų
bendruomenes, bet būdami atviri vi-
siems, su kuriais gyvename, o ypač
atviri vieni kitų bėdoms ir skaus-
mui”, – sakė arkivyskupas. Jis kvietė,
kaip tas aklasis Bartimiejus, leistis
paliečiamiems gydomosios Jėzaus
Kristaus malonės, kad išgirstume
savo sielos gelmėje Viešpaties žo-
džius: „Tavo tikėjimas išgelbėjo ta-
ve.”

Arkivysk. Tamkevičius Evangeli-
jos paskelbimo ir Lietuvos vardo
1000–mečio programą Šiaurės Ame-
rikoje tęsia toliau. Toronto mieste,
Kanadoje, spalio 31 d., šeštadienį,
Evangelizacijos tūkstantmečio mi-
nėjime Prisikėlimo parapijoje skaitys
paskaitą „Šv. Brunono Misija ir
Evangelizacijos iššūkiai Lietuvos
Tūkstantmečio kontekste”.

Apie atskirus renginius ir susi-
tikimus ,,Drauge” dar rašysime. Šį
kartą siūlome visuose Evangelijos
paskelbimo Čikagoje renginiuose
apsilankiusio dienraščio fotografo
Jono Kuprio įamžintas šventės aki-
mirkas. 

Jono Kuprio nuotraukos
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Seimo pirminink∂ susitiko su JAV ambasadore

Lietuviai mieliau renkasi kitus 
oro uostus nei Rygâ�

Lietuvoje religin∂s laisv∂s 
yra gerbiamos 

Vilnius, spalio 29 d. (Lietu-
viams.com) – Iš oro vežėjų rinkos pa-
sitraukus pagrindiniam vežėjui
„flyLAL”, daugiausiai jo keleivių ati-
teko „Brussels airlines” (Belgija),
„Aer lingus” (Airija), LOT (Lenkija)
ir „Utair” (Rusija) oro linijoms. Taip
rodo kelionių agentūros „BPC Tra-
vel”, valdančios ir bilietų pardavimo
tinklalapį „Skrisk.lt”, duomenys.

„Nustojus iš Vilniaus skraidyti
‘flyLAL’, oro vežėjų rinka Vilniaus
oro uoste iš esmės pasikeitė. Mūsų
turimais duomenimis, gerokai išaugo
Belgijos, Airijos, Lenkijos, Rusijos ir
kitų užsienio valstybių oro linijų ke-
leivių skaičius. Mažiausiai augo ‘air-
Baltic’ keleivių skaičius. Tai liudija,
kad keleiviai yra linkę rinktis tiesio-
ginius skrydžius į Europą arba ieško
patogiausių jungiamųjų skrydžių”, –
sakė „BPC Travel” generalinis di-

rektorius Gvidas Aukštuolis.
„Tiesa, didžiausią dalį ir toliau

sudaro ‘airBaltic’ skrydžių bilietai –
šiai skrydžių bendrovei tenka beveik
40 proc. visų parduotų bilietų. Bet
daugiau pritraukti keleivių šiai bend-
rovei jau nebepavyksta”, – teigė G.
Aukštuolis.

Statistikos departamentui pra-
nešus, kad daugiausia keleivių atvy-
ko ir išvyko į Jungtinę Karalystę, Vo-
kietiją, Daniją ir Airiją, G. Aukštuolis
teigė, jog ši informacija patvirtina tie-
sioginius skrydžius siūlančių oro li-
nijų privalumus. Lietuvai neturint
pagrindinio vežėjo, mūsų šalies ke-
liautojai vis dažniau rinksis skry-
džius su Europos ar Rytų valstybių
oro linijomis, o ne skrydžius per Ry-
gą, nes keleiviai vis dažniau įvertina
laiko sąnaudas, tenkančias skry-
džiams per tarpinius oro uostus.

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) –
Prie Generalinės prokuratūros pike-
tavę Jungtinio demokratinio judėji-
mo (JDJ) atstovai teigia siekiantys iš-
reikšti nepasitikėjimą Lietuvos pro-
kuratūra. Tuo pačiu metu piketai
prie prokuratūrų vyko ir Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje,
Alytuje bei Telšiuose.

Piketuotojai skambino varpeliu
ir kvietė prokurorus ,,keltis ir dirb-
ti”. JDJ Vilniaus skyriaus pirminin-
kas Juozas Žilinskas teigė, kad judėji-
mo dalyviai susirinko į taikią akciją ir
neatmetė mitingo organizavimo gali-
mybės.

,,Šį kartą mes tik piketuojame.
Jei taip ir toliau bus, mes prašysim
leidimo mitingui ir surinksim tikrai
gausią Vilniaus visuomenę, kuri labai
nepatenkinta”, – teigė J. Žilinskas.

JDJ Vilniaus skyriaus pirminin-
kas taip pat išreiškė nusivylimą pro-
kurorų veiksmais vadinamojoje pedo-
filijos byloje. Jo manymu, atsakomy-
bę už prokuratūros veiksmus turėtų
prisiimti generalinis prokuroras Al-
gimantas Valantinas.

Šiaulių skyriaus pirmininkė Sa-
lomėja Jasudienė sakė, kad piketavu-
sius organizacijos narius palaikė ne-
mažai praeivių.

Londone pristatytas lyginamasis tyrimas

Prie prokurat∆r¨� – visuomen∂s piketai

H. Daktaras îtariamas îvairiais nusikaltimais

Vilnius, spalio 29 d. (Lietu-
viams.com) – Pastaruosius keturis
mėnesius Lietuvos ambasados prak-
tikantė Džiuliana Lukša, Vilniaus
Universiteto Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų instituto studen-
tė, rinko informaciją savo bakalau-
riniam darbui „Anglijos lietuvių ir
lenkų diasporų organizacinė struktū-
ra: lyginamoji analizė”.

Dž. Lukša susitiko ir apklausė
įvairių lietuvių ir lenkų giminingų or-
ganizacijų vadovus ir atstovus. Su-

rinkta informacija iš trisdešimties
veikiančių organizacijų. 

Tyrimas pristatytas Lietuvos
ambasadoje Londone. „Esu įsitikinęs,
kad tyrimo išvados sukels gerų
minčių ir sumanymų visiems, suinte-
resuotiems plėsti, gilinti ir aktyvinti
Jungtinės Karalystės lietuvių visuo-
meninį gyvenimą, įvairias jo formas
ir kryptis”, – sakė pristatymo metu
vykusioje diskusijoje dalyvavęs amba-
sados ministras patarėjas Ernestas
Grabažis. 

Atkelta iš 1 psl.
,,Lietuva jausis saugesnė, jei JAV

pavyks išlaikyti ir sustiprinti bendra-
darbiavimą su Europos Sąjunga, –
sakė I. Degutienė. 

Seimo pirmininkė pabrėžė, kad
šiandien būtina atsižvelgti į naujas
geopolitines ir ekonomines aplinky-
bes, ir drauge ieškoti naujų bendra-
darbiavimo formų.

,,Lietuvai ir mūsų žmonėms yra
labai svarbu jausti JAV palaikymą,
matyti realius bendradarbiavimo
įvairiose srityse ženklus. Esu įsitiki-
nusi, kad glaudesnis darbas ir bendri
projektai ne tik tarp valstybės
įstaigų, bet ir tarp mokslininkų bei
studentų, kultūros darbuotojų ir kitų
sričių specialistų yra labai reikalin-
gas Lietuvai ir JAV”, – sakė I. Degu-

tienė.
Parlamento vadovės nuomone,

reikėtų svarstyti galimybes rengti
aukšto lygio specialistų konferenci-
jas, vykdyti bendrus Lietuvos ir JAV
analitinių centrų projektus, imtis
naujų projektų tarpparlamentinių ry-
šių srityje.

Ambasadorė A. E. Derse pabrėžė,
kad JAV vertina Lietuvą kaip vieną
svarbiausių partnerių Europoje, ir
sakė, kad jos atstovaujama šalis yra
pasirengusi laikytis visų anksčiau
duotų dvišalių įsipareigojimų.

JAV ambasadorė padėkojo Seimo
pirmininkei už ypač svarų Lietuvos
indėlį ir Lietuvos atstovų profesiona-
lumą vadovaujant provincijos atkū-
rimo grupei Afganistane.

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) –
Nors pasitaiko antisemitinių pareiš-
kimų ir vandalizmo išpuolių, Lietu-
voje religinės laisvės yra gerbiamos.

Tai teigiama kasmetiniame JAV
Valstybės departamento parengtame
pranešime apie religines laisves įvai-
riose pasaulio šalyse.

Nuo 2008 m. liepos iki 2009 m.
liepos, kai buvo renkami duomenys,
Lietuvoje užfiksuota pranešimų apie
vandalizmą žydų ir kitose kapinėse,
antisemitinių komentarų internete,
taip pat nepakantumo apraiškų. To-
kius atsitikimus Lietuvos vadovai
kritikuodavo, tačiau ne visada, rašo-
ma pranešime.

Jame atkreipiamas dėmesys, jog
nors Lietuvoje nėra valstybinės reli-
gijos, kai kurios religinės grupės turi
išskirtinę teisę gauti valstybės finan-
savimą, mokytis religinėse mokyklo-
se, registruoti santuokas, skirti karo
kapelionus.

Tokias teises turi vadinamosios
registruotos ,,tradicinės” religinės
bendruomenės. Jų religiniai vadovai
taip pat gali gauti diplomatinius pa-
sus, dvasininkai ir teologijos studen-
tai atleidžiami nuo karinės tarnybos,
šių bendruomenių dvasininkai ir kiti
tarnautojai neturi mokėti socialinio
ir sveikatos draudimo mokesčių.

Mokykloms palikta teisė pačioms
nuspręsti, kurios ,,tradicinės” religi-
jos bus mokoma per tikybos pamokas.

Iš viso ,,tradicinių” religinių
bendruomenių Lietuvoje yra devy-
nios: lotynų apeigų katalikai, graikų
apeigų katalikai, evangelikai liutero-
nai, evangelikai reformatai, ortodok-
sai (stačiatikiai), sentikiai, judėjai,
musulmonai sunitai ir karaimai.

Vis dėlto lotynų apeigų katalikai

šalyje vyrauja. Pagal 2007 m. atliktą
apklausą, 80,2 proc. apklaustųjų save
priskyrė šiai religinei bendruomenei.

Norint įregistruoti religinę bend-
ruomenę, jei ji nėra susijusi su ,,tra-
dicine”, reikia sumokėti 107 litus.
Tuo metu toms religinėms grupėms,
kurios yra artimos ,,tradicinėms”, re-
gistracijos mokesčio nėra, rašoma
pranešime.

Tyrimo laikotarpiu Lietuvoje bu-
vo užregistruota 1,076 ,,tradiciniai”
ir 180 ,,netradicinių” religinių sąjun-
gų, centrų ir bendruomenių.

JAV Valstybės departamento pa-
rengtame pranešime pabrėžiama,
kad nėra vienos įstaigos, kuri spręstų
visas su religinėmis bendruomenėmis
susijusias problemas.

Teisingumo ministerija nu-
sprendžia dėl tokios bendruomenės
registracijos prašymo, registruoja ir
duomenis kaupia vienas iš Registrų
centro padalinių, premjeras turi vie-
ną patarėją religiniais klausimais bei
keletą visuomeniniais pagrindais dir-
bančių patarėjų, kurie nagrinėja su
žydų bendruomene susijusias temas
ir holokausto klausimus.

Ataskaitoje atkreipiamas dėme-
sys, kad 2000 m. Vyriausybės įkurtoje
komisijoje, kuri turėtų stiprinti sek-
tų kontrolę, nėra nė vieno nario iš re-
liginių grupių. Be to, ši komisija nie-
kada nė vienos grupės nepriskyrė
sektai ir nesiėmė veiksmų kurių nors
religinių grupių veiklai varžyti.

2008 m. Vyriausybė skyrė 8,604
mln. litų tradicinių religinių bend-
ruomenių kapitalo investicijoms, su-
sijusiomis su maldos namais bei mo-
kyklomis, ir kitoms šių bendruome-
nių lengvatoms. Kitos religinės bend-
ruomenės tokios paramos negavo. 

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) –
Kauno nusikalstamo pasaulio auto-
ritetu vadinamą Henriką Daktarą
prokurorai įtaria žiauriais nužudy-
mais, neteisėtu naudojimusi ginklais,
turto grobimu ir prievartavimu.

Šios nusikalstamos veikos įvar-
dytos Vilniaus apygardos teisme,
svarstant H. Daktaro skundą dėl su-
ėmimo. Pagal teismui pateiktą me-
džiagą, H. Daktaras įtariamas Ri-
manto Ganusausko, Arvydo Vilčinsko
ir Roberto Borcherto nužudymu itin
žiauriai kankinant. Taip pat jis įta-
riamas kartu su Egidijumi Abariumi
1993–2001 m. vadovavęs nusikalsta-
mai grupuotei, ginklų sprogmenų ir
šaudmenų neteisėtu laikymu, kėsi-
nimusi nužudyti Raimundą Petraitį,

įvairiais turto pagrobimais, prievar-
tavimais, smurto naudojimu ir grasi-
nimais.

Teismo išduotą leidimą jį suimti
H. Daktaro advokatas apskundė. Vil-
niaus apygardos teismas sprendimą
dėl šio skundo paskelbs artimiausiu
metu. Daugiau kaip 30 nusikaltimų
kaltinamą H. Daktarą prokurorai
prašė suimti teigdami, kad laisvėje jis
gali pabėgti ir pasislėpti ar bandyti
paveikti kitus bylos dalyvius.

Suėmimą 52 metų H. Daktarui
teismas skyrė dar praėjusių metų
gruodžio 24 dieną, tačiau tada ,,He-
nytė” pasislėpė. H. Daktaras sulaiky-
tas Bulgarijoje, netoli Varnos miesto,
šių metų rugsėjo 4 d. Jam gresia lais-
vės atėmimo bausmė iki gyvos galvos.

Vilnius, spalio 29 d. (ELTA) – Nors iki šv. Kalėdų dar du mėnesiai, kai kurios
parduotuvės Vilniaus senamiestyje jau pasiruošė šiai žiemos šventei – šalia
savo durų pasipuošė Kalėdų eglutes.            Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.



BAGDADAS
Daugiau nei Irako 60 saugumo

pajėgų pareigūnų, tarp jų 11 kari-
ninkų, buvo suimti dėl praeitą sa-
vaitgalį Bagdade įvykdytų sprogdini-
mų, per kuriuos žuvo 153 žmonės,
Irako armijos atstovas sakė naujienų
agentūrai AFP. Suimti pareigūnai
dirbo Bagdado Salhijos rajone, kuria-
me sekmadienį mirtininkai susprog-
dino užminuotus automobilius prie
vyriausybinių pastatų ir sukėlė su-
maištį sostinės gatvėse. Atsakomybę
už šiuos išpuolius prisiėmė tarp-
tautinis teroristų tinklas ,,al Qaeda”,
tačiau vyriausybė įtaria, kad juos
organizavo uždraustos partijos
,,Baath” nariai. 

MOGADIŠAS
Somalio piratai užgrobė laivą,

kuriame, pirminiais duomenimis, yra
25-ių Rusijos piliečių įgula,  praneša
naujienų svetainė lenta.ru. Žvejybos
laivas, plaukiantis su Tailando vė-
liava, buvo užgrobtas už 20 jūrmylių
nuo Seišelių ir 650 jūrmylių nuo So-
malio pakrantės. Manoma, kad pi-
ratai, įlipę į laivą iš dviejų valčių,
plauks prie Somalio krantų. 

JOHANESBURGAS
Įtariamus kankinimo atvejus

tiriantis Jungtinių Tautų (JT) ins-
pektorius sakė, kad jam buvo už-
drausta patekti į Zimbabvę ir kad jis
buvo išsiųstas atgal į Pietų Afrikos
Respubliką (PAR) po Hararės oro
uoste praleistos nakties. Iš Zim-
babvės sugrįžęs inspektorius Man-
fred Nowak sakė, kad susitiko su
Zimbabvės premjeru, o kiti tos šalies
pareigūnai pareiškė, jog inspektoriui
nederėjo atvykti.

NEW YORK
Investuotojai dėl didžiulio masto

ir dešimtmečius trukusio Bernard
Madoff sukčiavimo neteko 21,2 mlrd.
dolerių, paskelbė teismo paskirtas
likvidatorius. Šis skaičius atspindi
apskaičiuotus nuostolius tų inves-
tuotojų, kurie į B. Madoff, dabar at-
liekančio 150 kalėjimo metų bausmę
už sukčiavimą, investavimo firmą
įdėjo daugiau, nei atsiėmė, sakė lik-
vidatorius Irving Picard.

ARTIMIEJI RYTAI

BRIUSELIS
Tiesiant dujotiekį ,,Nord Stream”

Rusijos, Vokietijos ir Olandijos su-
sivienijimui teks pašalinti iš Baltijos
jūros dugno ir sunaikinti apie 50 ne-
sprogusių sviedinių, likusių nuo Ant-
rojo pasaulinio karo, pranešė ,,Nord
Stream” atstovybės Europos Sąjun-
goje (ES) vadovas Sebastian Sass. Jis
pažymėjo, kad šių sprogmenų yra
daugiausia Suomijos ir Rusijos van-
denyse. ,,Nord Stream” atstovas taip
pat pranešė, kad Danijos valdžia su-
tiko neliesti Antrojo pasaulinio karo
laikų cheminio ginklo, rasto netoli
Danijos Bornholmo salos.

TALINAS
Estijos vyriausybė patvirtino ir

perdavė į parlamentą svarstyti Dip-
lomatinės tarnybos įstatymo pataisų
projektą, siūlantį panaikinti atlygį
Estijos diplomatams už persikėlimą į
kitą šalį ir sumažinti išmokas diplo-
matų sutuoktiniams. Estijos užsienio
reikalų ministerija tikisi per arti-
miausius dvejus metus sutapyti, pri-
ėmusi šį sprendimą, daugiau kaip 10
mln. kronų (2,2 mln. litų).

BELGRADAS
Iš kalėjimo paleista buvusi Bos-

nijos serbų vadovė 79 metų Biljana
Plavšič – jau savo namuose Belgrade.
Čia ji atskrido iš karto, kai tik buvo
pranešta, kad jai atveriamos kalėjimo
durys. Jungtinių Tautų karo nusi-
kaltimų teismas sutrumpino B. Plav-
šič bausmę. Hagos tribunolas prane-
šė, kad sutinka paleisti B. Plavšič
anksčiau laiko dėl jos gero elgesio. 

MASKVA
Artimiausiu metu Rusijos ka-

riuomenės junginių skaičius Šiaurės
Kaukaze išaugs keturis kartus. Ne-
seniai 474-asis automobilių batalio-
nas buvo perkeltas iš Maskvos srities
Dmitrov miesto į Milerov gyvenvietę
Rostov srityje. Savo pajėgas Šiaurės
Kaukaze stiprina ir Rusijos Vidaus
reikalų ministerijos vidaus kariuo-
menės kariai. 

EUROPA

Washington, DC, spalio 29 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama pasirašė 680 mlrd. dolerių
karinio biudžeto įstatymo projektą ir
sakė, jog jo kampanija Pentagono
švaistymui išgyvendinti įrodė, kad
politiniai pokyčiai Washington įma-
nomi.

Kongresas prie šio įstatymo pro-
jekto taip pat pridėjo reikšmingą
žingsnį dėl pilietinių teisių – nusikal-
timų iš neapykantos įstatymo projek-
tą, pagal kurį už įstatymo ribų skel-
biami pažeidimai dėl žmogaus rasės,
lyties, tapatybės ar seksualinės orien-
tacijos.

,,Visuomet atmesdavau nuomo-
nę, kad turime švaistyti milijardus
mokesčių mokėtojų dolerių, kad ap-
gintume šios šalies saugumą”, – sakė
B. Obama prieš tai, kai Baltuosiuose
rūmuose pasirašė gynybos įstatymo
projektą.

Tačiau perspėdamas, kad įstaty-
mo projektas nėra tobulas, jis paža-
dėjo toliau kovoti su švaistymu gyny-
bos biudžete, kuriame dažnai būna
daug projektų, įstatymų leidėjų iš-

rūpintų savo gimtosioms valstijoms.
Įstatymo projektu patenkinta

dauguma prašymų dėl finansavimo,
pateiktų Pentagono biudžeto paraiš-
koje 2010 finansiniams metams,
kurie prasidėjo spalio 1 d. Jis atspin-
di susitarimą, kurį tarp savęs pasiekė
abeji Kongreso rūmai.

Tačiau įstatymų leidėjai nepaisė
ankstesnio prezidento grasinimo
vetuoti ir patvirtino 560 mln. dolerių
tam, kad būtų tęsiamas darbas dėl
alternatyvaus variklio naikintuvams
F-35.

Įstatymo projektu 3,4 proc. pa-
didinamas kariškių atlyginimas ir
skiriama 6,7 mlrd. dolerių minų ne-
pramušamiems šarvuočiams (MRAP),
o tai yra 1,2 mlrd. dolerių daugiau,
nei siūlė administracija. Dar 7,5
mlrd. dolerių skiriama afganų polici-
jai ir armijai parengti ir aprūpinti.
Taip pat nutraukiamas projektas dėl
naujų jūrų pėstininkų sraigtasparnių
prezidentui.

Šiam projektui nepritariantys
konservatoriai perspėjo, kad B. Oba-
ma vykdo radikalią darbotvarkę.

Obama pasirašè karinio 
biudžeto îstatymo projektâ

Maskva, spalio 29 d. (BNS) –
Rusijoje akivaizdūs visi ministro
pirmininko Vladimir Putin asmens
kulto požymiai arba įžvelgiama vis
daugiau prielaidų jam susikurti,
mano beveik pusė Rusijos gyventojų,
kuriuos apklausė nepriklausomas J.
Levada centras.

Spalio pradžioje energingas prem-
jeras atšventė savo 57-ąjį gimtadienį.
Tos dienos rytą ,,Nezavisimaja gaze-
ta” išspausdino ,,Odę, skirtą Vladi-
mir Putin”, parašytą SSRS diktato-
riaus Josif Stalin, kurio valdymas
peraugo į asmens kultą ir masines
represijas, laikų stiliumi.

Nors pernai V. Putin paliko prezi-
dento pareigas ir persėdo į ministro
pirmininko kėdę, jis tebėra įtakin-
giausias politikas šalyje. Jo populia-
rumas gerokai lenkia V. Putin įgalio-
jimų valstybės vadovo pareigose pe-
rėmėjo Dmitrij Medvedev populiaru-
mą. Kritikai aiškina tai beveik neri-
botu eteriu valstybiniuose televizijos

kanaluose, kuriais naudojasi buvęs
prezidentas ir dabartinis valdančio-
sios partijos ,,Vieningoji Rusija”
vadovas.

Politologai neatmeta galimybės,
kad V. Putin, jau išbuvęs prie valsty-
bės vairo du laikotarpius, sugrįš į
prezidento pareigas 2012 m., kai Ru-
sijoje numatyti eiliniai rinkimai.

Neatmeta to ir patys V. Putin ir
D. Medvedev, kurie, remiantis ofi-
cialiais pareiškimais, dirba tandemu.
Jo vieningumu ne kartą buvo su-
abejota, taip pat po prieštaraujančių
vienas kitam dviejų žymiausių Rusi-
jos politikų pareiškimų.

V. Putin, skyręs 8 savo preziden-
tavimo metus griežtos valdžios verti-
kalės kūrimui, nuolat rodo iš televi-
zijos ekranų lojalumą ir draugiškumą
savo jaunam įgaliojimų perėmėjui,
tačiau jis užtemdo dabartinį prezi-
dentą D. Medvedev savo išoriniu
ekstravagantiškumu.

Rusijos gyventojai mato 
Putin asmens kultâ šalyje
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Pasaulio naujienos

RUSIJA JAV

AFRIKA

,,Visuomet atmesdavau nuomonę, kad turime švaistyti milijardus mokesčių
mokėtojų dolerių, kad apgintume šios šalies saugumą”, – sakė B. Obama.

AFP/Scanpix nuotr.
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

MotoGP čempiono vardą
užsitikrino V. Rossi

Naujuoju FIA prezidentu išrinktas J. Todt

Priešpaskutinėse šių metų Moto-
GP lenktynėse Malaizijoje trečią vie-
tą užėmė ir pasaulio čempiono vardą
užsitikrino Valentino Rossi.

V. Rossi šis  vardas jau šeštas per
jo MotoGP karjerą, o per jo motocik-
lininko karjerą ,,Grand Prix Motor-
cycle Racing” – 9-tas. Malaizijoje pir-
mąją vietą iškovojo ir trečioje vietoje
bendroje įskaitoje išlieka 2007 metų
MotoGP  nugalėtojas Casey Stoner,
antrąją vietą lenktynėse užėmė Dani
Pedrosa. 

Paskutinės šio sezono lenktynės
įvyks lapkričio 8 dieną Valensijoje.

Naujuoju Tarptautinės automo-
bilių federacijos (FIA) prezidentu bu-
vo išrinktas Jean Todt, rinkimuose
nugalėjęs buvusį pasaulio ralio nuga-
lėtoją, suomį Ari Vatanen. 

Per savo karjerą J. Todt yra bu-
vęs ,,Peugeot” ralio   komandos štur-

manu. Jis lenktynėse dalyvavo iki
1981 metų, o 1984 metais  tapo ,,Peu-
geot”  komandos vadovu. Jam vado-
vaujant, ,,Peugeot” komanda laimėjo
1985 ir 1986 metų pasaulio ralio
lenktynes. 1993 metais J. Todt išėjo iš
šios  komandos ir  ėmė   lenktyniauti
,,Formulėje 1”. Ten jis tapo ,,Ferrari”
komandos vadovu ir su ja laimėjo
,,Formulės 1” konstruktorių taurę
septynis kartus. 2008 metais jis tapo
,,Ferrari” komandos prezidentu, o šių
metų kovo mėnesį pasitraukė iš  savo
pareigų.

Todt FIA prezidento postą per-
ims iš Max Mosley, kuris prezidentu
buvo nuo 1993 metų. Reklaminėje ži-
nutėje jis pažadėjo nemažai pokyčių.

Užėmęs pirmąją vietą Didžiosios
Britanijos  lenktynėse, šių metų WRC
vardą laimėjo Sebastien Loeb. Šis ti-
tulas yra šeštasis per visą jo WRC
karjerą. Bendroje įskaitoje S. Loeb
surinko 93 taškus ir vienu tašku ap-
lenkė antrą vietą Didžiojoje Britani-
joje iškovojusį Mikko Hirvonen.
Trečią vietą lenktynėse ir trečią vietą
čempionate laimėjo Ispanijos lenk-
tynininkas Dani Sordo.

Buvo tikimasi, kad  lenktynėms
pasibaigus, paskutinėse šių metų
,,Formulės 1” lenktynėse važiuotų ir
S. Loeb. Deja, jam nebuvo suteiktas
pažymėjimas, reikalingas norint da-
lyvauti ,,Formulėje 1”. S. Loeb ne-
praranda  vilties kitais metais atsto-
vauti ,,Team US F1” komandai.

S. Loeb tapo WRC nugalėtoju

Aukso medaliu – štai taip sėk-
mingai į sportą sugrįžo triskart pa-
saulio ir 2006 metų olimpinis  nuga-
lėtojas rusas Evgeni Plushenko.

E. Plushenko buvo nepavejamas
nuo pat pirmosios programos. Jis su-
rinko 240.20 taškų ir 25 taškų per-
svara aplenkė antroje vietoje likusį
japoną Takahiko Kozuka. Trečiąją
vietą užėmė Rusijos čiuožėjas Artem

Borodulin.
Tarp moterų geriausiai pasirodė

Miki Ando. Ji po trumposios progra-
mos buvo tik trečioje vietoje, bet su-
gebėjo pakilti iki pirmosios. Antrąją
vietą ir sidabro medalį iškovojo JAV
atstovė Ashley Wagner. Ji po trumpo-
sios programos buvo tik penkta. Tre-
čiąją vietą užėmė Alena Leonova. Po
trumposios programos buvusi pirmo-
je vietoje Vengrijos atstovė Julia Se-
bestyen po ilgosios programos nu-
smuko net į šeštąją vietą.

Šokių ant ledo varžybose pirmąją
vietą užėmė JAV duetas Meryl Davis
ir Charlie White. Antrąją vietą – An-
na Cappellini ir Luca Lanotte, o
bronzą iškovojo Ekaterina Rubleva ir
Ivan Shefer. Labai nepasisiekė Lietu-
vos čiuožėjams. Deividas Stagniūnas
ir Katherine Copely užėmė priešpas-
kutinę 8-tą vietą.

Kitos ISU ,,Didžiojo  prizo” var-
žybos vyks Kinijoje spalio 29 – lapkri-
čio 1 dienomis.

Sėkmingas E. Plushenko sugrįžimas

Parengė Paul Triukas

BRONIUS NAINYS

Sekmadienį, dienos vidury, kai
visi mes čia, Lemonte, savo lietuviš-
koje bažnyčioje, meldėmės, vienas iš
mus į ją sukviečiančių varpų nustojo
skambėjęs. Užgeso jį daug daug metų
skambinusio Antano Kučio gyvybė.
Beje, ne tik į bažnyčią šaukiančio, nes
iš tikrųjų kelią į ją mes jau žinojom,
jis – įprastas. Ir čia Antano Kučio var-
po skambučio jau nebereikėjo, nors,
deja, ne visiems, tačiau savo ,,Varpo”
– didžiąja raide – aidus jis siuntė daug
toliau ir skleidė plačiau. Jis kvietė
mus į visas lietuviškas bažnyčias, pa-
sklidusias po visą pasaulį, į kurias,
beje, kelią mes taip pat žinojom, nors
irgi gal ne visi. Bet dar garsesnius
,,Varpo” aidus ir dar plačiau skleisda-
mas, A. Kučys kvietė mus atgal į taip
pat po visą pasaulį pasklidusią lietu-
vių tautą, į kurią kelią, deja, mes jau
visi žinojom, o daugelis, anksčiau jį
žinoję, buvom pamiršę. Gal net ir ty-
čiomis. Ir tie, kurie lanko bažnyčias ir
kurie nelanko, nes A. Kučiui jie visi
buvo vienodi. Kiekvienas lietuvis jam
buvo toks pat.

Ir skambino jis daug ir ilgai, pra-
dėjęs nuo pat jaunystės, studentavi-
mo laikų, beje, dr. Vinco Kudirkos
idėjomis ėmęs žavėtis dar gimnazijos
suole, supratęs, kad tais laikais ir ry-
tuose pradedanti stiprėti kova prieš
prievartą, despotizmą, kurianti libe-
ralizmą, galėjo būti ne tik klasinė, kai
kur jau išsigimstanti į komunizmą,
bet ir tautinė, lietuviška. Dr. Vinco
Kudirkos lietuvišku keliu kreipiama
ir bažnyčias ne griaunanti, kaip tuo
laiku buvo madinga, bet kviečianti
jos vadovus šalia tikėjimo tiesų sklei-
dimo rūpintis ir šviesti tautą. Savąją
lietuvių tautą, kuriai kaip tik tokios
šviesos labiausiai reikėjo. Jaunuoliui
Antanui, lietuviui patriotui, toks
samprotavimas buvo prie širdies. Ir
tuo keliu jis pasuko. Juo ėjo ir tarna-
vo lietuvių tautai visą savo gyvenimą.

Nuo pat gimnazijos suolo Šiau-
liuose, kuriame A. Kučys sėdėjo kartu
su taip pat liberaliai nusiteikusiu, vė-
liau žymių valstiečių liaudininkų par-
tijos nariu – vadovu, Jonu Daugėla,
beje, Jono nusivylimui, Antanas par-
tiniu keliu nepasuko, pradėjęs vis gi-
liau ir giliau įsisavinti Kudirkos puo-
selėjamas idėjas, galutinai įtvirtino
jas varpininkų ,,Žalgirio” korporaci-
joje, kuriai vėliau ir pirmininkavo. Ir
būdingu laiku – sostinei Vilniui į savo
tėvynę grįžtant. Studentų varpininkų
1928 m. vasario 2 d. įsteigta ,,Žalgi-
rio” korporacija į savo įstatus pir-
muoju siekiu įrašė: šviesti narius ir
rengti juos visuomenės bei kultūros
darbui pagal tautybės, demokratijos
ir sąžinės laisvės dėsnius. Taigi, kai
Lietuvos vadovybė po dvejų metų, po
perversmo jau suko autokratijios
kryptimi. O ,,Žalgiriui” persikėlus į
Vilnių, korporacijai atsivėrė naujas
darbo laukas – iš lenkiškosios nutau-
tinimo autokratijos grąžinti praran-
damus ar net jau prarastus jaunus lie-
tuvius į lietuviškos tautinės demok-
ratijos kelią. Ir A. Kučys metėsi į jį. 

Sunkus tai buvo kelias, nes ne
tiek daug tokių žmonių buvo, tuo la-
biau, kad viską tikroviškai suprasti
reikėjo ir atitinkamo išsilavinimo ne
tik jos puoselėtojams, bet ir priėmė-

jams. Tačiau atkakliam kretingiškiui
žemaičiui ir tai sekėsi. Žinodamas ra-
šyto žodžio galią, irgi nuo jaunystės į
jį visa savo siela įsisiurbęs, Antanas
savo literatūrines jėgas paaukojo Ku-
dirkos lietuvišką tautinę liberalią
brandą puoselėjančiam žurnalui
,,Varpui”, kuriame taip pat visais at-
žvilgiais pirmavo lietuvybė. Tautinė,
tačiau ir skrupulingai tolerantiška
kitataučiams, katalikams bei kitus ti-
kėjimus išpažįstantiems žmonėms.
Bet ,,Varpas” kartu buvo ir drąsus
ginti lietuvybę nuo ją slopinančių len-
kų ir rusų, nevengdamas nė aštresnio
žodžio. Smigo Antanui į širdį ir tokie
skambučiai.

Laisvoje tėvynėje gal tai būtų bu-
vę ir lengviau, tačiau šiurpi mūsų gy-
venimo tikrovė mus iš tos vagos iš-
bloškė. Pirmiausia fiziškai, o vėliau
jau ir dvasiškai. Dėkui Dievui, ne vi-
sus. Ir, žinoma, tik ne A. Kučį. Jis ir
čia savo lietuviškai veiklai rado dirvą
ir arė ją visomis jėgomis. Ir Lietuvoje
okupanto sužlugdytas ,,Varpas” iš
naujo suskambo išeivijoje. Ir skam-
bėjo. Arčiau su ,,Varpu” Kučys sutapo
dar Vokietijoje, tačiau persikėlęs į
Ameriką Antanas juo tapo pats. Vil-
niaus universitete teisių mokslo dip-
lomą įsigijęs, iš karto bandė juo nau-
dotis, tačiau šiuo atžvilgiu čia kita
tvarka. Ką gi, duoną pelnytis kaip
nors reikia, ir jaunas diplomuotas tei-
sininkas išmoko braižyti. Ir ,,Varpas”
skambėjo toliau. Didele dalimi dar ir
dėl antrosios pusės. Jauna ateiti-
ninkė Teresė Povilaitytė, iš krikščio-
nių demokratų šeimos, ištekėjusi už
varpininko Antano, sugebėjo rasti
pusiausvyrą idėjų susikryžiavime ir
pasidarė jam didelė talkininkė. Ypač
reikšmingas jos susipratimas pasi-
darė, kai apskritai spausdintam lietu-
viškam žodžiui išeivijoje slopstant,
,,Varpą” skambinti prireikė ir skam-
bučių, ir iš savo kišenės. 

Amerikoje laimė lėmė ir man pa-
čiam su Antanu pabendrauti, kai
Lemonte tapome kaimynai. Ir vis tik
būdinga: tikrai nebuvome vienodos
galvosenos brandinti ir ne tais pačiais
keliais per gyvenimą keliavę, tačiau
kažkaip sugebėjome vienas kitą ati-
tikti. Ir čia A. Kučio stiprybė: rašyk,
sako, ,,Varpui” reikia tavo straipnsių.
Tuos žodžius dažniausiai perduodavo
jo uoli talkininkė žmona Teresė. Tai,
kad gal man neišeis, abejojau. Kokiu
klausimu, kokia tema, klausiu.

Rinkis, sako, tavo man viskas
tiks. Ir tiko. Ir ne tik mano vieno. Dėl
to tad ,,Varpas” ir ėjo. Nors kartais
jam ir kliūdavo.   Nukelta į 9 psl.

AR DIDYSIS ,,VARPAS” 
NUSTOS SKAMBĖJĘS?

Jo didžiajam skambintojui 
Antanui Kučiui išėjus

Antanas Kučys
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
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219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
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EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
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CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 
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ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 112

Aš galiu tau gauti civilinius
rūbus ir padėti pabėgti.

– Kur aš bėgsiu? Mano namai
toli, Vokietijoje, prie Čekijos ir Slo-
vakijos sienos! – įtikinamai, kiek įma-
niau, įrodinėjau. Aš jį irgi atidžiai se-
kiau (dar prieš prakalbinant) ir gal-
vojau, kad jis nepanašus į rusą, bet,
deja, nors ir labai norėjosi namo, pa-
sitikėti negalėjau. Tik įtikinėjau išsi-
sukinėdamas, kad aš esu tikrų tik-
riausias vokietis ir kad jokiais būdais
negaliu palikti savo likimo draugų.
Jis dar kelis kartus bandė prikalbinti,
bet kai aš griežtai atsakiau, jog
niekur aš nebėgsiu, atstojo.

Vėliau, vakare, kubrike, apie tai
aš papasakojau savo bendradaliams.
Kilo diskusija – kiekvienas apie tą
kareivį turėjo savą nuomonę. Na, o
Dūda nusprendė, kad tai buvo pro-
vokatorius. Pagaliau ir kiti sutiko su
šia išvada.

,,Trofėjus” baigėm gabenti tik
vakare. Tada kapitonas įsakė ant
denio paimti tiek kareivių, kiek tik
pajėgs pakelti mūsų laivas. Prisi-
grūdę, kaip sovietiškame autobuse,
išplaukėme į atvirą jūrą. Pildydami
ruselių pageidavimus, kokias dvi va-
landas plaukiojome jūroje (,,kelią”
jau žinojome iš anksčiau). Baigę ke-
lionę po Baltiją, ,,grupę” ir laivą pri-
statėme į krantą, prie liepto. ,,Ham-
burgą” palikome naujiesiems užka-
riautojams ir nuleidę inkarą bei gal-
vas (iš didelio nusiminimo) patrau-
kėme į lagerį, lydimi dviejų ginkluotų
,,ekskursantų” (paslauga už paslaugą!).

ZONA
(1945.05.14 -1947.03)

Temstant pasiekėme Liepojos
miesto pakraštį. Greit pamatėme ir
mūsų kelionių ,,galutinę stotelę” –
bolševikinį lagerį. Tai nebuvo tas
įprastas rusų komunistų išradimas,
kokiais garsėja Sibiras ir visas sovie-
tynas. Tokių čia dar nespėta įrengti.
Čia buvo tik laikina karo belaisvių
stovykla, kokių Liepojos miesto pak-
raščiuose po ,,išvadavimo” išdygo
bent keliolika. Daugiausia jos buvo
po atviru dangumi, žvyrduobėse bei
šiaip kokiose neapgyvendintose dyk-
rose. Tos stovyklos būdavo tveriamos
paprastai – NKVD-istų ,,gyvatvore”
bei atžymint žemėn įkaltais kuole-
liais, prie kurių buvo prikalamos len-
telės su užrašu ,,ZONA” (lotyniškom
raidėm! – žingsnelis į ,,Bendrus Euro-
pos namus”).

Būtent tokią ,,Zoną” mes ir priėjo-
me. Žvyrduobėse, ginkluotų NKVD-
istų – mongoloidų apsuptyje, matėsi
labai daug vokiečių karo belaisvių.
Mūsų palydovai perdavė mus kažko-
kiam tos siauraakės sargybos virši-
ninkui ir, nuoširdžiai su mumis atsi-
sveikinę, grįžo į savo dalinį. Tik da-
bar pajutome, jog jau esame tikri be-
laisviai – iš čia jau nebus įmanoma
ištrūkti.

Pirmiausia, tie mongoloidų rasės
kareiviai liepė atidaryti kuprines ir
kruopščiai patikrino jų turinį. Bet
nieko neatėmė, tik pas kai kuriuos iš
mūsiškių rado dar neatidarytas mė-
sos konservų dėžutes, tai pareikalavo
jas atidaryti. O kai šie paklusniai,
nieko neįtardami, su savo kišeniniais
peiliukais atidarė visas ,,įtartinas”
dėžutes, peiliukai buvo paprasčiau-
siai atimti – ,,trofėjus”. Apetitas atsi-

rado bevalgant. Po šio patikrinimo jie
įsakė visus laikrodžius, peiliukus bei
žiebtuvėlius sudėti į ,,egzekutorių”
tam paruoštą kepurę. Deja, jau ne
visi turėjo laikrodžius bei kitas
smulkmenas. Be to, kiti savo asmeni-
nius menkniekius dar plaukiojant
,,Hamburgu” geravališkai išdovanojo
blizgučių išalkusiems ,,Naujojo pa-
saulio” atstovams.

Bet plėšikautojams nebuvo gana.
Jie godžiai tikrino visas kišenes ir lie-
pė iki alkūnių atraitoti rankoves. Ne-
radę daugiau jokių ,,trofėjų”, įvarė į
žvyrduobę, kiekvieną įkandin ,,pa-
šventinę” šautuvų buožėmis.

Dauboje atradome tūkstančius
belaisvių iš visokiausių dalinių. Pa-
skendome vokiečių karių minioje.
Nustebę kareiviai ir karininkai api-
puolė mus klausinėti, kaip mes ,,jū-
reiviai” galėjome patekti į belaisvę.
Čia mes buvome pirmieji su tokia
uniforma. Tikrieji vokiečių jūreiviai
(,,Kriegsmarine”) turėjo galimybę
pabėgti su savo laivais į Hamburgą ir
kitas šalis, ir tuo pasinaudojo. Tad vi-
siems teko kantriai pasakoti apie mū-
sų nepavykusį bėgimą bei kitus nuo-
tykius.

Artinosi naktis, kurią teks pra-
leisti po atviru dangumi. Buvo gana
vėsoka. Mes čia atėjome su palyginti
plonais jūreivių darbiniais rūbais, bet
iš tvirtovių sandėlių kiekvienas dar
turėjome pasiėmę po šiltą, žieminę ka-
rišką milinę. Tad būsima žvarbi gegu-
žės naktis žvyrduobėse neatrodė baisi.

Baiminomės ne dėl šalčio, o dėl
mūsų juodų ,,angeliukų”. Vokiečių
belaisvių buvome jau perspėti, kad
artima kaimynystė su jais yra pavo-
jinga gyvybei. NKVD ,,sargybiniai”
naktimis užpuldinėdavo miegančius
belaisvius ir atiminėjo laikrodžius bei
kitus daiktus. Dažnai pasitaikydavo,
kad belaisviai, nenorėdami skirtis su
savo asmeniniais daiktais, priešinda-
vosi, tad buvo mušami šautuvų buo-
žėmis, užmušami ar užbadomi durtu-
vais. Todėl beginkliai belaisviai trau-
kėsi į žvyrduobių vidurį, kuo toliau
nuo apsupimo žiedo pakraščių. Mes
irgi nutarėme trauktis kuo toliau nuo
enkavedistų. Bet nors ir būdami pa-
kankamai saugiame atstume nuo jų,
nors ir išvargę, niekaip nesudėjome
akių. Per visą juodą naktį tai šen, tai
ten girdėjosi pavieniai šūviai ir su-
žeistųjų aimanos. Kas pasakė, kad
karas jau baigėsi!?

Auštant rytui, užpuldinėjimai ir
žudynės aprimo (NKVD vampyrai
juk visuomet bijojo šviesos). Išvar-
ginti naktinio košmaro iki 10 valan-
dos galėjome saugiau nusnūsti.

Apie 11 val. prie žvyrduobių at-
važiavo amerikoniškas (,,Amerika
mums padės!”) džipas ir iš jo iškerėp-
lino keletas skeltanagių NKVD ka-
rininkų, kurie davė įsakymą visiems
belaisviams rikiuotis į koloną. Sukilo,
subruzdėjo visos žvyrduobės ir po
kiek laiko visi išsirikiavo į ilgą ir pla-
čią koloną, po 10 žmonių gretose.
Mus suskaičiavo. Deja, ne visi pakir-
do po šiurpios nemigo nakties. Sto-
vyklos pakraščiuose liko gulėti apie
30 karių, ,,laimingai” sulaukusių
,,taikos” (dėl laikroduko ar peiliu-
ko!)... Ruseliai greit, be ceremonijų
keliems gyviems nužudytųjų kole-
goms įdavė kastuvus ir įsakė lavonus
čia pat, žvyrduobėse pakavoti.

Bus daugiau.

Atkelta iš 8 psl.    ,,Varpas” sude-
šinėjęs, skaičiau kartą priekaištą li-
beralesniuose ,,Akiračiuose”. Ne, jis
nei dešinėjo, nei kairėjo, bet tvirtai
laikėsi čia jau minėto ,,Žalgirio” Vil-
niuje įsisavinto Vinco Kudirkos vieno
iš pagrindinių principų, kurį pava-
dinčiau tautiniu liberalizmu, puoselė-
jančiu sąžinės laisvės, demokratijos
bei tolerancijos idėjas. O tuose rė-
muose ,,Varpui” tiko jau ir kitokia
nuomonė, jeigu jos atrama lietuvybė,
lietuvių tauta, laisva demokratiška
valstybė. 

Laikai keitėsi, išeivijoje lietuviš-
kas spausdintas žodis blėso. O dar la-
biau – idėjinis, reikalaujantis jau kito
subrendimo skaitytojo. Tilo ir ,,Var-
pas”, paskiausiu laiku sugausdamas
tik kartą per metus. Išeivijoje jį reda-
guoti, paruošti ir išleisti pasidarė per
sunku ir per brangu. Tuo labiau, kai
Antanui ir Teresei Kučiams reikėda-
vo pridėti ir savų. Teko jį į Lietuvą
perkelti, suburti naują leidybos telki-
nį. O čia ir nelaukta nelaimė: netikė-
tai mirė Antano prikalbintas naujas
redaktorius Gintautas Čėsnys. Ta-
čiau gal kaip nors, spaudė prie lūpų
žmonos Teresės ranką, jau mirties

patale gulėdamas Antanas.
Taigi, gal kaip nors, kalbėjome ir

mes, kuklus artimųjų būrelis, lietu-
viškose Kazimierinėse palaidoję jo
pelenus, prie užkandžių stalo aptar-
dami Antano puoselėtas vertybes. Be
Antano aš irgi bejėgė, toliau – jau be
manęs, dingsta paskutinė mūsų viltis
žmona Teresė. Beje, Vilniuje dar liko
viena iš ,,Varpo” uoliųjų bendradar-
bių ir kartu techninių jo reikalų tvar-
kytoja Audronė Škiudaitė, jau spėjusi
mane net straipsniu įpareigoti. Gal
kaip nors? Nors visi juntame, kad ne-
tekome didelio, vieno iš V. Kudirkos
jau anais laikais minimo stulpo, kurie
laiko pagrindines mūsų lietuviškų
namų sienas. Išėjo. Tokia jau Aukš-
čiausiojo valia. Jos niekas niekada
neišvengė ir neišvengs. 

Vertybė – tik išėjusio palikimas.
Antanas išėjo ne tuščias, bet palikęs
mums didelį turtą. Mums, lietu-
viams, tautai ir valstybei. Kelią, ku-
riuo kiekvienas pasididžiuodamas
turėtume eiti. Ne tik kaip savo parei-
gą atlikęs tautietis, pilietis, bet ir ryš-
kiai tą kelią nušvietęs. Ilsėkis savo
garbingai užtarnautoje amžinybėje.

Antanui Kučiui išėjus

Adelė Rysavy, gyvenanti Jackson Heights, NY, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū.

Alfonsas  Baliunas, gyvenantis Cleveland, OH, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol.
auką. Labai ačiū už paramą.

Albinas Markevičius, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Zinaida Katiliškienė, gyvenanti Lemont, IL, paaukojo „Draugo”
leidybai paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkingi.

Juozas Liubinskas, gyvenantis Oak Lawn, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

Leon Kazlauskas, gyvenantis Lowell, IN, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Labai Jums ačiū.
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XX a. pradžioje, kai buvo stei gia -
mos lietuviškos parapijos, laikraščiai,
or ganizacijos, nebuvo lengva. Dabar
atė jo laikai, kai uždaromos ir ap ver -
kia mos bažnyčios, taip pat ir lietuviš -
kos radijo laidos.

Kai po Antrojo pasaulinio karo
at vykome į Čikagą, buvo penkios lie -
tu viškos radijo programos. Visų šių
prog ramų jau nėra. Tik vienintelis
,,Mar gutis”, gyvuojantis nuo 1932
m., 5 kartus per savaitę Čikagoje ir
jos apylinkėse skleidžia lietuvišką
dainą ir pateikia žinias lietuvių kal -
ba. 

2008 m. gruodžio m. veiklą nu -
trau  kė Philadelphijos LB radijo pro -
gra  ma, o 2009 m. vasarą Čikagoje
tran sliacijas nutraukė privati R. La -
po programa ,,Studija R”. Vi suo me ni -
nei ,,Margučio II” laidai taip pat
trūk sta pinigų. Šių metų sausio m.
mė nesinę paramą ,,Margučiui II”
nut raukė Lietuvių Fondas, o rugsėjo
m. savo skelbimus atšaukė Frank Za -
po lio – ,,State Farm” draudimo agen -
tū ra. Šie rėmėjai gerai žinomi mūsų
vi suomenėje. Jų nutraukta parama
skau džiai palietė „Margutį II”. Frank
Zapolis buvo lietuvių mėgiamas drau-
gas, ir daugelis tautiečių pasitikėjo jo
aptarnavimu, pas jį draudė savo auto-
mobilius ir nuosavybes.

Atrodo, kad „Margutis II” priėjo
liepto galą. Spalį teko atnaujinti su -
tar tį su WCEV-Migala radijo stotimi.
Val dybai buvo sunku nuspręsti: tęsti
,,Margutį II” 5 kartus per savaitę po
45 minutes, sutrumpinti laidą iki 30
minučių ar ją visiškai nutraukti. Bu-
vo nutarta programą tęsti ir palikti
tokią, kaip buvo iki šio – nuo 8 v. v. iki
8:45 v.v. Tačiau saugumo sumetimais
sutartis pasirašyta tik pusei me tų.

„Margučio II” skelbtas rudens
va jus atnešė 5,560 dolerių. Lietuvių
Fon das parėmė 5,000 dolerių, bet po
va jaus aukos sustojo. Šios įplaukos
pra tęs ,,Margučio II” gyvavimą iki
šių metų pabaigos. Ką daryti to liau? 

„Margučio II” išlaidos kiekvieną
mėnesį labai aiškios: 3,640 dol. moka-
ma WCEV radijo stočiai, 232 dol.
„AT&T” (šios kompanijos telefonu
per duodama laida) ir 1,240 dol. laidų
ve dėjams. Kitas išlaidas sudaro va -
jaus proga siunčiami laiškai, t. y. paš-

tas ir spausdinimas. Be to, pavasarį
te ko nupirkti dalį naujos aparatūros,
ku ri kainavo 450 dol. Laukia ir di des -
nės išlaidos – reikia pakeisti visą ry -
šio sistemą, nes esanti gali sugesti bet
ku rią dieną. Kitų išlaidų nėra, nes
val dyba atlieka darbą svanoriškai.

,,Margučio II” valdyba leidžia
spręsti visuomenei: tęsti laidas ar nu -
trauk ti. Atsisakiusieji remti ,,Mar -
gutį II” rėmėjai visuomenę nuteikia
nei giamai. Ar dabartinė krizė yra di -
des nė už buvusias krizes praeityje?
Kri zės kartojasi. Lietuviškos organi -
za cijos ir visuomenė išlaikė ,,Mar -
gutį” per visas krizes. Čikaga visada
buvo Amerikos lietuvių pagrindinis
veik los ir informacijos centras. „Mar-
gutis” šioje srityje taip pat yra atlikęs
milžinišką darbą, daugelio ne įžvelg-
tą, nesuprastą. „Margutis” bu vo rei-
kalingas stengiantis atgauti Lie tuvos
nepriklausomybę. „Mar gu tis II” rei-
kalingas ir dabar, kiekvieną vakarą.
Yra klausytojų, kuriems „Margutis
II” yra labai svarbus, kaip vakarinė
malda. Jei susidarytų neor ga nizuota
organizacija, t. y. grupė tau tiečių
(40–50 rėmėjų), kurie kiekvieną mė-
nesį atsiųstų 20–25 dol. ,,Margučiui
II”, laida dar gyvuotų. To kį klubelį
pradėjo Jonė Bobinienė iš Berwyn,
kiekvieną mėnesį paauko jan ti po 25
dol. Ja pasekė Salomėja Dau lienė iš
Brighton Park ir Izabėlė Nau jalienė
iš Cicero, atsiųsdamos sa vo našlės
skatiką.

„Margutis II” neatsisako skelbti
or ganizacijų renginių, vajų ir neprašo
pi nigų. Už atsiųstas aukas visuomet
nuo širdžiai dėkojama radijo laidose.

Suvienytomis jėgomis ir aukomis
išlaikykime seniausią lietuvišką radi-
jo laidą Amerikoje, kuri gyvuoja jau
77-erius metus. Ar uždarysime ir
apverksime seniausią istorinę radijo
laidą Amerikoje, ar dar ją išlaikysi-
me ir toliau džiaugsimės girdėdami
transliuojamą lietuvišką žodį?

Marija Remienė
„Margučio II” valdybos

pirmininkė 

,,Margučio II” adresas: „Mar gu -
tis II”, 2711 W. 71st St., Chicago, IL
60629

Uždarysime ar
išlaikysime ,,Margutį II”?

Prasmingas Anastazijos ir An ta -
no Tamošaičių gyvenimo kelias tarsi
sky la į du laikotarpius – gyvenimą
prieš kario Lietuvoje ir Kanadoje. 

Anas taziją Mažeikaitę – Tamo -
šaitie  nę (1910–1991) ir Antaną Ta-
mo šai tį (1906–2005) suvedė ir suvie-
nijo bendras tikslas – skleisti lietu-
višką kul tūrą, populiarinti lietuvių
liaudies meną, grąžinti jį į modernų
gyveni mą. Jie susitiko ketvirtojo de-
šimtme čio pradžioje ir nuo to laiko
žengė ben  dru keliu. 

Tamošaičiai buvo vie nin teliai
pro fesionalūs Lietuvos teks ti lininkai,
kū rę kilimus bei dekora ty vi nius au di -
nius ir surengę anuomet vie ninteles
ki limų parodas (1935 m., 1937 m.,
1938 m. Kaune). Aukš čiau siais ap do -
va nojimais A. Tamošaičio ki limai ir
A. Tamošaitienės sukurti tau tiniai
dra bužiai įvertinti pa sau li nė se paro -
do se Paryžiuje (1937) ir New York
(1939),  tarptautinėje ama tų parodoje
Ber lyne (1938). 

Dailininkų veikla buvo įvairiapu -
sė. 1931–1939 m. A. Tamošaičio su da -
ry tos ir redaguotos aštuonios „So -
džiaus meno” serijos knygos buvo
pir  mas rimtesnis bandymas to meto
Lie tuvoje sisteminti ir pritaikyti liau -
dies meno formas sodiečių kuria -
miems dirbiniams. Paskutinioji šios
se rijos knyga „Lietuvių moterų tau-
tiniai drabužiai” (1939) padėjo pa -
grindus tolesniems tautinių drabužių
ty rimams Lietuvoje – pirmą kartą
tra diciniai moterų drabužiai buvo
sus kirstyti pagal etnografines sritis.
A. Tamošaitienė buvo nenuilstanti
pa galbininkė liaudies meno skleidi-
mo ir populiarinimo darbe. Parašė
me todinių knygelių ir straipsnių apie
lie tuvių liaudies audinius ir rankdar-
bius. Dirbo audimo instruktore Že -
mės ūkio rūmų Namų pramonės sky -
riaus vedėjo A. Tamošaičio  sureng -
tuo se kursuose, kurių maršrutai nu -
si driekė per visą Lietuvą – Auk štai ti -
ją, Dzūkiją, Zanavykiją, Žemaitiją,
Klai pėdos kraštą.   

Karo audrai nubloškus A. ir A.
Ta mošaičius į Vakarus, švietėjiška ir

pe dagoginė veikla nenutrūko. 1945
m. Glasenbache, netoli Zalcburgo
(Aus trija), atidarė dailės studiją pa si -
trau kusiems iš Lietuvos jaunuoliams,
1946–1948 m. dirbo Freiburge (Vo -
kie tija) įsteigtoje Dailės ir amatų mo -
kyk loje. Atsidūrusi Monrealyje, A.
Ta mošaitienė YMCA centre 1948 m.
įs teigė Audimo ir tautinių drabužių
stu diją, o nuo 1949 m. A. Tamošaitis
vadovavo tame centre veikusiai Dai -
lės ir amatų akademijai. 1950 m. įsi -
kū rę nuosavoje sodyboje greta Kin g -
ston, Tamošaičiai pasišventė kūrybai:
tapė, kūrė grafikos darbus, audė go -
be lenus, aktyviai dalyvavo 1977 m. jų
sumanymu organizuoto Lietuvių tau -
to dailės instituto veikloje. 

Tamošaičiai tapo neoficialiais
Lie tuvos kultūros ambasadoriais Ka -
na doje. Jų sodyboje virė darbas, čia
rin kosi Kanados ir JAV lietuviai, ne -
norintys atitrūkti nuo savo lietuviškų
šak nų. Čia buvo parašytos A. ir A. Ta -
mo šaičių knygos „Lithuanian Na tio -
nal Costume” (,,Lietuvių tautiniai
drabužiai”, 1979), „Lithuanian Sa -
shes” (,,Lietuvių juostos”, 1988), A.
Ta mošaičio „Lithuanian Easter
Eggs” (,,Lietuvių margučiai”, 1982).

2000 m. A. Tamošaitis visam lai -
kui sugrįžo į Lietuvą. Jo dar nepri-
klau somoje Lietuvoje surinkti liau-
dies meno rinkiniai ir abiejų Tamo-
šaičių kūriniai dovanoti Lietuvai.  

Janinos Monkutės-Marks mu zie -
juje (J. Basanavičiaus 45, LT-57182,
Kėdainiai)  spalio 30 d. atidaroma pa -
ro da: „Anastazijos ir Antano Ta mo -
šaičių kūrybos darbai: gobelenai,
tapyba ir grafika”. Paroda veiks iki š.
m. gruodžio 4 d. Lankymo valandos:
antradieniais–penktadie niais 10 v.
r.–6 v. v.; šeštadieniais 10 v. r.–3 v. p.
p. Tel. pasiteirauti: +370- 347-57398.

Muziejaus adresas: 
J. Basa na vi čiaus 45, 
LT-57182, Kėdainiai. 
Internetinė svetainė: 
www.jmm-mu ziejus. com; 
el. paštas: 
galerija@jmm-mu ziejus.lt 

Anastazijos ir Antano
Tamošaičių paroda 

J. Monkutės-Marks muziejuje

Anastazija ir Antanas Tamošaičiai.                          Draugo archyvo nuotr.

,,Margučio II” valdyba. Sėdi iš k.: Salomėja Daulienė, valdybos pirmininkė
Marija Remienė ir Evelyna Oželienė. Stovi iš k.: Jurgis Vidžiūnas ir Vaclovas
Momkus. Trūksta valdybos narės Alinos Vadeišienės.

Draugo archyvo nuotr.

Kostas Stankus gyvenantis Homer  Glen, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.
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mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Cicero LB
valdybos narei, jo žmonai AUDRONEI, dukrai NIJOLEI
ir jos visai šeimai.

Cicero LB apylinkės valdyba

Valstybinis turizmo departamen-
tas prie Ūkio ministerijos ir Lenkijos
turizmo organizacija nuo kitų metų
ketina įgyvendinti projektą, skirtą
turistų srautams tarp šalių skatinti ir
Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms
paminėti. „Tai – naujas projektas,
kurio metu Lietuvos ir Lenkijos tu-
ristai turės galimybę aplankyti ir dar
kartą atrasti Viduramžių pilis, išsa-
miau susipažinti su šalių istorija ir
daugiau sužinoti apie Žalgirio mūšio
pergalę”, – sako Nijolė Kliokienė,
Valstybinio turizmo departamento
prie Ūkio ministerijos direktorė.

Keliauti naujuoju keliu turistai
bus kviečiami jau nuo 2010 m. ge-
gužės. Turistams bus siūloma aplan-
kyti po 10 turistinių objektų Lietu-
voje ir Lenkijoje. Konkrečios vietos
bus įvardytos ir pristatytos per Vil-
niuje vyksiančią tarptautinę turizmo,
laisvalaikio ir sporto parodą „Vivat-

tur-2010”. Dabar aptartos tik vieto-
vės, kurios pateks į naująją kelionę.
Numatoma, kad Lietuvoje projektas
bus įgyvendinamas Vilniuje, Trakuo-
se, Kaune, Birštone, Alytuje, Perlojo-
je, Seredžiuje, Merkinėje, Raudonėje,
Kėdainiuose. Lenkija pasiūlė aplan-
kyti Gdanską, Malborką, Štumą,
Kvidziną, Olštiną, Torūnę,  Plocką,
Krokuvą ir Griunvaldą.

Numatoma, kad Lietuvos ir Len-
kijos kelionių projektas bus tęsti-
nis. 2011 m. į projektą planuojama
įtraukti abiejų šalių pajūrio regionus.

Lenkija užima pirmąją vietą pa-
gal Lietuvos atvykstamojo turizmo
duomenis. Statistikos departamento
duomenimis, 2009 m. I pusmetį Lie-
tuvos kolektyvinio apgyvendinimo
įmonėse buvo apsistoję 59,5 tūkst.
lenkų.

Balsas.lt

Kvies keliauti Žalgirio mūšio pėdsakais

Margumynai

Margumynai

Po šimtmečio atnaujinama kelionė
„Titaniku“

Praėjus šimtmečiui po ,,Tita-
niko” nelaimės „Miles Morgan Tra-
vel” rengia jo kelionę per Atlantą
pakartosiantį kruizą. Kruizas 2012
metų balandžio 8 dieną prasidės
Southampton uoste, o balandžio 15-
ąją laivas „Balmoral” atvyks į tą
pačią Šiaurės Atlanto vandenyno
vietą, kur po susidūrimo su ledkalniu
„Titanikas” nuskendo.

12 dienų truksiančio kruizo ke-

leiviai keliaus į Halifaksą Naujojoje
Škotijoje, Kanadoje, kur galės ap-
lankyti kapines, kuriose palaidoti keli
„Titaniko” keleiviai, galės dalyvauti
ten vyksiančiose atminimo pamal-
dose. Kelionė pasibaigs New York,
kuris buvo ir „Titaniko” kelionės
tikslu, teigia kelionės organizatorius.
Bilietų kainos – nuo 3,9 tūkst. dol.

Anglija.lt

Baigėsi nemokamų muziejų Londone era?
Londono muziejų lankytojai tu-

rėtų susimokėti „savanorišką” bilieto
kainą, neseniai pasiūlė miesto meras
Boris Johnson.

Jo teigimu, raginimas palikti
aukas padėtų Londono muziejams
išbristi iš skolų. Kalbėdamas meras
pateikė New York miesto pavyzdį.
Nors oficialiai New York muziejai yra
nemokami, lankytojai dažniausiai yra
priverčiami palikti vienokį ar kitokį
mokestį. Pavyzdžiui, NY „Metropo-
litan Museum of Art” administracija
prašo palikti bent 20 dol.

Nuo 2001 m., kai Londono mu-
ziejai tapo nemokami, jie sulaukė 70
proc. daugiau lankytojų. Politinės
partijos nuo to laiko buvo nelinkusios
siūlyti permainų.

Pasak „Arts & Business” centro
direktoriaus, Didžioji Britanija yra
viena iš nedaugelio šalių pasaulyje,
kuri suteikia visuomenei nemokamą
priėjimą prie kultūrinių lobių. „Grįž-
ti prie mokamų muziejų būtų tas
pats, kas grįžti į viduramžius”, – tei-
gė jis.

„The Times”, Balsas.lt

Milžiniškos nuolaidos bekviečiantiems
gandrus

Prabangus viešbutis siūlo nuo-
laidas toms poroms, kurios viešna-
gės jame metu pradės vaikelį, rašo
„news.au”.

Karibuose esančioje Arubos salo-
je įsikūręs „Westin Resort” viešbutis
siūlo beveik 350 JAV dol. nuolaidą
toms poroms, kurios čia atvyksta
„pasistengti” prisišaukti gandrus.

Tiesa, poros norėdamos gauti nuo-
laidą privalės įrodyti, jog vaikelis
buvo pradėtas būtent čia. Pasak vieš-
bučio atstovų, tam užteks gydytojo
pažymos, patvirtinančios, jog vaikelis
pradėtas tuo metu, kuomet pora gy-
veno „Westin Restort”. Pasiūlymas
galioja iki gruodžio 18-osios.

Balsas.lt

Skambant akordeonui ir trimi-
tams, tūkstančiai australų susirinko į
pikniką ant Sydney uosto tilto eismo
juostas skiriančio žolės ruožo.

Šešių tūkstančių iškylautojų
krepšiuose vyravo vaisiai ir prancū-
ziški rageliai, taip pat šviežiai iškepta
duona, uogienė ir obuoliai. Žmonės
mėgavosi apelsinų sultimis iš šam-
pano taurių. Tądien tiltu eismas buvo
draudžiamas, o žalią veją nusėjo bio-
tualetai. Į tilto vidurį buvo atvesdin-
tos net karvės.

Milijoną Australijos dolerių at-
siėjęs renginys surengtas mėnesį
truksiančio miesto festivalio „Crave
Sydney” atidarymo proga. Manoma,
jog tradicines Sydney pramogas,
maistą ir meną propaguosiantis festi-
valis taps kasmetine tradicija. Pasak
Australijos premjero, turistai kiek-
vienais metais Sydney biudžetą papil-
do 10 mln. Australijos dolerių.

Galimybę nemokamai iškylauti
laimėjusiųjų gretose buvo keturių
mėnesių mažylis, savo merginai pa-
sipiršęs vyras ir devynioliktąjį gimta-
dienį švenčiantis jaunuolis. Iš viso į
6,000 vietų pikniką norėjo pakliūti
190,000 žmonių.

,,Australian News”, Balsas.lt

Sydney ant tilto iškylavo minia

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

„Londono akis“ – populiariausia šių metų
pramoga Londone

Pasaulį krečianti ekonominė
krizė vienam iš Britanijos simbolių –
„Londono akiai” (angl. The London
Eye) – įtakos nedaro. 135 metrų pra-
mogą, kuri pagal aukštį yra vienas
didžiausių Londono statinių, praėju-
siais metais aplankė beveik keturi
milijonai lankytojų ir atnešė jos kūrė-
jams net 25 milijonų svarų sterlingų
pelną, informuoja dienraštis „The
Lite”.

Buvo manoma, kad metalinė
konstrukcija – tik laikinas statinys,
kuri po penkerių metų turėjo būti
išardyta. Nepasaint to, karališkosios
salos simbolis jau beveik dešimtmetį

džiugina miesto svečius bei gyvento-
jus. Objektas mėgstamas įsimylėjusių
porų, itin didelio susidomėjimo su-
laukiantis kiekvieną Šv. Valentino
dieną.

Septyniolika svarų kainuojanti
pusės valandos kelionė „akimi”,
kurią sudaro 32 „kapsulės”, tapo pri-
valomu pamatyti turistiniu objektu
Londone. Simbolis yra įtrauktas į
labiausiai lankomų pasaulio pramogų
penkiasdešimtuką, savo populiarumu
besilyginantis su Laisvės statula,
esančia New York bei Londono Co-
liseum.

Anglija.lt Į Kilimandžarą – per 5 valandas, 
24 minutes ir 40 sekundžių!

Rusų tautybės Kazachijos aukš-
tumų bėgikas, komandos „Red Fox
Asia” kapitonas Andrej Pučinin
pasiekė naują pasaulio rekordą. Į
aukščiausią Afrikos kalną Kili-
mandžarą jis užbėgo per 5 valandas,
24 minutes ir 40 sekundžių!

Ankstesnysis greičio aukštyn
rekordas priklausė italui Bruno
Brunod, kuris į Kilimandžarą buvo
užbėgęs per 5 valandas 38 minutes.
Tiesa, 2001 metais rekordą pasiekęs
italas nusileido net per 2 valandas, 56
minutes ir 12 sekundžių, o rusas – tik

per 4 valandas ir 14 minučių.
Bendrą (bėgimo aukštyn ir nu-

sileidimo) italo rekordą 2004 metais
pagerino vietos gyventojas, tanza-
nietis Simon Mtuy, kuris bėgimui į
kalną ir bazinę stovyklą užtruko vos
8 valandas ir 27 minutes. Tiesa, į
5895 metrų kalną Simon užbėgo tik
per 6 valandas ir 7 minutes, o nusilei-
do – per 2 valandas ir 20 minučių.

Greičiausiai į Kilimandžarą už-
bėgęs kazachas gavo Kilimandžaro
nacionalinio parko pažymėjimą.

ekstremalas.lt, Alfa.lt

Oro uosto pareigūnai Dubline
buvo apstulbę, kai keleivio lagamine
aptiko gyvą šunį, praneša „The Te-
legraph”. Pirmiausia rentgeno spin-
duliais peršvietę lagaminą ir išvydę
šuns kontūrus muitininkai pamanė,
jog keleivis veža žaislinį šunį, tačiau
apžiūrėję atidžiau jie neteko žado –
lagamine buvo įgrūstas narve laiko-

mas Čihuahua šunytis.
Lagaminas priklausė bulgarui,

skridusiam iš Ispanijos sostinės Mad-
rido. Jis oro uostų darbuotojų buvo
suimtas.

Šunytis buvo perduotas Airijos
Žemės ūkio ministerijai. Jis esą geros
būklės, tačiau „apdujęs nuo kelionės”.

,,The Telegraph”, Balsas.lt

Lagamine rado šunį



Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

12                          DRAUGAS, 2008 m. spalio 30 d., penktadienis

��Gerbiami skai-
tytojai, nepa mir š-
kite šio savaitgalio
(iš spalio 31 d. į
lap kričio 1 d.) nak-
tį pasukti laik ro  -
džio rodyklių vie -
na valanda at gal. 

��Vėlinių susikaupimo apeigos
įvyks lapkričio 1 d., sekmadienį, 1
val. p. p. prie Įsteigėjų paminklo (111
ir Pulaski gatvių sankryža Čikagoje).
Apeigas rengia Šv. Kazimiero kapų
sklypų savininkų draugija. Religines
apeigas aukos kapinių direktorius
Jonas Kuzinskas. Dalyvaus šauliai.
Pagerbkime savo protėvių ir tėvelių
atminimą žvakės ir vainiko padėjimu.
Prašome kuo gausiau dalyvauti.

�Lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks Suval kie -
čių klubo susirinkimas. Valdyba kvie -
čia visus narius dalyvauti.

�Lapkričio 6 d. 7:30 val. v. Čiur -
lionio galerijoje Jaunimo centre ati-
daroma Audriaus Plioplio ir Aušrinės
Pliop lytės paroda ,,MindScapes: A
Tri bute to Algimantas Kezys”. Pa ro -
dą bus galima aplankyti kasdien nuo
12 val. p. p. iki 7 val. v., išskyrus an -
tra dienį ir trečiadienį. Maloniai kvie -
čia me visus apsilankyti.

�Draugo fondas (DF) primena,
kad DF narių suvažiavimas įvyks lap-
kričio 7 d., šeštadienį, 9 val. r. Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre. Visus
narius kviečiame dalyvauti.

�Lapkričio 8 d., sekmadienį,
„Gar den Chalet” pokylių salėje
(11000 S. Ridgeland Ave., Worth, IL
60482) Čikagos lietuvių moterų klu -
bas ruošia pokylį. Pradžia – 12:30 val.
p.p. Muzikinėje programoje – „Har -
mo ny Harvest”. Vietas už si sa ky ti tel.:
708-788-2781 (Birutė Za la to rie nė).

�Lietuvių skautų sąjungos žur-
nalo ,,Skau tų aidas” 85-erių metų ju -
bi liejus vyks šeštadienį, lapkričio 14
d., Pasaulio lietuvių centro Lietuvių
fon do salėje. Pradžia – 5 v. p. p. Bi lie -
tus prašome užsisakyti iki lapkričio 6
d. pas sesę Ireną Žukauskienę tel.:

708-579-0529 arba el. paštu: Ire -
naZukas@att.net. ,,Skautų aido” ju -
bi liejiniai – 85-ji metai bus užbaigti
šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio
mi sijoje lapkričio 15 d. (sekmadienį)
9 v. r. Šv. Mišias aukos v. s. fil. kun.
An tanas Saulaitis, SJ, buvęs ,,Skautų
ai do” redaktorius.

�Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyrius ruošia kalėdinių šiau -
di nukų gaminimo kursus, kurie įvyks
š. m. lapkričio 15 d. (sekmadienį)
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių cen-
tre, konferencijų kambaryje. Lau kia -
me gausaus atsiliepimo į mūsų kvie ti -
mą. Apie dalyvavimą prašytume pra -
neš ti Jolandai tel.: 630-257-2558.

�Dainininkas Virgis Stakėnas
Šiau rės Amerikoje koncer tuos: lap-
kričio 21 d. 7 v. v. Cleveland, OH
(ŠAL FASS suvažiavimo proga, Lie tu -
vių klube, 877 E. 185th St., Cle -
veland, OH 44119, bilietai ir papildo-
ma informacija tel.: 216-531-2131);
lap kričio 22 d. 1 v. p. p. Detroit, MI
(Dievo Apvaizdos lietuviškos baž ny -
čios salėje, 25335 W. 9 Mile Rd.,
South field, MI 48033. Dėl išsamesnės
informacijos skambinti Artūrui
Stapusaičiui tel.: 248-854-6677); lap -
kri čio 27 d. Čikagoje – ,,Ku ni gaik -
ščių užeigoje”, 8 v. v., 6312 S. Harlem
Ave., Summit, IL 60501, tel. pa -
siteirauti: 708-594-5622, kreiptis į
Tadą Dunčią); gruodžio 6 d. 1 val.
p. p. Toronte, Lietuvių namuose (or -
ga nizuoja LN Kultūros būrelio va -
dovas Vytas Kulnys, papildoma infor-
macija ir bilietai tel.: 416-769-1266).

�Artėja Kalėdos, šventinio šur-
mulio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 12–13 dienomis,
šeš tadienį ir sekmadienį, nuo 9 val.
ry to iki 3 val. po pietų, Pasaulio lietu-
vių centro didžiojoje salėje, Lemonte.
No rinčius prekiauti, prašome skam -
bin ti į PLC raštinę tel. 630-257-8787
ir užsisakyti stalus.

�Čikagos ateitininkų šv. Kūčios
bus rengiamos š. m. gruodžio 20 d.,
sek madienį, Jaunimo centro di džio -
joje salėje.

�Los Angeles Šv. Kazimiero li-
tu anistinė mokykla šiemet švenčia 60
me tų jubiliejų. Jubiliejinis pokylis
ren giamas lapkričio 14 d. Šv. Ka zi -
mie ro parapijos salėje. Bilieto kaina:
75 dol. Kreiptis į Ritą Žukienę (661)
297-5053 ir Reginą Jogienę (661)
297-0981. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminiû

IŠ ARTI IR TOLI...

Labai prašyčiau atsiliepti žymaus išeivijos veikėjo, laikraščio ,,Draugas”
bendrdarbio, chirurgo Stepono Biežio dukrą Jolantą Biežis. Jos ieško
Danutė Biežytė, gyvenanti Basanavičiaus g. 52a-34, Panevėžyje, Lietuvoje.

,,Draugo” 100-mečio pokylyje š. m. spalio 17 d. linksmai nusiteikę iš k.: Biru-
tė Bublienė, dr. Donatas Tijūnėlis ir Nijolė Kašubienė.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Švietimo premija 2009!
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją” švietėjui, kuris

ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame
lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių lituanis-
tinių mokyklų mokytojų, pasižymėjusių lietuviško švietimo srityje, leidžiant ir
redaguojant vadovėlius bei knygas, tobulinant programas, gaires, ilgus metus
dirbusių ar tebedirbančių mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. paštu: Lithuanian Educatio-
nal Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu: donavic-
kas95@hotmail.com, pažymint, kad siūlomas kandidatas švietimo premijai.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
yra Daiva Navickienė. 

Švietimo premija 2008 m. buvo įteikta Reginai Kučienei.  Premiją anks-
čiau yra gavę: Danutė Bindokienė, Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Ka-
valiūnas, Julius Šarka, Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė. Švietimo pre-
mijos mecenatas šiais metais yra JAV LB Švietimo taryba.

JAV Švietimo tarybos info

Knygos 
,,‘Draugas’ – 100. 

Už tikėjimą ir lietuvybę” 
ir susitikimas su ,,Draugo”
kultūrinio priedo redaktore

RENATA ŠERELYTE
įvyks lapkričio 29 d.,

Lietuvių dailės muziejuje
Pasaulio lietuvių centre (14911

127th St, Lemont, IL).  

Bus įdomu išgirsti ,,Draugo”
bendradarbio Alekso Vitkaus pas-
kaitą apie knygą ir susipažinti su
viešnia, redaktore iš Vilniaus. Tai
vienas iš ,,Draugo” šimtmečio rengi-
nių. Maloniai kviečiame visus apsi-
lankyti.

Nukeliama konkurso data
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Tautinių mažumų ir išeivijos

departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID) bus per-
tvarkytas iki 2010 m. sausio 1 d. perduodant vykdytas funkcijas Kultūros mi-
nisterijai, Švietimo ir mokslo ministerijai bei Užsienio reikalų ministerijai.

Dėl šios priežasties vėlesniam laikui nukeliamas Užsienio lietuvių ben-
druomenių ir užsienio lietuvių bendrojo lavinimo, lituanistinių mokyklų bei
kitų ugdymo įstaigų 2010 metų projektų atrankos konkursas.

Planuojama, kad pagal perimtas funkcijas konkursus skelbs Užsienio
reikalų bei Švietimo ir mokslo ministerijos po 2010 m. sausio 1 d.

Dėkodami už gimtosios kalbos, tautinių papročių, patriotiškumo bei pilie -
tiš kumo puoselėjimą, kviečiame ir ateityje toliau aktyviai plėtoti bendrą lietu -
viš ką veiklą, rengti tautiniam tapatumui išsaugoti bei lituanistiniam švie ti -
mui plėtoti skirtus projektus.

Evangelizacijos ir Lietuvos vardo tūkstantmečio šventės Čikagoje proga
Fi la te listų draugija ,,Lietuva” išleido šį voką ir JAV pašto ženklą, galiojantį
visoms paš to perlaidoms iš JAV į bet kurią pasaulio šalį (jei į Lietuvą, prie
tokių dviejų žen klų reikia pridėti 10 ct nominalo reguliarų ženklą, kad ben-
dras oro pašto ta rifas būtų 98 ct).

Vo kus ir pašto ženklus galima įsigyti pas Filatelistų draugijos pirmininką
Joną Va riakojį, tel. (773) 585-8649, el. paštas: variakojis@sbcglobal.net arba
pas vi ce pirmininkę Violetą Rutkauskienę, tel. (847) 244-4943, el. paštas:
aviv2008@att.net

PIRKSIU:
Jono Rimšos, Vizgirdos,
Domšaičio, Žoromskio,

Puzino,Valeškos,
Kiaulėno ir Veščiūno  

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.


