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•Skautybės kelias. Prity-
rusių skautų veikla ,,Gin-
taro” stovykloje (1) (p. 2)
•T. Šernas: tikėjimas man
duoda gyvenimą (p. 3, 11)
•K. Girniaus skiltis (p. 3, 9)
•Įspūdžiai iš JAV LB XIX
tarybos 2 sesijos šešta-
dienio (p. 4)
•Čikagoje – Žalgirio mū-
šio 600 m. jubiliejus (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pasaulio interneto foru-
me – pagyrimai Lietuvai
(p. 8)
•,,Ambersail” dienoraštis
(10) (p. 9)
•Labdaros renginys ,,Ma-
da prieš autizmą” (p. 10)

Airijos lietuviû sâskrydyje pagerbtas F. Vaitkus

Mirè Kazimiera
Bradùnienè
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Vilnius, rugsėjo 27 d. (,,Draugo”
info) – Ateitininkų jubiliejiniais me-
tais Amžinybėn iškeliavo dar viena
ateitininkė, a. a. poeto Kazio Bradū-
no našlė Kazimiera Bradūnienė. Ve-
lionė mirė rugsėjo 26 d., šeštadienį,
Vilniuje, sulaukusi 92 metų amžiaus.
Mirė ramiai, globojama dukros Ele-
nos ir anūkės Vaivos. Velionė daug
metų dirbo korektore ,,Draugo”
redakcijoje.

K. Bradūnienė pašarvota rugsėjo
28 d. prie Šv. Petro ir Povilo bažny-
čios esančioje šarvojimo salėje. Šv.
Mišios laikomos rugsėjo 29 d., tre-
čiadienį, Šv. Petro ir Povilo bažny-
čioje.

Kaliningrade prie Lietuvos konsulato
vyko piketas

Ballinrobe, rugsėjo 26 d. (Tiesa.
com, ,,Draugas” info) – Rugsėjo 24–
26 dienomis Airijos Mayo grafystės
Ballinrob mieste, vyko Airijos lietu-
vių sąskrydis, skirtas paminėti Fe-
likso Vaitkaus pilotuojamo lėktuvo
,,Lituanica II” skrydžio per Atlantą
ir nusileidimo Airijoje 75 metų su-
kakčiai.

Sąskrydžio, kurį organizavo Airi-
jos Lietuvių Bendruomenė, dalyvius
pasveikino Užsienio reikalų ministe-
rijos Užsienio lietuvių departamento
direktorius Arvydas Daunoravičius.
Lietuviams ir airiams, prisidėjusiems
prie F. Vaiktaus atminimo įprasmini-
mo ir už pastangas puoselėjant lietu-
vybę buvo įteiktos Užsienio reikalų
ministerijos padėkos ir Lietuvos Ne-
priklausomybės dvidešimtmečiui at-
minti skirti medaliai. Sveikinimus
Airijos lietuviams atsiuntė Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmi-
ninkė Irena Degutienė ir Užsienio
reikalų ministras Audronius Ažuba-
lis. Nukelta į 6 psl.

Airijos Mayo grafystės Ballinrob mieste, vyko Airijos lietuvių sąskrydis, skirtas
paminėti Felikso Vaitkaus pilotuojamo lėktuvo ,,Lituanica II” skrydžio per At-
lantą ir nusileidimo Airijoje 75 metų sukakčiai.

Aistės Griškonytės nuotr.

Vilnius, rugsėjo 27 d. (BNS) –
Kaliningrade rugsėjo 27 d., pirmadie-
nio popietę prie Lietuvos generalinio
konsulato buvo surengtas piketas,
kurio dalyviai reikalavo palengvinti
Europos Sąjungos (ES) vizų režimą
šio Rusijos regiono gyventojams.

Konsulato ministras patarėjas
Rimantas Martinonis sakė, kad va-
landą trukusiame pikete dalyvavo
apie 15 žmonių, kurių pagrindinis šū-
kis buvo ,,Kaliningradas – Europos
įkaitas”. ,,Piketas yra sudėtinė akci-
jos, kurią rengia vietos laikraštis
‘Dvornik’ (liet. ‘Kiemsargis’), dalis.
Renkami parašai, kad Kaliningrado
gyventojams būtų palengvintas vizų
režimas. Nekeliami aiškiai suformu-
luoti reikalavimai, jie yra labiau liau-
diško pobūdžio – kad lengviau būtų
važinėti į kitą Rusijos dalį”, – sakė
diplomatas.

Pasak jo, piketuotojai pabrėžė ne
keliones pačioje ES, o lengvesnį vy-
kimą į pagrindinę Rusijos dalį, nuo
kurios Kaliningrado sritį skiria ES
šalys Lietuva, Latvija ir Lenkija.

Panašius piketus tie patys asme-
nys spalio pradžioje ketina surengti

prie Lenkijos ir Vokietijos konsulatų.
Lietuvos užsienio reikalų minis-

tras Audronius Ažubalis praėjusią
savaitę New York susitikęs su Rusijos
kolega Sergej Lavrov pareiškė, kad
Vilnius remia kelionių sąlygų Kali-
ningrado srities gyventojams supa-
prastinimą.

Lietuva ir Rusija derėjosi dėl su-
sitarimo, kuris leistų be vizų valsty-
bės sieną kirsti žmonėms, gyvenan-
tiems iki 30 arba 50 kilometrų nuo
sienos. Tačiau Rusija šio pasiūlymo
atsisakė ir kartu su Lenkija dabar
siekia, kad supaprastinta gyventojų
judėjimo tvarka būtų taikoma vi-
siems Kaliningrado srities gyvento-
jams. Tam būtina keisti ES taisykles.
Lietuva Rusijos ir Lenkijos pasiū-
lymą iki šiol vertino atsargiai.

Kaliningrade rugsėjo 28 d., antra-
dienį, pareigas pradės eiti naujas sri-
ties gubernatorius Nikolaj Cukanov.
45 metų N. Cukanov pakeis ankstes-
nį šio regiono vadovą Georgij Boos,
Kremliaus palankumą praradusį dėl
ekonomikos problemų ir opozicijos
protestų.

Kitû metû valstybès biudžetas bus taupus
Vilnius, rugsėjo 27 d. (ELTA) –

Premjeras Andrius Kubilius spėja,
kad kitų metų šalies Lietuvos biudže-
to deficitas sudarys apie 6 proc. ben-
drojo vidaus produkto (BVP). Anot
jo, ,,kitų metų biudžetas bus taupus
ir nepaliksiantis ateities kartoms ne-
pakeliamų skolų.”

A. Kubilius pabrėžė, kad deficitas
– nesavitikslis dalykas, kad didelis

deficitas reiškia didėjančią valstybės
skolą ir didėjančias išlaidas skolos
aptarnavimui. Jo teigimu, lėšas racio-
naliau galima panaudoti sveikatos
apsaugos ir švietimo srityje.

Finansų ministrė Ingrida Šimo-
nytė yra sakiusi, jog šių metų Lietu-
vos biudžeto deficitas bus apie 8 proc.
BVP. Birželį centrinės valdžios defici-
tas (apskaičiuotas grynųjų pinigų

pagrindu) buvo 584,5 mln. litų ir su-
darė 0,6 proc. prognozuojamo BVP
(93 mlrd. 759 mln. litų). Šių metų pir-
mojo pusmečio centrinės valdžios
deficitas (apskaičiuotas grynųjų pini-
gų pagrindu) dėl sumažėjusių išlaidų
buvo 645,6 mln. litų mažesnis, paly-
ginti su tuo pačiu 2009 m. laikotar-
piu, ir sudarė 4 mlrd. 062,2 mln. litų,
arba 4,3 proc. BVP.

Kazimiera Bradūnienė.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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Redakcijos žodis

Visai neseniai Lietuvos Res-
publikos Seimas 2011-uosius me-
tus paskelbė Holokausto aukų
atminties Lietuvoje metais. Ne-
praėjus nė dviem savaitėms, Sei-
mas balsavo už naują pasiūlymą,
pagal kurį 2011-ieji taps ir Lais-
vės gynimo ir didžiųjų netekčių
atminties metais. Šį pasiūlymą
įteikusi Seimo pirmininkė Irena
Degutienė argumentavo, jog
ateinančiais metais bus minimos
Lietuvai itin skaudžių įvykių 1941
ir 1991 metais sukaktys, todėl,
jos nuomone, šalis turi deramai
jas paminėti. Kaip ir pirmųjų –
Holokausto aukų atminties Lie-
tuvoje metų – atveju, taip ir
šiems, Seimas pavedė parengti
programą, o Vyriausybei pasiūlė
numatyti, kaip ją paremti finan-
siškai. Keista, kad siūlant vieną
po kitos bent jau laikmečiu su-
tampančias atmintinas datas, ne-
pagalvota jas abi apjungti. Taip
būtų sutaupyti ne tik šiuo metu
Lietuvai itin reikalingi pinigai,
bet ir vieta mūsų kalendoriuose.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

DONATAS RAMANAUSKAS

Šeštadienis, liepos 17 d.

Stovyklos atidarymas. Į Prityru-
sių skautų pastovyklę užsiregistravo
tiktai keturi: Aleksas Jučas, Marty-
nas Matutis, Teriukas („TJ”) Petry ir
Julionas Kazėnas (iš Florida), taip
pat brolis Donatas, prityrusių skautų
vadovas. Nors skaičius mažas, bet
entuziazmas didelis. Pirmas užda-
vinys – surasti, atnešti iš sandėlio ir
pastatyti palapines. Oras šiltas ir pil-
nas drėgmės, bet saulėtas. Prakaito
ir uodų netrūko. Kai palapinės jau
stovėjo, sekė pionerijos uždavinys –
pastatyti džiovyklą drabužiams ir
miegmaišiams. Kasmet tą darome ir
po pereitų metų stovyklos tvarkingai
buvome padėję pionerijos rąstus ir
lazdas, tad sutaupėme daug laiko, nes
nereikėjo iš naujo ieškoti statybos
medžiagų. Keletas prityrusių skautų
net atsiminė pionerijos surišimus (!),
todėl uždavinys buvo pabaigtas gana
greitai. Vakarinė programa – vienetų
lauželiai. Į mūsų ratelį atvyko brolis
Tomas Dundzila (LSS vyriausios
skautininkės pavaduotojas). Jam tai
buvo proga geriau susipažinti su
visais prit. skautais. Broliams Mar-
tynui ir Julionui labai patinka dai-
nuoti, tai retas dalykas tarp prit.
skautų. Pasikalbėjome apie mūsų
stovyklinę programą: reikės įvykdyti
stambesnius punktus iš Keliautojo
(Backpacking), Orientacijos ir Gam-
tosakos rinkėjo specialybių.

Sekmadienis, liepos 18 d.

Kėlėmės 5 v. r. Susitikome su se-
se Žibute Kairys-Lapp Kernavės pas-
togėje ir pasiruošėme trumpam žy-
giui, kuriame dalyvavo: Žiba Kairys-
Lapp, Donatas Ramanauskas, To-
mas Dundzila, Aleksas Jučas, Mar-
tynas Matutis, Teriukas Petry, Ju-
lionas Kazėnas, Diana Ramanauskai-
tė ir Regina Ramanauskaitė. Ši prieš-
pusrytinė iškyla buvo pirmoji, skirta
pasiruošti trijų dienų žygiui už keleto
dienų. Nužygiavome ligi Eden ežero
pakrantės ir atgal, gal truputį dau-
giau nei vieną mylią, bet su pakrau-
tomis kuprinėmis. Spėjome sugrįžti
laiku pavalgyti pusryčius, o po pusry-
čių gavome antrą pionerijos užduotį:
pastatyti vartus į prit. skautų pasto-
vyklę. Uždavinį baiginėjant pradėjo
smarkiai lyti, bet šaunuoliai skautai
dainavo per lietų ir užbaigė vartus
ligi pietų. Popiet Aleksas ir Martynas
paruošė Gamtosakos rinkėjo specia-
lybei užsiėmimą, o broliai Teriukas
(„TJ”) ir Julionas ruošė užsiėmimą
Tyrlaukio gyventojo (Wilderness Sur-
vival) specialybei. Vakarinė progra-
ma: žaidimų vakaras, t. y. susipaži-
nimas, kiti smagūs grupiniai žaidi-
mai.

Pirmadienis, liepos 19 d.

Kėlėmės 5 v. r. Šiandienos rytinė
iškyla įvyko Ludington City Beach.
Apie pusantros mylios vaikščiojome
su kuprinėmis ant kieto ir minkšto

Prityrusių skautų veikla
„Gintaro” stovykloje

Rako stovykla, Custer, MI, 2010 m. liepos mėn. 17–31 d.

smėlio. Atvykome prie didžiulio Lu-
dington švyturio, užkandome (dėkui
sesei Žibai). Žygyje dalyvavo: Žiba
Kairys-Lapp, Tomas Dundzila, Dona-
tas Ramanauskas, Edis Leipus, Alek-
sas Jučas, Martynas Matutis, TJ
Petry, Julionas Kazėnas, Regina Ra-
manauskaitė, Julytė Lapp, Kristina
Martinkaitė ir Daina Kielaitė.
Įdomu, kad ant Michigan ežero kran-
to buvo saulėta, vėsu ir gražu, o virš
Rako matėsi debesys, prie žemės –
rūkas. Grįžę į stovyklą pavalgėme
pusryčius. Verta paminėti, kad šįmet
visi (išskiriant pačius jauniausius)
naudojo savo asmeninius valgymo
indus, patys juos išplovė ir šluostė.
Tai mūsų stovyklinis „gerasis dar-
belis”, skirtas sumažinti šiukšlių
(popieriniai indai ir puodukai) kiekį.
Po pusryčių atlikome keletą Orien-
tacijos specialybės uždavinių: pama-
tavome žingsnio ilgį, pasipraktika-
vome, kaip sekti azimutą tiesiai per
mišką, kaip sekti kompaso kryptis
bei atstumą, pasiremiant anksčiau
išmatuoto žingsnio ilgiu. Popiet nu-
ėjome prie Eden ežero paplūdimio.
Ten visi atliko plaukiko egzaminą. Po
to galima buvo pasirinkti arba toliau
plaukioti ežere, arba prisidėti prie
įdomaus žaidimo „Bulvė”. Rato cen-
tre tupi vienas skautas/skautė, o
aplink ratu sustoję skautai mušinėja
tinklinio sviedinį pirmyn ir atgal tol,
kol kas nors bando pataikyti į „bul-
vę”, asmenį, kuris tupi rato viduryje.
Jei nepataiko, asmuo prisijungia prie
„bulvės”. Jei „bulvė” pagauna svie-
dinį, tas, kuris į jį taikė, tampa nauja
„bulve”. Labai smagus žaidimas,
ypač kai yra daug „bulvių” rato cen-
tre. Grįžus į stovyklą pas mus apsi-
lankė prit. skautės. Brolis Aleksas
vedė užsiėmimą, kaip surinkti me-
džių lapo rinkinį ir tvarkingai sudėti
į rinkinio albumą. Vakarinė progra-
ma: pirmasis didysis bendras laužas.
Labai smagu ir gražu, bet vakaroji-
mui einant į pabaigą pasigirdo
griaustinis. Visi vos spėjo sugrįžti į
savo palapines, lietus pylė kaip iš
kibiro net keletą valandų.

Antradienis, liepos 20 d.

Kėlėmės 5 v. r. Apsiniaukę, bet
nelyja. Šiandienos rytinė iškyla vyko
Indian Trails takeliais. Iškyloje daly-
vavo: Žiba Kairys-Lapp, Donatas Ra-
manauskas, Tomas Dundzila, Edis
Leipus, Aleksas Jučas, Martynas
Matutis, TJ Petry, Julionas Kazėnas,
Jonas Savickas, Regina Ramanaus-
kaitė ir Julytė Lapp. Tikrai gražus
miško takelis. Po tokio lietaus visur
matėsi gražūs, spalvingi grybai. Kad
tik su mumis būtų buvusi sesė Al-
bina Ramanauskienė, grybų žinovė,
būtume galėję pavaišinti jais visą sto-
vyklą. Po pusryčių pradėjome ruoštis
3 dienų žygiui: peržiūrėjome reikme-
nų sąrašą, diskutavome, ką pasiimti
(virimui, stovyklavimui), patikrino-
me maisto sąrašus. Popiet – poilsis
ligi vakarienės.

Trečiadienis, liepos 21 d.

Pirma 3 dienų žygio diena. Oras
šiltas, saulėtas, drėgnas. Anksti pa-
valgėme pusryčius, po to gavome
dienos maistą, kurį pasidalinome
tarp visų iškylautojų. Iškylos dalyviai
ir kuprinių svoris: Donatas Rama-
nauskas (45 sv), Tomas Dundzila (40
sv), Aleksas Jučas (40 sv), Martynas
Matutis (30 sv), TJ Petry (30 sv),
Julionas Kazėnas (25 sv). Pradėjome
žygį apie 8 v. r. Šiandienos kelionė
buvo didelis ratas aplink Eden ežerą,
atstumas apie 10 mylių.

Bus daugiau.Prityrusių skautų pastovyklės dalyviai.
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Ar rengiamasi
Lietuvą išduoti?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Lietuviai mėgsta sąmokslo teorijas. Jomis pasikliauja aiškindami vi-
daus ir užsienio politikos klausimus, ypač jei galima įžvelgti Ru-
sijos ir jos specialiųjų tarnybų interesus ar kėslus. Kliūva ir Lietu-

vos užsienio partneriams, kurie esą negerbia Lietuvos, pažeidžia valstybės
interesus ar ketina ją išduoti.

Dėl pastangų gerinti santykius su Rusija į sąmokslo teoretikų taikiklį
seniai pateko prezidentas Barack Obama. Santykių gerinimas laikomas
pirmuoju žingsniu išdavystės ir Lietuvos interesų aukojimo link. Nuogąs-
taujama dėl Molotov ir Ribbentrop pakto pasikartojimo, bet patogiai pri-
mirštama, kad ne Amerika, o Vokietija dalyvavo sąmoksle su Maskva, ir
kad JAV niekada nepripažino Lietuvos inkorporavimo į SSRS.

Paprastai neverta kreipti dėmesio į sąmokslo teorijas. Tačiau neseniai
„Atgimimo” straipsnyje „Lietuva – pilkojoje zonoje” Indrė Makaraitytė
paskelbė tai, ką laikyčiau klasikiniu sąmokslo teorijos pavyzdžiu. Esą
Amerika, siūlydama Rusijai konvencinių ginklų mažinimo sutartį, palieka
Baltijos šalis nukarintas, įvardydama tai kaip „jautriąją zoną” (angl. sen-
sitive zone), o Rusija savo ruožtu išveda kariuomenę iš Kaliningrado sri-
ties. Tai nėra I. Makaraitytės prasimanymas. Autorė tik perpasakoja tai,
ką jai privačiai aiškino kai kurie Lietuvos diplomatai. Šie galimi mainai
paaiškina, kodėl prezidentė Dalia Grybauskaitė šaltokai laikosi JAV atžvil-
giu ir kodėl atsisakė vykti į Prahą susitikti su B. Obama. Diplomatų
nuomone, tokia nuostata esą labai sveikintina ir vienintelė Lietuvos išei-
tis. Po kelių dienų I. Makaraitytės interviu prezidentė paminėjo, kad JAV
ir Rusijos nusiginklavimo derybos „gali neatitikti Rytų Europos ir Baltijos
šalių regiono interesų”.

Nežinau, ką diplomatai turėjo omenyje, kalbėdami apie Baltijos vals-
tybių nukarinimą. Bet tiesiog neįsivaizduojama, kad JAV susitartų su Ru-
sija dėl Baltijos šalių ginklavimosi lygio ar kad Rusija sutiktų išvesti savo
karius iš Kaliningrado. Netikiu, jog Baltijos valstybės leistų kitiems lemti
jų gynybos politiką, net jei būtų didelis spaudimas. Šiam sandoriui nepri-
tartų NATO. Santarvėje galioja veto teisė, o tokiam siūlymui atkakliai
priešintųsi ne tik Lietuva, Latvija, Estija, bet ir daugelis Rytų Europos
kraštų. Šios šalys supranta, kad Baltijos valstybėms tapus derybų objektu,
jos irgi galėtų sulaukti panašaus likimo. Rimtesnis mėginimas prastumti
tokius mainus reikštų NATO, kaip veiksmingos organizacijos, galą. Būtų
sunaikintas narių tarpusavio pasitikėjimas, kuriuo grindžiama santarvė.
Labiau pažeidžiamos šalys skubiai ieškotų kitų būdų savo saugumui
užtikrinti.

Amerika nelaimėjo Šaltojo karo, neprastūmė NATO plėtros į Rytų
Europą, kad staiga atsižadėtų šių laimėjimų, siekdama susitarti su gerokai
susilpnėjusia Rusija. Susitarimai dėl ginkluotės apribojimo Amerikai nau-
dingi, bet ne būtini. Jie itin svarbūs Rusijai, kuri neturi finansinių ištek-
lių dalyvauti ginkluotės varžybose su Vakarais.

Aiškinama, kad dabar, kai B. Obama nesiseka įgyvendinti savo užsie-
nio politikos siekių, kai smunka jo populiarumas, prezidento aplinka
karštligiškai ieško nors vieno laimėjimo, ir juo esą galėtų būti susitarimas
su Rusija. Taip samprotaujantys asmenys neišmano JAV politikos. Per
rinkimų kampaniją Respublikonų partija, kuri jau daugiau kaip pusę am-
žiaus vaizduoja esanti pagrindinė JAV saugumo ir karinės galybės sergė-
toja, kritikavo B. Obama už neva per didelį nuolankumą Rusijai. Priekaiš-
tai nesulaukė platesnio atgarsio, nes buvo nepagrįsti. Jei Jungtinių Vals-
tijų prezidentas siektų susitarti su Rusija Baltijos valstybių sąskaita, su-
kiltų respublikonai. B. Obama sulauktų griežtos ir savo partijos narių kri-
tikos. Amerikiečiai nelaikytų tokio susitarimo laimėjimu, prezidento po-
puliarumas smarkiai smuktų, o ne pakiltų. Pagaliau juk Senatas turi pa-
tvirtinti sutartis su užsienio šalimis, bet joks prezidentas negebėtų pras-
tumti susitarimo, kuris pakirstų NATO veiksmingumą. B. Obama ir jo
komanda nėra politiniai savižudžiai.

Lietuvos diplomatai aiškina, kad JAV valstybės departamentas ir už-
sienio reikalų ministrė Hillary Clinton esą gerai supranta padėtį Rytų
Europoje, bet naivūs B. Obama patarėjai neišmano šių reikalų. Lietuvoje
nuolat linksniuojamas JAV patiklumas, dažnai manoma, kad gudrūs ir pa-
tyrę sovietų diplomatai gali lengvai apgauti Washington. Bet juk ameri-
kiečiai, ne sovietai laimėjo Šaltąjį karą. Washington taip kietai primetė
savo sąlygas Rusijai, kad net Vakarams draugiškai nusiteikęs buvęs Rusi-
jos užsienio reikalų ministras Andrej Kozyrev priekaištavo amerikiečiams,
kaip esą „nemalonu klausytis, kai pranešate, ką darysite, nepaisydami, ar
tai mums priimtina, ar ne. Bet peržengiama riba, kai aiškinate, kad mums
naudinga vykdyti jūsų nurodymus”. Tai, jog Rusija ne kartą buvo verčia-
ma nusilenkti amerikiečių įvykdytiems faktams, iš dalies paaiškina, kodėl
pažemintais jautęsi rusai pritarė kietai Vladimir Putin užsienio politikos
linijai.

Nukelta į 9 psl.

Rugsėjo 25 d., šeštadienį, Biržų
evangelikų reformatų bažnyčioje
įvyko 48 metų kunigo Tomo Šerno
ordinacija į vyresniuosius kunigus
bei įvedimas į Lietuvos evangelikų
reformatų generalinio superinten-
dento pareigas. Tad nuo šiol vienin-
teliam gyvam Medininkų tragedijos
liudininkui patikėtos ir labai atsakin-
gos Lietuvos evangelikų reformatų
vyskupo pareigos. ,,Po Medininkų iš
esmės nepasikeičiau – koks jau buvau
susiformavęs individas, toks su gilu-
miniais charakterio bruožais ir likau.
Nežinau, kaip būtų gyvenimas pasi-
keitęs, jei būčiau likęs sveikas. Tie-
siog turėčiau kitą gyvenimą. Apie
teologiją rimtai pagalvojau praėjus
keleriems metams po sušaudymo”,
– pokalbyje su naujienų agentūra
ELTA sakė Tomas Šernas.

– Kiek Lietuvos evangelikų
reformatų bažnyčioje iš viso bu-
vo superintendentų?

– O kas begali suskaičiuoti nuo
1557 metų... Žinome, jog pirmasis
buvo kun. Sinonas Zacjus. Po to nuo-
lat veikė 6 apylinkės (distriktai), va-
dinasi, buvo 6 superintendentai – dis-
triktų vadovai, iš kurių vienas buvo
generalinis. Po to apylinkių skaičius
mažėjo – XIX a. pradžioje jų tebuvo 3.
Paskutiniuosius superintendentus
atsimename nuo Pirmojo pasaulinio
karo: tai kunigai Vilhelmas Mesz-
kowskis, Mykolas Jerztrzembskis,
Povilas Jakubėnas, Konstantinas
Kurnatauskas, Adomas Šernas (nuo
1942 m.), Povilas Jašinskas (1968–
1982 m.). Po to – ilga pertrauka. At-
gimus Lietuvai, atgimė ir Lietuvos
evangelikų reformatų bažnyčia, ku-
rios generaliniu superintendentu nuo
2004 m. iki šiol buvo kun. Rimas Mi-
kalauskas. Šių metų birželio Biržuose
vykęs sinodas šias garbingas pareigas
patikėjo man.

– Būdamas aukščiausiu asme-
niu Reformatų bažnyčios vado-
vybėje tęsiate savo giminaičio
Adomo Šerno darbą?

– Galima sakyti ir taip. Mano se-

nelio dėdė evangelikų reformatų ku-
nigas Adomas Šernas kartu su broliu
teisininku Jokūbu Šernu (jis ir Va-
sario 16-osios akto signataras –
ELTA) buvo ne tik reformatai, bet ir
aktyvūs lietuvybės puoselėtojai. Ku-
nigas, literatas, vertėjas A. Šernas
pirmasis XX a. amžiaus pradžioje
pasiūlė dokumentuose žodžius ,,liuo-
sybė”, ,,neprigulmybė” keisti ,,nepri-
klausomybe”. Taip tad daugiau kaip
prieš šimtmetį jo padaryta reikšmin-
ga politinės terminijos pataisa gyvuo-
ja iki šių dienų. A. Šernas buvo iš-
silavinęs žmogus, mokėjo graikų,
hebrajų, lotynų kalbas, padėjo sese-
rims ir broliams leisti vaikus į mo-
kyklas. Jis kunigavo įvairiose evange-
likų reformatų bažnyčiose, iš vokie-
čių kalbos išvertė Heidelbergo kate-
kizmą ir, kaip sakiau, 1942-aisiais, ka-

ro metu, išrinktas superintendentu.

– Už ką atsakingas generali-
nis superintendentas?

– Atstovauja Lietuvos evangelikų
reformatų bažnyčiai, palaiko krikš-
čionišką atsakomybę tarp dvasininkų
ir pasauliečių vyresniųjų. Lankosi
evangelikų reformatų parapijose ir
pirmininkauja dvasininkų sesijoms.
Yra tiesiogiai atsakingas už dvasi-
ninkų pamainos ruošimą. Gali pri-
imti kolegialius sprendimus Bažny-
čios savivaldos klausimais, tačiau jo
sprendimai yra žemesnio rango nei
Lietuvos evangelikų reformatų Kon-
sistorijos (4 dvasininkai, 4 pasaulie-
čiai) ir aukščiausiosios Lietuvos
evangelikų reformatų savivaldos ins-
titucijos – Lietuvos evangelikų refor-
matų sinodo, kitaip tariant, bažny-
tinio parlamento.

– Esate vienintelis gyvas su-
šaudyto Medininkų pasienio
posto pareigūnas, kurį 1991-ųjų
liepos 31-osios tragedija visam
gyvenimui pasodino į invalido
vežimėlį. Kada Jums kilo min-
tis susieti gyvenimą su teologi-
ja?

Nukelta į 11 psl.

T. ŠERNAS: TIKĖJIMAS
MAN DUODA GYVENIMĄ

Tomas Šernas su dukra. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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LONDONAS, JUNGTINÈ KARALYSTÈ ĮSPŪDŽIAI IŠ JAV LB XIX
TARYBOS 2 SESIJOS

ŠEŠTADIENIO
ANTANAS DUNDZILA

Manau, kad kiti, JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Tarybos 2 sesijos
programą Orlando mieste, Florida,
ištisai stebėję, dar nesuspėjo visko
nuosekliau spaudoje išdėstyti, todėl
čia – prabėgomis sužymėti tik vienos
dienos – rugsėjo 25-osios – posėdžių
įspūdžiai.

Kaip žinia, LB Taryba yra mūsų
žymiausios visuomeninės organizaci-
jos vyriausias organas. Retkarčiais
stebėjus kai kurių didžiųjų demokra-
tijų posėdžiavimus, skaičiumi daug
mažesnės LB Tarybos posėdžių eiga
šiek tiek priminė debatus britų parla-
mente... Pastaruosiuose juk vis atsis-
toja kokį klausimą referuoti ar stryk-
teli ant kojų reiškinį ginti, atsakinėti
į užklausimus premjeras ar valdžios
atstovas. Šeštadienį pas mus buvo
panašiai, kai pirmoje eilėje sėdėjęs
LB Krašto valdybos (KV) pirminin-
kas Vytas Maciūnas nebūtų ką nors
aiškinęs ar kitaip nepasisakęs. Vis
dėlto, aptariant kai kuriuos reikalus,
keistokai atrodė, kad KV pirmininkas
nebuvo anksčiau informuotas apie
siūlymus ar kad savo pastabų nepris-
tatė siūlymą formuluojančiai grupei
ar komisijai. Tokiame elgesyje nėra
nieko neigiamo, ypač kad pirmininko
pasisakymai visuomet pabrėžė platų
jo LB reikalų supratimą ar bent žino-
jimą apie juos. Nėra abejonės, kad jau
nežinia kelintą kartą Krašto valdybai
pirmininkaujantis V. Maciūnas Bend-
ruomenės reikaluose yra įsigyvenęs,
jais, turbūt kaip deguonimi alsuoja.
Ilgametės jo pastangos LB vadovybė-
je skatina klausti klausimą: o kas
toliau? Gal vadovavimas Pasaulio
Lietuvių Bendruomenei? Taip pat
kyla galimybė natūraliam „pavojui”,
kad per ilgai tose pat pareigose užsi-
likus, gali išsiritulioti savotiška va-
dovavimo arogancija. Istorijoje tokių
pavyzdžių juk turime.

LB Tarybos sesijos yra Tarybos
prezidiumo „nuosavybė”, tiek sesijai
ruošiantis, tiek ją vedant. Iš matytų
sesijai paruoštų ir atspausdintų do-
kumentų, pvz., darbus vykdančios
KV veiklos bei finansinę ataskai-
tą (viso apie 80 psl.), nesileidžiant į
smulkmenas, galima pasidžiaugti ir
pasididžiuoti. Dirbama įvairiose sri-
tyse daug, atliekama daug ir Tarybai
atsiskaitoma nuosekliai, atsakingai.
Praėjo laikai, kai apyskaitos būdavo
perskaitomos žodžiu. Šiandien me-
džiaga sesijai išsiuntinėjama iš anks-
to ir laukiama, kad Tarybos nariai
atvyktų su ja susipažinę, svarsty-
mams pasiruošę ne tik paskutinės
mados šukuosenomis ar išeiginiu
rūbu, bet ir darbotvarkei skirtais
duomenimis. Čia turime būti dėkingi
dabartinei, Amerikoje išaugusiai pro-
fesionalų kartai ir paplitusioms, be-
veik nieko nekainuojančioms spaus-
dinimo, kopijavimo ir elektroninių
ryšių priemonėms. Įdomu ir reikš-
minga, kad LB, panašiai kaip ir JAV
federalinę valdžią, varžo taip vadi-
namos „laisvos” bei kaip nors „įpa-
reigotos” pajamos. Taigi LB KV iš
2011 m. numatomų 156 tūkst. dol.
pajamų savo iniciatyva tegali ope-
ruoti 25 tūkstančiais dol. (palygi-
nimui pagalvokime apie JAV „Entit-

lement Program” kaštus).

Grįžtant prie apsirengimo, tai
dėl be priekaištų veikiančio vėsinimo
viešbučio salėse dalyvių apranga bu-
vo vis dėlto hmm... įvairi, sakykime
„floridiška”. Ši pastaba, aišku, netai-
koma posėdžiuose dalyvavusiam sve-
čiui, naujai Amerikai paskirtam am-
basadoriui Žygimantui Pavilioniui,
Tarybos prezidiumo nariams, KV
pirmininkui ir kai kuriems kitiems
dalyviams. Jie visi dėvėjo švarkus,
kaklaraiščius, sukneles ir t.t. Taip
pat daug kas nepastebėjo labai taik-
laus Tarybos pirmininko Juozo Poli-
kaičio gesto priešpiečių metu. Kai iš-
vykdamas Ambasadorius trumpu žo-
džiu visus atsisveikino, jį iš salės išly-
dėjo „mūsų” Polikaitis. Valio!

Prezidiumas laikėsi darbotvar-
kės ir posėdžius vedė be didesnių nu-
krypimų. Tuo pačiu ir Tarybos nariai
laikėsi korektiškos drausmės, ryškiai
nenukrypdami nuo temos. Kai įstatų
pakeitime buvo pradėta lyg ir slysti į
lankas, tam svarstymui pirmininka-
vęs Arvydas Barzdukas visus „susi-
grąžino” juokeliu iš amerikiečių
patirties apie žinomo komiko Johnny
Carson pokalbį su anuometiniu New
York miesto meru. Carson norėjo
žinoti, ar meras miesto politikos sū-
kuriuose atranda miesto tarybos pri-
tarimą. Meras atsakė pavyzdžiu – kai
jis buvo atsidūręs ligoninėje, miesto
taryba 22 balsais prieš 20 (!) nubalsa-
vo jam palinkėti greit pasveikti... Ir
vėl kalbant rimtai, iš komisijų prane-
šimų matėsi, kad ir už šių posėdžių
sienų pastangų buvo įdėta apsčiai.
Ypatingą reikšmę reiktų teikti LB
strateginiam planavimui, kurį profe-
sionaliai su skaidrėmis išdėstė L.
Vismanas.

Vietiniai šeimininkai – Mindaugo
Šato pirmininkaujama jaunutė JAV
LB Orlando apylinkė – pasirodė ypač
gražiai, žinoma, Tarybos prezidiumo
gairėse. Ypač įspūdingai atrodė inter-
nete paskelbti duomenys apie sesijos
planus bei programą. Bent šešta-
dienio dienos metu viešbučio patar-
navimai bei įrengimai veikė sklan-
džiai, be priekaištų. Iš registracijos
sąrašo matyti, kad užsiregistravo 47
Tarybos nariai, dar keli dalyvavo iš
valdybos.

Artėjame prie dviejų dešimčių
JAV LB vadovybės kadencijų, api-
mančių 60 metų veiklą. Posėdyje gir-
dėjosi balsų, kad, svarstant strategi-
nius tikslus, reikia pažvelgti ir į es-
minius Bendruomenės kūrimo doku-
mentus, net į Lietuvių Chartos tek-
stą. Procedūriškai gavęs Tarybos
narės, savo žmonos balsą, buvęs KV
pirmininkas Algimantas Gečys siūlė
pasisakymuose šalia Vasario 16-osios
įjungti ir Kovo 11-ąją, nes ji artimes-
nė ir suprantamesnė paskutiniu me-
tu atvykusiems iš Lietuvos, į Bend-
ruomenę besijungiantiems. Chartoje
išsakytiems tikslams gali reikėti ir
kitų pakeitimų. Visa tai rodo, kad,
prisimindami 1951 metais lietuvybės
rūpesčiais gyvenusią mūsų tėvų kar-
tą, šiandien LB vadovybėje galime
džiaugtis savo kartos vadovais, vai-
kais ar jaunesniais broliais, sesėmis
ir riedėti link 2051 m. akiračio.

Emigrantų vaikams – filmas
apie Žalgirio mūšį

RASA LIAUGAUDAITÈ

Jungtinėje Karalystėje sukurtas
ir išleistas pirmasis lietuviškas moko-
masis videoprojektas vaikams „Žal-
girio mūšiui 600 metų – vaikiškai”.
Rugsėjo 14-osios pavakarę jis buvo
pristatytas Londone, knygyne „Knyg-
nešys”, kur skambėjo vaikiški balsai,
buvo girdėti suaugusiųjų pasididžia-
vimo atodūsiai ir griausmingos ka-
tutės.

Pagrindinis mokyklėlės „Mano
pirmieji mokslai” esmė – „Žaisk,
bandyk, kurk ir mokykis” – atsispin-
di šiame vaidinime, kurio aktoriais
tapo 1,5–10 metų vaikai. Sumanymas
nufilmuotas vos per dvi savaites, ta-
čiau rezultatas – nuostabus. Fotogra-
fė Olga Onaitienė (ji ir vieno mokinio
mama) išbandė savo jėgas kaip kino
operatorė ir režisierė. Filmo peržiūra
baigėsi audringais plojimais ir bendra
jaunųjų aktorių daina.

Kūrybinę grupę, svečius ir rė-
mėjus su tokiu visiems reikalingu
kūriniu pasveikino Lietuvos ambasa-
dos JK įgaliotasis ministras ir Misijos
vadovo pavaduotojas dr. Petras Anu-
sas bei Bendruomenės pirmininkė
Renata Retkutė.

Projekto sumanytoja ir Londono
lituanistinės mokyklos „Mano pir-
mieji mokslai” įkūrėja Simona Sta-
putienė taip pat negailėjo pagyrų sa-
vo mokiniams, jų tėveliams bei moky-
tojams, padėjusiems įgyvendinti su-
manymą ir tapusiems improvizuoto
Žalgirio mūšio dalyviais. Be jų pagal-
bos projektas nebūtų išvydęs dienos
šviesos.

Pasibaigus sveikinimams, susi-
rinkusieji buvo pakviesti pažiūrėti
žaismingai pateiktą Žalgirio mūšį,
kurį pamokose gali naudoti ikimo-
kyklinių mokymo įstaigų, pradinių
klasių bei istorijos mokytojai.

Mažiausiems vakaro dalyviams
buvo surengtas piešinių konkursas
„Nupiešk Žalgirio mūšio karvedį
Vytautą Didįjį”. Dalyvavo net 17 jau-
nųjų dailininkų, o jų darbus vertino
rimta komisija: Lietuvių Bendruo-
menės JK pirmininkė R. Retkutė,
„Knygnešio” direktorė Lina Garnytė,
bendrovės „Eurobaltika UK” savi-
ninkė Olga Jachimovič, laikraščio
„Tiesa” savininkė Inga Bilaišytė ir
nepriklausomas teisėjas – naujas
„Mano pirmųjų mokslų” penkiametis
mokinys Matas Dambravickas.

Po gana karštų ginčų buvo iš-
rinkti keturi nugalėtojai. Pirmoji
vieta atiteko Nedai Lipčiūtei (6 m.),
antroji – Enrikai Kazlauskaitei (7
m.), trečiąją vietą pasidalijo Adriana
Andriušaitytė (4 m.) ir Armandas
Onaitis (4 m.). Nugalėtojai apdova-
noti lituanistinės mokyklos „Mano
pirmieji mokslai”, fotografės Olgos
Onaitienės ir knygyno „Knygnešys”
įsteigtais apdovanojimais.

Vakaro pabaigoje mokyklėlės
„Mano pirmieji mokslai” direktorė S.
Staputienė priminė, jog netrukus šia
netradicine mokymo priemone –
„Žalgirio mūšiui 600 metų – vaikiš-
kai” – bus prekiaujama ir Lietuvoje.
Filmas jau platinamas Jungtinėje
Karalystėje. Jį galima užsisakyti in-
ternetu www.knygnesys.co.uk

Delfi.lt

Filmo vaikams ,,Žalgirio mūšiui 600 metų – vaikiškai” viršelis – iš Knyg-
nesys.co.uk
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Visi esame girdėję sakant baž-
nyčioje: ,,Kalbėkite dabar arba tylė-
kite amžinai.” Šiandien aš tai sakau
ne bažnyčioje, bet apie bažnyčią.
Konkrečiai – apie Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapiją. Apie savo ir
daugelio tūkstančių lietuvių – vyrų,
moterų ir vaikų – parapiją štai jau
keletą dešimtmečių.

Štai, ką jūs turėtumėte žinoti.
Atrodo, jog arkivyskupijos atstovai
galvoja pažeminti Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos statusą ir
paversti ją šventove. To siekia kun.
Gustavo Garcia-Siller, M.Sp.S., Auxi-
liary Bishop for Vicariate V. Šią žinią
kiek daugiau nei prieš savaitę pra-
nešė parapijos administratorius, kun.
Jaunius Kelpšas, kuris, gaila, negyve-
na klebonijoje, kaip turėtų, o už
daugelio mylių, viename iš vakarinių
Čikagos priemiesčių. Tad jeigu jums
prisireiks kunigo nakties metu ar ki-
tomis nedarbo valandomis, ištikus
medicininei nelaimei ar dvasinei kri-
zei, atrodo, turėsite skambinti į Wil-
lowbrook.

Kun. Kelpšas pranešė lietuviams
tikintiesiems, jog Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapija ateityje taps
šventove, kuri, pasak jo, yra tas pats,
kas ir parapija. Bet tai nėra tiesa.
Katalikiška šventovė nėra katalikiš-
ka parapija. Štai keletas svarbių skir-
tumų, kuriuos kiekvienas iš mūsų
turėtų žinoti. Ši informacija yra pa-
skelbta Richmond (Virginia) vyskupi-
jos tinklalapyje.

– Katalikiška „parapija” yra teri-
torija arba konkreti asmenų grupė,
kurioje arba kuriai, rūpinantis kle-
bonui, puoselėjamas visavertis dvasi-
nis tikinčiųjų gyvenimas (žr. Kanoną
515).

– Šventovė yra vieša ar pusiau
vieša koplyčia, kuri egzistuoja sie-
kiant paskatinti tam tikras religines
apeigas, viešai Katalikų Bažnyčios
pripažintas.

– Pagrindinis dalykas yra šis: tik
parapija gali pasiūlyti visas Bažny-
čios pamaldas ir visas religines apei-
gas. Kitose vietose nei parapija, pa-
maldų ir kitų apeigų pasiūla gerokai
mažesnė, t.y. joms vis mažėjant ir
atsirandant reikalui vis daugiau pra-
šyti vyskupijos leidimų, norint, kad
pamaldos ar kitos apeigos vyktų,
mažėja lankytojų. Tad bažnyčia, ki-
taip nei šventovė, siūlo didžiąją dalį
pamaldų.

Jei arkivyskupija Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapiją iš katali-

kiškos parapijos pavers į katalikišką
šventovę, parapijos gyvenimas numirs.
Bažnyčia, mūsų Bažnyčia, šešias die-
nas savaitėje stovės tamsi ir apmiru-
si, tik su keliomis pamaldomis sekma-
dieniais. O tai reikš, jog paskutinė lie-
tuvių parapija iš 13 Čikagoje ir jos apy-
linkėse buvusių nustos gyvavusi. Tai
reikš, jog dabartiniai parapijos para-
pijiečiai, kurie norės lankyti pamal-
das arba priimti kitus sakramentus
kasdien, bus priversti eiti į St. Adrian
arba kurią nors kitą parapiją, netu-
rinčią lietuviškų tradicijų. Tai visų
lietuvių katalikų, gyvenančių Čikago-
je ir jos apylinkėse, įžeidimas.

Kiek kartų metai iš metų, de-
šimtmečiai po dešimtmečio esame
matę arkivyskupijos atstovus pa-
imant mūsų lietuvių katalikų žemę,
mūsų bažnyčias, mūsų mokyklas –
nupirktas, pastatytas mūsų tėvų,
senelių ir prosenelių krauju, prakaitu
ir ašaromis? Ir kiek kartų mūsų pačių
padedami (kartais pasauliečių, kar-
tais kunigų) arkivyskupijos atstovai
tą galėjo nekliudomi padaryti?

Ir kodėl kai kurios etninėms
grupėms priklausančios parapijos
kaip airių ar lenkų (pvz., St. Hya-
cinth and Queen of All Saints) galėjo
savo parapijas pakelti iki bazilikos
statuso, kai tuo tarpu vienintelė išli-
kusi lietuviška parapija bus atvirkš-
čiai – pažeminta iki šventovės?

Jeigu norite tokiam arkivyskupi-
jos sumanymui pasipriešinti, galite
imtis šių trijų žingsnių.

Apsilankykite Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapijos pamaldose
savaitgalį ir pasikalbėkite su kun.
Kelpša.

Apie savo dalyvavimą parapijos
gyvenime praneškite didele auka, ant
voko užrašę, jog ji skiriama ne šven-
tovei, bet parapijai.

Kreipkitės į kardinolą George
Francis ir duokite jam žinoti, kad
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pija privalo likti parapija. Kardinolą
galima pasiekti adresu:

Francis Cardinal George, O.M.I.,
Archbishop of Chicago,
P.O. Box 1979,
Chicago, IL 60690-1979;
tel. 312-534-8230,
e. pašto adresas:
archbishop@archchicago.org
Lietuviai katalikai, jei elgsitės

kaip baikščios avys, jūs būsite pas-
merkti.

Joe Kulys
Marquette Park, IL

ŠVÇ. MERGELÈS MARIJOS GIMIMO PARAPIJA
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

VIOLETA RUTKAUSKIENÈ

Spalio 15–17 d. Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje vyks renginys,
skirtas Žalgirio mūšio 600 m. sukak-
čiai paminėti. Pagrindiniai šio ren-
ginio sumanytojai – čikagiškiai lie-
tuvių ir lenkų filatelistai: lietuvių fi-
latelistų draugija ,,Lietuva” bei lenkų
– ,,Polonus”. Tokio renginio mintis
gimė prieš trejus metus, lenkų fila-
telistams pakvietus pagalvoti apie
bendrą renginį, kuris apjungtų abiejų
draugijų pastangas įamžinant isto-
rinę Žalgirio mūšio 600 m. pergalės
sukaktį. Pasiūlymas pasirodė įdomus
ir lietuviai filatelistai pasvarstę jį
priėmė. Netrukus buvo sudaryta ini-
ciatyvinė grupė, kuri ir ėmėsi įgy-
vendinti istorinio įvykio paminėji-
mą. 

Kaip ir prieš daugelį metų, kai
jungtinė lietuvių-lenkų kariuomenė
išsiruošė į lemiamą mūšį, taip ir da-
bar jungtinė dviejų tautų iniciatyvinė
grupė, o tiksliau – būrelis lietuvių ir
lenkų idealistų, entuziastų, pasiryžo
kartu paminėti istorinį įvykį Čika-
goje. Prie renginio organizatorių ne-
trukus prisijungė LR garbės konsulas
Stanley Balzekas, Jr. ir jo muziejaus
darbuotojai, Lenkijos garbės konsu-
las R. Ogrodnik; sumanymą  palaikė
ir pagal galimybes remia Lietuvos ir
Lenkijos konsulatai Čikagoje. Vėliau
prisijungė ALT’as, pirmasis iš lietu-
viškų organizacijų auka prisidėjęs
prie Žalgirio mūšiui skirto medalio
pagaminimo. ALT’o pirmininkas adv.
Saulius Kuprys aktyviai talkino pa-
tarimais projektuojant ir leidžiant ju-
biliejinį medalį, parenkant jo projek-
tą. Jau sulaukta paramos iš ,,Istorijos
ieškotojų būrelio” per Algimantą
Barniškį, aukomis ir darbais priside-
da pavieniai asmenys ir organizaci-
jos. 

Jubiliejinis Žalgirio mūšio ren-
ginys, vyksiantis Balzeko muziejuje,
numato įvairią ir įdomią trijų dienų
programą. Spalio 15–17 d. organizuo-
jamo renginio metu veiks išplėstinė
filatelijos, numizmatikos, istorinės-
dokumentinės medžiagos ir biblio-
grafijos, meno ir tautodailės kūrinių,
kitų Žalgirio mūšį ir jį atpindinčių is-
torinių rodinių paroda ,,LITHPEX-
POLPEX 2010”. Įdomi parodos deta-
lė – Žalgirio mūšio maketas-diarama,
kurią į parodą atveš ir rodys Bob Ta-
mosaitis Luddy. Parodai  rodinius pri-
statyti ruošiasi Balzeko ir Lenkijos
muziejai, privatūs asmenys, vietiniai
lietuvių ir lenkų kolekcionieriai. Ro-
diniai bus gana įvairūs ir įdomūs, tad
lankytojai gali tikėtis patirti malonių
akimirkų. 

Renginyje dalyvaus ir paskaitas

apie Žalgirio mūšį skaitys žinomi is-
torikai, viduramžių istorijos žinovai,
mūšių ir karybos  specialistai. Į Žalgi-
rio mūšio 600 m. pergalės paminė-
jimą Čikagoje atvyks žinomas ame-
rikiečių istorikas dr. William Urban,
mums pažįstamas iš puikių istorinių
darbų apie baltus, jų kovas su kry-
žiuočiais ir kol kas vienintelės JAV
didžiulės apimties, įsimintinos isto-
rinės studijos ir jau plačiai pasaulyje
publikuojamos istorinės knygos ,,Žal-
giris ir po jo” (Tannenberg and After)
autorius. Spalio 16 d., šeštadienį, 3
val. po pietų galėsime pasiklausyti šio
žinomo istoriko paskaitos ,,Grun-
waldas/ Žalgiris šiandien” (Grun-
wald/Žalgiris Today). Istorikas dr.
Robertas Vitas skaitys pranešimą te-
ma ,,Sun Tsu, Machiavelli, Clause-
witz ir Akvinietis: karo filosofijos ir

Žalgirio mūšis”. Istoriko dr. R. Vito
pranešimą išgirsime taip pat spalio
16 d. 11 val. ryto. Specialiai į Žalgirio
mūšio paminėjimą Balzeko muziejuje
iš Lietuvos atvyksta žinomas istori-
kas, Lietuvos viduramžių tyrinėtojas,
karybos ir mūšių žinovas, Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akade-
mijos dėstytojas dr. Romas Batūra. Jo
pranešimo tema ,,Lietuvos 250 metų
gynybinis karas su Kryžiuočių ordinu
ir Žalgirio mūšis, kovos su totorių
Aukso orda kontekste”. Istoriko dr.
R. Batūros pranešimo laikas bus
praneštas ir patikslintas vėliau spau-
doje.

Į Čikagą atvyksta ir dalyvauti
renginyje žada Lietuvos totorių atsto-
vai dr. A. Jakubauskas ir žurnalistas
V. Maliauskas-Malina  – Žalgirio mū-
šyje dalyvavusių totorių palikuonys,
žadantys pristatyti ne mažiau įdo-
mius pranešimus, parodyti filmą ir
skaidres iš Raižiuose vykusios totorių
bendruomenės šventės,  kurios metu
buvo atidengtas paminklas Vytautui
Didžiajam.

Minėjimo renginių programoje
pamatysime ir naujų dokumentinių
filmų, sukurtų specialiai Žalgirio mū-
šio 600 m. pergalei atminti, stebė-
sime Lenkijoje vykusios Žalgirio
mūšio inscenizacijos filmuotą apžval-
gą. Žinomas Lietuvos istorinių doku-
mentinių filmų kūrėjas Algis Kuz-
mickas šiomis dienomis Lietuvoje
baigia montuoti filmą, skirtą Žalgirio
mūšio istorijai ir Lenkijoje organizuo-
to mūšio inscenizacijai ažvelgti ir
pristatyti. Tad galime tikėtis, kad
Balzeko muziejuje įvyks ir šio filmo
premjera. Apie šių metų Žalgirio
mūšio jubiliejinius renginius Lenki-
joje žada papasakoti jų dalyvis J.
Vainius. 

Visai neseniai renginio organiza-
toriai Žalgirio mūšio 600 m. jubiliejui

Čikagoje – Žalgirio mūšio 
600 m. jubiliejus

ir Čikagoje vyksiančio paminėjimo
įamžinimui paruošė ir pagamino
bronzinį atminimo medalį. Jis per la-
bai trumpą laiką 3 savaites buvo pa-
gamintas Kaune. Medalis bus įteiktas
visiems, aktyviai dalyvausiantiems
parodoje, rėmėjams ir organizato-
riams. 

Netrukus pasirodys vokai ir JAV
pašto ženklai, įamžinantys Žalgirio
mūšio 600 m. jubiliejų ir iškilmes Či-
kagoje. Vokus ir pašto ženklus galės
įsigyti visi norintieji lietuvių filatelis-
tų draugijoje ,,Lietuva” ir Balzeko
muziejuje vyksiančių renginių metu.

Spalio 16 d. 6:30 val. v. vakaro
renginio organizatoriai, dalyviai ir

svečiai susirinks į iškilmingą rengi-
nio pokylį, skirtą Žalgirio mūšio 600
m. pergalei paminėti. Norintieji daly-
vauti  jame vietas gali užsisakyti  iš
anksto tel. 847-244-4943. Pokylio kai-
na – 40 dol. Visi laukiami ir kviečiami.

Tikimės, kad Žalgirio mūšio 600
m. sukakčiai skirta ir numatyta pro-
grama sudomins plačią lietuvių vi-
suomenę, ypač jaunimą: lituanistinių
mokyklų mokinius, studentus bei pa-
skatins tomis renginio dienomis apsi-
lankyti Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje organizuojamame renginyje,
pasiklausyti įdomių pranešimų, pas-
kiriant dalį savo laisvalaikio Lietuvos
istorijos pažinimui ar jo pagilinimui.

Medalis Žalgirio 600 m. pergalei atminti. Medalį projektavo dail. A. Každailis,
atliko dail. A. Jonušauskas. Pagamino Metalo meninio apdirbimo centras
Kaune.
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Vilnius, rugsėjo 27 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė dekretą, kuriuo nuo 2010 m.
rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos
nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė
Prancūzijos Respublikoje ir Maroko
Karalystei Jolanta Balčiūnienė ski-
riama Lietuvos Respublikos ambasa-
dore Andoros Kunigaikštystei. J.
Balčiūnienė iki paskyrimo į Paryžių
buvo Užsienio reikalų ministerijos
Rytų kaimynystės politikos departa-
mento direktoriaus pavaduotoja.

1991–1992 m. diplomatė buvo
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo pirmininko kon-
sultantė. 1993 m. – Prancūzijos am-
basados Lietuvoje konsultantė, 1995
m. – Krašto apsaugos ministerijos Po-
litikos ir analizės departamento vy-
riausioji specialistė. 1995–1996 m.
dirbo banko ,,Hermis” valdybos pir-
mininko padėjėja, Mokymo skyriaus
vedėja. 1996–2000 m. vėl buvo Seimo
Pirmininko patarėja. 2000–2002 m. –
Užsienio reikalų ministerijos Pirmojo
dvišalių santykių departamento pata-
rėja, 2002–2005 m. – Lietuvos amba-

sados Prancūzijoje patarėja. 2005 m.
grįžo į Užsienio reikalų ministeriją ir
iki 2007 m. dirbo Rytų ir Vidurinės
Azijos departamento Vidurinės Azijos
ir Pietų Kaukazo šalių skyriaus vedė-
ja. 2007–2008 m. kaip įgaliotoji mi-
nistrė dirbo Lietuvos nuolatinėje ats-
tovybėje Europos Sąjungoje. 

J. Balçiùnienè paskirta ambasadore
Andoros Kunigaikštystei

Anykščiai, rugsėjo 27 d. (ELTA)
– Bendrovė ,,Alita” grasina uždaryti
savo valdomą bendrovę ,,Anykščių
vynas”, jei nebus peržiūrėti akcizai.
Siekdami išgelbėti bendrovę šią sa-
vaitę vicemeras Donatas Krikštapo-
nis kartu su ,,Anykščių vyno” vado-
vais lankysis Seime, kur susitiks su
parlamentarais ir AB ,,Alita” vado-
vais.

Besirūpindami sunkiai besiver-
čiančios bendrovės ,,Anykščių vynas”

išlikimu, anykštėnų darbo vietų iš-
saugojimu toje įmonėje, vicemeras D.
Krikštaponis kartu su įmonės vado-
vais Seime žada susitikti su opozicijos
vadovu Algirdu Butkevičiumi bei ki-
tais Seimo nariais, anykštėnų įmonę
valdančiais ,,Alitos” vadovais. 

Artimiausiu metu šias problemas
su žemės ūkio ministru Kaziu Star-
kevičiumi ketina aptarti rajono me-
ras Sigutis Obelevičius. 

I. Degutienè siùlo dar metams pratêsti
politikû išlaidû sumažinimâ

Vyriausybè pasiskolino 40 mln. litû
Vilnius, rugsėjo 28 d. (ELTA) –

Vyriausybė rugsėjo 27 d., pirmadienį,
,,Nasdaq OMX Vilnius” biržoje vy-
kusiame skolos vertybinių popierių
emisijos papildymo aukcione pasisko-
lino 40 mln. Lt. Už 2013 m. rugpjūtį

išperkamas obligacijas Vyriausybė
mokės vidutiniškai po 3,727 proc.
metų palūkanų, rašo vz.lt.  Pigiausiai
investuotojai siūlėsi paskolinti už 3,7
proc. Patvirtintas didžiausias pelnin-
gumas sudarė 3,75 proc. 

Zalcburgo ir Lietuvos meilè nerùdija

Iš medkirçiû pasaulio çempionato –
su jauniû aukso medaliu

Vilnius, rugsėjo 27 d. (BNS) –
Austrijos Zalcburgo mieste vyksta
renginiai, skirti pažymėti Lietuvos ir
Zalcburgo federacinės žemės 40 metų
bendradarbiavimo sukaktį.

Praeitą savaitę prasidėjęs projek-
tas ,,Sena meilė nerūdija” truks iki
spalio pabaigos. Jo metu bus prista-
tomi Lietuvos vizualieji menai, lite-
ratūra bei muzika.

Šį projektą sudaro 11 renginių,
tarp kurių – Ugniaus Gelgudos, And-
riaus Mikšio ir Indrės Šerpytytės
nuotraukų paroda ,,Trys”, Gintaro
Didžiapetrio ir Elenos Narbutaitės
projektas ,,All the things you are”,
pasakojantis apie vertimą ir pasi-

kartojimą, bei Šv. Jeronimo premijos
laureato vertėjo Cornelijaus Hellio
antologijos ,,Vilnius erlesen” prista-
tymas.

Praeitą savaitę projekto atidary-
mo iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos
kultūros ministras Arūnas Gelūnas.

Lietuvos ir Zalcburgo partnerys-
tė prasidėjo 1970-aisiais metais ak-
tyviais kultūriniais mainais, kadangi
bendradarbiavimas kitose srityse
nebuvo galimas. Paskelbus Lietuvos
nepriklausomybę prie kultūros prisi-
dėjo mokslo, ekonominiai ir švietimo
ryšiai, o sutvirtino šią sąsają Vilniaus
ir Zalcburgo miestų  pasirašyta part-
nerystės sutartis.

Vilnius, rugsėjo 27 d. (ELTA) –
Seimo Pirmininkė Irena Degutienė
Seimo posėdžių sekretoriate įregis-
travo Seimo statuto pataisas, kurio-
mis siūloma dar vieneriems metams
pratęsti sumažintų parlamento va-
dovams skiriamų reprezentacinių
išlaidų, Seimo narių parlamentinei
veiklai numatytų lėšų ir kompensa-
cijų už naudojimąsi tarnybiniais te-

lefonais galiojimą.
Parlamento vadovės siūlymas

išlaikyti sumažintus reprezentacinių
ir parlamentinių išlaidų dydžius leis-
tų per 2011 metus sutaupyti per 2,5
mln. litų (2,528.300 Lt), o paliktos su-
mažintos kompensacijos už naudoji-
mąsi tarnybiniais telefonais – dar per
100 tūkstančių litų (117,000 Lt).

K. Brazauskienè žada stabdyti narystê
Socialdemokratû partijoje

Vilnius, rugsėjo 27 d. (ELTA) –
Prezidento našlės rentos siekianti
Kristina Brazauskienė šią savaitę
turėtų sustabdyti narystę Socialde-
mokratų partijoje, pranešė LTV ,,La-

bas rytas”, remdamasis partijos pir-
mininku Algirdu Butkevičiumi. K.
Brazauskienė yra Socialdemokratų
partijos Vilniaus skyriaus narė. 

Vilnius/Zagrebas, rugsėjo 27 d.
(ELTA) – Lietuvos medkirčių koman-
da iš rugsėjo 26 d., sekmadienį, pasi-
baigusio pasaulio čempionato Kroati-
joje grįžta su aukso medaliu. Jį už
pergalę kombinuoto pjaustymo gran-
dininiais pjūklais varžybose jaunių
kategorijoje gavo Lietuvos medkirčių
čempionas Gediminas Stasiūnas.

Nugalėjęs kombinuoto pjausty-
mo rungtyje 21 metų G. Stasiūnas
bendroje jaunių įskaitoje užėmė 6-ąją

vietą. Laimėjo norvegas Ole L. Kve-
seth. 

Bendroje komandinėje įskaitoje
lietuviai tarp 31 valstybės atstovų li-
ko 20-ti. Komandines varžybas laimė-
jo Austrija. Asmeninėse varžybose
bendroje įskaitoje tarp 93 dalyvių 28
metų Romas Balčiūnas užėmė 33-iąją
vietą, 25 metų Povilas Penkaitis buvo
60-as, o labiausiai patyręs 38 metų
Gintaras Karpavičius – 66-as.

,,Alita” grasina uždaryti ,,Anykšçiû vynâ”

Savaitgalį Kauno mariose vyko tradicinė regata ,,Paskutinis griaustinis 2010”,
skirta skatinti domėtis įvairiomis vandens sporto šakomis. 

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Renginyje dalyvavo didelis būrys

tautiečių iš įvairių Airijos regionų.
Airijos lietuviai ir airiai sąskrydžio
programos metu stebėjo tradicinės
lietuviškos ir airiškos muzikos kon-
certus, lankėsi Ballinrob aikštėje
surengtoje lietuviškoje mugėje ir
kituose kultūriniuose renginiuose.
Ballinrob mokyklų moksleiviai mies-
to gatvėse surengė teatralizuotą vai-
dinimą, kuriame atkūrė F. Vaitkaus
žygdarbio akimirkas.

Feliksas Vaitkus – žymus lietuvių
kilmės lakūnas, gimęs 1907 m. Čika-
goje išeivių iš Lietuvos šeimoje. 1935

metais priėmė Amerikos lietuvių
transatlantinio skridimo sąjungos
(ALTASS) pasiūlymą pakartoti S.
Dariaus ir S. Girėno skrydį per At-
lantą. 1935 m. rugsėjo 21 d. F. Vait-
kus lėktuvu ,,Lituanica II” pakilo iš
New York Floyd Bennet Field oro
uosto, tačiau skrydžio metu dėl labai
nepalankių oro sąlygų išnaudojęs per
daug kuro ir pastebėjęs smulkų va-
riklio gedimą, nusprendė leistis Airi-
joje. F. Vaitkaus pilotuojamo lėktuvo
skrydis per Atlantą įėjo į istoriją kaip
šeštas sėkmingas skrydis per Atlantą
vienviečiu lėktuvu ir vienintelis sėk-
mingas 1935 metais.

Airijos lietuviû sâskrydyje pagerbtas F. Vaitkus

Premjeras investicijû ieškos Danijoje
Vilnius, rugsėjo 27 d. (ELTA) –

Ministro pirmininko Andriaus Kubi-
liaus vadovaujama delegacija rugsėjo
28–30 dienomis vyksta į Danijos Ka-
ralystę. Kelionės tikslas – tęsti pasi-
tvirtinusią ir konkrečių rezultatų at-
nešusią aktyvią investicijų medžiok-
lę. ,,Šįkart, be politinių, dvišalių tar-
pusavio santykių aptarimo, prista-
tysime Lietuvą bei jos investicinę ap-
linką Danijoje”, – kelionės išvakarėse
sakė premjeras A. Kubilius. 

Lietuvos Vyriausybės vadovą pri-
ims Danijos Karalystės ministras pir-
mininkas Lars Rasmussen. Premje-
ras, ūkio ministras Dainius Kreivys,
kiti delegacijos nariai dalyvaus Ko-
penhagoje vyksiančiame Baltijos plėt-
ros forume, tarptautinėje konferenci-
joje ,,Pasaulio klimato sprendimai-

2010/Žaliosios ekonomikos augimas:
geriausi pavyzdžiai”. Premjeras A.
Kubilius skaitys paskaitą apie Lietu-
vos pasiekimus ir galimybes Kopen-
hagos verslo mokyklos studentams,
susitiks su šio žinomo universiteto
dėstytojais bei prezidentu, dalyvaus
apskritojo stalo diskusijose su Dani-
jos pramonininkų konfederacijos va-
dovais. 

Numatyti susitikimai su ,,Dans-
ke bank”, Skandinavijos oro linijų,
,,Nordic Postal Services”, ,,Dong
Energy” ir kitų kompanijų vadovais.
Taip pat premjeras susitiks su Da-
nijos Lietuvių Bendruomene ir gar-
bės konsulais, dalyvaus oficialioje va-
karienėje, kurią rengia Suomijos ge-
neralinis konsulas Fritz Schur. 

Jolanta Balčiūnienė.
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PRANCŪZIJA
Prancūzijos pareigūnai pirma-

dienį evakavo pagrindinę sostinėje
geležinkelio stotį; tai vyksta tokiu
laiku, kai policija prieš kelias dienas
paskelbė, jog esama gresiančio tero-
ristinio išpuolio pavojaus. Praneša-
ma, jog nerimą kelia dviejų tipų grės-
mės: kėsinimasis nužudyti svarbų
valstybės asmenį arba daug aukų ga-
lintis nusinešti išpuolis metropo-
liteno stotyje ar universalinėje par-
duotuvėje.

VARŠUVA
Lenkijos konservatorių vadovas

Jaroslaw Kaczynski paskelbė sim-
bolinį streiką savo politiniams opo-
nentams – šalies prezidentui Bronis-
law Komorowski ir ministrui pirmi-
ninkui Donald Tusk. Konservatorių
vadovas  apkaltino B. Komorowski ir
D. Tusk tuo, kad jie nenori sužinoti
tiesos apie prezidento lėktuvo katas-
trofą netoli Smolensko, kurios auko-
mis tapo 96 žmonės, tarp jų jo brolis
dvynys Lech.

BALTARUSIJA
Baltarusijos centrinė rinkimų

komisija pirmadienį įregistravo 17
iniciatyvinių grupių kandidatų į
šalies prezidentus iškėlimui remti, o
dviejų pareiškėjų prašymai įregist-
ruoti buvo atmesti. Registracija turi
baigtis rugsėjo 30 dieną.  Kad būtų
galima iškelti kandidatą į preziden-
tus, būtina surinkti ne mažiau kaip
100,000 parašų. 

KOSOVAS
Kosovo prezidentas Fatmir Sej-

diu pirmadienį pranešė paliekąs
šalies vadovo postą. Praėjusią savaitę
Kosovo Konstitucinis teismas nus-
prendė, kad šalies vadovas negali
vienu metu vadovauti ir politinei
partijai. Prezidento atsistatydinimas
gali pakenkti politinę padėtį šalyje, o
tai būtų nepalanku, artėjant buvu-
sios Serbijos provincijos ir Belgrado
deryboms. Buvęs teisės mokslų dės-
tytojas 58-erių F. Sejdiu prezidentu
buvo antrąkart perrinktas 2008 me-
tais. 

MASKVA
Maskvos meras Jurij Lužkov

pareiškė, kad neketina atsistatydinti.
Gandai apie galimą mero atsistaty-
dinimą pasklido, kai žiniasklaidoje
gerokai padaugėjo Maskvos merą ir
jo žmoną, bendrovės ,,Inteko” vadovę
Jelena Baturina, kritikuojančios
medžiagos. Mero, vadovaujančio
Maskvai daugiau nei 18 metų, įgalio-
jimų laikas baigiasi 2011 metais.

AFGANISTANAS
Sekmadienį Afganistane pagrob-

ti keturi pagalbos organizacijos dar-
buotojai, tarp jų – viena Didžiosios
Britanijos pilietė. Britė ir trys jos ko-
legos afganistaniečiai, važiavę dviem
automobiliais, pakliuvo į pasalą Af-
ganistano šiaurėje esančioje Kunaro
provincijoje. Policija susirėmė su
pagrobėjais, bet šie paspruko.

* * *
Rytų Afganistane sprogus pake-

lės bombai žuvo Lenkijos karys, ser-
žantas Kazimierz Kasprzak, infor-
muoja „Press TV”. Iš viso Afganis-
tane jau žuvo 21 karys iš Lenkijos,
dalyvavęs JAV vadovaujamojoje misi-
joje. Afganistane iš viso misiją vykdo
2,600 karių. Šiais metais Afganistane
jau žuvo mažiausiai 537 JAV vado-
vaujami NATO kariai.

PAKISTANAS
„ABC News” paskelbė vaizdo

medžiagą, kurioje užfiksuota, kaip
šiaurės vakarų Pakistane vyrai ak-
menimis užmėto prie žemės pririštą
moterį, praneša „Daily Mail”. Tai yra
įprasta bausmė už svetimavimą. Ta-
čiau pagal Talibano įstatymus, nusi-
kaltėle laikoma ir moteris, pastebėta
viena su vyru, ir jai taikoma mirties
bausmė. „ABC News” negali patvir-
tinti vaizdo medžiagos autentiškumo. 

NEW YORK
Jungtinės Valstijos atsiprašė už

tai, kad Filipinų vėliava buvo at-
virkščiai pakabinta per New York
vykusį abiejų valstybių prezidentų
Barack Obama ir Benign Aquin susi-
tikimą. Filipinuose šitaip pakabinta
vėliava reiškia, kad šalis kariauja.
JAV pareigūnai tikina, jog klaida
buvo padaryta be piktos valios. 

Rusija kuria savo moksliniû
tyrimû centrâ

Santjagas, rugsėjo 25 d. (ELTA)
– Čilės teismas paėmė kompanijos,
kuriai priklausančios kasyklos 33
darbininkai jau 50 dienų praleido
įkalinti po žeme, turtą, informuoja
BBC. Tokio teismo sprendimo parei-
kalavo Čilės valdžia, kuri nori, kad
bendrovė sumokėtų didžiąją dalį kal-
nakasių gelbėjimo operacijos išlaidų. 

Kasybos bendrovė ,,San Este-

ban” finansinių bėdų turėjo dar prieš
prasidedant gelbėjimo operacijai. Po
žeme įkalintų šachtininkų išlaisvini-
mas prie bendrovės turimų skolų
pridės dar kelis milijonus. Skelbiama,
kad bendrovė kreditoriams skolinga
10 mln. JAV dolerių. Po mėnesio bus
aišku, ar ,,San Esteban” skelbs bank-
rotą.

Teismas paèmè 
Çilès kasyklos turtâ

Berlynas, rugsėjo 27 d. (ELTA)
– Vokietijos vidaus reikalų ministras
Tomas de Mezjar pirmadienį Ham-
burgo oro uoste palaimino pirmuo-
sius bandyms peršviečiant kūną,
praneša agentūra AFP. ,,Ši diena yra
svarbus žingsnis kelyje į didesnį avia-
cijos saugumą”, – pareiškė jis per ofi-
cialias iškilmes. Kūno skeneriai bus
bandomi šešis mėnesius. Ministras
pareiškė tikįs, kad bandymus bus
sėkmingas ir kad saugumo kontrolė
taps ne tik saugesnė, bet ir efektyves-
nė bei greitesnė. 

Ar kūno peršvietimai ateityje bus

naudojami oro uostuose, paaiškės tik
pasibaigus bandymams. Skenerių
naudojimas Hamburgo oro uoste
bandymo laikotarpiu bus savanoriš-
kas. Kas nenorės būti peršviestas,
bus tikrinamas įprastiniu būdu.

Peršviečiant kūną įmanoma ap-
tikti prie kūno paslėptus pavojingus
daiktus, į kuriuos dabar oro uostuose
naudojami metalo detektoriai nerea-
guoja, pavyzdžiui, sprogmenis. 

Kūno skeneriai jau naudojami
arba bandomi JAV bei kai kuriose
Europos šalyse.

Vokietijoje pradèti pirmieji bandymai 

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

EUROPA

RUSIJA

Maskva, rugsėjo 27 d. (DELFI) –
JAV karinės paskirties mokslinių ty-
rimų organizacija DARPA buvo įkur-
ta praėjusio amžiaus šeštojo dešimt-
mečio pabaigoje. Tuo metu ji buvo
NASA pirmtakas, su pagrindiniu tik-
slu – kuo greičiau pirmauti  raketų
technologijos srityje Sovietų Sąjun-
gos atžvilgiu. Dabar panašu, jog
Rusija ketina pritaikyti pasiteisinusį
DARPA modelį savo reikmėms.

Šiandien daug kas pasikeitė: da-
bar yra NASA, nebėra Sovietų Sąjun-
gos, tačiau DARPA vis dar gyvuoja.

Nenuostabu, kad daugeliui val-
stybių toks ilgalaikis vienos organi-
zacijos gyvavimas yra savotiška ,,mįs-
lė”, neabejotinai verčiantis susi-
mąstyti apie jos efektyvumą.

Matyt, to paskatinta Rusija pra-
ėjusią savaitę paskelbė, jog ji rengiasi
kurti savo karinių mokslinių tyrimų
organizaciją, remdamasi DARPA mo-
deliu. Šios organizacijos paskirtis bus
kurti naujas karines technologijas ir
diegti jas praktikoje.

Naujas sumanymas grindžiamas
tuo faktu, jog šiuolaikinė Rusijos ka-

riuomenė daugiausia remiasi senųjų
Sovietinės eros technologijų tobulini-
mu, tačiau toks modelis jau kurį lai-
ką nebepasiteisina ir vis ryškėja bū-
tinybė kurti iš pagrindų naujas tech-
nologijas.

Įdomus yra ir kitas faktas – šalies
ekonomikos tyrėjai  teigia, jog toks
prezidento Dmitrij Medvedev žings-
nis yra ,,siekis diversifikuoti Rusijos
ekonomiką, atsiejant ją nuo naftos ir
dujų ir orientuojantis naujų tech-
nologijų linkme”.

Gali būti, jog tai duos ir ilgalai-
kius rezultatus. Negalima pamiršti,
jog DARPA JAV suteikė ne tik karinį
pranašumą, bet ir buvo šios šalies
kosminės programos ,,lopšys”, čia gi-
mė didžiulis skaičius medicininių
technologijų ir tas pats Internetas.

Tuo pat metu organizacija finan-
savo daugybę tiek stambių, tiek
smulkių kompanijų, kurios kūrė nau-
jas technologijas ir diegė naujoves. Ar
toks modelis pasitvirtins Rusijos at-
veju, ir ar tai nesukels naujo Šaltojo
karo, parodys tik laikas.
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Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija ,,Šilutės viltis” vienija
šeimas, auginančias neįgalius vaikus.
Nors vaikai su negalia, tėvai siekia,
kad vaikai turėtų galimybę lavintis ir
tobulėti. Susirinkę tėvai pasitarė ir
nusprendė suburti teatro grupę, ku-
rioje jų vaikai su negalia galėtų vai-
dinti. Tėvai norėjo, kad visuomenė
pamatytų ir įsitikintų, kad ir neį-
galūs vaikai gali vaidinti, kurti spek-
taklius, kad jie sugeba daugiau, nei
manoma. Taip atsirado teatro grupė
,,Žvaigždės”, – pasakoja dramos teat-
ro vadovė Birutė Obrikienė, prisista-
čiusi tiesiog ,,na, aš tik mama”,
užauginusi keturis vaikus, iš kurių
jauniausias jų turi negalią.

Iš pradžių tik žaidėme teatrą,
mėgdžiojome įvairius personažus,
vaidinome atvejus. Tačiau pamatę,
kad jauniesiems aktoriams neblogai
sekasi, nutarėme statyti spektaklį.
Pirmąjį vaidinimą statėme pagal Jo-
no Biliūno apsakymą ,,Laimės ži-
burys”, kuriame kartu su neįgaliais
vaikais vaidinome ir mes, tėvai. Spek-
taklį pamatė daugelis švietimo įstai-
gų Šilutėje ir Klaipėdoje. Sulaukėme
neblogų vertinimų. Nusprendėme ne-
sustoti ir tobulinti savo sugebėjimus
kuriant neįgaliųjų teatrą. Toliau sta-
tėme spektaklius. Jų buvo šeši. Bet
dabar jau nebevaidino tėvai, tik su-
trikusio intelekto ir kompleksinę ne-
galią turintys žmonės, – sakė dramos
grupės vadovė. Tėvai tikėjo suburto
teatro artistais. 

Atsiskleidė vaikų sugebėjimai,
talentai, atsirado proga jiems pasi-
reikšti ir tobulėti. Nusistovėjo dešim-
ties aktorių grupė, kuriai gerai sekėsi
ir ji labai norėjo vaidinti. Taip gimė
dar penki spektakliai.

2007 m. dramos grupė buvo pa-
kviesta į Respublikinį neįgaliųjų
teatrų plenerą Giruliuose, kur žiūro-
vams parodė du spektaklius. ,,Žvaigž-

dės” buvo sutiktos labai šiltai, su-
laukė gausių plojimų, žiūrovai nelei-
do nulipti nuo scenos. Suprasta, kad
darbas įdėtas ne veltui, pamatyta,
kiek daug gerų emocijų vaidindami
patiria neįgalieji vaikai, taip pat džiu-
gu, kai žiūrovai priima teatro grupės
spektaklius. Netrukus aktoriai buvo
pakviesti dalyvauti į Panevėžyje vy-
kusį tarptautinį neįgaliųjų teatro fes-
tivalį. 

2009 m. Lietuva paminėjo savo
vardo tūkstantmetį. Šiai sukakčiai
paminėti ,,Žvaigždės” pastatė spek-
taklį pagal Balio Sruogos ,,Gedimino
sapną”.

2010 m. Lietuvos sutrikusio inte-
lekto žmonių globos bendrija ,,Viltis”
nuo liepos 10 d. iki 21 d. stovyklavo
Giruliuose, kur keturi vakarai buvo
skirti teatrui. Viename iš vakarų da-
lyvavo ir ,,Žvaigždės” su B. Sruogos
spektakliu ,,Gedimino sapnas”, kuris
pačių aktorių nuostabai atliktas
aiškiai ištartais žodžiais pradžiugino
visus. Žiūrėjusiųjų akys blizgėjo iš
džiaugsmo ir nuo ašarų. Apdovanoti
gėlėmis vaidintojai buvo labai laimin-
gi.

Devynerius metus su neįgaliai-
siais dirbanti režisierė Jolita Ežerins-
kė dirba Šilutės pirmoje gimnazijoje
lietuvių kalbos mokytoja, vadovauja
gimnazistų teatro grupei ,,Diržuotas
diržas”, aktyviai dalyvauja skautų
renginiuose. Ir net būdama taip už-
siėmusi, vis tiek randa laiko dirbti su
neįgaliųjų teatru.

,,Lithuanian Mercy Lift” parėmė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos ,,Viltis” stovyklą, su-
mokėjusi už 40 neįgaliųjų ir jų šeimų
stovykloje kelialapius.

Parengė Pranė Šlutienė,
,,Lithuanian Mercy Lift”

Švietimo sveikatos programų
direktorė

Apie bendrijos 
,,Šilutės viltis” dramos

grupę

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Rugsėjo 14–17 dienomis Lietuvos
sostinėje Vilniuje vyko vienas svar-
biausių metų interneto politikos ren-
ginių visame pasaulyje – Jungtinių
Tautų Interneto valdymo forumas
„IGF 2010”. Keturias dienas „Litex-
po” parodų rūmuose vykęs forumas
sutraukė apie 1,500 dalyvių iš 70
pasaulio šalių. Šis renginys yra skir-
tas visų pasaulio šalių vyriausybėms,
nevyriausybinėms organizacijoms,
privačioms bendrovėms ir akademi-
nei bendruomenei keistis nuomonė-
mis, pasidalinti pačia geriausia prak-
tika ir ieškoti būdų, kaip užtikrinti
interneto saugumą, stabilumą ir jo
socialinę plėtrą.

Neabejojama, kad „IGF 2010”
tapo didžiausiu verslo renginiu per
pastaruosius metus. Vilniaus viešbu-
čiai buvo sausakimši, kavinėse ir res-
toranuose nusidriekė eilės, uždarbiu
džiaugėsi aptarnaujantis personalas,
taksistai. Tai buvo gera proga ir Lie-
tuvos verslininkams pasisemti nau-
dingos patirties bei pasidalinti ja su
kolegomis iš užsienio.

Tai, kad tokiam forumui pirmą
kartą pasirinkta Lietuva, – nėra atsi-
tiktinumas. Lietuvos informacinių ir
ryšių technologijų sritis yra viena pir-
maujančių pasaulyje, ir tai išties ver-
tinama. Lietuva 2009 metais užėmė
pirmą vietą Europos Sąjungoje ir
penktą  pasaulyje pagal namų ūkių,
prisijungusių prie interneto švieso-
laidžio linijomis, skaičių (18 proc.).
Užsibrėžtas tikslas pasiekti, kad per
penkerius metus gyventojai, naudo-
jantys kompiuterį, sudarytų apie 80
proc. visų šalies gyventojų, o nuola-
tiniai interneto vartotojai sudarytų
75 proc. 

Be to, Lietuva siekia, kad apie 90
proc. viešųjų ir administracinių pa-
slaugų būtų perkelta į elektroninę
erdvę, o ne mažiau kaip 40 proc. gy-
ventojų pirktų ar užsisakytų prekes
ir paslaugas internetu. Šiuo metu

internetu Lietuvoje naudojasi 58
proc. gyventojų, plačiajuosčiu – 25,1
abonento šimtui gyventojų. 

Į šį forumą atvyko „Facebook”,
„Cisco”, „PayPal”, kitų žinomų inter-
neto kompanijų atstovai, įvairių šalių
parlamentarai, JAV valstybės depar-
tamento pareigūnai. Iš viso įvyko 9
plenarinės sesijos ir apie 100 specia-
lizuotų renginių, skirtų įvairiems, su
internetu susijusiems klausimams
analizuoti. 

Tarptautinės komunikacijos są-
jungos (ITU) duomenimis, praėjusių
metų pabaigoje internetu naudojosi
1,8 milijardo pasaulio gyventojų, 60
proc. – augančiose rinkose. Per dieną
yra pasiunčiama apie 247 milijardai
elektroninių laiškų. Be daugybės pri-
valumų, internetas kelia ir įvairių
pavojų – apie tai taip pat kalbėta fo-
rume. Apie šias grėsmes su „Draugo”
korespondentu sutiko pasikalbėti
forume dalyvavęs San Francisco, CA
įsikūrusios organizacijos „Electronic
Frontier Foundation” tarptautinių
ryšių direktorius Eddan Katz.

„Išties internete slypi daugybė
pavojų – vieni jų aiškiai matomi ir
pastebimi, kiti slypi giliau. Skaitme-
ninių teisių, privatumo, etikos, inte-
lektinės nuosavybės klausimai įgau-
na vis didesnę reikšmę, mes vis daž-
niau su tuo susiduriame”, – sakė E.
Katz.

Pašnekovas įgijo filosofijos baka-
lauro laipsnį Yale University, dėstė
etiką ir filosofiją Yale teisės mokyklo-
je, iki šiol aktyviai domisi kiberteisės,
bioetikos, kitais klausimais. E. Katz
dalyvavo pačiame pirmajame Pasau-
lio interneto valdymo forume, kuris
2006 metais vyko Graikijos sostinėje
Atėnuose, jis buvo ir po metų Brazi-
lijoje, Rio de Janeiro, bei dar po metų
Indijos mieste Hyderabat surengtų
tokių forumų svečias. Tik pernai ne-
atidėliotini darbai sutrukdė nuvykti į
Egipte, Sharm El Sheikh surengtą
forumą. Vilniuje svečias kalbėjo net
šešiose iš surengtų devynių plenari-
nių sesijų.

Pasaulio interneto forume
– pagyrimai Lietuvai

„Čia sutikau daug nuostabių
žmonių, sužavėjo jų išsilavinimas,
bendravimas, savo dalyko išmany-
mas. Interneto pažanga Lietuvoje
akivaizdi – buvau tiesiog priblokštas,
kad visur, kur tik lankiausi Vilniuje,
veikė bevielis ryšys – tai neįtikėtina.
Teko bendrauti su jaunais jūsų spe-
cialistais, kurie rimtai žiūri į savo
darbą, daug išmano ir gali patarti ki-
tiems. Jūsų bibliotekininkai, su ku-
riais susipažinau, taip pat puikūs
žmonės”, – negailėjo pagyrų 35-erių
metų amerikietis.

JAV prekybos internetu apyvarta
siekia 140 milijardų dolerių, bet tai
sudaro tik 4 proc. šalies mažmeninės
prekybos apimties. Europos Sąjun-
goje (ES) internetu perka 60 proc.
žmonių, tačiau tik 7 proc. iš jų ryžtasi
užsisakyti prekių ne ES registruotose
parduotuvėse. 51 proc. ES veikiančių
parduotuvių nesiunčia prekių už
Europos ribų.

Darbo reikalais E. Katz kasmet
po kelis metus lankosi užsienyje, daž-
nai – Lotynų Amerikos šalyse. Prieš
trylika metų jis pirmą kartą atskrido
į Rytų Europą – Lenkiją, kur praleido
visą mėnesį. Tam būta ir asmeninių
priežasčių – jau seniai Izraelyje gimęs
ir 6-erių metų amžiaus į JAV su tė-
vais gyventi persikėlęs vyriškis do-
misi savo šeimos istorija, tad Lenki-
joje ieškojo savo senelių – tėvo tėvų

pėdsakų. Jam pavyko juos surasti, o
kelias dienas jis praleido buvusioje
nacių koncentracijos stovykloje Os-
vencime (Birkenau) ir sakė niekada
neužmiršęs to siaubo, kurį ten pama-
tė.

Ir šįkart gavęs kvietimą į Inter-
neto valdymo forumą Vilniuje jis jau
iš anksto žinojo, kad savo kelionę Lie-
tuvoje pratęs ir važiuos į Vilkaviškį,
kur gimė ir gyveno jo motinos tėvai.
Čia ši giminė gyveno daug metų, kol
1933 metais iš Vilkaviškio persikėlė į
Palestiną. E. Katz į Vilkaviškį atsi-
vežė ir smulkų prieškario laikų žemė-
lapį, kur buvo pažymėti namai, ku-
riuose kažkada gyveno jo protėviai.
Deja, tie namai neišliko – vieno jų
vietoje yra nedidelis parkelis prie Vil-
kaviškio muzikos mokyklos, kito vie-
toje įsikūręs prekybos centras „Maxi-
ma”.

„Iš Lietuvos atgal į San Fran-
cisco išskrendu gavęs tikrai daugiau
nei tikėjausi. Ir pats renginys Vilniu-
je buvo puikus, ir tai, kad senosiose
Vilkaviškio žydų kapinėse, paskam-
binęs savo tėvui į Ameriką ir sužino-
jęs duomenų apie senelius, netikėtai
ten pat radau jų kapą – kažkokia fan-
tastika, – susijaudinimo neslėpė vy-
ras. – Turite nuostabią istoriją ir,
nepaisant to, kad esate nedidelė tau-
ta, tikrai turite kuo didžiuotis.”

Interneto forumo ženklas.  

E. Katz liko sužavėtas Lietuva.                                  A. Vaškevičiaus nuotr.
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Õirdies ir kraujagysliû
ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 10

,,Ambersail” padėtis 2008 m. lap-
kričio 11 d. 08 00.00 val. (Lietuvos
laiku) – 12° 41” S 25° 43” W.

2008-11-10
Pusiaukelėje į Cape Town – 

perskaičiuotos maisto atsargos

Vis dar plaukiame prieš vėją.
Kiekvienas jachta vaikščiojantis įgu-
los narys niurzga. Pakrypęs laivas ir
nemažos bangos pridaro bėdų, įgulos
nariai kartais nesmarkiai užsigauna.
Turbūt todėl prie tokio plaukimo
sunku priprasti. 

Po maisto peržiūrėjimo paaiš-
kėjo, kad daugiausiai įgula sunaudojo
kavos ir cukraus – juk budima dieną-
naktį.

Kadangi jau esame pusiaukelėje į
Cape Town, kapitonas Audrius Ja-
sinskas priėmė teisingą sprendimą –
laive būtina patikrinti maisto atsar-
gas. Buvo išimtos visos dėžės su
maistu. Produktai perrūšiuoti. Nors
turime veikiantį ir vandens bakus
pripildantį vandens gėlintuvą, kurio
išgėlintą vandenį naudojame prausi-
musi ir maisto gamybai, vis tiek nus-
prendėme perskaičiuoti ir vandens
atsargas. 

Rūšiuodami maisto atsargas pa-
matėme, kad turime įvairių rūšių
mineralinio vandens, sulčių, sirupo ir
kitų gėrimų. Šaldytuve vis dar galima
rasti rūkytos ar vytintos dešros, sū-
rio, margarino, lašinių. Dar turime
konservuoto kumpio, dešrelių, frika-
delių, įvairių mėsos konservų, kon-
servuotų daržovių, džiovintų vaisių,
riešutų, šviežių citrinų, šokolado ir,
žinoma, sausų produktų: kruopų,
makaronų bei šiek tiek bulvių. 

Anot už maistą atsakingo mūsų
įgulos nario Vyginto Miškelevičiaus,
turime pakankamai maisto atsargų,
tad šiltu maistu galėsime mėgautis
bent du kartus per dieną. O ko nors
užkrimsti vyrai gali visada susirasti –
normos neribotai. 

Vygintas sako, kad teko išmesti
labai nedaug sugedusių produktų,
kurių pakuotės buvo prakiurusios
arba permirkusios. 

Karštą maistą gamina ne tik
Vygintas, tai bando daryti ir kiti įgu-
los nariai. Pavyzdžiui, šiandien va-
karienę gamino vairininkas Saulius
Pajarskas. Skaniai pavalgome, o mū-
sų pokalbiuose vis dažniau būna
linksniuojamas mūsų kelionės tikslas
– Cape Town. Iki jo dar liko nemažas
2,520 jūrmylių atstumas. 

Per lapkričio 9-ąją įveiktos 242
jūrmylės.

2008-11-11
Įpusėję antrąjį etapą 

buriuotojai vengia štilio

Spalio 25-ąją Las Palmas prasi-
dėjęs antrasis „Tūkstantmečio odisė-
jos” etapas jau įpusėjo. Kirtusi pu-
siaują kapitono Audriaus Jasinsko
vadovaujama „Ambersail” įgula šiuo
metu nuo pusiaujo yra nutolusi dau-
giau nei 1,080 jūrmylių. 

Buriuotojai nagrinėja turimą orų
prognozę ir mato, kad priekyje, piet-
vakariuose, maždaug 30 laipsnyje,
yra ciklonas, o šalia Cape Town susi-
formavęs anticiklonas. Turima kom-
piuterinė programa leidžia numatyti
orus 5 paras į priekį.

,,Dabar dar sunku nuspėti, į ku-
rią pusę suks ciklonas, kas ateis – 40
mazgų vėjas ar štilis. ‘Ambersail’ dar
toli nuo pagrindinių meteorologinių
įvykių, todėl kol kas įgula tik stebi,
kaip keičiasi padėtis. Pagal esamas
aplinkybes pasirenkame tinkamiau-
sią kryptį link Cape Town. Sten-
giamės nepatekti į štilį ir laukiame,
kokie toliau bus atsakymai iš orų vir-
tuvės. Orų pasikeitimai turėtų ateiti
per artimiausias dvi paras”, – teigia
laivo kapitonas A. Jasinskas. 

Kaip pranešė įgula, plaukimo
monotonija ir žinojimas, jog iki tikslo
– Pietų Afrikos Respublikos miesto
Cape Town – dar liko apie 2,300 jūr-
mylių, psichologiškai vargina. Tačiau
lapkričio 9-osios ryte įgulai teko pa-
plušėti – buvo pastebėta, jog buriavi-
mo sąlygų stebėjimo prietaisas pra-
dėjo rodyti neteisingus vėjo greičio
duomenis. Be šio prietaiso parodymų
jachtos „Ambersail” įgulai buriavimo
sąlygos būtų daug sudėtingesnės.
Įgulos nariams prietaisą suderinti
pavyko tik po gero pusdienio, tačiau
laikinų prietaiso sutrikimų pasitaiko
iki šiol. Buriuotojai neatmeta galimy-
bės, kad prietaiso gedimai kyla dėl
tvyrančio karščio. 

Buriuotojai pranešė, kad vakar
diena buvo saulėta, bangavimas ne-
didelis, pūtė 9–18 mazgų pietryčių
vėjas. Jachtos greitis 9–12 mazgų.
Vandenynas įšilęs iki 26 laipsnių šilu-
mos. Nuo pat pusiaujo jachta plaukia
tuo pačiu halsu, kryptis – beidevin-
das. 

Iš viso per antrąjį etapą Las Pal-
mas – Cape Town numatyta nuplauk-
ti 4,570 jūrmylių ir Afrikos uoste būti
lapkričio 21 dieną. 

,,Ambersail” padėtis 2008 m. lap-
kričio 11 d. 10 00.00 val. (Lietuvos
laiku) buvo 18º 30”S 21º 01” W

Antrosios įgulos buriuotojas Ka-
rolis Valenta: vaizdo ir jausmo at-
pasakoti neįmanoma! 

Kai tik pirmą kartą sužinojau
apie ,,Tūkstantmečio odisėją”, iš kar-
to supratau, kad norėčiau joje daly-
vauti. Išbandyti save pačiomis sun-
kiausiomis aplinkybėmis. Bet ne vis-
kas klostėsi gerai iš karto. Pirmiausia
sužinojau, kad patenku į sąrašą at-
sarginių, kurie plauks tuo atveju, jei
reikėtų pakeisti ką nors, atsisakiusį
iš pagrindinio sąrašo. Ir tik likus pu-
santro mėnesio iki mūsų etapo pra-
džios mane pasiekė skambutis, ku-
riuo buvau pakviestas dalyvauti plau-
kime per Atlantą. Ta diena buvo tik-
rai smagi, juk to laukiau ilgai. 

Pirmajame bake tamsu ir drėg-
na, patekti galima pro mažas dureles,
o laikome ten maisto ir vandens at-
sargas.

Į Cape Town !

Nerimo ir laukimo dienos 

Paskui prasidėjo nerimo ir lauki-
mo dienos. Darbe vis sunkiau pavyk-
davo susitelkti. Namuose vyko disku-
sijos su tėvais ir drauge. Laikas bėgo
lėtai, laukimo dienos kankino. Likus
savaitei iki skrydžio į Las Palmas,
kur turėjo prasidėti antrasis Odisėjos
etapas, stresas praėjo. Visos mintys
tik apie tai, kas laukia. Kaip pasi-
ruošti tam, kai nežinai, kas bus. Juk
tai pirmas mano tolimas plaukimas. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Gal esama nesutarimų tarp B.

Obama aplinkos ir Valstybės departa-
mento, nors dešimtmečius trunkan-
čios kalbos apie tokios rūšies nesu-
tarimus paprastai būna nepagrįstos.
Beveik kiekvienas prezidentas žada
keisti savo pirmtako politiką, bet
pagrindinės JAV užsienio politikos
gairės yra nuolatinės. Sunku įsivaiz-
duoti du prezidentus, kurių pasaulio
ir užsienio politikos vizijos daugiau
skirtųsi negu B. Obama ir George W.
Bush. Tačiau JAV kariai tebėra Ira-
ke, Washington neatmeta galimybės
smogti Iranui, gerėja jo santykiai su
Izraeliu, Guantanamo kalėjimas ne-
uždarytas.

Amerikos politika Baltijos valsty-
bių atžvilgiu yra seniai nusistovėjusi,
ją palaiko abi pagrindinės politinės
partijos. Net jei B. Obama patarėjai
norėtų tai keisti (nors netikiu), jie

žino, kad nepopuliarus prezidentas
nesugeba to padaryti. Tad ir nesi-
stengs.

Lietuvos diplomatų scenarijus
yra neįtikimas, bet, turiu pripažinti,
kad jie – ten, o aš čia, ir kad jie turi
man neprieinamos informacijos bei
šaltinių. Vis dėlto kažko diplomatai
nesupranta. Tad tebemanau, jog pre-
zidentė be pagrindo praleido progą
išgerti šampano Prahoje.

Alfa.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos“ radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir centri-
nių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Ar rengiamasi Lietuvą išduoti?

IEŠKO DARBO

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills
ieško bet kokio  darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, reko-
mendacijos. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Atsakinga, pareiginga moteris
ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu kartu. Tel. 312-
752-0713.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, kalbanti rusų, lietuvių anglų,
lenkų kalbomis, vairuojanti, turinti
dokumentus, ieško senelių priežiūros
darbo naktimis arba rytais iki 12 val.
pietiniuose rajonuose. Valymo darbų
nesiūlyti. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu.
Gali pakeisti ar išleisti atostogų bet
kurią savaitės dieną. Vairuoja. Tel.
630-863-0958 arba 630-962-0808.

* Moteris nori išsinuomoti kambarį
pietiniuose Čikagos priemiesčiuose,
Oak Lawn ar aplinkiniuose, arba
ieško moters, kuri nori nuomotis kar-
tu. Tel. 773-516-0496.

* Vyras ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu.
Anglų kalba, vairuoja. Tel. 630-863-
0958 arba 630-962-0808.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną, išleisti atostogų.
Tel. 773-434-0706 arba 773-808-
0011.

* Jaunatviška moteris ieško bet
kokio darbo. Anglų kalba, legalūs do-
kumentai. Tel. 773-983-6438.

* Rimtas vaikinas ieško rimto darbo.
Gera anglų kalba, legalūs dokumen-
tai. Tel. 773-209-1535.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Moteris ieško senelių ar vaikų
priežiūros darbo su gyvenimu bet ku-
riame Amerikos mieste. Nekalba
angliškai. Tel. 708-717-1001.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Siūlyti įvairius vari-
antus. Tel. 440-465-4461.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja. Minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.
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Renginio ,,Mada prieš autizmą” sumanytojai Rokas Beresniovas (pirmas iš
dešinės) ir Edvinas Minkštimas (trečias iš dešinės) bei fotografė Viktorija
Juodėnaitė (trečia iš kairės) su vakaro svečiais. 

Dianos Garbačauskienės nuotr.

Taikomosios dailės muziejuje –
Mečislovo Jučo monografijos

,,Vytautas Didysis” pristatymas 
Lietuvos dailės muziejus ir Na -

cionalinis muziejus Lietuvos Didžio -
sios Kunigaikštystės Valdovų rūmai
rugsėjo 24 d., penktadienį, pakvietė į
Taikomosios dailės muziejuje (Arse -
nalo g. 3A) rengiamą profesoriaus
Me čislovo Jučo monografijos „Vytau-
tas Didysis” pristatymą. Ren ginys
vyko šiuo metu muziejuje rodomoje
Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo
programos parodoje „Žalgirio per-
galės atmintis”. Pristatyme dalyvavo
prof. Mečislovas Jučas, prof. Eugenija
Ulčinaitė, dr. Malgožata Kasner, dr.
Edmundas Rimša, dr. Vy das Dolins-
kas, Mindaugas Šapoka. Vakarą vedė
Lietuvos dailės muziejaus direktorius
Romualdas Budrys.

M. Jučo monografijos „Vytautas
Didysis” pristatymas – išskirtinis įvy-
kis lietuviškoje istoriografijoje. Jis la-
bai svarbus ir mūsų kultūros istori-
jai, kuri tiek lotyniškoje literatūroje,
tiek lietuviškuose meno kūriniuose
nuolat grįžta prie Vytauto Didžiojo
temos, ją naujai aiškindami.

Pasak knygos specialiojo redak-
toriaus istoriko Mindaugo Šapokos,
„knygoje profesorius apžvelgia iki jo
buvusius istorinius tyrimus, juos su -
sistemina, lygindamas tarpusavyje
parodo jų trūkumus, kuriuos ištaiso
savo originaliomis bei novatoriš ko -
mis mintimis”.

Istoriko dr. V. Dolinsko nuomone,
„vieno garsiausių, labiausiai nusi-
manančio ir vaisingiausių Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės istorijos
tyrinėtojų, Vilniaus universiteto pro-
fesoriaus habilituoto daktaro M. Jučo
naujausia monografija ‘Vytautas Di -
dysis’ verta atidesnio dėmesio netgi
dėl kelių priežasčių. Pirmiau sia, prof.
M. Jučas jau daugelį metų domėjosi,
iš pagrindų tyrinėjo ir atskirais mok-
sliniais straipsniais pristatė daugelį
iškiliausio Lietuvos didžiojo kuni -
gaik ščio Vytauto gyvenimo ir įvairia-
lypės veiklos bruožus. Tad galima bu -
vo numatyti, jog moks lininkas kryp -
tingai eina prie atskiros monografijos
šiam Lietuvos valdovui parengimo.
Kita vertus, išskyrus pirmosios Lie -
tuvos nepriklausomybės laikotarpiu
iš vokiečių kalbos išverstą J. Pfitzner
monografiją, lietuvių is toriografijoje
nebuvo specialios pla tesnės ir daugelį
klausimų aptarian čios studijos, skir-
tos garsiausiam Lie tuvos valdovui
(bu vo išleisti tik straipsnių rinkiniai,
o G. Mickūnaitės knyga, skirta iš
esmės tik Vytauto įvaizdžiui), prie
kurio senoji Lietuvos valstybė pa sie -
kė savo galybės vir šūnę. Todėl prof.
M. Jučo studija yra pirmoji autorinė
monografija, prista tanti Vytautą

Didįjį kaip Lietuvos val dovą, jo plačią
veiklą ir jos rezultatus, lemtingus
Lietuvos valstybės raidai ir likimui.
Originali ir novatoriška šios istorinės
asmenybės biografijos struktūra, iš -
skirianti tiek chronologinius Vytauto
valstybinės veiklos periodus, tiek
svar biausias veiklos kryptis ir temas.
Be kita ko simboliška, jog monografi-
ja pasirodė įkandin prof. M. Jučo
naujausios ‘Žalgirio mūšio’ studijos,
parengtos 2009 metais, rengiantis
mi nėti Žalgirio mūšio jubiliejų. Mo -
nografija ‘Vytautas Didysis’ tarsi
papildo jubiliejinių leidinių rinkinį,
ati duoda ma pagarbą šio Didžiojo mū -
šio kar vedžiui, kurio aktyvumas, dip -
lomati niai sugebėjimai, teisingai pa -
si rinkta taktika ir strategija, matyt,
labiausiai lėmė istorinę pergalę. Prof.
M. Jučo monografija ‘Vytautas Di -
dysis’ parašyta sklandžia kalba, ne -
perkrauta vadinamuoju ‘moksliniu
apa  ra tu’, todėl turėtų būti populiari
plačiojoje kultūrinėje visuomenėje,
skaitoma moksleivių ir studentijos. Ji
taip pat gausiai iliustruota origina -
liomis spalvotomis iliustracijomis.”

Knygos „Vytautas Didysis” leidy-
bą, bendradarbiaudama su Lietuvos
dai lės muziejumi, organizavo ir fi -
nansavo Amerikos lietuvių taryba
(Li thuanian American Council). Ši
taryba (ALT’as) buvo įkurta 1940 m.
ir nuo tol vienija Amerikos lietuvių
de mokratines organizacijas, telkia jas
bendrai veiklai. Šiuo metu jai va -
dovauja adv. Saulius Kuprys (daugiau
informacijos – www.altcenter.org).

Monografijos parengimą ir leidy-
bą koordinavo garsi išeivijos kultū -
rininkė Marija Remienė, dienraščio
„Draugas” tarybos narė ir jį remian-
čio Draugo fondo vadovė, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Karšto val dy-
bos vicepirmininkė informacijai. Ji
supažindino Amerikos lietuvių tary-
bos pirmininką Saulių Kuprį su M.
Jučo rankraščiu ir visapusiškai talki-
no, kad knyga būtų tinkamai pareng-
ta ir išleista.

Pirmasis M. Jučo knygos „Vy -
tautas Didysis” pristatymas buvo su -
rengtas rugsėjo 18 d. Čikagoje,  Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre
(JAV) ir tik po to įvyko Vilniuje.

Knygos dailininkė Giedrė Ringe -
levičienė, redaktorė – Rima Ver siac -
kaitė, specialusis redaktorius Min -
daugas Šapoka. Maketavo UAB „Sa -
vas takas” ir ko, spausdino UAB
„Pet ro ofsetas”.

Informaciją apie leidinį ir jo pris-
tatymą teikia specialusis redaktorius
Mindaugas Šapoka (mob. 8 682
18660).

Informacija apie knygą internete
– www.ldm.lt ir www.valdovurumai.lt

Taikomosios dailės 
muziejaus info

Skaitytojams primename, kad
šią puikiai išleistą Mečislovo Jučo
monografiją ,,Vytautas Didysis” ga -
lite nusipirkti ,,Draugo” knygynėlyje,
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629. 

Knygos kaina  – 30 dol. Ją gali-
ma įsigyti paštu, pridedant 9,75 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje. Per -
siuntimo kaina – 5 dol. Persiun čiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
perkant knygą prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Labdaros renginys 
,,Mada prieš autizmą”

Neseniai ,,Drauge” (2010 m. rug-
pjučio 21 d.) rašėme apie du jaunus ir
talentingus žmones – Roką Beres nio -
vą, Viktoriją Juodėnaitę ir Edviną
Minkštimą, sėkmingai kopiančius
sėkmės laiptais Ameri ko je. Šių jau -
nuolių vardai vis dažniau girdimi
bankininkystės, meninės fotografijos
ir muzi kos srityje. Ypač smagu, kad
be profesinės veiklos visi trys akty -
viai dalyvauja  įvairiausiuose labda -
ros renginiuose. 

Štai ir praėjusį penktadienį, rug -
sėjo 24 d., prabangiai pasipuošę sve -
čiai rinkosi į privatų ,,City Tavern
Club”, Georgetown, Washington, DC,
kur vyko lietuvių surengtas labdaros
vakaras ,,Mada prieš autizmą”.

Niujorkietis, madų kūrėjas Ed -
win D’Angelo atvežė į Washington sa -
vo naujausią rūbų kolekciją iš ką tik
New York pasibaigusios madų sa vai -
tės ,,2011 New York Fashion Week”.
Kartu su Deborah Brennan, D’An -
gelo 2009-aisiais įkūrė ne pelno
siekiančią organizaciją ,,Mada prieš
autizmą”. Pasak D’Angelo, autizmo
tema paliete jį asmeniškai, kuomet
paaiškėjo, kad jo būsimas sūnėnas
greičiausiai paveldės šią ligą. Nors
gimus vaikui paaiškėjo, kad taip
nėra, D’Angelo tikisi savo asmenine
veikla prisidėti prie autizmo tyrimų
ir gydymo pasaulyje. Savo sukurtais
rūbais kūrėjas siekė pritraukti mados
mylėtojų dė mesį ir tuo pačiu surinkti
pinigų labdaringai veiklai.

Mintis apjungti klasikinį meną,
fotografiją ir madą gimė New York
šių metų vasarą, kai E. Minkštimas ir
Christopher Swan birželio 29 d. New
York, rajone prie Wall Street, vos už
vieno kvartalo nuo Pasaulio prekybos
centro suruošė panašų renginį.

R. Beresniovas, ,,Wells Fargo”
ban ko viceprezidentas ir Georgetown
verslo asociacijos viceprezidentas, ir
E. Minkštimas suplanavo šį renginį.
Judviejų nesena draugystė jau tapo

partneryste ruošiant renginius.  R.
Beresniovo sukurta organizacija GLL
(,,Global Lithuanian Leaders” arba
Pasaulio lietuviu lyderiai), kurios ta-
rybos narys yra ir Edvinas, sieks pa-
dėti Lietuvai. 

Mados fotografė lietuvaitė V. Juo -
dė naitė siūlė savo darytas E. D’An-
gelo modelių nuot raukas, o pusę už -
dirbtų lėšų aukojo labdarai.

Talentingas Lietuvos pianistas
E. Minkštimas, studijuojantis garsio -
jo je Juilliard muzikos mokykloje,
New York, padovanojo susirin ku -
siems trumpą Frederic Chopin muzi -
kos koncertą. Jo puikiai atliekama
ne mirtinga F. Chopin muzika ren -
giniui suteikė kilnumo. Skaity tojams
priminsiu, kad ne taip seniai turė-
jome progos pasiklausyti Edvino gro-
jimo Lietuvos vaikų globos būrelio
,,Sa u lutė” surengtame labdaros kon-
certe,   kuris vyko Le mont.

Renginį vedė Kimberly Robinson
ir Jenny Zinn. Labdaros vakare auto-
grafus ir šypsenas dalijo ,,Miss
District of Co lumbia 2010” Ste phanie
Ariel Wil liams, jau antrus me tus
studijuojanti mediciną George
Washington Uni versity,  ,,Miss Dist -
rict of Columbia 2006” Kate Michael,
University of Georgia įgijusi bakalau-
ro laipsnį verslo srityje ir gražuolė
Francoise Mugnano, ,,Miss Puerto
Rico 2008”. 

JAV LB Washington, DC, Lietu -
vių Bendruomenės pirmininkė Da -
nelė Vidutis, didžiavosi esanti lietu-
vė. ,,Rokas su Edvinu parodė pa -
vyzdį, kiek daug galima pasiekti sun -
kiai dirbant drauge, turint užsispyri-
mo ir talento, – sakė ji. – Tikimės,
kad ateityje lietuviai dar la biau
palaikys savo iškilų jaunimą, kuris
įkvepia savo siekiais. 

Na, o mes palinkėkime, kad ta -
len tingi jaunuoliai nenustotų ryžto ir
toliau tęstų savo gražius darbus.

Laima Apanavičienė

Aldona Cinga, gyvenanti Los Angeles, CA, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Esame
Jums dėkingi.

Aldona ir Vytas Saimininkai, gyvenantys  East Hartford, CT,
pratęsė „Draugo” metinę prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Marija D. Navickas, gyvenanti Westlake Village, CA, užsiprenu-
meravo „Draugą” metams ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū už Jūsų
paramą.
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Atkelta iš 3 psl. 
– Po Medininkų iš esmės ne-

pasikeičiau – koks jau buvau susifor-
mavęs individas, toks su giluminiais
charakterio bruožais ir likau. Neži-
nau, kaip būtų gyvenimas pasikeitęs,
jei būčiau likęs sveikas. Tiesiog gyve-
nimas būtų kitoks. Apie teologiją
rimtai pagalvojau praėjus keleriems
metams po sušaudymo. Mąsčiau, kad
galėčiau kažką studijuoti, įsigyti ne
praktinę specialybę, o tokią, kuriai
reikėtų galvos arba liežuvio. Mat po
traumos tęsti mokslus Veterinarijos
akademijoje buvo beprasmiška – ve-
terinarijai mano rankos buvo per
silpnos. Kunigystę pasirinkti mane
paskatino tetos Renata ir Birutė Šer-
naitės. Baigiau evangeliškosios teolo-
gijos bakalauro studijas Klaipėdos
universitete, po to baigiau magistra-
tūros studijas Vilniaus universitete.
2002 m. buvau ordinuotas evangelikų
reformatų kunigu. Vėliau tapau Vil-
niaus parapijos klebonu. Man tikėji-
mas duoda jausmą, kad esu žmogus.
Žinoma, tikėjimas nėra panaudos
dalykas, kurį galima išnuomoti ar
naudoti, bet jis teikia stiprybės ir op-
timizmo. Man tikėjimas duoda gyve-
nimą. 

– Ar nebus Jums per sunku
vykdyti šias pareigas?

– Geras vadovas turi mokėti pa-
dalyti bendram labui skirtą darbą,
atsižvelgiant į turimas tarnautojų
dovanas. Jau nuo birželio 24 dienos
laikinai einu šias pareigas. Tarnystę,
kur reikalingas generalinio superin-
tendento atstovavimas: užsienio eku-
meniniuose ryšiuose, Bažnyčios teisi-
niuose reikaluose, pavedžiau vicesu-
perintendentui kun. R. Mikalauskui.
Jis šioje srityje turi neblogą patirtį.
Santykiuose su valstybe ar kur kitur
reikalingas mano fizinis dalyvavimas.
Man taip pat nėra privalu pačiam vi-
sur dalyvauti – galiu vietoj savęs pa-
siųsti dvasininką, kuris geografiškai
yra arčiausiai reikiamos vietos. Gene-
ralinio superintendento pareigos nė-
ra man naujiena, nes ilgus metus
vykdžiau vicesuperintendento parei-
gas ir ne kartą teko pavaduoti gene-
ralinį superintendentą. Apskritai,
dvasinis darbas yra sunkus, reikalin-
gas kolegų dvasinės ir fizinės para-
mos. Džiaugiuosi, jog turime gerą
dvasininkų komandą. 

– Kiek šiuo metu ir kur veikia
Lietuvos evangelikų reformatų
bažnyčios parapijų? 

– Iš viso 10 – Biržuose, Vilniuje,
Kėdainiuose, Nemunėlio Radviliš-
kyje, Panevėžyje, Švobiškyje, Klaipė-
doje, Šiauliuose, Kaune, Papilyje.
Gausėja įšventintų dvasininkų, Biržų
rajono mokyklose šalia katalikų tiky-
bos ir etikos mūsų Bažnyčios kate-
chetai dėsto evangelikų reformatų
tikybą, veikia prieškariu gyvavusi ir
po Nepriklausomybės atgavimo at-
kurta Lietuvos evangelikų reformatų
jaunimo draugija ,,Radvila”. 2004 m.
Bažnyčia Medeikiuose, Biržų rajone,
įsteigė vaikų globos namus ,,Vaiko
užuovėja”, taip pat veikia reformatų-
katalikų senelių globos namai Nemu-
nėlio Radviliškyje. Sėkmingai gyvuo-
ja sekmadieninės vaikų mokyklėlės,
vasaros vaikų, jaunimo ir šeimų dva-
sinio ugdymo stovyklos, remontuo-
jamos bažnyčios, parapijų namai –
kuriama bazė dvasiniam darbui.
Vilniuje kas mėnesį leidžiamas infor-
macinis-edukacinis leidinys ,,Vil-
niaus reformatų žinios”, almanachas
,,Reformatų metai”. Naujienas at-
spindi internetinis tinklalapis www.
ref.lt.

– Esate vedęs, turite 12 metų
dukrą Gertrūdą, esate kviečia-
mas į įvairius renginius, mėgs-
tate keliauti. Kaip pavyksta su-
derinti šeimą, kunigo pareigas,
visuomeninį darbą ir pomė-
gius? 

– Pavyksta, nes tiesiog gyvenu, o
ne derinu gyvenimą. Po kelionių ge-
riau matai save ir savo šalį. Atsiranda
gerų įžvalgų. Kasdienis gyvenimas
atbukina pojūčius, nors ir dirbi, nors
ir myli, bet viskas vyksta per daug
,,rimtai”. Kelionės, artimos ar toli-
mos, visada turi svajonės ir nuotykio
elementą. Keliaudamas žmogus at-
randa ne tik kitus kraštus ar gražų
Merkio vingį plaukiant valtimi, ke-
lionėje žmogus atranda save patį.
Panašiai žmogus keliauja ir atranda
save bei labai svarbius dalykus su Šv.
Rašto pagalba. Gyvenimas – tarsi ke-
leivio kelionė. Labai įdomi ir svarbi
kelionė, kurioje mes einame kartu,
pavieniui, renkamės pakeleivius ir
planus. Toje kelionėje vieni dalykai
vadinasi visuomeniniais, darbiniais,
šeimyniniais ar pomėgio, bet visi yra
svarbūs keleiviui. Žmogus negali vien
dirbti, negali užsidaryti šeimoje ar
pomėgyje. Viskas yra svarbu, nes
žmogus yra pašauktas ne tik duona
rūpintis.

– Dėkojame už pokalbį. 

T. ŠERNAS: TIKĖJIMAS 
MAN DUODA GYVENIMĄ

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m. rugsėjo 24 d.,
sulaukęs 96 metų, užbaigė savo gyvenimo kelionę

A † A
OSVALDAS NAGELĖ

Gimė Rokiškio rajone, gyveno ir dirbo Čikagos padangėje, prieš
40 metų išėjęs į pensiją, apsigyveno Hot Springs, Arkansas.

Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos Hot Springs St. John baž-
nyčioje penktadienį, spalio 1 d., 10 val. r.

Laidotuvėmis rūpinsis Gross Funeral Home tel. 501-624-1244.
Velionio pageidavimu jo palaikai bus sudeginti ir palaidoti Crestview
cemetery, Chapel Mausoleum, Level D,  Crypt 4.

Nuliūdęs jo draugas Faustas Strolia

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. rugsėjo 26
d., sulaukusi 92 metų amžiaus, mirė

A † A
GENOVAITĖ

MODESTAVIČIENĖ
MODESTIENĖ MEJERYTĖ

Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 61 metus.
Gyveno Willow Springs, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Eduardas su žmona Regina; sūnus Algirdas

su žmona Tatiana; anūkai  Saulius su žmona Robin ir Lina Modes-
tai, Aleksas ir Liana Modestai; dukterėčios Liūda Rugienienė ir Da-
na Melynauskienė su šeimomis; krikšto sūnus Rimantas Griškelis
su žmona Regina; giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Genovaitė buvo žmona a. a. Cezario, sesuo a. a. Teodoros,
a. a. Aleksandros, a. a. Juzės, a. a. Onos, a. a. Alekso ir a. a. Viktoro.

Velionė buvo mokytoja Vokietijoje, priklausė skautams (skau-
tininkė) ir buvo Korp! Neo Lithuania garbės filisterė.

A. a. Genovaitė bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 30 d. nuo 4
v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 1 d. 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto,
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių  velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei” arba  Lithuanian Mercy
Lift.

Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laido-
tuvėse.

Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba

www.petkusfuneralhomes.com

A † A
KATHY DALLAS

mirus, dukrai dr. TERRI DALLAS-PRUNSKIS, žentui,
JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkui dr.
JONUI PRUNSKIUI, anūkams, artimiesiems ir jų drau-
gams, gilią užuojautą reiškia

JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba

A. a. poeto Kazio Bradūno našlė

A † A
KAZIMIERA BRADŪNIENĖ

PODOLSKYTĖ
Mirė 2010 m. rugsėjo 26 d., Vilniuje, sulaukusi 92 metų am-

žiaus.
Gimė 1918 m. birželio 3 d. Augo Keturvalakiuose. Studijavo

lietuvių literatūrą  Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose.
Į  Vakarus pasitraukė 1943 metais, gyveno Miunchene. Į Ame-
riką atvyko 1949 m., gyveno Baltimorėje, o vėliau Čikagoje. Dar-
bavosi lituanistinio švietimo gretose. Daug metų dirbo korektore
„Draugo” redakcijoje.

Į Vilnių galutinai grįžo 1995 m. ir kartu su vyru įsijungė į
kultūrinį gyvenimą.

Nuliūdę liko: dukra Elena su vyru Audrium Aglinsku ir jų duk-
ra Vaiva; dukra Lionė su vyru Andrium Kazlausku, vaikai Aista
ir Dainius; a. a. sūnaus Jurgio našlė Loreta ir vaikai Rita, Vytas
ir Gintas; Lenkijoje liko a. a. brolio Juozo vaikai su šeimomis.

Velionė pašarvota laidojimo centre šalia Šv. Petro ir Povilo
bažnyčios, antradienį, rugsėjo 28 d. 3 val. p. p.

Trečiadienį, rugsėjo 29 d. 1 val. p. p. a. a. Kazimiera bus išly-
dėta į Antakalnio kapines ir palaidota šalia vyro Menininkų
kalnelyje.

Nuliūdusi šeima
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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

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
Kongregacijos steigėja, garbingoji
Dievo tarnaitė Motina Ma rija Kau -
paitė būtų paskelbta Palai mintąja.
Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį,
spalio 2 d., 9:30 val. r., seselių Moti -
niškajame name, 2601 W. Mar quette
Rd., Chicago. Mišias aukos kun.
William Sullivan, OSA. Po Mišių –
ka vutė. Pra šome dalyvauti.

��Kasmetiniai organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” lėšų telkimo
,,Derliaus pietūs” rengiami sekma -
die nį, spalio 3 d., Pasaulio lietuvių
centre (Lemont). Pradžia 12:30 val.
p. p. Bus įdomi programa ir veiks lo -
te rija. Savo dalyvavimu užtikrinsite
tolimesnę paramą organizacijos Lie -
tuvoje remiamiems dienos centrams
ir laikinosios globos namams, kuriuos
lanko rizikos grupės šeimų vaikai ir
pa augliai. Pavienes vietas ir stalus
galite užsakyti pas Rūtą Šmulkštie -
nę, tel. 630-243-1089 arba el. paštu:
r.l.smulkstys@sbcglobal.net.

��Jaunimo centro moterų klubo
geriausios šeimininkės kviečia spalio 3
d., sekmadienį, tuoj po 10:30 val. r. šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje į Jaunimo
centro kavinę. Klubo narės vaišins
šviežiais mieliniais blynais su namine
obuolių koše. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą.

��Akademinio skautų sąjūdžio
Či kagos skyriaus metinė šventė vyks
spalio 8 d., penktadienį, 6:30 val. v.
Carriage Greens Country Club, 8700
Carriage Greens Drive; Darien, IL.
Meninę programą atliks ,,Gabijos”
kanklių ansamblis. Vietas užsisakyti
galite tel. 630-257-2558 (Jolanda) . 

��Spalio 10 d., sekmadienį, Lie-
tuvių liuteronų Ziono parapija (9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)
švęs savo šimtmetį. Šventėje daly-
vaus Da niel Gilbert, President of
Northern Illinois District LCMS ir
evangelikų liute ronų vyskupas Min-

daugas Sabutis iš Lietuvos. Iškil-
mingi pietūs bus Cha teau Del-Mar,
8200 W. 95th St., Hickory Hills, IL.
Daugiau informacijos raš tinėje arba
tel. 708-422-1433 arba el. paštu zion-
lithlutheran@aol.com.

��Čikagos lietuvių tautodailės
in s titutas ruošia juostų audimo pa -
mokas, kurios įvyks spalio 16, 23, ir
30 dienomis, nuo 9:30 val. r. iki 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre. Kviečiame
iki spalio 8 d. registruotis tel. 708-598-
7438 (Aldona) arba tel. 630-858-3629
(Rugilė) 

��Nespėsime apsižiūrėti ir ateis
Kalėdos. Prieš jas visada kamuoja rū -
pestis, ką nupirkti dovanų? Spalio 22
d. 7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje
Jau nimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636, atidaroma
Lietuvos menininkų darbų paroda.
Stilingi, natūralūs šilko, lino, vilnos
dirbiniai, vieneti niai Lietuvos meni -
ninkų rankų darbo kūriniai, atkelia -
vę tiesiai iš mūsų tėvynės. Skraistės,
šaliai, sagės, kaklo vėriniai, riešinės,
servetėlės, lini nės suknelės, tautiniai
drabužė liai vaikams, drabužėliai ir
priedai krikštynoms – viskas paga -
min ta tik iš natūralių medžiagų. Jū -
sų laukia muzika, vaišės. Infor ma cija
tel. 708-574-3992 arba 708-307-8632.

��Lapkričio 20 d., šeštadienį Deer
Path viešbutyje, Windsor Hall, 255 E.
Illinois Rd., Lake Forest, IL 60045,
vyks JAV LB Waukegan – Lake Coun -
ty apy linkės „Rudens puota”. 7 val. v.
užkandžiai, veiks baras. Vaišės – 7:45
val. v., po jų – šokiai. Vietas pra šome
užsisakyti iš anksto.  Daugiau infor-
macijos tel. 847-668-1731.

��20011 m. vasario 6 d. 12:30 val.
p.p. Pasaulio lietuvių centre, 14911
127 th  St., Lemont, IL 60439, vyks
Lietuvos prezidento Aleksandro Stul-
ginskio 115-ųjų metinių minėjimas.
Ruošia Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Sau lutė”.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Mažosios Lietuvos fondas rugsėjo 26 d. pakvietė į Čiurlionio galeriją, Jauni -
mo centre, į „Mažosios Lietuvos enciklopedijos” IV tomo sutiktuves. Knygą
pristatė Danutė Bin dokienė. Po pristatymo meninę programą atliko so listė
Nida Grigalavičiū tė. Akompa navo Mani gir das Motekai tis.

Laimos Apanavičienės nuotr.  

PIRKSIU: Jono Rimšos,
Petro Rimšos, 
V. Vizgirdos, 

A. Valeškos, A. Varno, 
V. Kasiulio, A. Galdiko ir
Murino tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

Šiemet Čikagos lituanistinę mokyklą lanko arti 400 mokinių. Rugsėjo 25 d.
įvyko pirmasis mokyklos tėvų susirinkimas. Kalbėta apie mokyklą, jos planus
ateičiai, nagrinėtos mokinių maitinimo ir drausmės problemos. Iždininkė
Kristina Petraitienė pateikė mokyklos iždo ataskaitą. 
Praėjusiais mokslo metais mokyklą parėmė Lietuvių Fondas, šokių kolektyvas
,,DanceDuo”, JAV LB Brighton Park apylinkė, teatro sambūris ,,Žaltvykslė”.
Lėšų buvo gauta ir iš suruošto mokyklos pokylio. Prieš naujuosius mokslo me-
tus tėveliai padėjo tvarkyti senąsias klases ir įruošinėjo naująsias, kurių, stai-
ga ženkliai išaugus mokinių skaičiui, prireikė mokyklai.
ČLM administracija ir tėvų komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems tėveliams ir
aukotojams už nuoširdžią pagalbą.
Susirinkimo metu buvo renkamas tėvų komitetas, kuris vėliau savo pirmininku
išsirinko Valdą Kerulį.
Nuotraukoje: pirmasis 2010–2011 m. m. tėvų susirinkimas.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Šv. Kazimiero parapijos
didžiojoje salėje 
(Cleveland, OH) 

spalio 30 d., 
šeštadienį, 6 val. v. 

vyks 
dailininkės 
Danguolės 

Šeputaitės-Jurgutienės
Meno darbų paroda

Rengia Akademinis skautų
sąjūdžio Cleveland skyrius

Įėjimas – auka
Danguolė Šeputaitės-Jurgutienė

Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Draugo” metinis pokylis 
vyks š. m. spalio 30 d.

Willowbrook Ballroom salėje
8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480 

Kokteiliai – 4 val. p. p.; vakarienė – 5 val. p. p. Auka – 60 dol. 

Maloniai kviečiame savo atvykimu paremti ,,Draugą”. Pokylyje žada
dalyvauti garbingi svečiai iš Washington, DC. Bus gardi vakarienė,

muzikinė programa, šokiai.  

Bilietus užsisakyti galima ,,Draugo” admi nistracijoje 
tel. 773-585-9500.


