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Vyriausybė palikta likimo valiai 

Gedimino Kirkilo Vyriausybė atsidūrė krizėje. Eltos nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 10 d. (Balsas.lt) 
— Konservatoriai premjero Gedi
mino Kirkilo mažumos Vyriausybę 
palieka likimo valiai. Socialdemok
ratų vadovui prabilus apie pirmalai
kius rinkimus, A. Kubilius tokią gali
mybę vadina gera, bet sunkiai įgy
vendinama, rašo „Kauno diena". 

Tėvynės sąjungos taryba beveik 
vienbalsiai nusprendė, kad partijos 
Seimo frakcija neturi pratęsti arba 
atnaujinti anksčiau su socialdemok
ratais pasirašytų susitarimų. 

Pasak dienraščio, oficialiai įvar
dijami argumentai - auganti korupci
ja, valstybės institucijose kuriami sa
vi klanai, stabdomas Valstybės sau
gumo departamento (VSD) ir bendro
vės „Dujotekana" reikalų tyrimas. 

Tėvynės sąjungos pirmininkas 
Andrius Kubilius buvusius susita

rimus su socialdemokratais pavadino 
išsisėmusiais ir nebereikalingais. 

Jis tvirtino, kad mažumos Vy
riausybės ateitis priklausys nuo jos 
darbo ir pastangų išgyventi. „Mūsų 
manymu, dabar jie gali dirbti ir be 
mūsų paramos, nes liberalcentristai 
yra paskelbę, kad sudaro strateginę 
partnerystę su socialliberalais", — 
aiškino konservatorių vadovas. 

Beje, konservatoriai nemano, 
kad nutraukę paramą turi atsisakyti 
Seime gautų postų, pastebi dienraš
tis. 

Pasak A. Kubiliaus, jeigu Vyriau
sybė imsis svarbiausių darbų, kurių 
sąrašą jai pateikė konservatoriai, ji 
tam tikrais atvejais gali tikėtis de
šiniųjų pritarimo. „Kad nebūtų tie 
metai iki rinkimų visiškai tušti", — 
pridūrė politikas. 

Konservatoriai pasiūlė iki kitų 
metų sausio įkurti Specialiųjų tyri
mų tarnybos (STT) padalinį, kuris 
kontroliuotų partijų finansavimą, 
sutvarkyti rinkimų kampanijų ir 
partijų finansavimo tvarką, priimti 
kovos su korupcija įstatymus, pagal 
kuriuos būtų tikrinama, ar valdinin
kai gali pagrįsti pajamas. 

Iki šių metų spalio reikalaujama 
suderinti planą kaip bus baigtas VSD 
reikalų tyrimas ir pertvarkyta ši 
institucija. Taip pat greičiau išspręsti 
dvigubos pilietybės klausimą, priimti 
Teismų įstatymo pataisas. 

Be to, konservatoriai nori, kad 
Ignalinos atominės elektrinės antro
jo bloko uždarymas būtų atidėtas iki 
bus pastatyta nauja elektrinė. 

Tuo tarpu premjeras G. Kirkilas 
po konservatorių sprendimo ėmė kal
bėti apie pirmalaikius rinkimus, tei
gia dienraštis. Pasak G. Kirkilo, tai 
„gal ir būtų geriau, jei tai įmanoma -
padarysime". Premjero ir socialde
mokratų partijos pirmininko teigimu 
jo vadovaujamai partijai pirmalaikiai 
rinkimai būtų palankūs, nes ji šiuo 
metu pirmauja pagal reitingus. 

Savo ruožtu A. Kubilius tokį sce
narijų laiko geru, bet sunkiai įgyven
dinamu. Mat prezidentas Valdas 
Adamkus yra pareiškęs, kad pirma
laikių rinkimų neremia, o Seime var
gu ar atsirastų reikalingas skaičius 
tokią idėją palaikyti galinčių parla
mentarų. 

Politologas Algis Krupavičius 
mano, kad nepaisant,konservalorių 
atsitraukimo, mažumos Vyriausybė 
turi realias galimybes išsilaikyti iki 
kitų Seimo rinkimų, tačiau jai teks 
tapti kur kas lankstesnei, nei buvo. 

Šiame 
numeryje: 

•Sveikatos klausimais. Oda 
— žarnyno atspindys (p. 2) 
•Lydi šventadienis (p. 3) 
•I. Vilimienė: Turime dau
giau laiko, negu mokame ji 
išnaudoti (p. 4) 
•Grįžimas į namus (p. 5) 
•Lietuvių telkiniuose. 
Festivalio pažiba — šakotis 
(p. 8) 
•Prelato M. Krupavičiaus 
vaikystė (4) (p. 9) 
•APPLE „paragavus", 
norisi daugiau (p. 10) 
•Čiurlionio galerija pražy
do gimtinės spalvomis (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

R. Berankis — „US Open 
varžybų nugalėtojas 

/ / 

Vilnius , rugsėjo 10 d. (BNS/ 
„Draugo" info.) — Septyniolikmetis 
lietuvis Ričardas Berankis iškovojo 
didžiausią karjeros pergalę. Tenisi
ninkas iš Lietuvos laimėjo „Grand 
Slam" serijai priklausančio JAV atvi
rojo čempionato jaunių varžybas. 

New York mieste lietuvis, finale 
sugaišęs mažiau nei valandą, 6:3, 6:4 
vakar patiesė lenką Jerzy Janowicz. 

„Jo pergalė logiška. Kiek žinau, 
Ričardas treniravosi su geriausiu pa
saulio tenisininku Roger Federer, bu
vo puikios formos. Todėl neabejojau, 
kad jei neatsitiks didelių netikėtumų 
ir nesukliudys sveikatos problemos, 
jis bus čempionas", - aiškino Lietu
vos teniso sąjungos prezidentas Liu
tauras Radzevičius. 

Sis sezonas R. Berankiui buvo 
sėkmingiausias per karjerą. Į New 
York R.Berankis atskrido laimėjęs 
Kanados pirmenybes. 

Ričardas Berankis. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 
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Seimo narė 
teisinasi dėl 
antivalstybinių 
veiksmų 

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) — 
Valstietė liaudininke Irina Rozova 
pirmajame Seimo rudens sesijos po
sėdyje apgailestavo dėl nesusiprati
mų, kilusių po jos dalyvavimo Bal
tijos rusakalbių atstovų konferenci
jos Taline. 

„Aš gailiuosi, kad dėl nepakan
kamos darbo parlamente patirties aš 
nesilaikiau būtinų formalumų — ne
paprašiau Seimo vadovybės leidimo 
vykti į konferenciją. Ir jeigu vadovy
bė tai laikys rimtu pažeidimu, aš pa
sirengusi atsakyti", — iš Seimo tri
būnos kalbėjo I. Rozova. 

Jos teigimu, visoje žiniasklaidoje 
nuskambėjusioje istorijoje yra tik 
vienas teisingas faktas — ji iš tiesų 
dalyvavo konferencijoje, tačiau tiki
na nepasirašinėjusi jokio laiško Ru
sijos prezidentui Vladimir Putin dėl 
rusakalbių teisių. 

Žiniasklaidoje skelbta, kad Tali
ne rugpjūčio pabaigoje susirinkę Bal
tijos šalių rusakalbių atstovai laišku 
kreipėsi į Rusijos prezidentą V Putin 
ir Europos institucijas, prašydami 
apginti rusakalbių teises Baltijos ša
lyse. Skelbta, kad laišką pasirašė ir 
20 Lietuvos piliečių, tarp kurių bu
vusi ir I. Rozova. 

Po tokių pranešimų Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjungos tary
ba nusprendė pavesti VLPD frakcijai 
svarstyti I. Rozovos tolesnės narys
tės frakcijoje klausimą. 
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Oda - žarnyno 
atspindys 

Drjsčiau nesuabejoti, kad jūs ir 
jūsų artimieji norite turėti sveiką ir 
gražią odą ir stengiatės pasirūpinti 
tuo, kad į veidrodi pasižiūrėti būtų 
malonu. Taigi, kaip žarnyno būklė 
gali paveikti odos sveikatą ir kokios 
paprastos priemonės gali padėti? 

Spalvos pakitimai 

Organizmas - vientisa sistema. 
Todėl ir žarnyne vykstančius proce
sus iš dalies galima vertinti pagal 
odos ir gleivinių būklę. Tikriausiai 
visi girdėjote posakį, kad liežuvis -
virškinamojo trakto veidrodis. Jei jo 
gleivinė padengta apnašomis, jei joje 
yra vadinamasis geografinis piešinys 
arba opelių ir 1.1., visada galima įtar
ti, kad virškinamoji sistema veikia ne 
taip, kaip norėtųsi. O dabar žvilgtelk-
it | veidrodį ir paskaitykit, ką apie 
žarnyno, tiksliau - apie visos virški
namosios sistemos, atspindį gali 
pasakyti jūsų oda. 

Pirmiausias ir bene svarbiausias 
simptomas, kurį turi žinoti visi, yra 
susijęs su kepenų ir tulžies pūslės 
būkle. Dėl tam tikrų priežasčių 
išsivysčius mechaninei tulžies takų 
obstrukcijai (pavyzdžiui, įstrigus 
tulžies pūslės akmenėliui, papildo
mam dariniui spaudžiant tulžies 
takus), susirgus hepatitu, sergant kai 
kuriomis kraujo ligomis, dėl kurių 
yra raudonieji kraujo kūneliai, oda ir 
gleivinės gali įgauti gelsvą ar net 
intensyviai geltoną atspalvį. Pasi
reiškus šiam simptomui, nedelsdami 
kreipkitės į gydytoją. Yra vienas 

„bet". Kai kuriais atvejais gelta gali 
būti netikra. Esant tikrai geltai, 
pagelsta ir oda, ir gleivinės, esant 
netikrai geltai, pavyzdžiui, ilgą laiką 
vartojant karotinais papildytų maisto 
produktų (kasdien geriant morkų 
sulčių ir pan.), oda gali įgauti gelsvą 
atspalvį būtent dėl karotinų poveikio, 
tuo tarpu gleivinėms atspalvio pakiti
mas šiuo atveju nebus būdingas. 

• Odos patamsėjimas: Gali su
kelti kelios ligos bei virškinamojo 
trakto pakitimai: kepenų cirozė, 
cukrinis diabetas, padidėjęs geležies 
kaupimasis kepenyse. 

• Tamsios rudos spalvos dėmės 
ant lūpų bei pirštų (kartu su pilvo 
skausmais): Peits-Egers sindromas, 
dauginiai polipai plonojoje žarnoje. 

• Hiperpigmentacijos (tamsesnės 
odos) dėmės kūno odoje: Esant lėti
niam mitybos nepakankamumui, 
pavyzdžiui, malabsorbcijos sindro
mui, kai sutrinka maisto medžiagų 
pasisavinimas iš žarnyno. 

• Blyški oda: Vienas iš maža
kraujystės požymių, viena iš maža
kraujystės priežasčių - nepakanka
mas geležies pasisavinimas arba 
kraujavimas iš virškinamojo trakto. 

Spuogai spuogeliai... 

Sutrikus virškinimui, ypač dėl 
žarnyno mikrofloros pakitimų, odoje 
gali atsirasti spuogų. Šių nemalonių 
„liudininkų" gali atsirasti ir tuomet, 

i?Z 

Sutrikus virškinimui patariama valgyti daugiau vitaminų turinčio maisto. 

Oda gali igauti gelsva atspalvi dėl karot ino, esančio ir morkose poveikio. 

jei vartojate pernelyg daug saldu
mynų ir pernelyg mažai „sveiko 
maisto". Šiuo atveju patarčiau val
gyti daugiau vitaminų turinčių mais
to produktų bei na tūra laus , ter
miškai neapdoroto jogurto, kuriame 
yra reikalingų normaliai žarnyno 
veiklai gerųjų bakterijų. Gerųjų bak
terijų galite gerti ir kapsulių pavi
dalu. Gera žarnyno mikrofloros 
būklė labai svarbi kūdikiams ir 
jaunesnio amžiaus vaikams. Žinoma, 
kad, esant sutrikusiai žarnyno mik
roflorai, vaikus dažniau kamuoja 
atopinis dermatitas. 

Kaip „valyti" 
žarnyną 

Reikėtų tarti keletą žodžių ir 
apie liaudyje populiarų vadinamąjį 
žarnyno valymą, konkrečiau - apie 
valomąsias klizmas. Netradicinės 
medicinos centrai šį metodą dažnai 
propaguoja kaip labai veiksmingą ir 
net būtiną gerai sveikatai palaikyti. 
Anaiptol. Valydami žarnyną tokiu 
būdu išvalote ne tik tai, kas ne
reikalinga, bet ir gerąsias žarnyno 
bakterijas ir 1.1. Pagalvokite, ar gam
toje kas nors atlieka žarnyno va
lymą? Ar esate kur girdėję, kad koks 
dramblys darytų sau klizmą? Atnau
jinti gerąją žarnyno mikroflorą labai 
sudėtinga, o štai tokių drastiškų me
todų padariniai jums atsilieps. Gal
būt jūs patirsite virškinimo sutri
kimų, galbūt paūmės kai kurios ligos 
ir teks daug kartų minti gydytojų 
slenksčius, kol sutvarkysime tai, ką 
sugriovėte. Jei norite išvalyti orga
nizmą, paprasčiausiai vartokite dau
giau skaidulų turinčio maisto: dar
žovių, košių, rupaus malimo duonos 
ir pan. Išvengdami vidurių užkietėji
mo, tikrai pašalinsite nereikalingą 
žarnyno turinį, ir puvimo procesai 
jame tikrai neįsigalės. 

Retesni atvejai 

Yra aprašyta atvejų, kai dėl 
žarnyno kandidozės (Candida grybe
lio išvešėjimo žarnyne, pavyzdžiui, 
po ilgalaikio antibiotikų vartojimo ar 
nusilpus imunitetui) pasireiškė žie
dinė odos eritema (tai odos būklė, 
kuriai esant atsiranda raudonų žiedo 
formos paburkusių dėmių labiau virš 
odos iškilusiais kraštais). Kai kuriais 
atvejais, esant žarnyno parazitozei, 
gali atsirasti į dilgėlinę panašus odos 
bėrimas. 

Kasa ir o d a 

Jei nuolat atsiranda pūlinukų ar 
net vočių, reikėtų susirūpinti tuo, 
kaip vyksta angliavandenių apykaita 
organizme, patartina ištirti gliukozės 

koncentraciją kraujyje. Maža to, 
žmonėms, kurių angliavandenių apy
kaita sutrikusi, t.y. sergantieji cuk
riniu diabetu, kur kas dažniau pa
tiria odos pažeidimų. Visų pirma dėl 
to, kad ji blogiau aprūpinama krauju, 
joje, ypač blauzdų srityje, gali atsir
asti sunkiai gyjančių opų. Be to, šių 
žmonių oda sensta greičiau nei 
sveikų bendraamžių. 

Parengė 
Viktorija Matulevičienė 

„Sveikas žmogus" 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XXIII Eilinė savaitė — Dievo išmintis 

Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas 
ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, 
brolių, seserų ir net savo gyvybės - negali būti mano mokinys. Kas neneša 
savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, norė
damas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, 
ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės 
matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: 'Šitas žmogus pradėjo statyti ir 
neįstengia baigti'. Arba koks karalius, traukdamas i karą su kitu karaliumi, 
pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas dešimt tūkstančių kareivių, pajėgs 
stoti j kovą su tuo, kuris atsiveda dvidešimt tūkstančių?! Jei ne, tai, anam dar 
toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, 
kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys" (C -
Evangelija pagal Luką 14, 25-33). 

Mons. Adolfo Grušo 
pamąstymas 

Žvelgiant i dabartinį Bažnyčios 
gyvenimą ir vis labiau jame plintan
čias tendencijas, gali pasirodyti, kad 
du šio sekmadienio Evangelijos paly
ginimai buvo tinkamai įvertinti ir iš
mokti, gal net šiek tiek perlenkiant 
lazdą. Dabar yra labai daug žmonių, 
sugebančių gerai skaičiuoti išteklius, 
numatyti ir subalansuoti pajamas, 
rasti reikalingų priemonių, kad būtų 
laiku pabaigti kai kurie pradėti dar
bai. Žodis „sponsorius" tapo savotiš
ku slaptažodžiu tiek pasaulietiniame, 
tiek Bažnyčios gyvenime. Juk ir 
sponsoriai nori patekti į dangų. Yra 
vadų, sugebančių suburti pasekėjus 
ir drauge su jais skelbti karą visiems, 
kurie nesutinka su jų nuomone, įsi
vaizduojant, kad prievarta irgi gali 
atnešti išganymą. Vis dėlto nesu įsi
tikinęs, kad tai būtų teisingiausias 
šių dviejų nedidelių Jėzaus palygi
nimų aiškinimas. Tikrąją problemą 
sudaro ne nepakankamas kai kurių 
sumanymų finansavimas, bet tų 
sumanymų tikslai. Prisimenant, kad 
Jėzus kalbėjo apie išankstinius ap
skaičiavimus, veikiau jau reiktų pa
tikrinti, ar priemonės, kurių ima
masi, besąlygiškai atitinka Evange
lijos dvasią. 

Krikščioniškoji išmintis nereiš
kia gabumų, apsukrumo ar sugebėji
mo prisitaikyti prie pasaulio siūlomų 
sąlygų. Lygiai ir tikėjimas nėra susi
jęs su žmogiškomis ambicijomis, o 
dangaus karalystė ne visada reiškia 
milžiniškas statybas žemėje. Pasitai
ko, kad kai kurie „baigti pastatai" 
verčiau galėjo būti ir nepradėti sta
tyti. Būna, kad įvykdyti sumanymai 
iš tikrųjų neturėjo būti net garsiai 
išsakyti. Pastebimas ryškus kon

trastas tarp šio sekmadienio Evan
gelijos baigiamojo pamokymo ir jau 
minėtų palyginimų. Palyginimuose, 
ypač pirmajame, aiškiai kalbama apie 
išlaidas, pinigus, plytas ir akmenis, 
tuo tarpu pabaigoje Jėzus sako: 
kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada 
visos savo nuosavybės, negali būti 
mano mokinys. Gali atrodyti, kad šie 
teiginiai tarpusavyje nesuderinami. 
Manyčiau, jog priemonės, apie kurias 
Išganytojas kalba palyginimuose, 
kaip tik ir yra jo sekėjų sugebėjimas 
atsižadėti nebūtinų dalykų. Viešpats 
kalba ne apie kaupimą, bet apie pra
radimą, ir esminis reikalavimas, no
rintiems sekti Mokytoją - tai pasis
tengti apvalyti save, įvertinti savo 
sugebėjimus taip, kad pirmiausia ma
tytume ir siektume pačių svarbiausių 
dalykų, nes tvirtas tikinčiųjų ben
druomenės pamatas paremtas ne tik
sliais apskaičiavimais, bet nuoširdžiu 
tikėjimu. Žinoma, Dievui priimtina, 
kad yra žmonių, pasirengusių kovai 
už gėrį, už tikėjimą, tačiau kažin ar 
visada gerai suvokiame, kad tam rei
kalingi tinkami ginklai, o pati kova 
neturi būti vedama neteisingomis 
priemonėmis. 

Žvelgiant Dievo akimis, įmano
ma būti nugalėtojais net ir tada, kai 
iš pažiūros pralaimime, jei tik mūsų 
kova turėjo ryšį su Tuo, kuris nuga
lėjo blogį ant kryžiaus, nors visas 
pasaulis tada Jį laikė nugalėtu. Aiš
ku, žmogui nėra lengva tai suprasti ir 
priimti, bet gal kaip tik todėl ir turė
tume prašyti Dievą širdies išminties, 
kad kelio mums neužtemdytų mūsų 
pačių išmintis. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Smerauskas 

Rudens voratinklių 
belaukiant 

Jėzus m^ cz'flsi 

PETRAS KATINAS 

Rugpjūčiui pasibaigus valdantysis „elitas" pamažu sugrįžo į savo 
ministerijas, departamentus ir kitas kontoras. Vos tik grįžęs iš 
atostogų, premjeras Gediminas Kirkilas mažumėlę šeimyniškai 

susikirto su Prezidentu dėl naujojo premjero pasiūlyto ir atkakliai stu
miamo kandidato į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
vadovo postą. Mat senasis šios komisijos pirmininkas Vidmantas 
Jankauskas ėmė žengti „ne į koją" ir nusprendė, kad reikia bent kiek 
apkarpyti Rusijos „Gazprom" tarpininkių, t iekiant rusiškas dujas, 
„Lietuvos dujų" ir liūdnai pagarsėjusios „Dujotekanos" didžiulius pelnus. 
Jankausko komisija liepos mėnesio pabaigoje, patvirtinusi naują gamtinių 
dujų kainų skaičiavimo metodiką, kuri apribojo dujas importuojančių ben
drovių „Lietuvos dujos" ir „Dujotekana" pelno maržą iki 8 proc, susi
laukė ne tik šių bendrovių vadovybės, bet ir premjero nepasitenkinimo. Iš 
Vyriausybės rūmų pasigirdo aimanos, kad Rusijos dujų monstras 
„Gazprom", sužinojęs apie savo dukterinių bendrovių pelno apribojimą, 
baisiai supyks ir eilinį kartą pakels dujų kainą. Tačiau tas kainas 
„Gazprom" vis tiek pakels. Anot „Gazprom" atstovų, šios kainos privalo 
būti europinio lygio. Jeigu jau vokiečiai ją moka, tai privalo mokėti ir 
lietuviai. Net ir broliai baltarusiai. 

Svarbu net ne tai, kad premjeras Kirkilas siekia pasodinti į 
Valstybinės kainų ir energetikos komisijos vadovo kėdę savo mėgstamo 
žaidimo - teniso - partnerį, „Lietuvos energijos" Branduolinės ener
getikos departamento direktoriaus pavaduotoją Darių Celediną. Juk šiaip 
ar taip artėja Seimo rinkimai, o premjeras, kaip socialdemokratų rinkimų 
štabo viršininkas, aišku, rūpinasi, kad kuo daugiau pinigų atsirastų par
tijos kasoje. O jeigu supykdysi kokią nors „Dujotekana", tai ši gali ir 
pinigų kapšą užrišti. 

Bet kam tų rėmėjų nereikia? Bepigu „valstietei" Kazimirai. Anoji 
gavo ir dar gaus didžiausią dalį Europos Sąjungos subsidijų. Draugė 
Kazimira tiesiog prispaudė premjerą Gediminą ir tas didelę dalį ES para
mos pinigų sutiko paskirti žemės ūkiui kelti į neregėtas aukštumas. 
Ūkininkams paremti skirta daugiau kaip milijardas litų kasmet. Kitas 
dalykas, kas tie ūkininkai, kurie gauna tuos pinigus, yra, dar labai ne
aišku. Galima priminti, jog 2007 m. tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio 
naudmenų ir pasėlių plotus skirta apie 760 mln. litų, o Lietuvos kaimo 
plėtros programos priemonėms įgyvendinti 2007-2013 m. numatyta skir
ti net 7,7 mlrd. litų. Sumelė išties įspūdinga. Tad draugei Kazimirai, besi
taikančiai persikelti į Daukanto gatvės Prezidentūros rūmus, pinigų tik
rai netrūks. O jeigu ir pristigs, tai yra ir kitų rėmėjų. Anie pernelyg į 
viešumą nelenda. O tai, kad tuos ES milijardus žemės ūkiui skirsto Nacio
nalinė mokėjimų agentūra, pavaldi Prunskienės ministerijai, suteikia pre
tendentei į prezidentes didžiules galimybes. 

Žinoma, valstietei Kazimirai lengva nebus. Tuo labiau, kad Daukanto 
gatvės rūmų raktų siekia ir premjeras. Suprantama, jis irgi ieško ir randa 
savo partijos finansavimo šaltinių. Nesvarbu, kad jo pažadas atsistatydin
ti lapkričio mėnesį, jeigu nepavyks pažaboti klestinčios korupcijos, lyg vis 
dar galioja. Ir tikriausiai, lapkričio sulaukę, pamatysime, kad jis pažadą 
įvykdė - apkarpė korupcijai sparnus. Juk nei buvęs STT vadovas P Ma
lakauskas faktiškai neaptiko jokių korupcijos pėdsakų aukščiausiosios 
valdžios struktūrose, nei buvęs VSD šefas A. Pocius. Dabar perėmęs kėdę 
iš to KGB rezervininko Pociaus ir paaukštintas už nieko nematymą tas 
pats Malakauskas pasirūpins, kad ir ateityje jokia korupcija nebūtų aptik
ta. Juk tam ir buvo pastatytas ir paties Prezidento palaimintas. 

O čia dar „Tvarkos ir teisingumo" „erelis" Rolandas Paksas dabinasi 
plunksnas. Net veržiasi Amerikon pas mūsų išeivius pamokyti juos tos 
tvarkos ir išaiškinti aniems, kad tik jo dėka Lietuva tapo ES ir NATO 
nare. Nesvarbu, kad jo dvasios tėvai tūno ne Briuselyje ar VVashington. 
DC, o tik už tūkstančio kilometrų nuo Vilniaus. Deja, ne jo vieno. Jokiu 
būdu negalima atmesti galimybės, jog jau užkariavęs sostinę, kartu su 
Stalino saulės nešėjo anūku dar sukels rūpesčių ir galvos skausmų 
daugeliui iš valdančiojo „elito". Jau dabar Vilniaus savivaldybės dango
raižyje vyksta tikras karas ir sumaištis. „Erelio" statytinis, sostinės me
ras Juozas Imbrasas, varo lauk visus neįtinkančius Paksui valdininkus. 
Aišku, sostinės meras Imbrasas yra nulis. Vilnių valdo ir komanduoja jo 
krikštatėvis Paksas. Neseniai rašytojas ir publicistas Valdas Kukulas rašė. 
kad, klausantis Imbraso kalbų, susidaro įspūdis, jog po Vytauto Šustausko 
Lietuvos politikoje nebuvo didesnio nepraustaburnio ir demagogo. 

Taigi, rudeniui prasidėjus laukiame daug Įdomių dalykų. Viena aišku. 
kad Imbraso tipo nepraustaburnių ir demagogų atsiras ir daugiau. Arba 
senieji sugrįš. Juk ne be reikalo „darbietė" Seimo narė Loreta Grauži-
nienė tapo kurjere, lakstančia iš Vilniaus į Maskvą, pas ten tūnanti pasi
vadinusios partija šutvės Įkūrėją Viktorą Uspaskichą gauti instrukcijų. Ir. 
aišku, tas instrukcijas gauna ne vien tik iš jo. 

O žmoneliai, laukdami naujo didelio duonos, pieno produktų, kitų 
maisto prekių, o ypač šildymo sezono, kainų šuolio, jau nekalbant apie 
daugeliui neįperkamus vaistus, nežino, ko griebtis. Anot vieno garbaus 
Kauno pensininko, prieš šį artėjantį brangymetį, o ypač šildymo, sezoną, 
jam kylanti mintis nusišauti. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

Irena Vilimienė: 
turime daugiau laiko, 

negu mokame jį išnaudoti 

Irena Vilimienė 

Didžiausia JAV Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė yra Lemont, IL. 
Ne visi gyvena šioje apylinkėje, bet 
čia tautiečius sujungia lietuviška Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misija. 
Sekmadieniais Į šv. Mišias suvažiuoja 
iš tolimų apylinkių, o po jų dauguma 
pasilieka dalyvauti susirinkimuose ar 
renginiuose. Lemont yra Įsikūrusi ir 
didžiausia šeštadieninė lituanistinė 
mokykla, kurią lanko daugiau nei 
400 jaunų lietuviukų. Visa veikla — 
tiek kultūrinė, tiek visuomeninė ir 
sportinė — vyksta po tuo pačiu — 
Pasaulio lietuvių centro stogu. Čia 
įsikūrusi ir Lemont LB apylinkė, ku
riai sėkmingai vadovauja trečiosios 
bangos tautietė, atvykusi kiek anks
čiau iš Lietuvos — Irena Vilimienė. 

Pirmą kartą Į Ameriką ji atvyko 
1987 m. aplankyti savo tetos. Nuo tų 
metų prasidėjo dažnesnės šeimos ke
lionės iš Lietuvos, kurios užtrukdavo 
iki metų. 1995 m. šeima laimėjo ,,ža
lią kortelę" ir nutarė visam laikui ap

sigyventi Amerikoje. 
Irena Vilimienė yra baigusi Vals

tybini Vilniaus universitetą ir įgijo 
biologės gyd. laborantės specialybę. 
Čikagoje ji dirba šeimos gydytojų 
klinikos laboratorijoje. 

Pirmininkė Irena Vilimienė gali 
būti pavyzdžiu ne vienai LB apylin
kei. Ji suvienijo bendruomenininkus 
— jau anksčiau čia gyvenančius ir 
dirbusius su naujai atvykusiais iš Lie
tuvos. Balsų dauguma ji buvo išrink
ta i Lemont LB valdybą antrajai 
kadencijai (kadencija — dveji metai). 
2006 m. LB XVIII Pirmoje Tarybos 
sesijoje Irena Vilimienė buvo pakvies
ta surengti šių metų LB XVIII 
antrąją sesiją, kuri Įvyks Čikagoje 
rugsėjo 21-23 dienomis. 

Artėjant LB Tarybos sesijai, kal
biname Lemont LB apylinkės pirmi
ninkę ir LB tarybos narę Ireną Vili
mienę. 

— Pagal LB apylinkės narių 
skaičių Jūsų vadovaujama LB 
valdyba yra gausi skaičiumi. 
Išvardinkite valdybos narius ir 
jų pareigas? 

— Lemont apylinkės valdybą su
daro 11 narių. Pareigomis esame pa
siskirstę taip: Rimantas Dirvonis — 
vicepirmininkas, Zita Litvinienė — 
sekretorė, Birutė Kairienė ir Anzel
mas Tursa — iždininkai, Gediminas 
Kairys rūpinasi švietimo reikalais, 
Arvydas Bagdonas — sporto ir jauni
mo reikalais, Milda Tallat-Kelpšienė, 
Julija Liutikienė, Nijolė Grigaliūnie
nė, Nijolė Petrošienė — kultūriniais 
reikalai. LB Lemont apylinkės Socia
linio skyriaus vedėjas yra Romualdas 
Kronas, o ex oficio ryšiams su sporto 
grupėmis vadovauja Kęstutis Ambu-
tas. 

— Kas Jums labiausiai pade
da įgyvendinti planus? Kur glūdi 
veiklos sėkmė? 

— Planus Įgyvendinti, mano 
nuomone, mums padeda glaudus 

Pasaulio lietuvių centro, JAV LB Lemont apylinkės valdybos suruoštoje 
gegužinėje 2007 m. I. Vil imienė viduryje. L. Apancvičienės nuotr. 

ryšys su apylinkės žmonėmis. Bend
ruomenės nariai aktyviai dalyvauja 
renginiuose, remia aukomis, o valdy
ba savo ruožtu stengiasi dirbti kūry
bingai, ieškodama naujų veiklos būdų 
ir formų. 

— Ar į sesijos suvažiavimo 
darbus esate įtraukusi ir dau
giau asmenų, ar remiatės tik 
savo valdybos nariais? Tarybos 
darbotvarkė vyks pagal prezidiu
mo nustatytą tvarką, ar Jūs, kaip 
rengėja, planuojate kultūrinę va
karonę ar kokią staigmeną, su
važiavusiems tarybos nariams? 

— Nors paruošiamojo darbo 
apimtis nemaža, tačiau gausi valdyba 
kol kas susidoroja su visomis užduo
timis, o jei iškyla klausimas, Į juos 
maloniai atsako ir pataria Tarybos 
prezidiumo pirmininkė Danguolė 
Navickienė bei tokią patirtį tokius 
didelius renginius ruošiant turintys 
Teresė ir Algimantas Gečiai iš Phi-
ldelphia. Be to, Vidurio Vakarų apy
gardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė 
ir apygardos valdyba yra pasiruošę, 
reikalui esant, mums ateiti Į talką. 

Penktadieni, rugsėjo 21 d. tary
bos narius pakviesime į susipažinimo 
vakarą Ateitininkų namuose. Ten jo
kios programos nemosime, nes po 
Įtemptos darbo dienos norime su
daryti sąlygas maloniai pabendrauti, 
artimiau susipažinti, tiesiog pailsėti. 
Šeštadienio vakare, rugsėjo 22 d., 
PLC Lemont didžiojoje salėje ruošia
me iškilmingą pokyli su menine pro
grama ir šokiais. Maloniai kviečiame 
ir visuomenę dalyvauti. Siame vakare 
bus reta galimybė pamatyti ir pa
kalbėti su iš visos Amerikos atvyku
siais sesijos dalyviais. Bilieto kaina 
asmeniui — 45 dol. Prieš pokylĮ, 6 

vai. v, Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijoje bus aukojamos Sv. Mišios, o po 
to svečius trumpai supažindinsime su 
Pasaulio lietuvių centru. 

— Kokią savanoriško darbo 
naudą matote visuomenei ir sau 
pačiai? Kokiais principais vado
vaujatės savo gyvenime? 

— Aš turiu puikią šeima, kuri 
yra mano didžiausias ir brangiausias 
turtas ir kuriai skiriu svarbiausią 
dėmesĮ. Turiu mėgiamą darbą -
pagrindinį pragyvenimo šaltini. Jam 
atiduodu didelę laiko dali. LikusĮ 
aukoju visuomeniniam darbui, kuris 
buvo ir yra mano gyvenimo dalis. 

— Ar Jus tenkina dabartinė 
JAV LB veiklos sistema ir kas, 
Jūsų nuomone, keistina? 

— Mano nuomone, JAV LB veik
los sistema yra pakankamai gera. Ži
noma, Įstatuose yra taisytinų punktų 
(pvz., apie rinkimus) ir, manau, kad 
šios Tarybos sesijos metu bus padary
ti tinkami ir tobulesni pakeitimai 
šiose pagrindinėse Lietuvių Bendruo
menės veiklos gairėse. 

Visi mes skundžiamės, kad netu
rime laiko, o iš tikrųjų mes turime 
daugiau laiko, negu mokame jį išnau
doti. Tiek atskiras asmuo, tiek ir visa 
bendruomenė be iniciatyvos, be ku
riamojo užmojo, be patvaraus darbo, 
be plačios tikslo perspektyvos negali 
būti ne tik produktyvi, bet atlikti 
paprastas gyvenimo pareigas. 

— Linkime veikliai LB pir
mininkei Irenai Vilimienei ne
pavargti nelengvame visuomeni
niame darbe, neprarasti inicia
tyvos ir visiems darbams surasti 
laiko. 

Kalbėjosi 
Marija Remienė 

'į^&vrįi&i-'. •• ••&•••• '•••' 
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Grįžimas \ namus 
Minint 125-qsias gimimo metines, rugpjūčio 22 d. Signatarų namuose buvo atidarytas 

Nepriklausomybės Akto signataro prof Mykolo Biržiškos memorialinis kambarys. 

XX a. pradžios Lietuvos valsty
bingumo simbolis Signatarų namai 
Vilniuje Pilies gatvėje. Juose Lietu
vos nacionalinio muziejaus įrengta 
ekspozicija - Lietuvos valstybingumo 
istorija nuo spaudos atgavimo iki 
1918 m. vasario 16-ios. Kelio į ne
priklausomybę istoriją liudija Lietu
vos Nepriklausomybės Akto signata
rų Saliamono Banaičio, Jono Basa
navičiaus, Mykolo Biržiškos, Kazi
miero Bizausko, Prano Dovydaičio, 
Stepono Kairio, Petro Klimo, Donato 
Malinausko, Vlado Mirono, Stanis
lovo Narutavičiaus, Alfonso Petrulio, 
Antano Smetonos, Jono Smilgevi
čiaus, Justino Staugaičio, Aleksandro 
Stulginskio, Jurgio Saulio, Kazimiero 
Saulio, Jokūbo Šerno, Jono Vailokai
čio, Jono Vileišio kultūrinė, visuome
ninė ir politinė veikla. 

ratūros ir istorijos, nemažai ir folk
loristikos darbų. Kaip Vasario 16-
osios akto signatarui, vykdant žemės 
reformą 1920 metais, skirtą sklypą 
M. Biržiška pardavė ir, pridėjęs savo 
lėšų, 1938 metais gimtuosiuose Viekš
niuose pastatė ambulatoriją. Ją, tėvo 
garbei, pavadino Daktaro Antano 
Biržiškos sveikatos namais. Ištrem
tas iš Vilniaus, gyvendamas Kaune 
M. Biržiška nuolat rūpinosi Vilniaus 
reikalais, buvo išrinktas Vilniui va
duoti sąjungos Centro komiteto pir
mininku. 

1944 metais prof. M. Biržiška 
pasitraukė iš Lietuvos. Penkerius 
metus gyveno Vokietijoje. Ten prof. 
Mykolas Biržiška su broliais Vaclovu 
ir Viktoru dėstė Hamburge ir Pin-
neberge veikusiame Pabaltijo univer
sitete. 1949 m. atvyko į Jungtines 

M. Biržiškos anūkai Venta Barauskaitė-Leon ir Vytautas Barauskas. 

* * * 

Muziejininkų tikslas yra siekti, 
kad kiekvienas Signataras turėtų sa
vo, nors ir nedidelę, kertelę šiame is
toriniame pastate. Deja, okupacijos, 
karas, represijos, priverstinė emigra
cija laužė žmonių likimus, naikino jų 
gyvenimo ženklus, o išlikusius dabar 
nelengva surasti. Didelius gyvenimo 
išbandymus patyrusių Vasario 16-ios 
signatarų artimųjų, sugebėjusių 
išsaugoti jiems brangių žmonių nuo
traukas, asmeninius daiktus, norė
tume prašyti perduoti muziejui. Bet 
džiaugiamės, kad jie turimas relikvi
jas sutinka paskolinti, tokiu būdu 
palikdami sau lyg siūleli, siejanti juos 
su artimais žmonėmis. 

Prof. Mykolas Biržiška - išskirti
nė asmenybė lietuvių moksle, kultū
roje ir politikoje. Gimė 1882 metais 
rugpjūčio 24 dieną Mažeikių apskri
tyje, Viekšniuose. Mirė 1962 metų 
rugpjūčio 24 dieną Los Angeles. Lie
tuvos Tarybos narys (1917-1920), 
Vasario 16-osios Nepriklausomybės 
Akto signataras, Vilniaus lietuvių 
(nuo 1921 m. - Vytauto Didžiojo) 
gimnazijos direktorius (1915-1922), 
Kauno (1926-1927) ir Vilniaus (1940-
1944) universitetų rektorius. Nuo 
1905-ųjų, kai atvyko į Vilnių, iki 1922 
m., kai Lenkijos vyriausybės buvo iš 
jo ištremtas, M. Biržiška periodikoje 
paskelbęs apie du tūkstančius pub
likacijų lietuvių, lenkų ir rusų kal
bomis; diegė senas Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės tautinės tole
rancijos tradicijas. Paskelbęs daugiau 
kaip 8,000 mokslo straipsnių; be lite-

Amerikos Valstijas. Nei amžius, nei 
sudėtingos gyvenimo sąlygos neuž
gožė profesoriaus visuomeniškumo: 
Įsitraukė i Los Angeles lietuvių vi
suomenini gyvenimą, buvo Lituanis
tikos instituto Čikagoje narys, brolio 
Vaclovo redaguojamos „Lietuvių en
ciklopedijos" redkolegijos narys. 

* * * 

Džiaugiamės Nepriklausomybės 
akto signataro prof. Mykolo Biržiškos 
anūkų, dukters Onos Barauskienės 
vaikų - Ventos Leon, Danutės Mažei
kienės, Vytauto Barausko sprendimu 
paskolinti muziejui memorialinius 
senelio daiktus. Liepos pradžioje 
daiktai atkeliavo į Signatarų namus. 
Tai baldai, asmeniniai daiktai, nuo
traukos, biblioteka, rankraščių dalis, 
iš viso daugiau kaip 300 vienetų. Mus 
la-bai sujaudino Ventos Leon atvež
tos ir muziejui padovanotos signataro 
Mykolo Biržiškos pomirtinės kaukės 
ir rankos bronzinės išliejos. Nuošir
dus ačiū profesoriaus vaikaičiams 
Ventai Leon ir Vytautui Barauskui. 
Per trumpą laiką muziejaus restaura
toriai didžiąją dali daiktų paruošė 
eks-ponavimui. 

Minint 125-ąsias gimimo me
tines, rugpjūčio 22 d. Signatarų na
muose buvo atidarytas Nepriklauso
mybės Akto signataro prof. Mykolo 
Biržiškos memorialinis kambarys. 
Atidaryme dalyvavę Venta Leon ir 
Vytautas Barauskas pabrėžė visuo
met žinoję ir iš tautiečių pagarbos 
nuolat jautę, koks svarbus Lietuvos 
gyvenimui buvo prof. Mykolas Bir

žiška. „Mes buvome mažo žmogaus 
dideliame šešėlyje", - sakė Vytautas. 
Bet jiems signataras pirmiausiai -
mylintis, rūpestingas, švelnus sene
lis. Spaudos konferencijoje Venta 
sakė, kad ir dabar jaučia šiltą senelio 
ranką, kai juos vesdavo j vaikų dar
želį. Visi trys Mykolo Biržiškos anū
kai gimė jau ne Lietuvoje. 

* * * 

1949 m. Mykolas Biržiška su 
žmona atvyko į JAV po metų apsigy
veno Los Angeles, ankštame dukters 
Onos Barauskienės bute. 1955 m. 
Mykolas ir Bronislava Biržiškos su 
dukros šeima pagaliau įsikėlė į nuo
savą namą. Bet pirmieji metai jame 
buvo pažymėti skaudžių netekčių: 
mirė signataro žmona Bronislava ir 
dukros Onos vyras Kazimieras Ba
rauskas, neteko ir brolio Vaclovo. 
Profesorius anūkams tapo tėčiu. 
Atidėjęs j šalį savo darbus, skubėjo 
baigti redaguoti ir išleisti brolio Vac
lovo veikalą „Aleksandryną". Priėjo 
dirbo ketverius metus, iki paskutinės 
savo gyvenimo dienos, darbą pabaigė 
ir išleido brolis Viktoras. 

* * * 

Į Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataro prof. Mykolo Biržiš
kos sutiktuves Signatarų namuose 
susirinkęs gausus žmonių būrys 
patvirtina, koks svarbus buvo ir yra 
Lietuvai žmogus, kurio gyvenimas 
neatskiriamai susipynęs su neprik
lausomos Lietuvos valstybės atkū
rimu, modernios valstybės istorija. 
Memorialinio kambario atidarymo 
metu dr. Nastazija Kairiūkštytė su 
didele pagarba ir meile profesoriui 
papasakojo apie Mykolo Biržiškos 
santyki su Vilniumi, jo didelę toleran
ciją ir išminti, stengiantis padėti su
gyventi skirtingų tikėjimų ir tautybių 
vilniečiams amžiaus pradžioje, o kar
tu su Vilniaus lietuviais, ginant Lie
tuvos teisę i sostinę Vilnių ir jo didelę 
diplomatinę išmintį. Dr. Vytautas 
Antanas Dambrava prisiminė VU 
rektorių prof. Mykolą Biržišką: lyg 
nebuvo priežasties, bet susitikus rek
torių, jauduliukas perbėgdavo nu
gara. Ambasadorius kalbėjo ir apie 

Mykolas Biržiška 

brolių profesorių Vaclovo, Mykolo ir 
Viktoro Biržiškų didelę draugystę. 
Būdavo, kad diskusijų metu broliai 
susipykdavo, bet, jei kas iš šalies kurį 
užkabindavo, „į jį susmigdavo trys 
barzdos". 

Kitąmet minėsime devyniasde
šimt metų, kai Tėvynės laisvei savo 
išmintį ir triūsą skyrusių dvidešimt 
vyrų pasirašė Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atkūrimo aktą. Ta pro
ga norisi priminti, kad Signatarų na
mai tikisi papildyti savo ekspoziciją. 
Jei tėvynainiai, gyvenantys įvai
riuose kraštuose, turi nuotraukų, 
asmeninių daiktų ar knygų, vienaip 
ar kitaip susijusių su signatarais, -
atsiliepkite. Muziejus mielai įsigytų 
originalus ar bent laikinai juos 
pasiskolintų. 

Muziejaus adresas: 
Signatarų namai 
Pilies g. 26 
LT-01100 Vilnius 
tel./faksas 370+ (85; 231-44-37 
faksas 370+(85) 261-10-23 
elektroninis p. 
signataru.narnai^ lnm.lt 

Meilutė Peikštenienė 
Lietuvos nacionalinio muziejaus 

Signatarų namų vedėja 

Nepriklausomybės Akto signataro prof. Mykolo Biržiškos memorialinio 
kambario atidarymas. 

http://lnm.lt
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS t. : 

r^^yn^^ vj 

Kunigas Ričardas Doveika šventina naująją Seimo posėdžių salę. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Naujasis politinis sezonas 
turėtų būti itin karštas 

Nors ir vasarą politinis gyveni
mas Lietuvoje nebuvo visai nurimęs, 
tačiau jau pirmos rudens dienos lei
džia prognozuoti itin įtemptą naują 
politinį sezoną. Vis dar nepraradome 
vilties atskleisti uždangą, dengiančią 
VSD pareigūno Vytauto Pociūno žū
ties aplinkybes, netrukus prasidės 
mūšis dėl kitų metų biudžeto projek
to, politiniame gyvenime jaučiamas 
už metų vyksiančių Seimo rinkimų 
laukimas ir savotiškas jaudulys. Na, 
bet šįkart apie tai, kas vyko rugsėjo 
pirmąją savaitę. 

Mokslo žinių šventė linksma 
ne visiems 

Rugsėjo pirmąją į mokyklas, uni
versitetus sugrįžo jaunimas. Vargu ar 
kitą kurią dieną miestuose ir kaime
liuose išvysi tiek gėlių, kurias 
spaudžia mergyčių ir berniukų ran
kos. Daug šypsenų, vilčių, deja, taip 
pat ir karčių nusivylimų. Bent jau 
mokytojams, kurie taip ir nesulaukė 
žadėto atlyginimų padidinimo. Švieti
mo ir mokslo ministrė bei premjeras 
atsiprašė, jog Vyriausybė negali įvyk
dyti pažado ir neaiškiai numykė, kad 
galbūt atlyginimai didės nuo Naujųjų 
metų. 

Paradoksalu, Vyriausybė trimi
tuoja apie sėkmingą veiklą ir sėkmin
ga biudžeto Įplaukų surinkimą, bet 
pažadų nesugeba vykdyti. Tuo pat 
metu sėkmingai vykdoma Seimo rū
mų pertvarka, kainuojanti šimtus 
milijonų litų, ministerijos Įspūdingas 
sumas naudoja savo viešiesiems ry
šiams. Mokytojai Lietuvoje išlieka 
viena menkiausiai apmokamų profe
sijų. Skirtingai nuo gydytojų, retas 
mokytojas turi galimybę darbą pagal 
profesiją atrasti užsienio valstybėje, 
veikiausiai todėl Į mokytojų poreikius 
politikai reaguoja vangiai. Deja, tokia 
situacija, regis, mažai jaudina net 
opoziciją. Na, o socialdemokratai, 
kiek suprantu, bando Įgyvendinti 
gudrų planą ir visus atlyginimų padi
dinimus numato kitiems metams, 
prieš pat rinkimus. Viliamasi, kad to
kiu būdu pavyks užsitikrinti valdžią 
dar keturiems metams. 

Sociologinės apklausos kol kas 
jiems palankios - prognozuoja pirmą
ją vietą rinkimuose. Antri turėtų likti 
konservatoriai, kurie jau daugiau nei 

metus tik stebi socialdemokratų veik
lą, atlieka savotišką Vyriausybės as
mens sargybinio funkciją. Tiesa, šeš
tadienį vykusiame Tėvynės sąjungos 
Tarybos posėdyje bandyta keisti san
tykius su socialdemokratais. 

Ar pavyks Tėvynės sąjungai 
išsivaduoti iš stagnacijos? 

Tėvynės sąjungos Tarybos posė
džiui Andrius Kubilius rengėsi ne
ramiai širdimi. Būtent Kubilius vadi
namas pagrindiniu konservatorių pa
ramos socialdemokratams advokatu. 
Pagrindinis jo argumentas - tokia są
junga, nors ir nestiprina konserva
torių partijos, tačiau prisideda prie 
stabilumo Lietuvoje. 

Tačiau kritikai klausia - ar tikrai 
dabartinis stabilumas yra vertybė? 
Vyriausybė dirba vangiai ir negali pa
sigirti jokiais svariais darbo vaisiais. 
Korupcijos lygis, įvairių ekspertų ver
tinimu, tik didėja. Per pastaruosius 
metus nepadaryta praktiškai nieko, 
plėtojant regioninę politiką. Sociali
nių reikalų ir darbo ministerija ak
centuoja tik pašalpas, situacija svei
katos įstaigose tik prastėja, socialinė 
atskirtis visuomenėje nemažėja. 

Piktesni kritikai net tvirtina, jog 
Kubilius Gediminą Kirkilą remia ne 
dėl to, jog mano, kad taip geriau Lie
tuvai, tačiau dėl to, jog premjeras esą 
turi kažkokios Kubiliui nemalonios 
medžiagos, kurią gali paviešinti. No
risi tikėti, jog tokio pobūdžio kritika 
neteisinga, tačiau tikrai keista ma
tyti, kai Kubilius bet kuria kaina 
bando perkalbėti kitaip manančius. 

Vasaros pabaigoje vykusioje Tė
vynės sąjungos sueigoje Giruliuose 
Kubilius perspėjo, jog, jei paramos so
cialdemokratams sutar t is bus nu
traukta, konservatoriams teks prisi
imti už Vyriausybės griūties pada
rinius visą atsakomybę. „Tačiau, jei 
parama bus deklaruojama toliau, 
mums teks prisiimti atsakomybę už 
tai, ką Vyriausybė daro dabar?" - rep
likavo jam kolegos. 

Šeštadienį paaiškėjo, kad Kubi
liaus pozicija neturi pritarimo parti
joje ir Taryba nutarė neatnaujinti pa
ramos socialdemokratų Vyriausybei. 
Tiesa, Kubilius bandė išsiderėti ap
takesnę formuluotę ir ragino Tarybą 
apsiriboti „rekomendacija", o ne 

imperatyvu, tačiau jo siūlymas prita
rimo nesulaukė. Na, o partijos garbės 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
posėdyje kalbėjo itin radikaliai. Jis 
pareiškė, kad partija yra patekusi į 
pelkę, stagnuoja ir, jei nebus radi
kalių permainų, ir toliau silpnės. 

Po karštų diskusijų Taryba nu
tarė nutraukti paramą socialdemok
ratams ir net gi dar kartą nutarė pri
minti premjerui, jog būtina vykdyti 
pažadus. Jei to nesugebi - geriausias 
kelias atsistatydinti. 

Ar konservatorių nutarimas reiš
kia Vyriausybės krizę? Bent arti
miausiu metu - ne. Konservatoriai, 
regis, neketina skubėti reikšti nepa
sitikėjimo premjeru. Tačiau akivaiz
du, jog socialdemokratų Vyriausybei 
bus labai sunku pasiekti, jog būtų pa
tvirtintas kitų metų biudžetas. Ne
bent socialdemokratams pavyktų dėl 
paramos susitarti su darbiečiais. Tai 
gana tikėtina, jei tik socialdemok
ratai sutiktų panaudoti visą savo tu
rimą įtaką, nutraukiant prieš Darbo 
partiją iškeltą bylą dėl sukčiavimo. 

Konservatoriai ir krikščionys 
demokratai dirbs kartu? 

Dar vienas svarbus konserva
torių Tarybos nutarimas - pritarti 
deryboms su Lietuvos krikščionimis 
demokratais, nurodant, jog šios dery
bos turėtų baigtis konkrečiu susita
rimu dar iki Seimo rinkimų. Pasak 
posėdyje kalbėjusių konservatorių, 
patys krikščionių demokratų vadovai 
yra suinteresuoti, jog derybos vyktų 
greitai. Esą kol kas daugiausia dis
kusijų kelia tik tai, kaip turėtų vadin
tis partija, kurią sudarys konservato
riai ir krikščionys demokratai. 

Dauguma Tėvynės sąjungos na
rių, regis, remia sąjungą su krikš
čionimis demokratais. Situacija LKD 
viduje kiek sudėtingesnė. Cia išlieka 
nemažai skeptikų, kurie baiminasi, 
kad sąjunga su konservatoriais esą 
reikš krikščioniškosios demokratijos 
Lietuvoje savižudybę. Tiesa, šie skep
tikai kol kas nesugeba suformuluoti 
alternatyvos ar pasiekti to, kad sava
rankiška LKD vaidintų didesnį vaid
menį valstybės gyvenime. 

Taigi, šiandien TS ir LKD susi
jungimas realesnis nei bet kada 
anksčiau, tačiau neskubėkime, nes iš
lieka nemažai klausimų, kuriais būti
na pasiekti kompromisą. 

II gas kel ias tiesos l ink? 

Darbą pradėjo Gedimino Kirkilo 
iniciatyva sukurta komisija, kuri tirs 
VSD pareigūno Vytauto Pociūno žū
ties aplinkybes. Viliuosi, netrukus su
žinosime, ar ši komisija nuosekliai ju
dės tiesos link, ar paprasčiausiai ban
dys atlikti terapinę funkciją - „esą 
nesinervinki, mes stengiamės". 

Akivaizdu, jog komisijai dirbti 
bus nelengva. Prezidentas ne kartą 
išreiškė savo griežtą nepritarimą to
kios komisijos kūrimui ir yra kiek įsi
žeidęs, jog Gediminas Kirkilas jo nuo
monės nepaisė. Valdą Adamkų ne
ramina, jog tokio pobūdžio komisija 
gali bandyti revizuoti Generalinės 
prokuratūros veiklą, o tai būtų Kons
titucijos normų paminimas. Kita ver
tus, visuomenėje tvyro didžiulis ne
pasitenkinimas tuo, jog prokuratūra 
vangiai tiria labai svarbią bylą, daro 
tai tarsi atbulomis rankomis, igno
ruodama svarbias detales. Susidaro 
įspūdis, kad prokuratūros tikslas - ne 
atskleisti tiesą, bet patvirtinti tą ver
siją, kuri naudinga politikams, ku
riems V Pociūno atkaklumas trukdė. 

Tokioje situacijoje G. Kirkilas su
manė tikrai gudrų ėjimą. Komisijos 
sukūrimas tarsi nubraukia kritikų, 
kurie piktinasi, jog premjeras, pata
rėju priėmęs Albiną Janušką, papras
tai įvardijama kaip asmenį, kurio 
veikla itin domėjosi V Pociūnas, ne
nori, kad būtų atskleista tiesa, teigi
nius. Be to Piliečių Santalka buvo iš
reiškusi ryžtą formuoti visuomeninę 
komisiją, kuri analizuos neaiškias Po
ciūno išsiuntimo į Baltarusiją bei jo 
žūties detales. Premjeras, pakviesda
mas į savo sudarytą komisiją Santal
kos Tarybos pirmininką Joną Kron-
kaitį, tarsi išsklaidė visuomeninės 
komisijos poreikį. 

Pirmasis premjero sukurtos ir 
Vytauto Ališausko vadovaujamos ko
misijos posėdis daug vilčių nesuteikė. 
Pagrindinis jo motyvas - svarstymai, 
kaip dabartinėje situacijoje „Vyriau
sybei išlaikyti veidą"? Ar mums tik
rai tai svarbiausia? Mano įsitikinimu, 
mums reikalinga tiesa ir nesvarbu, 
ar ji palanki premjerui, prezidentui 
ar Arvydui Pociui. Ar tai reiškia, kad 
komisija nereikalinga? Taip teigti bū
tų pernelyg ankstyva. Prisiminkime, 
kad komisijoje dalyvauja ne tik Jonas 
Kronkaitis, bet ir Vytautas Lands
bergis. Tikėtina, kad šie garbingi po
litikai sugebės priversti dirbti net ir 
labiau viešųjų ryšių tikslams sukurtą 
komisiją. 

Šį kartą tiek. Nors nevalia ne
paminėti temos, kuri sudaro svarbų 
foną visam Lietuvos politiniam gy
venimui - derybos dėl rusiškų dujų 
kainų. Išsamiau apie tai — kitos 
savaitės apžvalgoje. 

Dabar gi tenoriu priminti, kodėl 
dujų klausimas toks svarbus. Nes du
jų versle disponuojama pasakiškomis 
pinigų sumomis ir kiekvienas spren
dimas (reguliuoti ar nereguliuoti du
jų kainas) reiškia šimtus tūkstančių 
eurų viena ar kita kryptimi. 

Dėl tokios sumos ne vienas politi
kas ar verslininkas yra pasiryžęs 
kautis, nesijaudindmas dėl naudoja
mų priemonių korektiškumo. 

Prasideda pirmasis naujojo politinio sezono Seimo posėdis. Eltos nuotr 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

RUSIJA 

Popiežius užbaigė vizitą Austrijoje 

Benediktas XVI aukoja mišias. 

Viena, Austrija, rugsėjo 10 d. 
(AFP/BNS) — Popiežius Benediktas 
XVI, sekmadienį užbaigdamas trijų 
dienų vizitą Austrijoje, kurio metu 
griežtai pasmerkė abortus, paragino 
žmones gerbti šventadienius. 

„Dėkingumas ir džiaugsmas šiuo 
metu yra užplūdęs mano širdį. Vi
siems, kurie šiomis dienomis buvo su 
manimi, visiems, kurie prisijungė 
prie mano piligrimystės ir dalyvavo 
mūsų pamaldose, dar kartą noriu pa
reikšti nuoširdžią padėką", — sakė 
popiežius prieš išskrisdamas į Romą. 

Kiek anksčiau žaliais drabužiais 
vilkinčiam popiežiui įžengus į Sv. Ste
pono katedrą Vienos centre, minia 
pradėjo skanduoti „Benedetto! Be-
nedetto!" ir mojavo skarelėmis bei 
nacionalinėmis vėliavomis. 

Per pamaldas, kuriose dalyvavo 
aukšti politiniai ir religiniai vadovai, 
Benediktas XVI pabrėžė būtinybę 
švęsti sekmadienius kaip laisvą die
ną, teigdamas, kad „laisvalaikiui rei
kia susitelkimo" ir kad žmonės, norė
dami tai pasiekti, turi atsigręžti į ti
kėjimą. 

Jis taip pat palietė aplinkosaugos 
temą, paraginęs žmones sekmadie
niais švęsti „padėkos ir džiaugsmo 
dėl Dievo kūrinių šventę, — tuo me
tu, kai kūrinijai dėl žmogaus veiklos 
įvairiais būdais gresia pavojus". 

Po mišių priešais didingą goti
kinę katedrą buvo sukalbėta „Viešpa
ties Angelo" malda. 

Tada popiežius vyko į cistersų 
vienuolyną Heiligenkroice, esančia
me į pietvakarius nuo Vienos, kur 
kalbėjo apie dvasingumo poreikį gy
venime ir palaimino jo vardą skan
duojančią minią. 

Penktadienį atvykęs į tradiciškai 
katalikišką Austriją, kur Bažnyčia 
p ra randa savo narius , Benediktas 
XVI pasmerkė abortus kaip „didelę 
priešingybę" žmogaus teisėms. 

„Pamatinė žmogaus teisė, esanti 
visų kitų teisių prielaida, yra teisė į 
pačią gyvybę", — Hofburge, kur įsi
kūrusi Austrijos prezidentūra, sakė 
jis vyriausybėms nariams ir diploma
tiniam korpusui. 

J is taip pat pasmerkė eutanaziją 
ir paragino Europą išsaugoti savo 
krikščioniškas šaknis. 

Tačiau Austrijos gynybos minis
t ras Norbert Darabos šeštadienį per 
interviu valstybinei televizijai pažy
mėjo, kad Austrijos vyriausybė neke
t ina keisti įstatymo, leidžiančio abor
tus. 

Penktadienį, lyjant smarkiam 
lietui, popiežius taip pat kreipėsi į 
tūkstančius tikinčiųjų vienoje Vienos 
aikštėje, o tada memoriale pagerbė 
Holokausto aukas. 

JAV ketina įsteigti karinę bazę Irako ir 
Irano pasienyje 

New York, rugsėjo 10 d. („Reu-
ters"/BNS) — Jungtinių Valstijų gy
nybos departamentas ketina pasta
tyti karinę bazę Irako ir Irano pa
sienyje, kad užkirstų kelią modernių 
ginklų iš Irano srautui kovotojams ši
itams Irako teritorijoje, pirmadienį 
praneša „The Wall Street Journal". 

Remdamasis generolu majoru 
Riek Lynch, trečiosios pėstininkų di
vizijos vadu, šis įtakingas leidinys 
praneša, kad Pentagonas pastatys 
įtvirtintus blokavimo postus prie pa
grindinių kelių, vedančių nuo sienos 
su Iranu į Bagdadą, ir įrengs rent
geno aparatus bei sprogiosios 
medžiagos detektorius vieninteliame 
oficialiame leidimų kontrolės punkte 
tarp abiejų šalių. 

Bazė bus už keturių mylių nuo 
sienos ir veiks mažiausiai dvejus me
tus. 

JAV pareigūnai pažymėjo laik
raščiui, jog neaišku, ar liks ši bazė po 

bet kurio didelės JAV kariuomenės 
grupės išvedimo iš Irako. 

„Mes turime problemų dėl gink
lų, tiekiamų iš Irano į Iraką. Irano ki
šimasis sudaro mums nemalonumų, 
ir mums reikia jį sustabdyti", — sakė 
laikraščiui R. Lynch. 

Majoras Toby Logsdon, karinin
kas, atsakingas už būsimąjį projektą, 
pranešė leidiniui, kad naujojoje bazė
je bus pastatytos kareivinės, skirtos 
mažiausiai 200 žmonių, kurie galės 
atvykti į ją jau lapkritį. 

Iraniečiai žinos, kad čia yra bazė 
— jiems teks keisti savo planus, o 
kontrabandininkai, vežantys ginklus, 
bus priversti ieškoti naujų kelių", — 
sakė jis „The Wall Street Journal". 

Informacija apie bazę pasirodė tą 
pačią dieną, kai JAV ambasadorius 
I rake Ryan Crocker pateikė JAV 
Kongresui pranešimą apie padėtį ša
lyje. 

E U R O P A 

VARŠUVA 
Iki Lenkijos parlamento rinkimų 

likus 40-čiai dienų, rinkimų kampa
nija prasidėjo itin įnirtingai, ir politi
kai vieni kitus atakuoja be jokių 
skrupulų, rašo dienraštis „Rzeczpos-
polita". Sekmadienį lenkus sukrėtė 
buvusio šalies prezidento Aleksandr 
Kwasniewski ir premjero Jaroslaw 
Kaczynski žodžių mūšis. Kairiųjų ir 
demokratų susivienijimo (KiD) susi
vienijimo vadovas A. Kwasniewski 
Varšuvoje pristatydamas šio bloko 
programą apkaltino J. Kaczynski vy
riausybę autoritarizmu, įstatymų 
laužymu ir demokratijos standartų 
nepaisymu bei menkinimu. 

FRANKFURTAS 
Pirkėjams, kurie tik priėję prie 

parduotuvių kasų prisimena, jog pi-
I niginę pamiršo namuose, Vokietijos 
į parduotuvės pasiūlė naują išeitį — 

atsiskaitymą pirštais. Pirštų at-
, spaudus nuskaitantis ir atitinkamą 

sumą už įsigytas prekes iš kliento 
banko sąskaitos nuskaičiuojantis 

! prietaisas jau plačiai naudojamas Vo
kietijos pietvakariuose esančiose 
maisto prekių parduotuvėse. Šiuo 
metu nauja sistema diegiama ir bui
tinių prekių parduotuvėse, mokyklų 
valgyklose ir net alinėse. 

MASKVA 
Rusijos dujų monopolininkas 

„Gazprom" dujų kainas Europai pir
mąjį ateinančių metų ketvirtį gali 
kilstelti į naujas rekordines aukštu
mas, tokį sprendimą motyvuojant 
tuo, kad mazutas 2007-aisiais brango 
sparčiau nei nafta. Tokią prognozę 
pirmadienį pateikė Rusijos, investici
jų kompanijos „Trojka dialog" eks
pertai. Anot jų, rusiškos dujos Euro
pai netrukus gali pabrangti dešimta
daliu iki 293 JAV dolerių už 1,000 ku
binių metrų. Tačiau jei mazuto kai
nos išliks aukštumose, tikėtina ir dar 
didesnė dujų kaina — 312 dolerių už 
1,000 kubinių metrų. „Gazprom" 
atstovai tokių prielaidų nekomentuo
ja. 

A Z I J A 

J A V 

WASHINGTON, DC 
Amerikiečiai mano, kad JAV ka

riuomenės vadai sėkmingiau užbaig
tų karą Irake negu prezidentas Geor
ge W. Bush ar demokratų kontroliuo
jamas JAV Kongresas, rodo pirma
dienį paskelbtos apklausos rezulta
tai. Paprašyti atsakyti, kas geriausiai 
užbaigtų karą Irake, 68 proc. ap
klaustųjų nurodė kariuomenės va
dus, 21 proc. — Kongresą ir tik 5 
proc. — G. W Bush administraciją. 
62 proc. amerikiečių — daugiausia 
negu kada nors anksčiau — mano, 
kad karas Irake buvo klaida, o 59 
proc. įsitikinę, kad jis nevertas ame
rikiečių gyvybių. 

ATLANTIC 

KABULAS 
„Al Qaeda" vadas Osama bin La-

den ir Talibano vadovas mula Mo-
hammad Omar yra gyvi ir sveiki, 
pranešė viena antivyriausybinė ka
rinė grupuotė po to, kai Saudo Ara
bijos milijonierius pasirodė naujame 
vaizdo įraše. „Nežinau, kur tiksliai 
jie yra, bet tikrai žinau, kad jie yra 
gyvi ir sveiki", — sakė atsimetėlio 
karo lauko vado Gulbuddin Hekma-
tyar atstovas spaudai Mohammad 
Haroon Zarghoon. G. Hekmatyar, bu
vęs Afganistano ministras pirminin
kas, kovoja su JAV remiama prezi
dento Hamid Karzai vyriausybe, ta
čiau tai daro atskirai nuo Talibano. 

ISLAMABADAS 
Pakistanas pirmadienį deportavo 

į Saudo Arabiją buvusį premjerą Na-
waz Sharif, kuris vos keliomis valan
domis anksčiau grįžo į tėvynę po sep
tynerių išeivijoje praleistų metų, vil
damasis išprovokuoti masinę kampa
niją prezidentui Pervez Musharraf 
nušalinti. Islamabado oro uoste 57 
metų N. Sharif atsisakė atiduoti savo 
pasą, taip išprovokuodamas konflik
tą, dėl kurio į jo lėktuvą įlipo policijos 
pareigūnai. N. Sharif susitarė, kad 
mainais į paleidimą iš kalėjimo, į kurį 
buvo uždarytas dėl kaltinimų korup
cija, pateiktų netrukus po jo nuverti
mo, iki 2010 metų gyvens Saudo Ara
bijoje. 

1-800-775-SEND 
www.a{lanticexpfesscorpxorn 
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Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas | 
lėktuvu i visas pasaulio šalis 

Air Frelght y 
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IAutomobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Pac TruckingJ; 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave 8ridgtview, IL 60455 Ttt. 1 708-S99-9680 
Fax. f 703-S99-96B2 Ttl. 1900-775-7363 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. LOUIS, MO 

Festivalio pažiba - lietuviškas 
šakotis 

DALIUS KEDAINIS. MD 

Rugpjūčio 25-26 dienomis Saint 
Louis mieste, Missouri vyko kasmeti
nis Tautų festivalis. Sis renginys 
kiekvienąkart yra labai įdomus, tu
riningas, spalvingas, pritraukia mi
nias žmonių, ypač daug šeimų su 
vaikais. Renginys skatina domėjimąsi 
kitų tautų papročiais, kultūra, menu, 
virtuve. Kasmet Tower Grove parke 
išsirikiuoja eilės palapinių, skamba 
muzika ir juokas, nosį kutena eg
zotiškų patiekalų aromatas. Renginio 
metu kviečiama pasiklausyti įvairių 
tautų muzikos ir dainų, stebėti šo
kius, ragauti tautinius valgius, įsigyti 
gražių suvenyrų. 

Šiais metais Greater Saint Louis 
LB apylinkės pirmininkės Danutės 
Lasky sumanymu Tautų festivalyje 
dalyvavo ir lietuviai. St. Louis lietu
vių bendruomenę nuoširdžiai atsto
vavo ir puikiai pasidarbavo pati 
Danutė, taip pat Connie Evans, Mera 
Hertel, Mary Butkus ir Sue Urban 
(joms didelis dėkui!). Dailiai suręstą 
palapinę puošė tautinės juostos, 
trispalviai kaspinėliai ir lietuviški 
papuošimai-, ant stalo puikavosi lietu
viškos knygos ir piešiniai, mezginiai 
bei Zigmo Grybino rankų darbo 
medžio drožiniai. Ten buvo ir šakotis, 
atkeliavęs iš New Britain, CT, „Lie
tuviški raguoliai". Šiam lietuviškam 
skanėstui irgi atsirado garbi vieta ant 
stalo. 

Danutė Lasky pasakoja apie Lietuvą susidomėjusioms studentėms iš 
Azerbaidžano ir Mongolijos. 

Populiarusis šakotis, ant jo viršaus 
puikuojasi rūtų vainikėlis. 

Gana nelauktai šakotis tapo įdo
miausia lietuviškos parodos dalimi. 
Daugelis žmonių, sustoję prie lietu
viškos palapinės, teiravosi, kas tai 
yra: ar jis medinis, o gal tai žvakė ar 
tiesiog kepinys. Nuostabą kėlė sodri 
gintarinė raguolio spalva, neįprasta 
forma ir kvapnumas. Žmonės ste

bėjosi, kad dideliam šakočiui iškepti 
reikia iki 100 kiaušinių, kad jis kepa
mas 7 valandas. Raguolio viršų puošė 
rūtų vainikėlis. Daugelis klausė, kas 
yra šis augalas, kokia jo reikšmė mū
sų papročiuose, ar jis valgomas. Pa
sidalinome mintimis apie lietuvių 
tautinius augalus, vestuvinius papro
čius ir liaudies dainose apdainuotą 
rūtų darželį. 

Sis renginys buvo puiki proga 
supažindinti daugelį St. Louis šeimų 
su lietuvišku liaudies menu, kultūra 
ir papročiais. Iš tiesų malonu, kad 
mūsų palapinė susilaukė tiek daug 
dėmesio. Be kita ko, nemažai žmonių 
domėjosi mūsų Greater St. Louis 
Lietuvių Bendruomenės apylinke ir 
jos veikla bei būsimais renginiais. 
Atradome keletą žmonių, kurių šei
mos šaknys yra Lietuvoje ir jie norėtų 
ateityje prisidėti prie mūsų veiklos. 
Tikimės, kad greitu laiku juos ir vėl 
pamatysime! 

Šiame renginyje svečiavosi daug 
mūsų apylinkės narių, aktyviai pa
laikė ir paskatino mus atstovauja
nčias Danutę, Connie, Mera, Mary ir 
Sue. Visi smagiai pabendravome ir 
pabuvome kartu. Vaikai turėjo progos 
padaryti keletą meno darbelių, kartu 
pažaisti ir pasidžiaugti gražia diena 
parke. 

St. Louis Lietuvių Bendruomenė 
džiaugiasi sėkmingu renginiu ir pla
nuoja Tautų festivalyje dalyvauti ir 
kitais metais. 

Beje, š.m. rugsėjo 8 dieną vyko 
kitas panašus renginys ,,Festival of 
Faiths and Cultures", kuriame taip 
pat dalyvavome. Siame festivalyje, 
vykstančiame Illinois, National Shri-
ne of Our Lady of the Snows, lietu
viai dalyvauja jau daugelį metų. Jo 
didžiausias entuziastas visada buvo 
Zigmas Grybinas. Šiais metais ten 
pamatėme ir naujų veidų. Sėkmės 
visiems! 

rr"^Cr^~ r^'-T'do^- . a : L C. - i į . r t :ag r ' r HJin f -^ fc ^ . . a io d t ' r b i n i n k p s kc l i r r^ i GPŠmp • S u p l r h a " Mr- - , i H p r ' f . ! D a n u t p U i s k * ir C o n n i e Evans . 
M a r y Butkus nuotraukos. 
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Prelato Mykolo Krupavičiaus 

PR. JUOZAS MEŠKAUSKAS 
Nr.4 

Jis paaiškino daktarui, kad dėl 
lėšų stokos ir į Kauną atvažiuoti ne
buvo galima. M. Krupavičius rašo, 
kad tada išgirdo kitą daktaro spren
dimą: „Važiuok namo ir mirk. Su to
kiu sprendimu aš jaunas diplomuotas 
mokytojas grįžau j Igliškėlius pas ma
mą." Motina tragišką jo padėti supra
to. „Ji turėjo mylinčią motinišką širdį 
ir ėmė mane gydyti geru maistu ir 
poilsiu." M. Krupavičius, gerai moti
nos maitinamas, sveikatą pataisė ir 
pasijuto žymiai geriau. 

Negalima buvo mokytojo vietų 
mokyklose gauti į Kauno, Vilniaus ir 
Gardino gubernijų mokyklas. Į mo
kyklas mokytojais skirdavo rusų 
įstaigos. Krupavičius rašo: „Tada 
man kilo galvosūkis, kur mėginti įsi
terpti į darbą: Rusiją ar Lenkiją. Mo
tina argumentavo už lenkus: arčiau 
ir katališkiškas kraštas. Rusijos ji 
nemėgo. Vieną gražią dieną į Kauno 
gubernijos mokyklų viršininko kabi
netą atsiradome: aš, Eidukas ir dar 
vienas kolega. Jis pasiteiravo, kokio 
tikėjimo ir kurios tautybės esame. 
Atsakėme: lietuviai, katalikai. Direk
toriaus veidas ir kalbos tonas pakito. 
Direktorius pasakė: 'Argi nežinote, 
jaunuoliai, kad jums mano direkcijoj 
vietų nėra. Įstatymu uždrausta'". 
Laikas buvo labai neramus. 1905 m. 
vyravo revoliucinės idėjos, Lietuvoj 
negaunant mokytojo vietos, M. Kru
pavičius pasiuntė prašymus į Rusiją 
ir Lenkiją. Jam buvo pasiūlytos trys 
vietos į Lenkiją ir viena į Jekate-
rinoslavo apygardą triklasės mokyk
los mokytoju su gera alga. Kilo klau
simas, kurią vietą pasirinkti. Nulėmė 
jo motinos sprendimas — pasirinkti 
mokytojo vietą prie Lomžos. Motinos 
sprendimai rėmėsi tokiais argumen
tais: Lomža yra artima vieta, pigiau
sia bus kelionė ir trečia — katalikų 
kraštas. Pasiūlytos vietos vardas bu
vo Penchratka. 

Prieš išvažiuodamas į Lomžą, M. 
Krupavičius, nuvažiavo pas dr. Šliupą 
pasitikrinti sveikatos. Jo sveikatą ra
do geresnę ir patarė apie metus mo
kytojo darbo nesiimti. M. Krupavi
čius nepaklausė ir išvažiavo. Trauki
niu teko važiuoti iki Lambrun ir ark
liuku į Penchratka. Važiuodamas jis 
stebėjo krašto gamtą, gražius ūkinin
kų trobesius, gražias bažnyčias, 
linksmus žmones. Jis buvo pamiršęs 
lenkų kalbą, o ten buvo mozūrų kraš
tas ir tam krašte žmonės turėjo savo 
tarmę, net ir lenkui buvo nelengva 
susikalbėti. Penchratkos vieta, kur 
buvo įsikūrusi mokykla, buvo didelis 
kaimas, turėjęs arti 1,000-čio gyven
tojų. Mokykla stovėjo už kaimo ant 
kalniuko. Buvo nešvari, apleista. Keli 
kaimo gyventojai, atėję pas Krupavi
čių, sutiko gana maloniai ir žadėjo 
jam didelę pagalbą. Apylinkėj buvo 
lietuvių. Jie šeštadieniais susirinkda
vo pas kurį nors vieną iš jų arba arti
miausiame miestelyje. M. Krupavi
čius rašo: „Pradžios mokyklos moky
tojas Lenkijoje ne tiktai kaimiečių, 
bet ir aukštesnių sluoksnių buvo ger
biamas ir traukiamas į inteligentų 
bendravimą." Lenkai kaimiečiai ir in
teligentai pradžios mokyklos mokyto
jus labai gerbdavo, ypač dvarininkai, 
kurie tautiniame ir kultūriniame gy

venime užėmė vadovaujamas vietas. 
Pradžios mokyklos mokytoją laikė 
lenkybės apaštalu ir pagrindiniu vei
kėju tautinės kultūros srityje. „Jie 
neklydo. Lenkas mokytojas savo 
kraštui daug nusipelnęs. Visai kitaip 
lietuvį mokytoją anais laikais trakta
vo lietuviai inteligentai, kuriems 
mokytojas buvo lyg iki jų nepribren
dęs." „Man pačiam bemokytojaujant 
Lenkijoj bent kelis kartus teko būti 
skaitlinguose pobūviuose pas advoka
tus, gydytojus, teisėjus, dvarininkus 
ir niekur nepastebėjau, kad pradžios 
mokyklos mokytojas būtų laikomas 
už juos žemesnis" - rašo M. Krupa
vičius. 

Lenkų pradžios mokyklų moky
tojai dažnai rengdavo suvažiavimus, 
kuriuose svarstydavo aktualiausius 
reikalus, rusifikacijos, mokyklų nu
tautinimo ir kitas problemas. M. 
Krupavičius tais suvažiavimais do
mėjosi, nė vieno jų nepraleisdavo. 
Lietuviai mokytojai Lenkijoje taip 
pat rengė suvažiavimus, jie taip pat 
domėdavosi ir spręsdavo lietuviškas 
problemas. Lietuviai mokytojai buvo 
sudarę savo mokytojų organizaciją, 
kurios iniciatorių grupėje M. Kru
pavičius buvo vienas iš aktyviausių. 
Krupavičius rašo: „Esu vienas Lietu
vių Mokytojų Sąjungos steigėjų. 
Kiekviename tų suvažiavimų daly
vaudavau, stebėdamas, kokie skirtu
mai tarp mūsų ir lenkų mokytojų 
suvažiavimų." 

1905 m. visos Rusijai priklauso
mos Lenkijos dalies mokytojai nutarė 
sutautinti mokyklą ir iš jos pašalinti 
visa, kas yra rusiška. Garsus tuo at
žvilgiu buvo 21-as mokytojų suvažia
vimas Varšuvoje. Mokytojai dalyvavo 
labai gausiai. Buvo nuvykę ir lietuvių 
mokytojų, bet jau seniau gyvenančių 
Lenkijoje. Jaunesnieji lietuviai, tarp 
kurių buvo ir M. Krupavičius, tam 
pritarė, bet į suvžiavimą nevažiavo. 
Savo pritarimą lietuviai pareiškė sa
vo suvažiavime Zambrovv. Tas suva
žiavimas išmetė iš Lenkijos pradžios 
mokyklų visa, kas buvo rusiška, tai 
yra visai sutautino Lenkijos pradžios 
mokyklą. 

M. Krupavičius, būdamas Lenki
joje, dirbo tarp ūkininkų ir lygino 
lietuvių ir lenkų gyvenimą. Apie Len
kijos ūkininką M. Krupavičius sako: 
„Lomžos apylinkės ūkininkas gero
kai skyrėsi nuo Lietuvos ūkininko. 
Lenkas daugiau dėmesio kreipdavo į 
išorę negu lietuvis. Lenkas ūkininkas 
trobesius laikė švaresnius ir šventa
dieniais vyrai ir moterys rengėsi visai 
miestietiškai." M. Krupavičius Len
kijos ūkininkams stengėsi perduoti 
kas buvo geresnio pas Lietuvos ūki
ninką ir ėmė dėmesin kas buvo geres
nio pas lenkų ūkininką. „Lenkus la
bai skyrė kilmė: bajoras ir valstietis 
arba ne bajoras. Lenkas važiuodavo į 
bažnyčią, melsdavosi ryte ir vakare, 
bet praktiškai jis vedė gyvenimą taip, 
kaip jam buvo patogiau." 

M. Krupavičiui ta mokytojo vieta 
nelabai patiko. Jis panoro iš jos išsi
kelti. Norėjo grįžti į Suvalkus, bet 
ten, kaip lietuvis negavo vietos. Jis 
buvo paskirtas į Rutkų miestelį. Ten 
mokykla buvo geresnė. 

Bus daugiau. 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Kuron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., H k k o r y Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽNAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGARMD 
Illinois Pain institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elg in : 847-289-8822 

M c H e n r y : 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

Palangos botanikos parkui 
110 metų 

Svarbiausio šalies pajūrio kuror
to pasididžiavimas - Botanikos par
kas šj artėjantį savaitgalį minės savo 
110 metų jubiliejų. 

Palangos botanikos pa rkas 
(anksčiau vadintas Birutės, F. Tiške
vičiaus, Palangos parku) yra vienas 
gražiausių Rytų Europoje gamtovaiz
dinio (arba angliškojo) stiliaus parkų 
su ryškiais klasicistinio planavimo 
elementais. Parką Birutės miško 
apylinkėse 1897 m. įkūrė grafas F. 
Tiškevičius (1865-1931). 

Projekto autorius - žymus 
prancūzų kraštovaizdžio architektas 
E.F.Andre (1840-1911). 

Medžių bei krūmų sodinimo dar
bus atliko belgų sodininkas B. de 
Kulon. Parko viduryje pastatyti vo
kiečių architekto Franc Svechten 
(1841-1924) suprojektuoti rūmai 
(dabar Gintaro muziejus). Manoma, 
kad įkūrus parką, čia buvo pasodinta 
apie 500 medžių ir krūmų rūšių. 
Medeliai į Palangą atvežti iš Kara
liaučiaus, Berlyno, kitų Europos bo
tanikos sodų. Dabar vyraujanti parko 
medynų rūšis kaip ir anksčiau yra 
pušis. Drėgnesnėse vietose auga juo
dalksnių ir eglių grupelės. 

Šiuo metu parko plotas 101, 3 ha. 
Medynai užima 60 ha, pievos - 24,5 
ha, gėlynai - 0,5 ha, vandens telki
niai - 1,16 ha. Parko paplūdimys 
jūros pakrante driekiasi 1,5 km., jam 
2003 m. suteiktas Mėlynosios vėlia
vos sertifikatas. Įvairios dangos takai 

Luls Hubert-Noel skulptūra „Re-
beka" Palangos botanikos parko 
roziariume. 
ir keliai tęsiasi 18 km. Parke yra 8 
įvairios paskirties pastatai, 1000 m2 

oranžerija, 7 skulptūros, daug mažo
sios architektūros objektų, įrengtas 
dekoratyvinis apšvietimas. 

Tradiciniai renginiai vykstantys 
parke vasaros metu: Gintaro muzie
jaus terasoje ir Židinio menėje kame
riniai koncertai, poezijos skaitymai, 
pučiamųjų orkestrų koncertai parko 
rotondoje, etnografinės šventės ir kt. 
Palangos botanikos parką per metus 
aplanko apie 0,5 mln. žmonių. 

Bernard ina i . l t 

vtnAfw.draugas.org 
• • • 

„ D R A U G A S 
I n f o r m u o | « , 
„ D R A U G A S " 

f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : 

I š e i v i j o s i r L i e t u v o s 
j u n g t i s ! 

PASLAUGOS 

i"1 A 

G' 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
\MUj, SVEIKATOS IR 
kTYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

http://www.illinoispain.com
http://Bernardinai.lt
http://vtnAfw.draugas.org
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APPLE „PARAGAVUS", NORISI DAUGIAU 
R1TONE RUPAIT1ENE 

Pasibaigus APPLE (Amerikos 
pedagogų talka Lietuvos švietimui) 
vasaros kursams, bendrijos vadovybė 
susirenka aptarti ir įvertinti savo 
atliktą darbą ir pradeda planuoti dar
bus kitiems metams. Toks susirinki
mas — suvažiavimas Įvyko 2007 m. 
rugpjūčio 24—25 dienomis Walling-
ford, CT. 

Naujoji APPLE direktorė dr. Bar
bara Henriąues atidarė suvažiavimą 
ir padėkojo dr. Kari Janowitz už dve
jų metų sėkmingą vadovavimą. Ji 
pasidžiaugė gerai pasisekusiais vasa
ros kursais, kurių bendroji tema 
„Geriausi švietimo įgyvendinimai 
XXI šimtmečiui" susilaukė gero at
garsio. Šiais metais APPLE kursai 
vyko Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Linkuvoje, 
Ventoje ir N. Akmenėje. Jiems pasi
baigus, specialiosios pedagogikos spe
cialistai darbavosi draugijos „Viltis" 
poilsio stovykloje Giruliuose. 

Kadangi pagal Europos Sąjungos 
nuostatus (gaunamą paramą) LR 
Švietimo ir mokslo ministerija gali 
organizuoti mokytojams tik 5 dienų 
trukmės kursus, Vilniuje APPLE tu
rėjo dvi atskiras kursų sesijas. Kur
sus pirmąją savaitę lankė 200 moky
tojų, antrąją — 166. Pirmąją kursų 
dieną buvo pristatyti pereitą vasarą 
APPLE "paskelbto Mokytojų projektų 
konkurso 29 laimėtojai. Jie pasidali
no savo patirtimi ir tuomi padrąsino 
kitus kolegas pasekti jų pavyzdžiu. 
Susidomėjimas buvo didelis. Naujai 
paskelbtam konkursui, kuriame gali 
dalyvauti visi 2007 m. vasaros kur
santai, jau yra atsiųsti du projektai. 
Labai didelį pasisekimą turėjo tiks
liųjų mokslų srauto kursai N. Ak
menėje. Juos lankė 29 mokytojai. Ten 
gyvenantiems mokytojams Vilnius 

gana tolimas ir nelengvai pasiekia
mas. Buvo sulaukta nusiskundimų, 
kad iš ministerijos apie ruošiamus 
kursus jiems vėlai, o kartais ir visai 
nėra pranešama. APPLE kursai, ypač 
liečiantys mokinių su įvairaus laips
nio negaliomis integraciją, toje vieto
vėje yra labai reikalingi. 

Specialios pedagogikos kursams 
vadovavo dr. Kari Janovvitz. Tris sa
vaites jie vyko Kaune (šešiose vie
tovėse) ir po savaitę Šiauliuose, Klai
pėdoje, Panevėžyje, Linkuvoje ir 
Ventoje. Juos lankė per 400 mokytojų 
ir specialios pedagogikos darbuotojų. 
Visos šios vietovės laukia papildomų 
kursų ateinančiais metais. Šiaulių 
universitetas dar tebėra vienintelis 
visoje Lietuvoje, kuris ruošia diplo
muotus specialios pedagogikos moky
tojus. 

„Vilties" stovykloje, kuri įsikū
rusi Girulių pušynuose prie Baltijos 
jūros, poilsiavo vaikai su protine 
negalia ir jų šeimų kai kurie nariai, iš 
viso — 340 asmenų. Dirbo 17 pedago
gų. Nancy Hanssen, San Diego uni
versiteto specialios pedagogikos pro
fesorė, su savim atsivežė net 8 dok
torantes — savanores padėjėjas. Ta
čiau, kaip suvažiavime pranešė Ilona 
Laučienė, APPLE stovykloje pro
gramos koordinatorė, „Vilties" ad
ministracija labai ieško ir prašo pa
dėti surasti tokius specialiuosius pe
dagogus, kurie mokėtų bent šiek tiek 
kalbėti lietuviškai. Jei nereikėtų 
vertėjauti vaikų mokytojams ir tė
vams, būtų sutaupoma daug labai 
brangaus laiko. Šią kvalifikaciją tu
rintys lietuvių kilmes pedagogai, la
bai prašomi atsiliepti internete 
www.applequest.org 

Labai pasisekęs APPLE projek
tas, kuris susilaukė didelio anglų kal
bos mokytojų Lietuvoje dėkingumo, 
kai tarpininkaujant JAV LB Švietimo 

2007 m. rugpjūčio 25 d. APPLE vadovybės suvažiavimo dalyviai iš kairės (1 -
oje eilė): Shirley Sabo, Jane Serbent, irena Stankūnienė, Sue Cohfield. (2-
oje eilėje): Amanda Mulionienė, dr. Barbara Henriques, pirmininkė Irena 
Ross. (3-oje eilėje): Ritonė Rudaitienė, James Brousseau, dr. Kari Janowitz, 
Juozas Karmūza, Ilona Laučienė, Aldona Marijošienė, Katie Hoyle, dr. John 
Baltrus. Algirdo Muliolio nuotr. 

Tarybos pirmininkei Daivai Navic
kienei, tarybos nariams ir Juozui 
Polikaičiui, į 57 mokytojų centrus 
Lietuvoje buvo nusiųsti puošnūs ir 
spalvingai iliustruoti, kietais virše
liais Richard Scarry „Anglų—lietuvių 
kalbos žodynai". Visus 150 žodynų 
savo lėšomis parūpino Amanda ir Al
gimantas Mulioliai, Audronė Gela-
žiūtė Messick, Nancy Hanssen ir 
Jack Vellis. Už persiuntimą sumokėjo 
APPLE. Prieš eilę metų Richard 
Scarry paruoštą „Anglų kalbos žo
dyną" vaikams į lietuvių kalbą 
išvertė Amanda Muliolienė ir jos ko
legos ir, tarpininkaujant JAV LB 
Švietimo tarybai, jis buvo išleistas ir 

naudojamas lituanistinėse mokyk
lose. Šis žodynas labai reikalingas 
Lietuvoje anglų kalbą besimokan
tiems mokytojams. 

Ateinančią vasarą APPLE kursai 
vėl vyks Vilniuje, bet dar nėra aišku, 
kuriuose Lietuvos regionuose. Šian
dien jau žinoma, kad pageidautini 
raštingumo, anglų kalbos, tiksliųjų 
mokslų — matematikos ir specialios 
pedagogikos srautai. Netrukus LR 
Švietimo ir mokslo ministerija šį są
rašą papildys. 

APPLE adresas: P O. Box 
179017, San Diego, CA 92177, tink-
lalapis www.applequest.org 

Čiurlionio galerija pražydo gimtinės spalvomis 

Parodos „Gimtinės spalvos" atidarymas. Tautodailininkai Dalia Kerpauskienė ir Vytautas Pas
tarnokas. Laimos Apanavičienės nuotr. 

LAIMA APANAVICIENE 

Rugsėjo 7 d. Čiurlionio galerija atidarė naują 
sezoną. Penktadieni Įvyko pirmosios šio sezono parodos 
- žinomų tautodailininkų iš Lietuvos - Dalios Ker-
pauskienės (tekstilė) ir Vytauto Pastarnoko (tapyba) 
darbų paroda „Gimtinės spalvos". 

Gausiai susirinkę žiūrovai gėrėjosi D. Kerpaus-
kienės gobelenais. Atlikti jos autorine technika, gobe
lenai traukė žiūrovų akį. Lietuviški koplytstulpiai, gė
lės, ornamentai - tai dailininkės darbų temos. Vieną 
darbą D. Kerpauskienė atvežė specialiai Amerikos 
gyventojams - tai pastatai-dvyniai, kurie New York 
buvo sugriauti teroristų. Parodos dalyviai klausinėjo 
autorę apie jos darbus, žavėjosi jų koloritu. Pasirodo, 
kad autorė daug metų dirbo koloriste tekstilės fabrike. 
Tas darbas davė savo vaisių - ji puikiai jaučia spalvą. 
Jos gobelenai, kuriuos ji daro nuo 1980 metų. patiko 
Čikagos žiūrovams. 

Lankytojus nustebino Vytauto Pastarnoko kūryba. 
Sunku patikėti, kad jaunas menininkas gali taip žavėtis 
etnokultūra. Jo darbuose - lietuviškas kaimas. Ir ne 
šiaip sau kaimas - jo istorija. Žiūrovai ilgai stoviniavo 
prie Vytauto darbų. Jaunesni sakė, kad tai tikra istori
jos pamoka, vyresniems jo darbai priminė gimtąjį kai
mą, kuris liko toli toli nuo dabar gyvenamų vietų. 
Vytautas sako, kad jis piešia tai, ką gerai pažįsta. Jam 
patinka lietuviškas kaimas, jo gamta. Jis domisi Lie
tuvos etnokultūra, tad ir jo drobėse vyrauja šios te-mos. 
Šiemet Vytautas gavo A. Varno premiją, jam suteiktas 
kūrėjo statusas. 

N'emačiusieji parodos gali ją apžiūrėti kiekvieną 
dieną, išskyrus pirmadienj ir antradieni nuo 12 vai. p.p. 
iki 6 vai. v Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago. 

http://www.applequest.org
http://www.applequest.org
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Panevėžys paminėjo 
režisieriaus Juozo Miltinio 

jubiliejų 
Miltinio dramos teatre vyko Pa

nevėžį pasaulyje išgarsinusio režisie
riaus Juozo Miltinio 100-ųjų gimimo 
metinių iškilmingas minėjimas, rug
sėjo 7 d. rašo „Panevėžio balsas". 
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Juozas Miltinis 

Į jį susirinkę režisieriaus moki
niai, pažįstami, bičiuliai sveikino 
šiandien teatre dirbančius aktorius ir 
linkėjo neprarasti gero vardo bei susi
grąžinti žiūrovus. Sveikinimo kalbas 
sakė Miltinio talentui neabejingi 
valdžios atstovai, tačiau nuošir
džiausi buvo Miltinio bičiulių gyvi 
pasakojimai apie režisieriaus ben
dravimo ypatumus, bičiulystę ir ne
tikėtumus, atvėrus jo buto duris. 

20 metų su Miltiniu draugavęs 
rašytojas Tomas Sakalauskas sakė: 
„Monologai - pats didžiausias Milti
nio teatras". Žurnalistas Laimonas 
Tapinas, ištaręs: „Miltinis - gyvas". 
sulaukė griausmingų salės aplodis
mentų. Jo nuoširdus pasakojimas 
apie Miltinį atskleidė, kiek šis žmo
gus turėjo šilumos, bendraudamas su 
jaunystėje sutiktais bičiuliais, ir kaip 
jam buvo svarbus paprastas pašne
kesys, o ne pokalbiai apie globalius 
dalykus. Rašytojas taip pat prisiminė 
pirmąjį susitikimą su Miltiniu, kai 
sugriuvo jo išankstinė nuomonė, kad 
šis žmogus gyvena vien tik savo 
filosofiniame pasaulyje. 

„Pirmajam interviu su režisie
riumi ruošiausi dieną naktį, perskai
čiau ne vieną teatrologijos veikalą ir 
susirašiau klausimus. Tačiau kai 
nuėjau, man jų net neprireikė, nes aš 
turėjau išklausyti jo pasakojimus 
apie ištikimo draugo šuns Arielio ga
bumus", - prisiminė Tapinas. 

Šiltai Miltinį prisiminė ir jo mo
kinė režisierė Nijolė Baužytė, lietu
vių aktorė, dirbusi Prancūzijos sce
nose, Karolina Masiulytė-Paliulienė. 
Renginio metu buvo parodytas Jono 

Čergelio sukurtas filmas Miltiniui 
atminti. 

Parodoje - Miltinio gyvenimas 

Panevėžio kraštotyros muziejuje 
atidaryta paroda „Juozo Miltinio 
portretai", skirta režisieriaus širmo
sioms gimimo metinėms paminėti. 
Nuotraukos paimtos iš Panevėžio 
kraštotyros muziejaus archyvo bei 
Jono Ambraškos, Stasio Povilaičio, 
Antano Gylio albumų. Pastatytas 
Algimanto Vytėno sukurtas Miltinio 
gipsinis biustas. 

Parodoje eksponuojamose nuo
traukose galima išvysti režisierių 
senajame bute Laisvės aikštėje, Pran
cūzijoje, jo vaidintuose ir režisuotu
ose spektakliuose, filmų „Adomas 
nori būti žmogumi" ir „Caro tarnybo
je" scenose, savo aštuoniasdešimt
mečio šventėje ar palinkusį prie kny
gų, susimąsčiusį. Nuotraukose mato
mas tikrasis Miltinis - nerimastin
gas, provokuojantis, degantis ir užde
gantis kitus. 

Miltinis atnešė į Lietuvos teatrą 
universalias kūrybos nuostatas, nau
jus estetinius principus, išugdė 
mokinius ir įkūrė Panevėžio dramos 
teatrą. Režisierius buvo Panevėžio 
miesto garbės pilietis. 

„Panevėžio ba l s a s " 
Aina.lt 

Ž. Moljeras „Tariamasis ligonis" 
(premjera 1950 m.) Rež. Juozas 
Miltinis, dail. Stasys Česlevičius. 
Arganas - Juozas Miltinis, Belina -
Eugenija Šulgaitė. 

MARGUTIS II m 
Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com 

Noriu pranešti giminėms ir pažįstamiems, 
kad profesorius ČESLOVAS MASAITIS mirė 
2007 m. rugsėjo 7 d. Bus palaidotas Putnam, 
Connecticut. 

Liūdesyje Liliana Masaitis 

Mielo mūsų Clevelando Ateitininkų organizacijos nario 
A t A 

dr. ALGIMANTO ČEPULIO 

netekus, kartu liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
RAMUTĘ, dukrą DAINĄ PUTERIENĘ su šeima, sūnus 
RIMVYDĄ, LINĄ ir EDVARDĄ su šeimomis. Jo švelni 
asmenybė liks visuomet su mumis mūsų mintyse. 

Clevelando Ateitininkai 

A t A 
Dr. RIMANTUI VAITĖNUI 

mirus, jo žmonai, seseriai RAMINTAI JACOBS su 
vyru CHRISTOPHER, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Natalija ir Petras Bieliniai 
Duktė Daiva su vyru Jack 

Sūnus Arūnas su žmona Audra 

PADĖKA 
Vydūno fondo ir Mikūnų šeimos vardu nuoširdžiai dėkojame vi

siems aukojusiems A t A Vytauto Mikūno, iškeliavusio i amžinybę 
2007 m. liepos 20 d., šermenų proga. Aukotojai parėmė Vydūno fon
do darbą, kurio vienas iš pradininku buvo A t A Vytautas ir kuriame 
ilgus metus su dideliu nuoširdumu jis darbavosi. Didelis ačiū p. Jo
lantai Mikūnienei, dukrai Daivai bei žentui Jose, kurie pasirinko 
skirti suaukotą $3,085 sumą Vydūno fondui. Aukotojai yra: Halina 
Bagdonienė, Vida Brazaitytė, Vanda ir Antanas Brazdžiūnai, Birutė 
Bulotaitė, Maria ir Vytautas Cerniai, J. ir A. Daugvilai, Danutė ir 
Rimantas Dirvoniai, Irena ir Arūnas Draugeliai, Sofija ir Stasys 
Džiugai, Rita ir Romas Fabijonai, Daina ir Ernie Fricke, Albina ir 
Vytautas Gaižučiai, Jeronimas Gaižutis. R. M. Gaižutis, Laima ir 
Vacys Garbonkai, Liuda ir Vytautas Germanai, Regina ir Rimantas 
Griškeliai, Jan ina Jakševičienė, A. ir L. Jankūnai . Dalia ir Kęstutis 
Ječiai, Sofija Jelionienė, Regina ir Vytas Juchnevičiai, Genė Juo
dikienė, Elvyra Juzėnienė, Aldona Kaminskienė, V Karaliūnas, An
gelė ir Albinas Karniai, Vilūne ir Jus t inas Kirvelaičiai, Irena Kriau-
čeliūnienė, Aurelija ir Kęstutis Kriaučiūnai, Joana ir Jonas Krutu
liai, J ohn Kubilius, I rma Laisvėnaitė, Milita ir Aleksas Lauraičiai, 
Daila ir Juozas Liubinskai, Ramunė ir Vincas Lukai, Raminta ir 
Algirdas Marchertai , Leonas Maskaliūnas, Linas Maskaliūnas, 
Aldona ir Petras Meilai, Irena ir Walter Meilė, Janina ir Sigitas Mik-
naičiai, J an ina ir Ramojus Mozoliauskai, Bronė ir Bronius Nainiai, 
Alė ir Vytautas Namikai, Cynthia ir Rimas Namikai, Gintra ir 
Pranas Nariai, L. ir V Paparčiai, Stella ir Raymond Paškai, Nida 
Petronienė, Audronė Petrušienė, Lilė ir Valentinas Ramoniai, Rita ir 
Antanas Rašymai, Aldona Rauchienė, Vida ir Šarūnas Rimai, Irena 
Rimavičienė, Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, Rima Sell, Raminta ir 
Vladas Sinkai, Irena ir Eugenijus Slavinskai, Dalia ir Liudas Slė
niai, Loreta ir Audrius Sriubai, Laima ir Algirdas Stepaičiai, Ada 
Sutkuvienė, Jū ra tė ir Jonas Tamulaičiai, Dalia ir Algis Urbučiai, 
Sigutė ir Juozas Užupiai, Aldona ir Ramojus Vaičiai, Birutė ir Liu
das Vanagai, Jū ra tė ir Jonas Variakojai, Janina Vienužienė, Birutė 
Vindašienė, B. A. Vitkauskai, L.Vitkauskas, Leopold von Braun ir 
vienas nepasirašęs aukotojas. 

Vydūno fondas 

http://Aina.lt
http://www.wcev1450.com
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• Edmundas ir Marytė Vasiliaus
kai iš Hinsdale, IL dėl kitų įsipareigo
jimų negalės dalyvauti ,,Draugo" po
kylyje, bet atsiuntė 150 dol. auką 
dienraščio leidybai. „Draugo" admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja E. ir M. 
Vasiliauskams už paramą spaudai. 

•Vyresn iųjų l ietuvių c e n t r e 
„Seklyčia" rugsėjo 12 d. 2 vai. p. p. 
tradicinio susibūrimo metu lankysis 
Tėviškės parapijos liuteronų kunigas 
Liudas Miliauskas. Jis pasidalins min
timis apie parapijos .gyvavimą, Lie
tuvą ir savo gyvenimą JAV Kviečia
me dalyvauti. 

• D a k t a r o Jono Šalnos medžio 
išplaukų (šiekštų) skulptūrų paroda 
įvyks rugsėjo 16 d., sekmadieni, 12:30 
vai. p. p. Ateitininkų namuose, 12690 
S. Archer Ave., Lemont. Įėjimas ne
mokamas. Visi maloniai kviečiami. 

•Taut in ių šokių grupė „Lie tuvos 
Vyčiai" kviečia visus įsijungti į šokio 
sūkurį. Visi ruošimės dalyvauti XIII 
Tautinių šokių šventėje Los Angeles 
2008 m. vasarą! 8-12 metų vaikų šo
kių grupės repeticijos vyks trečiadie
niais nuo 6 vai. v. iki 7 vai. v. Pasaulio 
lietuvių centre, 14911 127th Street, 
Lemont apatinėje salėje (valgykloje). 

• 13-18 metų jaunių grupės repeticijos 
vyks ten pat tuoj po vaikų repeticijos. 
Kviečiame visus norinčius šokti ir 
bendrauti atvykti. Registracija vyks 
visą rugsėjo mėnesį. Informacija tel. 
630-243-8113. 

•L ie tuv ių fondo valdyba visus 
maloniai kviečia š. m. rugsėjo 16 d. į 
Lietuvių fondo rengiamą 13-tąjį Gol
fo turnyrą. Kiekvienais metais su
laukiame vis daugiau įvairaus am
žiaus golfo entuziastų, kuriems pa
siūlome gerai paruoštus „Old Oak 
Country Club" (Homer Glen, IL) gol
fo aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuotaiką. 
Dalyvaudami LF Golfo turnyre, Jūs 
paremsite Lietuvių fondą ir lietuvy
bės veiklą. Daugiau informacijos tel. 
630-257-1616 arba tinklalapyje: 

www.lithuanianfoundation.org 

•L ie tuv ių operos choras kviečia 
visus, galinčius dainuoti lietuvius, įsi
jungti į Lietuvių operos chorą ir rug
sėjo 14 d., penktadienį, 7:30 vai. v. 
atvykti į Jaunimo centrą, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Tą vakarą pra
dedame ruoštis naujam šio sezono 
operos spektakliui. Tad laukiame 
naujų dainininkų. 

•ALRK Moterų sąjungos 3 kuo
pa rugsėjo 22 d., šeštadienį, 2:30 vai. 

p. p. kviečia narių susirinkimą Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus aptariami svarbūs reika
lai. Kavutės nebus. 

• S e k m a d i e n į , rugsėjo 23 d., 10 
vai. ryto vyks Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bendruomenės Mi
šios ir tarnysčių mugė. Tai bus vie
nintelės savaitgalio Mišios. Po Mišių 
vyks tarnysčių mugė. Tai graži proga 
pažinti žmones, pasidomėti Misijos 
tarnystėmis bei susipažinti su sava
noriais bei savanorėmis. Kas dėl tam 
tikrų priežasčių šiuo metu nelinksta 
imtis tarnystės, galės pasidžiaugti 
jaunų bei vyresnių įnašu, siekiant, 
kad Misija būtų verta savo globėjo 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio vardo ir 
pavyzdžio. 

• R u g s ė j o 30 d., s e k m a d i e n i , 3 
vai. p.p. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre bus Lietuvių rašytojų draugi
jos 2006 metų literatūrinės premijos 
įteikimas poetams: Irenai Norkaity-
tei-Gelažienei ir dr. Antanui Lipskiui. 
Kartu vyks ir jų meno darbų paroda. 
Maloniai kviečiame atvykti. Ruošia 
JAV Lietuvių rašytojų draugija. 

• B a l z e k o l ie tuvių kultūros mu
ziejus maloniai kviečia Knygos mylė
tojų klubo nar ius į susitikimą-
diskusiją ,,Antano Škėmos apysaka 
'Izaokas'". Apysaka išspausdinta A. 
Škėmos raštų III tome (Čikaga, 
Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas, 1985). Apysakos kopiją gali
ma nusipirkti Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus parduotuvėje. Kaina 
10 dol. Susitikimas vyks šeštadienį, 
spalio 27 d., 7 vai. v. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629). Vaišinsimės 
kava bei vynu. Dalyvio mokestis 5 
dol. Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500 (Undinė Uogintaitė). 

• P a r e m k i t e www.bernardinai. lt 
per Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
fondą. Interneto dienraštis „www. 
Bernardinai.lt" yra įdomus, įvairus, at
viras bei svarbus Lietuvos bei užsienio 
lietuviams, ir ypač krikščionims, leidi
nys. Dabartiniu metu dienraščiui reikia 
visų skaitytojų dėmesio, talkos ir 
paramos, kad jis išliktų ir tobulėtų. JAV 
ir Kanados skaitytojai bei rėmėjai gali 
siųsti čekius ir gauti kvitus už kiek
vieną auką per PLB Fondą (Federal ID 
No. 36-3097269). Čekius rašyti Lithua
nian World Community Foundation 
vardu, pažymint „Bernardinai.lt", ir 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian World 
Community Foundation, PO Box 
140796, Grand Rapids MI 49514-0796. 

Mano mamos brolis Kvėdaravičius Steponas , Mykolo maždaug 
1943-1945 metais išvyko iš Lietuvos. Žinome, kad jis gyveno JAV Jo žmona 
buvo Burbulytė. Steponas Kvėdaravičius kilęs iš Rokiškio raj. Turėjo 
brolius: Juozą, Albertą, Bronių ir seseris Marytę, Stasę, Oną, Julę, Albiną. 
Esu jauniausios sesers Albinos sūnus Vytautas Pastarnokas. Mano mamai 
būtų įdomu sužinoti apie savo brolį arba jo šeimą. Mano tel. Lietuvoje 370-
122-9009. 

Kreipiuosi į Jus su prašymu padėti man susirasti savo giminaičius, 
gyvenančius JAV Mano giminaičių pavardės: Sofija Šatk ina . Michail 
Šmilevič, Genė Šmilevič. Žinančius prašau parašyti adresu: Borisas Ma-
zuch, Krėvos g. 7-2, Kaunas, Lietuva. Iš anksto dėkoju. Borisas Mazuch. 

Lietuvių Verslo Tarybos prczidciuas Antanas G fina 
ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius 

Garbes svečias 

Lietuvos Respublikos 
nepaparastasis ir įgaliotasis 

ambasadorius JAV 

J,E. AUDRIUS BRŪZGA 

DISKUSIJŲ TEMA: 
„Lietuvos it JAV ekonominiai santykiai ~ siekiat, ūksiai ir galimybės 

glaudesniam bendradarbiavimui su JAV verslininkais" 

\v ilkmbrook Bailreotn & Banguti Ccnter 
Vm S.Arcber Aveoue, Wili*m Springs, IL 68488 

Įėjimo kaina su vakariene: $ 35 
Vietų skaičius ribotas 
Apie savo dalyvavimą prašome pranešti telefonu 
312-397-0332, ext. 204 
arba elektroniniu pašų* tbca iteon schi.org 
Čekius, išrašytus 
Lithuanian Business Council vardu. 
prašotne iki spalio 1 d. siųsti adresu: 
21 i E. Ontario Street, Saite 1500 
Chicago.. IL. 60611 

UTHUAMSAN SUStNgSS COUNCH. 
C/o Lietuvos Sesspubfjkos gį»rvsaAwm fcoosuteJa* 

211 E. ONTARIG STREET. SUTTE1S0O 
CHICAGO. !L«0$11 

Lemont apylinkei šiemet patikėta globoti 
JAV Lietuvių Bendruomenės XVIII Tarybos 

antrąją sesiją 
(rugsėjo 21-23 dienomis) 

Hilton viešbutyje,9333 S. Cicero Ave., Oak Lavvn. 
Ta proga rugsėjo 22 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centro didžio

joje salėje sesijos dalyviams ir visuomenei ruošiamas iškilmingas 
pokylis. 7 vai. v. - kokteiliai; 8 vai. v. - šventinė vakarienė. 

Meninę programą atliks „Gabija". Vaišes ruoš kavinė „Bravo". Šoki
ams gros „Kaukas". Bilietų kaina 45 dol. Bilietus galima užsisakyti tel. 
708-974-0591 (Irena Vilimienė). 

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame neeiliniame JAV LB renginyje. 

Tradiciniai rudens lėšų telkimo „Derliaus pietūs" 
Vaikų dienos centras „Šypsniukas" Kazlų Rūdoje šį pavasarį atšventė 

savo veiklos dešimtmetį. Centro direktorė Renata Andriušienė laiške rašė: 
„ ... graži šventė labai pavyko. Visų centro lankytojų ir darbuotojų vardu 
nuoširdžiai dėkojame už mums rodomą dėmesį ir paramą." Organizacija 
„Vaiko vartai į mokslą" palaiko artimus ryšius ir bendrauja su savo remiamais 
centrais. 

Pasibaigė vasaros stovyklėlės ir atostogos. „Šypsniuko" ir kitų dienos cen
trų veikla vėl prasidėjo. Vaikai dienos centruose pavyzdingai prižiūrimi, jie 
ten atlieka namų darbus, mokomi gerų darbų bei įgūdžių, čia randa draugų. 

Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą" tradiciniai rudens lėšų telkimo 
„Derliaus pietūs" rengiami rugsėjo 30 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont. 
Pradžia 12:30 vai. p. p. Visi kviečiami dalyvauti, nes rėmėjų dosnumo 
dėka organizacija galės toliau remti Lietuvos pomokyklinius dienos centrus ir lai
kinuosius globos namus, kuriuos lanko socialiniai remtinų šeimų 
vaikai. Vietas galima užsisakyti tel. 708-301-5881 (Nijolė Nausėdienė). 

Viktutės Siliūnienės nuotrauka, daryta 2007 m. vasara. Šv. Kryžiaus dienos 
centre Vilniuje. 

http://www.lithuanianfoundation.org
http://www.bernardinai.lt
http://Bernardinai.lt
http://�Bernardinai.lt
http://schi.org

