
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.47 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Skautybės kelias (p. 2)
•Vytautas Didysis: kul-
tas tada ir šiandien (p.
3, 8)
•K. Girniaus skiltis (p.
3)
•Kovos įkarštyje (p. 4)
•Washington LB
gegužinė (p. 5)
•Senojo Stelmužės ąžuo-
lo pamaina (p. 8)
•,,Ambersail” dieno-
raštis (25) (p. 9)
•,,Mokslas yra svarbiau-
sias dalykas” (p. 10)
•D. Šeputaitės-Jurgu-
tienės ,,minties peiza-
žai” (p. 10)

Dramos teatrui vadovaus
Mindaugas Budraitis
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Lietuva iki 2012 m. nesp∂s pastoge apr∆pinti grîžtançiû tremtiniû
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Vilniuje pos∂džiauja Seimo ir Pasaulio
Lietuvi¨ Bendruomen∂s komisija

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) – Į
Lietuvą grįžtančius buvusius tremti-
nius ir politinius kalinius aprūpinti
butais iki 2012 metų nebus spėta dėl
lėšų trūkumo, todėl tikimasi šią prog-
ramą pratęsti.

Pasak Socialinių paslaugų prie-
žiūros departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos vyr.
specialistės Rimos Gudelytės, šiuo
metu būsto Lietuvoje laukia 452

tremtinių šeimos.
,,Kad represuotų asmenų šeimos

būtų aprūpintos gyvenamosiomis pa-
talpomis, mūsų skaičiavimais, dar
reikia 56 mln. Lt, kai kitiems metams
numatomas biudžetas šiam tikslui
yra 1,4 mln. Lt. Už šiuos pinigus bus
galima pastatyti 8 butus. Tremtinių
aprūpinimo būstu Lietuvoje progra-
mą numatoma baigti 2012 metais,
bet, manau, programa bus pratęsta”,

– pranešė ministerijos specialistė an-
tradienį Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisijos posėdyje.

Jos teigimu, lėšos butams tremti-
niams statyti yra numatomos savival-
dybių biudžetuose. Daugiausia – apie
230 tremtinių ir jų palikuonių šeimų
– butų laukia Vilniuje, taip pat Klai-
pėdoje, Kaune, Panevėžyje, Šiau-
liuose. ,,Vilniaus miesto savivaldybė
šią problemą sprendžia statydama

naujus butus, tačiau jų kainos nėra
didelės, nes Vilnius jau turi įdirbį sta-
tant butus tremtiniams Pilaitės rajo-
ne”, – kalbėjo R. Gudelytė.

Vilniuje veikia ir vieninteliai Lie-
tuvoje politinių kalinių ir tremtinių
namai, kuriuos gyvena nuo sovietinio
režimo nukentėję garbaus amžiaus
tremtiniai ir politiniai kaliniai, o atei-
tyje numatoma įrengti patalpas ir
visiškai apsitarnauti negalintiems.

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) –
Nacionaliniam dramos teatrui (NDT)
vadovaus Martynas Budraitis, buvęs
Oskaro Koršunovo teatro direkto-
rius.

Konkurso laimėtojas antradienį
sakė telksiąs po Nacionalinio dramos
teatro stogu pajėgiausias Lietuvos te-
atro asmenybes, atversiąs pagrindinę
dramos sceną ir režisieriaus O. Kor-
šunovo kūrybai. Naujasis teatro va-
dovas žada pakeitimus teatro admi-
nistracijoje, pagerinti teatro darbuo-
tojų, ypač techninių, skaičių.

Į konkursą NDT generalinio di-
rektoriaus pareigoms eiti paraiškas
buvo padavę šeši kandidatai, bet lai-
mėtojas išrinktas iš keturių – vienam
nebuvo leista dalyvauti konkurse,
vienas į konkursą neatvyko.

,,Padarėme absoliučiai viską, kad
konkursas būtų depolitizuotas ir ap-
gintas nuo bet kokių įtarinėjimų ir iš-
vedžiojimų. Pasitelkėme į komisijos
narius ne tik žmones, dirbančius mi-
nisterijoje – posėdyje dalyvavo ir šeši
pripažinti teatro srities ekspertai, at-
stovavę skirtingiems požiūriams. Ma-

nau, kad procedūrine prasme kon-
kursui negalima turėti abejonių”, –
po posėdžio sakė kultūros ministras
Arūnas Gelūnas.

Naujasis teatro vadovas mano,
kad teatro finansiniai rodikliai kei-
čiant repertuaro spektaklius meniš-
kesniais išliks aukšti. Manoma, kad
naujasis NDT generalinis direktorius
pareigas pradės eiti po trijų dienų.

Mindaugas Budraitis
ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministrės Rasos
Juknevičienės kvietimu Lietuvoje su
oficialiu apsilankymu lankysis Balta-
rusijos gynybos ministras generolas
leitenantas Jurij Žadobin ir jį lydinti
Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų dele-
gacija.

Spalio 26–27 dienomis vyksiantis
kaimyninės šalies gynybos ministro
apsilankymas buvo planuotas dar
praėjusiais metais, tačiau dėl pasikei-
timų Baltarusijos vyriausybėje buvo
atidėtas. Tai pirmasis Baltarusijos
gynybos ministro apsilankymas Lie-
tuvoje.

Trečiadienį Baltarusijos gynybos
ministras susitiks su krašto apsaugos
ministre R. Juknevičiene, laikinai
einančiu Lietuvos kariuomenės vado
pareigas Sausumos pajėgų vadu ge-
nerolu majoru Jonu Vytautu Žuku,
kitais Krašto apsaugos ministerijos ir
kariuomenės atstovais.

Krašto apsaugos ministrė R.
Juknevičienė ir J. Žadobin pasirašys
susitarimą dėl bendradarbiavimo
gynybos srityje.

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) –
Vilniuje antradienį prasidėjo Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ko-
misijos posėdžiai, truksiantys iki
penktadienio.

Seimo rūmuose nagrinėjami
,,Globalios Lietuvos” kūrimo strate-
gijos klausimai, užsienyje gyvenančių
Lietuvos piliečių dalyvavimo Lietuvo-
je vykstančiuose rinkimuose įgyven-
dinimo problemos, Lietuvos nevy-
riausybinių organizacijų veikla stipri-
nant pilietinės visuomenės brandu-
mą ir ryšius su užsienyje gyvenan-
čiais lietuviais, lietuvių sugrąžinimo į
Tėvynę problemos.

Taip pat posėdžių dalyviai bus in-
formuojami apie pasirengimą 2011
metų krepšinio čempionatui Lietuvo-
je ir Pasaulio lietuvių XV mokslo ir
kūrybos simpoziumui Lietuvoje, Lie-
tuvos sveikatos sistemos pertvarką ir
valstybės požiūrį dėl gydytojų emi-
gracijos iš Lietuvos. Bus pateikiamos
Lietuvos ūkio krypties ir prioritetų

bei Nacionalinės energetikos strate-
gijos įgyvendinimo 2010 metais apž-
valgos.

2008 m. Seimo nutarimu sudary-
ta Seimo ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės komisija siekia skatinti
Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyve-
nančių lietuvių bendradarbiavimą,
rūpintis abipuse pagalba ir parama,
keistis mokslo, kultūros ir kita infor-
macija, Seimui ir kitoms valstybės in-
stitucijoms teikti pasiūlymus, kurie
padėtų stiprinti valstybingumą ir de-
mokratinių tradicijų puoselėjimą.

Komisijoje dirba visų Seimo frak-
cijų atstovai, JAV Lietuvių Bendruo-
menės tarybos ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos išrinkti at-
stovai iš kitų užsienio lietuvių bend-
ruomenių. Komisijai pirmininkauja
Seimo narys Paulius Saudargas ir
JAV Lietuvių Bendruomenės ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės atsto-
vų išrinktas Vytas Maciūnas.

JAV LB Krašto valdybos pirmininkas
Vytas Maciūnas.

Jono Kuprio nuotr.
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Redakcijos žodis

Apie bėgantį laiką mums
primena ir antradienį, spalio 26
d., Vilniuje, LR Seime, vėl prasi-
dėję Seimo ir PLB komisijos po-
sėdžiai, kurių metu bus nagrinė-
jami ,,Globalios Lietuvos" kūri-
mo strategijos klausimai, užsie-
nyje gyvenančių Lietuvos pilie-
čių dalyvavimo Lietuvoje vyks-
tančiuose rinkimuose optimiza-
vimo problemos, Lietuvos nevy-
riausybinių organizacijų veikla
stiprinant pilietinės visuomenės
brandumą ir ryšius su užsienyje
gyvenančiais lietuviais, lietuvių
sugrąžinimo į Tėvynę proble-
mos. Kaip praneša naujienų
agentūra ,,Elta”, dalyviai bus
supažindinti ir apie pasirengimą
2011 metų krepšinio čempiona-
tui Lietuvoje ir Pasaulio lietuvių
XV mokslo ir kūrybos simpoziu-
mui Lietuvoje ir kt. Šįkart po-
sėdžiuose dalyvauja ir ,,Drau-
go” redaktorė Loreta Timukie-
nė, kurios įspūdžių ir straipsnių
nekantriai laukiame.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

v.s. ALÈ NAMIKIENÈ

Kai į vieną puokštę sudedi sese-
rijos vyr. skautininkės pavaduotoją,
JAV Vidurio rajono atstovę, tris tun-
tininkes, penkias tunto stovyklų vir-
šininkes, įvairių pareigų tunto va-
doves – draugininkes, adjutantes, iž-
dininkes ir nuspalvini tą puokštę
draugyste, ištikimybe ir meile lietu-
viškai skautybei, gauni ses. Juzės
Daužvardienės vyr. skaučių būrelį.

1977 m. gegužę, jau dvejus me-
tus ,,Aušros vartų” tunte, Chicago,
gyvuojantis ,,Laumių II” vyr. skaučių
būrelis gavo Lietuvos generalinės
garbės konsulės s. Juzės Daužvardie-
nės malonų sutikimą pasivadinti jos
vardu. Įvairaus skautiško patyrimo
pirmajame ir tuo metu didžiausiame
,,Aušros vartų” tunte turinčios sesės
susibūrė bendraminčių būrelin, kuris
š. m. rugsėjo 26 d. suruošė savo 35 m.
sukakties šventę, kartu prisiminda-
mos ir savo pasirinktą pavyzdį – sesę
konsulę Juzę Daužvardienę jos 20-
ties metų mirties sukakties proga.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje,
Lemont. Mišiose dalyvavo LR genera-
linė konsulė Skaistė Aniulienė, kuriai
Sesės Juzės Daužvardienės būrelio
vadovė v.s. Dalė Gotceitienė įteikė
knygą ,,Lietuvių skaučių seserija”.
Taip pat dalyvavo buv. LR generali-
nis garbės konsulas Vaclovas Kleiza
su žmona Asta, LSS tarybos pirmi-
ninkas v.s. fil. Gintas Taoras, buv. se-
serijos vyriausios skautininkės v.s.
Irena Kerelienė ir v.s. fil. Rita Pen-
čylienė ir daug sesių bei brolių. Skai-
tinius skaitė būrelio narių dukros: ps.
fil. Ramona Steponavičiūtė-Žemai-
tienė ir vyr. sk. fil. Ilona Vaičiulytė-
Didžbalienė. V.s. fil. Antanas Saulai-
tis, SJ pamoksle prisiminė a. a. Juzės
Daužvardienės meilingą būdą, rū-
pestį kitu žmogumi.

Ateitininkų namuose svečių lau-
kė vaišės – šalti užkandžiai, šilti laši-
nėčiai, ,,napoleonai”, grybukai, kelių
rūšių tortai ir kiti skanėstai. Viskas
pačių būrelio sesių paruošta. Konsu-
lės J. Daužvardienės skautiško bei
visuomeninio gyvenimo nuotraukų,
knygų ir žurnalų puslapių parodėlę
gražiai paruošė s. fil. Aurelija Vaičiu-
lienė. Kabojo didelis šiaudinis ,,so-
das”, lietuviškų šiaudinukų pradinin-
kas, o ant stalo – ąžuolo šaka su bal-

tais šiaudinukais – J. Daužvardienės
sugalvota ir pradėta tradicija išeivijo-
je.

Minėjimo programą sklandžiai
vedė šventės organizatorė, S. J. Dauž-
vardienės būrelio vadovė v.s. Dalė
Gotceitienė. Nuskambėjus Lietuvos
himnui, LSS tarybos pirmininkas v.
s. fil. Gintas Taoras, pasveikinęs bū-
relį šventės proga bei padėkojęs joms
už skautišką darbą, pasakė: ,,Sesė
konsulė gyveno pagal skautų pošūkį
‘Budėk’. Tegul jos dvasia duoda
mums stiprybės ir ištvermės toliau
tęsti mūsų pareigas.” Buv. LR gene-

ralinis garbės konsulas V. Kleiza savo
žodyje prisiminė kaip a. a. J. Dauž-
vardienė pakvietė jį važiuoti į kon-
sulų susitikimą-šventę, ir kaip ją,
tautinius drabužius dėvinčią, pagar-
biai visi priėmė. ,,Ji buvo tautinių
drabužių moteris”, – kilnius prisi-
minimus užbaigė gerb. konsulas. Bu-
vusi vicekonsulė Marija Krauchunie-
nė apžvelgė J. Daužvardienės lietu-
višką jaunystę Amerikoje, jos plačią
veiklą spaudoje, mokyklose, choruo-
se, dainų bei Tautinių šokių švenčių
rengimo darbuose.

(M. Krauchunienė dar tebetęsia
vieną iš J. Daužvardienės pradėtų
darbų. Ji Lietuvos konsulo ar Balze-
ko muziejaus vardu Kalėdoms papuo-
šia eglutes baltais šiaudinukais Navy
Pier ir Midway oro uoste Čikago-
je).

Apie skautišką sesės konsulės ke-
lionę skaitė v.s. Adelė Grinienė, o

Svarbios sukaktys –
ypatinga šventė

kaip buvusios ,,laumės” tapo J. Dauž-
vardienės vardo būreliu, nusakė s.
fil. Aurelija Vaičiulienė. LSS vyr.
skautininkės s. fil. Rūtos Baltaduo-
nytės-Lemon, Lietuvos Respublikos
generalinės konsulės Čikagoje ir ki-
tus raštu gautus sveikinimus per-
skaitė ps. Alė Razmienė.

LSS tarybos pirmijos nutarimu,
,,Lelijos” ordinu liepos mėn. buvo ap-
dovanota v.s. fil. Ritonė Rudaitienė,
,,Verpsčių” vyr. skaučių-skautininkių
būrelio narė, ,,Skautų aido” bendra-
darbė. Būrelių vadovės ps. Vida Ri-
mienė ir v.s. Dalė Gotceitienė sutarė,
kad šioje šventėje bus puiki proga
sesei Ritonei ordiną įteikti. Tą parei-
gą maloniai atliko brolis pirmininkas
G. Taoras. Po to 50 m. skautavimo
ženkliukai įteikti Juzės Daužvardie-
nės būrelio narėms: Daivai Bakšie-
nei, Dalei Gotceitienei, Adelei Gri-
nienei, Vidai Jesewitz, Romai Norkie-
nei, Aristidai Parakininkienei, Alei
Razmienei, Aurelijai Vaičiulienei,
Irenai Valaitienei ir Jūratei Zelba.
,,Aušros vartų-Kernavės” tunto tun-
tininkė s. Aušra Jasaitytė-Petry ,,Tėvy-
nės Dukros” žymeniu apdovanojo
būrelio sesę Aldoną Urbienę.

Pro salės langus matyti kieme
lakstantys šventės dalyvių vaikučiai.
,,Tai ir dirbkim toliau, va (parodė į
langą), kad ir jie lietuviška skautybe
galėtų džiaugtis”, – visus sveikinda-
ma sakė JAV Vidurio rajono vadė j.s.
Dana Mikužienė. Gausybę sveikini-
mų, gėlių, dovanų Juzės Daužvardie-
nės būreliui įteikė ,,Mirgos”, Kun.
Gražinos, Sofijos Čiurlionienės,
,,Verpsčių”, Emilijos Platerytės, ,,Su-
temų”, Juozės Augustaitytės-Vaičiū-
nienės būreliai, Nerijos jūrų skaučių
tuntas, ,,Lituanicos” skautų tuntas.
Šventės proga, LR generalinės gar-
bės konsulės a. a. s. J. Daužvardienės
vardą į Lietuviškosios skautybės
fondą įrašė: ,,Mirgos”, Kun. Graži-
nos, Sofijos Čiurlionienės vyr. skau-
čių būreliai, v.s. Sofija Jelionienė, v.s.
A. ir v.s V. Namikai, ps. fil. Jūratė ir
Larry O’Brien.

Daug skautiškų vienetų Čikagoje
ir labai daug jų atliekamų gerų
darbų, bet... liūdesy ar džiaugsme –
esame kartu. Ir šioje S. Juzės Dauž-
vardienės vyr. skaučių būrelio su-
rengtoje šventėje džiaugėmės susiti-
kę, smagu buvo matyti sesės Aure-
lijos anūkę, bažnyčioje rimtai šalia
mamos Ilonos Didžbalienės stovinčią
ir stebinčią ,,dievą Saulaitį” prie alto-
riaus, ir rateliu susėdusias Juozės
Augustaitytės-Vaičiūnienės būrelio
seses – daužvardyčių dukras – jaunas
mamas, vienetų vadoves, šioje šven-
tėje ,,Aušros vartų-Kernavės” tunto
stovyklavietės, Rake, išlaikymui
paaukojusias 110 dol. Jausmingai su-
giedota ,,Lietuva brangi” suteikė viltį
sulaukti dar daugelio skautiškų su-
kakčių.

Buvusi vicekonsulė Marija Krauchunienė, buv. LSS vyr. sk. v.s. Irena Kerelienė,
LSS tarybos pirm. v.s. fil. Gintas Taoras, buv. LSS vyr. sk. v.s. fil. Rita Penčylie-
nė, Asta Kleizienė ir buv. LR gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza.

Vicki Naira nuotr.

S. J. Daužvardienės vyr. skaučių būrelis Ateitininkų namuose. (Iš k.): ps. Alė
Razmienė, v.s. Adelė Grinienė, v. sl. Vida Jesewitz, v. sl. Daiva Bakštienė, ps.
Roma Norkienė, v.s. Dalė Gotceitienė, būrelio vadovė, v. sl. Aldona Urbienė,
s. Birutė Sasnauskienė, s. Irena Valaitienė, ps. Aristida Parakininkienė, s. Au-
relija Vaičiulienė, ps. Jūratė Zelba. Jono Maleiškos nuotr.



DRAUGAS, 2010 m. spalio 27 d., treçiadienis 3

Naudinga prezidentės
kelionė

KÊSTUTIS GIRNIUS

Gerai, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė keliavo į Baltarusiją, juo-
lab kad apsilankymas buvo sėkmingas. Vykdama į Minską D. Gry-
bauskaitė dėvėjo dvi kepures – ne tik Lietuvos prezidentės, bet ir

pirmininkavimui ESBO besirengiančios šalies. Tad nemažai dėmesio buvo
skiriama gruodį vyksiantiems Baltarusijos prezidento rinkimams. Lietu-
vos valstybės vadovė Baltarusijos vadovui Aleksandr Lukašenka išreiškė
viltį, kad rinkimai bus atviri ir nepriklausomi, kad Baltarusijos žmonės
galės laisvai kalbėti ir rinkti, ką nori. Prezidentę lydėjęs užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis, susitikęs su Baltarusijos susiskaldžiusios
opozicijos atstovais, pabrėžė vienybės svarbą, netiesiogiai ragino kelti ma-
žiau kandidatų į prezidentus.

Savo ruožtu A. Lukašenka pasakė, kad visi norintieji kandidatuoti į
prezidentus galės tai daryti ir kad rinkimus „iš arti” bus leista stebėti vi-
siems, kurie to norės. Tai neužtikrins laisvų ir teisingų rinkimų, ypač pri-
siminus, kad Baltarusijos žiniasklaida šoka pagal A. Lukašenka dūdą. Bet
pažangos galbūt bus.

Kelionės metu pasirašytas susitarimas dėl supaprastintos kelionių
tvarkos pasienio gyventojams. Prezidentė mandagiai atmetė A. Lukašen-
ka siūlymą kartu statyti branduolinę jėgainę, nurodydama, kad stambios
atominės elektrinės nėra perspektyvios. Premjeras Andrius Kubilius net
aiškiau pasakė – Lietuva neketina dalyvauti branduolinės jėgainės staty-
boje Baltarusijos teritorijoje.

Prezidentės apsilankymas Baltarusijoje, kaip ir jos ankstesnis susi-
tikimas su A. Lukašenka Vilniuje, sukėlė prieštaringų reakcijų. Nors kai
kurie sveikino kelionę, ją kritikavusiųjų, ko gero, buvo daugiau. Daugelis
priekaištų, nors nuoširdžiai reiškiami, neturi tvirtesnio pagrindo.

Esą apsilankymas įvyko ne tuo laiku. Jis bus įvertintas kaip Lietuvos
parama autokratui A. Lukašenka prezidento rinkimų išvakarėse. Bet ke-
lionė po rinkimų būtų šaukštai po pietų – opozicija būtų jau pralaimėjusi,
o A. Lukašenka džiaugtųsi dar viena pergale. Prezidentė panaudojo kelio-
nę dar kartą išreikšti Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) požiūriui į rinki-
mus, pasakyti A. Lukašenka, ko iš jo tikimasi. Prezidentės pastabos nepa-
darys A. Lukašenka demokratu, bet jis įsipareigojo leisti kandidatuoti vi-
siems norintiesiems ir nevaržyti rinkimų stebėtojų. Tai jau šis tas. Be ap-
silankymo A. Lukašenka nebūtų įsipareigojęs taip elgtis.

Kartojamas įsisenėjęs priekaištas, kad Lietuva neturi bendrauti su
diktatoriais. Mintis gal kilni, bet nuoseklus jos įgyvendinimas turėtų di-
delę kainą. Maskvos demokratiniai kredencialai niekuo ne geresni nei
Minsko. Rusijos prezidento rinkimai vyks po dvejų metų, bet jau dabar
žinomi jų rezultatai. Tiksliau tariant, rinkimų rezultatai bus žinomi, kai
Dmitrij Medvedev ir Vladimir Putin tarpusavyje nutars, kuris iš jų kandi-
datuos. Rusijos žiniasklaida – tokia pati valdžios tarnaitė, kaip ir Balta-
rusijos, opozicijos demonstracijos energingai išvaikomos ir t. t. Bet net uo-
liausi vertybių politikos gynėjai pripažįsta, kad reikia toliau prekiauti su
Rusija, kad negalima užsukti vamzdynų.

Į rytus nuo Lietuvos nėra daug demokratijų. Azerbaidžanas, Kazachs-
tanas, kitos Vidurinės Azijos šalys, taip pat ir Kinija, yra diktatūros, bet ar
būtų naudinga nusigręžti nuo Kazachstano ar Kinijos? Juo labiau kad
Vakarų Europos šalys bei JAV ramių ramiausiai bendrauja su šiomis vals-
tybėmis ir stengiasi praplėsti ryšius. Nereikia vaizduotis šventesniems už
popiežių.

Baltarusija yra kaimynė. Neišvengiamai kyla problemų, smulkių ne-
sutarimų dėl sienų priežiūros, prekybos, muitinių, gyventojų judėjimo ir
t. t. Lengviau jas pašalinti, kai tarpusavio santykiai normalūs ar net drau-
giški. Problemų sprendimas ar prekybos skatinimas yra paslauga savo
krašto piliečiams, ne tik Minsko diktatoriui, kuris ligi šiol ramiai miegojo,
kai Lietuva jį smerkė.

Į retorines kovas įtraukti nauji argumentai. Rusijos ir Baltarusijos
santykiai yra pašliję. Sklinda gandų, esą Maskva Baltarusijos rinkimus
galbūt paskelbs neteisėtais, stengsis apeiti A. Lukašenka, bendraus tik su
Baltarusijos vyriausybe. Siekiama atskirti diktatorių, tad D. Grybaus-
kaitės kelionė esą buvo nepageidautina, gal Maskvą net supykdė.

Per pastaruosius metus pasisekė pagerinti santykius su Rusija. Tai
Lietuvai naudinga. Nauji iššūkiai Maskvai būtų kontrproduktyvūs, bet tai
nereiškia, kad Lietuva turi atspėti Maskvos norus ir skubiai juos tenkinti.
Prezidentės kelionė Kremliui gal ir nepatiko, bet būsimos ESBO pir-
mininkaujančios šalies vadovei ji buvo diplomatiškai priimtina, gal net pri-
valoma. ES vadovybė žinojo apie kelionę ir jai pritarė, tad Maskva negali
perdėm niurzgėti bent šiuo metu, kai santykių gerinimui skiriama pir-
menybė. Be to, Lietuva kartkarčiais turi Maskvai priminti, jog nebus per-
sistengiama jai įtikti. Perdėm palanki Lietuvos politika veikiausiai skatin-
tų Maskvą didinti reikalavimus ir spaudimą. Nukelta į 9 psl.

ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Tiksli Vytauto Didžiojo gimimo
data nėra žinoma. Manoma, kad jis
gimė 1350-aisiais. Užtat mirties lai-
kas nustatytas – 1430 m. spalio 27-
oji. Ginčijamasi tik dėl mirties prie-
žasties: ar jis mirė nuo voties petyje,
kuriai pratrūkus buvo užkrėstas
kraujas, ar nukritęs nuo žirgo, kai po
Jogailos priėmimo Vilniuje su sve-
čiais pavargęs jojo į Trakus. Esą su-
sitrenkęs jis jau negalėjo laikytis bal-
ne, todėl toliau važiavo žmonos Juli-
jonos vežime. Nuvykęs į Trakus, at-
sigulė, bet daugiau neatsikėlė...

Netrumpame Vytauto Didžiojo
gyvenime buvo ir daugiau nežino-
mųjų, pavyzdžiui, iki šiol klausiama,
kur yra jo kapas, kodėl ir kas su-
trukdė jo karūnavimui paskutiniais
gyvenimo metais, o gal nesutarimas
su lenkais dėl Lietuvos, kaip atskiros
karalystės, įtvirtinimo ir buvo tikroji
mirties priežastis?

Tai nenuostabu, nes mus skiria
580 metų. Viena aišku: Vytautas Di-
dysis, nors ir netapo karaliumi, ko ge-
ro, Lietuvai padarė daugiau negu visi
kiti kunigaikščiai. Tiesa, didikų laiš-
kuose ir Gediminas buvo vadinamas
karaliumi, o Algirdas – basilėjumi
(imperatoriumi), tačiau jie visi liko
didžiaisiais kunigaikščiais, nes, iš-
skyrus vienintelį Mindaugą, nebuvo
gavę Popiežiaus karališkojo vainiko.
Tais laikais Popiežius tvirtindavo net
valstybių sienas.

Beje, istorikai primena, kad Vy-
tautas Didysis 1422 m. buvo išrinktas
Čekijos karaliumi Kutnos Horos sei-
me, bet nebuvo karūnuotas, nes ne-
nuvyko į iškilmes, esą sužinojęs, kad
Popiežius palaiko lenkus. Šiaip ar
taip, nors ir neturėdamas aukščiau-
sių monarcho vardų, Vytautas Didy-
sis tapo kone svarbiausia senųjų lai-
kų Lietuvos asmenybe, taigi, susi-
kūrė jo kultas.

Apie asmenybės kultą mes ži-
nome nemažai. Kas gali paneigti
„valstybės įkūrėjo” karaliaus Min-
daugo kultą? Literatūroje galima
rasti užuominų apie šv. Kazimiero
kultą, o apie V. Lenino, J. Stalino ar
A. Hitlerio garbinimą žino kiekvie-
nas. Kulto apraiškų pastebėtume net
šiuolaikiniame sporte, kai tik pami-
nime D. Maradona ar A. Sabonio pa-
vardes. Pirmosios nepriklausomos
Lietuvos prezidentas Antanas Sme-

tona esą puikiai išnaudojo Vytauto
Didžiojo vardą, kad išryškintų savo
asmenybę: 1930-aisiais Didžiojo ku-
nigaikščio mirties 500-ųjų metinių
šventė nustelbė visas kitas. Istorinio
paveldo tvarkytojai suskaičiavo, kad
iš maždaug 42 dabar Lietuvoje esan-
čių paminklų ar bareljefų Vytautui
Didžiajam 22 buvo pastatyti kažkur
apie 1930-uosius...

Filosofas Klemensas Ruginis,
svarstydamas apie kulto atsiradimą,
rašė, kad pagrindinis jo tikslas –
„kurti tautinę kultūrą” kaip tautos
gyvybės ir išlikimo pagrindą. Tam
tauta turi turėti vedlį, genijų, savo
didvyrį. Jam atsirasti reikalinga
dirva ir palankios sąlygos. Tauta su
savo didvyriu apsaugo jos laisvę ir ne-
priklausomybę, veda į klestėjimą.
Tad kultas ne visada reiškia nepa-
grįstą garbinimą, dievinimą, kokių
pavyzdžių istorijoje mes galime rasti
ligi valiai.

Istorikas Dangiras Mačiulis, nag-
rinėjęs 1930-ųjų – vadinamųjų Vytau-
to Didžiojo metų – kampanijos pras-
mę, rašo, kad po nepriklausomybės at-
kūrimo 1918 m. tautos idealo ir didvy-
rio paiešką skatino aiškus ir konkre-
tus tikslas – atgauti 1920 m. spalio 9
d. lenkų užimtą Vilnių ir Vilniaus
kraštą. Tuo buvo pagrįsta ištisa vals-
tybinė programa, paversta „tautos
egzistavimo pamatu”. Joje buvo rašo-
ma, kad Vilniaus susigrąžinimas yra
„kiekvieno lietuvio tautinis ir politi-
nis idealas”. Nukelta į 8 psl.

VYTAUTAS DIDYSIS: KULTAS
TADA IR ŠIANDIEN

Žygio ,,2000 km istorijos” raitelių sutiktuvės.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vytauto Didžiojo asme-
nybės kultas ir šiandien
turi stiprų patriotizmo už-
taisą. Atmetę jo biografi-
jos „juodas dėmes” (...),
turėtume susikurti jei ir ne
genijaus, tai bent tikro
„valstybės vyro” modelį,
kuris, pritaikytas šioms
dienoms, gali mus apsau-
goti nuo vidinių ir išorinių
grėsmių bei nuo didžiau-
sios iš jų – mūsų pačių dva-
sinio irimo.
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Mafijos verslas yra verslas.
V-as mafijos vadybininkas

JUOZAS GREVELDA

„Kiekviena kova reikalauja au-
kų, laimingi – už laisvę numirę!” –
rašė poetas. Kaip mus mokė kažkada,
seniai, seniai, dar septintoje klasėje.
O juk iš tikrųjų, jeigu kiekviena kova
reikalauja aukų, tai kodėl gi visa tau-
ta naiviai tikisi, jog Seimo tetos ir dė-
dės, premjero ministrės ir ministrai,
Prezidentūros patarėjos ir patarėjai,
spjovę į savisaugos instinktą, į laimę
už laisvę numirti, į gerą toną ir polit-
korektiškumą, kibs vieni kitiems (ki-
toms) į kudlas ir pradės vieni kitus
skersti lyg Sicilijos banditai?

Vis dėlto tautoje tarsi kilo (ar ga-
lėjo kilti) tokių ir panašių vilčių, kai
Jos Ekscelencija pasiūlė atimti netei-
sėtai įgytą nuosavybę – korumpulų,
mafijozių ir kuklių valstybės tarnau-
tojų užvargtus, uždrebintus kyšius,
už vagystes iš iždo, už prostituciją ir
lošimų verslą, už kontrabandą ir pri-
chvatizaciją ir už kitus, suktais ir
subtiliais būdais, nešvariais keliais
įgytus, tik jau toli gražu ne dvokian-
čius (bet ir nekvepiančius!) milijonus
ir milijardus – glaustus prie širdies ar
saugiai padėtus užsienio bankuose. Ir
nieko negelbės, jeigu tuos milijonus
ar milijardus išradingai užrašysite
mylimai tetai, uošvei ar šiaip kokiai
nors nusenusiai klipatai, – atims ir iš
jų. Ir dar gerai, jeigu mylimos tetos ar
uošvės neįkurdins už grotų už vogto
turto slėpimą!

Tik nežinia, ar tų poslinkų šia
linkme tautai dar neteks vienus, ki-
tus metelius palūkėti… O pradžia, at-
rodytų buvo tokia gera! Bet kažin ar
išliks kas nors gero iš tos pradžios, iš
to atėmimo, kai įstatymo projektas
iškęs lino kančią Seimo frakcijose ir
komitetuose, komisijose ir kyšių pri-
kimštuose lobistų portfeliuose. Žino-
me, jau ne kartą buvome ganėdinti
gražiais įstatymų projektais, kurie į
klaikiausius išsigimėlius išvirsdavo.

Tauta šiandien jau nebe pirštu
penima, gal ir susigaudys, kas ir kaip,
tik nežinia, ar ji sugebės pareikšti sa-
vo valią šiuo konkrečiu atveju. Juo-
kai menki – niekas nežino, kada tau-
ta atsikvošės ir kada per būsimus rin-
kimus parodys savo išrinktiesiems, iš
kur kojos dygsta. Bet bepigu čia
mums, gerbiami tamstos, iš kiauro į
tuščią pilstyti, geriau korupcijos ži-
novų nuomonės atsiklausti, jų recep-
tais (visai už dyką dalijamais!) pasi-
gėrėti ir pasigrožėti.

Mūsų patikėtinis Juozas Gre-
velda (taip pat visai už dyką!) nus-
prendė savo galvą liūtui į nasrus įkiš-
ti ir ištirti, ar tikrai korupcijos užkar-
dymo planai prasiskins kelią iš Vy-
riausybės bei Prezidentūros rūmų
pro Seimo ir lobistų spąstus. Tuo gar-
bingu ir pavojingu tikslu Juozas su-
manė pakalbinti kovos su korupcija
žymūną, pirmūną ir štabo viršininką
– Seimo antikorupcijos komisijos pir-
mininką Kęstą Komskį, kuris, korup-
cijos akivaruose nei skendęs, nei de-
gęs, sugebėjo į tokias aukštas aukštu-
mas užkopti ir visai tautai bei valsty-
bei godotiną pavyzdį rodyti.

Juozas Grevelda: Seimo pava-
sario sesijos metu Jūs pateikėte įsta-
tymo projektą už kontrabandą bausti
dvidešimčia metų laisvės atėmimo.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Sei-
mui pateikė kitą įstatymo projektą,
kuriuo pasiūlė korupcijos užkardymo
mechanizmą – atimti neteisėtai įgytą
turtą. Kaip tai suprasti – kaip vienin-
gą kovą prieš korupciją ar Preziden-
tės troškimą gražiau už Jus pasirody-
ti?

Kęstas Komskis: Ačiū už klau-
simą, jis labai taiklus. Atsakymo į jį
tikrai nežinau, bet būčiau linkęs spė-
ti, jog Jos Ekscelencija tikrai pati ne-
tiki, jog jos pasiūlymas Lietuvos tei-
sėtvarkos džiunglėse galėtų sudygti,
prigyti ir duoti gražių vaisių.

J. G.: Pakalbėkime išsamiau. Ko-
dėl tokią griežtą bausmę už kontra-
bandą pasiūlėte būtent Jūs? Ar ne ge-
riau būtų buvę tai perleisti Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komitetui?

K. K.: Dar ko! Kol jie išsiblaivys
ir išsimiegos, žiūrėk, ir dabartinė Sei-
mo kadencija pasibaigs. O tąsyk toks
gražus pasiūlymas gali ir pražūti.

J. G.: O dabar jis ar nepražus? Ar
tik nemanote, kad Seimo nariai akli,
kaip ką tik gimę kačiukai, ir neįžvel-
gia, jog birželio pabaigoje Nemuno
pakrantėje įvykęs kontrabandininkų
susišaudymas su pasienio policijos
pareigūnais, kurio metu buvo nukau-
tas ginklą pakėlęs Jūsų pusbrolio
samdinys, sudavė rimtą smūgį Jūsų
vardui? Nejaugi buvo protinga išsi-
šokti su tokiu pasiūlymu?

K. K.: Seimo narių aklais kačiu-
kais tikrai nelaikau, čia jau Jūs per-
lenkėte lazdą, mielas kolega. O kad
tragiškas įvykis, kurį Jūs turite ome-
nyje, būtų turėjęs įtakos mano pasiū-
lymui, tam niekaip negalėčiau pritar-
ti.

J. G.: Jūs vieną kadenciją buvote
Pagėgių savivaldybės pirmininko pa-
vaduotoju, kitą – pirmininku. Per tą
laiką Jūsų verslas toli išėjo už smul-
kaus ir vidutinio verslo ribų, Jūs val-
dote nemažai nekilnojamojo turto ir
kitų aktyvų. Suprantama, jog Jūsų
tarnybinė padėtis tam tikrai nekliu-
dė, tačiau kokiu būdu tai atsitiko –
juk iš tikrųjų Pagėgiai yra užkampis,
tiek gamyba, tiek paslaugų sritis ten
tiesiog merdėja.

K. K.: Negaliu nepritarti Jūsų įž-
valgai – rimtam verslininkui ten iš

Kovos įkarštyje
Iš politinės satyros ciklo

tikrųjų nuobodu.

J. G.: Tai iš kur tie aitvarai atsi-
rado?

K. K.: Na, aitvarų paslapties tik-
rai negaliu išduoti, kadangi jie viešu-
mo nemėgsta. Jeigu tik nenulaikysi
liežuvio, bematant jie persikraustys
pas kitą šeimininką, o tada gero ne-
lauk – kitas šeimininkas gali pasiro-
dyti esąs pavyduolis. Tąsyk jis ne tik
lieps aitvarui man suneštus turtus
pas jį pergabenti, bet, ko gero, dar ir
ekonominę policiją, muitinę ir viso-
kias galybes ant manęs užsiundys.
Ne, savo aitvaro tikrai niekam neiš-
duosiu – nei per pokalbį, nei per tar-
dymą.

J. G.: Ar galėčiau pamėginti at-
spėti?

K. K.: Spėliokite sau namie ar
savo redakcijoje, o manęs tuščiais nie-
kais, prašau, negaišinti. O gal jau pa-
miršote, kad aš esu valstybės vyras?

J. G.: Ak, atleiskite, tikrai neno-
riu Jūsų įžeisti, bet visi valstybės vy-
rai (ir moterys) žino, jog jie yra ypa-
tingoje tautos priežiūroje, o žurnalis-
tai – tai tie, kuriems uždėta pareiga
tą priežiūrą vykdyti. Tad kalba eina
ne apie tuščią gaišatį, o apie Jūsų
tarnystę tautai. Todėl prašau tiesiai,
atvirai ir sąžiningai atsakyti: kiek
naudos duos nauji Jūsų ir Preziden-
tės pasiūlymai?

K. K.: Na, jeigu jau atvirai ir są-
žiningai, tai galiu ir atsakyti: iš tų
šiaudų nebus grūdų, iš bezdalų virvės
nenuvysi.

J. G.: O kodėl?
K. K.: O todėl, kad Seime visi no-

rėtų į dangų įlipti, tik griekai nelei-
džia. O todėl, kad niekas netiki, jog
aš, kaip ir visi kiti, į Seimą patekęs,
atsiverčiau ir nuo senų nuodėmių at-
sižegnojau. O todėl, kad visi, atsiver-
tę ir atsižegnoję, kaip patrakę skuba
naujų nuodėmių prisidaryti. O todėl,
kad visi, į dangų lipdami, vienas kitą
už skvernų žemyn traukia. O todėl,
kad… Nenoriu nė kalbėti!

J. G.: Tai ar tauta gali turėti nors
truputėlį vilties, jog iš kovos su ko-
rupcija bus kas nors geresnio?

K. K.: Na, nejuokinkite Jūs ma-

nęs, gerbiamasis. Kas panorės kirsti
šaką, ant kurios pats sėdi! Nejaugi aš
pirmas Seimo narys, kurį Jūs kalbi-
nate?

J. G.: Tai kam tuščiai gadinti po-
pierių, gaišti laiką ir eikvoti mokesčių
mokėtojų pinigus?

K. K.: Tai kad paklausė! O kas
bus, jeigu nekovosi! Kontrabandinin-
kai vidury šviesios dienos pradės
pasienio policininkus šaudyti, o viso-
kie korumpulai bematant Seime dau-
gumą įgaus. Blogai bus, ką ir besa-
kyti...

J. G.: Tai kas iš tokios kovos, jei-
gu ji nieko neiškovoja?

K. K.: Taip jau man ir „kas iš to-
kios”! O jūs prisiminkite, kas būtų
buvę, jeigu per visas televizijas Kris-
tina Brazauskienė nebūtų pradėjusi
zaunyti apie jai neva priklausančią
prezidento našlės rentą! Dabar visos
ylos išlindo iš maišo, visi prisiminė,
kaip buvo nukniauktas „Draugystės”
viešbutis, kaip ponia Kristina pradėjo
statyti savo apartamentus, ir kaip po-
nai Butrimai kartu su Prezidentu
Brazausku pradėjo prichvatizuoti
valstybės turtą. O kiek tų ylų ilgai-
niui dar išlįs iš to paties maišo?

J. G.: Bet juk tame ylos iš maišo
išlindime ir iš Jūsų komisijos, ir iš vi-
sų teisėsaugos struktūrų naudos te-
buvo tiek, kiek katino priverkta, kiek
iš ožio pieno primelžta. Visa tai pa-
viešino žurnalistai, o ne Seimo nariai
ir ne teisėsaugos pareigūnai. Kur gi
čia Jūsų nuopelnas?

K. K.: O argi aš pasakiau, jog tai
mano komisijos nuopelnas? Aš tik pa-
brėžiau, jog ta kova vyksta. O argi
taip jau svarbu, kas tos kovos prieša-
kyje, o kas – užnugaryje? Jūs, žurna-
listai, esate priekyje, tai jums ir visa
garbė. Galbūt man šiandien patogiau
(ir saugiau – ko čia slėpti!) būti užnu-
garyje. Ateis laikas, kai galbūt mano
partija prasiverš į valdančiąją koalici-
ją, tada priešakinėse eilėse būsiu ir
aš. Ko čia skubėti, ko sielotis dėl to,
kas nepasiekiama!

J. G.: Ir visa tai turėdamas ome-
nyje, Jūs nė piršto nepajudinsite, kad
poniai Kristinai būtų sutrukdyta
gauti prezidento našlės rentą? Gal
dar Jūs ir balsuosite, kad Prezidento
Brazausko atminimas būtų įamžin-
tas?

K. K.: Nežinau, kas balsuos, tik
jau ne aš. Manau, jog tai Vyriausybės
reikalas. Jeigu ministrai nežino, jog
ponia Kristina yra premjero, o ne
prezidento našlė, tegul nueina į vais-
tinę ir nusiperka lašų ar tablečių nuo
atminties susilpnėjimo. O dėl Bra-
zausko atminimo įamžinimo, tai tiek
tegaliu pasakyti: jis save jau įamžino
savo darbais, ir geresnio įamžinimo
tikrai nebereikia. O jeigu kam nors
norisi prie viso to skandalo dar savo
dalį magaryčių pridėti, tai tikrai at-
sargų yra labai daug: galima būtų at-
minimo lentą Maišiagalos miškuose
pastatyti ir parašyti, jog „šiame
miške buvo šauniai išgerta už „Mai-
šiagalos memorandumą”, prie ,,Crown
Plazza” viešbučio būtų galima pri-
kalti panašią lentą ir užrašyti, jog „Šį
viešbutį Brazauskas padovanojo savo
širdies damai Kristinai”… Dar daug
kitų, širdžiai ir atminčiai mielų aki-
mirkų būtų galima surasti spalvingo-
je velionio Nukelta į 10 psl.

Seimas – geriausia vieta praturtėti. Ryčio Daukanto karikatūra.
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Zenono Rekašiaus straipsnis
„Nusikaltimas neturi tautybės ir pi-
lietybės” (,,Draugas”, 2010 m. spalio
7 d.) yra mėgėjiškas ir paviršutiniš-
kas. Iš daugelio pasitenkinsiu tik ke-
liomis pastabomis.

Jis pamiršta, kad Laikinajai Vy-
riausybei veikiant Lietuva buvo oku-
puota: nedovanotina skaityti okupuo-
to krašto tekstus tarytum nebūtų
okupacijos ir būtų galima laisvai
reikšti savo mintis. Ne vien Lietuvo-
je, bet visuose okupuotuose kraštuose
rasime okupantui palankios retori-
kos, nes tai dažniausiai neišvengiama
priedangos priemonė. Be to, jis pa-
miršta, kad buvo ir už ką vokiečiams
dėkoti: karas nutraukė komunistinio
teroro metus ir išgelbėjo daug Lie-
tuvos gyventojų, kuriuos sovietai
planavo ištremti.

Prieš karą beveik visi Lietuvoje
labiausiai bijojo vokiečių. Išimtys:
voldemarininkai ir saujelė tautinin-
kų. Nežinau, ką manė liaudininkai,
bet tarp krikščionių demokratų vyra-
vo akivaizdus troškimas, kad karas
sužlugdytų tiek nacius, tiek bolše-
vikus, nes Lietuvai Vakarų sąjungi-
ninkų laimėjimas buvo palankiau-
sias. Tiesa, netikėtai lengvos vokiečių
pergalės Vakarų fronte sukūrė naują
politinę padėtį. Sovietinis teroras
taip pat negalėjo likti be įtakos. Ta-
čiau, manau, gal po šiokio tokio svy-
ravimo nepasitikėjimas vokiečiais
atgijo. Tai byloja faktas, kad Laikinoji
Vyriausybė ligi galo sakėsi esanti
Vyriausybė, nesutiko tapti okupaci-
nės administracijos tarėju ir nacių

tarnaite.
Rekašiaus srovės žmonės nuo pat

pradžios Laikinąją Vyriausybę puolė,
nes ši, vengdama vokiečiams linkusio
pataikauti elemento, voldemarininkų
ir tautinininkų į vyriausybę nepa-
kvietė. O A. Smetona liko įskaudintas,
nes Laikinoji Vyriausybė jo nepaskel-
bė Tautos vadu. Todėl, deja, Laiki-
najai Vyriausybei teko manevruoti ne
vien prieš vokiečius, bet ir prieš vo-
kiškesnių nuotaikų lietuvius, kurie
su gestapo parama prieš ją bandė su-
rengti pučą ir įsteigė Lietuvos na-
cionalistų partiją. Šios partijos pa-
grindą sudarė ne katalikai ir liau-
dininkai, bet voldemarininkai ir tau-
tininkai, būtent ta srovė, kuri išeivi-
joje pasivadino liberalais ir pagimdė
,,Santarą-Šviesą”.

Rekašiaus naudojamas įkalčių
ieškojimo metodas istoriją naikina:
juo kreipiamas dėmesys į mažai reik-
šmingas smulkmenas, pamirštant
laiką ir vietą, ir taip neužgriebiant
tikrosios įvykių eigos. Bet tai, kas
istorijai yra pražūtinga, politinėse
kovose būna pravartu. Manau, ir li-
beralams praverstų pamiršti senas
nuoskaudas. O Laikinajai Vyriausy-
bei turėtumėme būti dėkingi. Kas
būtų buvę, jeigu ne jos pastangos at-
kurti tvarką? Kas, jeigu būtų vado-
vavę voldemarininkai ir jiems artimi
tautininkai? Manau, ne vien retori-
ka, bet ir politika būtų buvus vo-
kiškesnė.

Kęstutis Skrupskelis
Wagener, SC

ATSAKYMAS Î Z. REKAŠIAUS KOMENTARÂ

Ray Masiliūno laiškas buvo para-
šytas kaip atsakymas į mano laišką
dėl Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos galimybės tapti šventove,
jeigu, laikui bėgant, toje parapijoje
neliktų pakankamai tikinčiųjų. Pagal
bažnyčios kanonus, šventovė neturi
parapijos teisių ir tampa tik savait-
galiniais Dievo namais, jeigu yra
kunigas, galintis atvykti į pamaldas.
Čia ne mano išsigalvojimas, tokie yra
bažnyčios kanonai.

R. Masiliūnas, kaip ir daugelis
mano straipsnių kritikų, parašytų
įvairiomis temomis, negalėdamas pa-
neigti mano išsakytų minčių, ėmėsi
mane šmeišti. Jis teigia, jog aš nega-
liu kalbėti apie Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapiją, nes nesu jos narys.
R. Masiliūno ir kitų žiniai, mano tė-
vai priklausė minimai parapijai nuo
pat jos įsteigimo, o aš pats lankiau ir
pabaigiau šios parapijos katalikišką,
seselių Kazimeriečių vedamą pra-
džios mokyklą. Antra, priklausau
parapijai jau daug metų. Tai patikri-

nau pas parapijos sekretorę, seselę
Johanna Marie Shainauskas.

Trečia, patikrinus parapijos fi-
nansinius dokumentus, nesunku pa-
matyti, jog mano iki šiol buvo sumo-
kėta apie porą tūkstančių dolerių
vien užsakant šv. Mišias Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčioje. Pa-
klauskite buvusio klebono apie lem-
pų įrengimą mokyklai ir automobilių
statymo aikštei apšviesti. Tai buvo
padaryta miesto lėšomis, žinant, kur
kreiptis. Taip pat buvo išcementuotas
privažiavimas prie bažnyčios. Ar ne
aš suorganizavau protestą, kad ne-
būtų uždaryta parapijos katalikiška
mokykla? Atrodo, kad R. Masiliūnui
visa tai nesvarbu.

Nemėgstu savęs kelti į viešumą,
bet kada esu šmeižiamas, esu priver-
stas parodyti mano padarytus parapi-
jai gerus darbus.

Ačiū ,,Draugo” redaktoriams ir
leidėjams už mano laiško paskelbimą.

Joe Kulys,
Chicago, IL

ATSAKYMAS R. MASILIÙNUI

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

ELVYRA VODOPALIENÈ

Nuostabiai gražų rugsėjo 19 d.
sekmadienį Washington LB surengė
jau tradicija tapusią metinę gegužinę.
Gavę pakvietimą ne tik internetu, bet
ir gražiai su informacija paruoštą gel-
toną kortelę paštu, su malonumu
vykome į šį renginį. Gegužinė, kaip
jau daugelį metų, vyksta Seneca
Creek State parke, Gaithersburg,
Maryland, Washington, DC priemies-
tyje. Tai didžiulis 7,000 akrų parkas,
į kurį suvažiuoja ne tik bėgikai,
vaikščiotojai, bet ir visos šeimos pa-
sidžiaugti šio parko gražia gamta,
ežeru ir paviljonais. 

Sustojus prie parko vartų, mus pa-
sitiko simpatiška parko tarnautoja ir
nurodė, kur vyksta lietuvių gegužinė.
Nuvykus į nurodytą vietą, jau iš tolo
matėsi gana daug automobilių. O prie
registracijos staliuko mus sutiko Asta

Banionytė ir Ramutė Aidienė, kurios
ne tik pardavinėjo pietų bilietus, bet
ir rinko LB metinį nario mokestį.

Atėjus į paviljoną, kuriame jau
matėsi prie stalų susėdę ir pietaujan-
tys svečiai, girdėjosi akordeono muzi-
ka – grojo ir dainavo Juozas Sujetas.
Mus pasitiko ir šiltai su šypsena pa-
sveikino Washington LB pirmininkė
Danelė Vidutienė ir pakvietė vaišintis
skaniai pagamintais patiekalais. Ir
tikrai, pasisveikinę su draugais ėjome
prie maistu apkrautų stalų, kur vaiši-
nomės kopūstais, bulvėmis, keptomis
dešromis ir gražiai LR ambasadoriaus
žmonos Pavilionienės supjaustyta
lietuviška duona. Vaikučiai galėjo
pasisotinti dešrelėmis ir bandele.
Vyriausias dešrų ir dešrelių kepėjas
Dennis Meižys nenuilstamai dirbo
prie karštos ugnies. Gardumynų sta-
lą puošė sunešti pyragai, pyragaičiai
ir kiti saldumynai, taip pat arbūzo

Washington Lietuvių Bendruomenės gegužinė

riekelės.
Atsigaivinti galėjai ragauti vyno,

sunkos bei visų mėgstamo lietuviško
alaus, kurį padovanojo LR ambasada.
Gėrimų stalą tvarkė advokatas Aud-
rius Kirvelaitis. Atrodo, kad ne tik
LB valdybos nariai dirbo kaip bitutės,
kartu dirbo ir Kristijono Donelaičio
lituanistinės mokyklos tėveliai, mo-
kytojai ir draugai. Gegužinės pelną
LB pasidalija kartu su Kristijono Do-
nelaičio lituanistine mokykla. Buvo
tikrai smagu matyti, kaip jauni žmo-
nės dalyvauja LB veikloje kartu su
lituanistinės mokyklos tėvais ir mo-
kytojais. Buvo ir lituanistinės mokyk-
los vedėja Ilona Verbušaitienė, kuri
padėjo paruošti paviljoną, taip pat ir
buvusi lituanistinės mokyklos vedėja
Angelė Bailey, atvažiavusi anksčiau
sutvarkyti stalų. Rimas Čikota ir Ne-
rija Orentienė visaip prisidėjo prie
gegužinės sėkmės ir tvarkos jai jau

pasibaigus, nes pagal parko taisykles
viskas turi būti sutvarkyta, kiekviena
šiukšlelė išvežta.

Tradiciškai vyko ir loterija, kur
buvo galima laimėti lietuviško alaus.
Taip pat galėjai nusipirkti ir lietu-
viškos duonos. Sporto entuziastai
energiją liejo tinklinio aikštelėje, o
vaikučiai šūkavo šokinėdami išpūsto-
je ,,mėnulio palapinėje”. Visiems bu-
vo smagu laiką praleisti lietuviškoje
aplinkoje ir miško apsuptame pavil-
jone. Pabuvę keletą valandų ir padė-
koję LB pirmininkei Vidutienei va-
žiavome namų link. Nors kelias buvo
tolimas, tačiau akordeono garsų mu-
zika, mieli draugų veidai lydėjo mus,
ir džiaugėmės, kad Washington LB
kartu su Kristijono Donelaičio litua-
nistine mokykla dar ruošia tokias
smagias gegužines. Galima tik pasa-
kyti ačiū rengėjams ir visiems, kurie
prisidėjo prie šių metų gegužinės.

Prie registracijos stalo (iš k.): Ramutė Aidienė ir As-
ta Banionytė.

Audrius Kirvelaitis su dukrele ir Washington LB pir-
mininke Danele Vidutiene džiaugiasi gegužinės
pasisekimu.

Muzikas Juozas Sujetas džiugino svečius.

E. Vodopalienės nuotraukos
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Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) – Lie -
tu vai pagal korupcijos suvokimo indek-
są skirti penki balai iš 10, ji užima 46-
ąją vietą 178 šalių lentelėje. Lietuvoje
ko rupcija yra didesnė negu Estijoje ir
Len kijoje, bet mažesnė negu Latvijoje,
Bal tarusijoje ar Rusijoje, rodo tyrimas. 

Antradienį paskelbtas ,,Tran spa -
ren cy International” korupcijos su vo -
ki mo indeksas (KSI) yra vienas iš gar -
siau sių pasaulyje korupcijos suvokimo
ty rimų, parodantis, kaip įvairioms pa -
sau lio valstybėms sekasi kontroliuoti
ko rupciją, įvertinant esamą padėtį kon -
kre čiu skaičiumi dešimties balų skalėje
nuo nulio iki 10. 0 reiškia visiškai ko -
rumpuotą šalį, o 10 – labai skaidrią val -
stybę.

2009 metais Lietuvos KSI buvo
4,9, 2008 metais – 4,6, o 2007 metais –
4,8 balo. 2010 metais KSI tyrime pir -
mau ja Danija (9,3), Naujoji Zelandija
(9,3) ir Singapūras (9,3), paskutiniai
są raše yra Afganistanas (1,4), Mian ma -
ras (1,4) bei Somalis (1,1). Estijos KSI
yra 6,5, Lenkijos – 5,3, Latvijos – 4,3,
Bal tarusijos – 2,5, o Rusijos – 2,1 balo. 

Šių metų Lietuvos duomenys lei-
džia teigti, kad tarptautiniai ir vietos

an tikorupcijos žinovai teigiamai verti-
na antikorupcinius pokyčius Lietuvos
įsta tymuose ir valdžios atstovų dėmesį
ko rupcijai. Tačiau praktikoje Lietuvai
pras čiau sekasi užkirsti kelią piliečių ir
vers lininkų kyšininkavimui bei pa ža -
bo ti stambią politinę korupciją. 

Pasak ,,Transparency Inter na tio -
nal” Lietuvos skyriaus vadovo Serge -
jaus Muravjovo, šiais metais Lietuva
pir mą kartą pateko tarp pirmojo ket -
vir tadalio valstybių, kurių KSI yra
penki arba daugiau balų. Tačiau, paly-
ginti su praėjusiais metais, reikšmingo
pokyčio vertinimuose nėra. 

,,Apskritai, Lietuvos silpnoji vieta
– kovos su korupcija sumanymų įgy -
vendinimas. Antikorupcinės progra -
mos turi būti paremtos realiais darbais.
Šiuo metu akivaizdu, kad numatytos
an tikorupcinės priemonės neretai lieka
vien ‘ant popieriaus’. Lietuva niekaip
ne sugeba pažaboti smulkiosios admi -
nis tracinės korupcijos. Trūksta kryp -
tin go ir kompleksiško dėmesio antiko -
rup ciniam švietimui ir apsisaugojimui
nuo korupcijos, kurie vieninteliai gali
už tikrinti ilgalaikes permainas antiko -
rup cijos srityje”, – sako S. Muravjovas.

Lietuva mažiau korumpuota 
nei Latvija ar Baltarusija

E. Masiulis kinams siùlo atgaivinti
senuosius prekybos kelius 

A. Kubilius susitiko su Ispanijos
Vyriausybès vadovu�

Madridas, spalio 25 d. (ELTA) –
Viešėdamas Ispanijoje, ministras pir -
mi ninkas Andrius Kubilius su šios
ša lies premjeru Jose Luis Rodriguez
Za patero pasidalijo patirtimi dir bant
eko nominio sunkmečio sąlygomis,
vie nijant viešojo sektoriaus finansus
ir skatinant ekonomiką. Premjerai
su ta rė, jog būtina tęsti griežtą fis ka li -
nę politiką. Abu premjerai pažymėjo,
jog Europos Sąjungos ekonominė ir
fi nansų politika turi būti vieninga ir
naši, kad Europa galėtų varžytis vi -
suo tinėje rinkoje.

Pristatydamas Lietuvos ener ge -
ti nės nepriklausomybės strategiją A.
Ku bilius atkreipė dėmesį, jog vienas
svar biausių Lietuvos siekių yra už si -
tikrinti kuo daugiau ir įvairesnių
ener gijos tiekėjų ir tiekimo būdų. Jis
taip pat supažindino Ispanijos mi nis -
trą pirmininką su Lietuvos vyk -
domais energetiniais projektais ir pa -
žy mėjo, kad mūsų šalis norėtų pe rim -
ti Ispanijos patirtį atsinaujinančių iš -
tek lių energetikoje.

Kalbėdami apie dvišalį bendra -
dar biavimą abiejų šalių Vyriausybių

va dovai sutarė, jog potencialas čia
dar nėra išnaudotas, ypač prekybos,
ban kų, energetikos sektoriuose. Kaip
sėk mingi bendradarbiavimo pavyz -
džiai buvo paminėtos ,,Iberdrola” ir
,,In dra” įmonės, sėkmingai dir ban -
čios Lietuvoje. 

Abiejų šalių premjerai daug dė -
me sio skyrė ir ES Rytų kaimynystės
po litikai. Kalbėdami apie ES Rytų
kai mynes, premjerai sutarė, kad Eu -
ropos uždavinys yra padėti šių šalių
visuo menėms judėti Europos link,
stip rinti demokratinius procesus. A.
Ku bilius ir J. Zapatero apsikeitė nuo -
monėmis, kaip ES turėtų plėtoti de -
mo kratiją į Rytus nuo Bendrijos sie -
nų, aptarė demokratinių procesų ga -
li mybes Kuboje. 

Susitikimo metu A. Kubilius pri -
si minė neseniai vykusį Pasaulio vyrų
krep šinio čempionatą, kur lietuviai,
at silikdami nuo ispanų krepšininkų
18 taškų skirtumu, sugebėjo ,,išlipti
iš duobės” ir šventė pergalę. Ispanijos
Vy riausybės vadovui A. Kubilius
įteikė vardinius Lietuvos krepšinio
rinktinės marškinėlius.

Kanados IT bendrovèms pristatyta Lietuva 

Ottawa, spalio 26 d. (Tiesa.com/
LR ambasados Kanadoje info) – Lie -
tu vos ambasados Kanadoje kvietimu
šio je šalyje lankėsi agentūros „Inves -
tuok Lietuvoje” generalinis direkto-
rius Mantas Nocius, kuris Kanados
ben droves supažindino su investavi-
mo Lietuvoje sąlygomis ir perspekty -
vomis. 

Lankydamasis pagrindiniuose
Kanados informacinių technologijų
cen truose – Waterloo ir Kitchener
miestuose – M. Nocius susitiko su
stam biausių Kanados IT įmonių at -
stovais. Susitikimuose dalyvavo
Black berry mobiliųjų telefonų gamin -
tojos „Research in Motion”, pažan -
giau sias programas įdiegiančios
„Open Text”, švietimo inovacijomis
pasižyminčios „Desire2Learn”, 600
IT įmones jungiančios ir technologijų

plėtrą skatinančios „Communitech”,
Kitchener-Waterloo apylinkių preky-
bos rūmų specialistai.

Kaip galimiems investuotojams
sa kė Lietuvos ambasadorė Kanadoje
Gin tė Damušytė, „viena iš svarbiau -
sių ambasados veiklos krypčių yra
stip rinti Lietuvos ir Kanados preky-
bos santykius ir pritraukti investici-
jas. Turime labai aiškią Lietuvos vy -
riau sybės perspektyvą – per arti -
miau sią dešimtmetį Lietuvą paversti
Šiau rės-Baltijos regiono aukštųjų
technologijų paslaugų mazgu, tam
pri traukiant globalias, tame tarpe ir
Ka nados, kompanijas.”

Lietuvos garbės konsulas To -
ronto Paulius Kuras spalio 24 dieną
Lietuvių namuose surengė vietos
lietuvių susitikimą su M. Nociumi. 

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) –
Be  veik dvejus metus nuostolingai
dir bu si bankinė sistema šių metų
trečiąjį ket virtį uždirbo 44,2 mln. litų
pelno, o devynių mėnesių nuostolis
su men ko iki 363,9 mln. litų.

Lietuvos banko duomenimis,
pra ėjusiais metais per devynis mė ne -
sius šalies bankai patyrė 1,37 mlrd.
li tų nuostolių. Tačiau pastarųjų veik -
los rezultatas prieš mokesčius ir tur -
to vertės sumažėjimo bei atidėjinių
iš laidas išliko teigiamas ir per šių me -
tų devynis mėnesius siekė 651,2 mln.
Lt (praėjusiais metais atitinkamą lai -
ko tarpį buvo 863,8 mln. Lt). Pel -
ningai minėtą šių metų laikotarpį
dir bo 2 bankai ir 4 užsienio bankų
sky riai, o likę 7 bankai ir 4 užsienio
ban kų skyriai patyrė nuostolių. 

Per šių metų trečiąjį ketvirtį ban -
kų turtas sumažėjo, tačiau šis su ma -
žėjimas buvo vienas iš mažiausių nuo
2009 m. pradžios. Šiek tiek sumenko
ir bankuose laikomų klientų indėlių

apimtys, tačiau išliko devynių mė -
nesių ir metinis indėlių augimas. Ket -
virtinis paskolų sumažėjimo tempas
to liau krito ir trečiąjį ketvirtį buvo
ma žiausias nuo 2009 m. pradžios, o
rug pjūčio bei rugsėjo mėnesiais pas -
ko lų portfelis net didėjo.

Veikiančių šalies bankų turtas,
ban kų pateiktų 2010 m. spalio 1 d.
finansinių ataskaitų duomenimis, šių
metų trečiąjį ketvirtį sumažėjo 1,2
mlrd. Lt, arba 1,4 proc., ir sudarė
81,6 mlrd. Lt. Klientams suteiktos
pas kolos per ketvirtį sumažėjo 327
mln. Lt, arba 0,5 proc., ir sudarė 59,1
mlrd. Lt. Nežymiam indėlių su -
mažėjimui trečiąjį ketvirtį įtakos pa -
darė sumenkusios indėlių apimtys
gy ventojų ir finansų institucijų da -
lyse, o visose kitose rinkos dalyse in -
dė liai augo. 

Visi bankai vykdė Lietuvos ban -
ko nustatytus veiklos riziką ri bo -
jančius rodiklius.

Lietuvoje veikiantys bankai uždirbo
daugiau nei 40 mln. litû pelno

Šanchajus, spalio 25 d. (ELTA)
– Susisiekimo ministras Eligijus Ma -
siu lis Šanchajuje surengtame Lie tu -
vos ir Kinijos ekonominio ben dra dar -
bia vimo forume pristatė Lietuvos siū -
ly mą atgaivinti senuosius prekybos
ke lius, tokius kaip Šilko kelias ir
Trans-Sibiro magistralė. Ši ge le žin -
ke lio magistralė, traukinys ,,Vi kin -
gas” ir konteinerinės laivybos linijos
Bal tijos ir Juodojoje jūrose gali būti
nau dojami vežant Kinijos tran zi ti -
nius krovinius į Klaipėdos jūrų uostą
arba toliau pervežant juos į Vakarų
Eu ropos valstybes europinės vėžės
ge ležinkeliu.

,,Rytų-Vakarų transporto ko ri do -
rius, užtikrinantis sausumos jung tį
tarp Europos ir Azijos, šalims at ve ria
naujų galimybių plėtoti pre ky bą, o
tuo pačiu ir skatinti ekonomiką. Pri -
sidėdama prie šio transporto ko ri do -
riaus plėtros, Lietuva yra pa si rengusi
tapti Baltijos jūros regiono lo gistikos
centru ir teikti aukštos ko ky bės
transporto bei logistikos pa slau gas”,
– sakė ministras.

,,Pasaulio banko duomenimis,
nuo 2007 m. iki 2010 m. Lietuvos lo -

gis tikos paslaugų įvertinimas pasau -
ly je pakilo 10 vietų – dabar Lietuva
už ima 45-tą vietą iš 155 valstybių.
Ar timiausius kelerius metus nu ma to -
me toliau tobulinti logistikos infra -
struk tūrą ir siekti dar didesnės pa -
žan gos”, – sakė E. Masiulis.

Susisiekimo ministras E. Ma siu -
lis ir jo vadovaujama Lietuvos de le ga -
cija Kinijoje taip pat susitiko su Hu -
na no provincijos ir savivaldybių va -
do vais, lankėsi Šanchajaus jūrų uos -
te, susitiko su transporto ir te le ko -
mu nikacijų verslo atstovais, tarp jų –
su vienomis didžiausių Kinijos tele -
ko munikacijų bendrovių ,,Huawei” ir
,,ZTE”. Verslo įmones ministras pa -
kvietė investuoti Lietuvoje, dalyvauti
įgy vendinant stambius projektus vie -
šojo ir privataus sektoriaus part ne -
rystės principu.

Ministro delegaciją lydi grupė
Lietuvos verslininkų iš bendrovių
,,Bega”, ,,Achema”, ,,VPA Logistics”,
,,Me toil”, ,,Klasco”, ,,Autopaslauga”,
Šarūnas Marčiulionis ir Jonas Kaz -
laus kas, taip pat AB ,,Lietuvos gele -
žin keliai” bei Klaipėdos valstybinio
jū rų uosto direkcijos atstovai.

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) – Į Guinness rekordų knygą pateko pirmasis
Lietuvos muzikas – Vokietijoje gyvenantis dirigentas Mindaugas Piečaitis, per-
nai išgarsėjęs kūriniu katei Norai ,,Catcerto”. Praėjusių metų vasarą Klai pė -
dos kamerinis orkestras edukacinio projekto ,,Žaismingos muzikos orkestras”
me tu Klaipėdoje atliko ,,Catcerto” – kūrinį solistei Norai ir orkestrui.
Interneto garsenybės ir tinklalapio ,,YouTub” žvaigždės katės Noros partija
koncerte buvo įrašyta iš anksto ir rodoma ekrane. Philadelphia mieste
gyvenanti ir fortepijonu skambinanti dabar jau septynerių metų katė Nora,
kuriai lietuvių dirigentas, o dabar jau ir kompozitorius M. Piečaitis parašė
kūrinį, JAV gyvūnų globos organizacijos ASPCA pernai buvo pripažinta Metų
kate.  Manoma, kad katei Norai patinka ne tik būti dėmesio centre, bet ir gar-
sai, kuriuos ji išgauna spaudydama pianino klavišus. M. Piečaitis –  dešimtas
lietuvis, kurio rekordas užregistruotas Guinness rekordų knygoje. 

Interneto nuotr.
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HAGA
Nyderlandų vyriausybė pirma-

dienį vakare patvirtino, kad Afganis-
tano šiaurėje ginkluoti užpuolikai
pagrobė olandą ir jo vairuotoją afga-
nistanietį. Pasak ministerijos atstovo,
Nyderlandų ambasada Kabule palai-
ko ryšį su afganų pareigūnais. URM
atstovas spaudai negalėjo patvirtin-
ti pranešimų, kad pagrobtas olandas
dirbo Nyderlandų nevyriausybinėje
organizacijoje, ir nesuteikė daugiau
jokios informacijos apie šį asmenį. 

BERLYNAS
Viena iš iškiliausių buvusios

Rytų Vokietijos rašytojų Christa Wolf
pelnė prestižinę Thomas Mann lite-
ratūros premiją už viso gyvenimo
pasiekimus. 81 metų literatei skirta
25 tūkst. eurų (86,3 tūkst. litų) pre-
mija už kūrinius, ,,kuriuose kritiškai
ir savikritiškai nagrinėjamos jos
laikų kovos, viltys ir klaidos, su giliu
moraliniu rimtumu ir stipriais siuže-
tais”, – sakoma žiuri pranešime. Ch.
Wolf išgarsino 1963 metais išleistas
romanas ,,Padalytas dangus” (,,Der
geteilte Himmel”).

LIUKSEMBURGAS/MINSKAS
Europos Sąjunga (ES) pirmadie-

nį pratęsė vizų sankcijų aukščiau-
siems Baltarusijos pareigūnams mo-
ratoriumą iki kitų metų pabaigos,
bet galutinai jų nepanaikino dėl
problemų, susijusių su demokratija ir
žmogaus teisėmis Baltarusijoje. ES
uždraudė įvažiuoti į savo teritoriją
dabartiniam Baltarusijos prezidentui
Aleksandr Lukašenka ir dar ketu-
riasdešimčiai valstybės pareigūnų po
2006 metų prezidento rinkimų, kurių
rezultatus, Vakarų nuomone, valdžia
suklastojo. 

PARYŽIUS
Trys iš dvylikos Prancūzijos naf-

tos perdirbimo įmonių nusprendė
nutraukti streiką prieš pensijų refor-
mą, pirmadienį pranešė gamyklų
vadovybė ir profsąjungos. Toks spren-
dimas buvo priimtas vyriausybei pa-
skelbus, kad streikų ir protestų ban-
ga šalies ekonomikai kasdien kainuo-
ja 200–400 mln. eurų (nuo 690 mln.

iki 1,38 mlrd. litų). Pastaruosius du
mėnesius Prancūziją krečia protestų
banga dėl prezidento Nicolas Sar-
kozy planų pavėlinti išėjimo į pensiją
amžių nuo 60 iki 62 metų, o visą pen-
siją mokėti tik 67 metų sulaukusiems
žmonėms.

GVANTANAMO ĮLANKA
Kubos Gvantanamo įlankoje

esančioje JAV karinio jūrų laivyno
bazėje veikiančiame sulaikymo cen-
tre kalinamas Omar Khadr pirma-
dienį per jo teismą padarė kaltės pri-
pažinimo pareiškimą dėl visų pen-
kių jam pareikštų kaltinimų teroriz-
mu. Kanados pilietybę turintis O.
Khadr kaltės pripažinimo pareiškimą
karo tribunole padarė pagal susi-
tarimą su kaltintojais, dėl kurio jam
turėtų būti skirta švelnesnė bausmė.
O. Khadr teisme prisipažino, jog bu-
vo susimokęs su ,,al Qaeda” ir 2002
metais Afganistane metęs granatą,
kuriai sprogus žuvo amerikiečių ka-
rys.

BEIJING 
Kinijoje kalinamo disidento Liu

Xiaobo broliai tikisi vėliau šiais
metais jo vardu atsiimti Nobelio
taikos premiją, jeigu aktyvisto žmona
negalės vykti į teikimo iškilmes. Bro-
liai Liu Xiao-guang ir Liu Xiaoxuan
sakė esantys pasiruošę atstovauti
savo broliui gruodžio 10 dieną Osle
vyksiančioje Nobelio premijų teikimo
ceremonijoje, nurodė Honkonge vei-
kiantis Žmogaus teisių ir demokrati-
jos informacijos centras.

KARAKASAS
Venesuelos prezidentas Hugo

Chavez pirmadienio vakarą paskelbė
apie JAV bendrovei ,,Owens Illinois”
priklausančios stiklo gamybos įmo-
nės nusavinimą, kaltindamas kom-
paniją aplinkai daroma žala ir dar-
bininkų išnaudojimu. ,,Owens Illi-
nois Inc.” yra pasaulinė stiklinių bu-
telių gamybos pirmūnė, turinti
įmonių 21 šalyje, kuriose dirba apie
22 tūkst. žmonių. Kaip nurodoma
kompanijos tinklalapyje, jos įmonės,
gaminančios įvairias stiklines talpas,
taip pat veikia keliose kitose Pietų
Amerikos šalyse: Brazilijoje, Kolum-
bijoje, Ekvadore ir Peru.

V. Putin raginamas bùti 
prezidentu iki gyvenimo galo

Briuselis, spalio 26 d. (ELTA) –
Europos Sąjungos (ES) vyriausioji
įgaliotinė užsienio politikos ir saugu-
mo klausimais Katherine Ashton pa-
reiškė bandysianti užmegzti dialogą
su Kubos valdžia ir taip sieksianti pa-
gerinti santykius su Havana, praneša
BBC, remdamasi diplomatiniais šal-
tiniais.

ES vieninga pozicija, priimta dar
1996 metais, reikalauja iš Kubos
pažangos plėtojant demokratiją šaly-
je ir užtikrinant žmogaus teises. Pa-
siekus šiuos tikslus, bus pradėta kal-
bėti apie Havanos ir Briuselio san-
tykių gerinimą.

Liepą Kubos valdžia pažadėjo į

laisvę paleisti 52 politinius kalinius –
dauguma jų jau paleisti į laisvę ir
naują gyvenimą pradėjo Ispanijoje.

Nors dauguma ES valstybių ir
nesuinteresuotos santykių su Kuba
gerinimu, Ispanija siekia ,,gerano-
riško” ES ir Kubos dialogo.

Praėjusią savaitę Europos Parla-
mentas kasmet teikiamą Sacharov
premiją už žmogaus teises skyrė Ku-
bos disidentui Guillermo Farinas, ku-
ris, Kubos valdžiai sutikus paleisti
politinius kalinius, nutraukė ilgai
trukusį bado streiką. Skelbiama, kad
po daugiau nei 130 dienų trukusio
bado streiko disidento sveikatos
būklė labai sunki.

EUROPA

AZIJA

ŠIAURĖS AMERIKA

PIETŲ AMERIKA

Maskva, spalio 26 d. (ELTA) –
Buvęs maištininkas, virtęs Krem-
liaus pavaldiniu, Ramzan Kadyrov
paragino Rusijos ministrą pirminin-
ką Vladimir Putin 2012 metais siekti
prezidento posto ir eiti šalies vadovo
pareigas iki gyvenimo galo.

,,Noriu, kad V. Putin būtų prezi-
dentu iki pat gyvenimo galo”, – sek-
madienį per interviu ,,Newsweek”
sakė R. Kadyrov. Čečėnijos preziden-
tas pridūrė norįs, kad V. Putin
laimėtų 2012 metais rengiamus
Rusijos prezidento rinkimus.

Čečėnijos prezidentas yra pirma-
sis Rusijos regiono vadovas, ėmęs
reikalauti, kad V. Putin sugrįžtų į
Rusijos prezidento postą.

Rusijos ministras pirmininkas V.
Putin yra davęs ne vieną užuominą,
kad 2012 metais gali siekti preziden-
to posto. Tokiu atveju niekas beveik

neabejoja jo pergale.
Šiuo metu V. Putin valdo Rusiją

kartu su šalies prezidentu Dmitrij
Medvedev. Rusijos Konstitucija 2008
metais užkirto kelią V. Putin dar
kartą siekti prezidento posto, nes jis
prieš tai šias pareigas ėjo dvi ketverių
metų kadencijas iš eilės. 2012 metais
jam vėl siekti prezidento posto nėra
jokių kliūčių.

D. Medvedev 2008 metų pabaigo-
je padarė šalies Konstitucijos pakei-
timus, pagal kuriuos šalies preziden-
to kadencija pailginama iki šešerių
metų.

57 metų V. Putin ir 44 metų D.
Medvedev ne kartą davė suprasti,
kad vienas iš jų 2012 metais tikrai da-
lyvaus prezidento rinkimuose. Jie
pažadėjo šį sprendimą priimti kartu
dar prieš rinkimus.

Buvês Irako vicepremjeras Aziz
nuteistas myriop

Bagdadas, spalio 26 d. (AFP-
BNS) – Irako aukščiausiasis baudžia-
masis teismas antradienį skyrė mir-
ties bausmę buvusiam ilgamečiam
diktatoriaus Saddam Hussein režimo
vicepremjerui ir užsienio reikalų
ministrui Tariq Aziz, pranešė Irako
valstybinė televizija.

,,Aukščiausiasis teismas išdavė
egzekucijos įsakymą Tariq Aziz dėl jo

vaidmens susidorojant su religinėmis
partijomis”, – sakoma televizijos
pranešime.

Taip pat pranešama, kad myriop
nuteisti du kiti aukšto rango Saddam
Hussein padėjėjai – buvęs vidaus
reikalų ministras Saadoun Shaker ir
pakarto diktatoriaus buvęs sekreto-
rius Abid Hamoud.

Visi trys buvę pareigūnai pri-
pažinti kaltais dėl susidorojimo su
Irake gyventojų daugumą sudarančių
šiitų bendruomenės nariais, kuris
vyko numalšinus 1991 metų sukilimą
prieš Saddam Hussein.

Pagal Irako įstatymus, mirties
nuosprendžius dar turi patvirtinti
prezidento paskirta taryba.

2009 metais T. Aziz buvo nuteis-
tas 15 metų laisvės atėmimo dėl 1992
metais įvykdytos Bagdade dirbusių
42 prekybininkų egzekuciją. Dar sep-
tyneri metai kalėjimo jam buvo skirti
dėl vaidmens išvarant kurdus iš
Irako šiaurės.

Buvęs vicepremjeras padarė kal-
tės nepripažinimo pareiškimą dėl
visų kaltinimų.

T. Aziz yra vienas iš nedaugelio
gyvų likusių įtakingiausių Saddam
Hussein padėjėjų. Jis pasidavė JAV
pajėgoms 2003 metų balandį, praėjus
kelioms dienoms po Bagdado užėmi-
mo.

T. Aziz buvo paskirtas Irako už-
sienio reikalų ministru 1983 metais,
o vicepremjeru tapo 1991 metais.

ES siekia bendradarbiauti su Kuba

Buvusiam S. Hussein režimo užsienio
reikalų ministrui T. Aziz skirta mirties
bausmė.                           EPA nuotr.
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Visi, kas matė Stelmužės ąžuolą,
pastebėjo ir jo agoniją. Pats laikas
apsidairyti, koks Lietuvos ąžuolas
bus labiausiai vertas atsistoti šalia
šio galiūnų galiūno.

Kandidatai bent septyni

Skelbiama, kad tarp saugomų
gamtos paveldo objektų ir paminklų
yra 3–4, kurių kamienų apimtis virši-
ja 7 m. Iš tikrųjų tokių medžių aš
suskaičiavau bent septynis. Kodėl
tokie neatitikimai? Pasirodo, kad są-
rašas sudarytas tik iš valstybės sau-
gomų gamtos paveldo objektų ir gam-
tos paminklų grupės medžių.

7 m kamieno apimtį turi 2 vieti-
nės reikšmės gamtos paveldo objek-
tai: Gaurės (Tauragės r.) ir Karvelių
(Kauno r.) ąžuolai. Yra įspūdingas
Darsūniškio (Kaišiadorių r.) ąžuolas,
kurio kamienas 7,05 m apimties, ta-
čiau jis nėra paskelbtas gamtos pavel-
do objektu. Darsūniškio ąžuolas kur
kas išvaizdesnis už kai kuriuos, tu-
rinčius gamtos paminklo vardą.

Specialistai, įvertindami medžio
būklę, kiekvieną senolio ąžuolo ap-
rašymą pradeda žodžiais: „medis pa-
siekęs gamtinę brandą ir yra dege-
neracijos būklės”. Tai yra savaime
suprantamas procesas. Medienos de-
generacija prasideda ąžuolui sulau-
kus 250–300 metų. Kamienai tuomet
būna pasiekę apie 1 m skersmenį (3
m apimties). Ąžuolas, kurio kamieno
apimtis siekia 7 m, yra ne mažiau
kaip 700 metų.

Kurie galiūnai perspektyvūs

Atviroje vietoje augusių ąžuolų
galiūnų šakos būna išaugusios beveik
stačiu kampu, jos storesnės kaip 1 m
skersmens, sunkios. Esu matęs doro-
jant išlūžusią 6,7 m kamieno apim-
ties ąžuolo apatinę 1,3 m skersmens
šaką: medienai, puvėsiams ir šakų
liekanoms išvežti prireikė 3 sunk-
vežimių GAZ-52. Išlūžusios šakos
padaryta kiaurymė nepataisomai su-
žalojo medžio kamieną. Tokias šakas
reikia trumpinti, statyti joms atra-
mas ar kitaip jas apsaugoti.

Neperspektyvūs yra ąžuolai
aukštais kamienais, nes medžių
šaknų sultims pailgėja kelias, padidė-
ja slėgis, reikalingas joms pakilti. Dėl
to aukštų senų medžių viršūnės
apmiršta, o į jas įsimetęs puvinys su-
kuria papildomą užkratą visam ka-
mienui. Sandariškių (Biržų r.) ąžuo-
las, neatsižvelgus į seno medžio ypa-

tybes ir nesiėmus būtinų priemonių,
gali greitai žūti. Tai pamatę atsakin-
gi darbuotojai medį išbraukė iš gam-
tos paminklų sąrašo. Šio dvikamienio
ąžuolo kamienai turėjo būti sujungti
trosais, uždrausta aplink ganyti kiau-
les, joms knistis po medžio šaknimis.

Didžiausias galimybes išlikti,
sulaukti galbūt ir Stelmužės ąžuolo
metų turi ąžuolai trumpais kamie-
nais, žema laja, plonomis apatinėmis
šakomis.

Karvelių ąžuolas

Arčiausiai idealaus seno medžio
modelio yra Karvelių ąžuolas, kuris
auga netoli Žemės ūkio universiteto,
Kamšos miško pakraštyje. Šiam me-
džiui prieš 150 metų buvo nupjauta
viršūnė. Universiteto Miškų fakulte-
to mokslininkai garsiai neprakalbo
apie šio ąžuolo išskirtinius požymius,
nesirūpino dėl valstybinio apsaugos
statuso jam suteikimo. Ąžuolas ga-
lėtų būti puiki priemonė supažindi-
nant studentus ir visuomenę su senų
medžių ypatybėmis. Kol kas vyksta
priešingai – miškininkai vertina medį
pagal jo tūrį (taip pat ir pagal aukštį),
todėl, jų požiūriu, medis nupjauta
viršūne yra neperspektyvus. Toks
vertinimo matas tinkamas tik jau-
nam medžiui. Senas medis, netekęs
viršūnės, daugiau savo gyvybinės
energijos skiria apatinėms šakoms,
išsaugo sveikas šaknis, jo nuolat ne-
klibina vėjai.

Ar išmoksime vertinti 
galiūnus?

Dažnai žmonės išsigąsta medyje
pamatę padžiūvusių šakų ar kamieno
įplyšimų, o jei toks medis auga netoli
namų, prašo jį nupjauti. Teko dirbti
Kauno miesto komunalinėje tarnybo-
je. Pasitaikydavo atvejų, kai gyvento-
jai išsireikalaudavo nupjauti apatines
senų ąžuolų šakas, tiesiog gulinčias
ant stogų, sodo medžių. Kai viršūnės
būdavo apdžiūvusios, pašalinus apa-
tines šakas, ąžuolai žūdavo.

Visi seni medžiai gali būti pavo-
jingi tik dėl savo aukščio. Ne veltui
Liuksemburgo parkuose seni medžiai
sutvirtinti trosais, kurie atitempiami
iš viršutinėje kamieno dalyje pritvir-
tinto žiedo.

Povilas Vitkauskas, 
Kauno marių regioninio parko

vyr. ekologas
,,Valstiečių laikraštis”

Senojo Stelmužės ąžuolo
pamaina 

Atkelta iš 3 psl.
Vytauto Didžiojo asmenybė tam

labai tiko: visą laiką buvo tvirtinama,
kad jis palaidotas lenkų užgrobto
Vilniaus arkikatedros rūsyje, po šv.
Mykolo Arkangelo altoriumi, kuris
1530 m. sudegė ir ne kartą degė vėliau.

Ilgą laiką buvo rinktasi, kas
vertesnis būti tautos didvyriu – Ge-
diminas ar Vytautas. Nulėmė pas-
tarasis, ir dar 1920 m. buvo pradėti
leisti pašto ženklai, kuriuos lydėjo
tokie Maironio žodžiai: „Išbraukime
Vytauto Didžiojo laikotarpį iš mūsų
istorijos, ir tuomet kokia karčia iro-
nija skambės mūsų tautos himno
žodžiai...” Ruošiantis paminėti jo
bandymo karūnuotis ir mirties 500-
ąsias metines, Vytauto Didžiojo gar-
binimo kampanija nustelbė net tais
pačiais metais tylomis paminėtą šv.
Augustino 1500 m. mirties sukaktį.
Kai kas Didįjį kunigaikštį vadino
„tautos apaštalu”.

Juo labiausiai žavėjosi tauti-
ninkai ir krikdemai. Pirmiesiems tai
buvo stiprios valdžios ir tautos gero-
vės simbolis bei puikus patriotizmo
pavyzdys jaunimui. Klerikalai įžvel-
gė, kad Vytautas Didysis visiškai at-
sikratė pagonybės liekanų, suvienijo
valstybę ir Bažnyčią, nors, kaip mi-
nėjome, Popiežius dėl tokio savaran-
kiškumo nesidžiaugė.

To meto valdantieji panaudojo ir
kitą jo nuopelną: Vytautas Didysis
pasižymėjo tolerancija tautinėms ma-
žumoms. Žydams pirmiau negu viso-
je Europoje jis suteikė daug privilegi-
jų, buvo atidus atsivežtų totorių,
karaimų poreikiams. Jis mielai ben-
dravo su jų didikais, nes mokėjo ke-
letą pasaulio kalbų.

Vytauto Didžiojo išaukštinimo
kampanija davė rezultatų. 1930 m.
buvo atlikta moksleivių apklausa. Į
klausimą „Į kokį mirusįjį ar dar gy-
venantį asmenį norėtum būti pana-
šus ir kodėl?” dauguma jaunimo pir-
mą vietą skyrė Vytautui Didžiajam,
paskui sekė Augustinas Voldemaras,
Napoleonas, Jonas Basanavičius,
Vincas Kudirka, Vaižgantas, Kipras
Petrauskas, Mussolini, Edison, A.
Smetona, Maironis... Įdomu, kad
vieną iš 1926 m. gruodžio 17 d. per-
versmininkų ir po trejų metų nuša-
lintą nuo valdžios A. Voldemarą mok-
sleiviai „pastatė” į antrą vietą, o A.
Smetoną – net į septintą. Jaunimą ir
tada žavėjo „tvirta ranka”...

Taigi, Vytautas Didysis tuomet
įkūnijo tautininkų valdomos valsty-

bės tikslą – išvaduoti Vilnių. D. Ma-
čiulis tvirtina, kad taip A. Smetona
ieškojo būdų nuraminti tautą po per-
versmo, nukreipiant jos dėmesį į
patriotinius idealus. Kartu buvo
stiprinamas autoritarinis tautininkų
vadovo režimas, pasinaudojant vieno
didvyrio asmens kultu, kuriama
nauja „tautos vado” mintis. Iki šiol
ginčijamasi, ar A. Smetonai pavyko
pranokti savo didįjį pirmtaką. Jo kri-
tikai teigia, kad vien tik komiškas ir
gėdingas „diktatoriaus” A. Smetonos
pabėgimas į Vakarus nubraukė visus
jo 14 metų totalitarinio valdymo
nuopelnus ir ambicingus mėginimus
varžytis su Vytautu Didžiuoju.

Nepaisant to, kad jo kultu nau-
dojosi to meto politikai, Vytauto Di-
džiojo pavyzdys ugdyti tautos, ypač
jaunimo, patriotizmą buvo įkvepian-
tis. Istorikas A. Nikžentaitis, nagri-
nėjęs Vytauto Didžiojo kulto Lietu-
voje apraiškas XV–XX a., tvirtina,
kad jos atsirado daugiausiai dėl Di-
džiojo kunigaikščio sugebėjimo įkū-
nyti savarankiškos valstybės valdovo
idealą. Nuo 1389 m. iki mirties jis va-
dovavo lietuvių diduomenės kovai
prieš lenkų įsigalėjimą Lietuvoje.
Netgi pagal Astravo sutartį atgavęs
gimtuosius Trakus ir išsikovojęs teisę
valdyti visą LDK kaip Jogailos vieti-
ninkas, jis netrukus pasiekė, kad bū-
tų pripažinta tik nominali Lietuvos
priklausomybė nuo Lenkijos.

Žalgirio mūšis įrodė Vytauto
Didžiojo galią Vakaruose. Vokiečių
ordinas buvo galutinai palaužtas, kol
po sėkmingo žygio į Prūsiją pagal
Melno taikos sutartį kryžiuočiai pa-
galiau atsisakė užgrobtos Žemaitijos.
Netgi dukart įvykęs pabėgimas pas
kryžiuočius vertinamas kaip išnaudo-
ta proga pasimokyti iš vokiečių ir
kaip savotiškas to meto diplomatinis
žingsnis, atvedęs iki Žalgirio.

Jo žygis iki Juodosios jūros taip
pat turėjo neįkainojamą reikšmę:
Vakarai ir slavų kraštai įsitikino, kad
su LDK reikia skaitytis. Tai buvo jo
milžiniškas nuopelnas, stiprinant
valstybingumą. Šio žygio atgarsius
mes girdime ir šiandien. Ne šiaip sau
XV a. II pusėje lenkų kronikininkas
Jan Dlugosz: „Mūsų laikais žmonės
laikosi nuomonės, kad joks jo laikų
kunigaikštis negalėjo prilygti Vytau-
tui nei dosnumu, nei veiklumu. Jis
pirmasis savo tamsią, silpną ir neži-
nomą tėvynę savo žygių šlove bei
darbų garsumu išvedė į šviesą ir iš-
kėlė. Po jo valdę kunigaikščiai nesu-
gebėjo jos išlaikyti tokiame lygyje.
Neabejotina, kad Lietuvos didybė bu-
vo jo sukurta ir su jo mirtimi bai-
gėsi”.

Vytauto Didžiojo asmenybės kul-
tas ir šiandien turi stiprų patriotizmo
užtaisą. Atmetę jo biografijos „juodas
dėmes”, šnekas apie tariamą jo žiau-
rumą ir despotizmą, pomėgį puotauti
(nors pats visiškai nevartojo svaiga-
lų) ir t. t., turėtume susikurti jei ir ne
genijaus, tai bent tikro „valstybės
vyro” modelį, kuris, pritaikytas šioms
dienoms, gali mus apsaugoti nuo
vidinių ir išorinių grėsmių bei nuo
didžiausios iš jų – mūsų pačių dva-
sinio irimo.

Delfi.lt
Česlovas Iškauskas – žurnalis-

tas, ilgametis Lietuvos radijo ir televi-
zijos darbuotojas. Internete veda savo
tinklaraštį (www.iskauskas.lt).

VYTAUTAS DIDYSIS: 
KULTAS TADA IR ŠIANDIEN

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas

Stelmužės ąžuolas.

Valius Varnelis artėjančio ,,Draugo” pokylio proga paaukojo dien-
raščiui 50 dol. Širdingai ačiū už Jūsų paramą.



* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja. Minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

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

* Moteris, turinti medicininį išsi-
lavinimą, kalbanti rusų, lietuvių
anglų, lenkų kalbomis, vairuojanti,
turinti dokumentus, ieško senelių

priežiūros darbo naktimis arba rytais
iki 12 val. pietiniuose rajonuose. Va-
lymo darbų nesiūlyti. Tel. 773-387-
7232.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią savai-
tės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

CChhiiccaaggoo,,  IILL

Õirdies ir kraujagysliû
ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 25

SIÙLO DARBÂ

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age.
Call Jacob 847-980-0906

IEŠKO DARBO

Reikalingas žmogus dirbti
ofise. Privalo laisvai kalbėti

angliškai. 
Tel. 708-906-3041

Romanas Borisovas 
III įgulos narys

2008-12-10
Tarp riaumojančių, kaukiančių

ir įsiutusių platumų

Jachta ,,Ambersail” pabėgo iš
,,riaumojančių” keturiasdešimtųjų į
ramesnes trisdešimtąsias. Tačiau tre-
čiojo etapo kapitonui, jaunystėje tu-
rėjusiam Riaumonio pravardę, dar
gali tekti užsukti į tas ,,riaumojan-
čias”, viskas priklausys nuo orų. Iš
dabartinės jachtos padėties tiesiau-
sias kelias į Adelaidę eina lanku ir
siekia maždaug 44 lygiagretę. Nors
būna, kad tiesiai arčiau, o aplink
greičiau. 

Pasak ,,Tūkstantmečio odisėjos”
plaukimo programos vadovo ir V eta-
po kapitono Simono Steponavičius,
,,riaumojančiomis” pietų keturias-
dešimtosios platumos vadinamos dėl
to, kad pasižiūrėjus žemėlapyje ma-
tyti, jog žemiau 40-osios lygiagretės
labai mažai žemės – tik Pietų Ame-
rikos gabalas, Naujoji Zelandija ir
keletas salų. 

Palei Antarktidą besiformuojan-
tys ciklonai lyg traukinys keliauja iš
vakarų į rytus niekur neužkliūdami
ir sukeldami tose platumose stiprius
vėjus ir bangas, kai viskas aplink
riaumoja. Todėl keturiasdešimtąsias
platumas ir vadina ,,riaumojančio-
mis” (angl. ,,roaring”). Svečiai į jas
užsuka nedažnai, čia pakliūva gero-
kai mažiau žmonių nei, pavyzdžiui, į
audienciją pas Popiežių.

S. Steponavičius sako, kad pietų
penkiasdešimtosios platumos dar
linksmesnės, vadinamos ,,kaukian-
čiomis’’ (hauling), o šešiasdešimto-
sios – ,,įsiutusiomis” (furious). Tai
dėl to, kad jos yra arčiau ciklonų cen-
trų, o ten vėjai dar stipresni, vanduo
ir oras šaltesni. „Kaukiančiomis’’
platumomis bangas skros penktojo
Odisėjos etapo įgula, tik tai bus jau
ne Indijos, o Ramusis vandenynas. 

Ten, kur šiuo metu plaukia „Am-
bersail”, yra nutįsęs žemyninis šel-
fas, netoliese yra Kergueleno archi-
pelagas, tiesiai ,,ant kurso” New
Amsterdam ir St. Paulio salos. Vie-
noje yra karinė bazė, o kitose nuolat
gyvena pingvinai, jūros liūtai, ruoniai
ir kitokie meilūs gyvūnėliai.

2008-12-11
Su jachta aplink pasaulį per

visas po ,,svietą” išsibarsčiusias
lietuvių bendruomenes

Jei šio plaukimo nebūtų, tai būti-
nai reikėtų sugalvoti kažką pana-
šaus. Sumanymas aplankyti pasaulio
lietuvių bendruomenes, visiems mi-
nėti Lietuvos vardo tūkstantmetį
toks puikus, kad jį įvertinti galėsime
tik praslinkus kuriam laikui. 

Kažką panašaus prieš daugelį
metų padarė Varšuvos universiteto
studentai. Keliaudami jachta aplink
pasaulį, jie kiekviename uoste imda-
vo telefonų knygą, ieškodavo pavar-
dės Kovalski ir skambindavo jam. To-
liau viskas organizuodavosi savaime.
Tik viename uoste teko ieškoti va-
riacijų – Koval, Kovalevski... 

Mūsų, aišku, ne tiek, kiek lenkų,
bet keliaujant po pasaulį didelių
problemų niekad neturėjau. Esu net
buvusių ,,meilių” sutikęs. Lietuvių,
kaip tų žvirblelių, yra visur... 

Tuo įsitikinome Cape Town, at-
vykę pakeisti ,,Ambersail” antrosios
įgulos. Gyvenome… lietuvių viešbu-

tyje. Mūsų geroji fėja, viešbučio sa-
vininkė Sigita, pasirodo, yra Vilniaus
Mažojo teatro aktoriaus Sigito Rač-
kio duktė. Be jos pagalbos tikrai ne-
būčiau galėjęs įgyvendinti Klaipėdos
mažlietuvių prašymo – aplankyti dai-
lininko Prano Domšaičio kapą Cape
Town. Šis garsus menininkas savo
dienas užbaigė tolimoje Pietų Afri-
koje. Kai su Sigita išsiaiškinome, kur
reikės važiuoti ir atvykome į vietą,
kapinių prižiūrėtojas (tipiškas šios
profesijos atstovas, tik juodaodis)
mums iškart paaiškino, kad rasti ka-
pą bus didžiulė problema. Bet gavęs
iš Sigitos 100 randų (vietiniai tugri-
kai), iškart pakeitė nuomonę. Kapi-
nių knygose staigiai radome visus
reikalingus įrašus. Jis su savo pika-
pu net pavežė mus beveik iki kapo.
Gražios, senos kapinės, primena
laikus, kai Pietų Afrikoje dar buvo
baltųjų valdžia. Atgulė čia Pranas
Domšaitis po didžiule akmens plokš-
te ir tuo visiems laikams simboliškai
sujungė Klaipėdą ir Cape Town. Du
Gyvenimo uostus – pirmąjį ir pas-
kutinįjį. 

Bus daugiau.

Romano Barisovo akvarelė iš kelionės su ,,Ambersail”.

Atkelta iš 3 psl.
Bet ar Lietuva ką nors laimėjo iš

kelionės? Manyčiau, kad taip. A.
Lukašenka sutiko priimti prezidentę,
nors žinojo, kad ji viešai kalbės apie
skaidrius rinkimus ir kitus jam ne
itin malonius reikalus. Tai reiškia,
jog apsilankymo norėjo, jį vertino.
Gal jaučiasi atskirtas, gal nori paro-
dyti, kad pas jį atvyksta ES šalių pre-
zidentai. A. Lukašenka nėra senti-
mentalus žmogus, moka įvertinti sa-
vo veiksmų pasekmes. Kitaip nebūtų
taip ilgai išlikęs valdžioje. Bet vei-
kiausiai jis laikys prezidentės apsi-
lankymą draugišku gestu. O tai gali
būti naudinga.

ES nori skatinti demokratinius
procesus Baltarusijoje, atitinkamo-
mis aplinkybėmis ir gerinti santy-
kius. Natūralūs kandidatai tai daryti
yra Lenkija, Latvija ir Lietuva. Su
Rusija rimtai flirtuojanti Lenkija tam

neskirs pirmenybės. Latviją tenkintų
tarpininko vaidmuo, kuris turėtų ir
ūkinių pranašumų. Lietuva gali su-
vaidinti šį vaidmenį ne blogiau už
Latviją.

Lietuva seniai nori būti diplo-
matiškai aktyvi, net puoselėjo visiš-
kai nerealias vadovaujančiojo regione
iliuzijas. Dabar galima užsiimti
konkrečia, apčiuopiama, su ES sude-
rinta diplomatine veikla. Nereikėtų
pražiopsoti progos, nors sėkmės už-
tikrinimo nėra.                     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.

Naudinga prezidentės kelionė

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Užsienio lietuvių vaikams – Žalgirio mūšiui
skirtas piešinių konkursas

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia piešinių konkursą „1410 –
Žalgirio mūšis”, kuriame kviečia dalyvauti 4–12 metų užsienio lietuvių
vaikus. Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes: 4–7 metų ir  8–12 metų.

Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, krei-
delėmis, pieštukais ir kt., formatas ne didesnis nei A3. Kiekvienas dalyvis gali
pateikti po vieną darbą.

Darbus prašome siųsti paštu iki 2010 m. lapkričio 30 d. adresu: Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui.
Konkursui „1410 – Žalgirio mūšis”, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius,
Lietuva

Laimėtojai bus apdovanoti Užsienio reikalų ministerijos atminimo dova-
nomis. Geriausi kūriniai bus rodomi ministerijos tinklalapyje  www.urm.lt. 

LR URM Užsienio lietuvių departamento info

Danguolės Šeputaitės-
Jurgutienės ,,minties peizažai”

Jau šį šeštadienį, spalio 30 d.
dailininkė Danguolė Šeputaitė-Jur -
gutienė pakvies į savo parodą Cle -
veland lietuvius. Šv. Kazimiero para-
pijos didžiojoje salėje atidaroma jos
darbų paroda ,,Mintys ir atminimai”,
kurią surengti padėjo Akademinis
skautų sąjūdžio Cleveland skyrius.

Parodos pavadinimas neatsitikti-
nis. Dailininkė sako, kad ežero pa -
krantėje West Bloomfield priemiesty-
je netoli Detroit,  ji gyvena  tarsi tarp
dviejų pasaulių – svetingosios Ame -
rikos ir legendų apipintos Lietuvos.
Ten ją dažnai aplanko mintys ir atsi-
minimai apie seniai paliktą tėvų
žemę, kuriai meilę savo širdyje ji
nešioja visą gyvenimą.

Danguolę, pasirinkusią gana pro -
zišką chemikės profesiją, visą laiką
traukė menas. Tad, baigusi ,,rimtuo-
sius mokslus” ji 1972 m. pradeda gi -
lintis į dailės paslaptis (Oakland Co -
mmunity College, Birmingham-
Bloom field Art Association, MI). To
negana. 1975–1977 tobulina savo me -
no žinias Didžiojoje Britanijoje (Uni -
versity of London). 

Baigusi studijas Danguolė 1977
m. pirmą kartą ryžosi savo darbus
pateikti žiūrovams. Kas dabar be sus -
kaičiuos, kiek tų parodų – asmeninių
ir bendrų – buvo, kiek jose pelnyta
įvairiausių apdovanojimų, kiek dro-
bių nutapyta per tuos metus. Vien
šiuo metu Dan guolės darbai rodomi
net keturiose parodose.

Danguolės kūryba – tai pačios
autorės vidiniai išgyvenimai, išreikšti
judriais, kintančiais potėpiais. Jos
plastiškos abstrakcijos turi daug vi -
dinės energijos. Žiūrint į jas atrodo,
kad jos juda, kinta, banguoja. Dan -
guolė sako esanti ,,minties peizažų”
ta pytoja. Ją domina simbolių forma ir

semiotika. Dailininkė sako, kad jos
kūrybai artimi kažkada Jurgio Jan -
kaus pasakyti žodžiai: ,,Atrodo, kad
tarp realybės ir tarp to, kas anapus,
griežtos ribos nėra”. 

Autorės kūrybos esmę sudaro
neišsenkantis gėrėjimasis gamtos do -
vanojama spalvų gausa. Į abstrakcinį
sprendimą vedanti kompozicija pa -
ženklinta gamtinių, nerėkiančių spal -
vų derme. Kompozicija pritvinkusi
spalvotomis spiralinėmis linijomis,
apskritimais, ovalais. Kad ji – gamtos
vaikas, D. Jurgutienė prisipažįsta ir
knygoje ,,Šiuolaikinė lietuvių dailė
JAV: dabarties dialogai”: ,,Mėgstu va -
sarą išeiti į gamtą, atsigauti nuo stu -
dijos darbų. Peizažas pulsuoja, ban-
guoja, turi savitą ritmą, kaip muzi-
ka... Tokiais pojūčiais pasipildžiusi
imu darbuotis studijoje. Kuriu vidu-
jinius ‘minties peizažus’, įtakojama
ką tik matytų vaizdų.”

Menininkė nėra atsidavusi vienai
kuriai technikai. Tarp jos darbų gali-
ma pamatyti ir tapytus, ir akvarele
lietus kūrinius, kolažo, mišria techni-
ka atliktus darbus.  Nors kūryba už -
si ima jau daug metų, ji nebijo ekspe -
rimentuoti, jai vis dar įdomu įvai -
rovė, vis dar kyla noras išbandyti ne -
žinomą techniką.

,,Mintys ir atsiminimai” – paroda
iš dabarties ir praeities. Dailininkė su
atvykusiais žiūrovais mielai dalinsis
savo mintimis, kūryboje išsakytais
pra radimais ir atradimais. Tegul šis
atviras pasidalijimas nuteikia at vy -
kusiuosius  gėriui ir grožiui. O dai -
lininkei D. Jurgutienei norisi  pa -
linkėti kūrybinės sėkmės.

Laima Apanavičienė

„Mokslas yra svarbiausias
dalykas”

Pokalbis su VGTU Garbės nariu Leonu Maskaliūnu
Šių metų rugsėjo 21 d. Vilniaus

Gedimino technikos universitete (VGTU)
iškilmingame senato posėdyje už nuo-
latinį rūpestį ir paramą universiteto
studentams Leonui Maska liūnui
suteiktas VGTU Garbės nario vardas. 

Leonas Maskaliūnas 1927 m.
gimė Rokiškyje, vėliau pasitraukęs į
Vokietiją ir JAV, baigė Inžinerijos-
statybos fakultetą University of Illi -
nois, Urbana-Champaigne. Dau giau
kaip 25 m. metus dirbo statybos ben-
drovėse įvairiose šalyse. Vado vauja
arba dalyvauja daugelyje lietuvių or -
ganizacijų JAV.

Sugrįžęs iš Vilniaus Leonas Mas -
kaliūnas pasidalijo kelionės įspū -
džiais ir mintimis apie savo veiklą. 

– Už ką Jums buvo suteiktas
Vilniaus Gedimino technikos
universiteto garbės nario var-
das?

– Kaip universiteto oficialiame
rašte rašoma, už paramą universiteto
stu dentams. Lietuvos studentus,
ypač našlaičius, kuriems sunku mo -
ky tis, remiu jau nuo 2001 m. Yra stu-
dentų, kurių tėvams atimtos tėvų tei -
sės ir jie negauna jokios paramos.
Gal vojau, kaip padėti pasiryžusiems
studijuoti. Nusprendžiau įkurti fon -
dą, kiekvienais metais skirti jam po
10,000 dolerių ir iš fondo palūkanų
mokėti studentams stipendijas. Da -
bar fonde yra 90,000 dolerių. Moka -
me po 400 dolerių per metus kai ku -
riems VGTU Statybos ir Aplinkos in -
žinerijos fakulteto studentams (10 sti-
pendijų Statybos ir 5 Aplinkos in ži ne-
rijos studentams). Tai nėra di de lė sti-
pendija, bet tiesiog parama stu di juo-
jantiems. Mokslas yra svarbiausias
dalykas, kurio niekas negali atim ti ir
kurio naudą jie pajunta vė liau. 

– Ar neremiate studentų,
kurie norėtų studijuoti arba pa-
sitobulinti užsienyje, pvz., Jung-
tinėse Valstijose?

– Yra tokia galimybė. Esu Tautos
Fondo tarybos narys. Mes duodame
stipendijas Vilniaus, Kauno, Klaipė -
dos, Šiaulių universitetų studentams
(maždaug trisdešimt stipendijų per
metus). Bet tai nebūtinai našlai -
čiams. Taip pat teikiame vienkar -
tines premijas iki 10,000 dolerių. Kai
kuriuos studentus remiame ir Jung -
tinėse Valstijose. 

– Kokią paramą Lietuvai dar
organizuojate, kokioje veikloje
da lyvaujate? 

–   Esu Medininkų pilies atstaty-
mo fondo iniciatorius ir valdybos pir -
mininkas nuo 1992 m. Šio fondo tiks -
las – rinkti aukas Medininkų piliai
atstatyti, įtraukti Lietuvos bei išeivi-
jos jaunimą į pilies atstatymo darbą.
Atstatytą pilies bokštą pritaikyti
kultūrinėms reikmėms, rengti kon-
certus, istorinius vaidinimus. Dabar
bokštas jau atstatytas, reikia tik už -
dengti stogą. 

Dar esu Lietuvos partizanų glo-
bos fondo pirmininkas. 1995 m. įkur-
tas Fondas renka aukas buvusiems
partizanams, partizanų ryšininkams
šelpti. Jis taip pat remia buvusius
partizanus, ypač sergančius, invali -
dus; remia žuvusių partizanų šeimas;
gyvų ir mirusių partizanų vaikus,
siekiančius aukštojo mokslo Lie -
tuvoje. Fondo motto: „Padėkime Lie -
tuvos partizanams. Jų beliko vos keli
šimtai”. 

Iš viso skirta pašalpų beveik už
600,000 dolerių. 

Parengė Gediminas Mikelaitis

Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė. ,,To-
liau visko”, 1997. Miko J. Šileikio III
premija.

Iškilmingame VGTU senato posėdyje už nuolatinį rūpestį ir paramą univer-
siteto studentams Leonui Maska liūnui (dešinėje) suteiktas VGTU Garbės nario
vardas.                              Leono Maskaliūno asmeninio albumo nuotr.

Dailininkė Danguolė Šeputaitė-Jur-
gutienė prie savo kūrybos darbo iš
ciklo ,,Jubiliejus 750”.

D. Jurgutienės asmeninio 
albumo nuotr. 

Atkelta iš 11 psl.       Prezidento
biografijoje. Bet ir vėl – tai turėtų
būti visos tautos, o ne valdžios vyrų
rūpestis, nes visi mes turime savo
silpnybių. Žiūrėk, dar kas nors susi-
manys paminklus Stalinui ar Hit-
leriui pastatyti. Nesakau, kad tai blo-
gai, tik kam to reikia – nejaugi mes
savų niekšų neturime?

J. G.: Nejaugi Jums tikrai niekas
nerūpi?

K. K.: Kodėl nerūpi? Paskaity-
kite mano biografiją Seimo interneto

svetainėje ir ten rasite, jog „Jau ne
pirmus metus veikia K. Komskio lab-
daros ir paramos fondas, kuris plėto-
ja ne tik kultūros projektus, bet ir
padeda nelaimės ištiktiems žmo-
nėms, remia įvairius švietimo projek-
tus, gyventojų iniciatyvas bei sti-
pendijomis nuolat skatina gabius
krašto studentus”.

J. G.: Ačiū už atvirumą, linkime
geros kloties. Labai gražu, kad Jūsų
aitvarai padeda nelaimės ištiktiems
žmonėms.

Kovos įkarštyje
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TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Neteko Tau sugrįžti į
Numylėtą
Tėviškę – Uteną,
Gudeniškes, –
Amžina Tėvynė taip
Anksti netikėtai
Priglaudė Tave.
Meilė Lietuvai, lietuviškai
Dainai, buvo lyg gintaras
Išmestas iš Baltijos jūros,
Tavo širdin.

2010 m. lapkričio 5 d. sueina trisdešimt metų, kai Viešpaties
pašauktas užbaigė šios  Žemės Kelionę mano mylimas vyras

A † A
muzikas MYKOLAS CIBAS

Velionio prisiminimas gyvas širdyje. Šviesiam jo atminimui,
šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 5–8 dienomis Lietuvoje – Ute-
noje ir Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyne –
Putnam, CT.

Nuoširdžiai prašau gimines ir draugus prisiminti a. a. My-
kolą savo maldose, kad Viešpats suteiktų Jo sielai šviesą.

Su malda
žmona Eufemija Cibas-Steponis

A † A
MINDAUGUI JANKAUSKUI

mirus, gilią užuojautą reiškia žmonai IRENAI su šeima
ir kartu liūdi

Danutė, Liutaveras, 
Gražina ir Saulius Siemaškos

PADĖKA

A. A. 
EUGENIJUS VILKAS

2010 m. rugsėjo 4 d. į amžinybę iškeliavo mūsų mylimas
vyras, tėvas ir senelis. 

Nepajėgdama kiekvienam asmeniškai padėkoti, prašau
priimti mano ir visos šeimos nuoširdžiausią padėką: Šv. Ka-
zimiero parapijos klebonui Tomui Karanauskui ir mūsų my-
limam kun. Antanui Saulaičiui, SJ už šv. Mišias ir palydė-
jimą į kapus, Jūratei Venckienei už vestą rožinį, visiems
skautams, skautėms ir akademikams, stovėjusiems garbės
sargyboje, choro vedėjui Viktorui Raliui ir visiems giedoju-
siems bei grojusiems laidotuvių metu, ypač Antanui Poli-
kaičiui, Vitai Vilkienei, Aleksui ir Mariui Vilkams, Gyčiui ir
Viktorui Jogams. Dėkojame ir mūsų visiems anūkams –
grabnešiams. 

Širdingiausia padėka visiems, visiems bet kokiu būdu
pareiškusiems  užuojautą, užprašiusiems šv. Mišias už velio-
nio sielą, aukojusiems Šv. Kazimiero parapijos statybos fon-
dui, Vydūno fondui ar skautų organizacijai, taip pat už at-
siųstas gėles.

Dėkingi liūdintieji Irena Vilkienė ir visa šeima

Iš New York ,,Operetės”
choro praeities: 1969 m. ba-
landžio 19 d. New York ,,Ope-
retės” choras po 50 metų ju-
biliejinio koncerto, kurio metu
buvo atlikta komp. Br. Budriū-
no kantata ,,Lietuvos šviesos
keliu”. Pirmoje eilėje: akompa-
niatorius muz. Juozas Stankū-
nas; iš kairės: choro dirigentas
ir vadovas Mykolas Cibas; so-
listas Vaclovas Verikaitis, solis-
tė Irena Stankūnaitė ir muz.
pianistas Aleksas Morzinskas.
Po koncerto chorą sveikino
Lietuvos operos solistė P. Vincė
Jonuškaitė-Zaunienė (pirma iš
dešinės). 

Mykolo Cibo nuotr.

A † A
KOSTAS NORVILA

Po trumpos ligos iškeliavo į amžinybę 2010 m. rugsėjo 12 d., su-
laukęs 90-ties metų.

Gimė Žemaitijoje, baigė Švėkšnos gimnaziją. Studijavo Dotnu-
vos akademijoje ir Vilniaus universitete miškininkystę.

Liko žmona Juzė, sūnus Algis su žmona Dana, anūkai Gintas,
Nika ir Austė, dukra Danutė su vyru Peter, anūkas Robertas; bro-
lienė Ona Norvilienė su gausia šeima, dr. Algis, Gražina, Stasys,
Kęstutis, Liusytė ir Vitas su šeimomis. Monroe, MI liko kito brolio
vaikai Vita  ir Minas, pusseserė Joana, seserėčia Nijolė su vyru Ken-
neth ir dukra Marija; brolienė Elena Liaukuvienė ir dukra Lilė,
seserėčia Sniegė  ir Juozas Masiuliai, dukros Irutė ir Nida.

Liūdinti šeima

A † A
EUFROZINĖ MACKEVIČIUS

PADREZAITĖ
Mirė 2010 m. spalio 23 d., sulaukusi 88 metų amžiaus.
Gyveno Denver, Colorado, anksčiau Brighton Park.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugiau nei 60 metų.
Nuliūdę liko: vaikai Zigmantas su Chistine, Audrey Schultz; Mi-

lita Barba ir Jūratė su John Storm; anūkai Lisa ir Irene Schultz, Mi-
chael su Susan Mackevicius, Kristy Ann su Phillip Angus; proanū-
kiai Hunter Schaltz, Maximillian Angus ir Lauren Elizabeth Mac-
kevicius.

A.a. Eufrozinė buvo žmona a.a. Antano ir močiutė a. a. Jason
Mackevicius.

Ji priklausė šauliams, Brighton Park Namų savininkų bendrijai,
buvo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios choro
narė.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 28 d., nuo 4 val. p. p. iki
8 val. v. Alliance (Gaidas-Damid FD) laidojimo namuose, 4330 S. Ca-
lifornia Ave, Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 29 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10  val. ryto bus aukojamos šv. Mišios
už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Eufrozinė bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt.: Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440, 
arba 708-822-4604
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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

,,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.

Maloniai kviečiame savo atvykimu paremti ,,Draugą” 

Bilietus užsisakyti galima ,,Draugo” admi nistracijoje tel. 773-585-9500 Auka – 60 dol.

��ALIAS kviečia į F. Vaitkaus 75-
jų skrydžio metinių minėjimą spalio
29 d., penktadienį, 7:30 val. v. Pa -
saulio lietuvių centro didžiosios salės
va karinėje dalyje, Lemont. Bus ro do -
mas Jono Čepo ir Stasio Dargio su -
kurtas dokumentinis filmas „Vie nas
per Atlantą”, skirtas antrojo lietuvių
skrydžio per Atlanto vande ny ną lėk-
tuvu „Lituanica II” jubi liejui. 

��Vėlinių apeigos Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
ny čioje vyks spalio 31 d. lietuviškų šv.
Mišių metu. Apeigos prasidės žva ku -
čių uždegimu 10:15 val. r. (15 min.
prieš šv. Mišias). Lapkričio 1 d. – Visų
šventųjų diena – privaloma šventė
ka talikams. Tą dieną lietuviškos šv.
Mi šios Švč. Mergelės Marijos Nekal -
tojo Prasidėjimo baž ny čioje prasidės
10 val. r.

��Iškilmingas Lietuvių Fondo ru-
dens pokylis ,,Menas ir muzika” vyks
šeštadienį, lapk ričio 6 d. Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 th Street Le-
mont, IL. Programoje: 5:30 val. p. p.
– kokteiliai (Fondo salėje); 6:30 val. v.
– Lietuvių Operos ir kapelos ,,Biru
Bar” (India na polis) koncertas (Fondo
salėje); 7:30 val. v. – va karienė, LF
sti pendijų įteikimas, meno parodos už-
darymas ir šokiai (PLC po kylių salė-
je). Vietas iki lapkričio 1 d. galite užsi-
sakyti LF raštinėje tel. 630-257-1616
arba el. paštu  admin@ lith fund.org.

��Lapk ričio 7 d. po lietuviškų šv.
Mišių 11:30 val. r. Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
Mozerio salėje vyks paskaita, kurią
skai tys Violeta Rutkauskienė. Po
paskaitos – pabendravimas, pietūs.
Rengia parapijos lietuvių choras. Tel.
pasiteiravi mui 773-627-2137. 

��Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
sklypų savininkų draugija kviečia
lietuvių visuomenę lapkričio 7 d. 1
val. p. p. prisiminti ir pagerbti miru-
siuosius. Prie Steigėjų paminklo
padėsime vainiką. Dalyvaus kapinių
direktorius prelatas Jonas Kuzins -
kas, Skly pų savininkų draugijos na-
riai, garbės sargybą eis jūrų ir sausu-
mos šaulių rin ktinių nariai. 

��Sekmadienį, lapkričio 14 d., 12
val. p.p. Pasaulio lietuvių centras
ruošia madų parodą ,,Įspūdinga po -
pie tė”. Vietas galite užsisakyti tel.

630-655-2485 (Regina Griškelienė)
arba tel. 708-857-8332 (Janina Rui -
bytė). Bi lie to kaina –35 dol. 

��Moterų klubas ,,Alatėja”  lapk -
ričio 27 d. 6 val. v. kviečia į Balzeko
lietuvių kultūros muziejų, kur bus
švenčiamas klubo 5 metų gimtadie-
nis. Vietas užsisakyti prašome iki lap-
kričio 15 d. tel. 708-205-8742.

��Ateitininkijos 100-metis Čika -
go je bus švenčiamas š. m.  lapkričio
25–28 dienomis. Programoje – iškil -
mingos šv. Mišios Švento Vardo kate-
droje, kultūrinė, akademinė progra-
ma ir pokylis ,,Chicago Marriott
Downtown Magnificent Mile” viešbu-
tyje. Kviečiame iki lapkričio 14 d. už -
siregistruoti specialiai šventei sukur-
toje svetainėje www.100metis.ateitis.
org. 

��Lituanistinės mokyklos ,,Ąžuo -
liukas” vaikai, tėveliai ir mokytojai
spalio 30 d., šeštadienį, nuo 9:30  val.
r. kviečia visus atvykti į Lakes Park,
7330 Gladiolus Dr., Fort Myers, FL,
kur vyks Helloween šventė. Tel. pa -
siteiravimui  239-440-5036.

��Lapkričio 14 d., sekmadienį, po
sekmadieninių pietų, 3:30 val. p. p.,
Lietuvių klube, 4880 46th Ave.,
North St. Petersburg, FL 33714. vyks
populiariosios muzikos atlikėjos Ro -
mos Mačiulytės iš Lietuvos kon cer -
tas. Surinktos lėšos bus skiriamos
Lie  tuvių Fondui.

��ŠALFASS suvažiavimas vyks
lapkričio 20 d., šeštadienį, Lietuvių
klube, 877 E. 185th St., Cleveland,
OH. Pradžia – 11 val. r. Darbotvarkę
rasite tinklalapyje www.salfass.org
Lietuvių klubo salėje tą patį vakarą
koncertuos estradinės muzikos atli -
kėja Roma Mačiulytė. Bi lietus galite
užsisakyti tel. 440-669-4145 (Rūta).
Tel. pasiteiravimui 216-531-8318. 

��Lietuvos Respublikos garbės
kon sulės Daivos Čekanauskaitės-Na -
varrette pristatymas vyks lapkričio
21 d., 12 val. p. p. Šv. Kazimiero para-
pijos salėje, 3855 Evans St., Los An -
geles, CA 90027. Rengėjai – Los An -
geles lietuvių organizacijos. Įėjimas ir
vaišės nemokamai.

IŠ ARTI IR TOLI...

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

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

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

Tel. 708-349-0348.

JAV LB Kultūros tarybos pranešimas
JAV LB Kultūros taryba praneša, kad skelbtas trumpametražinio filmo

konkursas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti nesusilaukė
užtenkamai dalyvių ir todėl atšaukiamas. Konkursui skirti apdovanojimai bus
panaudoti kitų metų kultūrinei veiklai tęsti.

Konkurso vertinimo komisija – Laurence Kardish, MoMa muziejaus šiuo-
laikinio meno vyr. kuratorius, New York, Tomas Krasauskas, Prahos kino mo-
kyklos (Prague Film School) steigėjas ir vienas direktorių Rimvydas Petraus-
kas, Vilniaus universiteto Senovės ir Viduramžių istorijos katedros profeso-
rius – pasiūlė, kad būtų pažymėtas Mato Drukteinio sukurtas filmas ,,Žal-
giris”, turintis meninę vertę ir atitinkąs istorinę tiesą. JAV LB Kultūros tary-
ba M. Drukteiniui paskyrė 1,000 dol premiją.

Matas Drukteinis gyvena Vilniuje (Lietuva). Jo sukurtą filmą galima
pamatyti interneto svetainėje: http://www.youtube.com/zalgiriofilmas.

Filmas bus parodytas Philadelphia, PA 2010 lapkričio 14 dieną per
Philadelphia Žalgirio mūšio minėjimą, o po to ir kituose JAV miestuose.

Aldona Page
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

Šeštadienio popietę, lituanistinėms pamokoms pasibaigus, Lemonto Mai-
ronio lituanistinės mokyklos mokytojos, mokytojai, administracija ir pa dėjėjai
mokėsi naudotis naujuoju mokyklos tinklalapiu. Naujasis Maironio lituanis-
tinės mokyklos tinklalapio adresas – maironis.org. Tinklalapyje patalpintos
namų darbų užduotys ir informacija apie mokyklą.

Lemonto Maironio lituanistinė mokykla veikia šeštadieniais nuo 9 val. r.
iki 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre. Mokyklą lanko vaikai nuo priešdar -
želinio am žiaus. Mokykloje yra besimokančių lietuvių kalbos klasės. Mo kyklos
direktorė Svajonė Kerelytė.

Nuotraukoje: mokytojai susipažįsta su naujuoju mokyklos tinklalapiu.
Živilės Ramašauskienės nuotr.

Prelato Igno Urbono 100 metų jubiliejus
bus švenčiamas gruodžio 5 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. 
PLC didžiojoje salėje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439. 

Vietas galite už si sakyti pas Vandą Gvildienę: tel. 630-271-9136. 

Poky lyje dalyvaus Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė
ir LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius

Arvydas Daunoravičius.
Muzikinę programą atliks akordeonininkas Martynas Levickis.


