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B. Kulnytei îteikta valstybinè
Jono Basanaviçiaus premija

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA) –
Seimo narys Gediminas Navaitis siū-
lo įtvirtinti aiškią ir gana paprastą
nuostatą – Lietuvos Respublikos pi-
lietį, kuris kartu yra ir kitos valstybės
pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik
Lietuvos Respublikos piliečiu. Lietu-
vos Respublikos piliečio santykiai su
kitomis valstybėmis yra privatus pi-

liečio reikalas.
Pritarus šiam, pirmadienį įregis-

truotam, pasiūlymui, Lietuvos vals-
tybės požiūriu, dvigubą pilietybę tu-
rėtų tik tie asmenys, kuriems Lietu-
vos Respublikos pilietybę suteikia
prezidentas išimties tvarka. Visais ki-
tais atvejais asmenys būtų laikomi
turinčiais tik vieną – Lietuvos Res-

publikos – pilietybę.
,,Nuolat turime kalbėti apie mū-

sų tautiečių, gyvenančių užsienyje,
pilietybę. Nepriklausomybės atkūri-
mo metais tuo itin rūpinosi į JAV
emigravę, įgiję JAV pilietybę lietuviai.
Gal ir teisinga buvo tuo metu vengti
dvigubos pilietybės, nes ja galėjo ne-
draugiškai pasinaudoti ir žlungančios

Sovietų Sąjungos atstovai. Tačiau ap-
linkybės keičiasi. Šiandien daug mū-
sų piliečių nuolat gyvena, dirba Eu-
ropos Sąjungos šalyse. Jie taip pat
dažnai būna Lietuvoje. Nederėtų jų
diskriminuoti, atimti iš jų Lietuvos
Respublikos pilietybę”, – teigia G.
Navaitis.

•Sveikata. Cheminės me-
džiagos plastikiniuose in-
duose (p. 2)
•Pandemija medicinoje ir
politikoje (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•IX Dainų šventės pasaka
liks kino juostoje (p. 4)
•JAV LJS atstovai XIII Pa-
saulio lietuvių jaunimo kon-
grese (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Mažoji Lietuva (p. 8, 11)
•Atsiminimai (124) (p. 9)
•Sėkmingas Čikagos Lietu-
vių Operos lėšų telkimo po-
kylis (p. 10)

D. Grybauskait∂: kario dvasia gim∂
t∆kstantmet∂s Lietuvos istorijoje

Vilnius, lapkričio 23 d. (BNS) –
Visagino savivaldybėje užregistruota
antra vadinamojo kiaulių gripo, arba
pandeminio A(H1N1) viruso, auka.

Kaip sakė Utenos visuomenės
sveikatos centro atstovė Elvyra Sa-
balytė, Visagino ligoninėje pirmadie-
nio rytą mirė 40 metų šio miesto gy-
ventojas R. A.

Anot jos, tai, kad vyras sirgo va-
dinamuoju kiaulių gripu, nustatyta
Vilniuje esančiame Užkrečiamųjų li-
gų ir AIDS centre. Vyras nebuvo pa-
siskiepijęs nuo sezoninio gripo.

E. Sabalytės teigimu, du sūnus
auginęs ir dirbęs vyras blogai pasiju-
to lapkričio 15 d. Jis kreipėsi į medi-
kus dėl nesunkaus sveikatos sutriki-
mo, tad buvo išleistas gydytis namo.

Tačiau lapkričio 19 d. jo būklė
smarkiai pablogėjo, temperatūra pa-
kilo iki 40 laipsnių, vyras ėmė vemti,
pakartotinai kreipėsi į medikus ir bu-
vo paguldytas į ligoninę. Savaitgalį
vyro būklė dar labiau pablogėjo, jam
atlikta dirbtinė plaučių ventiliacija.

Si∆loma îteisinti dvigubâ pilietybê
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Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA) –
Net sunkmečio sąlygomis privalome
toliau kurti šiuolaikinę, tarptautinius
reikalavimus atitinkančią kariuome-
nę, kuria pasitikėtume ne tik mes,
bet ir mūsų partneriai. Tik turėdami
tokią kariuomenę, paliudysime savo

ištikimybę savanorių tikslui – matyti
Lietuvą laisvą, sakė prezidentė Dalia
Grybauskaitė sostinės Katedros aikš-
tėje Kariuomenės dienos proga svei-
kindama Lietuvos karius.

,,Šiandien mes minime iškilmin-
gą datą – nepriklausomos Lietuvos

ginkluotųjų pajėgų sukūrimo meti-
nes. Tačiau Lietuvos kario dvasia gi-
mė kur kas anksčiau – tūkstantmetės
Lietuvos istorijoje, garbingiausiuose
mūšiuose už savo žemę. Šiandien mū-
sų kariai, atkakliai dirbdami, tobu-
lina savo karinius įgūdžius. Jie drą-
siai ir pasiaukojamai atlieka savo pa-
reigą tarptautinėse taikos palaikymo
misijose”, – sakė valstybės vadovė, vy-
riausioji ginkluotųjų pajėgų vadė.

Lapkričio 23-iąją – Lietuvos ka-
riuomenės dieną – Šv. Ignoto bažny-
čioje aukota malda už Lietuvos ka-
riuomenę. Prezidentūroje surengtos
Lietuvos valstybės apdovanojimų
įteikimo iškilmės. Vyko iškilminga
karių rikiuotė Katedros aikštėje ir ei-
tynės Gedimino prospekte.

Lietuvos kariuomenės diena pra-
dėta švęsti nuo 1918 m., kai tuometis
ministras pirmininkas Augustinas
Voldemaras Apsaugos ministerijai pa-
sirašė įsakymą, kuriuo pradėtos kurti
šalies nuolatinės pajėgos.

Katedros aikštėje vyko iškilminga karių rikiuotė. Eltos nuotr.

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA) –
Nacionalinio muziejaus direktorei Bi-
rutei Kulnytei įteikta Valstybinė Jo-
no Basanavičiaus premija. Ji muzie-
jininkei skirta už reikšmingus etni-
nės kultūros tradicijų plėtojimo, puo-
selėjimo ir tyrinėjimo darbus bei kū-
rybinę veiklą etninės kultūros srityje.

,,Sunku žodžiais išsakyti, kiek
daug mums, visiems lietuviams, reiš-
kia B. Kulnytės – muziejaus vadovės,
istorikės darbas”, – įteikdamas pre-
mijos ženklą B. Kulnytei sakė mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubilius.

Lietuvos nacionalinio muziejaus
direktorė B. Kulnytė yra išskirtinė
asmenybė, daug nuveikusi Lietuvos
muziejininkystei ir Lietuvos kultūrai.
Ji yra muziejininkė, kultūros istori-
kė, parodų ir leidinių autorė ir bend-
raautorė, Tarptautinės muziejų tary-
bos Lietuvos skyriaus ir Lietuvos na-
cionalinės UNESCO komisijos narė.

Per 37 darbo muziejuje metus B.
Kulnytė išplėtojo dr. J. Basanavičiaus
skelbtą tautos muziejaus idėją. Jai
vadovaujant muziejus tapo kultūros

centru, kuriame rengiamos ne tik pa-
rodos, bet ir kultūros istorijos vaka-
rai, konferencijos, leidžiamos knygos
iš muziejaus rinkinių.Valstybinė J.

Lietuvoje – antra
pandeminio gripo

auka

Lietuvos nacionalinio muziejaus di-
rektorė B. Kulnytė. Eltos nuotr.
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Pastaruoju metu mokslininkai ir
aplinkos apsaugos darbuotojai ištyrė,
kad kai kurie plastikiniai indai, vy-
niojamos plėvelės, klojamasis popie-
rius, kurie yra labai patogūs naudoti
ir palengvina mūsų gyvenimą, gali
būti kenksmingi sveikatai. Plasti-
kinių dirbinių gamybai naudojamos
cheminės medžiagos kaip bisphenol A
(sutrumpintai BPA), kurios, gami-
nant kietus plastikinius dirbinius,
suteikia plastmasei kietumą, ir kai
kurios phthalates rūšys, kurios su-
minkština plastmasę, yra kenksmin-
gos, nors mažais kiekiais ir leistinos.

Padidėjus susidomėjimui šiomis
cheminėmis medžiagomis ir pradėjus
tyrinėti jų kenksmingą poveikį svei-
katai, kai kurios kompanijos, tarp jų
„P & G”, „Nike”, atsisakė naudoti
phthalates kosmetikos bei maisto
pramonėje. Didžiausią susirūpinimą
kelia BPA ir phthalates patekimas į
maistą ir gėrimus, taip pat jų naudo-
jimas vaikų žaislų gamybai, žinant,
kad vaikai deda viską į burną.

Pastaruoju metu atliekami įvai-
rūs tyrimai, siekiant nustatyti, ar yra
saugu laikyti maistą plastikiniuose
induose, norint apsisaugoti nuo
kenksmingų cheminių junginių pate-
kimo į mūsų organizmą.

Medžiagų poveikis žmogaus
organizmui

Cheminės medžiagos, esančios
plastikiniuose dirbiniuose, gali su-
trikdyti normalią hormoninių liaukų
veiklą bei kartu pakenkti ląstelėms.
Tai lemia ligų ir įvairių genetinių
sutrikimų (abnormal development)
išsivystymą:

* BPA poveikis yra kenksmingas
reprodukcinei sistemai. Laboratori-
joje stebėtiems gyvūnams, veikia-
miems BPA, išsivystė įvairios anoma-
lijos (apsigimimai). Manoma, kad pa-
našius sutrikimus gali patirti ir žmo-
nės. Šiuo metu atliekamos įvairios
studijos.

* Veikiant šioms cheminėms
medžiagoms, sutrikus hormoninei
pusiausvyrai, gali išsivystyti nutuki-
mas ir diabetas. Kartais asmenys
sveikai maitinasi, sportuoja, bet,
nepaisant viso to, atsiranda antsvoris
arba susergame diabetu.

* BPA gali nulemti pakitimus
krūtyse, kiaušidėse, prostatos ląste-
lėse, privesti iki supiktybiškėjimo
(malignancies) ir vėžio.

* Veikiant cheminėms medžia-

goms, gali išsivystyti ankstyvas lyti-
nis brendimas (early puberty). Tai
ypač pastebima pastaruoju laiku tarp
jaunų mergaičių. Jos subręsta vis
ankstesniame amžiuje. Puerto Rico
mokslininkai stebėjo 2,000 mer-
gaičių, kurios pradėjo bręsti 8 metų
amžiaus. Patikrinus, rasta, kad jų
organizme BPA kiekis buvo 7 kartus
didesnis nei mergaičių kontrolinėje
grupėje.

BPA yra plačiai paplitusi

Dauguma žmonių iki šiol nėra
girdėję apie BPA, nors ši medžiaga
egzistuoja dešimtmečiais. Ji naudoja-
ma ne tik gaminti plastikinius indus
ir kūdikių buteliukus, jos randama ir

akinių lęšiuose (lenses), kompakti-
nėse plokštelėse (CD), elektroniniuo-
se prietaisuose ir daugelyje kitų
buityje naudojamų dirbinių.

BPA apsaugo metalines konservų
dėžutes nuo korozijos ir prailgina
„lentynų produktų” naudojimo laiką.
Kai CD, buteliai, konservų dėžutės
patenka į dirvožemį, BPA gali patekti
į vandenį, o su juo ir į mūsų kūną.
Tačiau šiuo atveju che-minių medži-
agų kiekis yra labai nedidelis, daug
didesnis jų kiekis patenka į mūsų
kūną per „kasdieninį maistą” –
praneša National Toxyco-logy
Program (NTP). BPA molekulės gali
patekti nuo indų į maistą, kai jie yra
kaitinami mikrobangų krosnelėse,
taip pat kai maistas yra laikomas
metaliniuose ar plastikiniuose indu-
ose, ypač kai maistas yra rūgš-čios
terpės (konservuoti pomidorai) ar
riebus (įvairūs padažai).

Redakcijos žodis

Cheminės medžiagos
plastikiniuose induose

Skambinti tel.:
1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

GARBÈS PRENUMERATA
(metams kasdiena, paskelbta) $250.00

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 $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

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

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Renata Õerelytè

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

NTP pradėjo nuodugniau tirti
BPA ir kitas chemines medžiagas, bet
JAV vyriausybė iki šiol nepateikia
išvadų ir nedaro sprendimų.

NTP nurodo vartotojams, kad tai
nėra itin pavojinga, bet tuo pačiu
žmonės turi nuspręsti, kokiomis
atsargumo priemonėmis jie gali nau-
dotis, apsisaugant nuo cheminių
medžiagų patekimo į organizmą,
nepaisant, kad American Chemistry
Councils teigia, kad plastikiniai
indai, skirti maisto laikymui, neturi
BPA.

Kaip apsisaugoti?

NTP atstovai pataria vaikams
gerti vandenį bei sultis iš butelių,
kurių gamybai nenaudota BPA, ar
vartoti gėrimus, laikomus stikliniuo-
se induose ir stikliniuose buteliuose.
Taip pat siūlo laikyti maisto likučius
keraminiuose ar stikliniuose in-
duose.

Jei vis dėlto naudojate plastiki-
nius indus maistui laikyti, patariama
pasidomėti indų rūšiavimo kodu –
numeriu (recycling codes), įspaustu

ant indo dugno. Numeris 7 gali turėti
BPA, o Nr. 3 gali turėti phthalates.
Dauguma plastikinių indų su nume-
riais 1, 2 ir 4 yra saugūs naudoti; dėl
Nr. 5 yra įvairių nuomonių, todėl,
esant galimybei, patartina jų vengti.
Taip pat patariama atvėsinti maistą
ir skysčius, prieš dedant į plas-
tikinius indus.

University of Cincinnati moksli-
ninkai nustatė, kad, virinant kūdikių
buteliukus, BPA patenka į verdantį
vandenį 55 kartus greičiau, nei juos
plaunant kambario temperatūros
vandeniu.

Nepamirškite, kad, kaitinant
plastikinius indus mikrobangų kros-
nelėje, cheminės medžiagos patenka į
maistą, todėl, jei nutarėte juos nau-
doti, naudokite tik pašildyti maistą,
bet ne gaminti. Taip pat tam tikslui
naudokite tik stiklinius ar kerami-
nius indus.

Nepatartina plastikinių indų
plauti indaplovėje, nes, veikiant šilu-
mai, išsiskiria cheminės medžiagos
ir, jei jų yra, jos patenka į aplinką.

Būkite sveiki! Saugokite save ir
kitus!

Parengta pagal žurnalą
„Good Housekeeping”

Iš šią savaitę lietuviškoje
spaudoje pasirodžiusių žinučių
apie greitai visuomenei pri-
statysimą studiją ,,Grįžtamoji
migracija (re-emigracija) Lie-
tuvoje”, susidaro nuomonė, jog
šalia lietuvių baimės kitoms et-
ninėms grupėms (čigonams, žy-
dams, lenkams, rusams ir kt.)
teks įrašyti ir baimę į Lietuvą
sugrįžtantiems emigrantams.
Tarptautinės migracijos organi-
zacijos Vilniaus biuro užakymu
atlikta Lietuvos gyventojų ap-
klausa rodo, jog tėvynainių su-
grįžimas vertinamas neviena-
reikšmiškai. Nors 73.5 proc. lie-
tuvių sutinka, kad grįžtamąją
migraciją reikia skatinti, dau-
giau nei pusė jų baiminasi kon-
kurencijos darbe, o penktadalis
piktinasi, kad buvę emigrantai,
nemokėję mokesčių, tomis pa-
čiomis teisėmis naudosis sveika-
tos apsaugos sistema bei gaus
socialinę paramą. Tad Lietuva –
tik tikriesiems lietuviams?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Kaip būtų, jeigu nebūtų
nutukusių žmonių?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kalendorius artėja prie tradicinio Padėkos dienos persivalgymo, su
Šv. Kalėdų šventėmis susijusio dovanų apsikeitimo ir vėl – persi-
valgymo. Po švenčių žiniasklaidoje pasipils straipsniai, kaip ko-

voti su priaugtu antsvoriu ir kaip tvarkytis su vis dar plaukiančiomis sąs-
kaitomis už jau nupirktas ir išdalintas dovanas.

O kaip būtų, jeigu nė vienas Amerikoje nebūtų nutukęs? Specialistų
paskaičiavimu, tokiu atveju krašte būtų sutaupyta daug sveikatos gydy-
mo, kuro, maisto ir kitų išlaidų. Tada kiekviena šeima galėtų gauti po
4,000 dol. Šiuo metu net 66 proc. žmonių JAV sveria per daug. Beveik
trečdalis yra nutukę, o tarp jų 5 proc. yra skandalingai nutukę. Pastarųjų
svoris yra bent 100 svarų didesnis negu turėtų būti. Bet grįžkime prie pra-
dinio klausimo – kaip būtų, jeigu krašte nebūtų nutukusių žmonių?

Sutaupytume milijardus dolerių benzinui. Oro skrydžių įmonės pad-
vigubintų savo pajamas. Drastiškai sumažėtų diabeto atvejų ir kitų su
antsvoriu susijusių ligų skaičius, taip sutaupant milijardus dolerių. Tūks-
tančiai gydytojų liktų be darbo. ,,McDonald’s” pardavinėtų ne mėsainius,
o garuose troškintą vištieną arba bankrutuotų. Padidėtų darbingumas ir
uždarbiai. Sumažintos išlaidos įgalintų kiekvienai šeimai nupirkti namų
mankštos įrangą arba į rankas duoti 4,270 dol. grynais.

Nors gali atrodyti neįtikėtina, bet liesesnis kraštas kasmet sutaupytų
487 mlrd. dol. Sumažėtų benzino poreikis. Apskaičiavimai leidžia daryti
išvadą, kad kiekvienas amerikietis vidutiniškai sveria 20 svarų daugiau
negu reikia. Su tokia prielaida sutinka mitybos specialistai. Tokiu atveju
vien benzino išlaidos sumažėtų 5 mlrd. dol. Tyrimai rodo, kad kiekvienas
vairuotojas, turintis antsvorį, per metus sunaudoja 18 galonų benzino
daugiau negu normalaus svorio kaimynas. Susidaro maždaug vienas mili-
jardas galonų benzino. Sprausminių lėktuvų pareikalavimas benzinui irgi
sumažėtų, taip padvigubinant keleivinių lėktuvų pajamas.

Didesni drabužiai prie gaminio kainos prideda nuo 10 iki 15 proc.
Pirkėjai sutaupytų 10 mlrd. dolerių, pirkdami mažesnių dydžių marški-
nius, kelnes ir sukneles. Jau seniai yra žinoma, kad vieną riebalų svarą
sudaro 3,500 kalorijų. Taigi, 227 mln. krašto suaugusių gyventojų per me-
tus suvalgo 16 trilijonų kalorijų per daug. Tai galima išversti į 14 mlrd.
,,Big Mac” mėsainių su keptomis bulvytėmis ir gaivinamuoju gėrimu. Visa
tai sudaro 81 mlrd. dol.

Jei amerikiečiai būtų liekni ir kasdien valgytų 150 kalorijų mažiau
(pusę riekutės picos), ūkininkų uždarbis sumažėtų 20 mlrd. dolerių. Jau
minėtos gydymo išlaidos, susijusios su nutukimu – diabetu, širdies ligo-
mis, insultu ir t. t. – kasmet kainuoja 140 mlrd. dol. Apskaičiuota, kad jei-
gu nebūtų žmonių su antsvoriu, sveikatos draudimo kainos žymiai nu-
kristų, o gydytojai ir vaistų gamintojai galėtų skirti daugiau laiko šviesti
kitus ir į sveiką pusę kreipti žmonių įpročius.

Padidėtų darbo našumas, nes mažiau žmonių sirguliuotų darbe arba
pasiliktų namuose. Apskaičiuota, kad jeigu nebūtų nutukusių žmonių,
padidėjęs darbingumas kasmet atneštų 257 mlrd. dol. daugiau uždarbio.
Aišku, dėl to nukentėtų svorio kontrolės pramonė, kainuojanti 55 mlrd.
dol. kasmet. Drabužių gamintojai nebesirūpintų dideliais drabužiais, pas-
tatų statytojai – platesnėmis durimis, o automobilių pramonė – plates-
nėmis sėdynėmis. Baldų gamintojai nesirūpintų, kad jų baldai neatlaikys
nutukusių žmonių. Optimistai net spėlioja apie sumažėjusio svorio teigia-
mą įtaką pasauliniam atšilimui, nes šiek tiek sumažėtų energijos pak-
lausa.

O ką su tais visais sutaupytais milijardais darytume? Vieni kalba apie
būsimų lėšų panaudojimą švietimui, medicinos tyrimams. Kiti, gal realis-
tiškiau, spėja, kad daug tų lėšų būtų išleista menkniekiams, kaip ir dabar.
Iki šiol atlikti tyrimai rodo, kad didesnis nuošimtis žmonių be antsvorio
yra vedę, daugiau uždirba, geriau miega ir turi geresnį lytinį gyvenimą.
Turimi duomenys rodo, kad visuomenė neigiamai žiūri į žmones su ants-
voriu. Žmonės su antsvoriu didina sveikatos priežiūros išlaidas apie 45
mlrd. dol. kasmet. Jeigu iš krašto dingtų visi žmonės su antsvoriu, netek-
tume daug žmonių, kurie yra tapę parankiu pajuokos objektu. Tokiu atve-
ju, jei neliktų priežasties, ką nors pirštais badyti dėl jų pilvo dydžio, vi-
suomenė gal persigrupuotų ir pradėtų su panieka ar pajuoka žiūrėti į
žmones su tam tikros formos nosimi.

Besirūpinant antsvoriu ypač įsibėgėjo svorio kontrolės pramonė. Yra
susikūrę daug klubų, kur su svoriu bandoma dorotis daugiau mankšti-
nantis. Tačiau viltis, kad su mankšta nukris svoris, dažnai sudūžta, atsi-
trenkusi į realybę. Nors mankšta kūnui yra sveika, ne visuomet ji teigia-
mai paveikia svorį. Vien JAV 45 mln. žmonių priklauso kūno kultūros ar-
ba mankštos klubams. Prieš 16 metų jiems priklausė tik 23 mln. žmonių.
Aišku, yra tokių, kurie į tokį klubą užsirašė, bet jame nesirodo. Vienoje
apklausoje, darytoje 1980 metais, 47 proc. atsakovų teigė, kad jie pasto-
viai mankštinasi. 2000 metais tas procentas pakilo iki 57 proc. Per tą pa-
tį laiką žmonių su antsvoriu proporcija padidėjo. Tie, kurie pastoviai
mankštinasi, kartais prisipažįsta, kad po mankštos jie yra alkanesni ir
dažnai daugiau valgo. Kiti maistą vartoja kaip atpildą už savo ryžtingumą
tvarkytis su sveikatos problemomis ir antsvoriu. Pamažu prieinama prie
išvados, kad mankšta yra sveika, bet ji neužtikrina sėkmės kovojant su
antsvoriu.

Besiartinančių švenčių proga siūlyčiau visiems mažiau žiūrėti į mais-
tu apkrautą stalą ir daugiau dėmesio teikti šalia sėdinčiajam/jai.

MYKOLAS DRUNGA

Straipsnyje „Politikos žaidimai
su pandemija” dienraščio „Washing-
ton Post” žurnalistė Anne Apple-
baum rašo, kad pasaulyje nesant
bendro sutarimo dėl kiaulių gripo į
ligos protrūkius reaguojama labai
įvairiai. Ukrainoje kilo panika, ven-
grai pradėjo brangią skiepijimosi
kampaniją, lenkai pirkti skiepų atsi-
sakė tuo pagrindu, esą skiepai pavo-
jingesni už pačią ligą.

Kiekviena šalis savo laikysenai
randa politinį pateisinimą. Pvz.,
Ukrainoje dėl panikos plitimo kalti-
nami kandidatai į prezidentus. Net ir
Jungtinėse Valstijose netrūksta kiau-
lių gripo politizavimo. Gauti patiki-
mos informacijos sunku, visuomenė
ir toliau neinformuojama arba klai-
dingai informuojama apie tai, kas tas
kiaulių gripas iš tikrųjų yra. „Kaip
mes pasiekėme šitą tašką? – klausia
A. Applebaum. – Kaip priėjome prie
to, kad protrūkiai, į kuriuos Pasaulio
sveikatos organizacija žiūri labai rim-
tai ir oficialiai įvardijo kaip ‘pandemi-
ją’, skirtingose šalyse, miestuose,
gyventojų sluoksniuose sukelia to-
kias skirtingas reakcijas?”

Kai kurie žmonės įsitikinę, kad
šiuometinė gripo epidemija yra mo-
derni Juodosios mirties (buboninio
maro) versija. Kiti, įskaitant kai ku-
riuos politikus ir sveikatos apsaugos
biurokratus, įtaria čia suveikus Švei-
carijos vaistų firmų apgavystei.

Nors nuo pat šio viruso (H1N1)
pasirodymo pavasarį reakcijų būta įvai-
rių, nesugebėjimas per tą laiką prieiti
prie kokio nors visuotinio sutarimo,
kaip kiaulių gripą gydyti, privedė prie
to, kad kiekvienoje šalyje medikai rea-
guoja skirtingai. Pvz., Ukrainoje visuo-
menės sąmoningumas pakilo iš nuli-
nio laipsnio vasarą iki absoliučios pa-
nikos rudenį. Spalio antroje pusėje po-
litikai pradėjo šnekėti apie masinį su-
sirgimą ir masinį mirimą. Vyriausybė
kai kuriose provincijose paskelbė ka-
rantiną, uždarė parlamentą, uždraudė
masinius susirinkimus.

Kai padėtis praėjusią savaitę
pradėjo rimti, paaiškėjo, kad, teisybė,
nedidelio kiaulių gripo protrūkio
tikrai būta, tačiau dauguma susir-
gusiųjų žmonių nebuvo užsikrėtę vi-
rusu H1N1. Mirimų nuo kiaulių
gripo Ukrainoje nebuvo daugiau nei
nuo įprastinio gripo ar plaučių už-
degimo kitais, ankstesniais metais.
Bet tai nesulaikė panikos plitimo į
vakarus nuo Ukrainos, nors vėlgi visi
jos kaimynai reagavo skirtingai.
Slovakija uždarė daugumą sienos
perėjimo punktų. Vengrija sienos
neuždarė, tačiau pradėjo masinę vak-
cinacijos programą. Lenkija nei sieną
uždarė, nei vakcinaciją pradėjo, nes,
jos nuomone, kiaulių gripas ne toks

jau pavojingas kaip įprastinis gripas,
todėl skiepai nuo kiaulių gripo esą
gali greičiau pakenkti nei padėti.

Kiekviena iš šių valstybių savo
veiksmus medicinos požiūriu aiškina
skirtingai, bet kiekvienas tų paaiš-
kinimų uždengia politinius žaidimus
– bent taip jau priekaištauja esamų
vyriausybių oponentai. Ukrainoje
antra gandų banga skelbia, jog pa-
niką gripo atžvilgiu skleidžia vienas
ar daugiau kandidatų į prezidentus,
mat sausio mėnesį numatomi rinki-
mai. Dabartinis prezidentas kaltina
ministrę pirmininkę, kuri irgi siekia
prezidento posto, kad ji leidžia dau-
giau pinigų savo rinkimų kampanijai
negu kovai su kiaulių gripu. Veng-
rijoje didelis nepasitikėjimas labai
nepopuliaria vyriausybe privedė prie
masinio atsisakymo naudotis itin
brangia vakcina. Lenkijoje kai kas
kaltina Sveikatos apsaugos ministe-
riją paprastu šykštumu.

Atliepio į ligą politizavimas ir
ginčai, kas gaus kokį gydymą, būdin-
gi ne vien Vidurio ir Rytų Europai.
Pvz., Jungtinėse Valstijose kilo pa-
sipiktinimas pranešus, kad bendro-
vių „Goldman Sachs” ir „Citigroup”
darbuotojai gavo vakcinas anksčiau
negu visi kiti gyventojai. Panašus
skandalas kilo ir Vokietijoje, paaiš-
kėjus, jog skiepų esama dviejų rūšių
ir kad tuos, kurie laikomi „saugesni”,
suleisti valdžios pareigūnams ir ka-
riškiams. Dauguma pasaulio demok-
ratijų šį gripų sezoną neišvengs poli-
tinių ginčų, o autoritarinės valstybės
– visokių patrakusių gandų.

,,Jau anksčiau rašiau, – tęsia
Anne Applebaum, – kad truputis ži-
niasklaidos panikos nekenkia – tai
bent žmones pamoko, kokia gali būti
liga. Tačiau dabar matome kažką
skirtingo – ne žiniasklaidos paniką,
bet pareigūnų paniką, nesusieinan-
čią, prieštaringą informaciją ir grei-
tus politikos posūkius, kuriuos atro-
do, lemia ne sveikatos apsaugos po-
reikiai, o politikos išskaičiavimai.
Pasirodo, kad beveik niekas niekur
nepermąstė, kokiais būdais greitai
paskleisti vakciną ir kam ją skirti. Ir
beveik niekas nežino, kaip suprasti
Pasaulio sveikatos organizaciją ir
susivokti jos internetinėje svetainėje.
Ar žodis ‘pandemija’ tėra biurokrati-
nis žargonas kosuliui pavadinti? O
gal jis reiškia, kad visi, kurie nebus
paskiepyti, numirs??”

Tikriausiai atsakymas glūdi kaž-
kur viduryje, tarp tų dviejų polių, ta-
čiau Pasaulio sveikatos organizacija
dar nesugalvojo, kaip tai žmoniškai
paaiškinti. To nesugalvojo ir daugu-
ma vyriausybių.

,,Galima išsiugdyti kiek tik nori
gydytojų, tačiau jeigu jie nemoka
visuomenei paaiškinti tokių sąvokų,
kaip ‘didelės rizikos grupė’, ‘tikimy-
bė’, nemoka paaiškinti minties, kad
kai kuriems žmonėms tikrai reikia
tos vakcinos, bet daugumai jos ne-
reikia, tuomet kiekviena epidemija,
sunki ar lengva, taps viešųjų ryšių
katastrofa. Kol kas kiaulių gripas dar
nepasiekė avarinio lygio, nors niekas
to labai aiškiai nepasako. O kai
pasieks, iš ko ir kaip mes tai žino-
sime?” – klaustuku baigia straipsnį
dienraščio „Washington Post” žur-
nalistė A. Applebaum. Lrt.lt

PANDEMIJA MEDICINOJE
IR POLITIKOJE

,,Kol kas kiaulių gripas
dar nepasiekė avarinio
lygio, nors niekas to labai
aiškiai nepasako. O kai pa-
sieks, iš ko ir kaip mes tai
žinosime?” – klausia dien-
raščio „Washington Post”
žurnalistė A. Applebaum.
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Tokie ženklūs renginiai kaip iš-
eivijos Lietuvių dienos, Tautinių šo-
kių, Sporto bei Dainų šventės sutei-
kia ypatingą progą mūsų lietuviškajai
išeivijai pasirodyti. O per tokius ren-
ginius tą daryti reikia visose srityse,
kartais ir tokiose, apie kurias ne vi-
suomet iš pradžių pagalvoji.

Ruošiant IX Išeivijos lietuvių dai-
nų šventę Toronto mieste, Kanadoje,
ateinančios vasaros liepos mėnesio
pirmąjį savaitgalį, rengėjams prireikė
įvairiausių gabumų turinčių asmenų:
finansininkų, menininkų, rašytojų,
organizatorių, žodžio ir muzikos kū-
rėjų, dainininkų, muzikantų, redak-
torių, tyrinėtojų, choreografų, siu-
vėjų ir – kinematografės!

IX Dainų šventės rengėjai pa-
kvietė šventę filme įamžinti daugiau
nei 30 metų filmavimo profesinę pa-
tirtį turinčią Kanados kino režisierę –
Ritą (Zoe) Dirsę. Susipažinkime su
Rita ir jos žymesniais darbais.

Lietuviška vaikystė

Zoe Dirse, kaip ją visi pažįsta
profesionaliame filmų pasaulyje, tarp
lietuvių ir latvių yra žinoma kaip
Rita Dirse. Rita yra lietuvių ir latvių
kilmės, augusi Ontario provincijos
pietinėje dalyje, tabako ūkiuose. Vie-
tinėje Delhi Lietuvių Bendruomenėje
lankė ir baigė lituanistinę šeštadie-
ninę mokyklą, sekmadieniais lanky-
davo lietuviškoje parapijoje laikomas
pamaldas, dalyvavo vietinėje lietuviš-
koje skautų veikloje. Vasaras praleis-
davo lietuviškose jaunimo stovyklose
Dainavoje (JAV) ir skautų stovykloje
Romuvoje (Kanadoje).

Iš Delhi išvyko studijuoti To-
ronto University, kur studijavo ir
baigė psichologijos-sociologijos moks-
lus. Įgijusi bakalauro laipsnį, Rita
pirmus penkerius metus dirbo su jau-
nimu kaip socialinė darbuotoja. Šiuo
metu ji gyvena Toronto, kur po 30
metų darbo kaip kino režisierė Rita

profesoriauja Sheridan kolegijoje,
dėstydama filmavimą ir meną.

Filmuojant pavojingose
pasaulio vietose

Per 30 savo, kaip kino režisierės,
karjeros metų Rita turėjo galimybę
keliauti aplink platųjį pasaulį, filme

užfiksuojant pasaulinio dėmesio rei-
kalaujančius rūpesčius bei išgyve-
nimus. 1994 metais ji buvo Belgrade
per tuo metu Jugoslavijoje vykusį
civilinį karą. Jos tikslas buvo stebėti
moterų partizanių/rezistenčių veiklą.
Su tokių moterų grupe Rita bėgo kul-
koms zvimbiant virš galvos per Belg-
rado gatves.

Metais vėliau Rita Amsterdame
jau plaukė laivu, filmuodama ketu-
rias moteris muzikantes, vykstančias
į ilgai uždelstą šventę, pripažįstančią
gėjų indėlį į Antrojo pasaulinio karo
kovas.

1998 metais ji ir vėl atsidūrė pa-
vojuje. Šį kartą Cairo mieste, Egipte.
Jai befilmuojant Cairo senamiestyje,

IX Dainų šventės pasaka
liks kino juostoje

Pristatome IX Dainų šventės kino
režisierę, torontiškę Ritą Dirsę

apie ją ėmė spiestis vis didesnė vyrų
grupė, kurią sudomino moteris fil-
muotoja. Grupė didėjo, pradėjo pyk-
ti, stumdytis, pagaliau ir pačią Ritą
pradėjo stumdyti. Ji vos suspėjo pa-
sprukti į netoliese stovinčią savo ma-
šiną ir išdūmė nebaigusi filmuoti.

Šių ir panašių įvykių dėka Rita
pradėjo klausti savęs, kokią įtaką fil-
mui turi tai, kad ji yra moteris,
dirbanti daugiausia vyrų filmuotojų
pasaulyje? Ji pradėjo studijuoti, kokią
įtaką filmavimui ir pačiam filmo
žiūrėtojui turi moteris režisierė. Šia
tema ji šiuo metu York University
Toronto rašo magistrinį darbą.

,,Pralaužiant ledus”
kine

Karjerą kine Rita pradėjo 1979
m. Tuo metu ji kartu su viena kino
režisiere buvo vienintelės moterys,
priklausančios filmuotojų unijai. Tai
buvo profesija, kurioje vyravo vyrai ir
moteriai prasimušti buvo labai
sunku, ypač sunku buvo gauti darbą.
Vadybininkai ir direktoriai vengė
samdyti moteris, nes nepasitikėjo jų
sugebėjimais bei fizinėmis galimy-
bėmis pakelti intensyvų ir fiziškai
sunkų filmavimo darbą.

Vieną dieną netikėtai, kaip tik
dėl to, kad Rita buvo moteris, pasise-
kė ,,pralaužti ledus”. Rita gavo darbą

filme ,,Adoption Stories”, kurį ruošė
TVOntario laidai. Vadybininkė ieško-
jo moters filmuotojos, kuri rastų ryšį
su paaugliais, pasakojančiais apie
savo išgyvenimus. Ieškojo asmens,
kuris tą jaunimą pasiektų ir parodytų
filme. Pasamdė Ritą. Filmas sulaukė
didelio pasisekimo. Po šio lūžio Rita
gavo daug darbų tiek Kanadoje, tiek
Hollywood. Apie 10 metų ji dirbo kaip
padėjėja. Bet tai jai nesuteikė tikro
pasitenkinimo, todėl netrukus pra-
dėjo ieškoti prasmingesnio darbo –
ieškoti filmų, kurie žiūrovui pasa-
kytų ką nors prasmingo.

Prasmingas darbas NFB

National Film Board (NFB) of
Canada paskelbė ieškanti filmuotojo
savo skyriui Montreal mieste. Tuo
metu socialinius filmus pradėjo kurti
tokie kino režisieriai kaip Wolf
Koenig, Donald Brittain, Alanis
Obomsawin ir Denys Arkand. Tuo
metu Kanados didžiausi talentai bū-
rėsi prie NFB ir kūrė įdomius, socia-
liai svarbius filmus. Ritai teko sukur-
ti filmus apie žymius Kanados auto-
rius, pvz., Margaret Atwood, Morde-
cai Richler, socialinius veikėjus kaip
Maude Barlow ir Jane Rule. Jai sekė-
si rasti ryšį su savo filmų herojais ir iš

jų išgauti autentiškas istorijas, nepai-
sant šviesų bei aparatūros, kurie
lengvai juos galėjo įbauginti arba iš-
blaškyti.

Dirbdama NFB, Rita sukūrė dau-
giau nei 70 dokumentinių dramų ir
filmų. Šie projektai dažnai reikalavo,
kad ji keliautų į įvairius kraštus kar-
tais nekreipiant dėmesio ir į savo
asmeninį saugumą. 1991 m. ji filma-
vo Pabaltijyje, 1994 m. Balkanuose,
2003 m. – kurdų gyvenvietes Turki-
joje.

Į Lietuvą kurti ,,Baltic Fire”

Ji prisimena, kai 1991 m. per te-
leviziją sekė Nepriklausomybės nuo
Sovietų Sąjungos kovą Lietuvoje. Per
vieną sausio 13 dieną Lietuvoje sovie-
tai nužudė 14 žmonių! Jai atrodė, kad
TV žurnalistai vienašališkai pateikė
tuos įvykius pasauliui. Ją tai užgavo
ir pakurstė dėti visas pastangas su-
kurti nepriklausomybės atgavimo
Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje istoriją
iš savo asmeninės perspektyvos.

Nepaisant įvairių fizinių ir finan-
sinių sunkumų, ji susipakavo ir išvy-
ko į Pabaltijį sukti filmo. Tuo metu
Rita nesuprato pavojaus, kuriame ji
atsidurs filmuodama. Jos geras drau-
gas, latvių kino režisierius Andris
Slapins tuo pačiu metu Rygoje filma-
vo dokumentinį filmą ,,Tėviškė”.
1991 m. sausio mėn. jis ir jo padėjėjas
Gvido Zvaigzne pateko į sovietų-
latvių susišaudymą, kurio metu An-
dris tragiškai žuvo. Ši nelaimė dar
labiau sustiprino Ritos ryžtą sukurti
filmą ir neleisti baimei jos užčiaupti.
Rezultatas – filmas ,,Baltic Fire”, jos,
kaip kino režisierės, debiutas.

,,Baltic Fire” buvo plačiai pri-
pažintas kaip svarbus dokumentinis
filmas, gavo įvairiausių apdovano-
jimų. 1997 m. filmavimo skyriui NFB
Montreal užsidarius, Rita persikėlė į
Toronto ir įkūrė savo privačią firmą
,,Zoe Dirse Productions”.

Kiti Ritos darbai ir gausūs
apdovanojimai

Tarp Ritos vėlesnių darbų rasime
dokumentinį filmą ,,Vendetta Song”
(režisierė Eylem Kaftan), paruoštą
Montreal DLI Productions ir Vision
TV. Šis filmas ,,Hot Docs” tarptau-
tiniame dokumentinių filmų festiva-
lyje Toronto laimėjo pirmą vietą, Ca-
nadian International Development
Agency kategorijoje, skirtoje už ge-
riausią kanadietišką filmą apie tarp-
tautinės pagalbos vystymą. Šis filmas
laimėjo ir ,,Hot Docs” žiūrovų ap-
dovanojimą, 2005 m. ,,Rendezvous”
festivalyje Montreal laimėjo Quebec
Critics’ Award už geriausią vidutinio
ilgio dokumentinį filmą.

Ritos dokumentinis filmas ,,Ti-
ger” laimėjo pirmąją vietą Reel World
filmų festivalyje Toronto, o ,,Jambo
Kenya” varžėsi 2005 m. tarptauti-
niame vaikų filmų festivalyje ,,Sproc-
kets” Toronto. Režisierė Ali Kazemi
su Dirse Indijoje sukūrė filmą ,,Run-
away Grooms” apie priverstines ve-
dybas. Šis filmas buvo rodomas CBC
televizijos laidoje ,,The Passionate
Eye”.

Su dideliu dėmesiu laukiame pro-
gos artimiau susipažinti su šia kūry-
binga moterimi Dainų šventėje. Jos
asmeninė patirtis, ką reiškia išlaikyti
lietuvišką kultūrą svetimame krašte,
bei jos jautrumas žmogui, jo pasakoji-
mams ir liudijimams, esu tikra, pra-
turtins būsimos šventės indėlį mūsų
išeivijos kultūrinių lobių skrynioje
nauju kūriniu – IX Dainų šventės
įamžinimu kino juostoje.

Rita (Zoe) Dirsė su vyru Lietuvoje pereitą vasarą.
Iš R. Dirsės asmeninio albumo.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname.

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaa iiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Prieš kiek laiko ,,Lietuvos ryte”
buvo rašoma, kad LR Prezidentas
Valdas Adamkus, tarp kitų pažymė-
jimų, yra apdovanotas ir Lietuvos
Skautų sąjungos Geležinio Vilko
ordinu. ,,Draugo” šeštadienio, lapkri-
čio 21 d., laidoje (pagal ELTA) rašoma
tas pats.

Norėčiau atkreipti lietuvių ži-
niasklaidos dėmesį, kad LR Preziden-

tas V. Adamkus Geležinio Vilko or-
dinu yra apdovanotas ne Lietuvos
Skautų sąjungos, bet Lietuvių skautų
sąjungos, nuo 1945 m. veikiančios
išeivijoje. Geležinio Vilko ordinas
gerb. Prezidentui buvo įteiktas 2002
m. kovo 5 d. Vilniuje.

Alė Namikienė
Elmhurst, IL

GELEÑINIO VILKO ORDINAS

Aš niekaip negaliu suprasti tų mū -
sų (lietuvių dypukų...) gudruolių, kurie
iš Čikagos moko ir tvarko Vilnių. Jie
moko Vilnių (Pre zidentę, Seimą, Vy-
riausybę...), kaip ir ką daryti!

Žinoma, dabar yra internetas, yra
el. paštas ir pan. Bet, gerbiamieji pa ta -

rė jai, Čikaga nėra Vilnius.
Ar ne tiksliau būtų tas ,,pamokas”

ir ,,pamokslus” išspausdinti skyriuje
,,Spygliai ir dygliai”?

Antanas Klimas 
Rochester, NY

ÇIKAGA TVARKO VILNIÛ!

2009 m. lapkričio 16 d. lenkų, uk-
rainiečių ir lietuvių pasirašyta sutar-
tis (Ketinimų protokolas dėl jungti-
nės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos
brigados LITPOLUKRBRIG steigimo
– Red.) apsiginti nuo rusų gal jau bus
paskutinė sutartis su lenkais.

Matyti, kad Lietuvos Krašto pa-
saugos ministrė Rasa Juknevičienė
nežino istorijos. Pasirašydama sutar-
tį ji pla čiai atidarė duris Trojos ark-
liui.  Sutartyje nurodoma, kad Lietu-
voje per mažai eilinių karių, o kari-

ninkų per daug, todėl Lenkija parū-
pins milijoną karių. Tarp jų bus užsi-
maskavusių diversantų, šnipų, aukš-
to rango karininkų, kurie lengvai ga-
lėtų okupuoti Lietuvą.

Įsileidome kartą rusus bendrai
savigynai, netrukus visa Lietuva bu-
vo okupuota. Ar R. Juknevičienė ne-
mato panašumo? Norėčiau sulaukti
greito Prezidentės Grybauskaitės
paaiškinimo ir veiksmo.

Algis Virvytis
Boston, MA

ISTORIJOS NEÑINANTIS PRAÑÙVA

2009 m. gruodžio 22 d. – 2010 m.
sausio 7 d. Pietų Amerikoje (Argenti-
noje, Urugvajuje ir Brazilijoje) įvyk-
siančiame XIII Pasaulio lietuvių jau-
nimo kongrese dalyvaus ir brolis ir
sesuo Sofija ir Mykas Degėsiai. Su
jais kalbasi Kristina Mattienė.

Mykas Degėsis baigė Wake Fo-
rest University 2007 m., kur įgijo ba-
kalauro laipsnį matematinės ekono-
mikos srityje. Baigęs universitetą
dirbo ,,Bank of America”, ten  dvejus
metus konsultavo obligacijų leidėjus.
Išėjęs iš šio darbo nuo šių metų birže-
lio 30 d. keliauja.

– Kas traukia Jus dalyvauti
Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
grese Pietų Amerikoje?

– Noriu nuvykti į kongresą, nes
man atrodo, kad tai yra labai gera
proga susitikti mano amžiaus lietu-
vius. Taipogi aš niekada nebuvau
Pietų Amerikoje, bet visada norėjau
ten nuvykti. Man tai yra puiki gali-
mybė ne tik tai padaryti, bet ir pabūti
drauge su lietuviais.

– Ką stengsitės atlikti kon-
grese? Ko tikitės iš šio renginio?

– Iš tikrųjų tikiuosi susitikti kelis
gerus žmones ir susirasti naujų drau-
gų kongrese. Žinau, kad sužinosiu
labai daug apie lietuvių kultūrą skir-
tingose pasaulio šalyse, sužinosiu,
kaip ji skiriasi nuo Amerikos lietuvių
kultūros, bet labiausiai noriu susi-

pažinti su žmonėmis, su kuriais galė-
siu dar ilgai bendrauti. 

– Kokios Jūsų mintys apie
lietuvišką veiklą užsienyje?
Kokioms lietuviškoms organi-
zacijoms pats priklausote?

– Šiuo metu nepriklausau jo-
kioms lietuviškoms organizacijomis.

– Kodėl yra svarbu prisidėti
prie lietuviškos veiklos?  

– Manau, kad yra svarbu pri-
klausyti lietuviškoms organizacijoms,
nes tai yra nuostabus būdas palaikyti
ryšį su žmonėmis. Aš priklausiau
skautams Rake, nors ir neužaugau
Čikagoje, kaip dauguma žmonių, ku-
rie buvo Rake, bet vis dar pažįstu ke-
lis žmones iš ten, kurių greičiausiai
aš taip gerai nebūčiau pažinęs. Visa ši
veikla padeda išlaikyti mūsų kultūrą
ir moko jaunąją kartą, ką reiškia būti
lietuviu.

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

– Kongresas padės sustiprinti
jaunų lietuvių veiklą, kaip ir bet
kurie tokie įvykiai padarytų, galbūt
netgi daugiau, nes tai yra tarptauti-
nis įvykis. Tai yra nuostabus būdas
suvienyti žmones. O kadangi kongre-
sas vyksta Pietų Amerikoje, tai bus
geras pasikeitimas lietuviams, ku-
riems pradeda nusibosti tie patys
renginiai JAV.

JAV LJS atstovai
XIII Pasaulio

lietuvių jaunimo
kongrese 

Iš k. į d. Sofija Degėsytė, Mykas Degėsys su pussesere Aleksa Bobelyte. Visi
trys dalyvaus PLJ kongrese. 

Sofija Degėsytė praėjusias me-
tais baigė Duke University, kur įgijo
Viduramžių ir Renesanso istorijos
specialybę. Šiuo metu mokosi Geor-
getown University School of Medici-
ne. Šių metų kovo mėn.  atstovavo
Lietuvos Respublikos ambasadai
Vyšnių žydėjimo festivalyje Washing-
ton, DC.  Šalia kitų jaunų merginų iš
visų Jungtinių Valstijų ir penkių kitų
ambasadų, Sofija pristatė Lietuvos
kultūrą, parodė, ką jai reiškia Lie-
tuva.

– Kas traukia Jus dalyvauti
Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
grese Pietų Amerikoje?

– Augau Jungtinėse Amerikos
Valstijose – ten, kur nebuvo daug lie-
tuvių. Tačiau mano tėvai įdiegė ma-
nyje stiprų lietuvybės jausmą. Jo
vedama aš aktyviai dalyvavau lietu-
viškuose renginiuose California, Cle-
veland, Čikagoje ir kitose  Amerikos
lietuvių bendruomenėse. Dalyvau-
dama skautų veikloje, tautinių šokių
festivaliuose ir dabar XIII PLJ kon-
grese, sugebėjau sustiprinti save kaip
Amerikos lietuvę. Sutikau daug
nuostabių lietuvių, visada esu nuste-
binta, kaip stipriai mus sieja bendras
paveldas. Ta jungtis tarp lietuvių,
dalijimasis savo patirtimi, ką Lietuva
reiškia kiekvienam iš mūsų, ir trau-
kia mane dalyvauti kongrese.

– Kodėl yra svarbu prisidėti
prie lietuviškos veiklos?

– Turėjau daug galimybių aplan-
kyti Lietuvą – visada stebiuosi, kaip
didžiuojuosi savimi, kai ten būnu.
Mano tėvai ir seneliai mane išmokė,
kad reikia kovoti dėl mūsų kultūros
išlaikymo ir visada ieškoti būdų, kaip
duoti Lietuvai. Praeitą pavasarį turė-
jau garbę pristatyti LR ambasadą
kaip Vyšnių žydėjimo festivalio Wa-
shington, DC dalyvė. Tai buvo dar
viena nepaprastai jaudinanti galimy-
bė parodyti kitiems, kokia svarbi
man Lietuva yra. 

– Ką stengsitės atlikti kon-
grese?

– Tikiuosi kongrese susitikti
daug lietuvių iš įvairių šalių. Mane
domina skirtumai tarp Šiaurės ir
Pietų Amerikos lietuvių, įdomu, kaip
jie žiūri į lietuvybę. Noriu aplankyti
kitas šalis, kur kalbama visiškai kita
kalba, ir vis tiek jausti ryšį per lietu-
vių kalbą, esant 8,000 mylių nuo Lie-
tuvos. Nusprendžiau vykti į kongre-
są, nes tai ne tik puiki galimybė ap-
lankyti Pietų Ameriką. Kaip JAV LJS
atstovei, man tai yra  dar viena proga
duoti kažką lietuvių bendruomenei ir
aktyviai dalyvauti tame, kas yra to-
kia neatsiejama mano tapatybės da-
lis.

Bus daugiau.
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�  Î lietuviškâ doktorantùrâ veržiasi
atvykèliai iš treçiûjû šaliû�

Sutarta siekti glaudesni¨ ryši¨�
tarp katalik¨ ir anglikon¨�

Vatikanas, lapkričio 23 d. (AP/
BNS) – Vatikanas paskelbė, kad po-
piežius ir Kenterberio arkivyskupas
susitarė stiprinti katalikų ir angliko-
nų ryšius, nepaisant neseniai skelbto
Vatikano kvietimo nepatenkintiems
anglikonams tapti katalikais.

Popiežiaus Benedikto XVI susi-
tikimas šį šeštadienį su Anglikonų
Bendrijos vadovu Kenterberio arki-
vyskupu Rowan Williams yra pirmas
po to, kai Vatikanas pranešė apie per-
ėjimo į katalikybę palengvinimą ang-
likonams, kurie nusivylė Anglikonų
Bendrijoje leidžiamu moterų ir gėjų
įšventinimu į kunigus.

Trumpame Vatikano pranešime
nurodoma, kad pokalbis buvo ,,nuo-
širdus” ir kad kalbėta ,,apie pastarojo
meto įvykius, susijusius su Katalikų
Bažnyčia ir Anglikonų Bendrija”.

Prieš šį susitikimą britų žinia-
sklaida Kenterberio arkivyskupo
viešnagę vaizdavo kaip abiejų bend-
ruomenių santykių ,,sutvarkymą”,
tačiau apžvalgininkai tikėjosi, kad taip
bus rodoma krikščioniška vienybė.

,,Abu vadovai įsipareigojo kartu
leistis į šią ekumeninę kelionę, – sakė
teologijos daktaras R. Williams Fran-
klin, Romoje veikiančios Amerikos

akademijos asocijuotasis direktorius.
– Žmonės sako, kad jiems neužkerta-
mas kelias žengti į priekį.”

Katalikų ir anglikonų bendrijų
vadovai ,,nori parodyti, kad ekume-
nizmas daro pažangą kitose srityse”,
sakė Vatikano politikos apžvalginin-
kas Bruno Bartoloni, turėdamas
omenyje teologinius klausimus ir gin-
čą dėl Šventojo Tėvo viršenybės.

,,Tačiau iš tikrųjų abi pusės pri-
pažino, kad ekumenizmas žlugo, –
sakė B. Bartoloni. – Katalikų Bažny-
čia aiškiai pareiškė, jog ji niekada ne-
pritars moterų kunigystei ir vysku-
pystei.”

,,Reakcingi anglikonai, kurie
priešinasi moterų ir homoseksualios
pakraipos neslepiančių vyrų įšventi-
nimui į kunigų luomą, pereis į Kata-
likų Bažnyčią. Iš esmės tai tinka
abiem pusėms”, – pridūrė jis.

Anglikonų Bendrija atsiskyrė
nuo Katalikų Bažnyčios XVI amžiuje,
kai popiežius Klemensas VII atsisakė
leisti išsiskirti su žmona Anglijos ka-
raliui Henriui VIII.

Pasaulinei Anglikonų Bendrijai
iš viso priklauso apie 77 mln. tikin-
čiųjų, o jos svarbiausia bendruomenė
yra Anglijos Anglikonų Bažnyčia.

Nerimsta kova d∂l Kalmanoviçiaus
dukters ir milijonû�

Vilnius, lapkričio 22 d. (BNS) –
Rusijos žiniasklaidos priemonės pra-
nešė, jog, motinos teigimu, Izraelyje
buvo pagrobta Maskvoje nužudyto
verslininko Šabtajaus Kalmanovi-
čiaus duktė Daniela Kalmanovič, ta-
čiau Izraelio laikraštis ,,Maariv” tei-
gia, kad jokio pagrobimo nebuvo ir
kad ši 11 metų mergaitė tapo kovos
dėl daugiamilijoninio palikimo įran-
kiu, praneša newsru.com.

Laikraščio ,,Maariv” žiniomis,
praėjusios savaitės pabaigoje mer-
gaitės motina Anastasija, kuri nuolat
gyvena Rusijoje, atskrido į Izraelį. Ji
iš karto nuvyko prie mokyklos ir pa-
reikalavo atvesti Danielą. Tačiau pa-
aiškėjo, kad mergaitę pasiėmė jos ne-

tikra sesuo – 32-ejų metų Š. Kalma-
novičiaus dukra iš pirmosios santuo-
kos Liat. Liat, laikraščio duomeni-
mis, taip pat iš anksto pasirūpino,
kad teismo tvarka būtų ,,užkirstas
kelias” Danielai išvažiuoti iš šalies, o
ji pati būtų paskirta oficialia mergai-
tės globėja.

Tada Anastasija Kalmanovič pa-
skelbė, kad jos dukra pagrobta. Pasak
motinos, Daniela yra Lietuvos pilietė, ir
niekas neturi teisės priverstinai laikyti
jos Izraelyje, praneša newsru. israel.

Laikraštis ,,Maariv” rašo, kad Š.
Kalmanovičiaus testamente paminė-
tos tik dvi paveldėtojos: Liat ir Danie-
la. Š. Kalmanovičiaus turtas vertina-
mas keliais šimtais milijonų dolerių.

Švedija rengiasi pagelb∂ti 
Baltijos šalims 

Suarta akmens amžiaus gyvenviet∂�

K. Prunskien∂ savaitgalî buvo
„Vieningosios Rusijos“ viešnia

Vilnius, lapkričio 23 d. (BNS) –
Kauno rajone, Daučionių kaime, su-
naikintas valstybės saugomas kultū-
ros paveldo objektas – Daučionių
senovės gyvenvietė II.

Paveldosaugininkai, praėjusį
penktadienį nuvykę į Daučionis, ap-
tiko, kad 1,6 ha šio kultūros paveldo
objekto teritorijos savavališkai suar-
ta. Kauno paveldosaugininkai krei-
pėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį
policijos komisariatą su prašymu at-

likti ikiteisminį tyrimą ir nustatyti
asmenis, sužalojusius Daučionių se-
novės gyvenvietę II.

Daučionių senovės gyvenvietę II
1977 metais atrado archeologas Eu-
genijus Ivanauskas. Šis archeologijos
objektas datuojamas viduriniu ak-
mens amžiumi – mezolitu. Archeolo-
ginių tyrimų metu senovės gyvenvie-
tėje rasti įvairūs titnago dirbiniai:
grandukai, gremžtukai, peiliai, kir-
vis, skaldytiniai.

Vilnius, lapkričio 22 d. (ELTA) – Nacionalinėje filharmonijoje šeštadienį
devynias valandas skambėjo muzika – tiek truko tradicinis koncertas-mara-
tonas ,,Didysis muzikų paradas”. Jame pasirodė apie 400 muzikų – solistų,
chorų, ansamblių, orkestrų, tarp jų – ir neprofesionalių. 

,,Didžiojo muzikų parado” dalyvis – valstybinis dainų ir šokių ansamblis
,,Lietuva”. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, lapkričio 23 d. (BNS) –
Po Rusijos ir Gruzijos karo Švedija
keičia svarbiausius principus savo
saugumo politikoje, kad būtų pasi-
rengusi suteikti pagalbą Baltijos ša-
lims, jeigu jas užpultų Rusija, rašo
Estijos dienraštis ,,Postimees”.

Švedijos parlamentas birželį nu-
sprendė, kad Švedija turi turėti gali-
mybę gauti ir suteikti karinę pagalbą.
Buvo nuspręsta, kad jei kuri nors
Šiaurės šalis ar Europos Sąjungos
valstybė narė sulauktų spaudimo ar
būtų užpulta, Švedija neliktų nuoša-
lėje, bet pasiūlytų karinę paramą

Pasak Estijos laikraščio, tinka-
mas teisinis pagrindas ateiti Baltijos
šalims į pagalbą NATO nepriklau-

sančiai Švedijai yra numatytas ne-
trukus įsigaliosiančioje Lisabonos su-
tartyje.

Švedija kol kas nepriėmė ją sais-
tančių įsipareigojimų, bet aukšto ran-
go Švedijos pareigūnai, tokie kaip gy-
nybos ministras Sten Tolgfors, ne
kartą viešai sakė, kad vienas iš atve-
jų, kai Švedija įsikištų, būtų ES vals-
tybės narės užpuolimas.

Švedija taip pat ėmėsi praktinių
žingsnių. Šį rudenį buvo surengtos
dvejos pratybos, per kurias kariniai
junginiai buvo permesti į Gotlando
salą. Pranešama, kad pratybų tikslas
buvo mokytis permesti sausumos pajė-
gas į Baltijos šalis ir imtis ten veiksmų.

Vilnius, lapkričio 23 d. (Delfi.lt)
– Lietuva išlieka šalimi, kurioje už-
sieniečių doktorantų – mažuma. Lie-
tuvos mokslo tarybos (LMT) pirmi-
ninkas Eugenijus Butkus spėja, kad
doktorantų iš Vakarų šalių artimiau-
siu metu vargiai galime tikėtis, ta-
čiau atvykstančiųjų iš trečiųjų šalių
galime sulaukti nemažai.

Pasak Vilniaus universiteto (VU)
tarptautinių reikalų prorektoriaus
Rimanto Vaitkaus, nuo Vakarų uni-
versitetų ypač skiriamės, kad nepri-
traukiame doktorantų iš užsienio.
Pasak jo, nors gaunamos krūvos pa-
raiškų iš norinčiųjų atvykti studijuoti
doktorantūros į VU, jiems nieko pa-
siūlyti negalima. „Mes sakome – mo-
kėk dvidešimt kelis tūkstančius litų,
tokiu atveju galėsi būti doktorantu.
Kodėl jis pas mus eis, jei nuvažiuos į
Švediją, gaus normalią stipendiją,
kad galėtų išgyventi ir dar susitau-
pyti bei po Europą paskraidyti?”, –
kalbėjo R. Vaitkus.

Be to, jo nuomone, pliuso nepri-
deda ir prastas Lietuvos vardo žino-
mumas. Štai Kinijoje, Indijoje šalis

„Lietuva” esą nieko nesako, vietiniai
nustemba išgirdę, kad tokia valstybė
yra. 

„Doktorantų iš Vakarų šalių, kur
aukšto lygio mokslo centrai, mes var-
giai artimiausiu metu ar galime tikė-
tis, net jei sukursime reikiamą tyri-
mų infrastruktūrą. O iš trečiųjų šalių
matau didelę galimybę”, – sakė LMT
pirmininkas E. Butkus.

Pasak E. Butkaus, apskritai Eu-
ropos Sąjungoje ar JAV didesnę pusę
pritraukiamų doktorantų sudaro
doktorantai iš trečiųjų šalių. LMT
pirmininko teigimu, atvykėlius iš tre-
čiųjų šalių Lietuva vilioja ne tik Šen-
geno zona, bet ir mokslinės karjeros
galimybėmis. Mokslininko manymu,
į doktorantūros vietas turėtų būti
skelbiami atviri konkursai, kuriuose
galėtų dalyvauti ir užsieniečiai. Tokia
tvarka yra Vakaruose, ją ketinama
diegti ir Lietuvoje. Toks pagyvinimas,
E. Butkaus manymu, doktorantūros
sistemai būtų naudingas. LMT pir-
mininko teigimu, valstybė užsienie-
čių doktorantūrą turi finansuoti per
įvairias programas ir projektus.

Vilnius, lapkričio 23 d. (Delfi.lt)
– Ekspremjerė Kazimira Prunskienė
šeštadienį leido kartu su Rusijos pre-
zidentu Dmitrij Medvedev, premjeru
Vladimir Putin ir kitais aukštais poli-
tikais. Jų keliai susikirto valdančio-
sios partijos „Vieningoji Rusija” su-
važiavime Sankt Peterburge. Lietu-
vos politikė buvo pakviesta į suva-
žiavimo metu vykusį tarptautinį fo-
rumą apie partijų socialinę atsa-
komybę sunkmečiu.

Dalindamasi įspūdžiais K. Pruns-
kienė kritikavo konservatorių-krik-
demų „nedraugiškumą ir įtarumą”
santykiuose su šia šalimi bei siūlė
daugiau dėmesio skirti pragmatiš-
kiems dalykams.

Per trumpą viešnagę Sankt Pe-
terburge K. Prunskienė suspėjo ne
tik dalyvauti forume ir XI partijos su-
važiavime, bet ir apsilankyti radijo
stotyje „Echo Moskvy”, kur dalijosi
mintimis apie Lietuvos atsiskyrimą
nuo SSRS ir narystę Europos Sąjun-
goje, ekonominę krizę, Liustracijos

komisijos sprendimą dėl bendradar-
biavimo su KGB, moteris politikoje.

Tiek radijo laidoje, tiek praneši-
muose apie suvažiavimą K. Pruns-
kienė jau buvo pristatoma kaip nau-
jos partijos – Lietuvos liaudies sąjun-
gos vadovė, nors jos steigiamasis su-
važiavimas numatytas tik po dviejų
savaičių.

Kvietimą į suvažiavimą buvusiai
premjerei atsiuntė „Vieningosios Ru-
sijos” atstovas, Valstybės Dūmos už-
sienio reikalų komiteto pirmininkas
Konstantin Kosačiov. Anot K. Pruns-
kienės, dalyvavimas buvo „natūrali
reakcija”. 

„Kaip bebūtų, tai yra pagrindinė
Rusijos partija, – atsakydama į laidos
vedėjos nuostabą, kad atvyko į parti-
jos suvažiavimą, sakė politikė. – Pir-
miausiai sprendimai priimami parti-
jų lygiu.” Anot K. Prunskienės, jai
buvo įdomu lankytis renginyje Rusi-
joje, su kuria esame susieti ekonomi-
niais, kultūriniais ir kitokiais saitais.
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ROMA
Italijos policija suėmė du pakis-

taniečius – tėvą ir sūnų, kurie, kaip
įtariama, išleidę vos kiek daugiau nei
200 dolerių užtikrino patikimą ir ne-
susekamą telefono ryšį prieš metus
Mumbajuje išpuolius įvykdžiusiems
teroristams. Kol kas neaišku, ar
įtariamieji žinojo, kokiam tikslui ta-
da pasitarnavo jų pinigai.

ŽENEVA
Didžiausias pasaulyje subato-

minių dalelių greitintuvas, kuris dėl
techninių gedimų buvo išjungtas
netrukus po jo pirmojo paleidimo
praeitų metų rugsėjį, vėl pradėjo
veikti pranešė Europos branduolinių
tyrimų organizacija. Netoli Ženevos
abipus Prancūzijos ir Šveicarijos
sienos esantis giliai po žeme įrengtas
Didysis hadronų greitintuvas moks-
lininkams turėtų padėti atskleisti
daugelį Visatos raidos ir medžiagos
prigimties paslapčių.

LONDONAS
Jungtinėje Karalystėje darbo sa-

vaitė tūkstančiams žmonių dėl pot-
vynių prasidėjo sumaištimi, praneša
BBC. Kambrijos grafystėje uždaryti
16 tiltų ir mažiausiai 25 keliai.
Uždarytos 13 pradinių ir 5 vidurinės
grafystės mokyklos. Vanduo apsėmęs
daugelį namų ir įstaigų, apie 60 žmo-
nių apgyvendinti pagalbos centruose.

ASTANA
Uzbekistanas vienašališkai už-

darė valstybės sieną su Kazachstanu,
pranešė Kazachstano užsienio reika-
lų ministerija. Pasak URM atstovų,
siena uždaryta ne Kazachstano ini-
ciatyva, ir pridūrė, kad siena neuž-
daryta Kazachstano piliečiams, su-
grįžtantiems į tėvynę iš Uzbekistano,
taip pat Uzbekistano piliečiams, su-
grįžtantiems iš Kazachstano.

MANILA
Pietų Filipinuose maždaug 100

ginkluotų užpuolikų, kurie, manoma,
yra vieno vietos politiko šalininkai,
pagrobė 30 žmonių, siekdami sutruk-
dyti to politiko varžovo registracijai
artėjančiuose rinkimuose, pranešė
kariškiai. Tarp pagrobtųjų yra mo-
teris, kuri planavo užregistruoti savo
vyrą kandidatu tos provincijos gu-
bernatoriaus rinkimuose, taip pat
du teisininkai ir keli vietos žurnalis-
tai.

DŽAKARTA
Prie Indonezijos Sumatros salos

sekmadienį nuskendus keltui, 4 žmo-
nės žuvo, 292 buvo išgelbėti. Šie skai-
čiai gauti remiantis netoli Singapūro
esančios Karimuno salos, prie kurios
nuskendo keltas, aukštų pareigūnų
pranešimais. ,,Dumai Express” plau-
kė iš Batamo salos į Pakanbarų Riau
provincijoje. Manoma, kad keltas nu-
skendo dėl blogo oro.

WASHINGTON, DC
JAV armijos majoras Nidal Ha-

san, kuris kaltinamas 13 žmonių nu-
žudymu Fort Hood bazėje Texas, yra
paralyžiuotas, ir gydytojai mano, kad
šis paralyžius bus visam laikui,
pranešė ,,The Washington Post”. Per
šeštadienį N. Hasan palatoje įvykusį
uždarą posėdį, kuris truko maždaug
valandą, magistrato teisėjas nus-
prendė, kad įtariamas žudikas iki
karinio teismo bus sulaikytas.

LAS VEGAS
,,Nuo Michael Jackson mirties

gydytojas negalėjo užsidirbti, – sakė
M. Jackson gydytojo C. Murray ad-
vokatas. – Jo teisinės sąskaitos yra
milžiniškos, skolos padidėjo iki tokio
lygio, kad neaišku, ar jis galės iš-
laikyti savo namą ir remti savo šei-
mą. C. Murray ketina rūpintis tais
ligoniais, kurie ir toliau jį rėmė.” 

MIAMI
JAV federalinis teismas skyrė 13

metų laisvės atėmimo Čikagos dan-
goraižį ,,Sears Tower” planavusių su-
sprogdinti sąmokslininkų vadovui,
kurį prokurorai siūlė įkalinti 70 me-
tų. Manoma, kad 35 metų Narcile
Batiste vadovavo grupuotei, kuri
2006 m. planavo susprogdinti aukš-
čiausią dangoraižį JAV.

NAIROBIS
Piratai Adeno įlankoje prie Je-

meno krantų pagrobė graikų sausa-
krūvį laivą, pranešė Kenijos laivybos
pareigūnai. Laivas plaukioja su Pa-
namos vėliava, tai yra graikams prik-
lausantis sausakrūvis. Somalio pira-
tai šiuo metu laiko mažiausiai 13 lai-
vų ir daugiau kaip 200 įgulų narių. 

SYDNEY
Australijoje paskelbtas pavojus,

kai dėl rekordinės kaitros ir smarkių
perkūnijų visoje šalyje įsiplieskė dau-
giau nei 100 krūmynų gaisrų, prane-
šė pareigūnai. Šiam metų laikui ne-
įprasti sausi ir karšti orai bei stiprūs
vėjai greitai įplieskė daugybę gaisrų
Australijos pietryčių valstijose.

Valdançioji Rusijos partija:
vienvaldystè ir protekcionizmas

Pamokymus, kaip tvarkyti Rusijos ekonomiką, ,,jedinorosams” davė nepartinis
VR vadovas Vladimir Putin.                                          AFP/Scanpix nuotr.

Vilnius, lapkričio 23 d.  („Lietu-
vos žinios”) – Sankt Peterburge įvy-
kęs valdančiosios Rusijos partijos
,,Vieningoji Rusija” (VR) suvažiavi-
mas surengtas laikantis geriausių
sovietinio farso tradicijų. Sutarta dėl
dviejų pagrindinių nuostatų: nepa-
likti jokių galimybių opozicijai poli-
tinėje arenoje ir ginti Rusijos gamin-
tojus nuo užsienio varžovų.

VR suvažiavimas, galima sakyti,
tapo neeiliniu įvykiu moderniojoje
Rusijos istorijoje – 10 metų šalį val-
džiusi prezidentinė partija pagaliau
priėmė savo programą ir paskelbė,
kokiai politikos krypčiai ji vis dėlto
atstovauja. Jei kas nors stebisi – ne-
verta. Iki šiol užteko ir to, kad par-
tija palaiko Vladimir Putin. Štai ir vi-
sa programa. Bet ,,jedinorosais” liau-
dyje vadinami valdantieji nusprendė
galiausiai žengti šį simbolinį žingsnį
ir tapti ,,tikra” partija.

Dar šauniau buvo tai, kad tiek
laiko tik neaiškiai užsimindavę apie
savo lyg ir centristines pažiūras ,,je-
dinorosai” visus pribloškė pareiški-
mu, jog nuo šiol jie – konservatoriai.
Vienas iš VR vadų Boris Gryzlov pas-
kubėjo paaiškinti, kad tai ,,rusiška-
sis konservatizmas”. Pasirodo, naujai
iškepti rusų konservatoriai ,,sieks
išsaugoti viską, kas yra gera”, bet tuo
pačiu metu bus tikras modernizmo

avangardas. Dar B. Gryzlov pridūrė,
kad būti ,,konservatoriumi” reiškia
atsisakyti ,,radikalių plėtros varian-
tų, kuriuos siūlo kitos partijos”. Tai
irgi daug ką paaiškina: nepaisyk visų
aplinkinių nuomonės, ir būsi tikras
konservatorius.

Pamokymus, kaip tvarkyti Rusi-
jos ekonomiką, ,,jedinorosams” davė
žinomas vyriausiasis šalies ekonomis-
tas, nepartinis VR vadovas V. Putin.
Jo kalboje buvo daugybė jau daug
kartų girdėtų pažadų: ,,padidinsime
pensijas”, ,,visas dėmesys aukšto-
sioms technologijoms”, ,,įveiksime
krizę” ir panašiai. Kur kas įdomiau
nuskambėjo V. Putin raginimai ginti
rusų gamintojus, o svarbiausia – nuo
ko. Pasirodo, Rusijos gamintojai sun-
kiai pajėgia varžytis su užsieniečiais
ne todėl, kad nemoka to daryti, o dėl
to, kad užsieniečiai su jais nesąžinin-
gai varžosi. Atsižvelgiant į pastarųjų
dešimties metų Rusijos praktiką,
šiuos žodžius galima perfrazuoti taip:
protekcionizmas Rusijos įmonėms ir
neoficialūs ekonominiai draudimai
užsieniečiams. Taigi Lietuvos trans-
portininkai bei sūrių ir dešrų gamin-
tojai gali būti ramūs. Nebent mūsų
,,pragmatikai” nustos remti Gruziją
ir Ukrainą, gal dar atsisakys ir kokių
nors lietuviškų vilčių, pavyzdžiui,
okupacijos pripažinimo.

Sveikatos pertvarkos programa
îveikè pirmâjâ kliùtî

Vilnius, lapkričio 23 d. (BNS) –
JAV prezidento Barack Obama stu-
miama ir didelį triukšmą sukėlusi
sveikatos apsaugos pertvarka šešta-
dienį vakare vos vos įveikė didelę
kliūtį Senate, kurio balsavimą šiuo
klausimu Baltieji rūmai pavadino
istoriniu.

Senatoriai 60-čia balsų prieš 39
balsavo už tai, kad būtų oficialiai pra-
dėti debatai dėl pertvarkos įstatymo
projekto, kuriuo siekiama, kad svei-
katos draudimą įgytų maždaug 31
mln. jo šiuo metu neturinčių ameri-
kiečių. Tai būtų didžiausia tokio po-
būdžio pertvarka per keturis dešimt-
mečius.

Tačiau prezidento B. Obama są-
jungininkai surinko tik mažiausią
kiekį – 60 – tam reikalingų balsų,
patraukę savo pusėn du svyravusius
demokratus ir du nepriklausomus
senatorius. Taip jiems pavyko įveikti
39 iš 40-ies Senato respublikonų,

kurių vienas posėdyje nedalyvavo.
„Istorinis šio vakaro balsavimas

per žingsnį priartina mus prie drau-
dimo bendrovių piktnaudžiavimo nu-
traukimo, didėjančių sveikatos ap-
saugos išlaidų pažabojimo, stabilumo
ir saugumo užtikrinimo tiems, kurie
turi sveikatos draudimą, ir sveikatos
draudimo suteikimo tiems, kurie jo
neturi”, – sakė Baltųjų rūmų atstovas
Robert Gibbs.

Debatai turi prasidėti lapkričio
30 d.  ir trukti mažiausiai tris savai-
tes, nes senatoriai kovos dėl galimų
įstatymo projekto pakeitimų.

Šiame įstatymo projekte numa-
tyta ir Vyriausybės remiama draudi-
mo programa, kuri varžytųsi su pri-
vačiomis firmomis, taip pat – suvar-
žymai dėl priežiūros panaikinimo.
Programa iki 2019 m. turėtų atsieiti
848 mlrd. dolerių, bet tuo pačiu ir 130
mlrd. dolerių per tą patį laikotarpį
sumažinti JAV biudžeto deficitą.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

AUSTRALIJA

AFRIKA
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LYDI ŠVENTADIENIS
KRISTUS KARALIUS

KARALYSTĖS PARADOKSAS

Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi
žydų karalius?” Jėzus atsakė: „Ar
nuo savęs šito klausi, ar kiti apie ma-
ne tau pasakė?” Pilotas tarė: „Bene aš
žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kuni-
gai man tave įskundė. Sakyk, ką esi
padaręs?” Jėzus atsakė: „Mano Ka-
ralystė ne iš šio pasaulio. Jei mano
Karalystė būtų iš šio pasaulio, mano
tarnai juk kovotų, kad nebūčiau ati-
duotas žydams. Bet mano Karalystė
ne iš čia.” Tuomet Pilotas jį paklausė:
„Vadinasi, tu esi karalius?” Jėzus
atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu
karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į
pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik
brangina tiesą, klauso mano balso”.

(Jn 18, 33-37)

Šį paskutinį liturginių metų sek-
madienį švenčiame Kristaus Kara-
liaus šventę. Nuo pat gimimo paskel-
bimo vienatinis Dievo Sūnus, gimęs
iš Mergelės Marijos, buvo vadinamas
Karaliumi, lauktuoju Mesiju, t. y. Do-
vydo sosto palikuoniu, kurio vieš-
patavimui, pagal pranašų ištaras, ne-
bus galo (žr. Lk 1, 32-33).

Kristaus karališkumas liko pas-
lėptas iki jo trisdešimties metų, pra-
leistų nieko neišsiskiriančiu gyveni-
mu Nazarete. Po to viešos veiklos me-
tu Jėzus įsteigė naują Karalystę, kuri
yra „ne iš šio pasaulio” (Jn 18, 36), ir
pagaliau visiškai ją sukūrė savo mir-
timi bei prisikėlimu. Prisikėlęs ir
apsireiškęs apaštalams, jis tarė:
„Man duota visa valdžia danguje ir
žemėje” (Mt 28, 18).

Ši valdžia kyla iš meilės, kurią

Dievas apreiškė savo Sūnaus aukoje.
Kryžius yra sostas, nuo kurio pasi-
rodė Meilės didingasis karališkumas:
aukodamasis už pasaulio atpirkimą,
kad išlaisvintų žmogų iš nuodėmės
vergijos ir sutaikintų jį su Dievu, Jė-
zus nugalėjo „šio pasaulio kuni-
gaikščio” (Jn 12, 31) viešpatavimą ir
galutinai įkūrė Dievo Karalystę.

Dievo Karalystė pasirodys savo
pilnatve laikų pabaigoje: „Jis gi turi
karaliauti ir paguldyti po savo kojo-
mis visus priešus. Kaip paskutinis
priešas bus sunaikinta mirtis” (1 Kor
15, 25-26). Tada Sūnus atiduos Kara-
lystę Tėvui ir pagaliau Dievas bus
„viskas visame kame” (1 Kor 15, 28).

Kelias pasiekti šį tikslą yra ilgas.
Jo neįmanoma sutrumpinti. Iš tiesų,
reikia, jog kiekvienas žmogus laisvai
priimtų Dievo meilės tiesą. Dievas
yra Meilė ir Tiesa, o meilė, kaip ir
tiesa, niekada neverčia savęs priimti.
Dievas beldžiasi į širdies bei proto
duris ir ten, kur gali įžengti, atneša
ramybę bei džiaugsmą:

„Štai aš stoviu prie durų ir bel-
džiu: jei kas išgirs mano balsą ir at-
vers duris, aš pas jį užeisiu ir vaka-
rieniausiu su juo, o jis su manimi”
(Apr 3, 20).

Dievo Karalystė yra dovana, pa-
siūlyta visų laikų žmonėms, kad
kiekvienas, kuris tiki į įsikūnijusį
Žodį, „nepražūtų, bet turėtų amžinąjį
gyvenimą” (Jn 3, 16). Toks yra Dievo
viešpatavimo būdas, jo išganymo
planas, kuris bibline prasme yra slė-
pinys, t. y. paveikslas, pamažu atsive-
riantis istorijoje.

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Tarptautinė mokslo 
konferencija

EMILIJA ALGAUDÈ
BUKONTIENÈ

Kaliningradas, anksčiau Kara-
liaučius, Kionigsberg, didžiausias ir
vienas gražiausių Rytų Prūsijos mies-
tų, jos sostinė, kultūros centras, iš-
sidėstęs abipus Priegliaus. Miestas
garsėjęs Knypavos saloje esančia ka-
tedra, didinga pilimi, kurios bažny-
čioje buvo karūnuojami Prūsijos ka-
raliai, įšventinami evangelikų kuni-
gai. Universitetas, kuriame mokėsi
D. Kleinas, M. Mažvydas, J. Bretkū-
nas, K. Donelaitis, L. Rėza, J. Bro-
dovskis, I. Kantas, F. Kuršaitis, F. Ne-
selmanas ir daugelis kitų šviesuolių. 

Pasipuošęs auksinio rudens spal-
vomis, pajaunėjęs ir pagražėjęs Kali-
ningradas pasitiko 5-osios Tarptauti-
nės mokslo konferencijos dalyvius. Ji
vyko Rusijos valstybiniame I. Kanto
universitete. 1947 m. įkurtas pedago-
ginis institutas buvo pertvarkytas
1960 m. į universitetą, o 2005 metais
pavadintas žymaus lietuvių kilmės
filosofo, klasikinės vokiečių kalbos
pradininko Imanuelio Kanto vardu. 

Konferencijoje dalyvavo moksli-
ninkai, dėstytojai iš Lietuvos ir Ka-
liningrado srityje dirbantys lietuvių
kalbos ir etnokultūros mokytojai. Tai
jau 5-oji tokia konferencija. Praeitais
metais jos tema buvo „Lingvistinės
minties raida XVI–XXI a.”, skirta Da-
nieliaus Kleino ,,Gramatikos” 355
metų sukakčiai paminėti. 

Šių metų konferencijos tema –
Rytų Prūsijos kultūros paveldas. Ją,
kaip ir pernai, organizavo Lietuvių
kalbos institutas Vilniuje ir Rusijos
valstybinis I. Kanto universitetas.
Tai Lietuvos vardo tūkstantmečiui
paminėti skirtas renginys. 

* * *
Konferencijos išvakarėse lankė-

mės Lietuvos Respublikos konsulate.
Konferencijos dalyvius pasveikino I.
Kanto universiteto prorektorius Mat-
vej Sergiejevič, pasidžiaugė, kad  kon-
ferencija tapo tradicine. 

LR generalinis konsulas Kali-
ningrade Vaclav Stankevič  šiose pa-
reigose dirba tik septyni mėnesiai,
bet jau pažįsta sritį, kurioje gyvena
geri žmonės, todėl, jo teigimu, reikia
bendradarbiauti ir sėti gerumo sėklą.
Džiugu, kad tokia konferencija vyks-
ta jubiliejiniais metais, kai Lietuva
pažymi savo vardo tūkstantmetį. 

Lietuvių kalbos instituto Vilniuje
direktorė Jolanta Zabarskaitė sakė,
kad jai didelė garbė penktą kartą da-
lyvauti konferencijoje pas gerus drau-
gus. Ji padėkojo I. Kanto universiteto
dekanei N. Lichina, dėstytojai Viole-

tai Lopatienei, buvusiam kultūros
atašė Arvydui Juozaičiui, visiems,
prisidėjusiems prie konferencijos or-
ganizavimo, linkėjo sėkmingo darbo
ir gerai praleisti laiką.

Natalija Lichina, I. Kanto uni-
versiteto filologijos ir žurnalistikos
katedros dekanė, priminė, kad jos
universitetas seniai bendradarbiauja
su Lietuvių kalbos institutu Vilniuje,
LR konsulatu Kaliningrade, srities
lietuvių kalbos mokytojų asociacija.
Kiekvienais metais tas bendradar-
biavimas  stiprėja. Dekanė papasako-
jo apie fakultetą, kuriame aštuonios
specializacijos, mokosi tūkstantis
studentų. 

Kaliningrado srities lietuvių kal-
bos mokytojų asociacijos pirmininkas
Aleksas Bartnikas supažindino su
Asociacijos veikla. Lietuvių kalbos
24-ose Kaliningrado srities švietimo
įstaigose mokosi 900 moksleivių.
Bartnikas padėkojo I. Kanto univer-
sitetui už galimybę lietuvių kalbos
mokytojams kasmet dalyvauti kon-
ferencijoje, nes gautą informaciją ga-
lima pritaikyti tiesioginiame darbe. 

A. Bartnikas garbingo jubiliejaus
proga pasveikino Mažosios Lietuvos
fondo atstovę Rūtą Mačiūnienę. Fon-
das visada mokytojams apmoka kelio-
nės išlaidas į įvairius renginius (ap-
mokėjo kelionės išlaidas ir į šią konfe-
renciją).

* * *
Konferencijos plenarinis ir sekci-

jų posėdžiai vyko rusų kalba. Plenari-
niame posėdyje perskaityti šeši pra-
nešimai. 

Nukelta į 11 psl.

Terese Lilija Grazulis, gyvenanti Grayslake, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Dr. Elena Deckys, gyvenanti Indianhead Pk., IL, negalėdama
dalyvauti „Draugo” šimtmečio pokylyje atsiuntė 100 dol. auką. Labai ačiū
už dosnią auką.

Birutė Balciunas, gyvenanti Annapolis, MD, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

Agnes  Malela, gyvenanti Melrose Park, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Wanda Raulickis, gyvenanti Dearborn Heights, MI, a. a. vyrui
Jonui atminti atsiuntė 100 dol. auką ,,Draugo” leidybai paremti. Ačiū už
dosnią auką.

Kalba mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas.

Sveikiname R. Mačiūnienę.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

Margumynai

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 124

Šalia manęs ir vairuotojo ten dar
dirbo minėtasis buhalteris Dagys,
direktorius Bočkovas bei dar keli ru-
seliai, kurie ėjo bala žino kokias pa-
reigas ir dažnai sukinėjosi kontoroje.
Be to, dar buvo šios įstaigos Valdyba,
kuriai vadovavo žydų tautybės valdy-
tojas (nepamenu pavardės). Toje val-
dyboje revizoriumi-buhalteriu dirbo
mano pažįstamas Navickas, kuris ir
įtaisė mane į naująjį darbą. Kiek dar
toje Valdyboje buvo lietuvių aš neži-
nau, nes taip ir neteko joje apsilan-
kyti. Mat, ta Valdyba buvo kitoje vie-
toje, miesto centre – Kęstučio gatvėje.
Valdytoją teko matyti keletą kartų.
Jis apsilankydavo mūsų kontoroje ir,
Bočkovui įsakius, man liepdavo pri-
pildyti jo motociklo benzino baką. Tai
buvo naujutėlaitis, paskutinės laidos
motociklas su kardaniniu velenu.
Vadinosi ,,Triumf’’ ir, kaip gyrėsi val-
dytojas, buvo atgabentas iš Vokie-
tijos. (Domėjausi važiuojančia techni-
ka, todėl ir to motociklo ypatumai
man imponavo. Neužmiršau jų iki
šiol.)

,,Litsovchoztranse’’ ir daugelyje
panašių kontorėlių ,,išvaduotojų’’
atvežta sovietinė biurokratija tikrai
triumfavo ir augo kaip ant mielių.

Man, kaip naujajam sovietiniam
biurokratui, labai daug darbo toje
sąskaityboje neatsirado. Todėl, nau-
dodamasis proga, aš gilinau žinias
šioje, man visiškai naujoje srityje, išk-
lausydamas buhalterio Dagio pamo-
kų. Jis mielu noru mane mokė ir aiš-
kino kiekvieną šio darbo smulkmeną.

Vieną dieną, kaip įprasta, unifor-
muotas Bočkovas įėjo į kontorą ir,
kažką pasitaręs su buhalteriu Dagiu,
įteikė man pavardžių sąrašą ir pa-
liepė:

– Tovarišč Čierškus, – ,,išvaduo-
tojas’’ kalbėjo tik rusiškai, – su šiom
pavardėm tu turi sudaryti darbinin-
kų sąrašą-algalapį. Sąraše turi būti
įtraukti visi darbuotojai, kurie atliks
mūsų kontoros ir laiptinės kapitalinį
remontą. Surink jų parašus. Remon-
to darbus vykdys ir jų sąmatą suda-
rys inžinierius, su kuriuo aš jau susi-
tariau.

Užduotis lyg ir aiški: firminiame
lape aš savo ranka privalau sudaryti
algalapį, surinkti parašus ir įteikti
jam – direktoriui. Bet kurgi pinigai,
už kurių išdavimą aš turiu rinkti
parašus? Šiame ,,tarybiniame” darbe
buvau dar visiškai ,,žalias” ir nesusi-
gaudžiau, kame čia reikalas. Kodėl
nemokant atlyginimo reikia surinkti
parašus?!

Vėliau, išėjus Bočkovui, Dagys
man išaiškino padėtį: šiems metams
Ūkio bankas kontorai išskyrė 37 tūk-
stančius rublių kapitaliniam remon-
tui. Jeigu baigiantis metams pinigai
nebus panaudoti, pagal sovietinį įsta-
tymą, jie panaikinami. Atseit, konto-
ra nespėjo net darbų sąmatos sudary-
ti, nes nesurado kvalifikuoto inžinie-
riaus (kurgi suras, jei daugelį į Sibirą
ištrėmė, o likusieji į Vakarus pasi-
traukė). Tad dabar belieka sudaryti
netikrą sąmatą bei sąrašą, kad išimti
iš banko tuos pinigus, kuriuos vėliau
bus galima panaudoti remontui. Aš
šia versija patikėjau ir, sudaręs mi-
nėtą algalapį, pagal sąrašą surinkau
visus parašus, įskaitant ir valytojos
bei sargo.

,,Remontininkų” pareigas bei
darbų apimtis direktorius Bočkovas

įrašė savo nuožiūra.
Kai visi dokumentai buvo su-

tvarkyti, aš juos perdaviau Bočkovui.
Mano nuostabai, už poros dienų atėjo
trys darbininkai, kurie per dvi dienas
nubalino kontoros bei laiptinės lubas
ir nudažė sienas.

Pasitaikius progai, aš paklau-
siau:

– Kodėl dabar dažoma, juk grei-
tai, kitąmet žadėjo daryti kapitalinį
remontą?

– Iki kitų metų dar beveik mė-
nuo. Tad nejaugi mes dirbsime taip
apleistose patalpose ir sutiksime Nau-
juosius Metus?! – apgaulingai šypso-
damasis atsakė ,,tovarišč direktor”.

Už darbą dažytojai gavo pinigus
asmeniškai iš vadinamo ,,Bočkovo
fondo”, nors jie irgi buvo įtraukti į
mano sudarytą sąrašą ir jau anksčiau
buvo pasirašę.

Po kelių dienų pas Bočkovą apsi-
lankė ,,kvalifikuotas inžinierius”. Tai
buvo vienas iš tų, kurie ,,atnešė
mums kultūrą” ir, pasilikę po karo,
,,padėjo respublikai statyti socializ-
mą”. Jis, kaip ir Bočkovas, dėvėjo ka-
rinę uniformą, tik be jokių karinių
ženklų. Supratau tik tiek, kad jis irgi
yra atsargos karininkas ir geras
direktoriaus draugas.

Kai ,,draugas inžinierius” sudarė
remonto darbų sąmatą, fiktyviam
pinigų išėmimui viskas buvo paruoš-
ta. Gavęs visus reikiamus dokumen-
tus, nuėjau į banką ir išėmiau pini-
gus. Atnešęs į kontorą, juos įteikiau
buhalteriui, o jis 37,000 rublių įdėjo į
nedegamą spintą (,,seifą”), saky-
damas, kad ,,direktorius šią sumą
vėliau nuneš į valdybą” (kuo aš labai
suabejojau).

Manau, kad minėtoji suma buvo
paprasčiausiai išvogta, manipuliuo-
jant suklastotais dokumentais. Di-
džiausią dalį, turbūt, pasigrobė pat-
sai Bočkovas. Nes jis, manau, ir buvo
šios machinacijos sumanytojas, atvy-
kęs iš šalies su 30-mete ,,socializmo
statybos” patirtimi. Žinant savo
neaiškią padėtį, man teliko tik tylėti.

Tikriausiai, tai buvo ne vienin-
telis ,,prasižengimas” šioje kontoroje.
Prieš Naujuosius metus aš turėjau,
pagal buhalterio sudarytą sąrašą, iš
Valstybinio banko išimti kitus pini-
gus – algas kontoros darbuotojams.
Kadangi sąrašą dažniausiai sudari-
nėjo pats buhalteris, tai aš nekreip-
davau dėmesio į atskirų atlyginimų
dydžius. Aš tik turėjau perskaičiuoti
sumą, kad ji atitiktų iš banko gautus
pinigus. Algas paprastai gaudavome
mėnesio gale, 25-tą, 26-tą dieną.

Kai pradėjau mokėti atlygini-
mus, man netikėtai buhalteris įteikė
voką, kuriame radau 300 rublių.

– Už ką aš gavau šiuos pinigus?,
– nustebęs paklausiau Dagio. Šis
nusišypsojo ta pačia ,,gudragalviška”
šypsena ir atsakė: – Tai naujametinė
dovana iš ,,Direktoriaus fondo” už
gerą ir sąžiningą darbą.

,,Už kokius nuopelnus ir tiek
daug?” (tuomet tai buvo iš tiesų ne-
maži pinigai) – abejodamas pagalvo-
jau. Tada iš karto ir nesupratau, kad
Bočkovas mane skatina, kaip sėkmin-
gos apgaulės, į kurią pats sąmoningai
įpainiojo, ,,bendrininką”. Pasijaučiau
daugiau suglumęs, negu džiaugiausi
– nepriklausomoje Lietuvoje mus
kitko mokė.                 

Bus daugiau.

Išnuomojamas 
1 ar 2 miegamųjų butas 

Brookfield miestelio centre.
Tel. 773-297-2012

IÕNUOMOJA

Šiaulių raj. kaimus terorizuoja bebrai
Pagyvenęs Šiaulių rajono gyven-

tojas skundžiasi, kad bebrai baigia jį
išvaryti iš namų – žvėrys į tvenkinį
baigia sutempti visą sodą – nugraužė
obelis, kriaušę, storus klevus, kitus
medžius. Maža to, nugraužtiems me-
džiams išplukdyti bebrai pakrantėje
prie sodybos išsikasė kanalus.

Šiaulių rajone netoli Gilvyčių
prie vaizdingo tvenkinio gyvenanti
šeima juokauja, kad bebrai, matyt,
tuoj slenkstį ar šuns būdą sugrauš.
Kiemsargiai šuniukai gerokai mažes-
ni už bebrus, šeimininkų turto neap-
gina, nes bebrai šunų nebijo. Pasta-
ruoju metu didžiadančiai taip įsis-
magino, kad „tvarkosi” sode. Graužia
ir į tvenkinį velka obelis, požemiuose
statosi urvus. „Baisu net po kiemą
vaikščioti ar gyvulį pririšti, po kojo-
mis siūbuoja bebrų urvai”, – pasako-
ja sodybos šeimininkas.

Kartą į bebro urvą įgarmėjo kar-
vė. Laimė, šeimininkas nepatyrė di-

delių nuostolių, karvę pavyko iš-
traukti. Žmogus sako, kad bebrų kai-
mynyste nesipiktinęs, kol šie nepra-
dėjo kraustytis tiesiog į kiemą –
tvarkosi, kaip jiems geriau, graužia,
tempia, kasa, net išmatų vietą turi.
Kaip pasakoja šeimininkas, visą ap-
linką bebrai sutvarkė pagal savo nuo-
žiūrą, net kanalus po tiltais pagilino,
kad medžius būtų patogiau išpluk-
dyti.

Šiaulių žvejų ir medžiotojų drau-
gijos pirmininkas Algirdas Baikaus-
kas sako, kad pagalba bebrų siau-
biamoms sodybos yra. Pirmiausia sa-
vininkas turi parašyti skundą vietos
medžiotojų būreliui. Kadangi bebrai
yra medžiojami žvėreliai, tai medžio-
tojai žinos, kiek galima sumedžioti
bebrų. Pats žmogus naikinti šių žvė-
relių negali, bus nubaustas. Papras-
tai, sumedžiojus kelis bebrus, jie nebe
taip smarkiai verčia medžius.

„Šiaulių apskrities televizija”

Drambliai sunaikino 
arbatos sodą

Kai arbatos lapų skynėjai rytinės
Indijos Vakarų Bengalijos valstijos
Doars regione atvyko į darbą, jie at-
rado didžiulį dramblių pulką, plėši-
kaujantį visame sode. Masinis miškų
naikinimas, brakonieriavimas ir
žmonių brovimasis į miškus privertė
dramblius išsikelti iš natūralių jų
gyvenamų vietų, ieškant maisto ir
vandens.                          ,,Reuters”

Japonijoje išgelbėti į olos
išgraužą įkritę šunys

Kumamoto prefektūroje, Pietų
Japonijoje, pavyko išgelbėti penkis
šunis, kurie šešias dienas praleido
olos išgraužoje. Šunys dingo per
šernų medžioklę kalnuose, kai nu-
sivijo meškėnus, kurie pasislėpė ne-
didelėje kalnų oloje. Šunų savininkas
ir gelbėtojai niekaip negalėjo ištrauk-
ti šunų per 15 cm pločio ertmę, o
šunys negalėjo patys išlipti iš gilios
duobės. Į įvykio vietą susirinkę me-
džiotojai ir vietos gyventojai, pasi-
telkę sunkią techniką, praplatino ert-
mę, kad galėtų pasiekti šunis. 

Per šešias dienas, praleistas
oloje, šunys gerokai sulyso, tačiau
juos galiausiai pavyko išgelbėti ir
dabar jų būklė gera.

,,Reuters”
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Sėkmingas Lietuvių Operos Sėkmingas Lietuvių Operos 
lėšų telkimo pokylis įžiebė viltįlėšų telkimo pokylis įžiebė viltį

Naujoji Lietuvių Operos valdyba
lapkričio 21 d. operos mylėtojus pa-
kvietė į lėšų telkimo Rudeninį po kylį.
Smagu buvo matyti, kaip pui kiai nu-
siteikę operinės muzikos mėgėjai rin-
kosi į Jaunimo centro didžiąją salę.
Puikiai menu pooperinius koncertus
Jaunimo centre, kurie su t rauk davo
didžiulį būrį muzikos mylėtojų. Gal
naujoji Operos valdyba, kuri entu-
ziastingai ėmėsi veiklos, juos atgai-
vins, ir mes dažniau galėsime mė-
gautis operine muzika? 

Jau 53-ą sezoną scenoje lietuviš -
kai skamba  pasauliniai operos šedev -
rai. Šiemet buvo baiminamasi, jog,
praretėjus choristų gretoms, premje -
ra neįvyks. Tačiau į kolektyvą įsilie -
jus dideliam būriui jaunų bei entu -
ziastingų dainininkų, o prie JAV gy -
venančių solistų prisijungus profe-
sionalams iš Lie tu vos, žiūrovus nu -
džiugino nuotaikinga Johann  Strauss
operetė „Šiksnosparnis”.

Tad įsitikinę, kad Opera dar gy-
vuos, norėjome sužinoti, kuo mu zikos
mylėtojus nudžiugins operiečiai ki-
tais metais. Atvykę į vakarą sužino-
jome, kad jie ruošiasi statyti smagią
J. Strauss operetę – „Čigonų baro -
nas”. Išgirsti nuotaikingą valsų kara -
liaus Johann Strauss muziką – tikras
malonumas. Tad lauksime kitų metų,
o dabar prisiminkime, kas vyko šešta -
dienio vakarą Jaunimo centro salės
sce noje. 

Prieš prasidedant koncertui buvo
pasveikinti tie, kurie daugelį metų
pasišventusiai dirbo Lietuvių Operai

– ilgamečiai valdybos pirmininkai
Vytautas Radažius (dar ir dabar dai -
nuojantis chore), Vaclovas Momkus ir
iždininkas Jurgis Vidžiūnas, ilga-
metis Operos dainininkas Julius Sav -
rimas. Nepamiršta padėkoti ir JAV LB
Cicero apylinkės pirmininkui, daug
prisidedančiam prie Lietuvių Operos
spektaklių suruošimų Morton gimna -
zijos auditorijoje Cicero miestelyje.

Labdaros koncertas prasidėjo
Lietuvių Ope ros choristų sudainuota
,,Kaip sma gu” iš  Johann Strauss
ope retės ,,Šik šnosparnis”. Koncerte
dalyvavę solistai Genovaitė Bigenytė,
Nida Gri galavičiūtė, Lijana Kopūs tai -
tė-Pau letti, Linas Sprindys dar kartą
įrodė, kad turime tikrai puikių daini -
ninkų.

Populiarias operos ir operečių
arijas keitė dainininkų duetai, solis-
tai dainavo kartu su Operos cho ru,
skambėjo populiarios lietuvių kompo -
zitorių dainos. Vakaro staigmena –
me cosopranas Daina Fisher, 19-metė
lietuvaitė, Roosevelt University stu -
di juojanti vokalą. Pirmajam pasiro -
dymui lietuviškai auditorijai Daina
pasirinko George Bizet kūrinį ,,At-
verk savo širdį”. Viliamės, kad tai bus
ne paskutinis jaunosios lietuvaitės
pasiro dy mas. 

Vakaro programą paįvairino tau-
tinių šokių grupės ,,Suktinis” šokėjai,
o koncerto pabaigoje Lietuvių Operos
naujoji valdyba buvo ne tik pristatyta
žiūrovams. Jos nariai susirinkusiems
įrodė, kad Operos kolektyve jie ne at-
sitiktinai – visi dainuoja puikiai. Nau-
jąją valdybą sudaro: pirmininkė Dai-
va Guzelytė-Švabienė, jos pava duo to-
jas Domas Zastarskis, sekretorė Jolan-
ta Banienė, iždininkė Vilma Martin,
nariai Pranciškus Ivinskis, Ra  sa Paš -
kauskienė ir Rimantas Grab  liaus kas. 

Vakaro metu vyko loterija, vai -
šės, susirinkusiųjų laukė daug prizų
ir staigmenų! 

Tad palinkėkime naujai valdybai
ir chormeisterei Jūratei Grabliaus-
kienei, nepaisant visų laukiančių
sunkumų, sėkmės jos nelengvuose
darbuose.  Norintiems paremti Lietu-
vių Operą primename, kad čekius
galite rašyti: Lithuanian Opera, Co.,
Inc. ir siųsti:  8204 Gruener Ct., Palos
Hills, IL 60465. Aukos nurašomos
nuo pajamų mokesčio.

,,Draugo” info

Vakaro programą vedė Lietuvių
Operos valdybos pirmininkė Daiva
Guzelytė-Švabienė.

Genovaitės Bigenytės ir Nidos Grigalavičiūtės duetas.

Dainuoja Linas Sprindys.

Vakaro staigmena –  19-metė lietuvaitė  mecosopranas Daina Fisher. 

Naujosios Lietuvių Operos valdybos nariai – puikūs dainininkai. Solistė Lijana Kopūstaitė-Pauletti.  Inos Stankevičienės nuotraukos
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Klaipėdos universiteto doc. dr.
Nijolė Strakauskaitė skaitė praneši-
mą apie Prūsų Lietuvos etninio pa-
veldo recepciją Rytų Prūsijoje, XIX a.
pabaigos ir XX a. pradžios oficialiąją
politiką ir visuomeninę iniciatyvą.
Pranešėja kalbėjo apie Rytų Prūsijos
kultūrinį palikimą, Kuršių Nerijos
kurortinę zoną, Prūsų Lietuvos etno-
grafiją, kultūrą, apie mokytoją, tau-
tosakos, archeologijos, etnografijos
vertybių rinkėją bei skelbėją Eduardą
Guzevičių, dirbusį Tilžėje, Liudviką
Pasargę, rašytoją, lietuvių literatūros
vertėją. 

Doc. dr. Jolantos Zabarskaitės  ir
dr. Zitos Šimėnaitės (Lietuvių kalbos
institutas) pranešimo tema – Didžiojo
akademinio lietuvių kalbos žodyno is-
torija ir Albertina. Žodyną sudaro 20
tomų, jame apie 4,5 mln. žodžių. To-
kios didelės apimties žodyno neturi
daugelis tautų. Tai ne tik mokslinis
darbas, bet ir istorinė monografija
mokslininkams, studentams. 2005 m.
paruoštas elektroninis  šio žodyno va-
riantas.

Rusijos valstybinio I. Kanto uni-
versiteto prof. dr. Marija Dmitrovs-
kaja kalbėjo apie socialinius ir istori-
nius mitopoetinius vaizdinius Juri-
jaus Buidos knygoje „Prūsų nuota-
ka”, apie tai, kas joje prūsiška ir ru-
siška, apie žmones, kurie gyvena šioje
žemėje. 

Prof. dr. Grasilda Blažienė iš
Lietuvių kalbos instituto skaitė pra-
nešimą apie Kaliningrado srities prū-
siškuosius oikonimus. Pirmieji vieto-
vardžiai vokiečių kalba paminėti XIII
a., į juos reikia žiūrėti kaip į atskirus
tyrimo objektus, nes jie atspindi kal-
bos vystymąsi.

Lietuvių kalbos ir tautosakos
instituto dr. Liucija Citavičiūtė supa-
žindino su Rytų Prūsijos kultūrinio
palikimo paieškomis užsienio archy-
vuose ir mokslinėse bibliotekose. Bu-
vo rasta medžiagos, kurios niekas iki
šiol nebuvo paminėjęs. 

Doc. dr. Sandros Grigaravičiūtės
(Vilniaus pedagoginis universitetas)
pranešimo tema – Lietuvos konsu-
latas Karaliaučiuje: steigimo (1921)
m. aplinkybės ir pirmieji veiklos me-
tai.

* * *
Po plenarinio posėdžio darbas vy-

ko trijose sekcijose.
Istorijos ir archeologijos sekcijoje

apie Nemuno prekybos kelio vakarinį
ruožą vikingų epochoje skaitė mokslų
habil. dr. Vladimir Kulakov iš Rusijos
Mokslų akademijos Archeologijos ins-
tituto. 

Doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėdos
universitetas) kalbėjo apie išlikusių
Rytų Prūsijos konfesinio paveldo žen-
klų atspindį Klaipėdos krašte. 

Lietuvos istorijos instituto dr.
Dangiras Mačiulis supažindino su
Rytų Prūsijos vaizdiniais XX  a. lietu-
vių kultūrinėje atmintyje. 

Apie Lietuvos istorikus ir Rytų
Prūsijos istorijos problemas 1918–
1940 metais pranešimą skaitė Vil-
niaus pedagoginio universiteto dr.
Valdas Selenis. 

Doktorantas Ivan Širounov kal-
bėjo apie Kuršių ir Prūsų kultūrinius
ryšius viduriniame ir vėlyvajame ge-
ležies amžiuje.

Vilniaus pedagoginio universite-
to doc. dr. Vida Kniūraitė  skaitė pra-
nešimą apie 1709–1711 m. marą Rytų
Prūsijoje ir jo pasekmes. 

Lietuvos istorijos instituto dr.
Rasa Paukštytė-Šaknienė analizavo
Mažosios Lietuvos kultūrinį savitu-
mą – gimtuvių papročius. 

Dokt. Lina Motuzienė iš Klaipė-
dos universiteto kalbėjo apie Rytų
Prūsijos fotografiją kaip atminties
kultūros vertybę.

* * *
Kalbos sekcijoje buvo perskaityti

9 pranešimai. 
Lietuvių kalbos instituto prof.

habilituotas dr. Sergejus Temčinas
kalbėjo apie prūsų ir lietuvių savai-
tės pavadinimo patikslinimus. 

Doc. dr. Jurgis Pakerys iš Vil-
niaus supažindino su eigos veikslo
raiška XVI a. Rytų Prūsijos lietuviš-
kuose raštuose, pateikė šio veikslo
veiksmažodžių priesagas. 

Klaipėdos universiteto doc. dr.
Žavinta Sidabraitė pateikė duomenis
apie lietuvių kalbos vartojimą XVIII
a. Rytų Prūsijos bažnytiniuose doku-
mentuose. Medžiagą ji rinko Lenkijo-
je Olštino muziejuje.

Vilniaus pedagoginio universite-
to prof. dr. Vincentas Drotvinas  kal-
bėjo apie Michaelį Morliną ir 1706 m.
filosofinę polemiką. Michaelis Mor-
linas – Mažosios Lietuvos raštijos
kūrėjas, evangelikų liuteronų kuni-
gas, kilęs iš kilmingos giminės, gy-
venęs Didžiojoje Lietuvoje, išmokęs
lietuvių kalbą. Jis paskelbė traktatą
„Pagrindinis lietuvių kalbos princi-
pas”. Tautosaką vertino kaip taisyk-
lingos kalbos šaltinį. 

Dr. Rolandas Kregždys iš Kultū-
ros filosofijos ir meno instituto palie-
tė kai kuriuos prūsų „lauchs” – „lau-
kas” semantinio vystymosi klausi-
mus ir jo atspindį Rytų Prūsijos topo-
nimų ir hidronimų darybos sistemoje. 

Vilniaus universiteto Kauno hu-
manitarinio fakulteto doc. dr. Daiva
Deltuvienė supažindino su apeliaty-
vinės kilmės Mažosios Lietuvos oiko-
nimų semantika, pateikė vietovar-
džių lietuviškai ir prūsiškai.

Dr. Birutė Treiškaitė iš Lietuvių
kalbos instituto kalbėjo apie rankraš-
tinių Mažosios Lietuvos žodynų mok-
slinę refleksiją G. H. F. Nesselmanno
ir F. Kuršaičio leksikografijos darbuo-
se.

Apie Liudviką Rėzą, kaip lietu-
vių kalbos seminaro Karaliaučiaus
universitete vadovą, kalbėjo Rusijos
valstybinio I. Kanto universiteto dr.
Nadiežda Jermakova. Dr. Jermakova
pasidžiaugė, kad 2005 m., minint
750-ąsias Kaliningrado metines,
skvere pastatytas skulptoriaus Arūno
Sakalausko paminklas miesto garbės
piliečiui L. Rėzai ir nurodė šaltinius,
kuriuose galima rasti medžiagos apie
šį nusipelniusį žmogų. 

Kauno technologijos universiteto
doc. dr. Dalios Eigirdienės pranešimo
tema – abstrakčių sąvokų ir kategori-

jų raiška lietuvių ir rusų kalbų zooni-
miniuose zeologizmuose. 

Įdomūs pranešimai skaityti Lite-
ratūros folkloro ir mitologijos sekcijo-
je.

Boris Adamov iš Kaliningrado
kraštotyros klubo kalbėjo apie lietu-
viškąjį Kaliningrado kraštotyros as-
pektą. 

Jonas Trinkūnas iš Vilniaus pe-
dagoginio universiteto skaitė prane-
šimą apie prūsų ir lietuvių religinius
ryšius pagoniškuoju laikotarpiu.

Klaipėdos universiteto doc. dr.
Aleksandras Žalys kalbėjo apie hu-
manistą, kalbų genijų, poetą Jurgį
Zauerveiną. 

Apie Kaliningrado su santuoka
susijusias tradicijas pranešimą skaitė
Rusijos valstybinio I. Kanto universi-
teto doc. dr. Tatjana Škapenko. 

Prof. dr. Rimanto Sliužinsko iš
Klaipėdos universiteto pranešimo te-
ma – ,,Klaipėdos krašto liuteroniš-
kųjų giesmių giedojimo tradicijos”. 

Klaipėdos universiteto prof. dr.
Dalia  Kisieliūnaitė kalbėjo apie re-
gionines pasakojamojo folkloro ypa-

tybes Kuršių marių pakrantėje. 
Doc. dr. Ritos Tūtlytės (Vilniaus

universitetas) pranešimo tema – Vy-
dūnas ir XIX a. pab.–XX a. pr. vaka-
rietiškoji „gyvenimo filosofija”. 

Apie Rytprūsių kultūros žymes
pasienio rajone, Šilutės H. Zuderma-
no klubo tyrinėjimus kalbėjo doc. dr.
Romualda Ona Dobranskienė. 

* * *
Kitą dieną Kaliningrado srities

lietuvių kalbos ir etnokultūros moky-
tojams seminaras organizuotas Švie-
timo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
institute. 

Lietuvių kalbos instituto prof. dr.
Danguolė Mikulėnienė skaitė prane-
šimą apie lietuvių kalbos tarmes kul-
tūros istorijos požiūriu, supažindino
su lietuvių kalbos žemėlapiais, lietu-
vių tarmėtyros chronologija.

Doc. dr. Zita Mauckūnaitė (Vil-
niaus pedagoginis universitetas) kal-
bėjo apie rašybos mokymo metodiką,
pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip
mokyti rašybos, kad mokiniai įsidė-
mėtų sunkesnius rašybos atvejus.

Apie Vytauto Didžiojo gimnazijos
kultūros paveldą kalbėjo mokytoja
Irena Raščiuvienė. Mokykla, įkurta
1915 m., Vytauto Didžiojo gimnazija
pavadinta 1921 metais. Ilgą laiką ši
mokykla buvo lietuvybės puoselėtoja
Lietuvoje. 1999 m. mokykla vėl tapo
gimnazija, jos vardas įpareigoja ben-
druomenę tęsti garbingas ir gražias
ugdymo tradicijas. 

Pedagoginio darbo patirtimi pasi-
dalijo Naumiesčio vidurinės mokyk-
los mokytoja Violeta Dilkienė.

Konferencija  paremta LR Užsie-
nio reikalų ministerijos finansuojamo
projekto „Lituanistika Kaliningrado
srityje” lėšomis. Greitai prabėgo trys
dienos, praleistos rudenėjančiame
Kaliningrade. Išklausyti 35 praneši-
mai, baigiamajame posėdyje apiben-
drintas konferencijos darbas, padėko-
ta už bendradarbiavimą ir atsisvei-
kinta iki kitos Tarptautinės mokslo
konferencijos. 

Tarptautinė mokslo konferencija

Konferencijos dalyvius sveikina konsulas V. Stankevič.
A. Bukontienės nuotraukos

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
lapkričio 21 d., sulaukusi 91 metų amžiaus, savo namuose mirė mū-
sų mylima Mamytė, Močiutė, Promočiutė, teta, pusseserė ir uošvienė

A † A
STASĖ ČEPŠYTĖ
ZAPARACKIENĖ

A. a. Stasė Zaparackienė JAV išgyveno 60 metų. Gyveno West
Bloomfield, Michigan. Buvusi Detroito Lietuviškų Melodijų radijo
valandėlės pranešėja.

Nuliūdę liko: sūnus Algis ir marti Yolanda  Zaparackai, dukra
dr. Žibutė, žentas dr. Paul Knepper, vaikaičiai Audra Bauža, Nikutė
Peters, Liana Schlissel ir Kate Knepper, provaikaičiai Eric, Aidan,
Alex, Sophia, Sadie ir Donavan, dukterėčios Stasė Ragelienė ir Elytė
Grigarienė; sūnėnai Raimundas ir Kęstutis Lapšiai, pusbrolis Aloy-
zas Eiva, kiti giminės JAV,  Austrijoje ir Lietuvoje.

Velionė pašarvota Harris laidojimo namuose, 15451  Farming-
ton Road, Livonia MI, vienas blokas į šiaurę nuo Five Mile Road,
pirmadienį, lapkričio 23 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 val. v. Rožinis pirma-
dienį 7 val. vak.

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 24 d. A. a. Stasė bus pa-
šarvota  Dievo Apvaizdos bažnyčioje nuo 10 val. ryto iki 11 val., kada
prasidės gedulingos šv. Mišios už jos vėlę. Po Mišių mašinų procesi-
ja palydės velionę į Holy  Sepulchre kapines, kur ji bus palaidota ša-
lia vyro a. a.  Antano Zaparacko.

Vietoje gėlių šeima pageidauja skirti auką Lietuvos Jėzuitų
Baltic Project arba Lietuvių Fondui.

Laidotuves tvarko Val S. Bauža laidojimo namai.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackas. Tel. 313-554-1275
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��A. a. Saulė Sidrytė mirė  2009
m. lapkričio 18 d. Lenkijoje. Apie lai-
dotuves bus pranešta vėliau.

��A. a. Pranas Juodaitis, buvęs
,,Meno8Dienos” stovyklautojas, mirė
trečiadienį, lapkričio 18 d., po gra -
žaus gyvenimo ir kovos su vėžiu.  Jis
yra mūsų ką tik baigusios kadenciją
vedėjos Vidos Juodaitytės-Straz die -
nės tėvelis. Daugiau informacijos ra -
si te: www.currentobituary.com

��Skaitytojams pranešame, kad
redakcija nedirbs lapkričio 26–27
dienomis. Šią savaitę nebus išleistas
penktadieninis ,,Draugo” numeris.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte lap kričio 25 d., trečiadienį,  2
val.  p. p. maloniai kviečia į filmų po -
pie tę. Jos metu Baniutė Kronienė pa -
sidalins mintimis apie svarbų savo
ke lionės Lietuvon tikslą. Bus ro do -
mas dokumentinis filmas ,,Kernavė”
iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”. Filmai ro -
domi PLC skaitykloje.

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

��Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jus planuoja įsteigti jaunimo orga-
nizaciją. Kviečiame visus besidomin -
čius į susipažinimo vakaronę, kuri
vyks lapkričio 28 d. muziejaus trečia -
me aukšte 7 val. v. Vakaronės metu
parodos ,,Lietuvos kultūra ir istorija”
koordinatorius Mindaugas Šapoka iš
Lietuvos papasakos apie parodą.  Bus
galimybė apžiūrėti parodą ir paben-

drauti prie gėrimų ir užkandžių.
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629. Darbo valandos
10 val. r. – 4 val. p. p. Planuojančius
at vykti, prašome paskambinti Lukai
tel.: 708-655-0196. 

��Kviečiame mielus tautiečius
lapkričio 29 d. 10:30 val. r. į Tėvų jė -
zui tų koplyčią (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636), kur bus au -
kojamos šv. Mišios Kariuomenės die -
nos paminėjimo proga. Po šv. Mišių
padėsime vainiką prie Laisvės kovo-
tojų paminklo. Jaunimo centre vyks
mi nėjimas ir vaišės. Renginį organi -
zuoja generolo T. Daukanto jūrų šau -
lių kuopa. Visi laukiami. 

��Čiurlionio galerija Jaunimo
centre gruodžio 4 d.  maloniai kviečia
vi sus į grafiko Pauliaus Augiaus 100-
ų jų metinių minėjimą ir P. Augiaus
parodos ,,Juodai balta malda Lietu -
vai” ir jo anūkės Kristos Augius pa-
rodos ,,Gamtos daržas” ati darymą.
Pra džia – 7:30 val. v. Ati  da ry me daly-
vaus autorė K. Au gius.

��Filisterių skautų sąjungos Či -
ka g os skyrius ruošia kalėdinę sueigą
ir pabendravimą š. m. gruodžio 5 d.
(šeštadienį) 3 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centro apatinėje valgykloje. Kvie -
čiame skyriaus narius su šeimomis
gausiai dalyvauti. Jūsų laukia gera
nuotaika ir vaišės. Apie dalyvavimą
prašytume pra nešti iki lapkričio 29 d.
Jolandai tel.: 630-257-2558.

��Skaitytojai, užsisa kiusieji kny -
gą ,,‘Draugui – 100. Už tikėjimą ir
lietuvybę” ir pageidaujantys, kad
knyga jiems būtų atsiųsta paštu, turi
sumokėti 5 dol. už persiuntimą. Če -
kius rašyti: ,,Draugas”. Siųsti ,,Drau -
go” administracijai adresu: 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE Susitikimai su
,,Draugo” 

kultūrinio priedo 
redaktore 

RENATA ŠERELYTE
Maloniai kviečiame visus į  su -

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

* **
Knygos ,,‘Draugui’ – 100. Už ti -

kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės ir
susitikimas su ,,Draugo” kultūrinio
priedo redaktore Renata Šerelyte
įvyks lapkričio 29 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės mu-
ziejuje, PLC. 

Mano senelis Plenaitis Pranas, Si mono, g. 1896 m. Jurbarke. Karo pa -
baigoje išvyko į New York, ten vedė antrą kartą, nes buvo našlys. Pirmoji žmo -
na, mano močiutė, buvo Viktorija Januškytė-Plenaitienė. Jie turėjo 3 vai kus –
mano tėvelį  Bronių, o kitų var dų nežinau (gal jie su savo tėvu iš vyko į New
York). Prieš tai senelis gy veno Lietuvoje, Šiaulių rajone, Gin kū nuose Zubovų
dvare. Ten gimė ir jų vaikai. Kiek vaikų senelis turėjo an  troje santuokoje,
nežinau. 

Ką nors žinančius prašau praneš ti adresu: J. Janonio 94 A, Kačergi nė,
Kau no raj., Lietuva.

Loreta Plenaitytė-Povilaitienė

* * *
Ieškomas Jurgio Baldausko, gim. 1879 m. Karklėnų bažnytkaimyje, Kra -

žių valsčiuje, Raseinių apskrityje (dabar Kelmės rajonas) Lietuvoje, kapas ar -
ba jo giminės. 1905–1907 metais su kaimynu Šalčiumi iš Ejučių km. išvyko į
JAV ir apsigyveno Čikagoje. Dirbdami įvairius darbus atsidarė aludę, o vėliau
tu rėjo nuosavą pieno verslą.

1913 m. lankėsi Lietuvoje, dalyvavo tėvo Prano Vito laidotuvėse. Žinome,
kad degė jo įmonė. Mirė apie 1929–1930 m. Turėjo du sūnus (žmona vietinė).

Jei turite bent kokių žinių skambinkite tel.: 2193224533 arba rašykite el.
pašto adresu: vilutisab@aol.com (Birutė Vilutienė).

Ieško giminiû

Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damu šytė įteikė padėkos raštą ir
nuotraukų albumą „Neregėta Lietuva” dizainerei Gianitai Kadarisman, kuri
savo noru pasiūlė nemokamas dizaino paslaugas Lietuvos ambasadai Kana-
doje, šiais metais įsikūrusiai naujose patalpose Otavoje.

Dizainerė neatlygintinai sukūrė ambasados ir konsulato priimamųjų in -
ter jero dizainą. Ambasados lankytojai gali pasidžiaugti Vilniaus senamiesčio
vaizdais bei pasigrožėti  visą sieną užimančiu Trakų pilies atvaizdu konsulinia -
me priimamajame.

2004 m. Tarptautinę dizaino akademiją Monrealyje baigusi interjero di -
zainerė Gianita Kadarisman yra Lietuvos garbės konsulo Indonezijoje Sigi -
hono Kadarisman duktė. Kaip studijos GDK Monrealyje direktorė Kadarisman
šiuo metu projektuoja interjero darbus Kanadoje, tarp jų ir užsienio šalių am -
basadose Otavoje.

LR ambasados Kanadoje info

LR ambasadorė Kanadoje G. Damušytė įteikia padėką dizainerei G. Ka da -
risman.                                    LR ambasados Kanadoje archyvo nuotr.

Dizaino idėjos iš Indonezijos 
LR ambasadoje Kanadoje

Kviečiame visus į pokalbį-pa -
bendravimą su naujuoju Lietu vos ir
Lat vijos jėzuitų pro vincijolu Ginta -
ru Vitkumi, SJ. Su si tikimas vyks
gruo džio 6 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių, PLC di džiojoje salėje.

* * *
Gruodžio 11 ir 18 dienomis 6 val. v.

tėvas G. Vitkus, SJ ves Adventinio
susikaupimo vakarus.

* * *
Gruodžio 13 d., 12:30 val. p. p.,

dė kodami dosniesiems aukotojams,
daug prisidėjusiems prie misijos elek-
troninių varpų vajaus, maloniai visus
kviečiame į varpų koncertą, kurį
ruošia Povilas Strolia bei jo grupės
muzikantai. Tai neeilinė proga pasik-
lausyti nuostabaus varpų skambesio

ir dar kartą įsitikinti, koks svarbus ir
reikalingas buvo šis misijos  pirkinys. 

* * *
Bendruomeninis Susitaikinimo

sakramento vakaras vyks gruodžio
18 d. nuo 6:30 val. v. (Kūčių ir Kalėdų
dieną išpažinčių neklausoma).

* * *
Gruodžio 24 d., 7 val. v. misija

rengia šventinę Kūčių vakarienę.
Kviečiame visus drauge susiburti
prie vieno stalo misijos Bočių menėje.
Prašome užsire gis truoti iki gruodžio
21 d. pas misijos se selę Laimutę (el.
paštas: ses.laimute@ ya hoo.com; tel.:
630-243-1070 ) ar ba misijos raš ti nėje.
Auka su au gu siam – 20 dol., mokslei -
viams nuo 12 m. – 10 dol., 5–11 m.
vai kams – 5 dol.

* * *
Š. m. gruodžio 28–29 d. nuo 9 val.

r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Drive Lemont, IL),
rengiama biblijinė stovykla pirmo
– šešto skyriaus moksleiviams. Šių
me tų tema – „10 Dievo įsakymų”.  Re-
gis tracija iki gruodžio 15 d. Kreip tis į
seselę Laimutę tel.: 630-243-1070 ar -
ba el. paštu: ses.laimute@ yahoo. com

* * *
Prie misijos įėjimo padėta pinti -

nė negendančiam maistui ir namų
reik menims, kuriuos atiduodame vi-
sų Lemonto parapijų maisto sandė -
liu kui Šv. Mato bažnyčioje. Paramą
vargstančioms šeimoms rinksime iki
Kalėdų. Dėkojame visiems priside -
dantiems. Pernai ir užpernai gavome
padėkos laiškus už  gausią paramą.

* * *
Misijos raštinėje jau galima įsi-

gyti kalėdaičių (plotkelių). Ačiū už
jūsų auką.

Palaiminto Jurgio Matulaičio misijoje

Lietu vos ir Lat vijos jėzuitų pro vin ci jo -
las Gintaras Vitkus, SJ.

Bus įdomu išgirsti ,,Draugo”
bendradarbio Alekso Vitkaus paskai-
tą apie knygą ir susipažinti su vieš-
nia, redaktore iš Vilniaus. Malo niai
kviečiame visus apsilankyti.


