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Vilnius, lapkričio 24 d. (ELTA) –
Seimas apsvarstė kitų metų biudžeto
projektą ir grąžino jį Vyriausybei pa-
tobulinti. Toliau Seimas biudžeto
projektą svarstys gavęs Vyriausybės
pataisas.

Valstybės pajamų ir išlaidų planą
nagrinęs parlamentinis Biudžeto ir
finansų komitetas Vyriausybei ne-
siūlo nei didinti 2010 m. pajamų, nei
mažinti išlaidų. Lėšas, kurias siūlo-
ma rasti papildomam įvairių sričių fi-

nansavimui, patariama perskirstyti.
Komitetas Vyriausybei perdavė

apsvarstyti pasiūlymus apie 320 mln.
litų padidinti įvairioms reikmėms,
perskirstant numatytas lėšas tarp
įstaigų.

Melioracijai papildomai kitais
metais siūloma numatyti 17 mln. li-
tų, Klaipėdos laisvajai ekonominei
zonai – 8,5 mln. litų, žemės pertvar-
kai – 20 mln. litų, biodegalų gamybos
plėtrai – 50 mln. litų, ,,vaiko pinigų”
mokėjimui – 27 mln. litų, alimentų
fondui – 41 mln. litų, Seimui – 8,7
mln. litų.

Teisėjams siūloma papildomai
skirti 4 mln. litų vietoj žadėtų 15
mln. litų, kuriais norėta atlyginti
jiems neišmokėtą darbo užmokestį.
Generalinei prokuratūrai siūloma
rasti ne mažiau kaip 6 mln. litų.

5 mln. litų mažiau siūloma skirti
Valdovų rūmams. Iš viso Vyriausybė
buvo numačiusi šiam projektui skirti
17 mln. litų.

Iš viso kitais metais biudžete
papildomai įvairios įstaigos ir Seimo
nariai prašė išlaidoms numatyti 1,27
mlrd. litų.

Vilnius, lapkričio 24 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, pa-
sveikinusi į ,,Lietuvos eksporto prizo
2009” renginį susirinkusius versli-
ninkus, pabrėžė, kad nuolatinės žmo-
nių ir verslo pastangos, kantrus dar-
bas bei gebėjimas būti lanksčiais duo-
da pirmuosius vaisius – pastebimi
pirmieji eksporto apimčių augimo
ženklai. Tačiau šalies vadovė pažy-
mėjo įžvelgianti neišnaudotų galimy-
bių stiprinti dialogą tarp valdžios ir
verslo.

Prezidentė pasidžiaugė, kad tarp
verslo vadovų yra ir moterų. Jų indė-
lis į tvarią verslo plėtrą yra labai
svarbus ir pastebėtas daugelio pa-
saulio organizacijų ir specialistų.

Pasak prezidentės, šalies ekspor-
tas ir jo struktūra yra vykdomos eko-
nominės politikos veidrodis. Struk-
tūrinių pertvarkų įgyvendinimas ir
geresnė verslo aplinka turėtų duoti
teigiamų rezultatų.

Šalies vadovė pažymėjo įžvel-
gianti neišnaudotų galimybių stip-

rinti dialogą tarp valdžios ir verslo.
,,Jis būtų naudingas Jūsų laimėji-
mams vidaus ir užsienio rinkose
įtvirtinti”, – sakė prezidentė.

Metų verslininkės apdovanoji-
mas šiais metais skirtas UAB ,,Lelija”
generalinei direktorei Genei Zavec-
kienei. Už sparčiai plečiamą prekybos
tinklą Baltijos šalyse, gerą gamybos

organizavimą bei iniciatyvumą mo-
teris apdovanota specialiu simboliniu
prizu – auksine sage.

,,Sėkmės žingsnio” apdovanoji-
mas įteiktas sėkmingiausiai į užsie-
nio rinkas žengusiai jaunai šalies
bendrovei ,,,Globaltus”, dirbančiai su
elektroninės komercijos projektais,
skirtais užsienio rinkoms.

•Skautybės kelias. ,,Skautų
aido” 85–erių metų jubilie-
jus (p. 2, 5)
•D. Kreivys: ,,Lieku opti-
mistas” (p. 3, 11)
•B. Nainio skiltis (p. 3)
•St. Petersburg, FL lankėsi
,,Sodžius” (p. 4)
•Detroit, MI paminėta Lie-
tuvos kariuomenės 91-oji
sukaktis (p. 4, 9)
•JAV LJS atstovai XIII PLJ
kongrese (p. 5)
•Laiškai, komentarai (p. 5)
•Lietuvos ,,Rotary” mini
75–ąsias įkūrimo metines
(p. 8)
•Atsiminimai (125) (p. 9)

Lietuvoje pastebimi eksporto augimo ženklai

Piratû užpultame laive lietuviû nebuvo
Vilnius, lapkričio 24 d. (BNS) –

Prie Vakarų Afrikos krantų piratų
užpultame laive Lietuvos piliečių ne-
buvo, Lietuvos ambasadai Berlyne
pranešė laivo savininkai, taip pa-
neigdami žiniasklaidos pranešimus,
kad piratų taikiniu tapusio laivo ka-
pitonas buvo Lietuvos pilietis.

,,Lietuvos diplomatai susisiekė
su laivo savininkės bendrovės ‘Che-
mikalien Seetransport’ (Hamburgas)
atstovais, kurie telefonu pranešė mū-

sų šalies ambasadai Berlyne, kad Lie-
tuvos piliečių laive nėra ir kad kapito-
nas – ne Lietuvos pilietis”, – sakė Lie-
tuvos užsienio reikalų ministerijos at-
stovas spaudai Rolandas Kačinskas.

Anot R. Kačinsko, detalesnės in-
formacijos dėl asmens duomenų ap-
saugos bendrovė nepateikia.

Naujienų agentūra AFP, remda-
masi Benino karinių jūrų pajėgų va-
du, antradienį pranešė, kad prie Be-
nino krantų užpulto naftos tanklaivio

kapitonas buvo Lietuvos pilietis.
,,Žuvo vyriausiasis mechanikas,

jis ukrainietis. Kapitonas lietuvis ne-
nukentėjo”, – AFP agentūrai sakė ka-
rinių jūrų pajėgų vadas Maxime Ahoyo.

Pirminiais duomenimis, prie Be-
nino krantų užpultas laivas ,,Cancale
Star” plaukė su Monrovijos, kuri yra
Liberijos sostinė, vėliava.

Benino karinių oro pajėgų vado
teigimu, 230 metrų ilgio tanklaivis
buvo užpultas pirmadienį. Laivu

plaukė 24 įvairių tautybių įgulos na-
riai. Kol kas neaišku, ar užpuolikai
vis dar yra laive. Buvo gauta praneši-
mų, kad laivo įgulos nariams pavyko
nuginkluoti vieną iš užpuolikų.

M. Ahoyo teigimu, į jūrą išplau-
kė Benino karinių jūrų pajėgų laivas
išsiaiškinti padėtį.

Rugpjūčio mėnesį penki Lietuvos
jūreiviai buvo paimti įkaitais prie Ni-
gerijos krantų. Vėliau jie išlaisvinti.

Biudžeto projektas grâžintas tobulinti

Vyriausybei nesiūloma nei didinti
2010 m. pajamų, nei mažinti išlaidų.

Metų verslininkės apdovanojimas šiais metais skirtas UAB ,,Lelija” generalinei
direktorei Genei Zaveckienei (k.). Eltos
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Lietuvoje paskelbta
gripo epidemija
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Vilnius, lapkričio 24 d. (ELTA)
– Visoje Lietuvoje skelbiama gripo
epidemija, bet ne ekstremali padėtis,
antradienį po Vyriausybės ekstre-
malių padėčių komisijos posėdžio tei-
gė vidaus reikalų ministras Rai-
mundas Palaitis.

Pasak ministro, Lietuvos terito-
rijoje pagal visus apibrėžimus yra pa-
siektas epidemijos lygmuo.

Sveikatos apsaugos ministerija
pranešė, kad dalis poliklinikų dirba
ir šeštadieniais. Ligoninėse nuo nau-
jojo gripo gydoma apie 200 žmonių,
reanimacijoje – 13, tarp jų dauguma
yra vaikai. Dviejų ligonių būklė labai
sunki. Nuo naujojo gripo mirė du
žmonės – 14-metis Kauno rajono gy-
ventojas ir 40-metis visaginietis.

Stengiamasi apsaugoti gyvybiš-
kai Lietuvoje svarbių įstaigų darbuo-
tojus, planuojama supaprastinti ne-
darbingumo lapelių išdavimo tvarką,
atkurti vaistų atsargas.

Pernai sezoninio gripo epidemija
buvo paskelbta tik vienoje savivaldy-
bėje – Kauno miesto.
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S. AUŠRA JASAITYTÈ-PETRY

Jau 85 metai praėjo nuo pirmo-
sios žurnalo „Skautų aidas” laidos.
„Skautų aidas” – tai Lietuvių skautų
sąjungos (LSS) leidžiamas žurnalas,
kuriame spausdinami lietuvių skautų
veiklos aprašymai, įvairios skau-
tiškos žinios. Žurnalas leidžiamas ke-
turis kartus per metus, jį gauna visi
LSS užsimokėję nariai visame pla-
čiame pasaulyje.

Pirmasis „Skautų aido” numeris
buvo išleistas 1923 m. kovo 15 d.
skautų „DLK Vytauto” ir skaučių
„Mirgos” draugovių vadovų Šiau-
liuose.

Sovietams okupavus Lietuvą,
1940 m. birželio 15 d. išėjo paskutinis
,,Skautų aido” numeris nepriklauso-
moje Lietuvoje. Netrukus LSS užsi-
darė.

Antrajam pasauliniam karui pa-
sibaigus, skautiški vienetai vėl įsi-
kūrė tremtinių stovyklose vakarų Vo-
kietijoje ir 1946 m. sausio 1 d. vėl
pradėtas leista „Skautų aido” žurna-
las. Iš viso buvo išleistos 31 laida.

Lietuviams skautams emigravus
į Šiaurės Ameriką, „Skautų aidas”
buvo leidžiamas toliau.

Per visus tuos metus žurnale
dirbo daug redaktorių ir administra-
torių, kurie, aukodami savo laiką,
jausdami pareigą, norėdami visus
skautus ir skautes supažindinti su
LSS veikla bei skautamoksliu, išlaikė
šį ypatingą lietuvišką, skautišką lei-
dinį. Didelė pagarba ir padėka jiems.

Š. m. lapkričio 14 d. Pasaulio lie-
tuvių centro Lietuvių Fondo salėje,
Lemont, susirinko gausus būrys
„Skautų aido” rėmėjų ir skautų pasi-
džiaugti žurnalo 85-erių metų jubi-
liejumi. Svečiai suvažiavo iš visur:
Detroito, Clevelando, Toronto, ryti-
nio Amerikos pakraščio, Arizonos,
Californijos, net iš tolimosios Angli-
jos ir Australijos bei kitų vietovių.

Prie durų visų svečių laukė sesės
Shirley Ambutienė, Jūratė O’Brian,
Rūta Ozers ir Irena Žukauskienė, ku-
rios nurodė svečiam jų užsakytas vie-
tas prie stalų.

Įėjus į gražiai išpuoštą salę, visus
pasitiko LSS vyriausia skautininkė s.
fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon ir LSS
tarybos pirmininkas v.s. fil. Gintas
Taoras.

Gražus būrys skautiško jaunimo
pardavinėjo susirinkusiems svečiams
loterijos bilietus. Svečiai, nusipirkę
bilietus, turėjo progos pasirinkti, ku-
riuos meno kūrybos loterijos „prizus”
norėtų laimėti, savo bilietą įdėdami į
tam tikrą paskirtą maišelį. Loterijai
kūrybą paaukojo: „Aušros vartų/Ker-
navės” tunto rankdarbių būrelis, s.
Linas ir ps. Marytė Banevičiai, j. b.
valt. Eimutis Brigiolas, ps. Rita Bri-
giolienė, j. v. s. fil. Taiyda Chiapetta,
ps. fil. Viktė Jankutė-Moss, j. s. Algis
Jonušas, ps. Otilija Kasparaitienė, s.
Algimantas Kezys, j. s. Laura Lapins-
kienė, s. v. Andrius Povilaitis, prit. s.
v. s. Romas Povilaitis, j. ps. Aleksas
Rimeika, j. s. Daina Rudaitienė, Jerry
Strub, vyr. sk. Rasa Sutkutė, j. v. s.
Genovaitė Treinienė ir s. fil Irena
Žukauskienė.

Svečiams susirinkus, pabendra-
vus, s. fil. Vida Brazaitytė pakvietė
visus susėsti į savo vietas. Sveikinda-
ma visus atvykusius, sesė Vida papra-
šė visų svečių sustoti ir prisiminti
mirusius „Skautų aido” redaktorius
ir administratorius. Toliau sesė Vida
pakvietė LSS tarybos pirmininką v. s.
fil. G. Taorą pasveikinti visus atvyku-
sius ir paaiškinti šio vakaro tikslą ir
svarbą. Brolis Gintas ne tik padėkojo
visiems atvykusiems, bet išsakė di-
delę padėką „Skautų aido” buvu-
siems ir dabartiniams redaktoriams
ir administratoriams, šio ypatingo
vakaro rengėjoms bei „Skautų aido”
dosniesiems rėmėjams: v.s. fil. Tadui
Dabšiui, Lietuviškosios skautybės
fondui, Lietuvių Fondui ir Vydūno
fondui. Brolis Gintas taip pat paskel-
bė, kad šie metai yra „Skautų aido”
metai.

Broliui Gintui baigus oficialų
šventės atidarymą, toliau į sceną bu-
vo pakviesti asmenys pasveikinti vi-
sus atvykusius ir „Skautų aidą”:
Akademinio skautų sąjūdžio Centro
vadijos pirmininkas v. s. fil. Vytenis
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Šį ketvirtadienį mažesniais
ar didesniais būreliais susėdę
prie tradiciškai gausiai nukrauto
Padėkos stalo, nepamirškime tų,
kurie šiais metais sės prie kur
kas kuklesnio vaišių stalo. Pra-
ėjusią savaitę JAV Žemės ūkio
ministerijos (US Department of
Agriculture) paskelbti duome-
nys teigia, jog beveik 50 mln.
amerikiečių, įskaitant beveik 1 iš
4 vaikų, praėjusiais metais valgė
nepakankamai arba dažnai ken-
tė alkį. Patys ministerijos dar-
buotojai, paviešinę minėtus
duomenis, prisipažino, jog buvo
nustebę pamatę, kaip pablo-
gėjo maisto padėtis šalyje. Šiais
metais, JAV ekonomikai išgyve-
nant krizę, šie duomenys turėtų
būti dar prastesni. ,,Tai sunkiai
suvokiama, – sakė organizacijos
‘Feeding America’ prezidentas.
– Padėtis tokia, tarsi gyventume
Trečiojo pasaulio šalyje.”

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

„Skautų aido” 85-erių
metų jubiliejus

Kirvelaitis; Vydūno fondo tarybos
pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas;
Lietuviškosios skautybės fondo
(LSF) sekretorius ir Brolijos atstovas
LSF v.s. Bronius Naras (LSF paauko-
jo „Skautų aidui” 1,000 dol., kad
galėtų toliau gyvuoti); Lietuvių Fon-
do tarybos pirmininkas ir LSS tary-
bos sekretorius v. s. fil. Rimantas
Griškelis (Lietuvių Fondas taip pat
paaukojo „Skautų aidui”).

Sveikinimams pasibaigus, į sce-
ną buvo pakviestas fil. Jonas Tamu-
laitis, kuriam teko garbė pristatyti
LSS 2009 m. Fotografijų konkurso
laimėtojus. Konkurso vertimo komi-
siją sudarė: fil. Jonas Tamulaitis, fil.
Eugenijus Butėnas, s. Algimantas
Kezys ir s. fil. Vytenis Lietuvninkas.
Konkurso mecenatai: „Birutės”
draugovė iš Toronto, New York vyr.
skaučių židinys „Vilija” ir prel. ps.
Juozo Prunskio fondas (Čikaga). LSS
2009 m. Fotografijų konkurso laimė-
tojai: 6 iki 10 metų amžiaus grupėje
pirmą vietą užėmė Maya Chiapetta iš
Čikagos, antrą vietą – Vivienne Rose
Beržanskis-Miller iš Detroito; 14 iki
17 metų amžiaus grupėje pirmą vietą
užėmė Diana Ramanauskaitė iš Či-
kagos, antrąją – Ugnė Vijeikytė iš
Londono, Anglijos; 18 iki 23 metų
amžiaus grupėje pirmą vietą užėmė
Aliukas Lapinskas iš Čikagos, antrą
vietą – Audrius Aleksiūnas iš Čika-
gos, o trečiąją – Ramunė Bartuškaitė
iš Cleveland.

Tai kas tas „Skautų aidas”? Pa-
kviesta į sceną, trumpą istoriją apie
žurnalą gražiai papasakojo dabartinė
„Skautų aido” redaktorė v. s. Alė Na-
mikienė. Sesė Alė jau ilgus metus
savo širdį įdeda redaguodama „Skau-
tų aidą”. Svečiai atidžiai klausėsi
sesės Alės istorijos. Įdomu buvo
išgirsti, kiek redaktorių ir adminis-
tratorių dirbo per visus tuos metus.
Sesė Alė taip pat padėkojo savo ben-
dradarbiams, kurie jai padeda siųs-
dami medžiagą ar kitaip prisidėdami.
Sesei Alei pabaigus, svečiai plojimais
sustoję pagerbė sesę Alę.

Nukelta į 5 psl.

„Skautų aido“ jubiliejinio pokylio
programos vedėja s. fil. Vida Bra-
zaitytė.

LSS tarybos pirmininkas v. s. fil. Gin-
tas Taoras.

Dabartinė „Skautų aido“ redaktorė, v. s. Alė Namikienė ir LSF sekretorius v. s.
Bronius Naras. s. Aušros Jasaitytės-Petry nuotraukos
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D. KREIVYS: ,,LIEKU
OPTIMISTAS, MATAU ŪKIO

ATSIGAVIMO ŽENKLŲ"
Pastarosiomis savaitėmis ūkio

ministro Dainiaus Kreivio pavardė
žiniasklaidoje šmėžavo ypač dažnai.
Viena vertus, panašu, kad ministras
apskritai aktyviau pradėjo pasakoti
apie Ūkio ministerijos darbus ir sie-
kius. Kita vertus, kai kurie leidiniai
ministrą apipylė kaltinimais, esą jis
nesugebėjo tvarkytis įmonėse, kurio-
se užėmė atsakingus postus, o dabar
bando tvarkyti visos valstybės ūkį.
Taip pat nemažai triukšmo kilo ir po
to, kai Ūkio ministerija išreiškė savo
nuomonę dėl kai kurių kultūrinių
objektų finansavimo. Teigta, kad D.
Kreivio požiūris sukėlė tikrą pasipik-
tinimo bangą Kultūros ministerijoje.

Nusprendėme pasiaiškinti, kaip
pats ministras reaguoja į išaugusį
žurnalistų dėmesį. Kartu norėjosi
patiems įsitikinti, ar iš tiesų, kaip ra-
šo kolegos iš kitų leidinių, D. Kreivys
vengia atsakinėti į nepatogius klau-
simus.

– Pradėjote daug aktyviau
pasakoti apie Ūkio ministerijos
siekius, daromus darbus, rengti
spaudos konferencijas ir iš tiesų,
panašu, atkreipėte žurnalistų
dėmesį. Tik turbūt ne visai tokį,
kokio tikėjotės?

– Esu įsitikinęs, kad šios Vy-
riausybės Achilo kulnas – viešasis
bendravimas. Vyksta daug svarbių
pokyčių, turinčių ilgalaikių pasek-
mių, tačiau dauguma žmonių apie
juos nežino, o tik nuolat girdi, jog
politikai, siekdami sutvarkyti biu-
džetą, karpo socialines išmokas ir
mažina pensijas. Kai įtemptai dirbi,
tarsi nebelieka laiko pasakoti apie
tai, ką darai. Galvoji, kad žmonės
įvertins darbus, o ne žodžius. Tačiau
politika tokia sritis, kurioje labai
svarbu bendravimas. Sutinku, kad to
trūko, todėl ir bandau daug aktyviau
pasakoti apie tai, kokių teigiamų
poslinkių padėjo pasiekti vienas ar
kitas sprendimas.

– Sutikite, teigiamų žinių ši
Vyriausybė nedaug pasako, daug
dažniau girdime, kad viskas bus
tik blogiau ir blogiau.

– Lygiagarečiai reikia spręsti du
uždavinius. Pirmasis uždavinys – tai
kova su krize ir jos pasekmėmis. Jau
dabar galima teigti, jog ekonomikos
rodiklių dinamika leidžia tikėtis, kad
kitų metų viduryje Lietuvos ūkis
pradės realiai atsigauti. Didžiausia
problema yra tai, kad šiuo metu
daromų nepopuliarių žingsnių teigia-
mus rezultatus pajusime ne iš karto,
anksčiausiai galbūt tik dar po metų.
Beje, panaši padėtis jau buvo susi-
klosčiusi ir 1999-aisiais, kai Andriui
Kubiliui teko būti ministru pirmi-
ninku. Tuomet ekonomikos trauki-
nys buvo sugrąžintas ant bėgių, ta-
čiau vaisius skynė jau kitos vyriausy-
bės. Dabar taip pat labai panašus
vyksmas, kai opozicija labai nori tapti
atkurto ūkio traukinio mašiniste ir
važiuoti į ekonominio augimo rytojų.
Mano galva, dėl to ir kyla arši dabar-
tinė vyriausybės kritika.

(...)
– Minėjote du uždavinius...
– Antrasis – poreikis keisti vals-

tybės veidą, vykdant esmines struk-
tūrines reformas beveik visose svar-
biausiose valstybės gyvenimo srityse.
Ūkis atsigaus, tačiau jau dabar pri-
valome sutvarkyti valstybės finansus
ir finansų sistemą taip, kad šiandie-
nės problemos niekada nepasikar-

totų. Matome, kad socialinės ir svei-
katos apsaugos sritys tampa didžiau-
sia našta biudžetui, nes yra labai
išsipūtusios ir neveiksingos (...).
Svarbu šias sritis pertvarkyti taip,
kad paslaugos jose taptų kokybiškos
ir veiksmingos. O kur dar mokslo ir
švietimo sistemos pertvarka, šalies
ūkio modernizavimas, pereinant iš
žemos pridėtinės vertės į aukštą,
paslaugų ekonomikos kūrimas ir pan.

– Kas konkrečiai nuveikta,
keičiant valstybės veidą. Deja,
kartais susidaro įspūdis, kad po-
litika yra tapusi vien tik buhal-
terija?

– Neseniai paskelbtas korupcijos
indeksas rodo, kad padėtis kiek gerė-
ja. Viešieji pirkimai buvo jautriausia
tema, kai kalbama apie korupciją.
Mano įsitikinimu, Ūkio ministerijai
pavyko padaryti nemažai keičiant
viešųjų pirkimų politiką. Dabar visa
informacija – kas, kur, kada ir kodėl
perkama, kokie reikalavimai keliami
perkamoms paslaugoms – spausdina-
ma internete. Pradėti organizuoti
pirkimai elektroninėje erdvėje, jų da-
lis bendrame pirkimų sraute iki
Naujųjų metų turi išaugti iki 50
nuošimčių. Supraskime, kad tai sri-
tis, kuriai tenka 15 nuošimčių ben-
drojo vidaus produkto – 13 mlrd. litų.
Šiais metais valstybė planuotas pas-
laugas nusipirko už 7 mlrd. Tai reiš-
kia, jog sutaupėme didžiulius pini-
gus, kurie gali būti skirti kitoms sri-
tims finansuoti. Nuo 2010 m. sausio
1 d. Viešųjų pirkimų tarnybą prijun-
gus prie Ūkio ministerijos ir ją iš
esmės reformavus bus žengtas ypač
svarbus žingsnis viešųjų pirkimų sis-
temos skaidrinimo link.

Be to, dar viena svarbi sritis – ES
paramos įsisavinimas. Palyginkime,
kiek paramos sugebėjo įsisavinti
buvusi Vyriausybė ir kokie įsisavini-
mo mastai dabar. Skiriasi kaip naktis
ir diena. 600 mln. litų 2007-2008 me-
tų laikotarpiu ir 2,5 mlrd. litų per
devynis šių metų mėnesius. Tai labai
svarbu, nes dabartinėje padėtyje ES
lėšos yra svarbiausias ūkio gaivinimo
variklis. O kur dar ekonomikos ska-
tinimo planas, „Eksportuojanti Lie-
tuva” sukūrimas sistemingai per-
tvarkant visą pagalbos verslui sis-
temą, sustiprintas ir rezultatyvus
investicijų pritraukimas (,,Barclays”,
,,Moog”, ,,Sopena” ir t. t).

(...)
– Esate kaltinamas, jog vado-

vavote įmonėms, kurios nusigy-
veno, sukaupė daugybę skolų?

– Pirmiausia noriu pabrėžti, kad
dar prieš tapdamas ministru pasi-
traukiau iš visų savo vykdytų verslų.
Neturiu jokių akcijų, jokių vertybinių
popierių. Esu vadovavęs ir turėjęs ne
vienos įmonės akcijų, dalis tų įmonių
ir sunkmečiu dirba labai pelningai,
kitoms, kaip matote, sekėsi ne taip
gerai. Dėl pastarųjų, ypač buvusių
baldų sektoriaus įmonių, nesėkmių
labai kremtuosi ir apgailestauju. Tik-
rai jaučiu kaltę, kad, eidamas at-
sakingas pareigas minėtose įmonėse,
reikiamu metu nenumačiau globalių
pokyčių, ekonomikos perkaitimo pir-
minėje stadijoje ir po jo – spartaus
eksporto kritimo bei viso ekonominio
sunkmečio masto.

Antra, kiek keista girdėti kalti-
nimus, jog kaip blogai, kad kai ku-
rioms įmonėms, kuriose anksčiau dir-
bo ministras, Nukelta į 11 psl.

Ar tikrai revoliucijos
nereikia?

BRONIUS NAINYS

Ne, nereikia, žmonės jos nenori, teigė Seimo pirmininkė Irena
Degutienė, kalbėdama per pirmąsias Seimo metines. Ir, many-
čiau, šūvis pro šalį. Kam tada tie akmenys į Seimo langus, ku-

riuos ji pati šioje savo kalboje prisiminė? Aišku, kad žmonės nenori fizinės
revoliucijos su tankais ar bent kulkosvaidžiais, tokios, kuri įvyko 1926 m.
gruodžio 17 d. Tačiau valdžių sudėties ir jos sudarymo būdo keitimą jie
tikrai sveikintų, nes tai jau seniai pribrendusi, daug sykių kartota būtiny-
bė. Nors dėl to reikėtų ir už atlapų pasipurtyti. Tai liudija paskiausias
ryškus Drąsiaus Kedžio sukeltas pedofilijos pavyzdys, prasidėjęs jo skun-
du praėjusį lapkritį ir turėjusių jį tirti teisėsaugininkų snaustu, kol prieš
juos buvo pakloti dviejų nužudytų žmonių lavonai.

Tada jau trenkė perkūnas. Sujudo visos valdžios. Visi, įvykio paliesti,
pradėjo jį, beje, ir vienas kitą tirti. Policija, Prokuratūra, Seimas, Prezi-
dentūra. Ir, deja, to vyksmo rezultatas – nieko daugiau, kaip tik užvirta
neišsrebiama košė. Žala, kurios nebus galima ištaisyti, teigia apžvalginin-
kas Tomas Viluckas. Iš savo pusės dar pridurčiau, kad jos pašalinti niekas
ir nesistengs. Štai tas pavyzdys.

Pagrindinis tyrėjas, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK),
rado: Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate tyrimas buvo
atliekamas aplaidžiai, neoperatyviai, nekvalifikuotai; Kauno miesto apy-
linkės prokuratūroje – taip pat; Generalinė prokuratūra nesiėmė nė ko-
kių, net išsiaiškinamųjų veiksmų, kodėl taip buvo daroma, kas už tokį ap-
laidumą atsakingas ir kas tiesiogiai kaltas. Tyrimo išvada: generalinis
prokuroras kviečiamas principingai įvertinti visų prie šio ikiteisminio ty-
rimo prisidėjusių pareigūnų veiksmus. Tai ir viskas. TTK uždavinys atlik-
tas, darbas baigtas. O kas bus, jeigu generalinis prokuroras į tas išvadas
numos ranka ir nieko „principingai” neįvertins? Jis ir toliau dirbs pasi-
tenkinęs tuo, kas jo buvo atlikta iki šiol: atleisti keli žemesnių grandžių
pareigūnai ir dar keli kiti papeikti.

Va, kur reikia revoliucijos, gerbiama ponia Seimo pirmininke, kartu ir
ponia Prezidente. Pirmiausia TTK turėjo išvadas taikyti ne generaliniam
prokurorui, bet Seimui, prašant jas patvirtinti ir duoti eigą vykdyti. Po to
jos kartu su Seimo siūlymais turėjo atsirasti ant Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės stalo. O nuo jo tuojau pat, nė trupučio nedelsiant Prezidentės
pasirašytas dekretas: generalinis prokuroras Algimantas Valantinas atlei-
džiamas iš pareigų, jas laikinai eiti skiriamas kuris nors iš jo pavaduoto-
jų. Kitas dekretas: siūlymas Seimui patvirtinti Prezidentės paskirtą naują
generalinį prokurorą, kurio pirmas uždavinys – paruošti išsamų Lietuvos
prokuratūros pertvarkymo planą. Arba vykdyti jau pačios Grybauskaitės
paruoštą, apie kurį prieš porą savaičių užsiminė Prezidentės atstovas
spaudai Linas Balsys. Trečias dekretas, nurodantis, kaip jos pavedimus
vykdyti. Ir daugiau apie tai – jokių kalbų. Lygiagrečiai – panašus kelias ir
visos teisėtvarkos, teisėsaugos sąrangai pertvarkyti. Štai kur pirmieji
revoliucijos žingsniai, gerbiama ponia Seimo pirmininke. Negi drįstumėte
sakyti, kad jų nereikia, žmonės jų nenori? Iš tikrųjų jie nori net daugiau,
pertvarkyti ne bet kaip, bet stropiai išvalant šią sritį nuo okupanto pa-
likuonių. Visų iki vieno, nes kol kas ten okupanto sovietinių laikų studijų
kolegos, buvę bendradarbiai, pavergėjo paslaugūnai, draugai, pažįstami,
giminės, ir vargu ar kuris iš jų nepriklausė komunistų partijai. O kai kurie
– gal ir buvę kagėbistai?

Daug gražių, prasmingų, reikalingų žodžių savo kalboje pabėrė Degu-
tienė, vertindama Seimo darbo pirmuosius metus ir klodama planus atei-
nantiems, tvirtai pažadėdama siekti, kad Seimas taptų ta vieta, kur vyktų
ne tušti ginčai ir beprasmiai pasirodymai, bet varžybos pasiūlymais ir
sumanymais, kurie leistų priimti geriausius šaliai sprendimus. Siekiai
puikūs, ką ir besakyti, tačiau jie ne nauji, bet kartojami kasmet jau net ke-
liolika metų. Paskardėdavo jie erdvėje ir dingdavo iki kito karto. Ir taip
vienas paskui kitą plaukė seimai „per marias” paskutinėse apklausų pa-
kopose, vertinimų lentelėje retai kada perkopdami dešimties nuošimčių
ribą. O dabartiniu Seimu pasitiki tik penki nuošimčiai rinkėjų, teigia poli-
tologas sociologas Vladas Gaidys, pastebėdamas, kad „Eurobarometras“
Europos Sąjungoje tupdo jį kartu su Bulgarija į priešpaskutinę pakopą.
„Taip yra dėl to, kad per mažai bendraujame su žmonėmis, nejaučiame jų
nuotaikų ir gyvenimo; kad mums, Lietuvos žmonių atstovams, trūksta
kuklumo ir savikritiškumo”, – priminė Seimo nariams Degutienė kaip
vieną iš tokio vertinimo priežasčių. Šventa teisybė. Pabrėžiu – ji yra net
pati svarbiausia Seimo nuvertinimo priežastis, ir labai gaila, kad pirmi-
ninkė nė žodeliu neužsiminė, kaip su ja susidoroti.

Kaip gali vertinti rinkėjas Seimo, anot Degutienės, Tautos narį, o tiks-
liau – savo rajono atstovą, kurio jis net nepažįsta? Pvz., kurį nors per par-
tijos sąrašą išrinktą ir atstovaujantį, sakykim, Skuodo rajonui šio mieste-
lio gyventojas? Arba dar gražiau, Skuodo rajone pralaimėjusį, bet per par-
tijos sąrašą vis tiek į Seimą patekusį? Arba tik per sąrašą išrinktą vien-
mandatėje apygardoje, rajone net nekandidatavusį. Ar tokiai rinkimų
sąrangai revoliucijos nereikia? Tuo labiau kad, kaip dažnai savo rašiniuo-
se primenu, per partijų sąrašus jų vadovai patys save persirenka ir Seime
tampa amžini. Tačiau kas šią revoliuciją įvykdys? Aišku, tik ne Seimo na-
riai, nes toji sąranga jiems naudinga? Belieka vienintelė išeitis – Prezi-
dentės dekretai. Suprantu, labai nevykęs, net ir pavojingas kelias, ypač
tokiai jaunai demokratijai kaip Lietuva, tačiau kitos išeities kaip ir nėra.
O revoliucijos visgi reikia. Tikrai ir labai. Alfa.lt
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Sudiev, kovos draugai
ištikimieji,

Lašėti baigia kraujas iš širdies...
Sudiev, miškai, sudiev, laukai

gimtieji,
Teneužgęsta jums aušra Vilties...

Neišeinu, o ne, iš savo žemės,
Aš atsisveikinu ją laikinai.
Iš meilės Laisvei mes stiprybę

semiam,
Iš meilės Laisvei gimsta

milžinai.
Anatolijus Kairys

Kariuomenė yra viena iš pagrin-
dinių valstybės pamatų, atrama val-
stybei išlikti. Minėdami 91-ąją Lietu-
vos kariuomenės sukaktį, turime di-
džiuotis ja ir suprasti, kad stipri ka-

riuomenė reiškia stiprų kraštą.
1918 m. tuometinis Lietuvos mi-

nistras pirmininkas Augustinas Vol-
demaras pasirašė įsakymą, kuriuo
pradėta formuoti Lietuvos kariuo-
menė. Tiesa, iš pradžių dėl lėšų, gink-
lų ir aprangos stokos darbas ėjo iš lė-
to. 1918–1920 m. kariai gynė atgi-
musios Lietuvos nepriklausomybę.
1940 m. birželio 15-ąją Sovietų Są-
junga, jėga įsiveržusi į Lietuvos vals-
tybę ir panaikinusi jos nepriklau-
somybę, sunaikino ir jos kariuomenę.
Tuo metu joje tarnavo apie 30,000
eilinių ir puskarininkių, apie 1,800
karininkų. Okupacijos metu tūks-
tančiai Lietuvos karių buvo ištremti į
Sibirą, kalinti ir nužudyti. Kiti kovo-
jo su okupantais, žuvo partizanų gre-
tose. Likę gyvi kentė persekiojimus.
Lietuvos kariuomenė buvo atkurta
1990-aisiais, Nukelta į 9 psl.

MEÇYS ŠILKAITIS

Lapkričio mėn. pradžioje po sėk-
mingų koncertų rytiniame pakraštyje
į mūsų apylinkę atvyko kamerinis
choras ,,Sodžius’’, čia atlikęs net tris
koncertus.

Pirmasis koncertas šeštadienio
pavakarę vyko Šv. Judo katedroje, St.
Petersburg. Didelėje katedros erdvėje
skliautais sklido puikiai atliekami
religiniai kūriniai bei liaudies dainos,
aranžuotos jaunų kompozitorių. Nors
dainos ir atrodė pažįstamos, pritaiky-
tos mišriam chorui jų balsinė sandara
skambėjo spalvingiau, gyviau ir pa-
traukliau. Koncerte gausiai atsilankę
vietos lietuviai ir svečiai amerikiečiai
negailėjo ,,Sodžiui” plojimų.

Prieš koncertą vyskupo atstovas
rev. Wayne C. Generaux OdeM, kuris
aktyviai prisidėjo prie Šiluvos minėji-
mo mūsų apylinkėje, pastebėjo, kad
jis iki šiol maloniai prisimena Šiluvos
minėjimą vyskupijoje, pasveikino at-
vykusius dainininkus ir palinkėjo
sėkmingo koncerto. Katedros muzi-
kos direktorė Michele Rego-Karna-
vičius, taip pat pasveikinusi ,,So-
džiaus’’ chorą, dėkojo jam už apsi-
lankymą.

Pirmoje koncerto dalyje skam-
bėjo religinė chorų muzika, sukurta
lietuvių kompozitorių: Juozo Nau-
jalio ,,Motetai’’, Algirdo Martinaičio
,,Sveika Marija’’, Alvido Remesos
,,Tėve mūsų’’ bei kitų tautų kompo-
zitorių: Urmas Sisask ,,Sanctus’’,
Jacques Arcadelt ,,Regina Caeli’’,
Knut Nystedt ,,Laudate’’ ir kt. Po
pertraukos antroje dalyje girdėjome
lietuvių liaudies dainas bei mišriems
chorams sukurtus naujus kūrinius.
,,Sodžiaus’’ choras, susidedantis iš 12
moterų ir 8 vyrų, tikrai parodė savo
puikų pasiruošimą: balso valdymą,
tonų niuansus ir harmonizaciją.

* * *
Antrasis ,,Sodžiaus“ koncertas

įvyko sekmadienį Lietuvių klubo
salėje po sekmadieninių bendrų pie-
tų. Čia atlikta programa buvo kuk-
lesnė, bet tokia pat nuoširdi, kaip ir
katedroje. Ją daugiausia sudarė lietu-
vių liaudies dainos. Baigiant koncer-
tą choras pakvietė dalyvius jungtis
prie jų ir kartu sudainuoti porą vi-
siems žinomų dainų. Koncertas pasi-
baigė su daina ,,Lietuva brangi’’. Vi-
siems sustojus, garsiai dainuojant,
salėje jautėsi dvasinis susikaupimas,
jaudulys.

* * *
Pirmadienio vakare St. Peters-

burg College and Community choro
vadovas dr. Vernon Taranto Jr. pri-
ėmė ,,Sodžiaus’’ chorą kolegijos pa-
talpose. Bendroje repeticijoje abu
chorai vokalizavo ir pakaitomis dai-
navo dainas iš savų repertuarų. Tai
buvo tikrai gražus draugiškas dviejų
grupių pabendravimas, pasibaigęs
kolegijos choro suneštomis vaišėmis.
Dr. V. Taranto ir kolegijos choras liko
sužavėtas puikiai išlygintu ,,So-
džiaus’’ balsų skambesiu ir ypatingai
jausmingu dainų atlikimu. Jo nariai
sustoję ilgai plojo lietuviams.

* * *
Trečiasis koncertas vyko St.

Petersburg College muzikos centro
auditorijoje lapkričio 10 d. vakare.
Auditorijos priekyje buvo kolegijos
paruoštas stalas su informacija apie
studijų programą užsienyje, gaunant
3 val. kreditą ir 9 dienų studijų
kelionę į Lietuvą (daugiau informaci-

jos rasite internete adresu: www.
spcollege.edu). Dėl smarkaus lietaus
koncerte dalyvavo nedidelis, bet žy-
mus ir įtakingas kolegijos profesorių
ir muzikos mylėtojų būrys. Progra-
moje skambėjo tie patys kūriniai,
kaip ir šv. Judo katedroje. Publika,
kaip ir ankstesniuose pasirodymuose,
labai šiltai sutiko Lietuvos daininin-
kus, jų atlikimą įvertindama gausiais
plojimais.

Koncertą atidarė St. Petersburg
College Department of Music deka-
nas dr. Jonathan Steele, pristatyda-
mas choristus ir vadovę. Jis taip pat
pristatė publikai ir koledžo preziden-
tą dr. Carl M. Kuttler, kuris dalyvavo
koncerte su keturiais profesoriais,
muzikos departamento vadovais ir
administratoriais. Po pirmos koncer-
to dalies dr. Kuttler kreipėsi į pub-
liką, pasidžiaugdamas koncerto pro-
grama ir jos atlikėjais. Jis pažymėjo,
kad jis gerai pažįsta Lietuvos garbės
konsulą Karnavičių, kuris, jo nuomo-
ne, atlieka svarbų darbą garsindamas
Lietuvą ir rūpindamasis jos reikalais.

* * *
Kas yra ,,Sodžius’’? Ši savanoriš-

ka, muzikos mėgėjų choro grupė
neseniai atšventė savo 25 metų veik-
los sukaktį. Nuo 1986 metų šiai gru-
pei vadovauja jos širdis, puoselėtoja ir
vadovė, energinga muzikologė, diri-
gentė Regina Maleckaitė. Regina,
baigusi dirigento specialybę Muzikos
akademijoje, yra dirigavusi Dainų
šventėse, yra Lietuvos chorų sąjun-
gos narė, apdovanota Šimkaus premi-
ja ir Lietuvos radijo ir televizijos
,,Auksinės bitės’’ dovana.

Jos pačios teigimu, ,,Sodžių’’ su-
daro ,,daugiau kaip 30 chorinį daina-
vimą labai mylinčių, įvairaus am-
žiaus, įvairių profesijų dainos puose-
lėtojų, daugiausiai baigusių aukštą-
sias mokyklas absolventų’’. Ši grupė,
metams bėgant ir keičiantis daly-
viams, visada išlaikė pagrindinę, ne-
sikeičiančią veiklos kryptį, formuotą
nuo choro įsteigimo pradžios. Cho-
ristai, kurių dauguma yra dirbantys,
po darbo susirenka du kartus per
savaitę repeticijoms.

,,Sodžius’’ dalyvavo visose Lie-
tuvos Dainų šventėse, festivaliuose,

Iškilmingai paminėta 91-oji
Lietuvos kariuomenės

sukaktis

Pas mus lankėsi ,,Sodžius’’

tarptautiniuose konkursuose, su
daina išvažinėjo veik visą Lietuvą.
Kaip vadovė sakė Klube: ,,Važiuo-
jame ten, kur mus kviečia, net ir į
mažiausią Lietuvos kampelį, ne-
prašydami mokesčio, vien savo ir mus
kviečiančiųjų malonumui.” ,,So-
džius’’ yra dainavęs Bulgarijoje, Lat-
vijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Pran-
cūzijoje, Rusijoje, Švedijoje, Veng-
rijoje ir dabar Amerikoje.

Buvo kai kurių trūkumų bei ne-
sklandumų, kuriuos verta paminėti,
kad kitą kartą organizuojant tokius
koncertus būtų geriau pasiruošta ir
paprasčiausia jų išvengta. Organiza-
toriai turėtų turėti omenyje, kad
vykstantieji į užsienį ne tik pristato
savo talentą, bet ir tuo pačiu atsto-
vauja Lietuvai ir sau. Nors muzikine
prasme ši talentinga grupė tikrai yra
išskirtinė, jo neprofesionalus paruo-
šimas kelionei ir pristatymas įnešė

nemalonių jausmų. Pirmiausia, ne-
profesionaliai ir neįprastai atrodė
nevienoda ir scenai netinkama ap-
ranga. Koncertų organizatoriai bend-
rai ir katedros biuletenyje skelbė ne
visai tikrą informaciją apie ,,So-
džiaus’’ chorą. Nebuvo leidinėlio ar
kitos informacijos apie chorą, jos va-
dovę, nepaminėtas nė kraštas, iš
kurio jie atvykę. Nebuvo paruošta iš-
sami programa anglų kalba.

SPC ir katedros koncertų metu
nebuvo pranešėjo, kuris pristatytų
chorą, jo vadovę, atliekamas dainas,
jų turinį angliškai kalbančiai pub-
likai. Laimei, SPC koncerte dalyva-
vusi Angelė Karnienė sutiko tarpi-
ninkauti ir anglų kalba improvizuo-
tai papasakoti apie choro atliekamas
dainas, nors ji pati tiek apie chorą,
tiek apie dainas neturėjo visos infor-
macijos.

Kamerinis choras ,,Sodžius’’ St. Petersburg Lietuvių klube. M. Šilkaičio nuotr.
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STASYS SURANTAS

Po Kolumbo ,,Amerikos” atradi-
mo praėjo tik apie 500 metų. Per tą
trumpą istorinį laikotarpį buvo už-
imti Šiaurės ir Pietų Amerikos žemy-
nai, gimė daug naujų valstybių. JAV
pasidarė viena iš pažangiausių ir, ga-
lima sakyti, vadovaujanti pasaulio vals-
tybė beveik visose gyvenimo srityse.
Šio krašto gyventojai yra skirtingų
rasių, tautybių ir religijų mišinys. Jie
sugyvena gerai, nes visi yra ar turi
būti lygūs demokratinėje santvarko-
je. O kas ta demokratija ir kaip ji išsi-
vystė? Bandysiu trumpai apibūdinti.

Žodis ,,demokratija” (demos – žmo-
nių, kratas – valdžia) atėjo iš seno-
sios Graikijos ir gal reikėtų jį versti
,,liaudies valdžia” – valstybės forma,
kurioje valdžia kyla iš visos tautos
per reguliariai ir laisvai vykdomus
visuotinius rinkimus, kur išrinkta
valdžia turi visiems suteikti asmeni-
nę laisvę ir ekonominę gerovę, kur
viskas yra pagrįsta laisvės, lygybės ir
brolybės principais.

Dabartinė kapitalistinė demo-
kratija vystėsi per daug šimtmečių ir
turėjo ir turi įtakos ir kitoms valdy-
mo formoms. Pvz., D. Britanija yra
demokratinė valstybė su monarchine
valstybės galva ir su aristokratiniais
aukštaisiais rūmais, bet reikalauja
laisvų rinkimų ir be apgaulės sudary-
tų parlamentų. Kitose valstybėse yra
kitokių demokratijos variantų. Par-
lamentarizmas tėra tik priemonė de-
mokratiniams idealams įgyvendinti.

Demokratija nėra tik paprastas val-
džios patikėjimas daugumai. Didžioji
prancūzų revoliucija parodė, kad
dauguma taip gali būti tironiška ir
dar baisesnė už kitas politines prie-
spaudos formas. Demokratinės vals-
tybės dvasia yra ne tik formalus val-
džios suteikimas daugumai, bet ir
šios daugumos įsipareigojimas ne-
atimti laisvės iš mažumų.

Socializmas dabar suprantamas
kaip ūkinė ir politinė santvarka, ku-
rioje gamybos šaltiniai bei priemonės
ir gaminių paskirstymo aparatas pri-
klauso visuomenei ar panaudojamas
bendriems reikalams.

Demokratinis kapitalizmas ir de-
mokratinis socializmas keičiasi, da-
bartiniais laikais jis daug kur yra pa-
našus, bet pagrindinis skirtumas tarp
jų lieka – socializmas išgyvendina as-
meninį žmogaus veržlumą (varžy-
mąsi) darbe ir kūryboje. Tai labai aiš-
kiai matyti net paprastame gyveni-
me. Pavyzdžiui, bet kokiame kapita-
listiniame krašte, bet kur krautuvėje
ar įstaigoje, žmogui bus paprastai,
greitai ir maloniai patarnauta, o so-
cialistinėje dažniausiai reikia ilgiau
laukti, gal prireiks ir kokio kyšio.

Socializmą galima skirstyti į ke-
letą periodų. Pirmasis ir XIX amžiaus
pradžios periodas vadinamas utopi-
niu. Tada visi naiviai tikėjo, kad pag-
rindinis visuomenės pertvarkymas
gali būti atliktas valstybės rėmuose,
privačiai, be valstybės pagalbos. Dėl to
jie vadinami utopistais.

Nukelta į 8 psl.

Lapkričio 26 dieną sueina 55-eri
metai, kai Maskvos Butyrkų kalėjime
buvo sušaudytas Lietuvos partizanų
vadas, Lietuvos Kovos Sąjūdžio Ta-
rybos pirmininkas Jonas Žemaitis-
Vytautas, kuris Lietuvos Seimo buvo
pripažintas ketvirtuoju Lietuvos
Respublikos prezidentu.

Šią dieną mes visi, JAV gyvenan-

tys lietuviai, sėsdami prie Padėkos
šventės stalo turėtume tylos minute
prisiminti ir padėkoti šiam garbin-
gam Lietuvos patriotui, kuris pa-
aukojo savo gyvenimą ir atidavė gy-
vybę, kovodamas už mūsų Tėvynės
laisvę.

Julius R. Butkus
„Baltijos” jūrų šaulių kuopa

KomentarasKomentaras

PRISIMINKIME J. ÑEMAITÎ–VYTAUTÂ

Ar bus rojus šioje žemėje?

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Kristina Mattienė kalbina
Giedrę Kazlauskaitę – dar vieną 2009
m. gruodžio 22 d. – 2010 m. sausio 7
d. Pietų Amerikoje (Argentinoje,
Urugvajuje ir Brazilijoje) įvyksiančio
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
greso dalyvę.

Giedrė Kazlauskaitė šiuo
metu Amos Alonzo Stagg gimnazijoje
dėsto anglų literatūrą, netrukus tęs
magistro studijas. 

– Kas traukia dalyvauti Pa-
saulio lietuvių jaunimo kongrese
Pietų Amerikoje?

– Vis siekiu stiprinti savo ryšį su
pasaulio lietuviais. Nekeliavęs po
pasaulį žmogus negali jo suprasti.
Esu įsitikinusi, kad negalėsiu gerai
suprasti užsienio lietuvių, neaplan-
kiusi jų gyvenamų vietų.

– Kokios Jūsų mintys apie lie-
tuvišką veiklą užsienyje?  Ko-
kioms lietuviškoms organizaci-
joms priklausote?

– Esu ateitininkė, skautė gintarė
ir skautė akademikė. Labai vertinu
tėvų suteiktą galimybę dalyvauti
lietuviškoje veikloje. Jaučiu, kad da-
lyvavimas šiose organizacijose padėjo

man ne tik išlaikyti lietuvišką kalbą
ir meilę kraštui, bet taip pat pagel-
bėjo dirbant JAV visuomenėje.

– Kaip PLJS stiprina lietu-
višką jaunimą ir jo veiklą, ypač
JAV LJS?

– Ne visas jaunimas turėjo progą
dalyvauti skautų ar ateitininkų veik-
loje.  Gal yra sunkiau prisijungti prie
šių organizacijų paaugliams, tad JAV
Lietuvių jaunimo sąjunga suteikia
šiam jaunimui progą bendrauti su
savo bendraamžiais, nepriklausant
jokiai organizacijai. 

– Gal turite ką pridurti?
– Nekantrauju aplankyti Pietų

Amerikos lietuvių parapijas ir mo-
kyklas! Mano sesė Asta dirba Mairo-
nio lituanistinėje mokykloje (Le-
mont) mokytoja, aš pati esu gimnazi-
jos anglų kalbos mokytoja, tad man
labai įdomu pamatyti, kaip veikia
Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos
lietuviškos mokyklos.  Žinau, kad ten
yra daug mažesnis mokinių skaičius,
įdomu, kaip mokytojai dirba klasėse,
kuriose mokosi skirtingo amžiaus
vaikai.

Bus daugiau.

JAV LJS atstovai
XIII Pasaulio

lietuvių jaunimo
kongrese 

JAV LJS suvažiavimas, 2008 metai.

„Skautų aido“ buvusieji ir dabartiniai redaktoriai ir administratorės (iš k. į d.):
s. fil. Irena Žukauskienė, v. s. Albina Ramanauskienė, v. s. fil. kun. Antanas
Saulaitis, v. s. fil. Svajonė Kerelytė, v. s. Sofija Jelionienė ir v.s. Alė Namikienė.

Atkelta iš 2 psl.
Toliau brolis Gintas pakvietė į

sceną visus buvusius ir dabartinius
„Skautų aido” redaktorius ir admi-
nistratorius. Šiems ypatingiems as-
menims buvo įteiktos gėlių puokštės
bei padėkos pažymėjimai. Tai: v. s. fil.
kun. Antanas Saulaitis (redaktorius
nuo 1988 iki 1999 m.), v. s. fil. Svajo-
nė Kerelytė (1999 m. redaktorė), v. s.
Sofija Jelionienė (redaktorė – 1976-
1978 ir 1979-1980 m.), v. s. Alė Nami-
kienė (redaktorė – 1974-1975, 1980-
1981, 1999-2008 m. ir dabartinė
redaktorė), v. s. Albina Ramanaus-
kienė (administratorė nuo 1985 iki
2006 m.) ir s. fil. Irena Žukauskienė
(dabartinė administratorė). Šie gar-
bingi svečiai į sceną atvežė „Skautų
aido” jubiliejinį raguolį. Svečiai
džiaugsmingai sudainavo „Ilgiausių,
skautiškų metų!”

Svečiams vėl susėdus, brolis Gin-

tas padėkojo vakaro rengimo komite-
tui: s. fil Alvidai Baukutei-Rukui-
žienei, s. fil. Vidai Brazaitytei, v. s.
Jūratei Vallee – už stalų papuošimus,
ps. fil. Gaida Visoskis – už loterijos
suorganizavimą, o s. fil Irenai Žu-
kauskienei – už bilietų platinimą. 

Oficialiai daliai pasibaigus, v. s.
fil. kun. A. Saulaičiui sukalbėjus
maldą prieš valgį, svečiai gardžiavosi
skania vakariene, kurią paruošė
„Kunigaikščių užeiga”. Vakarienei
pasibaigus vyko loterijos bilietų trau-
kimas, kurį vedė s. fil. Julytė Žukaus-
kienė ir s. fil. Vladas Žukauskas. 

Vakaras praėjo gražiai ir sėkmin-
gai. Visi susirinkę svečiai turėjo pro-
gą pabendrauti su jau seniai matytais
stovyklos draugais, pažįstamais. Bu-
vo tikrai smagus, džiaugsmingas va-
karas. Tegyvuoja „Skautų aidas” dar
100 metų!

„Skautų aido” 85-erių metų jubiliejus
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A. Zuokienei ißkelta byla

KVDU mini dalyvavimo Erasmus
main¨ programoje dešimtmetî�

Ryga, lapkričio 24 d. (ELTA) –
Tarptautinio Vilniaus oro uosto
sprendimas sumažinti oro uosto mo-
kesčius padės pamatus sparčiai oro
uosto plėtrai, Latvijos televizijai LNT
duotame interviu sakė Latvijos oro
bendrovės ,,airBaltic” prezidentas
Bertolt Flick.

Vilniaus oro uostas buvo vienas
brangiausių oro uostų Europoje, o da-
bar padėtis pasikeis, sakė R. Flick. Jo
teigimu, sąlygos Rygos oro uoste ne-
pasikeitė, tačiau Vilniaus oro uostas
tapo patrauklesnis ir gali pradėti

sparčiai plėstis.
R. Flick taip pat sakė, kad ,,air-

Baltic” gerokai nukentėjo nuo krizės:
bilietų pardavimai Latvijoje žymiai
smuko, o bendrovė daugiausia dėme-
sio ėmė skirti tranzitiniams kelei-
viams.

R. Flick numato, kad padėtis
Latvijoje dar pablogės dėl planų pa-
didinti mokesčius, nes tai dar labiau
sumažins vidaus rinkos paklausą. Es-
tijoje padėtis yra gerokai geresnė, o
Lietuvoje padėtis gerėja.

Pristatytos galimybès gabenti NATO
krovinius per Lietuvâ�  

Vilnius, lapkričio 24 d. (BNS) –
Krašto apsaugos ministerijoje vyku-
siame Lietuvai akredituotų užsienio
šalių gynybos atašė susitikime susi-
siekimo viceministras Arūnas Štaras
pristatė galimybes per Lietuvą gaben-
ti NATO tarptautinei operacijai Afga-
nistane aprūpinti skirtus krovinius.

Pasak susisiekimo viceministro,
kroviniams į Afganistaną gabenti ga-
lėtų būti naudojama Klaipėdos jūrų
uosto ir Lietuvos geležinkelių infra-
struktūra, pranešė KAM.

Šiuo metu Lietuvai yra akredi-
tuoti 29 užsienio šalių gynybos atašė,
atstovaujantys 30-iai valstybių.

Dabar NATO vadovaujamai
Tarptautinių saugumo paramos pa-
jėgų (ISAF) operacijai skirti kroviniai
gabenami dviem sausumos kryptimis
– pirmąja kryptimi kroviniai į Afga-
nistaną gabenami per Pakistano teri-
toriją, kitas kelias driekiasi nuo Bal-
tijos jūros uostų per Vokietijos, Len-
kijos, Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Uk-
rainos, Kazachstano ir Uzbekistano

teritorijas.
Nuo šių metų per Klaipėdos jūrų

uostą ir Lietuvos geležinkeliais per
Lietuvą į Afganistaną vežami krovi-
niai iš Vokietijos.

Lietuva NATO ISAF operacijoje
dalyvauja nuo 2003 m. 2005 m. Lie-
tuva prisiėmė atsakomybę už Afga-
nistano Goro provincijos atkūrimą
įsteigdama Gore provincijos atkūri-
mo grupę – bendrą karių ir civilių mi-
siją, kuri yra ISAF dalis. ISAF opera-
cijoje taip pat dalyvauja Lietuvos ka-
riuomenės Specialiųjų operacijų pa-
jėgų dalinys.

Seimo narys Kęstutis Masiulis šį
mėnesį paragino V. Ušacką pradėti
pasitarimus su NATO, kad dalis
NATO karinio tranzito į misiją Afga-
nistane būtų nukreipta per Lietuvos
teritoriją.

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto nario K. Masiulio
nuomone, priimdama NATO karinį
tranzitą Lietuva prisiimtų didesnę
atsakomybę už misiją Afganistane.

Daugpilis, lapkričio 24 d. (ELTA) – Latvijoje vykusiame tarptautiniame
moterų imtynių turnyre, skirtame Latvijos Nepriklausomybės dienai paminėti,
Lietuvos komanda, sudaryta iš Šiaulių ir Anykščių imtynininkių, iškovojo sep-
tynis medalius. Svorio kategorijoje iki 53 kg aukso medalį iškovojo Sima Žio-
gaitė, antrąsias vietas užėmė Justina Aldusevičiūtė (51 kg) ir Aistė Balčiūnaitė
(55 kg). Indrė Bubelytė, kovojusi neįprastoje svorio kategorijoje iki 72 kg, liko
trečia. Jaunių turnyre nugalėtojomis tapo sesės Kristina (46 kg) ir Danutė (60
kg) Domikaitytės. Deimantė Kabočiūtė (51 kg) iškovojo bronzos medalį. Mer-
ginas varžyboms ruošė treneriai Aivaras Kaselis, Renatas Dijokas ir Arvydas
Krikščiūnas.                                                                           Eltos nuotr.

Vilnius, lapkričio 24 d. (Delf.lt) –
Verslininkų paramos socialiniam pro-
jektui „Nedelsk!” prašiusi Seimo na-
rio Artūro Zuoko žmona Agnė Zuo-
kienė užsitraukė Valstybinės asmens
duomenų inspekcijos (VADI) nema-
lonę. Verslininkei buvo iškelta byla
dėl neteisėto asmens duomenų tvar-
kymo, nes per klaidą jos darbuotojai
išsiuntė elektroninį laišką vienam at-
sitiktiniam interneto vartotojui.
Laišką gavusio vyriškio buvo prašo-
ma 225 litų paramos.

Viešosios įstaigos „Azzara” di-
rektorei A. Zuokienei VADI iškeltą
administracinio teisės pažeidimo bylą
antradienį pradėjo nagrinėti Vilniaus
miesto trečiasis apylinkės teismas.
„Rožinio kaspino” projektą sumaniu-

si verslininkė teismo posėdyje nedaly-
vavo dėl ligos.

Kovai prieš moterų vėžį projektą
„Nedelsk!” sumaniusiai A. Zuokienei
administracinio teisės pažeidimo pro-
tokolas buvo surašytas po vieno klai-
pėdiečio skundo. Vyriškis VADI nu-
rodė, kad į savo elektroninio pašto
dėžutę gavo sveikatinimo projekto
autorių laišką, kuriame buvo prašo-
ma 225 litais paremti kovą su šių lai-
kų rykšte.

A. Zuokienė savo pasiaiškinime
VADI parašė, kad vyriškis gavo laišką
per klaidą, jo duomenys daugiau nie-
kam nebuvo pateikti, be to, kitų elek-
troninių pašto dėžučių savininkai ne-
galėjo žinoti, kam buvo išsiųsti prašy-
mai skirti paramą.

SPORTAS

Vatikanas mègina atnaujinti ryšius
su meno pasauliu

Kaunas, lapkričio 24 d. (ELTA)
– Renginių ciklu Kauno Vytauto Di-
džiojo universitetas (VDU) mini da-
lyvavimo Erasmus mainų programoje
dešimtmetį. Šiai universitetui svar-
biai sukakčiai numatyti susitikimai
su užsienio studentais ir dėstytojais,
koncertai, parodos iki savaitės pabai-
gos universiteto bendruomenę kvies
dar geriau susipažinti su mainų prog-
ramomis.

,,Džiaugiamės mainų rezultatais
– per dešimtmetį Erasmus programos
suteikiamomis galimybėmis pasi-
naudojo beveik tūkstantis studentų
ir 500 mūsų universiteto dėstytojų.
Be to, turėjome daugybę progų įsiti-
kinti, kad mūsų universitetas pa-
trauklus ir užsienio studentams: per
dešimtmetį į VDU pagal Erasmus
mainų programą atvyko daugiau nei
400 užsieniečių. Tikimės, kad per
ateinantį dešimtmetį šie skaičiai augs
geometrine progresija, ir tai prisidės
prie Kauno, kaip jaunatviško, gyvo ir
spalvingo miesto, kūrimo ir įsitvirti-
nimo”, – sakė VDU Tarptautinių ry-
šių tarnybos direktorė Zina Baltrė-
nienė.

Pasak šios tarnybos tarptautinių
programų vadovės Jurgitos Pilypai-
tytės, renginiais siekiama atkreipti
universiteto ir miesto bendruomenės
dėmesį į augantį tarptautinį bendra-
darbiavimą ir šio proceso naudą vie-
tinei bendruomenei.

,,Pagal mainų programas keliau-
jantys jauni žmonės – tai pokyčių
autoriai, po studijų užsienyje jie kei-
čiasi patys ir keičia savo aplinką. To-
kie mainai – tai galimybė ne tik
jiems, bet ir mums”, – kalbėjo J. Pi-
lypaitytė.

Šią savaitę Vytauto Didžiojo uni-
versiteto didžiojoje auloje rengiama
konferencija VDU dalyvavimo Eras-
mus programoje dešimtmečiui proga.

Erasmus programa skirta aukš-
tojo mokslo kokybės užtikrinimui,
taip pat studentų, dėstytojų ir kitų
darbuotojų judėjimimo skatinimui,
daugiašaliam aukštojo mokslo įstaigų
bendradarbiavimui tarpusavyje ir su
verslo įmonėmis bei laipsnių skaid-
rumo ir suderinamumo tarp aukštojo
mokslo ir profesinio mokymo užtik-
rinimui. 

Vilnius, lapkričio 24 d. (Bernar-
dinai.lt) – Popiežius Benediktas XVI
pakvietė susitikti su juo įvairių šalių
menininkus, skulptorius, muzikan-
tus, filmų kūrėjus. Po įspūdingais Va-
tikano Siksto koplyčios skliautais
lapkričio 22 d. įvykusio renginio tiks-
las – pradėti naują Katalikų Bažny-
čios ir menų dialogo laikotarpį, teigia
BBC.

Rugsėjo mėnesį buvo išsiųsta 500
pakvietimų žymiausiems pasaulio
menininkams, iš kurių Vatikanas su-
laukė daugiau nei 260 teigiamų atsa-
kymų. Tarp kvietimą priėmusiųjų yra
tokie gerai žinomi vardai kaip Anish
Kapoor, kurio neseniai surengta pa-
roda Royal Academy Londone pri-
traukė minias žiūrovų; Zaha Hadid,
irakiečių kilmės britų architektė, ku-
rios įspūdingas naujas Maxxi Mu-
seum of Modern Art ką tik atidarytas
Romoje; Daniel Libeskind, lenkų kil-

mės amerikietis, laimėjęs konkursą
atstatyti Pasaulio prekybos centrą
New York; ir F Murray Abraham, si-
rų kilmės amerikiečių kino žvaigždė,
– jis laimėjo geriausio aktoriaus Os-
karą už Saljerio vaidmenį filme apie
Mozartą „Amadeus” 1985 m..

Kol kas Vatikanas neatskleidė,
kokie menininkai atsisakė priimti po-
piežiaus kvietimą arba pasiteisino
ankstesniais įsipareigojimais.

Siksto koplyčioje popiežius Bene-
diktas XVI kreipėsi į menininkus, iš-
keldamas jų ypatingą vaidmenį .
Teigdamas, kaip dramatiškai šian-
dien „nusilpusi viltis”, popiežius tei-
gia, kad grožis yra tiesiausias kelias į
laimę. „Nebijokite stoti akistaton su
grožio šaltiniu ir tikslu; nebijokite ir
dialogo su tikinčiaisiais, kurie, kaip ir
jūs, keliauja per istoriją, trokšdami
pasiekti Amžinąjį Grožį”, – ragino
menininkus popiežius.

Ñadama sparti� Vilniaus oro uosto plètra�

Kauno Vytauto Didžiojo universitetas.                                      Delfi.lt nuotr.
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Ukrainos prezidentas grasina paleisti
Aukšçiausiâjâ Radâ

LONDONAS
Didžiojoje Britanijoje prasideda

nepriklausomo tyrimo dėl šalies vaid-
mens Irako kare vieši posėdžiai, ku-
rių kulminacija bus labai laukiamas
buvusio ministro pirmininko Tony
Blair liudijimas. Į penkių narių komi-
tetą, kuris aiškinasi, ko galima pasi-
mokyti iš to prieštaringai vertinamo
karo, bus iškviesti pajėgų vadai, dip-
lomatai, ministrai ir kiti aukšto
rango pareigūnai.

BERLYNAS
Vokietijos valdžia paskelbė, kad

rengia specialų dokumentą, kurį tu-
rės pasirašyti į šalį atvykstantys mig-
rantai, patvirtindami savo sutikimą
su pagrindinėmis vertybėmis, kurių
laikosi šalies gyventojai, praneša
BBC. Pasak Vokietijos užsienio reika-
lų ministerijos, atvykstantys į šalį
migrantai turi mokytis vokiečių kal-
bos ir suvokti visą svarbą tokių ver-
tybių kaip žodžio laisvė ar vyrų ir
moterų lygybė. Mainais už tai imig-
rantai gali tikėtis valstybės ,,pagal-
bos ir paramos”. 

ŽENEVA
Kanadoje užfiksuota neįprastai

daug stiprios alergijos į kiaulių gripo
skiepus atvejų ir atšaukta viena far-
macijos bendrovės ,,GlaxoSmithKli-
ne” vakcinų partija, antradienį pa-
skelbė Pasaulinė sveikatos organi-
zacija (PSO). ,Kanados pareigūnai
atlieka atitinkamus tų vakcinų tyri-
mus” ir ,,atšaukė GSK vakcinų parti-
ją”, nurodė PSO atstovas Thom Ab-
raham. Tačiau jis pažymėjo, kad PSO
nepakeitė patarimų dėl skiepų nuo
kiaulių gripo.

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij. Med-

vedev mano, kad Kremliui priešiškos
opozicijos vadovams valdžiai kriti-
kuoti visiškai pakanka interneto.
Prezidentui buvo užduotas klausi-
mas, kodėl televizijos ekranuose ne-
matyti opozicijos vadovų: buvusio pa-
saulio šachmatų čempiono Gari Kas-
parov, vieno judėjimo ,,Solidarumas”
pirmininkų Boris Nemcov ir buvusio
ministro pirmininko M. Kasjanov.

MANILA
Filipinų pietinėje Mindanao salo-

je po išpuolio prieš vietos žurnalistus

ir politikus rasti iš viso 46 nužudy-
tųjų kūnai, pranešė policija. Žudynės
buvo surengtos pirmadienį, kai maž-
daug 100 ginkluotų vyrų, kurie, kaip
įtariama, yra susiję su centrine to
rajono politine figūra Andal Ampa-
tuan, pagrobė daugiau kaip 40 poli-
tinio varžovo šalininkų ir žurnalistų.
Kai kurių aukų giminaičiai sakė, kad
A. Ampatuan klanas šias žudynes
organizavo norėdamas sutrukdyti
politiniam varžovui iškelti savo kan-
didatūrą į gubernatorius kitais me-
tais įvyksiančiuose nacionaliniuose
rinkimuose.

KATMANDU
Beveik milijonas hinduistų ant-

radienį susirinko Nepalo Barijapuro
kaimelyje, kad galėtų stebėti šimtų
tūkstančių gyvūnų masinio aukojimo
apeigas, susilaukusias griežtos gyvū-
nų globėjų kritikos. Susirinkusieji
įveikė didelį atstumą, kai kurie atvy-
ko net iš kaimyninės Indijos, kad ga-
lėtų dalyvauti dviejų dienų aukojimo
šventėje Gadhimai, kuri rengiama
karą per 5 metus hinduistų jėgos dei-
vės garbei Pietų Nepale.

DELIS
Pirmasis naktį surengtas Indijos

vidutinio nuotolio raketos bandymas
nebuvo sėkmingas –  raketa nepa-
siekė numatyto taikinio, pranešė vie-
nas Gynybos ministerijos pareigū-
nas. Indija išbandė ,,žemė žemė” tipo
balistinę raketą ,,Agni II”, kuri pir-
madienio vakarą buvo paleista iš
Vilerio salos. Raketos ,,Agni II” gali
nuskrieti apie 2,000 kilometrų ir neš-
ti iki 1 tonos kovines galvutes su
įprastiniais arba branduoliniais už-
taisais, nurodė pareigūnas.

TEHERANAS
Teheranas neprieštarautų Vaka-

rų pasiūlytam planui, pagal kurį Ira-
no sukauptos mažai prisodrinto ura-
no atsargos būtų perduotos trečio-
sioms šalims, tačiau tik su sąlyga,
kad jų keitimas į branduolinį kurą
vyktų šiitiškoje respublikoje, sakė
Irano URM atstovas spaudai. Pasak
jo, Iranas siekia ,,100 proc. užtikrini-
mo”, kad bus aprūpintas branduoli-
niu kuru.

NEW YORK
Didžioji Britanija per New York

įvykusias iškilmes gavo penkis tarp-
tautinius ,,Emmy”, o Brazilija atsi-
ėmė savo pirmąjį tokį apdovanojimą
ir tapo tikra televizijos elito nare.
Britų kandidatai vyravo, ir jiems
atiteko geriausio aktoriaus bei ge-
riausios aktorės apdovanojimai. 

EUROPA

Japonija patvirtino: Rusija
„neteisètai okupavo Pietû Kurilus“

Vilnius, lapkričio 24 d. (Delfi.lt)
– Japonijos vyriausybė galutinai pa-
tvirtino dokumentą, kuriame teigia-
ma, jog Pietų Kurilus „neteisėtai
okupavo Rusijos Federacija”, praneša
gazeta.ru.

Taip buvo baigta dėl šio teksto
kilusi painiava, kuri tęsėsi nuo pra-
ėjusio penktadienio. Tada panašaus
turinio dokumentas buvo oficialiai
išplatintas vyriausybės vardu, tačiau
greitai jis buvo atšauktas, pareiškus,
jog žiniasklaidai netyčia buvo per-
duotas valdininkų parengtas projek-
tas, kurio ministrų kabinetas dar ne-
patvirtino.

Dokumentas buvo parengtas
kaip atsakymas į Japonijos žemutinių
parlamento rūmų užsienio reikalų
komisijos pirmininko Muneo Suzuki
paraišką, kurioje jis pasisakė už akty-
vų Japonijos dalyvavimą ekonomi-
niuose projektuose Pietų Kuriluose,

net jei dėl to reikėtų „laikinai sutikti”
su tuo, kad Rusija turi teisę valdyti
salas.

Tačiau Japonijos vyriausybė vi-
siškai atmetė tokį pasiūlymą.

„Rusijos Federacija neteisėtai
okupavo keturias šiaurines salas, –
teigiama dokumente, kurio tekstas
buvo pateiktas Japonijos Užsienio
reikalų ministerijai. – Tokioje situa-
cijoje mūsų gyventojų vykimas į šias
salas arba dalyvavimas projektuose,
pagrįstuose Rusijos teise valdyti šias
salas, neatitinka mūsų šalies nuos-
tatos, susijusios su šiaurinių terito-
rijų problema. Šis požiūris nepasi-
keitė.”

Atsakyme taip pat nurodyta, jog
Tokijas leidžia japonams keliauti į
Pietų Kurilus tik pagal dabartinę
„bevizių mainų” tvarką lankyti kapų
ar palaikyti ryšių su giminaičiais,
praneša ITAR-TASS.

Vilnius, lapkričio 24 d. (Bernar-
dinai.lt) – Viktor Juščenka pareiškė,
kad jeigu bus vėl išrinktas Ukrainos
prezidentu, pateiks parlamentui nau-
jos šalies konstitucijos projektą ir pa-
leis Aukščiausiąją Radą, jeigu depu-
tatai per 100 dienų nepriims šio pro-
jekto.

Kaip praneša BBC, tai preziden-
tas pareiškė pristatydamas savo rin-
kimų programą artėjant sausio 17 d.
numatytiems rinkimams.

Naujos konstitucijos projektas
Ukrainoje svarstomas jau maždaug
pusę metų. V. Juščenka nuomone, jo
parengtas pagrindinio įstatymo va-
riantas padės pasiekti, kad valdžia
Ukrainoje būtų veiksminga ir skaid-

ri. Opozicijos atstovai savo ruožtu
kritikuoja šį projektą ir mano, kad
priimti ,,Juščenka” konstituciją neį-
manoma.

Naujos konstitucijos projektas
numato kiek sumažinti Ukrainos
parlamento vaidmenį, konkrečiai –
panaikinti deputatų neliečiamybę.

,,Neprašykite štai šių 450 depu-
tatų, kad jie panaikintų savo nelie-
čiamybę – jie to niekada nepadarys.
Jūs kuriate valdžią, jos teises. Esu
įsitikinęs, jūsų pareiga – paremti šį
konstitucijos variantą”, – sakė Uk-
rainos prezidentas.

Pasak V. Juščenka, ,,tai, kad ket-
verius metus mes turime iš esmės ne-
veiksmingą parlamentą, – tai ne
konkrečių asmenų kaltė, tai modelio
ir pasirinkimo problema”.

Tuo tarpu NVS šalių instituto
Ukrainos filialo direktorius Volody-
myr Kornylov sakė esąs įsitikinęs,
kad V. Juščenka nepavyks paleisti
Aukščiausiąją Radą.

,,Jo ultimatumas yra visiškai
nekonstruktyvus, prieštaraujantis
galiojančiai konstitucijai, ir mane ste-
bina, kad Centrinė rinkimų komisija
užregistravo kandidato į prezidentus
V. Juščenka programą, kurioje yra šis
ultimatumas, – sakė V. Kornylov.

RUSIJA

Pasaulio naujienos

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

Pjautuvo ir kūjo skulptūra Kurilų salose, į kurias taikosi Japonija. 
Corbis nuotr.

V. Juščenka teigia, kad ,,šalis ketve-
rius metus turi iš esmės neveiks-
mingą parlamentą”.          EPA nuotr.



gonis gali užkrėsti iki 30 žmonių, to-
dėl visi asmenys, bendravę su ser-
gančiu, turi būti tikrinami.

Gydytojai įspėja, jog tvirtinimas,
kad ši liga paliečia tik skurdžias šei-
mas – visiškai neteisingas. Tuberku-
lioze galima užsikrėsti ir visuomeni-
niame transporte, prekybos centre,
turguje, mokykloje. Nustačius tuber-
kuliozę, Lietuvoje tenka gydytis apie
6 mėnesius, iš jų keturis praleisti
ligoninėje

Dalis žmonių, ypač asocialių, taip
ilgai gydytis nenori, tad Lietuvos
„Rotary” surado būdų, kaip juos
paskatinti gydytis – 285 žmonės, ku-
rie serga tuberkulioze, dabar kartą
per savaitę gauna maisto paketų –
taip jie skatinami ateiti į gydytojo
kabinetą ar medicinos punktą ir
išgerti vaistų. Be to, už paaukotus
pinigus Kauno medicinos universite-
to Romainių tuberkuliozės ligoninei
nupirktas laboratorinis aparatas,
kuris padeda greitai aptikti šią ligą.

Su tuberkulioze dabar kovoja visi
Lietuvos „Rotary” klubai, o iki tol
kiekvienas iš klubų vykdė įvairius
atskirus projektus. Daugeliui senelių
globos namų nupirkta invalidų ve-
žimėlių, vaikų namams įrengtos žai-
dimų aikštelės. Be to, „Rotary” klubų
dėka daug jaunų studentų turėjo ga-
limybių išvykti studijuoti į užsienio
šalis. Marijampolės „Rotary” klubas
padėjo studentams išvykti mokytis į
Daniją, Grenlandiją, Ameriką. Klu-
bas visus metus priėmė vieną studen-
tę iš Michigan valstijos, kuri mokėsi
lietuvių kalbos, keliavo, lankė „Ro-
tary” susirinkimus.

Dar viena tradicija – kasmetės

kelionės į užsienio šalis, bendri Ka-
lėdų ir naujų „Rotary” metų, kurie
prasideda kasmet liepos 1-ąją, šventi-
mai. Kiekvienais metais rengiamos
„Rotariados”, į kurias su šeimomis
surinkę rotariečiai sportuoja įvairiose
sporto šakose. 

Marijampolės „Rotary” klubas
kartu su kolegomis iš Danijos jau
kelis kartus nupirko ir Marijampolės
ligoninei padovanojo brangios chirur-
ginės bei ausų gydymui skirtos apa-
ratūros. Be to, jis kasmet skiria po
kelias stipendijas gabiems Marijam-
polės kolegijos studentams iš nepasi-
turinčių šeimų. Panašią veiklą vykdo
ir kiti Lietuvos „Rotary” klubai, jau
beveik du dešimtmečius padedantys
visuomenei kovoti su įvairiais nepri-
tekliais. 

„Mes žinome, kad į klubus susi-
buria labiau pasiturintys žmonės,
kurie gali padėti tiems, kuriems
paramos labiausiai reikia. Tokia ir
yra mūsų, rotariečių, misija – tarnau-
ti visuomenei. Padėdami kitiems,
mes ir patys praturtėjame, daugiau
sužinome apie įvairias visuomenės
problemas”, sakė Marijampolės „Ro-
tary” klubo prezidentas Klemensas
Agentas.

Įdomu ir tai, jog pernai pirmasis
lietuvių „Rotary” klubas įsikūrė ir
Čikagoje – jį įkūrė iš Lietuvos nese-
niai atvykę entuziastingi vyrai. Da-
bar vieninteliame tokiame tautiniu
pagrindu suburtame „Rotary” klube
Čikagoje yra apie 20 narių, kurie,
kaip ir viso pasaulio panašūs klubai
vykdo įvairius humanitarinius pro-
jektus. 
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,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus. Tel. 773-585-9500

Klubai visada aktyviai dalyvauja „Rotariadose”. 
A. Vaškevičiaus nuotr.

Lietuvos „Rotary” judėjimas mini 
75-ąsias įkūrimo metines

* Moteris ieško darbo su gyvenimu
ar su grįžimu namo. Vairuoja, doku-
mentai, anglų kalba. Tel. 773-816-
6947.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias

IEÍKO DARBO

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Žinoma pasaulyje humanitarinė
organizacija „Rotary”, advokato Paul
Harris ir jo draugų įkurta 1905
metais Čikagoje, mini savo sukaktį
Lietuvoje. Sukanka 75 metai, kai bu-
vo įkurtas pirmasis Lietuvoje Kauno
„Rotary” klubas. Ta proga lapkričio
14-ąją Kauno valstybinėje filhar-
monijoje surengtas minėjimas, kuria-
me koncertavo Kauno simfoninis or-
kestras ir solistai.

Kauno „Rotary” klubas buvo pir-
masis Lietuvoje, įsikūręs 1934 metų
spalį, o į tarptautinę „Rotary” orga-
nizaciją inauguruotas 1935-aisiais.
Iki Antrojo pasaulinio karo veikė
„Rotary” klubai Vilniuje ir Šiauliuo-
se, o prasidėjus Lietuvos okupacijai jų
veikla buvo nutraukta, daug garbių
rotariečių atsidūrė Sibire. Šios orga-
nizacijos veikla atgaivinta tik po Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

Pasaulyje šiuo metu yra apie
32,000 „Rotary” klubų, jie vienija
apie 1,2 mln narių.  Nariai renkasi
kiekvieną savaitę, aptaria įvairius
projektus, vykdo humanitarinę veik-
lą, bendrauja, kartu keliauja, rūpi-
nasi jaunimo mainais, keičiasi profe-
sine patirtimi. 

Lietuvoje dabar veikia 42 klubai,
juose – 1,403 nariai. Klubai jungiasi į
apygardas, bet Lietuva kol kas savo
apygardos neturi ir nuo pat „Rotary”
veiklos atgaivinimo priklauso 1460-

ajai Danijos apygardai kartu su 53
pietinės Danijos klubų, kuriuose –
2,400 narių. Šiemet pirmą kartą apy-
gardos valdytoju yra ne danas, o
lietuvis – Kauno „Rotary” klubo na-
rys Virginijus Kontrimas.

Atgavus Lietuvos Nepriklauso-
mybę, Kauno „Rotary” klubo narystė
buvo atnaujinta, nes buvo išlikę
senieji klubo įstatai, tuomet dar buvo
gyvas šio klubo narys Vytautas
Landsbergis-Žemkalnis, tapęs atkur-
tojo klubo garbės nariu. Kiti klubai
kūrėsi iš naujo. Lietuvoje per tuos
keliolika metų jau lankėsi keli „Ro-
tary International” prezidentai. Pag-
rindinė „Rotary International” būs-
tinė yra įsikūrusi Evanston, Illinois
valstijoje.

Tam, kad Lietuva turėtų savo
apygardą, reikia, kad čia būtų bent
penkiasdešimt klubų. Daugiau „Ro-
tary” klubų yra didžiuosiuose Lie-
tuvos miestuose, o kitur jų nedaug,
pavyzdžiui, Alytaus ir Marijampolės
apskrityse – vos po du. Marijampolės
„Rotary” klube, įkurtame 1995 me-
tais, yra 34 įvairių profesijų nariai,
nes vienas pagrindinių klubo forma-
vimo principų – skirtingų profesijų
žmonės, kurie gali pasidalinti ir savo
profesine patirtimi. 

1917 meais buvo įkurtas ir „Ro-
tary” fondas, kuris kasmet skiria apie
40 mln dolerių įvairiems humani-
tariniams projektams vykdyti. Nema-
žai metų daug pinigų buvo skiriama
geriamojo vandens valymui Afrikos
šalyse, taip pat tam, kad skurdžiuose
kraštuose būtų įveiktas poliomielitas.

Dabar Lietuvoje vykdomas pro-
jektas, kurio tikslas – kovoti su tu-
berkulioze. Ši liga Lietuvoje gana
paplitusi, ir kovai su ja 1460 apygar-
da, kuriai priklauso visi Lietuvos ir
dalis Danijos klubų, skyrė apie
800,000 dolerių. Iš tų pinigų apie
300,000 dolerių – „Rotary Internatio-
nal” parama, likusios lėšos – vietos
rotariečių. Kiekvienas iš Lietuvos
rotariečių kas mėnesį skiria po 13
dol. kovai su šia liga. Šis projektas
prasidėjo praėjusiais metais ir baigsis
2010-aisiais.

Per metus Lietuvoje nustatoma
apie 2,000 naujų tuberkuliozės atve-
jų, pernai atvirąja plaučių tuberku-
lioze sirgo 1217 asmenų. Jauniausias
pacientas, kuriam buvo nustatyta ši
liga, buvo vienerių metų vaikas, vy-
riausias – 95 metų senolis. Vienas li-

dienas per savaitę. Tel. 708-543-
7984.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo kelioms valandoms iš ryto, gali
pakeisti savaitgaliais, arba ofisų valy-
mo darbo. Tel. 708-691-6996.

Atkelta iš 5 psl.
Antrasis periodas prasidėjo XIX

amžiaus viduryje ir tęsėsi iki Pirmojo
pasaulinio karo. Susikūrė trys srovės:
anarchistinis, revoliucinis ir socialis-
tinis reformizmas. Neįmanoma jų ap-
rašyti trumpame straipsnyje, tik no-
riu paminėti, kad reformistinis ar de-
mokratinis socializmas paremtas įsi-
tikinimu, kad valstybės aparatas,
ypač jo demokratizacija, neturi būti
sunaikinamas, bet turi būti  panau-
dotas  vykdant radikaliausią reformą
iki gamybos priemonių kolektivizaci-
jos ar nacionalizacijos.

Utopinis socializmas buvo ban-

domas praktiškai taikyti daugely-
je vietų JAV, suminėsiu keletą jų:
Plymouth Plantation, Brook Farm,
Massachusetts, New Harmony, In-
diana, United Order, Utah, Oneida
Community, New York ir kitur, taip
pat ir keliuose kibutsuose Izraelyje.
Kiekvienu jų buvo bandyta  įkurti
rojų šioje žemėje, bet iki šiol to
padaryti niekur nepavyko.

Naudotasi 
,,Encyclopedia Britannica”,

,,Lietuvių enciklopedija”
(Boston) ir dabartine spauda

Ar bus rojus šioje žemėje? 

Marijampolės „Rotary” klubo prezi-
dentas K. Agentas turi daug naujų
sumanymų.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 125

,,Socialistinėje sistemoje’’ buvau
dar naivus ir neprityręs.

* * *
Po Naujųjų metų mūsų kontora

persikėlė į Gedimino gatvę, į buvusį
,,Shell” a/b garažą, kur dar stovėjo
dvi benzino kolonėlės, išlikusios nuo
nepriklausomybės laikų. Vėliau, apie
sausio ar vasario mėnesį ,,Litsov-
choztrans’’ kontora įsikūrė Kęstučio
gatvėje, buvusiose ,,Shell’’ bendrovės
patalpose, pirmame aukšte (įdomus
sutapimas: grįžęs iš lagerių ir apsi-
vedęs, aš su šeima daugiau nei 17
metų gyvenau to paties namo palėpė-
je!). Čia iki pavasario dar dirbau sąs-
kaitininko ir kasininko pareigose.

Kovo mėnesį ,,draugas’’ direkto-
rius Bočkov mane paskyrė dirbti san-
dėlio vedėju, o į mano vietą jis atsi-
vedė naujai priimtą moterį, rusų ko-
lonistę. Tikriausiai pajautė, kad aš
nesu linkęs dalyvauti jo suktybėse,
todėl susirado patikimesnį ,,tova-
riščių”.

Apie tą laiką iš Kauno geležinke-
lio stoties prekių rampos mums buvo
atgabenta 30 visiškai naujų ,,GAZ-
51” sunkvežimių, taip pat autodalių
bei padangų. Tai man iš karto atsira-
do labai daug darbo: reikėjo visą šį
turtą priimti į sandėlį, o taip pat per-
imti benzino kolonėles bei visa kita.

Čia jau pajutau, kad reikės dirbti
išsijuosus, ir su žymiai didesne me-
džiagine atsakomybe, nei prie pinigų.
Gavęs direktoriaus nurodymus bei
buhalterio perspėjimus apie užkrau-
tas naujas pareigas ir atsakomybę, aš
jaučiausi nelabai smagiai dar ir todėl,
kad šis darbas man buvo visiškai ne-
pažįstamas. Radęs progą, apie tai pa-
siguodžiau savo draugui Navickui,
kuris mane padrąsino ir patarė bet
kuriuo kebliu atveju patarimo vėl
kreiptis pas buhalterį Dagį. Aš tai ir
dariau.

Visų pirma Dagys man paaiški-
no, kad išduodant iš sandėlio bet kokį
daiktą, kad ir mažmožį, aš visų, be
išimties privalau reikalauti doku-
mento, kuriame būtinai turi būti ir
buhalterio parašas, neatsižvelgiant,
jog direktoriaus ar valdytojo jau
pasirašyta, nes, pasak jo, ,,buhalteris
yra atsakomingas už medžiagines
vertybes labiau, nei sandėlininkas”.
Pastarąjį Dagio priesaką aš vykdžiau
griežtai. Daug kartų teko siųsti vai-
ruotojus, ar šiaip darbininkus-me-
chanikus, kurie ateidavo tik su Boč-
kovo parašu į sandėlį gauti degalų ar
paimti kokią nors detalę. Dėl to vieno
parašo stokos man daugelį kartų teko
ir su ,,draugu” direktoriumi pasi-
ginčyti. Už tai dažnai jis mane išva-
dindavo ,,buržuaziniu biurokratu”,
net neįtardamas, kad tai geriausias
mano darbo įvertinimas. Aš žinojau,
kad esu teisus, todėl mielai parody-
davau savo ,,viršenybę” ir pačiam
direktoriui.

Kartais garažų kieme į jį kreip-
davosi koks vairuotojas, prašydamas
kokios nors detalės ar padangos.
Bočkovas su tuo vairuotoju ateidavo
tiesiai į sandėlį ir reikalaudavo iš-
duoti prireikusį daiktą. Čia aš ir pa-
rodydavau, kas yra ,,tikrasis sandėlio
šeimininkas”. Apeliuodamas į griežtą
buhalterio priesaką, aš pareikalau-
davau atnešti raštelį ar kitą doku-
mentą su abiejų valdininkų parašais.
Įširdęs rusas rėkdavo ant manęs:

– Aš gi vėliau viską sutvarkysiu,

biurokrate tu prakeiktas!
– Neturiu teisės, draugas direk-

toriau. Atneškite raštelį su savo ir
Dagio parašu, tada išduosiu, – ramiai
atsakydavau.

Mūsų nervų dvikovos baigdavosi
tuo, kad jis įpykęs nueidavo pas Dagį,
neužmiršęs prigrasinti, kad ,,rytoj
mane atleis iš darbo”. Pastarąjį pa-
žadą vykdyti jis kažkodėl vengė. Ma-
tyt, bijojo, kad galiu apskųsti apie jo
nešvarius darbelius.

* * *
Vieną gegužės šeštadienio vakarą

visos 30 mašinų grįžo iš komandi-
ruočių, kur įvairiose Lietuvos vieto-
vėse dirbo ,,sovchozuose”. Buvo labai
keista, kad jos visos tą pačią dieną su-
važiavo. Aš gavau įsakymą, jog vi-
soms garaže esančioms mašinoms,
pagal vairuotojų pateiktus keliala-
pius, pripildyčiau pilnus bakus benzi-
no. Tas benzinas, pažymėtas keliala-
piuose, turėjo būti nurašytas į sąskai-
tas ,,sovchozų”, kuriuose dirbo tie
sunkvežimiai. Nesupratau ir stebė-
jausi, kodėl toks antplūdis, kas čia
daros. Visi vairuotojai vienas po kito
pildėsi į bakus degalus, o aš keliala-
piuose atžymėdavau išduodamo ben-
zino kiekį. ,,Litsovchoztranse” tuo
laiku jau dirbo po du vairuotojus prie
kiekvieno sunkvežimio, tad tie, kurie
sugrįždavo iš komandiruočių, tuoj
pat buvo pakeičiami pamaininiais ir
keliaudavo namo. O aš vos spėjau
pildyti ir pasirašinėti jų kelialapius.
Plušau mažyčiame namuke-konto-
rėlėje, kuri stovėjo Gedimino gatvėje,
prie įvažiavimo vartų. Vienas vairuo-
tojas Lonskij ar Lonskich (,,išvaduo-
tojas’’), tik ką grįžęs iš komandiruo-
tės, privažiavo dviračiu prie vartų ir
palaukęs, kol kitas jo kolega, susi-
tvarkęs kelialapį, išeis, paslaptingai
iš vidaus uždarė kontorėlės duris,
priėjo arčiau, apsidairė ir pašnabždo-
mis man prašneko (rusiškai):

– Šiandien naktį bus masinis
žmonių vežimas į Sibirą – ir, išraiš-
kingai pridėjęs pirštą prie lūpų, pra-
šančiai ištarė: ,,Tolko meždu nami!”
(tik tarp mūsų), ir skubiai iššoko
lauk, nes į vidų jau ėjo kitas vairuoto-
jas su savo kelialapiu.

Tai štai kame reikalas! Štai kodėl
sukviestos visos mūsų mašinos! Jo-
mis šią naktį vėl trems mūsų tautą, o
aš išdavinėju benziną... Pasirašinė-
jant kelialapius man drebėjo rankos:
galvojau apie save ir savo vienintelius
artimuosius, likusius Lietuvoje – se-
serį ir tetą, kurios sode, Šančiuose,
gyvenau. Kas žino, gal ir jos įtrauktos
į ,,juoduosius sąrašus”? Nebuvau
tikras, jog grįžęs namo, į Servitutų
gatvę, jas dar surasiu. Pergyvenau,
kad tik planuojamas vežimas nepra-
sidėtų anksčiau, kol aš dar esu čia,
nes niekaip negalėsiu perspėti sesers
ir tetos bei kitų pažįstamų. Laikas
pradėjo slinkti labai lėtai, minutės
tęsėsi valandas. Išleisdamas mašinas
kiekviename sunkvežimyje jau regė-
jau atplėštus nuo savo gimtųjų namų
vyrus ir verkiančias moteris, senius
ir išsigandusius vaikus. Lietuva jau
ne kartą buvo patyrusi tą siaubą. Štai
ir vėl.

Pagaliau, sulaukęs darbo galo,
apie 8-tą valandą vakaro, užpildžiau
paskutinį kelialapį ir, užrakinęs visas
patalpas bei kolonėles, galvotrūkčiais
išsinešdinau į Šančius.

Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.     atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę. Su gilia pagarba
minime šią svarbią dieną – Lietuvos
kariuomenės šventę.

Sekmadienį, lapkričio 22 d., Šv.
Antano parapijos patalpose įvyko
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 91-
osios sukakties paminėjimas. Šv.
Mišios buvo aukojamos už žuvusius
savanorius, karius, partizanus, šau-
lius. Jas užprašė Ramovėnai, šauliai,
birutietės, Dariaus ir Girėno klubas.
Šv. Mišiose organizacijos dalyvavo su
vėliavomis. Šv. Raštą skaitė Algis
Kaunelis. Šv.  Antano administrato-
rius kun. Gintaras Jonikas pasakė
šventei skirtą pamokslą. Mišių metu
giedojo Juliegha Noriševičiūtė, var-
gonavo Irena Vizgirdaitė-Sheko.

Minėjime dalyvavo gražus būrys
žmonių, nors galėjo jų būti ir dau-
giau, nes oras pasitaikė tikrai gražus.
Salę puošė Mykolo Abariaus specia-
liai pagamintas plakatas su užrašu:
„Jūs savo gyvybę aukojot Lietuvai.”
Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje
vadas ir Ramovėnų pirmininkas M.
Abarius minėjimą pradėjo, padėko-
damas visiems už dalyvavimą. Susi-
kaupimo minute buvo prisiminti žu-
vusieji už Lietuvos laisvę.

Patriotišką, uždegančią kalbą pa-
sakė Lietuvos šaulių sąjungos išeivi-
joje vadas. Išgirdome įdomią ir turi-
ningą paskaitą apie Lietuvos kariuo-
menę. 1918 m. lapkričio 23 d., kuri
laikoma oficialia Lietuvos kariuo-
menės įkūrimo diena, buvo išleistas
pirmasis Lietuvos kariuomenės įsa-
kymas. Tuo metu kariuomenėje buvo
apie 100 karininkų ir karo valdininkų
bei 50 savanorių. Kariuomenė buvo
organizuojama skubiai. Lapkričio 24
d. Vokietijos vyriausybė oficialiai
sutiko, kad  būtų organizuojama Lie-
tuvos kariuomenė. Prelegentas pri-
minė praeities kovas prieš lenkus ir

bermontininkus, kurias laimėjo Lie-
tuvos kariuomenė. ,,Už jūsų aukas
mes gerbiame Jus ir lenkiame gal-
vas”, – sakė M. Abarius. Šiandien
Lietuvos kariuomenę sudaro dešimt
rinktinių. Kiekvienoje apskrityje yra
po vieną rinktinę, kurią sudaro apie
10,000 karių. Dabar į Lietuvos ka-
riuomenę šaukiama 18 proc. šauk-
tinių, kas sudaro apie 2,000 karių.
Šiuo metu šauktiniai kariai nesiun-
čiami misijoms į užsienį. Šiandien
kariai yra gerai paruošti, jų lygis pri-
lygsta Vakarų Europos karių pasi-
ruošimo lygiui. Lietuvos kariai savo
drąsa ir ištvermingumu puikiai daly-
vauja misijose Irane ir Afganistane.
Išeivijos šauliai gerbia ir didžiuojasi
dabartine Lietuvos kariuomene. Lie-
tuvos kariai yra narsūs, pasiruošę
ginti savo kraštą – įsitikinęs Lietuvos
šaulių sąjungos vadas. Prelegentas
paragino didžiuotis Lietuva ir garsin-
ti jos vardą.

Maloniai ir skaniai svečius vaiši-
no garbės šaulė Onutė Abarienė ir
Švyturio jūrų šaulių vadas Linas
Orentas.

Rengėjų vardu M. Abarius padė-
kojo kun. Jonikui už šv. Mišias ir pa-
mokslą. O. Abarienei ir L. Orentui už
parūpintas vaišes, o šventės daly-
viams už dalyvavimą. Minėjimas už-
baigtas visų dalyvių sugiedotu Lie-
tuvos himnu.

Šventė buvo gerai suorganizuota,
vyko sklandžiai. Po to maloniai pa-
bendravome. Dalyviai skirstėsi kupi-
ni šventinės nuotaikos.

DETROIT, MI

Iškilmingai paminėta 91-oji
Lietuvos kariuomenės sukaktis

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

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

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

STASYS CONSTRUCTION
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynėlyje galite nu -
sipirkti žurnalą ,,Ateitis”, kurį lei-
džia viešoji įstaiga ,,Ateities leidybos
centras” Lietuvoje. Tai ne tik atei-
tininkams skirtas žurnalas. Jame
įdomių straipsnių ras visi, kas puo -
selėja tautinę dvasią, kam įdomus
uni versitetinis gyvenimas, kurie ren-
gia įvairias stovyklas. 

Žurnalo šeštasis numeris dar
pulsuoja Lietuvoje vykusios nuos -
tabios Dainų šventės dvasia (pokalbis
su Dariumi Polikaičiu), kalbinami
,,Tūkstantmečio odisėjos” jachtos
,,Ambersail” keleiviai Jūratė Ūsienė
ir Raimundas Daubaras, kartu su
kitais pakviestaisiais žurnalo ben-
dradarbiai dalyvauja nacionalinės
maldos pusryčiuose.

Įdomu pavartyti praeities pus-
lapius. Juose susitiksite su dr. Adolfu
Damašiumi ir Kęstučiu Skrupskeliu,
gražiai apie savo senelį rašo Ieva Na -
sevičiūtė.

Septintas ,,Ateities “ numeris
daugiasia skiriamas vasaros stovyk-
loms. Tačiau tarp stovyklinių nau-
jienų įdomu išgirsti V. Siliūnienės
mokytojavimo JAV mergaičių gimna -
zijoje įspūdžius, plačiau susipažinti
su monsinjoro Eduardo Simaškos
gyvenimu ir veikla, sužinoti, kokius
pokyčius numato Šiaurės Amerikos
atei tininkų taryba ir valdyba. 

Visko ir neišvardinsi. Tad siūlau
nusipirkti ir paskaityti šį įdomų žur-

nalą. Be to žurnalą galima užsi pre -
numeruoti. Prenumeratos kaina me -
tams – 45 dol. Kreiptis į Lau rą Lap -
šy tę, 2444 9th St. #1, Boulder, CO
80304, USA. arba parašykite jai el.
pašto adresu: lapsyte@yahoo.com.

Žurnalo kai na – 5 dol.  Jį galima
įsi gyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsi sakant IL valstijoje.
Per siuntimo kai na – 3 dol. Per -
siunčiant daugiau  – už kiekvieną
papildomą žurnalo persiuntimą – 2.5
dol. mokestis.                                                

Paruošė L. A.

,,Ateitis”

Šių metų lapkričio 22 d. Pasaulio
lietuvių centre vyko seminaras imi-
gracijos bei vartotojų teisių klausi-
mais. Pristatymą surengė Ilinojaus
generalinės prokurorės Lisa Madigan
kabinetas, JAV Pilietybės ir imigraci-
jos tarnyba bei LR Generalinis kon-
sulatas Čikagoje. Jo metu aptartos
imigracijos, vartotojų teisių pažeidi -
mų, darbo teisės bei nekilnojamo tur -
to atėmimo grėsmės ir savininko tei -
sių temos. 

Seminare dalyvavo Generalinės
pro kurorės kabineto atstovai: Imig -
rantų paramos programos koordina -
to rė Nattie Lasko, už ryšius su ben-
druomene iš Rytų Europos atsakinga
Agnes Ptasznik, bendrosios teisės pa -
dalinio vadovas Ray Garza, bei JAV

Pi lietybės ir imigracijos tarnybos
natūralizacijos skyriaus vadovė Sta -
cey Summers. Kalbančiųjų pasisaky-
mus į lietuvių kalbą vertė advokatas
Danas Lapkus, kuris taip pat padėjo
bendrauti klausimų – atsakymų sesi-
jos metu.

LR Generalinis konsulatas Čika -
goje nuoširdžiai dėkoja D. Lapkui už
pagalbą bei Pasaulio lietuvių centrui
už bendradarbiavimą ir suteiktą gali -
mybę seminarą rengti centro patalpo -
se.

Į seminarą susirinko daugiau nei
60 lietuvių bendruomenės Čikagoje
na rių. 

LR Generalinio konsulato
Čikagoje info

Seminaro akimirka. Kalba Ilinojaus generalinės prokurorės Lisa Madigan
kabineto bendrosios teisės padalinio vadovas Ray Garza, prie stalo sėdi (iš
kairės): už ryšius su bendruomene iš Rytų Europos atsakinga Agnes Ptasznik,
Imigrantų paramos programos koordinatorė Nattie Lasko, JAV Pilietybės ir
imigracijos tarnybos natūralizacijos skyriaus vadovė Stacey Summers bei
advokatas Danas Lapkus.                                          A. Avlašenka nuotr.

Seminaras imigracijos bei vartotojų
teisių klausimais

„Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė”
Vydūno fondui

Lietuvių dailės muziejuje Pa -
saulio lietuvių centre lapkričio 8 d.
Lietuvos Respublikos užsienio rei ka lų
ministras Vytautas Ušackas Vy dūno
fondą apdovanojo garbės ženklu ,,Lie -
tuvos  tūkstantmečio žvaigždė”.

Siūlome ,,Draugo” skaitytojams
Leono Maskaliūno, Vydūno fondo
tarybos pirmininko, kalbą, pasakytą
apdovanojimo įteikimo proga.

,,Šiandiena yra ypatinga. Tai Lie-
tu vos užsienio ministerijos garbės
žen  klo „Lietuvos tūkstantmečio
žvaig ždė” įteikimas Vydūno fondui,
kurį mielai sutiko atlikti pats minist -
ras Vygaudas Ušackas.

Tuo pačiu norėčiau atkreipti dė -
mesį, kad Tūkstantmečio žvaigždės
idėja gimė Vydūno fondo valdybos
pirmininkui fil. dr. Vytautui Černiui,

kai dienraštis „Draugas” tapo apdo-
vanotas šia žvaigžde. Ačiū, Tau,  fil.
Vytautai, už idėją, kuri šiandien virto
realybe.

Vydūno fondas didžiuojasi ir dė-
koja Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijai už apdovanojimą šiuo garbės
ženklu (kaip pažymėta): „Už lietuvy-
bės puoselėjimą Jungtinėse Amerikos
Valstijose, svarią paramą Lietuvos
mokslo institucijoms ir studentams.”
Tačiau ta garbė priklauso ne tik
Vydūno fondui, bet, svarbiausia, Fon -
do rėmėjams ir aukotojams. Tik jų
dėka Vydūno fondas galėjo atlikti už -
sibrėžtus tikslus. Bendromis jėgomis
mes ryžtamės ir toliau tęsti numaty-
tus labdaros darbus – Tėvynės Lie -
tuvos labui!

Ed Meliorem!”

Vydūniečiai po apdovanojimo. LR garbės konsulė Čikagoje Aistė Aniulienė
(trečia iš dešinės) ir LR užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas (ketvirtas
iš dešinės).                                                Vydūno fondo archyvo nuotr.

Š. m. spalio 24 d. Vytauto Pe sec-
ko namuose, Beverly Shores, In diana
vyko Medininkų pilies atstatymo
fondo posėdis, kuriame dalyvavo Le -
onas Maskaliūnas (pirmininkas), Ta-
das Bukaveckas, Vytautas Pesec kas,
Irena Kerelienė ir Aurelija Dob ro -
volskienė.

Pranešimą apie Medininkų pilies
stovį padarė neseniai iš Lietuvos gri -
žęs L.Maskoliūnas. Jis buvo susitikęs
su Trakų istorinio muziejaus ir Medi -
ninkų pilies direktoriumi Virgilijumi
Pivoliūnu, kuris informavo, kad do -
kumentai paramai iš Europos Są jun -
gos (ES) fondo  šiuo metu  yra „in fi -
nal review by ES board”. Tikimasi,
kad 8.3 mln. litų  pasieks Lietuvą dar

šiais metais. Jo nuomone, problemų
neturėtų būti, nes dokumentai para-
mai gauti pristatyti  4 mėnesiais ank -
s čiau nustatytos datos. Gavus finan -
savimą, pavasarį–vasarą prasidėtų I
etapo statyba: lauko vandentiekis,
nuo tekų ir elektros tinklai, adminis-
tracinis pastatas, ūkinis pastatas, ka -
vinė, viešas tualetas ir pilies teritori-
jos tvarkymo darbai ( 2.8 ha žemės).
Gal būt, ir donžono konservavimo,
res tauravimo, atkūrimo ir pritaiky-
mo darbai.

Ar pabus pamiršta ir prasnau du -
si Lietuvos vardo tūkstantmečio mi -
nėjimą Medininkų pilis?  

Aurelija Dobrovolskienė

Ar pabus Medininkų pilis?

Medininkų pilies atstatymo fondo nariai iš kairės: Tadas Bukaveckas, Irena
Kerelienė, Leonas Maskaliūnas (pirmininkas), Aurelija Dob ro volskienė ir
Vytautas Pesec kas.                                                  Fondo archyvo nuotr.
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Lietuvos regionų margumynai

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Anonimas; Astrauskas, Tomas, ($10); Jarašūnas, Auris, CA ($70); Juš-
kys, Vytas, CA ($140); Mikaila, Andrius, MI ($70); Saludo, Karen (The
Harley School), NY; Savickienė, Daiva, CA ($140); Wolosenko,
Alexander J., NY ($70); Vosylius, Antanas ir Anelė, CA ($173);
Reivydas, Ričardas, ($20); Tarvyd, Ed, CA ($20); Venckutė, Daiva, ($20);
Augsburg Lutheran Village Residents' Association, MD ; Cournoyer,
Marie, MD; Kukucka, Bill ir Carol, NY; Silvestri, Julius ir Sharon, MD;
Tierney, Stephen, NY;
Kinigopoulos, George, OR; Visvydas, Pranas, CA ($140);
Laskauskas, Kęstutis J., MD ($365);
Buivys, Daina, MD ($600); Buivys, Gintaras ir Danguolė, MD ($150);
Buivys, Ramunė, MD; XXX, FL($900); Galinis Kinigopolous, Helen,
MD; Karalis, Darius C., IL ($50); Pienienzy, Chester ir Danutė, NY;
Pules,  James ir Vyta, VA;
Sekas, Albinas, CA ($275);
Anonimas; Černius, Rimas F., IL ($3,600); Gedgaudas, Mindaugas E. ir
Violeta, CA ($2,694); Jarašūnas, Laima, CA ($200); Kuolas, Almis ir
Danguolė, MA ($3,600); Laukaitis, Juozas P., MD ($950); Mažosios Lie-
tuvos Lietuvių Draugija, IL ($700); Navickienė, Danguolė, CA ($200);
Prasčiūnas, Albinas, MD ($200); Remeikis, Audrius T., IL ($100);
Sealey, Raphael, CA ($4,940); Sheldon, Sandra Lee, MD; Trumpjonas,
Vilius ir Danutė, IL ($430); Venckus, Elena G., CA ($375);
Kasniūnas, Marius ir Rasa, IL ($986);
Brooks, Erika D., IL ($150);
Tonkūnas, Cookie, WA ($200); Viskanta, Zigmas ir Birutė, CA ($700);
Praitis, Dana, (Omaha Community Foundation), NE ($5,000);

Atminimo įnašais pagerbti: 
a.a Igoris Kučiauskas; a.a. Adolfina Misiūnas; a.a. Algis Tonkūnas 

Naujai įsteigtas 
PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS IR PONIOS ALMOS ADAM-

KIENĖS VARDO STIPENDIJŲ FONDAS, skirtas gamtosaugos mokslus
studijuojančius studentus remti: Balzekas Family Foundation, Ltd., IL
($100); Bielskus, Algirdas M., OH ($100); Gailiešiūtė, Regina, IL ($100); Ka-
mantas, Vytautas ir Gražina, MI ($100); Staniulis, Rūta ir Aras, IL ($200); Šle-
nys, Liudas ir Dalia, IL ($200); Narutis, Vytas, IL ($100); Ullrich, David ir
Polly, IL ($200);

(iš viso iki spalio 31 d. paaukota $12,885)

$10 ar
mažiau

$20
$25

$30
$40
$50

$75
$100

$142
$150
$200

$5,000

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2009 m. spalio mėn. Lietuvių Fon-

do aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$9,020.13 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fon-
dą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org * 

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

Atkelta iš 3 psl.   nepasisekė.
Panašu, jog per ilgai Lietuvoje  vyra-
vo praktika, kad politikams užsiimi-
nėti verslu, globoti „saviškius” yra
tam tikra norma. Ministrų įmonės
niekada nebankrutuoja ir nesiskun-
džia užsakymais, tai jau buvo tapę
nerašyta taisykle. Noriu pabrėžti, jog
niekada nesinaudojau ir nesinaudo-
siu tarnybine padėtimi, siekdamas
asmeninės naudos, nedarau ir neke-
tinu daryti jokios įtakos įmonių,
kuriose anksčiau turėjau akcijų, veik-
lai. Ir teigiama, ir skaudi patirtis
man, kaip ministrui, padeda geriau
suvokti problemų, su kuriomis šian-
dien susiduria mūsų šalies įmonės,
mastą, priverčia atidžiau įsiklausyti į
kiekvieno vadovo išsakomas proble-
mas bei ieškoti sisteminių spren-
dimų.

– Kitas viešai nuskambėjęs
kaltinimas – esą nesirūpinate
kultūros paveldu.  Teigiama, kad
50 svarbių kultūros paveldo pa-
minklų atnaujinimo projektų,
kuriems jau buvo pritarta Kultū-
ros ministerijoje, buvo atmesti
Jūsų asmeniškai.  Ar tai tiesa?

– Pradėsiu nuo teiginio „svarbus
kultūros paveldui objektas”.  Kaip ta
svarba matuojama? Niekad nesutik-
siu, kad kurio nors nelabai kam ži-
nomo dvaro atnaujinimas šiuo metu
yra svarbesnis nei, pvz., parama
Klaipėdos teatrui. Ar tikrai svarbiau
tvarkyti, nematant tvarkymų pabai-
gos, kurį nors dvarą, o ne, tarkim,
sutvarkyti Vilniuje esantį Bernardi-
nų sodą? Beje, apie tai kalbėjausi ir
su kultūros ministru Remigijumi
Vilkaičiu. Regis, jis suprato Ūkio mi-
nisterijos kolegijos požiūrį ir sutiko,
jog ji racionali. Problema tikrai ne ta,
kad aš bei kiti Ūkio ministerijos
kolegijos nariai nevertina kultūros
paveldo. Priešingai, mes manome,
kad šiuo metu tikrai nereikia dek-
laratyvių pareiškimų apie tai, kaip
atkurti dvarai leis sustiprinti turiz-
mą ir bus visuotinai reikšmingi. Tu-
rime racionaliai įvertinti, kiek valsty-
bė gali skirti lėšų ir įmanomai ra-
cionaliau jas panaudoti. (...)

Sutrumpinta

Kalbino Andrius Navickas
Bernardinai.lt

D. KREIVYS: ,,LIEKU OPTIMISTAS...

Mūsų mylima dukra, sesutė ir anūkė

A † A
SAULĖ AURELIJA

SIDRYTĖ

Mirė 2009 m. lapkričio 18 d. Wroclaw, Lenkijoje.
Gimė 1986 m. birželio 24 d. Švento Kryžiaus ligoninėje, Čikago-

je, IL.
Giliausiame liūdesyje liko: tėvas dr. Linas, mama Rima, sesutė

Lina su vyru Brian, brolis Rimas su žmona Sarah, sesutės Vija ir
Gaja, broliai Vincas ir Gintas, sesutė Žiba.

Taip pat liūdi seneliai: dr. Rimvydas Sidrys, Juozas ir Birutė
Briedžiai; daug  tetų, dėdžių, pusseserių, pusbrolių ir daugybė drau-
gų.

Atsisveikinimas su a. a. Saule įvyks penktadienį, lapkričio 27 d.
nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v., Pasaulio lietuvių centre, Pal. Jurgio Matu-
laičio misijos koplyčioje, 14911-127th St., Lemont, IL 60439.

Laidotuvių šv. Mišios įvyks šeštadienį, lapkričio 28 d., 10 v. r Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Tuoj po šv. Mišių bus susitiki-
mas su Sidrių šeima didžiojoje salėje.

Šeima pageidauja vietoj gėlių aukas siųsti „Saulutei”, (Sunlight
Orphan  Aid), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439.

Liūdintys artimieji

Viešojoje bibliotekoje – popiežiaus 
atminimui skirta paroda

Panevėžio miesto savivaldybės
viešojoje bibliotekoje lapkričio 24 d.
atidaryta išskirtinė paroda, skirta
popiežiaus Jono Pauliaus II atmini-
mui. Parodą, kurią pristato Lenkų
institutas Vilniuje, 2008 metais pa-
rengė Lenkijos paštas. Ji skirta Ka-
rolio Vojtylos išrinkimo popiežiumi
trisdešimtosioms metinėms (išrink-
tas 1978 m. spalio 16 d.).

Jono Pauliaus II atminimui skir-
ta paroda – tai galimybė pamąstyti
apie jo mokymą ir palikimą. Lenkijos

paštas savo pagarbą popiežiui iš-
reiškė išleisdamas pašto ženklą – bal-
tas popiežiaus atvaizdas auksiniame
fone išryškina šventumo ir atvirumo
gyvenimui idėją. Ženklas yra dvasinio
Jono Pauliaus II gyvenimo įvaizdis ir
atspindi jo žmogiškumą.  Toks Šven-
tojo Tėvo paveikslas įkvėpė Lenkijos
paštą parodai, kuri sudaryta iš visų
ženklų, išleistų Popiežiaus garbei
1979–2008 metais.  

Panevėžio miesto 
savivaldybė

Palanga kvies į 
,,Baltijos jūros šalių Kalėdų alėją”

Valstybinis turizmo departamen-
tas prie Ūkio ministerijos visus ragi-
na dalyvauti Palangos miesto savi-
valdybės ir Palangos viešbučių ir res-
toranų asociacijos organizuojamoje
šventėje „Baltijos jūros šalių Kalėdų
alėja”. Šventiniai renginiai prasidės
gruodžio 5 d. ir tęsis iki 2010 m. sau-
sio 6 d. Palangoje, J. Basanavičiaus
gatvėje.

Palangos restoranų ir viešbučių
asociacijos pastangomis devyniuose
asociacijai priklausančiuose restora-
nuose ir kavinėse, J. Basanavičiaus
gatvėje visą gruodžio mėnesį veiks
Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos,
Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Esti-
jos ir Latvijos  šventinės ambasados,
kurios, pasipuošusios šalių heraldine
ir šventine atributika, siūlys susipa-
žinti su tų šalių kultūra ir istorija bei
paragauti nacionalinių kulinarinių
patiekalų.

Kiekvieną gruodžio savaitgalį
Eglių alėjoje sutiksite Kalėdų senelį,

bus organizuojamas Kalėdinis ker-
mošius, kuriame savo pagamintas
dovanėles pristatys Lietuvos tauto-
dailininkai, Gintaro gildijos meistrai,
gardžių patiekalų bei karštų gėrimų
siūlys paragauti kulinarinio paveldo
atstovai, Palangos ir kitų miestų ver-
slininkai, įvairios žuvies siūlys pa-
jūrio žvejai.  

Šventės partneris AB „Lietuvos
paštas” sukurs specialų proginį
spaudą, kuriuo bus pažymimi visi
gruodžio mėnesio Palangos laiškai ir
siuntiniai.

Kalėdų alėjos šventėje sutiko da-
lyvauti visos Baltijos jūros šalių
ambasados ir konsulatai. Lietuvos
Kalėdų eglę puoš ir šventę globos
Lietuvos Respublikos Užsienio rei-
kalų ministerija, o Valstybinis turiz-
mo departamentas prie Ūkio minis-
terijos taps informaciniu partneriu.

Valstybinis turizmo 
departamentas
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

��Lapkričio 27 d., penktadienį,
Willowbrook Ballroom Grand Hall,
8900 S. Archer Rd., Willow Springs,
IL, Stasys Povilaitis koncerte ,,Švies-
ki man vėl...”. Bilietus galite įsigyti
Willowbrook Ballroom (tel.: 708-839-
1000) arba parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(tel.: 773-788-1362). Daugiau infor-
macijos tel.: 630-999-0841.

��Maloniai kviečiame visus į  su -
sitikimą su ,,Draugo” kul tūrinio prie -
do redaktore Renata Še relyte. Susi ti -
kimas įvyks lapkričio 28 d., šešta -
dienį, 4 val. p. p. Čiurlionio ga le rijoje
Jauni mo centre.

��Knygos ,,‘Draugui’ – 100. Už
tikėjimą ir lietuvybę” ir susitikimas
su ,,Drau go” kultūrinio priedo redak-
tore Renata Šerelyte įvyks lapkričio
29 d. Lietuvių dailės muziejuje, Pa -
saulio lietuvių centre (14911 127th
St, Lemont, IL). Bus įdomu išgirsti
,,Draugo” bendradarbio Alekso Vit -
kaus paskaitą apie knygą ir susipa -
žinti su viešnia iš Vilniaus. Tai vienas
iš ,,Draugo” šimtmečiui skirtų ren -
ginių. 

��Anglijos lietuvių klubo metinis
susirinkimas įvyks gruodžio 3 d. 1 val.
p. p. ,,Seklyčioje” (2711 W. 71st. St.,
Chicago, IL). Visi laukiami, bus vaišės.
Tel. pasiteiravimui: 773-737-2795.

��Pasaulio lietuvių centro (PLC)
Moterų renginių komitetas gruodžio
20 d. 12:30 val. p. p. nuoširdžiai vi sus
kviečia į šv. Kūčias, kurios vyks PLC
didžiojoje salėje. Vietas užsi sa kyti
galite paskambinę į PLC raštinę tel.:
630-257-8787. 

�Čikagos ateitininkų šv. Kūčios
bus rengiamos š. m. gruodžio 20 d.,
sek madienį, nuo 1 val. p. p. Jaunimo
centro di džio joje salėje. Įėjimas: vai -
kams iki 8 metų – nemokamai, jau nu -
čiams, moksleiviams ir studentams –

10 dol., suaugusiems – 20 dol., pen si -
ninkams – 15 dol. Vietas užsisakyti
ga lite tel.: 630-325-3277 arba el. paš -
tu: odaugirdas@hotmail.com (Ona
Dau  girdienė).

�Š. m. gruodžio 28–29 d. nuo 9
val. r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų na -
muose (1380 Castlewood Dr., Le -
mont, IL), rengiama biblijinė stovyk-
la pirmo – šešto skyriaus mokslei-
viams. Šių me tų tema – „10 Dievo įsa -
kymų”.  Re   gis tracija iki gruodžio 15 d.
Kreip tis į seselę Laimutę tel.: 630-
243-1070 ar ba el. paštu: ses.laimute
@ yahoo. com

��Po ilgos pertraukos JAV Rytų
pakrantės lietuviai galės vėl išgirsti
Stasio Povilaičio dainas. Maestro
kon certas įvyks  lapkričio 28 d., šeš-
tadienį, Lenkų kultūros fondo salėje
(177 Broadway, Clark, NJ 07066) 8
val. v. Veiks baras, bus lietuviškų gė -
ri mų ir užkandžių. Visus maloniai
kvie čiame atvykti. Daugiau informa-
cijos sužinosite ir bilietus užsisakyti
galite  paskambinę Žilvinui tel.: 732-
713-5108.

��Vilniaus-Madison susigiminia -
vusių miestų organizacija ir tautinių
šokių grupė ,,Žaibas” kviečia lietuviš -
ką bendruomenę kartu švęsti Ka lė-
das. Gruodžio 5 d., šeštadienį, 2 val.
p. p. visus kviečiame at vykti į liu-
teronų bažnyčią The Living Christ,
110 N. Gammon Rd., Madi son, WI.
Prašome atsinešti maisto ir, jei atei-
nate su vaikučiais, nedidelę do  vanėlę
jiems. Ant dovanėlės užra šykite vai-
ko vardą ir įdėkite į dova nė lių maišą.
Kalėdų senelis įteiks vai kams dova-
nas, kartu pabūsime, pa dainuosime.
Daugiau informacijos ga  lite gauti
paskambinę Nijolei tel.: 608-356-
6549.

IŠ ARTI IR TOLI...

Organizacija „Vaiko vartai į mokslą“ nuoširdžiai dėkoja Lietuvių Fondui už
ilgametę paramą. Nuotraukoje – „Šv. Jokūbo parapijos vaikų dienos centro“
lankytojai Jonavoje.                                                 Ž. Liobikaitės nuotr.

Spalio 24 d. ,,Draugo” numeryje straipsnyje apie Lietuvių Operos (LO)
labdaros pokylį įsivėlė klaidos. Lietuvių Operos valdyba praneša, kad kitais
metais žiūrovus nudžiugins Franz Lehar operete ,,Linksmoji našlė”. Redak-
cija buvo gavusi LO oficialų raštą, kuriame buvo parašyta, jog bus statoma
operetė J. Strauss ,,Čigonų baronas”, tad taip pranešė ir skaitytojams. 

Redakcija praleido Cicero apylinkės pirmininko Mindaugo Baukaus pa-
vardę ir neteisingai  parašė Vytauto Radžiaus pavardę. Atsiprašome šių as-
menų ir skaitytojų už apmaudžias klaidas, o naujai LO valdybai linkime sėk-
mės ruošiantis ateinančiam sezonui.

,,Draugo” redakcija

Solistai Genovaitė Bigenytė, Linas Sprindys ir Lietuvių Operos choras labdaros
koncerte lapkričio 21 d.                                    Inos Stankevičienės nuotr. 

Advento vakarai: pasiruoškime Kalėdų šventėms! Kviečiame
advento penktadienius skirti dvasiškai pasiruošti Kalėdų šventėms. Advento
vakarai vyks penktadieniais nuo 6:30 val. vak. Pal. Jurgio Matulaičio misi-
joje. Šiemet bus trys Advento vakarai ir ketvirtas vakaras paskirtas Susi -
taikymo sakramentui. Susitikimus praves: lapkričio 27 d. – Marija Stankus-
Saulaitis; gruodžio 4 d. – kun. Gediminas Jankūnas ir gruodžio 11 d. – kun.
Gintaras Vitkus, SJ. Gruodžio 18 d. vyks Susitaikymo sakramentas. Visi
malo niai kviečiami.

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P.
Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V. Ig -
no, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklėriaus, V. Kasiulio,  A. Žmuidzina -
vičiaus, A. Varno, V.  Rato, J. Čeponio, J. Švažo, Gustaičio, V. Kisarausko, A.
Sa vicko, A. Martinaičio, Ciplijausko, Petrulio,  A. Samuolio, J. Mackevičiaus,
A. Valeškos, P. Kiaulėno, G. Staniulio ir daugelio kitų Lietuvių dailininkų su -
kurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat norėčiau širdingai padėkoti ir pasveikinti artėjančios Padėkos
dienos proga visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai padaryti
atei tyje. Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p. modeboston@yahoo.com Adre-
sas: Modestas Rimkus, P. O.  Box E34,  S. Boston, MA 02127, USA

Čiurlionio galerija 
Jaunimo centre gruodžio 4 d.
maloniai kviečia vi sus į grafiko
Pauliaus Augiaus 100-ų jų

metinių minėjimą
ir P. Augiaus parodos 

,,Juodai balta malda Lietu vai”
ir jo anūkės Kristos Augius
parodos ,,Gamtos daržas” 

ati darymą.  
Pra džia – 7:30 val. v. 

Ati  da ry me dalyvaus autorė K.
Au gius. Dailininkas Petras Aleksa
apžvelgs P. Augiaus kūrybą.

P. Augius. ,,Malda”


