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•Lietuvių telkiniuose.
,,Eichstatter Kurier” apie
Adamkaus apsilankymą (p.
2)
•Rusija mėgins išnaudoti
Seimo rinkimų rezultatus
(p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.4)
•XII teatro festivaliui ar-
tėjant. ,,Važiuojame kitų
pasižiūrėti ir savęs paro-
dyti” (p. 5, 9)
•Mūsų stalui. Itališki val-
giai (tęsinys) (p. 8)
•Baltoji knyga (40) (p. 9)
•XVI tarptautinis sakrali-
nės muzikos festivalis (p.
10)

JAV ambasada: bevizio režimo
teks palaukti

Patvirtinta Lisabonos strategijos programa

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) – Pre-
zidentas Valdas Adamkus pasirašė
dekretą, kuriuo teikia Seimui atleisti
Vytautą Greičių iš Aukščiausiojo
Teismo (AT) pirmininko pareigų pa-
sibaigus įgaliojimų laikui. Tai jau tre-
čiasis V. Adamkaus dekretas dėl V.
Greičiaus atleidimo.

Seimas du kartus atmetė V.
Adamkaus teiktus dekretus. Tąkart
didesnioji dalis parlamentarų teigė
pasigedę šalies vadovo noro tartis,
nepriimtinais vadino šalies vadovo
patarėjų įvardintus argumentus, esą
Seimo funkcija atleidžiant AT pirmi-
ninką, pasibaigus jo kadencijai, tėra
formali.

Vilnius, spalio 1 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos Vyriausybė patvirtino naują
Nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo 2008–2010 m. progra-
mą, kurios tikslas – didinti Lietuvos
konkurencingumą. Pagal Europos
Sąjungos (ES) įstaigų patarimus pa-
rengtame dokumente įtvirtinti eko-

nomikos augimo ir užimtumo skati-
nimo uždaviniai bei priemonės jiems
įgyvendinti.

Naujojoje programoje atsižvelgta
į Europos Komisijos Lietuvai pateik-
tus patarimus skatinti investicijas į
mokslinius tyrimus, naujovių įgyven-
dinimą ir žmoniškąjį kapitalą.

Programoje numatytomis prie-
monėmis siekiama didinti kvalifikuo-
tos darbo jėgos pasiūlą – pertvarkant
švietimo ir profesinio mokymo siste-
mas, užtikrinant jų kokybę ir darbo
rinkos poreikių atitikimą, įgyvendin-
ti mokymosi visą gyvenimą progra-
mą.

Prezidentas
vèl siùlo atleisti
V. Greiçiû

Vilnius, spalio 1 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos galimybės ar-
timiausiu metu gauti bevizį režimą
su JAV yra labai tikra, tačiau prieš
tai būtina atlikti paskutinius forma-
lumus, kurie gali turėti įtakos galuti-
niam sprendimui, teigia Jungtinių
Amerikos Valstijų diplomatė.

JAV ambasados Vilniuje Viešųjų

ryšių skyriaus vadovė Rona Rathod
sakė, jog Baltieji rūmai leidžia sup-
rasti, kad bevizis režimas gali būti
paskelbtas jau spalį. Tačiau ji pažy-
mėjo, kad dar būtina įvertinti atmes-
tų lietuvių paraiškų vizai gauti skai-
čius ir sulaukti, kol Lietuvos parla-
mentas patvirtins pasirašytus tarp-
žinybinius dokumentus.

„Prezidentas George W. Bush pa-
sakė, kad palankaus spendimo gali-
ma tikėtis spalio viduryje. Labai ti-
kėtina, kad bevizis režimas bus, ta-
čiau prieš tai dar reikia atlikti kelis
dalykus”, – sakė diplomatė, pažymė-
jusi, kad nors šie dalykai atrodo kaip
formalumas, jie yra svarbūs.

Pasak jos, nereikėtų pamiršti, jog
JAV pareigūnai dar turi suskaičiuoti,
kiek praėjusiais metais buvo atmesta
lietuvių paraiškų JAV vizai gauti.

„Šiuo metu skaičiai atrodo gerai,
bet mes kol kas neturime visų duo-
menų. Paskutiniai duomenys bus
gauti šiomis dienomis, tačiau dar šiek
tiek užtruks, kol jie bus įvertinti”, –
sakė R. Rathod.

Bevizio režimo galimybes Lietu-
vai iki šiol temdė tai, kad nemažai jos
piliečių, gavę turistines vizas, nelega-
liai pasilikdavo JAV dirbti. Tačiau
Lietuvai tapus Europos Sąjungos
nare ir atsivėrus legalioms Vakarų
Europos darbo rinkoms bei gerėjant
šalies ekonominiai padėčiai Amerika
tapo kur kas mažiau patraukli emig-
racijai. Nukelta į 6 psl.

,,Be laisvos spaudos
nebus laisvû žmoniû”

Vilnius/Washington, DC, spa-
lio 1 d. (ELTA/,,Draugo” info) – Vie-
šėdamas Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose prezidentas Valdas Adamkus
apsilankė žiniasklaidos muziejuje
,,Newseum”.

Lietuvos vadovas pažymėjo, kad
šioje laisvos spaudos parodoje mūsų
šalis yra deramai atstovaujama. Pa-
sak prezidento, salėje ,,Šios dienos
pirmieji puslapiai” (Today’s Front
Pages) Nukelta į 6 psl.

(Iš kairės): Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikoje Audrius Brūzga,
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos garbės
konsulas Palm Beach mieste Floridos valstijoje Stanley Balzekas ,,Newseum” mu-
ziejuje surengto priėmimo metu. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus nuotr.

JAV ambasados Vilniuje Viešųjų ryšių skyriaus vadovė Rona Rathod.
R.Vyšniausko (Lietuviams.com) nuotr.

Latvija îteikè
notâ Lietuvai

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) – Lie-
tuvos ambasadoriui Latvijoje Anta-
nui Vinkui įteikta nota, kurioje ofi-
cialioji Ryga protestuoja prieš Vil-
niaus teismo nutarimą.

Vilniaus apygardos teismas pa-
tenkino Lietuvos oro vežėjo „flyLAL”
prašymą dėl nesąžiningos konkuren-
cijos Rygos oro uoste areštuoti 199,83
mln. Lt vertės Latvijos oro bendrovės
„airBaltic” padalinio Lietuvoje ir Ry-
gos oro uosto turto. „flyLAL” kreipėsi
į teismą dėl patirtų milijoninių nuos-
tolių, nes Latvijos bendrovė „airBal-
tic” su Rygos oro uostu turi lengvati-
nių mokesčių sutartį, todėl taiko ma-
žesnes kainas, taip žlugdydama kon-
kurentus.
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LIETUVIÛ TELKINIAI

HIUTENFELD, VOKIETIJA

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

,,Draugo” 2008 m. liepos 5 d. lai-
doje buvo parašyta apie besiartinan-
čią Eichstatt miesto, esančio Vokieti-
jos Bavarijoje, 1100 metų sukaktį.
Taip pat buvo paminėta, kad prezi-
dentas Valdas Adamkus pakviestas į
sukakties iškilmes. Jis tame mieste
1946 metais baigė po Antrojo pasau-
linio karo įsteigtos lietuviškos gimna-
zijos pirmąją laidą.

Dabar prof. dr. Alfred Bammes-
berger dėka gavau keletą ,,Eichstat-
ter Kurier” laikraščio iškarpų, kur
aprašomas ir nuotraukose parodo-
mas Lietuvos Respublikos prezidento
apsilankymas liepos 2-3 dienomis. Su
prezidentu kartu atvyko ir jo žmona
Alma, kuri taip pat mokėsi toje lietu-
vių gimnazijoje. Aprašyme pakartoja-
ma mano ankstyvesnė pastaba, kad
Kristupo Kolumbo Amerikos atradi-
mas ir prie miesto Rebdorf kaime
esančio alaus bravaro įsteigimo metai
sutampa – 1492-ieji! Vienoje didelėje
nuotraukoje rodoma, kaip apsilanky-
mo metu prezidentas ir miesto bur-
mistras Josef Schmidramsl nuotai-
kingai pozuoja su pakeltais alaus bo-
kalais.

Prezidentas atskrido tiesiai iš
Gruzijos. Jį lydėjo 24 asmenų dele-
gacija, įskaitant Gabrielių Žemkalnį
ir jo žmoną Danutę. Jie, kaip ir būsi-
masis prezidentas, lankė tą pačią lie-
tuvių gimnaziją. Mieste prezidentas
pasirašė auksinėje svečių knygoje ir
kalbėjo iškilmių metu apie pokario
metais Rebdorf stovykloje priglaus-
tus tautiečius, kurie svajojo apie savo

šalies laisvę. Dabar ta laisvė jau turi-
ma. Įdomus momentas buvo prezi-
dento apsilankymas Rebdorf vienuo-
lyne, kuris buvo paverstas į tremti-
nių stovyklą. Dabar tuose pastatuose
įsikūrusi berniukų mokykla. Vakarie-
niauta ten pat. Paminėti bavariški
kiaulienos patiekalai su bulvių ir ko-
pūstų salotomis. Aišku, buvo ir vie-
tinio Hofmuhl alaus.

Reportaže minima Rebdorf vie-
nuolyno bažnyčioje lietuvių įmūryta
paminklinė lenta. Prie jos susirinku-
siems prof. Alfred Bammesberger
prabilo lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Turiu visą jo trumpos kalbos tekstą:

,,Jūsų Ekscelencija, Gerbiamas
Pone Prezidente, gerbiamoji ponia
Adamkiene,

Gali būti, kad šis momentas
Jums ir mums svarbiausias Jūsų ap-
silankymo metu. Čia labai graži Reb-
dorfo vienuolijos bažnyčia, čia mel-
dėsi lietuviai tremtiniai po karo, tarp
jų ir Jūs. Oficialus tremtinių pavadi-
nimas buvo ‘Displaced Persons’. Su-
trumpintas – ‘DP’. Lietuviai šį akro-
nimą su humoru aiškino kaip ‘Dievo
paukštelius’.

Šitas paminklas buvo pabaigtas
statyti tūkstantis devyni šimtai ketu-
riasdešimt devintų metų kovo ketvir-
tą dieną.

Lotyniškai parašytas tekstas (ant
paminklinės lentos) sako:

Penkerius metus (1945-1949)
šioje bažnyčioje tūkstantis lietuvių,
karo metu netekusių laisvės ir savo
tėvynės, dėkojo Dievui už sveikatą ir
globą ir meldėsi, kad būtų grąžinta pa-
sauliui taika ir Lietuvai nepriklauso-

„Eichstatter Kurier”
atgarsiai apie Adamkaus

apsilankymą

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus apsilankymas Eichstatt.

Siekdami atkreipti pasaulio dė-
mesį į vėžiu bei kitomis sunkiomis
ligomis sergančių vaikų likimą ir tuo
pačiu išgarsinti Lietuvoje veikiantį
„Juliuko labdaros ir paramos fondą”,
tarptautinėje „Mažųjų svajotojų
klubo” akcijoje susivienijo ir Vokie-
tijos lietuviai. Renginį, kuris saulėtą
šeštadienio vidudienį Hiutenfeldo
Renhofo pilies parke subūrė draugėn
Vasario 16-osios gimnazijos moks-
leivius, mokytojus, lietuvių bendruo-
menės narius bei Hiutenfeldo mies-
telio vaikų darželio mažylius ir jų
auklėtojus, suorganizavo ir vedė Vo-
kietijos lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkas Arūnas Damjonaitis
kartu su Europos lietuvių kultūros
centro praktikante Jūrate Mickevi-
čiūte.

Skambant lietuvių grupės „Ati-
ka” dainai „Tu esi (ir šito gana)”, ku-
rią kartu su mokytoju Gintaru Ručiu
atliko gimnazistė Greta Likadzijaus-
kaitė, ir aidint vaikų krykštavimui, į
giedrą dangų pakilo keli šimtai
spalvotų balionų. „Kur mano vieta
tavo gyvenime?” – sergančių vaikų
vardu dainuodama klausė Greta.
Sujaudinti nuostabaus reginio, atsa-
kymo į šį klausimą savo širdyse ieš-
kojo susirinkusieji. „Būkim vienin-
gi”, – kvietė VLJS pirmininkas „ne

mybė.
Po lenta yra dokumentas, kuria-

me pateikta informacija apie gyveni-
mą Rebdorfo lageryje. Sakoma, kad
buvo daugiau nei tūkstantis žmonių
lageryje, bet tūkstantis devyni šimtai
keturiasdešimt aštuntųjų metų bėgyje
daug tremtinių iškeliavo į kitus kraš-
tus. Todėl lageris buvo uždarytas tūk-
stantis devyni šimtai keturiasdešimt
devintais metais.

Pasirašė Petras Ličkus, komiteto
prezidentas.

Galėtume pasakyti, kad ‘dievo
paukšteliai’ išlėkė. Esame labai lai-
mingi ir dėkingi, kad du iš tų paukš-
čių grįžo šiandien trumpam apsilan-
kymui apžiūrėti tuometinį lizdą. (Prie
ką tik cituoto teksto pridėta korek-
tūra: ,,Iš tikrųjų, buvo ‘keturi’ (Dievo
paukšteliai), kadangi Žemkalniai
taip pat atvyko.”

Kalboje minėtas P. Ličkus buvo
lietuvių gimnazijos matematikos ir fi-
zikos mokytojas. Jau atvykęs į JAV
1951 lapkričio 27 d. ,,Drauge” ,,siūlė
sukurti vieno milijono dolerių fondą,
kurio pagrindinis kapitalas būtų ne-
liečiamas, o nuošimčiai eitų lietuvy-
bės ir kitiems lietuviškiems reika-
lams” (,,Lietuvių enciklopedija”, Bos-

ton, 36 tomas). Po devynių metų dr.
Antanas Razma tame pat ,,Drauge”
(1960.12.08) paskelbė kitą straipsnį
apie milijono dolerių fondą lietuviš-
kiems reikalams. Po to netrukus
buvo įkurtas Lietuvių Fondas.

Įdomus ir minėto prof. A. Bam-
mesberger vaidmuo. Šis vokiečių pro-
fesorius, susidomėjęs baltistika, iš-
moko lietuvių kalbą ir yra paskelbęs
mokslinių straipsnių. Jo iniciatyva
Eichstatt berniukų gimnazija nuo
1992 metų yra susibroliavusi su jė-
zuitų gimnazija Kaune. Užmegzti
santykiai ir apsikeitimas mokiniais
tebevyksta.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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„Mažųjų svajotojų klubo” akcijos balionai nuspalvino
ir Vokietijos padangę

tik džiaugsme, bet, ir visų pirma,
skausme. Ištieskim vienas kitam pa-
galbos ranką, o ypač į bėdą pateku-
siems vaikams, nes tik kartu esame
stiprūs.” Mojuodami dangaus platy-
bėse išnykstantiems balionams, akci-
jos dalyviai „Juliuko fondui” linkėjo

sėkmės. 2007 m. įkurto „Juliuko fon-
do” tikslas – pildyti sunkiai sergančių
vaikų svajones.

Filmuotą renginio medžiaga ra-
site svetainėje www.elkc.org.

Europos lietuvių kultūros
centro info

„Mažųjų svajotojų klubo” akcija.
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Veiklos programos
konkretumas liudija

pagarbą rinkėjui
EDMUNDAS SIMANAITIS

Mandatas – tai įgaliojimas veikti kieno nors vardu arba tokį
įgaliojimą rodantis dokumentas. Politikoje mandatą gauna žmo-
gus, kurį rinkėjai išrenka atstovauti jų interesams, – skelbia

Vikipedija internete ir tarptautinių žodžių žodynai.

Žiniasklaidoje pasirodė žinučių apie Seimo ar savivaldybių tarybos
narių ir vietų kandidatų sąraše kainas. Jos gana įspūdingos – nuo kelias-
dešimt tūkstančių iki per šimtą tūkstančių. Bet tai ne šio straipsnio tema,
o veikiau baudžiamosios teisės reikalas. Tačiau verta pažvelgti į Seimo
nario pilietinę bei moralinę atsakomybę savo rinkėjams. Pilietis, remia-
mas kurios nors politinės partijos ir tapęs kandidatu į Seimo narius, susi-
tikimuose su rinkėjais populiarina tos politinės srovės rinkiminius teigi-
nius, aiškina juos, tvirtai žada laikytis programos ir po išrinkimo į Seimą
duotus pažadus įgyvendinti.

Tiesą pasakius, kai kurių politinių partijų rinkimės programos būna
gana panašios, tačiau rinkėjai patys apsisprendžia, kurios partijos kandi-
datui atiduoti savo balsą arba kurios partijos programą palaikyti, vi-
liantis, kad ji tikrai bus įgyvendinta. Rinkimų metui būdingas gausus
pažadų lietus. Kandidatai siekia pelnyti rinkėjų pasitikėjimą. Taigi,
sakysim, ,,mėlynųjų” politinės jėgos atstovas, rinkėjų valia tapęs Seimo
nariu, t. y. gavęs rinkėjų pasitikėjimo mandatą, morališkai įsipareigoja
visą kadenciją Seime, visus ketverius metus, sąžiningai darbuotis įgy-
vendindamas ,,mėlynąją” programą ir pateisinti rinkėjų lūkesčius.

Tačiau Seimo praktika rodo, kad daugėja Seimo narių, lengvabūdiškai
keičiančių politinę spalvą. Po mėnesio kito ,,mėlynasis” perbėga į ,,pil-
kųjų” stovyklą. Po metų jis jau ,,dryžųjų” partijos narys. Po kokio nors ko-
rupcijos skandalo ar stiproko apsižodžiavimo su mėlynspalviais kolego-
mis, prigimtinis ,,mėlynasis” peršoka į ,,baltuosius” ir ten nespėjęs apšilti
neria į ,,juodųjų” partiją. Tokių mitrių politikų, pakeitusių ,,politinę
spalvą” tris, keturis, net penkis kartus, netrūksta. Perbėgėliai tokiu būdu
patys išsiduoda, kad jiems visiškai nerūpėjo ir nerūpi rinkėjams duotus
pažadus įgyvendinti. Rinkėjų suteiktas mandatas buvo tik priemonė
patekti į Seimą. Tokiu atveju Seimo nario, tapusio perbėgėliu, akivaizdus
rinkiminių pažadų neturėjimas vertintinas kaip rinkėjų apgavystė. Jau
romėnų teisė buvo išgryninusi postulatą Mendax in uno, mendax in
omnibus (Sumelavęs viename, meluos visame).

Seimo Statutas patvirtino priesaikos tekstą: ,,…prisiekiu būti ištiki-
mas Lietuvos Respublikai; prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir
įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; prisiekiu visomis išgalėmis stip-
rinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokrati-
jai ir Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!” Beje, pastarasis
sakinys nėra privalomas.

Pagrindinio įstatymo 59 straipsnis vienareikšmiškai skelbia, kad ,,pa-
reigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitu-
cija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių man-
datų”.

Seimo Statuto 12 straipsnis apibūdina Seimo nario darbą su rinkėjais:
parlamentaras turi nuolat susitikinėti su rinkėjais, nagrinėti gautus rin-
kėjų pasiūlymus, skundus ir pan. Tačiau straipsnis nemini būtinumo lai-
kytis rinkėjų suteikto mandato. O Konstitucija vienareikšmiškai teigia,
kad Seimo nariai „negali būti varžomi jokių mandatų”. Galbūt teisės aktų
susidūrimas su moraline Seimo nario prievole laikytis rinkėjams duoto
pažado lyg ir teisina Seimo narių perbėginėjimą iš vienos partijos į kitą be
apribojimų. Tačiau ar neturėtų būti gerbiama rinkėjų valia, t.y. „mėly-
nųjų” sąrašu išrinktas seimūnas, norėdamas pakeisti politinę spalvą,
atsisako Seimo nario mandato, stoja „pilkųjų” ar „juodųjų” gretosna ir jau
kituose rinkimuose mėgina savo laimę iš naujo? Atsilaisvinusią vietą pa-
gal eilės tvarką užimtų kitas „mėlynasis’’.

Gal įstatymų leidėjai kitame Seime apsvarstys pagarbos rinkėjų va-
liai klausimą ir ras priimtiną sprendimą? O dabar, einant rinkimų kam-
panijai į pabaigą, rinkėjams derėtų pasidomėti, kurie šio ar ankstesnių
Seimų nariai kokių tikslų siekdami tapo perbėgėliais ir priimti ryžtingą
sprendimą prie rinkiminės urnos.

Be abejo, aptarta aplinkybė neturėtų būti pernelyg sureikšminta.
Svarbiausia buvo ir lieka politinės organizacijos siūlomos veiklos progra-
mos konkretumas.

RUSIJA MĖGINS IŠNAUDOTI
SEIMO RINKIMŲ REZULTATUS

EDWARD LUCAS

Didžiosios Britanijos savaitraščio
,,The Economist” apžvalgininkas
Edward Lucas mano, kad Rusija gali
mėginti savo naudai pasinaudoti
Viktoro Uspaskicho ir Rolando Pakso
partijų sėkme Seimo rinkimuose. Šie
politikai kalbas apie galimą jų labiau
prorusišką politiką vadina absurdu ir
teigia, kad jos neparemtos jokiais fak-
tais.

Knygos ,,Naujas Šaltasis karas”
autorius E. Lucas naujienų agentūrai
,,Elta” sakė, jog Maskva suinteresuo-
ta, kad Lietuva neturėtų stiprios
euroatlantinių pažiūrų Vyriausybės,
ypač turint omenyje artėjančią visiš-
ką Lietuvos priklausomybę nuo ru-
siškų dujų.

Jis sakė esąs ,,labai nustebęs”,
kad V. Uspaskichas ir R. Paksas po
pastarųjų metų įvykių vis dar yra
Lietuvos politikoje. ,,Eltos” paklaus-
tas, ar patekę į valdžią jie vykdytų
prorusiškesnę politiką, E. Lucas teigė
manąs, kad ,,toks pavojus yra”.

,,Toks pavojus yra, prisimenant
tai, ką matėme R. Paksui būnant
Prezidentu, o V. Uspaskichas neabe-
jotinai palaiko artimus ryšius su
Rusija. Esu tikras, kad rusai tą pui-
kiai žino. Jei jiems (R. Paksui ir V.
Uspaskichui. – ELTA) rinkimuose
pasiseks, Rusija bus suinteresuota
pažiūrėti, kaip gali tai panaudoti savo
naudai”, – telefonu iš Londono ,,El-
tai” sakė E. Lucas.

Kita vertus, apžvalgininko ma-
nymu, Rusija ,,nėra tokia kvaila”,
kad tiesiogiai kištųsi į rinkimų kam-
paniją ar tiesiogiai ją finansuotų.
,,Nerimą kelia tai, kokių žingsnių
Rusija gali imtis po rinkimų, kad
išnaudotų tokius rezultatus. Svarbus
klausimas yra dėl Ignalinos. Jei ji bus
uždaryta, Rusija taps labai svarbia
dujų tiekėja”, – sakė E. Lucas.

Komentuodamas E. Lucas prog-
nozes, Darbo partijos vadovas Vikto-
ras Uspaskichas pareiškė, kad taip
kalbėti gali ,,tik išprotėjęs žmogus,
neturintis laisvo mąstymo”.

,,Jis niekada su manimi nekal-

bėjo. Kad taip teigti, reikia turėti
nors kažkiek įrodymų. Taip, aš turiu
artimus ryšius su Rusija, nes gimiau
Rusijoje, tremtinių miestelyje – to
neneigiu ir tuo didžiuojuosi. Save
laikau internacionalistu ir manau,
kad šiuolaikinėje politikoje nėra gerų
ar blogų tautų, kultūrų, religijų,
priešingai nei rašytojas. Jis savo kny-
goje taip pat melavo, kad aš gavau
Rusijoje prieglobstį – to nebuvo”, –
,,Eltai” sakė V. Uspaskichas. Darbo
partijos vadovas tikino nesislapstęs
Rusijoje, o nuo jo slėpėsi Generalinė
prokuratūra.

Komentuodamas partijos užsie-
nio politiką ,,darbiečių” vadovas ža-
dėjo patekęs į valdžią dėti visas pas-
tangas, kad Rusijos ir ES šalių san-
tykiai gerėtų, tačiau ,,santykiai turi
klostytis ne Lietuvos Respublikos
ekonomikos augimo ir suvereniteto
sąskaita”.

Apkaltos tvarka nuo prezidento
pareigų nušalintas Rolandas Paksas,
šiuo metu vadovaujantis partijai
,,Tvarka ir teisingumas”, E. Lucas
kalbas pavadino absurdu. ,,Dažnai
prieš rinkimus atsiranda ‘ekonomis-
tai’, jų patarėjai, kurie parašo
kažkokius sakinius, vėliau naudoja-
mus vidaus politikoje. Pavyzdžiui,
1999 metais atsirado britų karinės
akademijos analitinė pažyma apie
‘Mažeikių naftą’. Žinote, kur ji buvo
parašyta? Viename saugos biure
Lietuvoje. Prieš šnekėdami absurdą
žmonės galėtų bent pasikalbėti arba
pasakyti bent vieną faktą”, – ,,Eltai”
sakė R. Paksas.

Anot ,,tvarkiečių” vadovo, jo
vadovaujama partija siektų ,,išmin-
tingų ir pragmatinių” santykių su
Rusija, kurie padėtų ginti valstybės ir
piliečių interesus. R. Pakso nuomone,
dabartinėje Lietuvos užsienio poli-
tikoje pragmatiškumo trūksta.

Komentuodamas padėtį ener-
getikos srityje, kuri susidarys užda-
rius Ignalinos atominę elektrinę,
,,The Economist” apžvalgininkas E.
Lucas nesugebėjimą išskaidyti ener-
gijos šaltinių pavadino ,,viena iš
katastrofiškiausių visų Lietuvos poli-
tikų nesėkmių per pastaruosius 15
metų”.

,,Ilgą laiką buvo aišku, kad Ig-
naliną reikės uždaryti, o Lietuva sis-
temingai neišnaudojo galimybės
išskaidyti savo energijos šaltinių. Esu
tikras, kad Rusija tuo yra patenkin-
ta”, – sakė E. Lucas.

Apžvalgininko nuomone, taip at-
sitiko daugiausia dėl politikų nekom-
petentingumo, nors tam tikrais atve-
jais galėjo suveikti ir Rusijos įtaka.

ELTA

LIETUVOS RINKIMAI-2008

E. Lucas: Maskva suin-
teresuota, kad Lietuva ne-
turėtų stiprios euroatlan-
tinių pažiūrų Vyriausybės,
ypač turint omenyje artė-
jančią visišką Lietuvos pri-
klausomybę nuo rusiškų
dujų.

Artėjant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams
Balsavimo laikas

Pranešame, kad Lietuvos Res-
pubikos generaliniame konsulate Či-
kagoje balsuoti galima 2008 m. spalio
1–12 dienomis:

2008 m. spalio 1–3 d. – nuo 10
val. r. iki 12 val. p. p. dienos, nuo 2

val. p. p. iki 4 val. v.;
2008 m. spalio 6–10 d. – nuo 10

val. r. iki 12 val. p. p. dienos, nuo 2
val. p. p. iki 4 val. p. p.;

2008 m. spalio 11 d. – nuo 7 val.
r. iki 8 val. v.;

2008 m. spalio 12 d. – nuo 7 val.
r. iki 12 val. p. p.

Dėl susipažinimo su rinkėjų są-
rašais galite kreiptis asmeniškai nuo
pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo 9
val. r. iki 12 val. p. p., nuo 12:30 val.
p. p. iki 3 val. p. p. arba telefonu: 312-
397-0382, trumpasis Nr. 203.

Su rinkimuose dalyvaujančių
partijų ir koalicijų sąrašais, o taip pat

mūsų (Naujamiesčio) vienmandatėje
rinkimų apygardoje iškeltų kandi-
datų informaciją galite rasti Vyriau-
siosios rinkimų komisijos tinklalapy-
je (www. vrk.lt).

LR generalinio
konsulato informacija
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Maironio lituanistinė mokykla Lemonte Maironio lituanistinė mokykla Lemonte 

pradėjo naujuosius mokslo metus pradėjo naujuosius mokslo metus 
(Živilės Ramašauskienės fotoreportažas)

Mokslo metai jau prasidėjo. Visą
savaitę gyvenę amerikietiškoje aplin -
koje, šeštadienį susirenkame į lietu -
viš kas mokyklas. Rugsėjo 20 dieną
Maironio lituanistinės mokyklos Le -
monte vyresnių klasių mokinių tė -
veliai turėjo gerą progą susipažinti ne
tik su jų vaikučius mokančiais moky-
tojais, bet ir su mokomąja me džia-
ga. 

Pasaulio lietuvių centro Bočių
menėje mokslo metų programas pris-
tatė: lietuvių literatūros mokytojai
Vainius Aleksa ir Vilija Staškevičienė,
lietuvių kalbos mokytojos Marija Ali -
šauskienė ir Žaneta Stepona vi čie nė,

kultūros pažinimo mokytoja Ona
Daugirdienė, Lietuvos istorijos moky-
tojos Skaistė Jagelavičiūtė ir Gražina
Stu ronienė, Lietuvos geog rafijos mo -
kytoja Karina Končienė, vi suomenės
mokslo mokytojas Juozas Po likaitis.  

Noriu paminėti, kad vyresnių
klasių mokinius tautinių šokių moko
mo kytoja Violeta Fabianovich, dai na -
vimo – Algimantas Barniškis.

Manome, kad tokie susitikimai
yra naudingi mokinių tėveliams, mo -
kytojams ir mokiniams.   

Visiems linkime įdomių mokslo
metų lietuviškose lituanistinėse mo -
kyklose. 

Kultūros pažinimo mokytoja Ona Daugirdienė atsako į mokinių tėvelių
klausimus.Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte mokinių tėveliai.

Mažieji mokinukai prie mokyklos. 

Mintys apie kalbą

Pagrindinė mama – tai kalba.
Visi jos vaikai – ąžuolai.
Daiktavardis mėgo turėti daug

daiktų – kėdžių, stalų ir žaislų.
Būdvardis mėgo viską, kas ge-

riausia iš visų – dailiausia, šviesiau-
sia, kvapniausia...

Skaitvardis mėgo skaičiuoti – dvi
rankos, dvi akys, penki pirštai, viena
nosis...

Veiksmažodis mėgo dainuoti,
skristi, lėkti, svajoti ir visur norėjo
būti pirmas.

Jungtukas mėgo taikyti visus –
nes, ir, bet, kadangi...

Graži šeima – graži kalba!
Visi lietuviai kalba tik ja viena!

Ginta Kanclerytė
6 B klasė

* * *
Vieną kartą buvo mokytoja vardu

Kalba. Ji turėjo tris mokinius savo
klasėje. Vienas vardu buvo Daikta-
vardis, kito vardas buvo Būdvardis ir
paskutinio vardas buvo Veiksma-
žodis. Jie dažnai pykdavosi, nes no-

rėjo būti vienas už kitą svarbesni.
Mokytoja liepė kiekvienam parašyti
po sakinį: Daiktavardis turėjo para-
šyti sakinį tik su daiktavardžiais,
Būdvardžiui reikėjo parašyti sakinį
tik vien iš būdvardžių, ir Veiksma-
žodžiui – tik su veiksmažodžiais.

Daiktavardis parašė – namas,
katė ir lova, Būdvardis parašė – di-
delis, juodas ir gražus, ir Veiksmažodis
parašė – miega, stovi ir gyvena. Kai
sakiniai buvo baigti mokytoja pa-
klausė, ar jiems patinka jų sakiniai.
Nei vienam sakiniai nepatiko. Tada
mokytoja sakė, sugalvoti sakinį, ku-
riame būtų ir daiktavardis, būdvar-
dis, ir veiksmažodis. Mokiniai parašė
tokį sakinį: „Juoda katė gyvena di-
deliame name.” Ir tas skambėjo pui-
kiai. Taip mokiniai suprato, kad jie
buvo visi svarbūs.

Andrius Blekys
6 B klasė

* * *
Viename gražiame miške stovėjo

trobelė pastatyta iš medžio rąstų.
Joje gyveno keturi nykštukai. Jų var-
dai buvo veiksmas,  būdas, skaičius,

daiktas. Kadangi jie turėjo didelį
sodą, tai jame dirbdavo nuo ryto iki
vakaro.

Nykštukas – Daiktas visada rū-
pindavosi daiktais. Kad būtų kastu-
vai, grėbliai, kibirai ir visi kiti da-
lykai. Antrasis Nykštukas – Būdas
labai mėgdavo tvarkyti visus daiktus.
Jo kibirai visada būdavo išvalyti, kas-
tuvai padažyti, krepšiai supinti.

Trečiasis Nykštukas – Veiksmas
– žinojo viską, kas kur vyksta ir kaip
ką reikia daryti. Jis planuodavo dar-
bus sode. Ketvirtajam Nykštukui –
Skaičiui – labai patikdavo skaičiuoti.
Todėl jis ir skaičiuodavo visas gėles ir
daržoves.

Rugilė Valiūnaitė
6 B klasė

Jeigu aš būčiau obuolys

Labas, mano vardas yra Ponas
Obuolys. Jau pavasaris, ir aš dar tik-
tai gražutis žiedelis, kuris žydi.
Dienos bėga greitai, o naktys dar šal-
tos. Aš galvoju, kodėl jie, tie žmonės,
negali mūsų gražių žiedelių pasiimti
kartu į kambarį, kad mums nebūtų

šalta. Na, o vis tiek ką  jau bepadarysi
toks jau mūsų obuolių gyvenimas!
Vasara prabėgo labai greitai. „Aš
užaugau didelis, gražus, sultingas
obuolys, bet visą laiką galvojau – čia
ferma ir tiek daug vaikų ateina paval-
gyt obuolių, bet nė vienas vaikas net
nepažiūrėjo į mane. Gal aš per aukš-
tai kybau? Gal aš visai negražus
obuolys? Galvodamas aš tuoj užmi-
gau. Išaušo rytas, bet ne toks kaip
visą laiką. Buvo daug mašinų, kurių
priekabose buvo pilna obuolių ir kai
kurie buvo mano draugai! O ką aš
dabar darysiu? Kas jeigu jie ir mane
paims? Kaip aš galvojau taip ir buvo.
Atėjo du žmonės ir sako: „Pažiūrėkit,
koks gražuolis! Šito tikrai nepalik-
sim”. Užlipo ant kopėčių žmonės ir
paėmė obuolį. Kai obuoliai jau buvo
nuvežti į sulčių spaudyklą, staiga aš
pradėjau verkti ir ten šalia manęs
tuoj pasirodė fėja ir pasakė: „Tu
buvai labai geras ir nusipelnei būti
gyvas.” Pamojo fėja burtų lazdele, ir
aš – obuolys, pavirtau žmogumi.

Ada Kanapskytė
4 A klasė

Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) mokinių kūryba
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Iš Floridos pietvakarių į XII
lietuvių teatro festivalį atvyksta dvi
grupės – suaugusiųjų „Provincija” ir
„Ąžuoliuko” lituanistinės mokyklėlės
vaikų grupė. ,,Draugas” pakalbino
šių dviejų teatro grupių režisierę
Danutę Balčiūnienę.

– Kada ir kaip įsikūrė jūsų
teatro grupė?

– „Provincija” susibūrė 2007 m.
pavasarį. Tiesiog visą gyvenimą  „de-
gu teatru”, o sužinojusi apie rengia-
mą Teatro festivalį susiradau bendra-
minčių ir pasiūliau vaidinti ir, jei pa-
vyktų pastatyti neblogą spektaklį,
nuvažiuoti į festivalį.

Visada skaudėjo širdį, kad mūsų
bendruomenė neturėjo galimybės
suburti žmonių ir  dalyvauti šokių ir
dainų šventėse. Per mažai mūsų šioje
Floridos pakrantėje.

– Kokie žmonės vaidina jūsų
teatre?

– „Provincijoje” vaidina tie lie-
tuviai, kurie nori vaidinti, o jau iš-
mokyti juos  šio meno mano, kaip re-
žisierės, darbas. Jokių atrankų čia
nepadarysi. Kaip jau minėjau, per
maža bendruomenė. Džiaugiamės
tais žmonėmis, kurie atėjo ir nuo-
širdžiai įsijungė į grupės veiklą. Tiesą
sakant,  mėgstu dirbti su niekada ne-
buvusiais scenoje žmonėmis ir stebėti
bei džiaugtis, kaip žingsnelis po
žingsnelio jie sėkmingai kuria savo
vaidmenis.

Ir nežinau, ką daryčiau be grupės
branduolio – Giedrės Avellino, Ingos
Balčiūnienės ir Irenos Januškevi-
čienės. Šios moterys su manimi, kaip
lietuviai sako, „ir varge, ir džiaugs-
me”. Nuo pirmų dienų su mumis ir
Tomas Izdonavičius, gaila tik, kad
ateityje jis turi kitų planų. Kiti žmo-
nės keitėsi. Džiaugiamės naujai įsi-
jungusia į grupę Gintare Bulotaite ir
ypač Violeta Leškyte-Cucchiara, ne-
pabūgusia į repeticijas važinėti po
2–2,5 valandos. Beje, Violeta, skirtin-
gai nuo kitų mūsų grupėje, tarp ame-
rikiečių jau žinoma kaip dainų kūrėja
ir atlikėja, net vaidino filme „The
Price”, kur atlieka vieną iš pagrin-
dinių vaidmenų. Tik Lietuvių Bend-
ruomenėje ji iki šiol kažkodėl beveik
nežinoma, todėl labai apsidžiaugiau
sužinojusi, kad tarp Violetos  ir LB
Kultūros Tarybos pirmininkės Dalės
Lukienės neseniai užsimezgė nuošir-
dus ir dalykiškas ryšys. Violetos pasi-
rodymas įtrauktas į festivalio progra-
mą ir galbūt Čikagoje tuo pat metu
bus rodomas filmas „The Price”.

O „Ąžuoliuko” mokyklos vaikai
vaidina nuo pat jos oficialaus atida-
rymo – 2005 m. rugsėjo. Matyt, taip
atsitiko todėl, kad visos trys mokyto-
jos „sergame” teatru. 

„Ąžuoliuko” spektakliuke vaidi-
na visi 5 vyresnieji mokiniai – Gab-
rielė Gedvilaitė, Urtė Izdonavičiūtė,
Marius Tumasionis, Skirmantas ir
Mindaugas Balčiūnai,  epizoduose –
visos trys mokytojos: Inga Balčiūnie-
nė, Giedrė Avellino ir Danutė Bal-
čiūnienė. Čia irgi nėra jokios atran-
kos. Beje, kai vaidiname namie, pa-
prastai į sceną leidžiame ir mažuo-
sius 2,5–5 metų mokinukus. Jie būna
su  kostiumais ir į sceną gali užlipti,
kada jiems to norisi. Smagu stebėti,

kaip kai kurie mažieji drugeliais
plasnoja viso spektaklio metu, o kiti
prisijungia tik tada, kai, pavyzdžiui,
reikia apginti išdykėlį broliuką nuo
piktos meškos. 

– Kas skatina jūsų teatro
dalyvius burtis, statyti spektak-
lius? 

– Spektaklių statymas mokykloje
ne tik ugdo vaikų meninius sugebė-
jimus, bet ypač tobulina šnekamosios
lietuvių kalbos įgūdžius. Tai ir yra
pagrindinis vaidinimų tikslas.

Suaugusius vaidinti, manau, ska-
tina noras tokiu būdu išreikšti save. Į
grupę ateina žmonės, kuriems ne-
užtenka darbo ir televizoriaus ar
kompiuterio. Jiems reikia kūrybiš-
kesnio bendravimo, susitikimų su
bendraminčiais.

– Kaip renkatės kūrinius
savo pastatymams? Kokio žanro
dažniausiai tai būna veikalai?

– Parinkti tinkamą pjesę yra
labai sunku, nes kūrinį reikia pritai-
kyti atlikėjams.  Padūsauji ir padedi
puikų veikalą į šoną – gal kada nors,
gal atsiras daugiau norinčių vaidin-
ti... Kažkaip visada trūksta vyrų, o
dramaturgai nenusiteikę rašyti pje-
sių, kur dauguma veikėjų – moterys.
Vaidiname juk lietuviškai, tai ir pjesė
turi būti tinkama parodyti netoliese
gyvenantiems lietuviams –  aiški ir
suprantama kiekvienam. O ir pa-
tiems labiau patinka linksmi ir žais-
mingi veikalai.

Su kūriniais vaikams irgi ne-
lengva, bet šiek tiek  paprasčiau. Daž-
niausiai renkamės pasaką,  atitin-
kančią  mūsų mažos mokyklėlės gali-
mybes ir ją pataisome taip, kad vaid-
menų užtektų visiems vaikams.

O jeigu visai paprastai – tai
šimtus kartų vis iš naujo peržiūriu
savo bibliotekėlę, naršau pati ir kitų
prašau panaršyti po internetą, ,,te-
rorizuoju” Lietuvoje gyvenančius gi-
minaičius, draugus ir pažįstamus,
aukštyn kojomis apverčiau St. Pe-
tersburgo Lietuvių Klubo biblioteką.
Ir paprastai randu ką nors jei ne
mūsų grupėms šiuo metu tinkamo,
tai labai įdomaus ateičiai. 

– Papasakokite, kaip sekasi
repetuoti, vaidinti. Su kokiais
sunkumais susiduriate?

– Repetuoti ir vaidinti visada la-
bai smagu – smagu matyti, kaip
gimsta spektaklis, kaip tinkamai nu-
kreipti žmonės sėkmingai kuria jiems
patikėtus  vaidmenis, ypač, kai pirmą

,,VAŽIUOJAME KITŲ PASIŽIŪRĖTI,,VAŽIUOJAME KITŲ PASIŽIŪRĖTI
IR SAVĘS PARODYTI”  IR SAVĘS PARODYTI”  

kartą užlipę ant scenos tampa tikrais
aktoriais. Smagu matyti scenoje gana
laisvai besijaučiančius ir gražiai
lietuviškai kalbančius vaikus.  Dabar
neretai prisimename, kokie susi-
kaustę, nedrąsūs ir net juokingi  bu-
vome pirmų repeticijų metu. Ypač su-
augusieji. Gaila, kad to proceso nenu-
filmavome. Man, kaip režisierei, labai
svarbu, kad žmonės scenoje kurtų,
nieko nevaidintų, o tiesiog pasisteng-
tų pabūti tuo ar kitu veikėju. Kad
būtų laisvi ir išradingi. Kad bend-

rautų tarpusavyje. Aš galiu tik pa-
tarti. Jei kuriam kas nors nesiseka,
tariamės ir patariame visi. 

Na, o sunkumai... Į vaikų grupę
nesusirenka tik norintys vaidinti
vaikai, o tiesiog vaidina visa mo-
kykla. Suprantama, kad ne visi su
dideliu noru tą daro, tiksliau, gal ir
patiktų vaidinti, jei visi būtų pana-
šaus amžiaus, o dabar jauniausiam
artistui tuoj sueis septyneri, o vy-
riausiam – 17 metų. O juk vaidinant
namie dažnai  scenoje kartu būna ir
,,Giliukų” klasės mažieji. 

Dirbant su suaugusiais pagrin-
dinė problema – neatsakingi ir neži-
nantys, ko nori, žmonės arba tie,
kurie jau po kelių repeticijų „su-
žvaigždėja”, stengiasi bet kokia kaina
būti svarbiausi, nebesiskaito su ki-
tais, nesuprasdami, kad tokiu būdu
tampa paprasčiausiai juokingi. Mūsų
lietuviška apylinkė nedidelė, pasi-
rinkti nėra iš ko, priimame kiekvie-
ną, pareiškusį bent menkiausią norą
vaidinti, todėl ir problemų daug.

Kvietėme į grupę daugybę žmonių,
gerbiu tuos, kurie iš karto ar pagal-
voję ir savo galimybes apsvarstę at-
sisakė, bet nesuprantu, kaip galima
pradėjus nepadaryti iki galo, kaip
galima vieną dieną su entuziazmu
pulti repetuoti, ruoštis kelionei į Či-
kagą, o kitą jau nieko nebenorėti,
apgaudinėti ir jaustis ramiai, žinant,
kad kiti grupės nariai, atbėgę tiesiai
po darbų, laukia būtent tavęs. Iš
tiesų, jei Teatro festivalis, kaip iš
pradžių buvo planuota, būtų vykęs
2007 m. rudenį, su tokiomis bėdomis
nebūtume susidūrę – vaidinimą bu-
vome ką tik pabaigę ir grupės krizė
dar nebuvo ištikusi. Laimė, dabar vėl
viskas susitvarkė, atėjo nauji šaunūs
žmonės.

Tai kas, kad neturime patalpų ir
kiekvieną kartą repeticijoms  Giedrei
Avellino ir Ingai Balčiūnienei tenka
užsakyti tuo metu laisvą vienos ar
kitos bibliotekos salę ar kitą patalpą
ir sukviesti žmones, o šiems kaskart
važiuoti repetuoti vis į kitą vietą, tai
kas, kad patys rūpinamės ir  gami-
name dekoracijas, kad mokyklos
vedėja  Inga Balčiūnienė su draugiš-
kai mums pasisiūliusios padėti Ritos
Daščiorienės pagalba pati siuva rū-
bus vaikų spektakliukui, kad, nors ir
gavus paramą iš festivalio rengėjų,
labai trūksta lėšų kelionei į Čikagą,
kad jau pamiršome, ką reiškia turėti
laisvadienį, kurį gali paskirti vien sau
ir šeimai, kad...

Ir vis dėlto labai skaudu, kai esi
paprasčiausiai diskriminuojamas,
kai, nebaigus repeticijos, iš salės iš-
varo vien už tai, kad kalbi kažkam
nesuprantama kalba. 

– Kiek spektaklių esate pa-
statę?

– Esame tik pradedantys. Su su-
augusiais esame pastatę tik vieną
spektaklį ir įpusėję antrą. Tiesa,
statėme poezijos spektaklį, jau ir
premjera buvo netoli, bet dėl tam
tikrų priežasčių teko šio sumanymo
atsisakyti.

Su vaikų grupe esame pastatę
tris spektakliukus. Pirmuosius dve-
jus metus statėme spektaklius pagal
tą pačią Rasos Varnienės pjesę „Trys
paršiukai”, bet tai buvo du visai
skirtingi vaidinimai. Trečiasis spek-
taklis yra tas, kurį parodysime Čika-
gos žiūrovams. Nukelta į 9 psl.

,,Ąžuoliuko” lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojos ruošiasi repeticijai.

Būna ir taip...

XII Lietuvių teatro festivaliui artėjant
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,,Be laisvos spaudos 
nebus laisvû žmoniû”�

Airija remia Europos 
humanitarinî universitetâ

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) – Šiais
mokslo metais šalies mokyklose pra-
dėjo dirbti 553 nauji mokytojai, kurių
dauguma jų jauni, šiais metais aukš-
tąsias mokyklas baigę absolventai.

Švietimo ir mokslo ministerijos
duomenimis, 2008–2009 mokslo me-
tų pradžioje mokytojų poreikis suma-
žėjo dvigubai: 2007 m. trūko 574 mo-
kytojų dirbti visu pedagoginio darbo
krūviu ir 676 mokytojų dirbti ne visu
krūviu, šiemet dirbti visu pedagogi-
nio darbo krūviu trūksta 241 moky-
tojo ir 376 mokytojų dirbti ne visu
krūviu.

Laisvų darbo vietų yra anglų kal-
bos, matematikos, informacinių tech-
nologijų mokytojams, psichologams,
specialiesiems pedagogams, logope-
dams.

Studentams paskirtos vardinès
Prezidentû� stipendijos

Vilnius, spalio 1 d. (ELTA) –
Spalio 1-ąją pasaulyje minima Tarp-
tautinė pagyvenusių žmonių diena.
Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį
į senėjimo problemas, pagyvenusių
žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti pa-
garbą senstančiam žmogui.

Spalio 1-ąją Tarptautine pagyve-
nusių žmonių diena 1990 m. paskelbė
Jungtinių Tautų Organizacijos Gene-
ralinė Asamblėja. Jau keleri metai ir

Lietuvoje ši diena Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos siūlymu mi-
nima, jos metu vyksta pagyvenusių
žmonių pagerbimo šventės, koncer-
tai.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos
šalyse, gyventojai sensta. Pagal Sta-
tistikos departamento pateiktus duo-
menis, 2008 m. pradžioje Lietuvoje
gyveno 690,8 tūkstančio gyventojų
nuo 60 metų ir vyresnio amžiaus.

Pagerbti pagyvenê žmonès

Daugiausiai mokytojų trūksta Skuodo,
Šilalės, Kretingos, Plungės, Jonavos
rajonuose.                        Alfa.lt nuotr.

Siùlomos Konstitucijos 
pataisos dèl NATO baziû�

SPORTAS

Î mokyklas atèjo dirbti
jauni mokytojai

Vilnius,  spalio 1 d. (BNS) – Gru-
pė parlamentarų parengė ir įregistra-
vo Konstitucijos pataisos projektą,
kuriuo būtų leidžiama išimties tvar-
ka Lietuvos teritorijoje steigti NATO
karines bazes.

39 parlamentarai siūlo papildyti
137 Konstitucijos str., kad ,,Lietuvos
Respublikos teritorijoje negali būti
masinio naikinimo ginklų ir užsienio
valstybių karinių bazių ir karinių vie-
netų, išskyrus Šiaurės Atlanto Su-
tarties Organizacijos (NATO) karines
bazes ir karinius vienetus.”

,,Pastarojo meto įvykiai Gruzijoje

ir naujo šaltojo karo grėsmė parodė,
jog pavojus su Rusija besiribojančių
šalių saugumui išlieka labai tikras,
Lietuvos Respublikos gynimo klausi-
mas tampa ypač svarbus. Todėl priva-
lome nedelsiant peržiūrėti, papildyti
ir tarpusavyje suderinti visus Lietu-
vos gynybos klausimus apibrėžian-
čius teisės aktus”, – teigiama projek-
to aiškinamajame rašte.

Šiuo metu galioja Konstitucijos
137 str. nuostata, nurodanti, jog Lie-
tuvos teritorijoje negali būti užsienio
valstybių karinių bazių.

Vilnius, spalio 1 d. (ELTA) – Bal-
tijos šalių olimpinio bokso čempiona-
to nugalėtoja tapo Lietuvos koman-
da. Mūsiškiai nugalėjo estus 5:3, o
kovos su latviais baigėsi lygiosiomis
4:4. Latvijos boksininkai nugalėjo es-
tus 6:2.

Lietuvos ir Latvijos komandos
surinko po lygiai taškų, tačiau tarpu-
savio rungtynėse, kurios baigėsi ly-
giosiomis, lietuviai dvi kovas laimėjo
aiškia persvara, todėl Lietuvos ko-
mandai buvo įteikta 10 tūkst. litų
kainavusi pereinamoji taurė.

Dainininkė Nelė Paltinienė koncertuoja Pagyvenusių žmonių dienos minėjime.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
muziejaus lankytojai kasdien gali
susipa-žinti ir su didžiausiais
Lietuvos dienraščiais.

,,Įspūdinga ir kvapą gniaužianti
paroda leidžia dar kartą išgyventi
praėjusius įvykius ir prisiminti istori-
ją”, – apžiūrėjęs muziejų sakė prezi-
dentas V. Adamkus.

,,Be laisvos spaudos nebus laisvų
žmonių. Būtent tai mums nori pasa-
kyti šiame muziejuje esančių pasaulio
laikraščių pirmųjų puslapių antraš-
tės”, – sakė V. Adamkus.

Muziejaus patalpose vykusio dip-
lomatinio priėmimo metu užsienio

reikalų ministras Petras Vaitiekūnas
,,Newseum” vyresniajai viceprezi-
dentei Chris Wells perdavė pirmuo-
sius Lietuvos tautinio judėjimo ,,Są-
jūdis” spaudinių numerius.

Šiais metais lankytojams duris
atvėręs žiniasklaidos muziejus vadi-
namas vienu moderniausių pasauly-
je. Septyniuose ,,Newseum” aukštuo-
se išsidėstė parodos, kino teatrai, te-
levizijos studijos, interaktyvūs modu-
liai, kurie leidžia kiekvienam lanky-
tojui išbandyti žurnalistikos amatą ir
geriau suprasti, kaip gimsta naujie-
nos ir kokį kelią jos nueina, kol pa-
siekia žiūrovus.

Atkelta iš 1 psl. Viena
iš JAV nustatytų sąlygų beviziam
reži-mui gauti yra reikalavimas, kad
at-mestų paraiškų vizai gauti kiekis
ne-viršytų 10 proc. ribos. 2006 m. šis
Lietuvos rodiklis buvo 27,7 proc., tuo
tarpu pernai Lietuvoje riba nebuvo
peržengta. Tačiau ją viršijo užsienyje
gyvenantys lietuviškų pasų savinin-
kai, kurie taip pat gali prašyti JAV
vizos. Apie 400 tūkst. tautiečių gyve-
na užsienyje, didžioji dalis – Jungti-
nėje Karalystėje ir Airijoje.

Nemažai emigrantų, prašydami
JAV vizų, negali pateikti pažymų, jog
turi gerą tarnybą, nuolatines paja-
mas ar nekilnojamojo turto. Nesant
įtikinamų patvirtinimų, jog jie po ke-
lionės į JAV bus suinteresuoti grįžti į
dabartinę savo gyvenamąją vietą, vi-
zų jie dažnai negauna.

JAV ambasados atstovės teigimu,
Seimas taip pat turi pritarti Vilniuje
pasirašytam Lietuvos valstybės sau-
gumo departamento (VSD) ir JAV Te-
roristų stebėjimo centro susitarimui
dėl keitimosi informacija apie žino-

mus ar įtariamus teroristus.
Tai yra paskutinis iš susitarimų,

būtinų Lietuvai siekiant bevizio reži-
mo su JAV.  Juo nustatoma keitimosi
ir naudojimosi informacija apie tero-
ristus tvarka.

Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus pirmadienį susitikime su
G. W. Bush sakė, jog jau yra pasirašy-
ti visi tarpžinybiniai susitarimai, bū-
tini Lietuvos piliečių beviziam vyki-
mui į JAV.

Lietuva, siekdama galimybės sa-
vo piliečiams be vizų vykti į JAV, jau
keletą metų įgyvendina „kelio gairių”
planą, kuris numato galimybę JAV vi-
zų atsisakymo programą ateityje tai-
kyti naujosiomis Europos Sąjungos
narėmis tapusių Vidurio ir Rytų Eu-
ropos valstybių piliečiams. Šiemet
kovą Lietuva pasirašė Supratimo me-
morandumą su JAV dėl abipusių ke-
tinimų siekti kuo skubesnio vizų pa-
naikinimo Lietuvos piliečiams.

Lietuva vienašališkai panaikino
vizų režimą JAV piliečiams 1994 m. Vilnius, spalio 1 d. (BNS) – Švie-

timo ir mokslo ministerija (ŠMM)
skyrė Lietuvos Respublikos Prezi-
dentų vardines stipendijas šešiems
gabiausiems teisės ir politikos moks-
lų, medicinos ir visuomenės sveikatos
bei žemės ūkio mokslų studentams.

Atsižvelgdama į Lietuvos mokslo
tarybos specialistų siūlymus, ŠMM
kasmet skiria šešias vardines stipen-
dijas talentingiems, ypač  pasižymė-

jusiems diplomatijos, politinių moks-
lų, teisės, žemės ūkio ir medicinos
studijose ir mokslinėje kūrybinėje
veikloje valstybinių universitetų pag-
rindinių, vientisųjų ir magistrantū-
ros studijų studentams.

Skiriamos dvi A. Smetonos, dvi
A. Stulginskio ir dvi K. Griniaus sti-
pendijos. Trijų LR Prezidentų vardi-
nės stipendijos Vyriausybės nutari-
mu pradėtos skirti 1995 metais.

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) – Ai-
rijos vyriausybė nusprendė iš Minsko
išvaryto ir Vilniuje veiklą atnaujinu-
sio Europos humanitarinio universi-
teto (EHU) paramos fondui skirti 175
tūkst. litų paramą.

Parama skiriama Verslo adminis-
travimo magistrų programos EHU įs-
teigimui, pranešė Airijos ambasada.
Nuo 2005 m. Airija EHU iš viso yra
skyrusi beveik 1,5 mln. litų.

EHU buvo įkurtas 1992 m. Bal-
tarusijoje ir veikė kaip privati aukšto-
ji mokykla, bet po 12-kos metų prezi-
dento Aleksandr Lukašenka administ-
racija jos leidimą panaikino.

2005 m. Europos Komisijos, Eu-
ropos ir Amerikos vyriausybių, orga-
nizacijų ir privačių rėmėjų pastango-
mis EHU savo veiklą pratęsė Vilniu-
je, po metų jam suteiktas Lietuvos
universiteto statusas.

JAV ambasada: bevizio 
režimo teks palaukti 
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Teismo prezidiumo sprendimu reabi-
lituoti carą Nikolaj II ir jo šeimos na-
rius. ,,Teisingumas nugalėjo. Šiuo
klausimu padėtas logiškas ir teisin-
gas taškas”, – sakė žurnalistams po
teismo posėdžio Imperatoriaus dinas-
tijos advokatas. Jis mano, kad caro
šeimos narių reabilitacijos reikia pir-
miausia dabartinei civilizuotai Rusi-
jos valstybei. ,,Rusija stojo į naują is-
torinės raidos kelią”, – pridūrė teisi-
ninkas.

WASHINGTON, DC
Pakistano prezidentas Asif Ali

Zardari, duodamas interviu JAV tele-
vizijai, neseniai surengtą sprogdini-
mą prie Islamabado viešbučio ,,Mar-
riott” pavadino pasikėsinimu į jo ir
kitų aukščiausio rango šalies vadovų
gyvybes, kurio jiems atsitiktinai pa-
vyko išvengti. Mirtininko vairuoja-
mam sprogmenų prikrautam sunk-
vežimiui atsitrenkus į saugumo užtva-
rą prie sostinėje įsikūrusio viešbučio,
nugriaudėjo sprogimai, per kuriuos
žuvo 60 ir sužeista šimtai žmonių.

***
Saugumo padėties Irake pagerė-

jimas pastaruoju metu yra ,,trapus,
grįžtamas ir netolygus”, o šalyje vis
dar vyksta tarpkonfesinė kova ,,dėl
valdžios ir išteklių”, sakoma antra-
dienį paskelbtoje Pentagono ataskai-
toje. Ketvirčio ataskaitoje Kongresui
aprašomas didelis – 77 proc. – smurto
masto sumažėjimas palyginti su tuo
pačiu laikotarpiu praėjusiais metais
ir nurodoma, kad pažanga buvo pa-
daryta net sumažinus šioje šalyje
esančias JAV pajėgas.

NEW YORK
Milijardierius Michael Bloom-

berg ketina likti New York mero pa-
reigose trečiąjį laikotarpį iš eilės. To-
kį sprendimą miesto vadovas rengia-
si paskelbti šiandien, pranešė laik-
raštis ,,The New York Times”. Šis ke-
tinimas prieštarauja įstatymui, kuris
apriboja vieno asmens buvimą JAV
finansinės sostinės mero pareigose
daugiausia dviem ketverių metų lai-
kotarpiais. Pats M. Bloomberg dar
neseniai buvo laikomas principingu
išimčių šiuo klausimu priešininku.
Dabartinio New York mero įgalioji-
mų laikas baigiasi 2009 m. pabaigoje.

MINSKAS
Trijų opozicinių Baltarusijos

partijų atstovai Centrinei rinkimų
komisijai pateikė 35 skundus dėl par-
lamento rinkimų rezultatų, praneša
tinklalapis ,,Telegraf.by”. Daugumo-
je skundų reikalaujama perskaičiuoti
rezultatus ir atskirose rinkimų apy-
gardose paskelbti juos negaliojan-
čiais. Centrinei rinkimų komisijai
opozicionieriai taip pat pateikė doku-
mentų apie stebėtojų pastebėtus pa-
žeidimus.

CCHINVALIS
Rusijos kariniai pareigūnai pa-

neigė Gruzijos vidaus reikalų minis-
terijos atstovų pranešimą, kad Gru-
zijos ir Pietų Osetijos konflikto teri-
torijoje nukrito Rusijos nepilotuoja-
mas skraidymo aparatas. Tuo tarpu
Gruzijos Vidaus reikalų ministerijos
oficialus atstovas išplatino pareiški-
mą, kad antradienį netoli Achalgorio
rajono Odisio kaimo nukrito Rusijos
lėktuvas.

ORENBURGAS
Nelaimė Orenburgo srities Be-

liajevkos gyvenvietės mokykloje, per
kurią sugriuvo laiptai ir žuvo 5 pa-
augliai, įvyko keičiant langų rėmus.
Specialistų vertinimais, laiptai sug-
riuvo dėl to, kad mokyklos pastatas,
kuriame vyko remontas, buvo senas.
Visi žuvusieji – 11 klasės mokiniai.

MASKVA
Rusijos Šiaurės karinio jūrų lai-

vyno (KJL) laivų būrys, plaukdamas
į pratybas Venesueloje, užsuks į Libi-
jos uostą Tripolį, pranešė KJL vado-
vybė. Į Viduržemio jūrą rusų laivai
įplauks spalio 5 d. Atlikęs visas nu-
matytas užduotis Viduržemio jūroje
Rusijos KJL laivų būrys pasirinks
kryptį į Karibų jūrą ir Venesuelą.

***
Rusijos imperatoriaus dinastija

patenkinta Rusijos Aukščiausiojo

JAV

JAV ekonomikai reikia 
vyriausybès veiksmû�

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) – Eu-
ropos Sąjungos (ES) specialistai ren-
gia planus, kaip būtų galima mažinti
apribojimus Baltarusijai, o dauguma
sąjungos valstybių, nepaisydamos
suklastotų Baltarusijos rinkimų, ne-
atmeta galimybės atnaujinti diploma-
tinius ryšius su Aleksandr Lukašenka
režimu, rašo nepriklausoma Briuselio
naujienų svetainė EUobserver.

Per ES aukšto rango diplomatų
susitikimą, kuris antradienį įvyko
Politikos ir saugumo komitete (PSK)
Briuselyje, buvo paraginta atlikti
tyrimą dėl tolimesnių veiksmų.

Tarp mažiausių galimybių yra
1997 m. įvesto draudimo susitikinėti
su aukštesnio nei viceministras ran-
go Baltarusijos politikais sustabdy-
mas ar kelių ne tokių aukštų parei-
gūnų pavardžių išbraukimas iš ES
sąrašo, susijusio su draudimu išduoti
vizas.

Tame sąraše per pastaruosius 4

metus atsirado iš viso 41 pavardė.
Specialistai taip pat gali pasiūlyti lai-
kinai sustabdyti viso sąrašo galioji-
mą, kad būtų galima rengti susitiki-
mus su Baltarusijos prezidentu A.
Lukašenka, net jei toks žingsnis teo-
riškai reikštų ir tokių veikėjų, kaip
buvęs saugumo vadovas Viktor Šei-
man, kurį Europos Taryba kaltina
žmogžudyste, keliones į ES.

PSK susitikime 27 ES narės su-
tiko su Europos Saugumo ir Bendra-
darbiavimo Organizacijos (ESBO)
sprendimu, kad sekmadienį įvykę
Baltarusijos parlamento rinkimai ne-
atitiko demokratijos reikalavimų.
PSK ambasadoriai taip pat pripažino,
kad Baltarusija žengė tam tikrus tei-
giamus žingsnius, prieš balsavimą
paleisdama politinius kalinius ir leis-
dama vykti kai kuriems gatvių pro-
testams.

Tačiau dėl to, ką daryti dabar, su-
tarimo buvo žymiai mažiau. 

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

RUSIJA

ES tariasi dèl apribojimû
Baltarusijai mañinimo

EUROPA

Washington, DC, spalio 1 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas
George W. Bush antradienį perspėjo
įstatymų leidėjus, atmetusius pagal-
bos Wall Street planą, kad grėsmė
JAV ekonomikai ,,didės kasdien”, jei-
gu nebus imtasi gelbėjimo priemonių.

Kitą dieną po Atstovų Rūmų
sprendimo atmesti planą, pagal kurį
nelaimės ištiktiems bankams būtų
atseikėta 700 mlrd. dol. (1,65 trilijo-
no litų), kai rinkose akcijos laisvai
krito toliau, G. W. Bush pabrėžė, kad
,,įstatymų leidybos procesui dar ne
galas”.

,,Mūsų ekonomikai dabar kriti-
nis laikotarpis, mums reikia įstatymo
dėl susilpnėjusių fondų, dabar už-
kimšusių finansų sistemą, kad padė-
tų skolintojams atnaujinti kreditų
srautą vartotojams ir verslininkams
bei leistų Amerikos ūkiui vėl judėti
pirmyn”, – kalbėjo JAV prezidentas.

Likus 5 savaitėms iki prezidento
rinkimų, G. W. Bush kreipėsi tiesiai į
saviškius respublikonus, ypač kon-
servatyviuosius, kurie nepritaria pla-
nui taikyti vyriausybės įsikišimą į
laisvąją rinką.

,,Mums reikia pasirinkti tarp
veiksmo ir tikros ekonominių nepri-
teklių galimybės milijonams ameri-

kiečių”, – sakė G. W. Bush.
Dar jis kreipėsi į tuos, kurie tvir-

tina, kad 700 mlrd. dolerių pagalba
sunkumų turintiems bankams yra
per brangi, ir priminė jiems, kad Ats-
tovų Rūmams atmetus šį projektą,
per vieną dieną akcijų rinka patyrė
,,daugiau kaip trilijoną dolerių nuos-
tolių”.

Pasak G. W. Bush, pagal projektą,
kurio laikydamasi JAV vyriausybė,
supirkusi susilpnėjusių bankų verty-
binius popierius ir vėliau juos perpar-
davusi, galėtų susigrąžinti išlaidas,
kai tik jų vertė vėl padidės.

,,Galiausiai, mes tikimės dides-
nės dalies, jei ne viso, investuotų mo-
kestinių dolerių sugrąžinimo”, – sakė
G. W. Bush, kuris pažadėjo dar pas-
pausti įstatymų leidėjus priimti siū-
lomą įstatymą, kai Kongresas susi-
rinks ketvirtadienį po žydų Naujųjų
Metų šventės Roš Hašana.

,,Kongresas turi veikti kiekvieno
amerikiečio finansų saugumui, – pa-
žymėjo jis. – Mūsų ekonomika prik-
lauso nuo ryžtingų vyriausybės veiks-
mų įteisinant finansų pagalbos planą.
Kuo greičiau mes imsimės šios prob-
lemos, tuo greičiai galėsime grįžti į au-
gimo ir darbo vietų kūrimo kelią. Esu
įsitikinęs, kad mes tai padarysime.”

JAV prezidentas George W. Bush ir iždo sekretorius Henry Paulson. 
SCANPIX nuotr. 
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Skelbimai

Mūsų stalui

Itališki patiekalai
Sicilietiškas kiaulienos pjausnys

(,,šnicelis”)

2 pjausniai, 
½ smulkiai supjaustyto svogūno

galvutės, 
½ šaukštelio baziliko ir kmynų, 
8 7/8 oz. (250 g) pomidorų, 
druskos, pipirų, 
1-2 šaukštai tarkuoto sūrio, 
8 7/8 oz. (250 g) troškintų grybų, 
riebalų kepimui, 
1 puod. (¼ l) skysto pomidorų pa-

dažo
Pjausniai įtrinami druska, pipi-

rais, smulkiai supjaustytais svogū-
nais, baziliku bei kmynais ir iš abiejų
pusių apkepinami ant nelabai didelės
ugnies. Apkepti pjausniai iš keptuvės
išimami ir palaikomi šiltai, o tuose
pačiuose riebaluose truputį apkepi-
nami skiltelėmis supjaustyti, pasū-
dyti ir apibarstyti pipirais pomidorai.
Paskui pajausniai uždedami ant
pomidorų, aplinkui apdėliojami troš-
kintais grybais ir apipilami pomidorų
padažu, apibarstomi sūriu. Prie šio
valgio patiekiama biri ryžių košė.

Ypatingai triukšmingos Italijoje
turgaus dienos: kvapai, triukšmas,
gaudesys, prekiautojų šauksmai, ratų
girgždesys – tokia įprasta diena Flo-
rencijos turguje. Ilgakojės merginos,
besiderančios matronos, vienuolės ir
šeimininkės su vaikais bei pintinė-
mis. Iš pintinių kyšo duona, kurią
kramsnoja moterys. Ši duona papras-
tai būna raugintos tešlos, ją kepa flo-
rentiečiai kepėjai, puikiai išmanantys
savo darbą. O jau florentietiškos pu-
pelės tokios gardžios, kad liežuvį ga-
lima nuryti. Paragaukime!

Florentietiškos baltos 
pupelės

1,10 sv. (500 g) baltųjų pupelių, 
2 šaukštai aliejaus, 
2 skiltelės česnako, 
šakelė šalavijo (sage), 
pomidoras, 
saliero griežinėlis, 
druskos, pipirų.
Pupelės užpilamos šaltu vande-

niu ir per naktį mirkomos. Kitą dieną
į išbrinkusias pupeles supilamas alie-
jus, sukrečiami sugrūsti česnakai,
įmetama šalavijo šakelė, stambiai su-
pjaustytas salieras ir pomidoras, įbe-
riama druskos ir pipirų. Verdama ant
nedidelės ugnies maždaug dvi valan-
das. Į stalą pupelės patiekiamos  kaip
pirmas patiekalas.

Kitą dieną italai šias pupeles val-
go kaip antrąjį patiekalą, karštą. Tam
dviejuose šaukštuose aliejaus patroš-
kinama keletas šakelių šalavijo, skil-
telė česnako ir šakelė rozmarino. Jei
nuo česnako patiekalas netektų spal-
vos, į jį reikia įdėti vieną su puse
šaukštelio pomidorų tyrės. Šis pada-
žas sumaišomas su vakarykštėmis
pupelėmis, viskas dar 10 min. pa-
troškinama.

Salsa di pomodoro –
pomidorų padažas

1,10 sv. (500 g) prinokusių pomi-
dorų, 

svogūno galvutė, 

česnako skiltelė, 
po vieną salierą ir morką, 
keletas baziliko lapelių ir petra-

žolių šakelių, 
šaukštelis miltų, 
šaukštas aliejaus, 
stiklinė sultinio, 
druskos, raudonųjų pipirų
Daržovės ir žalumynai stambiai

supjaustomi ir patroškinami aliejuje.
Paskui suberiami miltai, sudedami
skiltelėmis supjaustyti pomidorai, su-
pilamas sultinys. Viskas verdama ant
mažos ugnies, kol suminkštės daržo-
vės. Padažas pertrinamas per sietą,
pagardinamas raudonaisiais pipirais
ir druska.

Kai kurie neapoliečiai salsą ver-
da net tris valandas ant vos vos ma-
žos ugnies. Vietoje baziliko galima
naudoti mairūną.

Kas atrado makaronus? 

Vis dar  yra ginčijamasi, iš kur
atsirado makaronai. Vieni tvirtina,
kad makaronams vardą davė kaž-
kuris kardinolas, kuris, pirmą kartą
juos pamatęs ant savo stalo, sušuko:
,,O, ma caroni!” (O, kaip malonu!) Ki-
ti prieštarauja: ne visi atradimai, esą,
priklauso bažnyčios tėvams. Pasako-
jama, kad senovės graikai savo susi-
žavėjimą tuo, kas jiems nepaprastai
patikdavo pietiniuose Italijos mies-
tuose, išreikšdavo vienu žodžiu –
,,maccherone”. Išsilavinę kulinarai
tvirtina, jog Markas Polas parsivežė
iš Kinijos kaip suvenyrą plonų tešlos
lazdelių, beje, kinai jas gamindavo iš
ryžių miltų. Literatūroje makaronai
pirmą kartą minimi ,,Dekamerone”.
Bokacio buvo nustebęs, kad jau XIV
amžiuje kažkokiame kaime virė
makaronus ir ravioli.

Nuo senų laikų italų virtuvėje
pirmaujančią vietą užima makaronų
(angl. pasta) gaminiai. Teigiama, kad
italų organizmas kitaip reaguoja į
miltinius produktus, kitaip juos įsi-
savina. Kiekvienas pasaulio kraštas
pagal vietos sąlygas augina skirtin-
gus produktus, skirtingai valgo,
elgiasi ir rengiasi. Tad Azijos kraštų
žmonės minta ryžiais, o mūsų, Rytų
Europos žmonės, tik bulvių ar bul-
vinių patiekalų užvalgę jaučiasi žva-
liai ir stipriai.

IŠNUOMOJA PARDUODA

Dabar ir pačioje Italijoje pasikei-
tė požiūris į  miltinių produktų gamy-
bą. Žmonės net streikavo prieš juos,
bet ne tiek prieš pačius makaronus,
kiek prieš pramoninę jų gamybą.
Kaip ir visuose išsivysčiusiuose kraš-
tuose, naujoji karta nenori daug laiko
praleisti virtuvėje, todėl pasikliauja
gausiai siūlomomis supakuotomis
prekėmis, naudojasi restoranų pas-
laugomis, įvairiais greito aptarnavi-
mo restoranėliais. Dėl sumažėjusio
žmonių judėjimo Italijoje pradėjo
plisti įvairios ligos, ypač daug serga-
ma diabetu, pasikeitė jaunų žmonių
išvaizda, padidėjo vaikų sergamu-
mas, jų aktyvumas, daugėja nesveikų
kūdikių. 

Tikriausiai net Italijoje nėra su-
naudojama tiek makaronų, kiek
Amerikoje. Šioje šalyje – tai kasdie-
ninis valgis, svarbiausia, kad jis
neverdamas, o gaminamas iš pusfab-
rikačių. Gatvėse matome šio reiškinio
rezultatus, o ir ligoninės – pilnos ser-
gančiųjų.  Retkarčiais galima suval-
gyti makaronų, skanu juos patiekti
kaip garnyrą prie viščiuko ar kitų
patiekalų. Kaip sakoma: lašelis nuo-
do nepakenks. 

Čia  pateikiu pačių italių gamin-
tus ir vis dar gaminamus  patiekalus.

Kiekviena Italijos provincija turi jai
būdingus patiekalus.

Spagečiai Alla Carbonara
(Spaghetti alla Carbonara)

0,8 sv. (400 g) spagečių, 
3,5 oz. (100 g) lašinukų, 
3,5 oz. (100 g) kumpio, 
3,5 oz. (100 g) sviesto, 
1/2 stiklinės tarkuoto sūrio, 
3-4 pomidorai, 
2-3 kiaušiniai, 
2 šaukštai grietinėlės, 
5 1/4 oz. (150 g) pievagrybių arba

sauja džiovintų baravykų (juos keletą
valandų reikia pamirkyti), 

druskos, pipirų.
Smulkiai supjaustyti lašinukai ir

kumpis apkepinami riebaluose, į tą
patį indą  sudedami plonais griežinė-
liais  supjaustyti pomidorai bei pieva-
grybiai ir viskas ištroškinama. Kiau-
šiniai sumaišomi su grietinėle, miši-

nys pagardinamas pipirais bei druska
ir, prieš baigiant spagečius virti, su-
pilamas  į pomidorų padažą. Padažas
nevirinamas! Spagečiai sumaišomi su
sviestu bei tarkuotu sūriu ir apipila-
mi padažu.

Bolonijos spagečiai

8 7/8 oz. (250 g) maltos mėsos
(pasirenkame tokią, kokią mėgstame),

28 7/8 oz. (50 g) kapotos mėsos, 
2 kiaušiniai, 
3 šaukštai maltų džiūvėsėlių, 
maža sutarkuota svogūno galvu-

tė, 
ant peilio galo nutarkuotos citri-

nos žievelės, 
1-2 šaukštai smulkiai supjausty-

tų petražolių lapelių, 
2 šaukštai tarkuoto sūrio, 
druskos, pipirų.
Iš nurodytų produktų padaromi

riešuto dydžio kukuliai, kurie 10 min.
verdami pasūdytame vandenyje.

0,8 sv. (400 g) spagečių, 
pusė šaukšto aliejaus, 
3 šaukštai pomidorų tyrės, 
pusė šaukštelio raudonųjų pipi-

rų, 
citrinos sulčių, 
druskos.
Išvirti spagečiai išverčiami  į

kiaurasamtį, kad nutekėtų vanduo.
Keptuvėje įkaitintame aliejuje pa-
kepinama pomidorų tyrė. Padažas
pagardinamas pipirais, druska bei
citrinos sultimis ir sumaišomas su
spagečiais. Į stalą spagečiai patiekia-
mi kartu su kukuliais.

Italai didžiuojasi savais ravioli,
kurių įdaras turi būti aštrus.

Ravioli

Tešla:
7 oz. (200 g) miltų, 
1-2 kiaušiniai, 
ant peilio galo druskos, žiupsne-

lis muskato riešuto, 
1-2 šaukštai vandens, 
1/2 kiaušinio aptepimui.
Įdarui:
3,5 oz. (100 g) įvairios maltos mė-

sos, 
1 kiaušinis, 
šaukštelis tarkuoto sūrio ir tar-

kuotų svogūnų, 
riekelė mirkyto nuspausto bei su-

maigyto pyrago, 
druskos, pipirų.

Iš miltų, kiaušinio, muskato rie-
šuto ir druskos užminkoma tešla. Ji
valandą laiko palaikoma, paskui plo-
nai iškočiojama. Iš gauto lakšto stik-
line išspaudžiami skrituliukai, ant
kiekvieno jų vidurio uždedama po
šaukštelį įdaro. Kraštai sutepami
kiaušiniu ir apspaudžiami. Ravioli
verdami kaip lakštiniai pasūdytame
vandenyje. Prieš patiekiant į stalą,
apibarstomi parmezano sūriu ir apip-
ilami aštriu pomidorų padažu. Įdarui
tinka špinatai arba kitokios daržovės.

Bus daugiau.

Paruošė
Nijolė Nausėdienė                                             

El.paštas: nausediene@aol.com

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 Pl. 

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500

Tęsinys iš rugsėjo 25 d.
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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,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, 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,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 40

Šiluvos atlaidai. Lietuva.                                               Dalios Cidzikaitės nuotr.

Neretai tenka išgirsti sakant:
nepatinka, kas rašoma – neskaityk,
nepriimtina, kas rodoma – išjunk...
Taip klaidingai suprantama arba
sąmoningai iškreipiama Laisvės sam-
prata. Žinoma, kad virtualų gašlumą,
siaubą ar prievartą visuomet galiu
išjungti, tačiau išėjęs į gatvę galiu
būti ,,išjungtas” pats – to, kuris ne-
išjungė...

VIII. Gražiausios lietuvio
nacionalinės savybės ir...

Renata ŠERELYTĖ
Gražiausias kiekvieno žmogaus,

ne tik lietuvio, bruožas – altruizmas.
Meilė artimui. Meilė, kuri niekam
nekeršija ir nelinki bloga, kuri atlei-
džia. Visa tai, kas surašyta Kalno
pamoksle. Tik ar daug lietuvių jį yra
skaitę? O šiaip gyvename didelės
nemeilės šalyje, kur moralę būtų ga-
lima apibrėžti taip: ,,O kas čia blo-
ga?” Arba – ,,Aš nekaltas, užtat ir
neatsistatydinsiu!” Jau girdėjome tai
iš vieno politiko (buvusio), girdėjome
iš kito – dar tebesančio. Išgirsime,
matyt, ir iš trečio. Tam reikia ruoštis
ir ugdyti asmeninį bei visuotinį ne-
pakantumą tokiam moralės ,,išpaži-
nimui”. Apskritai visi moralės daly-
kai prasideda nuo paprasto žmogaus.
Jeigu jis nėra reiklus sau, nebus reik-
lus ir esančiam valdžioje politikui. 

Pats nemaloniausias tautinis
bruožas yra pavydas ir apkalbos. Pas-
kalų laidymas ir patyčios. Negarbin-
gumas. Žmonės, kurie šypsosi tau į
veidą, o į nugarą pasiruošę įsmeigti
peilį. Ir – slidus prisitaikymas. Lavi-
ravimas, naudos ieškojimas. Visiškas
idealizmo nebuvimas ir kultūrinis
chamizmas. 

Juozas APUTIS
Savųjų niekada pernelyg negiriu,

o papeikti (ir pasipeikti) galėčiau dėl
negražaus mūsų žmonių pataikavimo
svetimiems, svetimoms madoms – šit
dar dėl ko sunku (jei istorija nepa-
mėtės sukrėtimų) įsivaizduoti ką
nors panašaus į Lietuvą po šimto me-
tų. Pikta, kad nemažai visiškų bes-
tuburių yra tarp jaunuomenės: mėg-
džioja svetimus tiesiog... susiriesdami
(nesakau čia kito žodžio!), tik žvilg-
telkim, kokiomis žodžių baisybėmis
aplipome pagyvenę ,,po ruskiu”, o

kad šiandien persiimame netgi sveti-
momis eisenomis, galime pamatyti
akį metę į bet kurį kokios nors minis-
terijos klerkelį ar kokios užsienio fir-
mos parankinį: jie vaikšto ne kojų
pėda, o kulnu, dėl to kojos atrodo
kaip iš vieno kaulo... 

Liūdna, bet šiandien, galima nu-
jausti, patriotizmo daugiau parodytų
tie, kurie geruoju mini sovietinius
laikus – jų ligonines, sanatorijas,
dykai gautus narvus daugiabučiuose.
Tiems, kurie vaikšto ant kulnų –
patriotizmas nusakomas ne anglišku,
o rusišku žodžiu, prasidedančiu
priešdėliu po... 

Jurga IVANAUSKAITĖ
Vieną kurią nors savybę išskirti

sunku, man patinka savotiškas me-
lancholijos, užsispyrimo ir darbštu-
mo derinys, jaudina įtampa tarp vi-
tališkumo, gebėjimo išlikti bet ko-
kiomis aplinkybėmis ir lietuviško
fatalizmo. Iš bjauriųjų savybių pir-
miausia norėjau įvardyti pavydą,
nors labiau įsigilinus aiškėja, kad tai
yra nesugebėjimas džiaugtis aplin-
kiniu pasauliu – kitų laimėjimais,
pergalėmis, o kuriant aplink save
tokią bedžiaugsmę, išdegintą erdvę ir
pačiam sunku būti laimingam. Ne-
mėgstu apibendrinimų, todėl neno-
rėčiau statistikos žargonu nustatyti
,,visų lietuvių” moralės, sąmoningu-
mo ir patriotizmo bendrosios masės.
Kiekvienas žmogus nuolat keičiasi,
srūva tarsi vanduo ir visa mūsų tauta
teka kaip upė su vis naujais slenks-
čiais, užutėkiais, duobėmis seklumo-
mis ir verpetais.

Jonas VAIŠKŪNAS
Gražiausia savybė, nepaisant

aplinkybių, priespaudos, skurdo, ne-
laimių ir parsidavusių valdžių – ge-
bėjimas likti geru Žmogumi, gera
mama, geru tėvu, doru pareigūnu...
Gebėjimas laikytis savo vertybių,
būti savimi nekeliaklupsčiaujant.
Verti pagarbos – darbštumas, dėme-
singumas, susikaupimas. Ir dar mane
žavi, kai gyvenama taip, tartum
pasaulio centras yra čia – kur gimei ir
augai: šeimoje, kaime, tautoje, kalbo-
je... Nepatinka, kai elgiamasi priešin-
gai. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.
– Kurie, Jūsų nuomone, buvo

sėkmingiausi ir suteikė dau-
giausiai kūrybinio džiaugsmo?

– Spektaklių pastatėme dar ne-
daug, gal todėl kūrybinį džiaugsmą
vienodai suteikė kiekvienas iš jų. Ne-
galėčiau kurio ypatingai išskirti. Tie-
siog dirbi, dirbi su vaikais, atrodo, nie-
ko gero jau ir nebeišeis, o čia spek-
taklio metu kad pasistengia, net ste-
biesi, kaip čia taip neblogai pavyko.

Su suaugusiais, kaip jau minėjau,
kol kas pastatėme tik vieną vaidini-
mą, mane labiausiai nudžiugino
premjerinis spektaklis, kad vis dėlto
padarėmė, sukūrėme ir kad žiūrovai
gerai mūsų darbą įvertino.  O šie  vie-
nu balsu teigė, kad jiems labai patiko
ir kad visi aktoriai savo vaidmenis
atliko  puikiai. 

– Kur teko vaidinti?
– Vaikų spektaklius rodėme

tėveliams, savo lietuvių bendruome-
nei  ir dar Floridos lietuvių regioninio
suvažiavimo dalyviams. Suaugusiųjų
grupė „Provincija” vaidino ne tik
vietiniams, bet ir St. Petersburgo ir
Palm Beach lietuviams.

– Ar teko anksčiau dalyvauti
Teatro festivaliuose? 

– Į Teatro festivalį važiuojame
pirmą kartą, dalis iš mūsų net Či-
kagoje dar nėra buvę.

– Ko tikitės iš XII lietuvių
teatro festivalio: važiuojate lai-
mėti ar tiesiog kartu su bend-
raminčiais dalyvauti  šventėje?

– Važiuojame kitų pasižiūrėti ir,
nors ir labai bijodami,  savęs parodyti.
Tai ypač svarbu vaikams. Iš pradžių
galvojome vežti tik suaugusiujų vai-
dinimą. Sumanymas nusivežti ir vai-
kų spektakliuką kilo po to, kai suži-
nojome, kad atvyksta vaikų teatras iš
Toronto. Jau taip norėjosi parodyti
saviškiams, kaip vaidina jų bendra-
amžiai. O važiuoti vien tik pasižiūrėti
mums per toli ir  per didelė prabanga,
todėl, pasitarę su vaikų tėveliais, ir
ėmėmės šio drąsaus ir labai rizikingo
sumanymo. Labai tikimės, kad mūsų
vaikai susiras draugų ne tik tarp
torontiečių, bet ir tarp žiūrovų.

Suaugusiųjų gupei labai svarbu
žinoti, kaip mūsų pasirodymas  at-
rodys tarp kitų grupių pastatymų.
Tikrai negalvojame apie jokius lai-
mėjimus ar prizus, jei tokie bus.
Didžiausias laimėjimas mums yra
dalyvavimas šventėje ir galimybė
susitikti su  bendraminčiais.

– Kokį spektaklį pristatysite

festivalio žiūrovams?
– Ir beliko paminėti, kad grupė

„Provincija” festivalio žiūrovams
suvaidins  Milčiaus (Jono Katkevi-
čiaus) 2-jų dalių komediją „Provin-
cijos aistros”, kurią ‚,atkapstėme”
internete ir kuri mums tapo tam tik-
ru simboliu. Mes gyvename iš tiesų
provincijoje,  iš provincijos važiuo-
jame vaidinti į didelį miestą, ir gru-
pės pavadinimą pasirinkome pagal
gyvenamąją vietą.

,,Ąžuoliuko” lituanistinės mo-
kyklos vaikai parodys vaidinimuką
„Išdykėlis broliukas” pagal Anatoli-
jaus Kairio pjesę „Du broliukai”. Iš
tiesų, kai perskaitėme  šį kūrinį, jis ir
mokytojoms, ir vaikams taip patiko,
kad nepaisant to, jog mūsų mokykloje
vaikų mažiau nei veikėjų pjesėje,
padedant suaugusiems, nuspren-
dėme jį suvaidinti. Nuoširdžiai tiki-
mės, kad ir suaugusių, ir vaikų pa-
sirodymai nenuvils Čikagos žiūrovų.

– Koks šūkis geriausiai api-
būdintų  Jūsų teatro grupę?

– Vaikų grupę, manau, geriausiai
apibūdintų mūsų jau tradiciniu tapęs
šūkis „Lietuviais norime mes būt”, o
suaugusių – „ Net ir iš blogiausios pa-
dėties rasime išeitį” arba „Sukąsime
dantis, bet nepasiduosime”. 

Ir dar. Iš visos širdies noriu pa-
dėkoti festivalio rengėjams, o ypač  –
gerbiamai JAV LB Kultūros Tarybos
pirmininkei Dalei Lukienei už nuola-
tinę pagalbą ir rūpinimąsi, už atsa-
kymus į visus mūsų klausimus, nes
ruošiantis vykti į tokį svarbų renginį
nėra nieko blogiau už nežinojimą.

Kalbino Loreta Timukienė

,,VAŽIUOJAME KITŲ PASIŽIŪRĖTI...,,VAŽIUOJAME KITŲ PASIŽIŪRĖTI...

Jauniausias (Marius Tumasionis) ir
vyriausias (Mindaugas Balčiūnas)
,,Ąžuoliuko” grupės aktoriai.
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XVI TARPTAUTINIS SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIS -
KONKURSAS  „CANTATE DOMINO” 

2008 m. lapkričio 28 - 30 d., Kaunas
ROLANDAS DAUGÈLA
Festivalio meno vadovas

Iš festivalio istorijos 

1992 m. buvo surengtas pirmasis
jaunimo kamerinių chorų sakralinės
muzikos festivalis „Cantate Domi -
no”, kuris vėliau peraugo į Taptau -
tinį renginį. Jo tikslas buvo atgaivin-
ti ir puoselėti sakralinę muziką Lie -
tuvoje, skatinti chorus ją giedoti ir
siekti aukšto meninio lygio. Festi va -
lio sumanytojams Kauno Vytauto Di -
džiojo bažnyčios kameriniam chorui
ir jo vadovui Rolandui Daugėlai kilo
idėja 2004 metais surengti chorų
kon kursą, kuriame buvo laimėtas ir
didysis apdovanojimas. Renginiui
pasisekus, konkursą organizuoti ren -
gė jai pasiryžo kasmet.

Pradžioje festivalio chorai daly-
vavo sekmadienio, o vėliau ir kitų
die nų šv. Mišiose. Todėl koncertai bu -
vo atliekami prieš pamaldas ir po jų.
XII festivalio sudėtyje buvo su -
rengtas I konkursas. Festivalių sak -
ralinė muzika skamba ne tik po baž -
nyčių skliautais, bet ir Kauno filhar-
monijos salėje. Nuo V festivalio di -
delis dėmesys skiriamas vaikų cho -
rams. Jiems buvo paskirta pirmoji
festivalio diena. Viešėjo žymusis ber -
niukų ir jaunuolių choras ,,Ąžuo liu -
kas”. Jo meno vadovas ir dirigentas
Vytautas Miškinis sukūrė ir dedikavo
festivalio penkmečiui giesmę „Can -
tate Domino”. Šis kūrinys tapo labai
populiariu. Jį atlieka chorai net iš
tolimos Pietų Afrikos Respublikos.

Festivaliuose dalyvauja ir kai
kurie pastovūs dalyviai. Jų kūrybinis

sezonas neįsivaizduojamas be Kauno
,,Cantate Domino”. Tuo būdu festi-
valio klausytojai galėjo sekti kolek-
tyvų tobulėjimą ir jų meninio lygio
kitimus. Daugelis jų tapo tarptau-
tinių konkursų laureatais, prizinin -
kais bei diplomantais.

Viso festivaliuose dalyvavo apie
100 kolektyvų. Aukšto lygio progra-
mas atliko Kauno Valstybinis choras
(meno vad. Petras Bingelis), Norve -
gijos Bergen miesto Šv. Marijos baž -
nyčios pučiamųjų ansamblis (vad.
Espen Selvik), Bulgarų kamerinis
cho ras „Arsmusica Shoumen” (vad.
Juliana Panova), Vilniaus berniukų
ir jaunuolių choras ,,Ąžuoliukas”
(meno vad. Vytautas Miškinis), Kau -
no berniukų ir jaunuolių choras „Var -
pelis” (meno vad. Ksaveras Plan čiū -
nas), Vilniaus kamerinis choras
,,Psal mos” (vad. Modestas Pitrėnas),
Rygos kamerinis choras ,,Salve” (vad.
Verners Kreslinš), Marijampolės Č.
Sasnausko kamerinis choras (vad.
Mindaugas Radzevičius) ir daugelis
kitų puikių Lietuvos chorų.

Šis festivalis – tai dar viena proga
chorinio meno mylėtojams ir bičiu-
liams pasigėrėti neišsenkančiais
sakralinės muzikos lobiais, išbandyti
savo pajėgumą ir siekti vis naujų tik-
slų bei aukštumų.

Rengėjas: Kauno klubas „Can ta -
te Domino”. Globėjai: Kauno arki vys -
kupas metropolitas Sigitas Tam ke -
vičius; Kauno savivaldybės administ -
racijos Kultūros skyrius; Lie tuvos
chorų sąjunga;  Lietu vos chorų sąjun-
gos Kauno skyrius; Lietuvos liaudies
kultūros centras; Partneris: Všį „Šou
imperija”.

Konkurso nuostatai

Suaugusiųjų chorų kategorijos:
Kameriniai chorai; Aukštųjų muzi -
kos mokyklų bei universitetų choro
studijos; Aukštųjų mokyklų chorai;
Mėgėjų chorai; Bažnytiniai chorai.

Moksleivių chorų kategorijos:
Kon servatorijų choro studijos, Meno,
muzikos gimnazijų bei muzikos mo -
kyklų chorai; Vidurinių mokyklų,
gim nazijų jaunimo bei jaunių chorai;
Bažnytiniai jaunimo chorai; Ber -
niukų ir jaunuolių chorai; Vaikų cho -
rai; Vokaliniai ansambliai. 

Konkurso reikalavimai

Suaugusiųjų kategorijų chorai
atlieka iki 15 min. (buvimo scenoje)
įvairių epochų kompozitorių (rene-
sanso, klasicizmo, romantizmo, XX a.
antros pusės ir vėlesnių) sakralinių
kūrinių programą ,,a capella”, vienas
kūrinys gali būti su pritarimu. 

Moksleivių kategorijų chorai
atlieka iki 15 min. (buvimo scenoje)
laisvai pasirinktą programą ,,a capel-
la” bei su pritarimu.

Pastaba: chorai (išskyrus diri-
gentą) akustinei repeticijai į konkur-
sui parengtą salę neįleidžiami

Vertinimas ir apdovanojimai

Chorų meninį lygį (skambesį,
tem b rą, dinamiką, intonaciją, kūri -
nių stilių įvairovę ir jų atlikimą) 100
balų sistemoje vertins kompetentin-
ga žiuri komisija.

I vieta – aukso diplomas (surin -
kus ne mažiau 90 balų).

II vieta – sidabro diplomas
(surinkus ne mažiau 80 balų).

III vieta – bronzos diplomas
(surinkus ne mažiau 70 balų).

Numatomi ir specialūs apdo va -
nojimai: už privalomą kūrinį, geriau-
siai parinktą programą bei rėmėjų
prizai.

Iš daugiausia balų surinkusiųjų
chorų komisija išrenka vieną laurea -
tą, kuriam skiria Grand Prix ap -
dovanojimą ir 1500 litų premiją. Ko -
misijos vertinimas yra galutinis ir

neapskundžiamas. 
Pastaba: Choras, viršijęs numa-

tytą programos laiką, netenka dalies
balų, priklausomai nuo viršyto laiko
(15 sekundžių – 0,5 balo, 30 sekun-
džių – 1 balas, 1min. – 2 balai)

Paraiška konkursui 

Paraiška konkursui atsiunčiama
tik elektroniniu paštu iki 2008 m.
spalio 12 d. adresu:
cantatedomino@souimperija.lt;  
cantatedominoprojektas@yahoo

.com
Daugiau informacijos: 
http://www.vytautine.lcn.lt
Tel. 8 656 84641 – festivalio

meno vadovas Rolandas Daugėla
tel. 8 657 79941 – festivalio koor-

dinatorė Egle Rusinskaitė
Kartu siunčiama: užpildyta pa-

raiška; trumpa choro ir vadovo istori-
ja lietuvių ir anglų kalbomis; naujau-
sia choro nuotrauka (geros kokybės);

Pastaba: konkurse atliekamų kū-
rinių natos (5 egzemplioriai) patei-
kiamos atvykus į konkursą.

Dalyvavimo konkurse sąlygos

1. Konkurso dalyvio registracijos
mokestis suaugusiųjų chorams – 400
litų, jaunimo chorams – 300 litų, vai-
kų chorams – 200 litų, ansambliams –
100 litų. Mokestis turi būti sumokė-
tas ir pavedimą patvirtinantis doku-
mentas atsiųstas iki 2008 m. spalio
12 d. Nesumokėjus mokesčio, kolek-
tyvas praranda galimybę dalyvauti
konkurse. 

2. Mišrūs chorai, be papildomo
mokesčio, gali dalyvauti ir lygių balsų
kategorijose. Rekvizitai: SEB Vil -
niaus bankas, Kauno filialas, a/s
LT60 7044 0600 0308 6334, Kauno
klubui „Cantate Domino”.

3. Laureatais paskelbti chorai
privalo dalyvauti laureatų koncerte.

4. Kelionės, apsigyvenimo ir mai-
tinimo išlaidas apmoka patys daly-
viai.

5. Renginio organizatoriai pasi -
lie ka teisę renginio metu daryti vaiz -
do bei garso įrašus ir juos platinti. 

Kauno kamerinis choras ,,Cantate Domino”. Vadovas Rolandas Daugėla.
choras.lt nuotr.

Grožinės literatūros konkursas
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo pirmą kartą

Kvedlinburg analuose 1009 metais paminėjimo proga ir 
tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, skelbia romano konkursą

Skiriamos  trys premijos:
I – 5,000 dol.

II – 3,000 dol.
III – 2,000 dol.

Tema kūrėjams: ,,Lietuvai – tūkstantis metų!” (Mes didžiuojamės tūks-
tančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra)

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu – 2009 m. birželio
30 d. Prašome nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, Konkursui
2711 West 71 st Street
Chicago, IL 60629
USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne ma-
žiau 200 puslapių, parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiuteriu, pa-
sirašytas slapyvardžiu. Slapyvardis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto
voko, į kurį reikia įdėti savo kortelę su vardu, pavarde, adresu, telefonu ir
fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. Nepremijuoti
kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija: Danutė Bindokienė
dr. Jonas Jasaitis
Petras Pavilionis
Stasė Petersonienė
Vytautas Volertas

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čikagoje, JAV, Kovo
11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės metu

Tel. pasiteiravimui: 773-776-3399 (,,Dirvos” redakcija). Fax.: 773-776-
7059.

Angelė K. Nelsienė, gyvenanti Fullerton, CA, pratęsdama kasme-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.
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METAI BE IRENOS REGIENĖS
ANTANAS PAUŽUOLIS

Irena buvo pilna meilės visiems.
Išėjus jai į Amžinybę, tinka šie poeto
žodžiai: ,,Nors skiriamės dabar, nors
sakome ‘sudiev’, bet širdys plaks iš
vien, nors sakome dabar ‘sudiev’, bet
susitiksime mes vėl.” Nors Irena iš-
keliavo, bet užmegsta draugystė ne-
nutrūksta. Prisimename Ireną kaip
darbščią ir pareigingą skautę, kuri
skautauti pradėjo 1934 metais. Šalia
skautiškos, įsijungė ir į visuomeninę
veiklą. 

Ji – žurnalistė, suredagavo knygą
,,Skautų šeimos genocidas”, kurią fi-
nansavo skautų jaunimo Vydūno fon-
das. Ji buvo ir ilgametė ,,Draugo”
dienraščio įvairių skyrių redaktorė.
Šalia nuolatinių redagavimo darbų, ji
apsiėmė redaguoti ,,Draugo” skautų
skyrių ,,Skautybės kelias”.  Šį skyrių
Irena redagavo daugiau nei 30 metų.
Redaguoti jaunimo skyrių nėra leng-
va, žinant, kad jie silpnokai supranta
lietuvių kalbą. Ji turėjo rinkti žinias,
taisyti kalbą ir žiūrėti, kad skyrius
būtų užpildytas rašiniais. Nemažą
laiko praleisdavo namuose, laiką
aukodama šeimai, nes išaugino tris

sūnūs: Algį, Liną ir Audrių,  gerai
kalbančius  lietuviškai.

* * *
Irena gimė Suvalkijos lygumose,

jaunystę praleido Šventojoje ir Klai-
pėdos apylinkėse. Taip pajūrio duktė
įsijungusi į skautišką veiklą tapo
energinga jūrų skaute. Ji pamilo jū-
reivių maršą: ,,Ei jūreiviai, marš į
jūrą,  plačioje jūroje laivai sparnuoti
didingai plaukia, į tolį šaukia, sve-
čioms šalims rankas paduoti ir grįžt
su laime Lietuvon, grįžt Lietuvon. Ei,
jūreiviai ir žvejai, vieno lizdo sakalai:
Jūrą mylėkit, jūrą aplėkit, jums suži-
bo švyturiai.” Irena, kaip jos skautas,
visuomenininkas vyras Algis Regis,
labai mylėjo Lietuvą ir abu daug dir-
bo jai išlaisvinti. Vokietijoje įstojo į
Wuerzburgo universitetą ir kartu
mokytojavo Schweinfurto gyvenvie-
tėje įsikūrusioje lietuvių gimnazijo-
je.

Atvykusi į Ameriką, apsigyveno
Los Angeles mieste ir įsijungė į skau-
tišką veiklą, įsteigdama skaučių vie-
netą. Tuo metu Los Angeles mieste
dar labai mažai gyveno lietuvių.
Praleidusi kiek laiko Los Angeles,
persikėlė gyventi į Čikagą, kur ji
sukūrė šeimą su A. Regiu, karštu
Lietuvos patriotu. Ji be veiklos ne-
galėjo gyventi, tuojau įsijungė į vei-
kiantį jūrų skaučių ,,Nerijos” tuntą.
Skaučių sąjungos vadovybė, paste-
bėjusi jos darbštumą, pakvietė  ,,Ne-
rijos”  tunte  užimti tuntininkės pa-
reigas. Lietuvių skautų sąjungos va-
dovybė, įvertindama jos darbus skau-
tiškai veiklai, Irenai suteikė ordinus.
Aukščiausias iš jų, tai ,,Geležinio
Vilko” ordinas, suteikiamas tik už
didelius nuopelnus Lietuvių skautų
sąjungai.

Kaip jau rašiau, Irena buvo ne-
pailstamo darbštumo asmenybė. At-
vykusi iš Los Angeles į Čikagą pradė-
jo mokytojauti lituanistinėse mokyk-
lose, talkino vyrui Algiui visuome-
ninėje veikloje. Kovojo dėl Lietuvos
išlaisvinimo, nes labai sielojosi dėl jos
laisvės.

Irena Regienė
Jono Tamulaičio nuotr.

Prie pašventinto paminklo kun. Jonas Kuzinskas, Irenos vyras Algis Regis ir
jų sūnus Algis Regis.

* * *
Rugsėjo mėn. 21 dieną tėvų jė-

zuitų koplyčioje buvo atnašaujamos
Šv. Mišios už Ireną, prisimenant, kad
jau praėjo vieneri metai nuo jos atsi-
skyrimo su gyvaisiais.  Šv. Mišias at-
našavo kun. skautininkas Antanas
Gražulis, SJ, pamokslo metu  pabrė-
žęs Irenos nuveiktus darbus Lietu-
vai, jaunimui ir visuomenei. Pamaldų
metu giesmes giedojo solistai Marga-
rita ir Vaclovas Momkai. Jiems akom-
panavo muzikas Manigirdas Mote-
kaitis. 

Pasibaigus pamaldoms ir prisimi-
nus, kad be Dievo žinios niekas ne-
įvyksta, pamaldų dalyviai vyko į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines, dėl kurių
Algis, Irena ir lietuvių visuomenė dė-
jo daug pastangų, kad jose mirusieji
būtų laidojami pagal lietuviškus pa-
pročius ir užrašai ant paminklų galė-
tų būti  religinės ir tautinės temati-
kos. Irenos paminklą pašventino kun.
Jonas Kuzinskas, šv. Kazimiero lietu-
vių kapinių direktorius. Paminklas
įdomus tuo, kad jame yra pavaizduo-
tas švyturys, su skrendačiomis žu-
vėdromis, leidžiąs šviesą į jūros
tolius, rodančius kelią išvengti sek-
lumų. Užrašas ant paminklo pri-
menąs mūsų išeivių mintis:  ,,Paliko-
me Tėvynę laikinai kelionė prailgo
amžinai.” Šis užrašas primena
mums, išeiviams, kad Tėvynę aplei-
dome labai trumpam laikui, tikėdami

greitai į ją sugrįžti, bet laiko ir įvykių
tėkmė padiktavo savo.

Po paminklo pašventinimo Algis
Regis, trumpai padėkojęs kun. Ku-
zinskui ir apsilankiusiems pagerbti
žmonos Irenos, priminė, kad šiose ka-
pinėse ilsisi tūkstančiai mūsų tautie-
čių, kurie norėjo grįžti į Tėvynę, bet
įvykiai pakrypo mūsų nenaudai ir
daugelis liko ,,poilsiui” šiose lietuvių
kapinėse. Kvietė jas mylėti, puošti,
nes jos yra lietuvių Panteonas, netu-
rintis sau lygių visoje išeivijoje.

Dalyvavusieji pamaldose, pamin-
klo pašventinime buvo pakviesti pa-
sisvečiavimui ir pabendravimui į
,,Seklyčią”. Susirinkusius ir valgius
palaimino kun. J. Kuzinskas, buvęs
švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos klebonas, einą šv. Kazimiero lie-
tuvių kapinių direktoriaus parei-
gas. 

Pasisvečiavimo metu buvo dar
kartą prisiminta, kad Irena Regienė
buvo labai giedrios ir džiugios dvasios
asmenybė. Ji visada ilgėjosi Lietuvos
ir visos jos mintys buvo skirtos sava-
jam kraštui.  Verta pakartoti jos troš-
kimą – ,,O koks gražus tas mūsų mie-
las kraštas, nerasiu laimės aš šaly ki-
toj. Tegul svetur upeliai auksu teka, o
man nebus geriau kaip Lietuvoj”.
Susidariusios gyvenimo sąlygos ir
įvykiai pasaulinėje istorijoje nu-
traukė ilgametes svajones būti pa-
laidotai Lietuvoje.

Sudie, Janute!
Kiekvieną rytą sveikino Tave

gėlytės. Jos džiaugėsi glostomos tavo
rankų. Tačiau nuliūdę liko, liko naš-
laitės, nes tavęs, miela Janute, ne-
bėra!

Dar taip neseniai tu buvai tarp
mūsų. Dirbome kartu. Važiuodavome
visur. Visada buvai nuoširdi, lau-
kiama, niekada neparodei piktumo.

Buvai mums dar labai reikalinga,
tačiau Aukščiausiasis pasišaukė tave
į savo namus. Gaila!

Mūsų 20-os kuopos sąjungiečių
gretos smarkiai retėja. Kažkada bu-
vęs didelis būrys (apie 60 sesių) dabar
jungia tik mažą mūsų saujelę. Vienos
iškeliavo į amžinus namus, kitos dėl
sveikatos paliko mus.

Kadaise buvome gražios, greitos,
deja, dabar lazdelė ateina į pagalbą.

Nors sunku, bet dirbame, kiek
išgalime. Beveik kiekvieną sekmadie-
nį Švč. Mergelės Marijos Nakalto
Prasidėjimo parapijoje po 10 val. r.
lietuviškų pamaldų pabendraujame
su draugais prie puoduko kavos.

Miela Janute Mikutaitiene, mes
tavęs niekados nepamiršime! Tavo
darbai ir tavo nuoširdumas liks visa-
da mūsų mintyse.

Sudie, miela sese, – susitiksime
Dievo karalystėje!

Stasė Viščiuvienė

Janina Mikutaitienė

Brangiai ir mylimai dukrai
A † A

KRISTINAI BUTKŪNAITEI
ZUBRICKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos tėvelius ALĘ ir AND-
RIŲ, jos vyrą VYTĄ, sesutę REGINĄ, brolius ANDRIŲ,
PAULIŲ ir jų šeimas.

Aldona ir Stasys Bačkaičiai,
dukros Audra, Nida ir Virginija
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, spalio 4 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Antanas Markus, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos klebonas.

��Čikagos lietuvių Moterų klu bas
(ČLMK) žvelgia į 85-ių metų daugia-
pusę veiklą ir kviečia visus atvykti į
Camelot restoraną, 8624 W. 95th St.,
Hickory Hills, sekmadienį, spalio 5 d.
12 val. p. p. Pietūs – 12:30 val. p.p.
Jūsų laukia puiki aplinka, skanus
maistas, daug pažįstamų ir įdomi
prog rama. Popietę paįvairins muzi -
kės Beverly Brazytė-Opelka ir Sue
Ke  ller.  Vakaro metu bus įteikta sti -
pendija lietuviui studentui.  

�Šeštadienį, spalio 11 d., 9 val. r.
Mažosios Lietuvos lietuvių fondas
(MLF) kviečia visus Mažosios Lietu -
vos fondo narius bei pritariančius da -
lyvauti MLF suvažiavime, kuris vyks
Ziono lietuvių liuteronų parapijos sa -
lėje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn,
IL.

�Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vargdienių seserų vie -
nuo lijai, kurios steigėjas yra Palai -
mintasis Jurgis Matulaitis, sukanka
90 metų. Švenčiant šią sukaktį meti -
niai rėmėjų pietūs vyks spalio 12 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje, Lemonte. 11 val. r. –
šv. Mišios, 12:30 val. p. p. – meninė
prog rama ir pietūs. Auka – 25 dol.
asmeniui. Stalus užsisakyti tel.: 773-
585-3570 (Valerija Čepaitienė), 630-

243-1070 (ses. Laimutė). Rėmėjų val -
dyba nuoširdžiai kviečia visus da ly -
vauti ir paremti seselių darbus.

�Spalio 17 d. 7:30 val. v.  Čiurlio-
nio galerijoje Jaunimo centre vyks
Algi manto Kezio retrospektyvinės
parodos, skirtos fotomenininko 80-
mečiui pami nėti, atidarymas. Atida-
ryme dalyvaus Stasys Goštautas ir
ansamblis ,,So džius”. Kviečiame vi-
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-296-3192 (Laima Apa navičienė).

�Spalio 18 d., šeštadienį, JAV LB
Waukegan/Lake County apylinkė
ruo šia ,,Epikūro malonumų” puotą
graikų restorane ,,Opa”, 950 Lake -
view Parkway, Vernon Hills, IL. Pra -
džia: 7 val. v. Gros: egzotiškieji Ar vy-
das ir Virgis iš „Cigarų”. Vietų skai-
čius labai ribotas.  Prie apskrito stalo
gali susėsti 8 žmonės. Prie įėjimo bi-
lietai nebus parduodami. Bi lie tus (70
dol.) galite užsisakyti  tel.: 847-623-
7927 (Ele na Skališienė). 

�Spalio 26 d., sekmadienį, po lie -
tuviškų šv. Mišių Palai mi n tojo Jurgio
Matulaičio misijoje, 12:30 val. p.p.
Lie tuvių dailės mu ziejuje, PLC, Le -
monte, vyks knygos ,,Amerikos lietu-
vių Montessori draugija 1958–2008
m.” sutiktuvės. Knygą pristatys Da -
nutė Bin dokienė.

�Mieli Lietuvių operos rėmėjai! 
2008 m. lapkričio 15 d. ruošiamas lė -
šų telkimo vajaus pokylis, kuris įvyks
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 5620
S. Claremont Ave., Chicago. Meninę
programą atliks Lietuvių ope ros so -
listai ir choras. Kokteiliai – 6:30 val.
v., programa – 7:30 val. v., vakarienė
– 8 val. Bilietus įsigyti galite tel. 773-
501-6573 (E. Abli n gytė); telefonais
630-257-6481 ir 630-247-4422 (V.
Savrimienė) arba ,,Atlan tic Express”
(šalia ,,Seklyčios”) tel. 773-434-7919.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

JAV LB Kultūros taryba kviečia
lietuvių visuomenę siūlyti kandida-
tus 2008 metų kultūros  premijoms
gauti. Kandidatus komisijoms
siūlyti iki š. m. spalio 30 d. Pre-
mijos – po 1,000 dol. Šiais metais pre-
mijų rėmėjas yra JAV LB Krašto val-
dyba.

Dailės premija –  skiriama JAV
lietuviams dailininkams, kurie daly-
vauja kultūrinėje veikloje. Dailės pre-
mija apima visas meno šakas – tapy-
bą, grafiką, skulptūrą, fotografiją,
keramiką ir tekstilę-audinius. Komi -
sijos pirmininkė Laima Apana vičie-
nė, Čiurlionio galerijos direkto rė. Ad -
resas: Laima Apanavičienė, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Teatro premija skiriama JAV
lietuviams teatralams, kurie dalyvau-

ja kultūrinėje veikloje. Apima teatro
vienetus, režisierius bei ilgamečius ir
nusipelniusius teatro darbuotojus.
Ko misijos pirmininkė yra Laima Ši -
leikytė-Hood. Adresas: Laima Šilei -
kytė-Hood, 40 Fifth Ave., New York,
NY 10011.

Spaudos darbuotojo – ben-
dradarbio premija skiriama tiems,
kurie dalyvauja JAV lietuviškoje
spau doje. Ypatingas dėmesys skiria-
mas tautiškumo, bendruomenišku-
mo, lietuvių telkinių veiklos, Lietu -
vos valstybingumo temoms. Apima
žurnalistus, spaudos darbuotojus
(korespondentus) bei redaktorius.
Spaudos darbuotojo komisijos pir mi -
ninkas – Edvardas Šulaitis. Adresas:
Edvardas Šulaitis, 1330 S. 51st Ave.,
Cicero, IL 60804.

Šv. Jurgio parapijos 100-mečio jubiliejusŠv. Jurgio parapijos 100-mečio jubiliejus

Šv. Jurgio Romos katalikų lietuvių parapija  spalio 10–12 dienomis švęs
savo šimtmetį. Šventė prasidės penktadienį, spalio 10 d. susipažinimo
vakaru. Spalio 11 d., šeštadienį,  Rochester Convention Center, 123 Main St.
E Rochester, NY 14604, vyks pokylis, o spalio 12 d., sekmadienį, 12 val. p.p.
visus kviečiame į iškilmingas šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje, 545 Hudson
Ave., Rochester, NY. Tel. pasiteiravimui: 585-342-9468 (Birutė Litvinienė).

Nuotraukoje: Šv. Jurgio bažnyčia Rochester, NY.
�Lietuvos Dukterų draugijos
tra diciniai ,,Rudens pietūs” ir drau-
gijos 50-mečio paminėjimas įvyks
spa lio 5 d. 3 val. p.p. Camelot poky-
lių sa lėje, 8624 W. 95th Street,
Hickory Hills, IL; tel.: 708-598-6680.
Stalus ir vietas galite užsisakyti tel.
708-499-4845 (Aldona Rukuižienė)
arba 708-599-5727 (Irena Gela žie -
nė).

Ramojus Mozoliauskas ,,Partizano motina”, 2006 m. konkurso
Miko J. Šileikio I premija.

Siūlykite kandidatus 2008 metų 
Kultūros  premijoms gauti

Dailininkų 
J. Šileikio ir T. Petraičio vardo 
konkursinės darbų parodos 

„LIETUVOS TŪKS TANTMEČIO AIDAS IŠEIVIJOJE” 
atidarymą ir premijų įteikimą 

2008 m. spalio 4 d.  5:30 val. p. p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 

Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th Street, Lemont.

Rengėjai: Čiurlionio galerijos, Inc., Lemonte, 
Lietuvos dailės muziejaus Lietuvoje ir Lietuvių dailės

muziejaus Lemonte

2007 m. Lietuvoje išleista Rimos
Baliukonienės ,,Lietuvos istorija” –
ne didelis, bet informatyvus leidinys.
,,Tikiuosi, kad šis leidinys taps geru
pagalbininku išeivijos lietuviškų mo -
kyklų mokytojams, vyresnių klasių
mokiniams bei visiems besidomin -
tiems Lietuvos istorija”, – ,,Pra -
tarmėje” teigia knygos autorė.

Leidinį sudaro tarsi 2 dalys.
Pirmo joje dalyje pateikiamos žinios
apie Lie  tuvos valstybės simbolius,
geog ra fiją ir demografiją, gamtos bei
kultū ros paveldą, administracinį
suskirs tymą, politinę sistemą. 19–39
puslapiuose labai išsami informacija
išdėstyta chronologiniu principu. Ši
grynai informacinė dalis baigiama 39
puslapyje. Skyrelyje ,,Ar žinai, kad”
mėgstantys spręsti kryžiažodžius ras
atsakymus į iškilusius klausimus.

Antroje dalyje pateikiamas  nuo -
seklus, nors glaustas, Lietuvos istori-
jos dėstymas: nuo XI tūkstantmečio
prieš Kristų iki 2004 metų. 

Knygos kaina  — 25 dol. Ją galima

įsigyti paštu, pridedant 10.25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygą, už kiekvieną
papildomą knygų – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Lietuvos istorija”


