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Rygoje pabrèžta Baltijos valstybiû ir
Lenkijos bendradarbiavimo svarba

„Marijos radijui“ –
šešeri
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Vilnius, rugsėjo 13 d. (Bernar-
dinai.lt) – Rugsėjo 10 dieną ,,Marijos
radijas” šventė 6-ąjį gimtadienį. Ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius pa-
kvietė ,,Marijos radijo” darbuotojus
sutikti ir paminėti šią šventę Šiluvo-
je, Šilinių atlaiduose, marijiškųjų
bendruomenių dieną.

„Nuostabu, kad Mergelės Mari-
jos gimimo atlaidų metu kartu gali-
me švęsti ir Marijos radijo gimtadie-
nį”, – sakė ,,Marijos radijo” programų
direktorius kunigas Kęstutis Kėvalas.

Mintis steigti ,,Marijos radiją”
Lietuvoje kilo keliems kunigams ir
pasauliečiams, kurie 2003 m. birželį
įkūrė viešąją įstaigą ,,Marijos radi-
jas”. Kauno arkivyskupui metropoli-
tui laiminant, o Pasaulinei Marijos
radijo šeimų sąjungai padedant, ku-
nigas Oskaras P. Volskis atliko paren-
giamuosius darbus ir pradėjo ruošti
laidas Kaune. Pirmasis ,,Marijos ra-
dijo” muzikinis šaukinys ir valanda
muzikos nuskambėjo 2004 m. rug-
pjūčio 30 d. ryte. Dabar ,,Marijos ra-
dijas” girdimas septyniuose miestuo-
se ir jų apylinkėse, veikia radijo stu-
dija Kaune ir atstovybė Vilniuje.

Lietuvos krepšininkai iškovojo bronzos medalius!

Vilnius, rugsėjo 13 d. (ELTA) –
Šią savaitę, rugsėjo 13–17 dienomis,
Jungtinėse Valstijose lankosi Seimo
pirmininkė Irena Degutienė. Ji daly-
vaus rugsėjo 15 d. Washington, DC
rengiamame Demokratijų bendrijos
Parlamentinio forumo susitikime
,,Demokratijos ribos: iššūkiai Rytų ir
Vidurio Europoje bei Pietų ir Centri-
nėje Amerikoje”.

Kartu su parlamento vadove į

JAV atvyko Seimo narys, Socialde-
mokratų partijos frakcijos seniūnas
Algirdas Butkevičius ir Užsienio rei-
kalų komiteto pirmininkas parlamen-
taras Emanuelis Zingeris.

JAV sostinėje įvyksiančiame susi-
tikime bus pasidalinta mintimis apie
demokratijos plėtrą Rytų ir Vidurio
Europoje, Pietų ir Centrinėje Ameri-
koje ir naujas problemas, aptarta De-
mokratijos bendrijos Parlamentinio

forumo ateitis. Parlamentiniame fo-
rume tikimasi priimti Washington re-
zoliuciją dėl Parlamentinio forumo
sekretoriato įkūrimo Vilniuje, kuris
prisidėtų prie Demokratijų bendrijos
veiklos stiprinimo skatinant ir re-
miant demokratiją, teiktų daugialypę
paramą forumo prezidentui ir šalims
narėms. Tikimasi, kad ilgainiui bū-
tent Vilnius taps Demokratijos bend-
rijos tarpparlamentinių ryšių, bendra-

darbiavimo ir koordinavimo centru.
Renginys sujungs du pasaulio že-

mynus – telekonferencijoje dalyvau-
siantys parlamentarai JAV Kongrese
Washington ir Europos Parlamente
Briuselyje turės galimybę išsamiai
diskutuoti bei priimti sprendimus dėl
konkrečių veiksmų remiant, skati-
nant ir stiprinant demokratijos plėtrą
Rytų ir Vidurio Europoje, Pietų ir
Centrinėje Amerikoje.

Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos prezidentų susitikimas.
President.lt nuotr.

Ryga, rugsėjo 13 d. (ELTA) –
Sveikintinu glaudesnį Baltijos šalių
ir Lenkijos bendradarbiavimą pava-
dino Lietuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė, Rygoje susiti-
kusi su Latvijos ir Estijos preziden-
tais Valdis Zatlers ir Toomas Hendrik
Ilves. Tradiciniame Baltijos valstybių
vadovų susitikime taip pat dalyvavo
ir Lenkijos prezidentas Bronislaw
Komorowski.

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Len-
kijos prezidentai aptarė galimybes
stiprinti regioninį bendradarbiavimą,

strateginių energetikos ir transporto
projektų įgyvendinimo galimybes,
saugumo politiką, svarbius Europos
sjungos (ES) ir NATO klausimus. Pa-
sak Lietuvos vadovės, ,,Baltijos ir
Šiaurės šalių išminčių ataskaitoje”
(NB8 Wise men report) pateikti siū-
lymai numato būdus, kaip pagilinti
Šiaurės Europos – Baltijos šalių part-
nerystę, ir yra puiki galimybė ruošti
bendrus projektus bendradarbiau-
jant užsienio politikos, saugumo ir
gynybos, ekonomikos, mokslo ir švie-
timo srityse.

Lietuvos krepšininkai džiaugiasi pergale. ELTA nuotr.

Stambulas, rugsėjo 13 d.
(ELTA) – Turkijoje vykstančio 16-ojo
pasaulio vyrų krepšinio čempionato
Lietuvos rinktinė 99:88 nugalėjo Ser-
bijos krepšininkus ir iškovojo bron-
zos medalius. Lietuvos krepšininkai
planetos pirmenybių medalius pelnė
pirmą kartą. Trečią kartą pasaulio

čempionate dalyvaujantys lietuviai
1998 ir 2006 metais buvo septinti.

Mūsų šalies komandoje pasižy-
mėjo Linas Kleiza. Jo sąskaitoje – 33
taškai. Paulius Jankūnas pelnė 15
taškų, Simas Jasaitis ir Mantas Kal-
nietis – po 14, Martynas Pocius pridė-
jo 12 taškų. Kęstučio Kemzūros auk-

lėtiniai pasaulio čempionate iškovojo
8 pergales ir patyrė vieną nesėkmę.

Sekmadienį JAV rinktinė 81:64
nugalėjo pirmenybių šeimininkus
Turkijos krepšininkus. Amerikiečiai
pasaulio čempionais tapo ketvirtąjį
kartą, tačiau paskutinį kartą jiems tai
buvo pavykę padaryti prieš 16 metų.
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Redakcijos žodis

Daugelyje pasaulio valstybių
populiari juokdario terapija atė-
jo ir į Lietuvą. Linksma vaidyba ir
juoku sunkiai sergančių vaikučių
kasdienybę praskaidrinantį gy-
dymo būdą išmoko taikyti 15 jau-
nų Lietuvos aktorių. Naujieji Lie-
tuvos juokdariai, paruošti socia-
linės klounados profesionalės iš
Vokietijos Susie Wimmer, apsi-
lankė Vilniaus universiteto vaikų
ligoninėje, kur vaikščiojo po pa-
latas ir kėlė šypsenas ne tik ma-
žiesiems ligoniukams, bet ir jų
tėvams, gydytojams, slaugėms.
Vaikai netikėtus svečius priėmė
labai šiltai. „Juokas – nuostabus
vaistas, – teigė S. Wimmer. – Yra
žinoma, kad gera juoko dozė fi-
ziškai pakeičia mūsų kūno būklę,
nes padeda organizmui pasiga-
minti gausybę hormonų ir me-
džiagų.” Ligoninės darbuotojai
sakė, kad toks projektas yra la-
bai reikalingas. Tai liudija, kad
dažnai pilką kasdienybę pra-
skaidrinti galime paprasčiausiai
pažvelgę į žemiškus rūpesčius
žaismingiau.

Redaktorė Loreta Timukienė

Diabetas

ANDRIUS KUDIRKA, M.D.

www.seimosgydytojas.com
Tel.:708-349-0747 Orland Park, IL

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Amerikoje yra maždaug 23.6 mi-
lijonai žmonių, kurie turi antro tipo
diabetą. Kadangi dauguma žmonių
Amerikoje turi antsvorį arba yra nu-
tukę, gydytojai yra susirūpinę, jog
pacientų, turinčių diabetą, skaičius
per ateinančius metus gali didėti.

Kas yra cukrinis diabetas?

Diabetas (arba cukraligė) yra
liga, kai paciento kraujyje yra per
didelis gliukozės kiekis. Tada pacien-
to kūno ląstelės nenormaliai daug
sunaudoja insulino, negali įsisavinti
gliukozės iš kraujo, kasa bando ga-
minti daugiau insulino, bet su laiku
kasos veikla blogėja, o gliukozės
kraujyje daugėja. Pacientai gali cuk-
ralige sirgti net 10 metų ir apie tai
nežinoti, kol neatsiranda požymiai:
padidėjęs troškulys ir alkis, per daž-
nas šlapinimasis, nuovargis, regėjimo
susilpnėjimas, sumažėjęs svoris.

Kokios yra negydomo diabeto
pasekmės?

Diabetu sergantys pacientai, ku-
rie nesigydo ir turi chroniškai aukštą
cukraus kiekį, gadina kūno organus
ir turi didelę riziką susirgti įvairiomis
ligomis. Gali susilpnėti jų regėjimas,
kai kurie pacientai gali net apakti.
Diabetu sergantys pacientai dažniau
serga širdies ir arterijų ligomis – turi
didesnę riziką širdies infarktams, šir-
dies nepakankamumui, smegenų in-
sultui, periferinių kraujagyslių li-
goms, gali reikėti amputuoti kojas.
Jie taip pat gali sirgti rankų ir kojų
nervų skausmo liga (diabetic neuro-
pathy), turėti erekcijų ir inkstų veik-
los sutrikimų.

Kokie pacientai turi didžiausią
diabeto riziką?

Antro tipo diabetu dažniau serga
pacientai vyresni negu 45 metai, pa-
cientai, kurie nesportuoja, valgo ne-
sveiką maistą (daug cukraus, daug
riebalų ir kaloringą) ir turi antsvorį.
Tam tikri žmonės dažniau serga dia-
betu. Tai – tamsiaodžiai, Lotynų
Amerikos, Amerikos indėnai, havajie-
čiai ir Ramiojo vandenyno tautų žmo-
nės. Jeigu tėvai serga diabetu, vaikai
irgi gali susirgti, nes diabetas yra ge-
netiškai paveldima liga. Moterys, tu-
rinčios policistinį kiaušidžių sindro-
mą ir tos, kurios sirgo gestaciniu dia-
betu (arba pagimdė kūdikėlį > 4 kg),
dažniau suserga cukriniu diabetu su-
laukusios vyresnio amžiaus.

Kaip žmogus gali pasitikrinti,
ar turi diabetą?

Labai paprasta pasitikrinti, ar
pacientas turi diabetą. Gydytojas pa-
klausia paciento, ar pasikeitė jo svo-
ris, ar jaučiasi pavargęs, ar padidėjęs
troškulys, daugiau norisi valgyti, daž-
niau šlapinasi, ar regėjimas miglotas
(blurry). Jis patikrina paciento svorį,
kraujo spaudimą, pažiūri, ar antsvo-
ris nesitelkia ties juosmeniu (tų, ku-
rių juosmuo platus), patikrina odą
(ypatingai kojų!), akis, širdį, kitas
organų sistemas. Taip pat patikrina
bendrus kraujo tyrimus, inkstų ir ke-
penų veiklą, cholesterolio lygį, šlapi-

mą ir svarbiausia – gliukozės kraujy-
je kiekį. Normalus kraujo gliukozės
lygis, kai pacientas yra nevalgęs 12
valandų, yra mažesnis negu 100
mg/dL. Jeigu paciento gliukozės lygis
didesnis negu 127 mg/dL, reiškia, kad
pacientas turi diabetą. Kai gliukozės
lygis yra tarp 100 iki 127 mg/dL, reiš-
kia, kad jis šiuo metu diabeto neturi,
bet turi žymiai padidėjusią riziką dia-
betu susirgti. Angliškai tai vadinama
Pre-Diabetes. Tokie pacientai turės
labai griežtai prižiūrėti savo dietą,
sportuoti, mesti svorį, dažnai lan-
kytis pas gydytoją.

Pacientams su padidėjusiu gliu-
kozės lygiu kraujyje dar galima atlik-
ti papildomą tyrimą Hemoglobin A1c
(HbA1c). Tai tyrimas, kuris patikri-

na, kiek cukraus prisirenka paciento
kraujyje per 3 mėnesius. Tai leidžia
nustatyti, ar paciento gliukozės lygis
buvo nuolat padidėjęs per paskuti-
nius 3 mėnesius ir padeda gydyto-
jams parinkti tinkamus vaistus, ku-
rie sėkmingai suvaldytų diabetą.
Sveikų žmonių HbA1c yra 4–6 proc.,
diabetu sergančių pacientų HbA1c
yra 6–7 proc. ir reiškia, kad cukraus
lygis yra gerai kontroliuojamas; o jei
HbA1c yra daugiau negu 8 proc., tai
rodo, kad cukraus lygis yra nekon-
troliuojamas. Tokiu atveju gydytojas
turi paskirti vaistus, dietą arba spor-
tą, kad geriau būtų valdomas dia-
betas.

Jeigu pacientas turi aukštesnį
cukraus lygį, kaip galima

išvengti diabeto arba sumažinti
sunkesnių pasekmių riziką?

Pirma, visiems žmonėms svarbu
sveikai valgyti, dažnai vaikščioti arba
sportuoti ir stengtis palaikyti norma-
lų svorį. Tie pacientai, kurie turi di-
desnę riziką susirgti diabetu (šeimos
istorija, tamsiaodžiai, Lotynų Ame-
rikos, Amerikos indėnai ar nutukę)

turi ypač saugotis ir rūpintis savo
sveikata. Jie turėtų apsilankyti ir
dažnai (bent kas metus) pasitikrinti
pas gydytoją bei atlikti atitinkamus
tyrimus.

Jeigu pacientas turi aukštesnį
cukraus lygį arba diabetą, reikia
stengtis kas dieną pasivaikščioti ar
kitaip judėti, sportuoti. (Jeigu seniai
sportavote arba sunku kvėpuoti ar
jaučiate krūtinės skausmą, kai spor-
tuojate, prieš pradedant sporto re-
žimą, svarbu pasitikrinti pas gydyto-
ją.) Visiems diabetikams (ir kitiems,
kurie nori būti sveiki) siūlau kiek-
vieną dieną 30 minučių pasportuoti.
Nereikia užsiimti specialiu sportu,
svarbu tik, kad pacientas kiekvieną
dieną vaikščiotų, bėgiotų, važiuotų
dviračiu, šoktų arba plaukiotų. Ge-
riausia sportuoti 30 minučių be per-
traukos, bet jeigu neturite laiko, gali-
ma sportuoti ir trumpiau – nueiti iki
pašto dėžutės, pasistatyti automobilį
toliau nuo parduotuvės, lipti laiptais,
nenaudojant lifto. Kūnas geriau pra-
dės jaustis, su laiku sumažės svoris,
kraujo spaudimas ir gliukozės lygis
kraujyje.

Labai svarbu laikytis ir tinkamos

dietos. Diabetu sergantys pacientai
turi vengti cukraus, nevalgyti mais-
to, turinčio daug angliavandenių
(carbohydrates), vengti perdirbto
maisto (processed foods), riebaus
maisto, nes jis turi daug kalorijų, ke-
lia gliukozės lygį, dėl viso to žmonės
priauga svorio.

Žmonės turėtų stengtis kuo dau-
giau valgyti šviežio maisto, daržovių,
vaisių, grūdinių produktų (whole
grains), mėsos produktų, gerti lieses-
nį pieną. Toks maistas stiprina svei-
katą, duoda žmogui energijos, maži-
na riziką susirgti diabetu.

Šį pokalbį galima pasiklausyti
gyd. A. Kudirkos svetainėje adresu
www.seimosgydytojas.com (spauskite
,,Podcast”).
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,,Lietuvos rytas”
vėlai vakare

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Vėlai vakare sėdus rašyti prisiminiau vieną seniai girdėtą posakį,
kad nėra nieko senesnio, kaip vakar dienos laikraštis. Bet vis tiek
noriu pasidalinti visa krūvele šios vasaros ,,Lietuvos ryto” (LR) lai-

dų, kurias, būdamas Lietuvoje, surinkau. Štai keletas įdomesnių istori-
jėlių.

LR nr. 165 pirmajame puslapyje rašoma, kad vagišiai atrado naują
aukso gyslą – jie pradėjo ardyti ir grobti dėl ekonominės krizės nebaigtus
statyti gyvenamuosius namus. Tuo tarpu policija numojo ranka į šiuos
nusikaltimus… Kitame tos pačios laidos puslapyje rašoma apie grupės
raitelių iš Lietuvos užmojį pakartoti garsųjį Vytauto Didžiojo žygį. De-
šimt raitelių 40 dienų ir 2,000 kilometrų jos iki pat Juodosios jūros. Tuo
žygiu bus paminėta daugiau nei prieš 600 metų įvykęs Vytauto Didžiojo
žygis. Dešimt raitelių jos ant patvariųjų žemaitukų. Šiam žygiui rengiama
penkiolika žirgų iš Vilniaus, Kauno ir Žemaitijos žirgynų. Keliautojai užsi-
brėžę per dieną nujoti vidutiniškai apie 50 kilometrų. Pakeliui bus ap-
lankyta 20 istorinių vietovių. Žygį lydės LR televizijos filmavimo grupė.
Norima atversti nepažintą istorijos puslapį. Iš Trakų, senosios Lietuvos
sostinės, žygio ,,2000 kilometrų istorijos” dalyviai pajudės rugsėjo 8 die-
ną. Tą dieną 1430 metais turėjo būti karūnuotas Lucke Vytautas Didy-
sis.

LR nr. 174 rašoma, kad pramonininkai šnairuoja į valdžią. ,,Rinkėjų
paramą prarandančią valdžią gali ištikti dar viena netektis. Nuo jos grasi-
na nusisukti Bronislovo Lubio vadovaujama Lietuvos pramonininkų kon-
federacija”… Kitame puslapyje skaitau, kad žydinti Baltija dūsta. Karšti
orai ir stiprus šiųmetinis Baltijos jūros vandens žydėjimas, skęstantiems
dumbliams pūvant, turėtų padaryti didelės žalos augalijai ir žuvims. Dėl
to puvimo susidaro vadinama dykumos zona. Negyva zona reiškia, kad
dugne miršta augalija ir gyvunija, nes pūvant dumbliams sunaudojamas
deguonis. Norint sustabdyti tokių zonų plėtimąsi Baltijos jūroje, būtina
uždrausti skalbimo miltelius su fosfatais, mažinti iš žemės ūkio taršą, va-
lyti nuotekas iš laivų. Dar kitame tos laidos puslapyje rašoma, kaip Ru-
sijos karščiai baido ir Lietuvos vežėjus. ,,Geriau mažesnis pelnas, nei di-
desnė rizika” taip nusprendė vežėjai iš Lietuvos, susidūrę su rekordiniais
karščiais Rusijoje ir išgirdę apie ten siaučiančius gaisrus. Todėl dabar jie
maisto prekes veža tik iki Maskvos. Pagaliau, nr. 174 pabaigoje rūpestį
kelia klausimas ,,Kam atiteks Gedimino kalnas?” Kultūros institucijoms
teko neįprasta užduotis – surasti Gedimino kalno Vilniuje šeimininką.
Anksčiau kalnas priklausė apskričiai, kaip ir visa valstybės žemė. Panai-
kinus apskritis, jis priklauso Nacionalinei žemės tarnybai. Yra manančių,
kad kalną reikėtų traktuoti ne kaip gamtinį, o kaip kultūros objektą,
kartu su pilimi. Neseniai paaiškėjo, kad vandens paplauti Gedimino pilies
kalno šlaitai gali bet kurią dieną nuslinkti kartu nusinešdami pilies lie-
kanas. Ypač pavojinga vieta yra vakarinis šlaitas, kuris jau keletų kartų
yra slinkęs.

Nr. 175 skaitau apie jauną lietuvį kunigą, kurį pasiglemžė mirtis Ka-
nados ežere. Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijoje kunigas Kęstutis
Reizgys turėjo tarnauti trejus metus, tačiau nepraėjus nei pusantro mėne-
sio į Kretingos brolių kapines grįš tik jo pelenai. Gražiame gamtos kam-
pelyje, esančiame apie 200 km į šiaurę nuo Toronto, šis 38 metų pran-
ciškonas nutarė paplaukioti baidare. Jis vilkėjo gelbėjimosi liemenę ir ne-
ketino į vandenį lįsti. Vėliau paaiškėjo, kad kun. K. Reizgys ne nuskendo,
o ištikus širdies smūgiui mirė prieš įkrisdamas į vandenį.

Kitoje šio numerio vietoje rašoma, kad kelionė nuo Vilniaus oro uos-
to iki centro kainavusi 200 litų! Aprašymas pradedamas anekdotu: ,,Kodėl
turistai Vilniuje išleidžia vis mažiau pinigų?” Atsakymas: ,,Nes beveik vis-
ką atiduoda už kelionę taksi iš oro uosto.” Prieraše teigiama, kad šis anek-
dotas gana tiksliai apibūdina prie sostinės oro uosto tykančių taksistų
elgesį. Pasirodo, kad šiuo metu Vilniaus oro uoste dirbančios taksi ben-
drovės yra nustačiusios 5–6 litų už kilometrą kainą. Mieste kaina už kilo-
metrą yra iki keturių kartų mažesnė. ,,Vakar vienas svečias vyko nuo oro
uosto iki Aušros vartų. Už septynis kilometrus jis sumokėjo 90 litų, sa-
kyčiau, skandalas” – kažkas piktinosi. Vilniaus taksi vežėjų asociacijos di-
rektorius Romualdas Bieliauskas neįžvelgia didelės problemos, sakydams,
kad ,,Taksistas yra verslininkas. Jeigu jis sugeba paimti tokią kainą –
valio. Jeigu žmones moka... Jis juk neatėmė tų pinigų.” Pasak jo, kas ne-
gali susimokėti, tas teeina pėsčias.

Nr. 175 devynioliktame puslapyje rašoma, kad ateitininkai rengiasi
paminėti šimtmetį. Rašoma, kad Panevėžio rajone, Berčiūnų pušyne,
esanti ateitininkų stovykla pirmą kartą per dvidešimt metų sulaukė tiek
daug stovyklautojų. ,,Čia gyvena daugiau kaip 300 lietuvių ateitininkų iš
viso pasaulio.” Rašinėlis paįvairintas viena stovyklautojų nuotrauka.

Paskutiniame mano atsivežtame numeryje (176), pirmajame puslapy-
je akį rėžia tarsi kaltinimas, kad ,,Valdininkai įsigudrino supjudyti net
ligonius”. Rašoma, kad vieniems ligoniams teks mokėti padidėjusias prie-
mokas už vaistus, o kitiems – priemokų neliks. Ministerija, užuot atšau-
kusi ydingą bazinių kainų skaičiavimo tvarką, atlyginamų vaistų kainyne
pridarė keistų išimčių.
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MORTA VIDÙNAITÈ

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
žadėjo pakeisti Lietuvos užsienio po-
litiką ir padaryti ją pragmatiškesnę
bei labiau suderintą. Tie, kurie bu-
vo nepatenkinti prezidento Valdo
Adamkaus paskutiniųjų metų politi-
ka, tikėjosi, kad mūsų šalies sprendi-
mai tarptautinėje erdvėje taps pa-
kankamai aiškūs, paprastai paaiški-
nami ir pagrindžiami bei be jokių
nereikalingų išsišokimų. Paprasčiau-
siai tikėtasi, kad užsienio politikoje
Lietuva tiesiog gins savo nacionali-
nius interesus ir sieks jų užtikrinimo.

Kol kas dar sunku pasakyti, kiek
rimti tie pokyčiai, tačiau iš pirmo
žvilgsnio dabartinė mūsų valstybės
užsienio politika iš tikrųjų keičiasi.
Lyg ir labiau siekiama gręžtis į
Europos Sąjungą, didžiąsias Europos
valstybes ir santykių su Rusija bei
Baltarusija plėtrą bei gerinimą, ma-
žiau pabrėžiant bendradarbiavimą su
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
bei Gruzija, Ukraina ir kitomis buvu-
siomis sovietinėmis respublikomis,
kurių atžvilgiu Lietuva vykdo demok-
ratijos paramos politiką ir draugystei
su kuriomis, prezidentaujant V.
Adamkui, viešojoje erdvėje buvo ski-
riama itin daug dėmesio.

Tiesa, D. Grybauskaitė kartoja,
kad, jai tapus valstybės vadove, Lie-
tuvos politika, pavyzdžiui, Ukrainos
ar Gruzijos atžvilgiu, nepasikeitė,
kad „mes išlaikome visus svertus ir
visas bendradarbiavimo programas”.
Bet prezidentė pamiršta, kad tokie
simboliniai gestai kaip pakvietimas
ar nepakvietimas į svarbią Lietuvos
valstybinę šventę ir vykimas ar ne-
vykimas į kitos šalies nacionalinę
šventę yra tokia pati svarbi, o neretai
ir svarbesnė užsienio politikos dalis
nei visokios programos.

Tačiau, nepaisant to, kad prezi-
dentė stengiasi pakeisti Lietuvos
užsienio politiką ir netgi atsiriboti
nuo V. Adamkaus vykdytosios, vis
dėlto panašu, jog D. Grybauskaitė
lipa ant to paties grėblio kaip ir prezi-
dentas V. Adamkus. Ir tas grėblys yra
neišmintinga užsienio politikos re-
torika. D. Grybauskaitė nepasimokė
iš V. Adamkaus užsienio politikos
klaidų.

V. Adamkus ryškiausias savo už-
sienio politikos retorikos klaidas,
kuriomis priskaldė daug nereikalingų
malkų, padarė antrosios kadencijos
metu. Bene garsiausi pavyzdžiai buvo
pokalbyje su amerikiečių dienraščiu
„Financial Times”, kuriame jis per-
spėjo apie galimą Rusijos grįžimą į
Šaltojo karo laikus, ir beveik nuola-
tinės tiesioginės ir netiesioginės
užuominos apie grėsmę Lietuvos,
Gruzijos ar kitų valstybių naciona-
liniam saugumui bei valstybingumui
iš Rytų kaimynės...

Dabartinė prezidentė nuo pat
pradžių nemažai kritikos sulaukė dėl
savo pasisakymų šalies vidaus poli-
tikoje už jų perdėtą griežtumą, aro-
ganciją ir polinkį pernelyg neaiškinti
savo sprendimų visuomenei. Užsie-
nio politikoje jau savo rinkiminės
kampanijos metu, nors ir labai šykš-
čiai, D. Grybauskaitė pradėjo nuo
„gerosios” retorikos. Ji kalbėjo apie

suderintą ir pragmatišką politiką,
grįstą mūsų valstybės nacionaliniais
interesais.

Tačiau einant į pabaigą pirmie-
siems prezidentavimo metams ir po
savo pirmojo metinio pranešimo, aki-
vaizdžiai įgijusi daugiau pasitikėjimo
savimi, D. Grybauskaitė, regis, įsis-
markavo ir, panašiai kaip V. Adam-
kus, pradėjo žerti įspūdį darančius,
tačiau vargu ar pragmatinius, sude-
rintus ir atitinkančius Lietuvos na-
cionalinius interesus pasisakymus
kitų valstybių atžvilgiu. Kaip V.
Adamkus daugiausia pliekė Rusiją,
taip D. Grybauskaitė vis bando įkasti
Jungtinėms Amerikos Valstijoms.

Šių metų balandį prezidentė, at-
sisakydama vykti į Prahą kartu su ki-
tų pokomunistinių šalių vadovais
susitikti su JAV prezidentu Barack
Obama, tvirtino, kad „ten nieko ne-
bus sprendžiama”. Kartu ji nieko
daugiau tinkamai nepaaiškino visuo-
menei. Dabar „paaiškėjo”, kad tada
aiškinti tikrąsias priežastis buvo „ne
laikas”, ir, pasirodo, būtent dėl to,
kad ten buvo kažkas sprendžiama,
t.y., Rusija ir JAV pasirašė bran-
duolinio nusiginklavimo sutartį, ku-
ri, anot mūsų Prezidentės, „gali ne-
atitikti Rytų Europos ir Baltijos šalių
regiono interesų”, D. Grybauskaitė ir
nevažiavo į Prahą balandį.

Praėjusio savaitgalio pokalbyje
prezidentė taip pat pripažino, kad
Lietuva anksčiau buvo JAV politikos
įkaitė. Tiesa, tokį jos atsakymo paaiš-
kinimą lėmė tiesmukai suformuluo-
tas žurnalistės klausimas, tačiau D.
Grybauskaitė vis dėlto nėra politikos
ir diplomatijos naujokė ir galėjo pa-
teikti išmintingesnį ir lankstesnį at-
sakymą. Ir kaip apskritai galima
tame pačiame pokalbyje tvirtinti ir
tai, kad JAV ir toliau išlieka Lietuvos
strateginė partnerė, ir tai, kad Lietu-
vai svarbu turėti gerus santykius su
visais kaimynais, ir tai, kad Lietuva
buvo JAV politikos įkaitė, bei galiau-
siai netiesiogiai pareikšti, kad JAV
pažeidžia Lietuvos interesus? Ar taip
mūsų valstybės vadovė nori pasakyti,
kad Lietuva nepasitiki savo strate-
gine partnere?

JAV politiką kaip „imperialis-
tinę”, veidmainišką ir pan., galima
aršiai kritikuoti, bet tai geriau yra
daryti prieš globalizmą pasisakan-
tiems, bet ne mažos valstybės, kurios
karinį saugumą daugiausia ir užtikri-
na JAV, vadovei, kurios svarbiausias
tikslas pirmiausia turėtų būti atsa-
kingai rūpintis šalies nacionaliniais
interesais. Čia D. Grybauskaitė apsi-
skaičiavo ir elgėsi panašiai kaip V.
Adamkaus minėtame „Financial Ti-
mes” pokalbyje – tarsi abu būtų di-
džiųjų valstybių vadovai.
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D. GRYBAUSKAITĖ NEPASIMOKĖ
IŠ V. ADAMKAUS UŽSIENIO

POLITIKOS KLAIDŲ

Ar Lietuva negerbtų
savęs daugiau ir nesusi-
lauktų didesnės pagarbos
iš kitų, jei jos užsienio poli-
tikos retorika būtų lanks-
tesnė, subtilesnė ir pa-
prasčiausiai gudresnė, o
ne tiesmuka ir įžūli?
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Ir praūžė mūsų šventė

Karštą rugpjūčio 7 d., šeštadie-
nio, popietę Biržai vėl sugrįžo į poka-
rinį laikotarpį. Mieste pasirodė gau-
sus istorinės technikos mylėtojų bū-
rys. Šią nuostabią šventę senienų
mylėtojams dovanojo senovinės tech-
nikos klubas „Klasika”, kuris sukvie-
tė kolegas iš visų Lietuvos miestų bei
miestelių. Džiugu, kad sulaukėme
svečių ir iš Dzūkijos senovinės tech-
nikos klubo, iš Vilniaus, Kauno, toli-
mosios Klaipėdos bei kaimyninių
rajonų.

Parado dalyviai, susirikiavę į
tvarkingą koloną, nuo „Baltic Petro-
leum” degalinės pajudėjo Astravo
rūmų link. Parade-parodoje dalyvavo
53 istorinės transporto priemonės, iš
jų: 11 motociklų, 2 traktoriai, 5 sunk-
vežimiai ir 35 lengvieji automobiliai.
Atvykę prie Astravo rūmų ir išsiri-
kiavę parodai, dalyviai ir žiūrovai

galėjo pasigrožėti architektūriniu pa-
minklu, kuris kadaise priklausė gra-
fui Jonui Tiškevičiui. Susižavėjimą
kėlė Astravo parkas ir rūmai – klasi-
cizmo ir ampyro stiliaus statinys su
belvederiniu bokštu. Vėliau gidas vi-
sus dalyvius supažindino su Biržų
krašto istorija, parodė seniausią Lie-
tuvoje dirbtinį ežerą, kuris atsirado
1575 metais, užtvenkus Apaščios ir
Agluonos upes.

Pasigrožėjusi rūmais ir parku ko-
lona pajudėjo link Biržų miesto cen-
tre esančios Nepriklausomybės aikš-
tės, kur nuo 1931 metų stovi pamink-
las žuvusiems už Lietuvos nepriklau-
somybę. Ten jau laukė ūkininko Da-
liaus Linkevičiaus DT-20 ir „Ford”
traktoriai bei ZIL-157 benzovežis.
Kol biržiečiai ir miesto svečiai gro-
žėjosi įvairaus laikmečio istorine
technika, parado dalyviai nenuobo-
džiavo ir apsilankė Biržų pilyje-tvir-
tovėje, kuri pradėta statyti apie 1586
m. Kristupo Mikalojaus Radvilos Per-
kūno pastangomis, pagal italų bas-
tioninių pilių planą. Biržų pilyje da-
lyviams buvo surengtas teatralizuo-
tas spektaklis „Alaus kelias”, kurio
metu jie ne tik sužinojo, kaip gamina-
mas aukštaitiškas alus, bet ir ragavo
jį, išmoko dainuoti biržietiškas dai-
nas. Vėliau visi suprato, kas būna kai
„vieno bokalo per mažai, o dviejų –
per daug”!

Susipažinę su Biržų miesto cen-
trine dalimi, dalyviai pajudėjo prie
Biržų aeroklubo, kur jų laukė vaišės,
pramogos, skraidymai lėktuvais ir tik

Seniausia transporto priemonė – „Mercedes Benz” gaisrinė, pagaminta 1941
m., sudomino ir jaunavedžius.

Pagrindinį rėmėjų apdovanojimą laimėjo ir daugiausia žiūrovų simpatijų susi-
laukė „Moskvich-401”, pagamintas 1954 m.

Automobiliai rikiuojasi parodai prie Astravo rūmų. Paroda Biržų miesto centre Nepriklausomybės aikštėje.

Kiekvienais metais rugpjūčio pirmą šeštadienį Biržuose vyksta miesto
šventė. Šiemetinė šventė buvo ypatinga – prabėgo 555 metai nuo pirmo Biržų
vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. 1455 metais Lietuvos ir Lenkijos
karalius Kazimieras Jogailaitis išdavė dovanojimo raštą Radvilai Astikaičiui,
kuriame minimi Biržai. Ta proga biržiečiai suruošė didelę šventę, kurios viena
iš sudėtinių dalių buvo tradicinis istorinės technikos paradas-paroda. Ją su-
rengė šventės rėmėjas senovinės technikos klubas ,,Klasika”, kurį įkūrė ir jam
vadovauja čikagietis Egidijus Einoris.

jiems skirtas koncertas.
Stovyklavietėje istorinės tech-

nikos mėgėjus trankiais maršais ir
skambiais valsais pasitiko liaudiškos
muzikos kapela „Sumestinis”, vado-
vaujama Audriaus Milišiūno. Po ka-
pelos pasirodymo parodos dalyviai
buvo apdovanoti diplomais ir dova-
nomis.

Renkant gražiausią transporto
priemonę ilgų diskusijų nekilo. Šį
vardą laimėjo 1965 m. pagamintas
„Mercedes Benz W111”, kurio savi-
ninkas – panevėžietis Ričardas Ra-
junčius. Sena technika kartais mėgs-
ta „ožiuotis”, todėl buvo įsteigtas ir
paguodos apdovanojimas. Šį kartą
labiausiai spyriojosi 1970 m. „TUR-
IST T-200”, vairuojamas Romo Bart-
kevičiaus. Tikėkimės, kad kitą kartą
viskas eisis kaip iš pypkės... Seniau-
sia transporto priemone – „Mercedes
Benz” gaisrine, pagaminta 1941 m., –
atvyko „klasikietis” Dalius Linkevi-
čius.

Labai gražu ir sveikintina, kad

istorinės technikos savininkai ne tik
paruošia savo transporto priemones
paradui, bet ir patys pasipuošia rū-
bais, derančiais prie jų automobilių
ar motociklų. Gražiausiai ir origina-
liausiai buvo pasirėdžiusi vilniečių
Grigoraičių šeima, atvykusi 1943 m.
gamybos „Jeep Willy”.

Pagrindinį rėmėjų apdovanojimą
laimėjo ir daugiausia žiūrovų simpa-
tijų susilaukė vilniečio Roberto Ta-
mulevičiaus „Moskvich-401”, paga-
mintas 1954 m., papuoštas stogo ba-
gažine bei senoviniais lagaminais ant
jos.

Specialų apdovanojimą pelnė ir iš
Lietuvos uostamiesčio atvykęs kolega
Sigitas Truncė. Kad pasiektų Biržų
kraštą, savuoju „Moskvich-408” jis
įveikė beveik 280 km.

Dalyviai taip pat tikrino savo ži-
nias, spręsdami sudėtingą technikos
istorijos testą. Daugiausia teisingų
atsakymų sulaukta iš Roberto Tamu-
levičiaus.
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Biržų pilyje surengtame teatralizuotame spektaklyje „Alaus kelias”, dalyviai
ne tik sužinojo, kaip gaminamas aukštaitiškas alus, ragavo jį, bet ir išmoko
dainuoti biržietiškas dainas.

Gražiausiai ir originaliausiai buvo pa-
sirėdžiusi vilniečių Grigoraičių šeima,
atvykusi 1943 m. „Jeep Willy”.
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ORLANDO, FL

JAV LB sesija, kuri atspindės Florida LB veiklą
Pokalbis su Orlando LB apylinkės pirmininku

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkè
visuomeniniams reikalams

Su Mindaugu Šatu susipažinau
dar Fort Mayers, Florida valstija,
2007 metais, ten vykusioje JAV LB
konferencijoje, skirtoje švietimui ir
apylinkių veiklai.

Vėliau pažintį pratęsiau jau Or-
lando mieste, FL, naujos apylinkės
steigimo dieną. M. Šatas buvo vienas
iš organizacinės grupės narių. Mūsų
antrojo susitikimo metu turėjome
daugiau laiko pasikalbėti. Man patiko
šio jauno žmogaus įžvalgumas, labai
kruopštus JAV LB taisyklių nagri-
nėjimas ir begalinis domėjimasis lie-
tuviška veikla. Prieš rinkimus į JAV
LB XIX Tarybą skambinau ir kvieči-
au jaunus žmones aktyviai dalyvauti
rinkimuose, kandidatuoti į tarybą. Iš
Orlando naujos apylinkės į Denver,
CO vykusią Tarybos pirmąją sesiją
atvyko du puikūs veikėjai – Alvydas
Smilinskas, dabartinis Florida apy-
gardos pirmininkas, ir mano rašinio
herojus Mindaugas Šatas.

– Mindaugai, žinau, kad esi
vienas iš organizatorių būrio,
įkūrusio Orlando apylinkę. Kaip
jums sekasi?

– Suburti Orlando LB buvo Al-
vydo Smilinsko pasiūlymas, kuriuo
jis su manimi pasidalino. Nuo to laiko
pradėjome abu galvoti, kaip tai pada-
rysime, kokia bus bendruomenės
veikla, tikslai. Pradėjęs domėtis in-
ternete susiradau JAV LB tinklalapį,
kuriame įrašiau vietas, kur Orlando
galima nusipirkti lietuviškos duonos.
Elona Vaišnienė man atrašė, o aš jos
užklausiau apie JAV LB veiklą Ame-
rikoje. Taip ir prasidėjo mūsų bend-
ruomenės kūrimasis, planavimas,
bendravimas su JAV LB. 2008 metų
gegužės mėnesį sušaukėme pirmąjį
bendruomenės susirinkimą. Jums
jame dalyvaujant įkūrėme Orlando
LB apylinkę.

Šiuo metu pagrindinis mūsų rū-
pestis yra artėjantys dideli renginiai
– rugsėjo 24–26 dienomis vyks JAV
LB XIX Tarybos antroji sesija ir
mūsų jau tradiciniu tapęs renginys
,,Lietuvių dienos Orlando 2010”.

– Kuo ypatinga jūsų apylin-
kė?

– Mūsų apylinkė pasižymi dideliu
skaičiumi jaunų, aktyvių narių, daly-
vaujančių bendruomenės veikloje,
rengiančių pramoginius renginius,
susibūrimus. Tačiau tuo pačiu metu
mes džiaugiamės mūsų senjorų akty-
vumu, kurie ne tik dalyvauja apylin-
kės valdybos posėdžiuose, dalijasi sa-
vo patirtimi ir mintimis, bet ir patys
aktyviai prisideda prie bendruome-
nės veiklos. Taip pat bendruomenėje
turime meno žmonių, fotografų, ta-
pytojų, stiklo, aukso dirbinių meist-
rų. Stengiamės, kad mūsų bendruo-
menėje visų amžiaus bei interesų
grupių nariai rastų sau įdomios veik-
los, dalintųsi savo patirtimi su kitais.
,,Lietuvių dienose Orlando 2010”
tradiciškai vyks krepšinio turnyras,
kuriame dalyvaus komandos iš visos
Florida apygardos.

– Kaip sekasi su sesijos ruo-
šos darbais?

– Sesijos ruošimas vyksta gana
nuosekliai, tačiau kadangi tai yra pir-
moji JAV LB tarybos sesija Orlando
organizacijos istorijoje, norime, kad ji
būtų maloni, įsimintina kiekvienam
sesijos dalyviui, kad ji atspindėtų mū-
sų bendruomenės veiklą, viziją, kryp-
tis, kuriomis einame. Gali būti, kad
sesija pasirodys ne visai ,,tradicinė”,
tačiau ji atspindės Florida Lietuvių
Bendruomenės veiklą.

– Papasakokite trumpai apie
save.

– Gimiau 1971 m. kovo 4 d. Mari-
jampolėje. Baigiau 5-ąją vidurinę mo-
kyklą. Mokykliniais metais lankiau
technikos būrelį, vaidinau dramos
būrelyje. Vėliau įstojau į Kauno tech-
nologijos universitetą, kur studijavau
Pramoninės elektronikos fakultete,
įgijau inžinerijos magistro laipsnį.

Po universiteto dirbau Kauno vy-
riausiame policijos komisariate ,,In-
terpolo” atstovu Kauno apskričiai.
2005 metų vasario mėnesį kartu su
žmona Kristina atvykome gyventi į
Florida. Aš įsidarbinau ,,Potential
Electric” bendrovėje, šiuo metu dirbu
projektų vadovu, IT, taip pat turiu
kompiuterių aptarnavimo įmonę.

Telefonu pakalbintas A. Smilins-
kas, Florida apygardos pirmininkas,
džiaugėsi M. Šato nuveiktais darbais,
ruošiantis Tarybos sesijai, pasidžiau-
gė ir vyresniais veikėjais kaip Vy-
tautu ir Virginija Dubauskais, Jurgiu
Biručiu ir kitais, kurių patarimais ir
pagalba remiasi organizuojant sesiją.

Tad iki pasimatymo Orlando
mieste JAV LB XIX Tarybos antroje
sesijoje!

Straipsnio autorė su M. Šatu (k.) ir Florida LB apygardos pirmininku A. Smi-
linsku.

Orlando LB aktyviausi nariai.

Orlando LB nariams aktyvios veiklos netrūksta. Akimirka iš dviračių žygio.

Mindaugas Šatas.

Orlando LB atstovus M. Šatą ir A. Smilinską (abu dešinėje pusėje) priėmė Or-
lando miesto atstovai.

,,Lietuvių dienos Orlando 2010”
įvyks rugsėjo 24–26 d.

Tomis pačiomis dienomis pirmą kartą Orlando mieste
įvyks JAV LB XIX Tarybos 2 sesija.

Smulkesnę informaciją apie renginius, bilietų kainas rasite internetiniu
adresu www.orlandolietuviai.com

Kitais renginio klausimais kreipkitės į Mindaugą Šatą
(tel. 407-259-4613, e. paštas: mindaugas@satas.us) arba

Alvydą Smilinską (tel. 407-448-0766, e. paštas: al@ajsflorida. com).
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Vilnius, rugsėjo 13 d. (DELFI.lt)
– 90,000 žmonių – apytiksliai toks
skaičius išreikš emigracijos mastą iš
Lietuvos 2010 m. gruodžio 31 d.,
jeigu išliks šiandienos apimtys. „Tokį
skaičių gauname atlikę visai nesudė-
tingus skaičiavimus pagal aštuonių
šių metų mėnesių rodiklius”, – tikina
Dainius Paukštė, Migracijos departa-
mento direktoriaus pavaduotojas.
Gyventojų registro duomenimis, iki š.
m. rugpjūčio 31 d. emigracija pasiekė
iki šiol neregėtą mastą – iš Lietuvos
išvyko 58,328 asmenys. Prieš metus
per tą patį laikotarpį išvykusiųjų bu-
vo 12,090. Taigi emigracija išaugo
beveik 5 kartus.

Pasak D. Paukštės, blogiausia
yra tai, kad emigracijos srautai smar-
kiai auga. Jeigu palygintume 2010 ir
2009 m. keturių mėnesių rodiklius,
matytume, kad tada emigracija didėjo
288 proc., dabar ji išaugo dar 200
proc. Išlikus šiems tempams, per ke-
turis iki metų pabaigos likusius mė-
nesius iš Lietuvos išvyks dar beveik
30,000 emigrantų.

Išvykimo deklaracijų pateikimo
vieta (seniūnija ar konsulinė įstaiga)
bei būdas (atvykus į deklaravimo įs-
taigą arba internetu), atskleidžia ne-
didelę „paslaptį” – iš to matyti, ar iš-
vykimą iš Lietuvos deklaravo anks-
čiau išvykęs asmuo, ar emigrantas –
naujokas. Išvykimo iš šalies deklara-
vimas daugeliui pasidarė ypač svar-
bus, kai iškilo privalomojo sveikatos
draudimo mokesčio mokėjimo klausi-
mai. Tai labai suaktyvino išvykimo

deklaravimą. Dar metai kiti, ir vals-
tybė turės tikrus duomenis apie emi-
gracijos mastus, o Statistikos depar-
tamentui nereikės skaičiuoti išvyki-
mo nedeklaravusių asmenų.

Nesudėtinga analizė atskleidžia,
kad rugpjūčio pabaigoje maždaug 40
proc. išvykimo deklaracijų buvo pa-
teikta internetu ir konsulinėse įstai-
gose. Tai leidžia daryti prielaidą, kad
taip savo išvykimą deklaravo anksčiau
to nepadarę asmenys (23,397 deklara-
cijos), o didžioji dalis – beveik 60 proc.
(apie 35,000 deklaracijų) – seniūni-
jose, t. y. dar Lietuvoje. Lygindami 4
ir 8 mėnesių padėtį, matome, kad as-
menų, kurie anksčiau nedeklaravo
savo išvykimo ir jį įteisino tik balan-
džio pabaigoje, mažėja nuo 58 iki 40
proc., o tų, kurie išvykimą deklaruoja
dar būdami Lietuvoje, daugėja nuo 43
iki 60 proc. Tai, anot D. Paukštės, ro-
do, jog išvykstantieji tampa vis labiau
teisiškai išprusę ir laikosi Gyvena-
mosios vietos deklaravimo įstatymo
reikalavimų.

Minėti faktai Migracijos departa-
mento direktoriaus pavaduotojui lei-
džia spėti, kad per 2010 m. bus emi-
gravę ir tai deklaravę daugiau kaip
87,000 asmenų (apie 35,000 išvykimą
deklaruos užsienyje, maždaug 53,000
tai atliks seniūnijose).

Šie skaičiai labai dideli, netgi
grėsmingi, – kitas į emigraciją linku-
sias ES šalis lenkiame ir lenksime ne
procentais, o kartais. Šių metų pabai-
goje numatomi migracijos srautai be-
veik keturgubai didesni nei prieš metus.

Baltijos j∆ros dugne rasta torpeda ir bomba

Emigracija išaugo beveik 5 kartus

Ryga, rugsėjo 13
d. (ELTA) – Praėjusio
Latvijos nacionalinės
operos sezono laure-
atų apdovanojimų iš-
kilmėse dirigentas iš
Lietuvos Modestas Pit-
rėnas apdovanotas už
ypatingus meninius
pasiekimus. Apdova-
nojimų iškilmėse da-
lyvavo ir Latvijos pre-
zidentas Valdis Zat-
lers. ELTA nuotr.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

SSSSppppoooorrrrttttaaaassss
JAV karo laivas lankosi Klaip∂doje

Klaipėda, rugsėjo 13 d. (ELTA)
– Klaipėdos uoste lankosi Jungtinių
Valstijų (JAV) karinio jūrų laivyno
šeštosios flotilės vadovybės laivas. Jis
paskelbs tarptautinių specialiųjų
operacijų pajėgų pratybų pradžią.

JAV laive ,,Mount Whitney”
įrengta karinė vadavietė. Jis yra JAV
karinio jūrų laivyno šeštosios flotilės
flagmanas. Tarnybą pradėjęs 1971 m.
laivas paprastai stovi Gaetos uoste
Italijoje. Laivas yra pavadintas vie-
nos iš Siera Nevados kalnyno viršu-
kalnės vardu.

2008 m. rugpjūtį ,,Mount Whit-
ney” plaukiojo  Juodojoje jūroje, kur
užtikrino humanitarinės pagalbos
teikimą žmonėms, nukentėjusiems
nuo Rusijos ir Gruzijos karo. Tai bu-
vo pirmasis NATO laivas, atplukdęs
humanitarinės pagalbos krovinį į Po-
čio uostą Gruzijoje. 

Laivas dalyvaus tarptautinėse
specialiųjų operacijų pajėgų pratybo-
se ,,Jackal Stone 10”, kurios prasidės
rugsėjo 13 d. Lietuvoje ir Lenkijoje.
JAV karo laivo viešnagės metu nu-
matyta laivo kapitono ir Lietuvos ka-
riuomenės atstovų susitikimai su
Klaipėdos miesto ir apskrities vado-
vybe, apsilankymas vaikų globos na-
muose, kiti renginiai.

Lietuvoje vieši literat∆rolog∂
�  profesor∂ Violeta Kelertien∂�

Vilnius, rugsėjo 13 d. (DELFI.lt)
– Per tarptautines jūros išminavimo
pratybas „Atvira dvasia 2010” (angl.
„Open Spirit 2010”), kurios nuo rug-
pjūčio 27 d. vyko Lietuvos teritori-
niuose vandenyse ir išskirtinėje eko-
nominėje zonoje, jau yra išžvalgyta
daugiau kaip 85 kv. jūrmylių (apie
300 kv km) jūros dugno ploto, aptikta
1 torpeda, 4 jūrinės minos ir 1 gilu-
minė bomba, taip pat per 30 jūrinių
minų inkarų. Lietuvos kariuomenės
Karinių jūrų pajėgų ruošiamos tarp-
tautinės išminavimo pratybos „Atvi-
ra dvasia 2010” tęsėsi iki rugsėjo 8 d. 

Pratybos „Atvira dvasia” – di-
džiausios Lietuvoje išminavimo jūro-

je pratybos, kurios rengiamos nuo
2008 metų. Šiemet pratybose dalyva-
vo 16 karinių laivų ir 3 narų koman-
dos iš dešimties valstybių: Belgijos,
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,
Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos,
Suomijos ir Vokietijos. Lietuvai pra-
tybose atstovavo 3 laivai – minų pa-
ieškos ir nukenksminimo laivas „Sū-
duvis”, taip pat budėjimo laivai „Že-
maitis” ir „Aukštaitis”. Pagrindinis
pratybų „Atvira dvasia 2010” tikslas
– sumažinti nuo Pirmojo ir Antrojo
pasaulinių karų Baltijos jūros dugne
likusių jūrinių minų ir kitų sprogsta-
mųjų užtaisų keliamą pavojų saugiai
laivybai. 

Stambulas, rugsėjo 13 d.
(ELTA) – Per Turkijoje vykusio 16-
ojo pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nato baigiamųjų rungtynių, kuriose
dėl aukso medalių kovojo Turkijos ir
JAV rinktinės, ilgąją pertrauką ap-
dovanoti nauji Tarptautinės krepši-
nio federacijos (FIBA) Šlovės muzie-
jaus nariai, tarp kurių – legendinis
Lietuvos krepšininkas Arvydas Sa-
bonis.

Kartu su A. Saboniu, FIBA Šlo-
vės muziejaus nariais tapo krepši-
ninkai – serbai Vlade Divac ir Dragan
Kičanovič, italas Dino Meneghin, bra-
zilas Oscar Schmidt, amerikietė Cheryl
Miller ir rusė Natalija Zasulskaja.

Į FIBA Šlovės muziejų taip pat
įtraukti treneriai – australas Lindsay
Gaze, rusas Jevgenij Gomelsky ir
kroatas Mirk Novosel, teisėjai – ame-
rikietis Jim Bain ir graikas Konstan-
tin Dimou bei krepšinio darbuotojai –
amerikietis Georges Killian (buvęs
FIBA prezidentas), vokietis Hans-
Joachim Otto (buvęs FIBA Centrinės
valdybos narys ir iždininkas), ispanas

Ernesto Segura de Luna (po mirties;
buvęs FIBA Centrinės valdybos na-
rys, ,,FIBA Europe” prezidentas) ir
senegalietis Abdoulaye Seye Moreau
(buvęs FIBA prezidentas).

FIBA Šlovės muziejaus nariais
tapę krepšininkai ir treneriai per sa-
vo karjeras iškovojo 14 olimpinių ir
15 pasaulio čempionatų medalių.

A. Sabonis 1988 m. tapo olimpi-
niu čempionu, 1992 ir 1996 m. su Lie-
tuvos rinktine iškovojo olimpinius
bronzos medalius. Pasaulio čempionu
vidurio puolėjas tapo 1982 m., po ket-
verių metų iškovojo pasaulio vice-
čempiono vardą. Europos čempionu
tapo 1985 m., po 10 metų su Lietuvos
rinktine laimėjo Senojo žemyno pir-
menybių sidabro medalį. 1983 ir 1989
m. krepšininkui atiteko Europos
čempionato bronzos medaliai. 1983
m. pasaulio jaunimo čempionas, 1995
m. Eurolygos laimėtojas, turi 3 So-
vietų Sąjungos, po 2 Ispanijos ir Lie-
tuvos čempiono vardus, 1986 m. su
Kauno ,,Žalgiriu” iškovojo Tarpže-
myninę taurę.

Laivas pavadintas vienos iš Siera Ne-
vada kalnyno viršukalnės, „Mount
Whitney“, vardu.          KAM nuotr.

Vilnius, rugsėjo 13 d. (Balsas.lt)
– Rugsėjo mėnesį  Vytauto Didžiojo
universitete svečiuojasi žinoma lite-
ratūrologė, profesorė Violeta Keler-
tienė iš University of Washington.
Lietuvių literatūros katedros magis-
trantams ji skaitys paskaitas, kurias
kviečiami lankyti visi susidomėju-
sieji. 

„Šiais metais V. Kelertienė yra
apdovanota mokslo premija už viso
gyvenimo nuopelnus bei pasiekimus
humanitarinių ir socialinių mokslų
srityje. Ji itin aktyviai dalyvauja
tarptautinėje ir lietuvių mokslinėje
akademinėje veikloje, yra daugelio
organizacijų narė,  taip pat nuolatinė
Baltijos studijų asociacijos (AABS)
rengiamų konferencijų organizatorė

ir dalyvė”, – apie viešnią pasakojo
Lietuvių literatūros katedros vedėja
doc. dr. Dalia Kuizinienė. 

Nuo 1984 m. V. Kelertienė dirbo
University of Illinois at Chicago Li-
tuanistikos katedroje,  1993–2008 m.
vadovavo šiai katedrai. 1997 m. Vil-
niaus pedagoginis universitetas V.
Kelertienei suteikė Garbės daktaro
vardą. Šiuo metu V. Kelertienė yra
University of Washington Skandina-
vijos studijų departamento profesorė,
verčia į anglų kalbą Žemaitės tekstus.
Nuo 1999 m. V. Kelertinė yra anglų
kalba leidžiamo akademinio žurnalo
„Lituanus” redaktorė,  buvo žurnalo
„Metmenys” redaktorė. 

Savo tyrimuose V. Kelertienė
viena iš pirmųjų pradėjo taikyti post-
kolonializmo teoriją. Šią metodologiją
taiko savo darbuose ir V. Kelertienės
buvę doktorantai D. Lapkus, D. Ci-
dzikaitė ir kiti jaunesnės kartos Lie-
tuvos literatūrologai. 2006 m. V. Ke-
lertienė  sudarė ir išleido straipsnių
rinkinį „Baltic Postcolonialism” – ja-
me skelbiami ne tik knygos sudary-
tojos, ne tik žymiausių užsienyje gy-
venančių baltų kultūros bei literatū-
ros tyrinėtojų, bet ir Lietuvos moksli-
ninkų straipsniai apie lietuvių kul-
tūrą ir literatūrą. 2006 m. Lietuvoje
buvo išleistas V. Kelertienės literatū-
ros kritikos straipsnių rinkinys „Kita
vertus”. V. Kelertienė nuolat dalyvau-
ja Lietuvos mokslinėje, akademinėje
veikloje. Ji yra daugelio mūsų šalies
mokslinių ir kultūros leidinių redko-
legijų  narė.  

Profesorė Violeta Kelertienė.
Giedriaus Šulniaus nuotr.



Maskva, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev pareiškė, kad parlamentinė de-
mokratija jo šaliai taptų ,,katastro-
fa”. Jaroslavl mieste vykusiame susi-
tikime su politologais D. Medvedev
sakė, kad jo šaliai nepriimtina par-
lamentinė demokratija, kurią pasi-
rinko kaimyninė Kirgizija. Ši Centri-
nės Azijos šalis pakeitė savo Konsti-
tuciją ir spalį planuoja išsirinkti par-
lamentą, kurio galios bus gerokai su-
stiprintos. 

Rusijos politikoje vyrauja prezi-
dentas ir įtakingas premjeras Vladi-
mir Putin, o Valstybės Dūma papras-
tai be didesnių diskusijų tik patvirti-
na Kremliaus pateiktus įstatymų
projektus. 

D. Medvedev šalininkai preziden-
tą vadina liberaliu reformatoriumi,
tačiau kritikai jį kaltina nė nemėgi-
nant išardyti stiprios valstybės kon-
trolės, kuri daugelį metų vyrauja Ru-

sijos politikoje. 
Rusijos prezidentas pabrėžė, kad

yra du požiūriai į demokratiją: vienas
– tai, kad demokratija ,,yra raidos re-
zultatas, o kitas – kad ji yra pagrin-
das raidai”. 

Jis pažymėjo, kad kiekvienas iš
šių požiūrių turi teisę egzistuoti, bet
,,demokratija, kuri pareiškia apie
save, kad ji visiškai pasiekta ir yra
didi, gali atsidurti istorijos sąvarty-
ne”. 

Prezidento nuomone, ,,demokra-
tija Rusijoje – tai šalies raidos sąly-
ga”.  D. Medvedev pažymėjo, kad ,,į
demokratiją Rusijoje požiūris yra
gana sudėtingas”. ,,Dešimtajame de-
šimtmetyje su žodžiu ‘demokratija’ ir
su pertvarkų išdavomis atėjo liaudies
nuskurdimas. Demokratija tapo kai
kuriems skurdo ir didžiosios šalies
subyrėjimo sinonimu”, – sakė prezi-
dentas. Be to, D. Medvedev pareiškė,
kad Rusijoje neįmanoma įgyvendinti
tą raidos kelią, kuriuo eina gretima
Kinija. 

,,Kai kas pateikia Kinijos pavyz-
dį. Mūsų santykiai su Kinija geri, bet
jų savas kelias, ir jis mums neįma-
nomas, ir ne tik dabar, bet ir prieš 20
metų, kai mes rinkomės savo raidos
kelią”, – pabrėžė Rusijos prezidentas. 

,,Kai kurie mano, kad jeigu
SSKP CK politinio biuro nariai savo
laiku būtų buvę įžvalgesni ir veikę
atsargiai, tai pas mus būtų buvęs ir
politinės sistemos stabilumas, ir eko-
nomikos plėtotė. Tačiau taip nėra”, –
pareiškė D. Medvedev.
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PARYŽIUS
Po netiesioginės popiežiaus kri-

tikos dėl romų išsiuntimo iš Pran-
cūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy
prašo susitikimo su Benediktu XVI.
Susitikimas planuojamas arba prieš
sinodą Artimųjų Rytų klausimu, ku-
ris vyks spalio 10–24 dienomis, arba
po jo. N. Sarkozy taip tikisi išsiaiš-
kinti nesusipratimus. Paryžius nuo
metų pradžios daugiau kaip 8,000
čigonų išskraidino į jų gimtąsias šalis
Rumuniją ir Bulgariją. 

VARŠUVA
Lenkijoje netoli Lietuvos sienos

esančioje Balstogėje vyko 10-asis tarp-
tautinis Lenkijos tremtinių gyvosios
atminties žygis. Istorinėje religinėje
eisenoje dalyvavo daugiau kaip 13,000
į Sibirą buvusių ištremtų asmenų ne
tik iš Lenkijos, bet ir iš Lietuvos bei
Baltarusijos. Eisenos tikslas – pri-
minti jaunajai kartai apie žmones,
kurie, būdami nekalti, Stalino įsaky-
mu buvo ištremti į SSRS platybes.

* * *
Lenkijos policija surengė ope-

raciją „Regina”, per kurią buvo su-
laikyti 102 asmenys, įtariami pedofi-
lija. Vienu metu kratos buvo atliktos
114 vietų – privačiuose butuose, fir-
mose, internetinėse kavinėse. Žešuvo
miesto policininkai iš pradžių nus-
tatė, jog viename iš visuomeninių
interneto puslapių platinamos nuo-
gos mergaitės nuotraukos. Anot spe-
cialistų, internautų, naršančių šiame
tinklalapyje, yra visoje Lenkijoje.

KOPENHAGA
Danijos policija sulaikė vyriškį,

kuris mėgino susisprogdinti viename
Kopenhagos centre esančių viešbu-
čių. Policija patvirtino, jog prie Jor-
gensenso viešbučio buvo nedidelis
sprogimas ir jog policija sučiupo vy-
riškį gretimame parke. Policija už-
tvėrė kelias gatves aplink minimą
viešbutį ir parką. Pasak danų žinias-
klaidos, nukentėjusiųjų nėra.

VLADIKAUKAZAS
Iki 19 žmonių padidėjo teroro

išpuolio, įvykusio prie turgavietės

Vladikaukaze praėjusią savaitę, aukų
skaičius. Šiaurės Osetijos vadovo
įsaku rugsėjo 10 d. dėl kruvino išpuo-
lio Respublikoje buvo paskelbta ge-
dulo diena. Šiame Rusijos Kaukazo
regione buvo žemiau nuleistos vals-
tybės vėliavos ir atšaukti visi pramo-
giniai renginiai.

NEW YORK
Jungtinių Tautų (JT) Generalinė

Asamblėja priėmė rezoliuciją, kurioje
Serbija ir Kosovas raginami pradėti
dialogą. Dialogas yra ,,taikos, saugu-
mo ir stabilumo veiksnys regione”,
teigiama tekste. Jo tikslas – ben-
dradarbiavimo skatinimas ir Serbijos
bei Kosovo gyventojų gyvenimo są-
lygų gerinimas. Iki šiol Kosovo nepri-
klausomybę pripažino 70 valstybių.

SAN FRANCISCO
Netoli San Francisco oro uosto

California valstijoje nugriaudėjo ga-
lingas sprogimas. Liudininkų teigi-
mu, užsiliepsnojo keli gyvenamieji
namai. Nukentėjo daugiau kaip 20
gyventojų, kai kurie smarkiai nude-
gė. Ugnis sunaikino per 50 statinių,
daugiausia gyvenamųjų namų, ji
apėmė 4 hektarų plotą. Gaisrą galėjo
sukelti avarija – dujotiekio vamzdžio
įtrūkimas. Bendrovei „Pacific Gas
and Electric” nutraukus dujų tieki-
mą, 300 vartotojų liko be dujų, dar
700 – be šviesos ir šilumos.

* * *
Federalinis teismas California

valstijoje nutarė, jog draudimas Jung-
tinių Valstijų ginkluotosiose pajėgose
tarnauti lytinės pakraipos neslepian-
tiems gėjams prieštarauja šalies kon-
stitucijai ir pažeidžia žodžio laisvę.
Teisėja nurodė, kad konservatyviojo
sparno gėjų organizacijos „Log Cabin
Republicans” pateikti faktai aiškiai
įrodo diskriminacinę politiką prieš
homoseksualius asmenis, kurie ver-
čiami slėpti savo lytinę pakraipą.

PHILADELPHIA
Pennsylvania didžiausiame mies-

te Philadelphia bendrovės ,,Kraft
Foods Inc.” maisto gamybos įmonėje
iš darbo atleista moteris grįžo gink-
luota ir nušovė du žmonės, o trečią
sunkiai sužeidė, pranešė policija. Iš
darbo atleista moteris buvo išlydėta
iš gamyklos, tačiau netrukus ji auto-
mobiliu kirto apsauginį užtvarą ir
įsiveržė į gamyklos pastatą. Prieš
sulaikant buvusi darbuotoja šaudė į
policininkus. 

D. Medvedev sako, kad Rusijai
parlamentinè demokratija nepriimtina

Washington, DC, rugsėjo 9 d.
(BNS) – JAV valstybės sekretorė
Hillary Clinton išreiškė susirūpini-
mą, kad galingi Meksikos narkotikų
karteliai virsta galinga sukilėlių jėga,
šalies valdžiai apsunkinančia terito-
rijos valdymą.

,,Šie narkotikų karteliai rodo vis
daugiau ir daugiau sukilimo ženklų.
Padėtis Meksikoje tampa vis pana-
šesnė į padėtį Kolumbijoje prieš 20
metų, kai narkotikų platintojai kon-
troliavo tam tikras šalies teritorijas”,
– sakė H. Clinton. 

Neseniai Kolumbija kovojo su
kairiųjų pažiūrų narkotikų platintojų
finansuojamais sukilėliais, kurie vie-
nu metu kontroliavo net 40 proc. ša-
lies teritorijos. Su Kolumbijos sukilė-
liais šalies valdžiai susidoroti padėjo
,,Kolumbijos” planas – multimilijar-
dinės JAV karinės pagalbos programa.

,,Meksikoje susiduriame su vis
didesnę grėsmę keliančiu organizuo-
tu nusikaltėlių tinklu, t. y. narkotikų
prekeiviais, kurie vis panašėja į maiš-
tininkus”, – sakė JAV valstybės sek-
retorė.

JAV vyriausybė padeda Meksikos
vyriausybei kovoje prieš gerai finan-
suojamus ir ginkluotus narkotikų
kartelius. Šią savaitę neįvardintu pa-
geidavęs išlikti Baltųjų rūmų parei-
gūnas pranešė, kad bendra Washing-
ton ir Mexico kova prieš narkotikų
kartelius ,,yra svarbiausias uždavi-
nys”.

Tuo tarpu JAV prezidento Ba-
rack Obama nuomonė skiriasi nuo
Amerikos valstybės sekretorės H.

Clinton išsakytų minčių. Vienam
ispanų dienraščiui B. Obama sakė,
kad neįžvelgia nieko bendro tarp
padėties Meksikoje ir Kolumbijoje.

,,Meksika – didžiulė ir sparčiai
besivystanti demokratinė valstybė su
augančia ekonomika, ir todėl mes ne-
galime lyginti padėties Meksikoje su
tuo, kas vyko Kolumbijoje prieš 20
metų”,  – ,,La Opinion” dienraščiui
sakė B. Obama.

Su H. Clinton pateikta analogija
nesutinka ir Meksikos valdžia. Mek-
sikos vyriausybės atstovas sakė, kad
vienintelis sutapimas yra tas, kad
Meksikos ir Kolumbijos konfliktus
vienija ta pati neramumų priežastis –
didžiulis narkotikų poreikis JAV.

Naujas JAV galvos skausmas –
neramumai Meksikoje

Pasaulio naujienos
EUROPA

JAV

RUSIJA

Dmitrij Medvedev. 
AFP/Scanpix nuotr.

B. Obama nemano, kad su narko-
tikais susijęs nusikalstamumas Mek-
sikoje prilygsta Kolumbijai. 

EPA nuotr.
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RITONÈ RUDAITIENÈ

2010 m. birželio mėnesį po dau-
gelio metų teko sugrįžti į labai seniai,
1962 metais, lankytas vietas Italijoje.
Kadangi Romoje ir Florencijoje teko
būti ne kartą, norėjosi sugrįžti į Sor-
rento, dar kartą aplankyti Pompeii,
pasigrožėti Capri sala ir žadą atiman-
čia Amalfi pakrante. Bet labiausia
mudu su Teodoru traukė aplankyti
Toscana (Tuscany) regioną, žinomą
dėl savo lyriško grožio gamtovaiz-
džio, nuo viduramžių išlikusiais mies-
tais ir miesteliais, savita kultūra,
papročiais ir kulinarija. Apie Toscana
yra parašyta daug knygų ir sukurta
begalė filmų. Galbūt žinomiausios
būtų ,,Life is Beautiful” ir visai nese-
niai pasirodęs filmas ,,Under the
Tuscan Sun”.

Mūsų ,,Grand Circle Travel”
bendrakeleivių grupė buvo didelė,
net 40 asmenų. Tačiau visi įgudę ir
prityrę keliautojai (viena pora su šia
kompanija keliavo jau 21 kartą), tad
viskas vyko sklandžiai, nebuvo jokių
laukimų ar vėlavimų. Autobuse visi
mielai pasidalindavo ,,geresnėmis”
vietomis, dažnai paskutinieji įlipę
gaudavo geriausias.

Džiaugėmės ant kaklo nešioja-
mais aparatėliais, kurie leido toliau
atsilikusiems ,,fotografams” aiškiai
girdėti ir suprasti grupės palydovo
pastabas ir paaiškinimus. Tarp mūsų
buvo daug talentingų ir kūrybingų
asmenų: dailės mokytojų, skulptorė,
klasikinės muzikos pianistas, fotog-
rafas ir t. t. Bet didžiausia ,,žvaigždė”
buvo š. m. vasario mėnesį 100-metį
atšventusi Miss Edna iš New Jersey
valstijos. Jos elgsena, entuziazmas,
savarankiškumas ir humoras mus
stebino ir žavėjo. Edna buvo jauna
sekretorė kompanijoje, kuri 1929 m.
New York mieste pastatė Empire
State Building. Po Italiją keliavo su
daktaro leidimu, jokių vaistų, išsky-
rus vitaminą akims ir kalcį dėl kaulų,
jai vartoti nereikėjo.

* * *
Kadangi kelionę pradėjome Ro-

moje, kitą dieną pakeliui autobusu į
Sorrento trumpam užsukome aplan-
kyti šv. Pauliaus (antrą pagal dydį po
šv. Petro) baziliką. Joje yra šv. Pau-
liaus kapas – sarkofagas ir grandinė.
Sakoma, kad šv. Paulius buvo ja sura-
kintas ir įkalintas kalėjime Romoje.

Iš Sorrento, kurioje praleidome
aštuonias naktis, kiekvieną dieną kur
nors išvykdavome. Viena iš įspūdin-
giausių Tirrenejos jūros pakrančių –
vasarvietė yra Positano. Įsitvirtinę į

stačiai krintančias jūron uolas ir
pasipuošę oleandrų ir aštriai rožinių
bougainvillea girliandomis pra-
bangūs viešbučiai ir vilos daro stulbi-
nantį vaizdą.

Atvykus į šį kurortą norint pa-
siekti juodo, smulkaus smėlio pliažą
yra tik vienas būdas – labai stačiais
laiptais nulipti ir, žinoma, vėliau jais
užlipti. Gerai, kad pakeliui gausu
įvairių įdomių parduotuvėlių, resto-
ranų ir kavinių, kurios vilioja sustoti,
pasidairyti, pailsėti. Kai kitą dieną
turėjome laisvą popietę, Teodoras pa-
sirūpino autobuso bilietais ir šią iš-
vyką pakartojome dar kartą. Reikėjo
pripažinti, kad važiuojant autobusu
siaurutis ir labai vingiuotas, aukštai
uolose iškaltas kelias atrodė daug
baisesnis nei 1962 m., kai su draugais
ir italų gamybos sportiniais automo-
biliais juomi skriejome iš Napoli. Ak,
ta nieko nebijanti jaunystė!

Nepakanka neišpasakytą Costie-
ra Amalfitana grožį pamatyti tik iš
viršaus. Pasiekę Amalfi miestelį, ku-
ris ruošėsi Italijos žurnalistų pager-

bimui ir premijų įteikimui ant Ka-
tedros laiptų, turėjome progą iš mo-
torinio laivo pasigrožėti turtuolių ir
kino žvaigždžių (tarp jų Sophia Lo-
ren) pajūrio rezidencijomis ir vilomis.
Teko keletą valandų praleisti ir gra-
žiame Ravello, kuriame vasarą po
atviru dangumi vyksta tarptautiniai
muzikos festivaliai.

Kitą dieną aplankėme Pompeii ir
Napoli archeologinį muziejų. Pompeii
yra turbūt visame pasaulyje didžiau-
sias ,,Vaiduoklių miestas”, kurio
beveik trečdalis dar saugiai guli
užpiltas lava, paliktas ateinančioms
žmonijos kartoms su moderniausia
technologija jo slėpinius ir turtus

ITALIJOS COSTIERA AMALFITANA IR TOSCANA

Gražioji Sorrento įlanka.                                   R. Rudaitienės nuotraukos

atrasti. Dar įdomesnė išvyka buvo į
Stabiae, senosios Romos turtuolių
vilas, kur šiuo metu vyksta archeo-
loginiai kasinėjimai. Kai 79 metais po
Kr. išsiveržęs ugnikalnis Vesuvius
deginančiais pelenais ir lava užpylė ir
20 pėdų sluoksnyje palaidojo turtingą
Pompeii uostamiestį, pelenai storu

sluoksniu užpylė ir paslėpė už trijų
mylių Stabiae esančias romėnų tur-
tuolių ir politikų ištaigingas vasaros
rezidencijas. Nors šioje vietovėje ty-
rinėjimo darbai prasidėjo jau 1749
m., tik dabar jie vyksta greičiau. 

Čia, gal net geriau kaip Pompeii
galima susidaryti puikų vaizdą, ko-
kioje prabangoje su niekur kitur ne-
palyginama tuo metu gyveno Romos
elitas. Archeologo lydimi apžiūrėjome
daugiau nei 2.5 akrų (įskaitant pasta-
to viduje esančius sodus) Villa San
Marco. Žavėjomės architektūriniu
pastato išdėstymu, puikiai išsilaikiu-
siomis freskomis, stiklo mozaikomis,
maudynėmis, baseinais, kolonomis.
Iš Villa San Marco, tarytum vartų į
Amalfi pakrantę, matosi Napoli įlan-
ka, Pompeii, Vesuvius, Herculaneum,
Capri ir Sorrento.

Vieną dieną praleidome garsioje
Capri saloje. Anksčiau ją lankė impe-
ratoriai, bet šiais laikais ji tapo pri-
einama ne tik turtuoliams, bet ir tu-
ristams. Nors viešbučiai čia yra
brangūs. Iš Anacapri – aukščiausios
saloje vietos, atsiveria Napoli įlankos
ir migloje paskendusio ugnikalnio
Vesuvius mistiškas vaizdas. Kai nėra
rūko, galima matyti ir Sorrento. Jūra
buvo per daug nerami, tad įplaukti į
Gretta Azzurra  neteko.

Keturių žvaigždučių Sorrento
,,Cesare Augusto’’ viešbutis buvo la-
bai arti centrinės piazza (aikštės).

Joje užbaigdvome kiekvieną dieną.
Vakare pagrindinės ją kertančios
gatvės būdavo uždaromos ir tapdavo
vien pėsčiųjų pasivaikščiojimo alėjo-
mis. Ne tik turistai, bet ir vietiniai
gyventojai – jaunos šeimos su vaikais
ir tvarkingai apsirengęs jaunimas –
pasipildavo į gatves, ar tai susitikti,
pasivaišinti galata (ledais), ar pasė-
dėti lauko kavinėje, kur dideliuose
TV ekranuose buvo rodomos tuo
metu Afrikoje vykusios futbolo rung-
tynės. Atrodė, tarytum visame mieste
niekas nebūtų turėjęs TV aparato.
Neteko matyti jokių triukšmadarių
ar per daug įsilinksminusių. Jautė-
mės visiškai saugiai, ne taip, kaip
daugelyje kitų didmiesčių pasaulyje.

Miestelio vaizdas pasikeisdavo
dienos metu, gyventojams skubant į
ir iš darbo. Gatvės užsikimšdavo ma-
žomis, daugiausia italų gamybos ma-
šinėlėmis ir tarp jų nardančiais moto-
ciklais, ypač mopedais. Negalėjome
atsistebėti, kaip mikliai ir drąsiai
juos vairavo moterys, dėvinčios labai
aukštakulniais batukais. Jei kas nu-
sižengdavo kokiai nors eismo taisyk-
lei, neteko girdėti jokių barnių,
šauksmų, pypsinimų. Italai, vienok,
šiems prasižengimams turi tam tikrą
posakį, kuris nors ir nėra keiksmas,
jo čia neminėsiu.

Ką patyrėme šiame žavingame,
daug žalumos ir paukščių turinčiame
romantiškame mieste? Pirmiausia,
išmokome ,,Kaip kalbėti itališkai be
žodžių”. Pasiskirstę į tris grupes pie-
tavome italų šeimose. Klausėmės
Italijoje gyvenančios amerikietės pa-
šnekesio: ,,Mano namai toli nuo na-
mų”, gėrėjomės Sorrento etnogra-
finio ansamblio programa. Lankėmės
netolimame Gregnano miestelyje,
nuo 1880 metų veikiančioje makaro-
nų gamykloje, kuri gamina labai
aukštos (geriausios) Italijoje kokybės
,,Afeltra pasta’’. Kitais metais šį pro-
duktą pradės gaminti ir Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Išmokome ir ga-
vome ,,diplomus”, kaip pasigaminti
pizza ir autentišką ,,Canelloni Sor-
rentina’’, ,,Pasta & Fagiolli’’ ir ,,Lin-
guine al Pesto’’. Štai ,,Linguini al
Pesto’’ receptas. Reikia: 16 oz lingui-
ni makaronų (kaip barilla), 4 oz
graikiškų riešutų (walnuts), 2 oz
(konkorėžių riešutų), 8 oz (dviejų
puodelių) šviežių baziliko lapelių, 5
oz alyvų aliejaus. Viską trumpam
sudėkite į maišiklį ,,(food blender”).
Kai pasta išvirs (al dente) pasūdyta-
me vandenyje, nusunkite, užpilkite
pagamintu pesto padažu ir nedelsiant
patiekite į stalą.

Bus daugiau.

Costiera Amalfitana vilos ir viešbučiai.

Positano kurortas.
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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

2008-10-06
Iš pirmojo plaukimo etapo
(Klaipėda – Kylis) grįžusio 
TV3 žurnalisto dienoraštis

Pats ryškiausias ir įsimintiniau-
sias dalykas, kurį atsimeni grįžęs iš
pirmojo etapo jachtos „Ambersail”
plaukimo aplink pasaulį – tai šio
plaukimo pradžia. „Ambersail” iš
Klaipėdos išplaukė į atvirą jūrą su
septynių metrų aukščio banga.
Žmogui, kuris iki šiol matė tik „šil-
kinį” vėją, plaukiant su patyrusiais
buriuotojais pasiimti burių iš Švedi-
jos ir net esant ramiai jūrai sugebėju-
siam apsivemti, tai daugiau negu
išbandymas.

Ypač, kai minėta banga jau po
kelių sekundžių krenta ant tavęs su
milžiniška jėga, o iš karto po to
išsiskleidžia ir gelbėjimosi liemenė,
neatlaikiusi tokios didžiulės bangos
(liemenė turbūt pati tuo metu galvo-
ja, kad žmogus jau už borto). Didelės
akys, mintys kažkur toli toli, net
nežinai, ką sakyti kitiems įgulos na-
riams, nes atrodo, jie vis tiek nieko
negirdi: tik bėgioja, tampo virves,
sukioja bures ir garsiai keikiasi. O tu
sėdi prisirišęs ant denio (turbūt stovi,
nes laivas ant bangos pasviręs vos ne
stačiai) ir galvoji, kaip čia išlikti gy-
vam, kai greitis – daugiau nei 30
mazgų (60 km per valandą). Gerai,
kad laivo kapitonas Saulius Pajarskas
jau po 10 minučių šaukia: „Aleksand-
rai, eik į apačią!”. Lengva pasakyti:
tuos penkis sluoksnius neperšlam-
pamų drabužių, kuriuos irgi pasku-
bom užsimečiau prieš laivui išplau-
kiant ir jame apsilankant Jo Eksce-
lencijai (jis taip pat greitai iš to laivo
ir pasišalino), ne taip jau lengva ir

nusivilkti. Kol vargstu bandydamas
nusitraukti specialius guminius ba-
tus ir šiltas žiemines kojines, supyki-
na. Reikia vėl padėkoti projekto ren-
gėjams – pats pagrindinis Raimundas
Daubaras greitai atsiduria šalia su
kibiru (kibiras matytas prieš savaitę
per parengiamąjį plaukimą – tuomet
jo prireikė dukart).

Visai kitoks antros plaukimo
dienos rytas, tiksliau – vidurdienis,
nes beveik pusę paros pragulėjau ant
savo gulto bandydamas nors kiek
numigti. Deja, nuo įspūdžių ir nuo
denio sklindančio triukšmo sprogsta
galva ir miegas visai neima. Tuo
metu Raimundas jau valandą už
mane filmuoja laive. Sukaupiu visas
likusias jėgas, kad atimčiau iš jo
kamerą, ir bandau užsiropšti ant
denio. Tai pavyksta. Jaučiuosi kaip
nugalėtojas, nors kibiras – vėl mano
geriausias draugas. 

Naktis iš pirmadienio į antra-
dienį – pirmoji, kai pavyksta numigti
beveik iki ryto, nes paskutinė plauki-
mo para – sunkiausia jau ne fiziškai,
o psichologiškai: pradedi skaičiuoti
iki kranto likusias valandas. Tačiau
ir čia paguosti niekas negali: „Plauk-
sim tiek, kiek bus vėjo”, – sako man
buriuotojai. Ir pateikia visiškai vieną
kitam prieštaraujančias prognozes,
kada „Ambersail” gali pasiekti kran-
tą. Iš tikrųjų padėtis jūroje atrodo
besikeičianti kas valandą, tačiau mo-
biliuoju paskambinęs kelionės suda-
rytojas iš Vilniaus Simonas Stepona-
vičius gana tiksliai nuspėja – jau
naktį į trečiadienį turėtumėme at-
plaukti į Kylį – tarpinę pirmojo etapo
stotelę. Nors vėjas artėjant prie kran-
to vėl stiprėja, man jau vis vien. Alko-
holis vartojamas laive ne dėl malonu-
mo, o norint atsipalaiduoti. Į dvi pa-
ras beveik neveikusį skrandį įsimetus
sriubos su dešrelėmis ir bulvių koše,
visa tai pagardinama brendžiu su ko-
la, kuris kelionę prie kranto pagaliau
padaro pakenčiamą, o 20 mazgų vėjas
(40 kilometrų per valandą) tampa
įprastu dalyku. Kaip sakoma, žmogus
laikui bėgant pripranta prie visko… 

O ant kranto – jau visai kiti jaus-
mai. Būtent ant kranto trečiadienio
pusiaudienį išsirikiavus būriui Vokie-
tijos lietuvių, supranti projekto pag-
rindinį tikslą – jungti Lietuvos vardu
tautiečius aplink visą pasaulį ir
kviesti juos kartu švęsti Lietuvos var-
do tūkstantojo gimtadienio. Neapsa-
komas jausmas, kai toli nuo Tėvynės
žmonės išdidžiai taria: „Lietuva!” ir
visą vakarą dalijasi kelionės įspū-
džiais. 

Užrašė žurnalistas 
Aleksandras Zubriakovas

Bus daugiau.

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 1

Atkelta iš 4 psl.
Klasikinės muzikos gerbėjų šir-

dis pradžiugino Čikagos Lietuvių
operos solistės Genovaitės Bigenytės
ir Klaipėdos muzikinio teatro solisto
Mindaugo Gylio pasirodymas. La-
biausiai visus sužavėjęs Cechanovi-
čiaus „Meilės valsas” klausytojų pra-
šymu buvo kartojamas dar ir dar. Ne-
nuobodžiavo ir populiariosios muzi-
kos gerbėjai. Jiems skambėjo senos ir
naujos, linksmos ir liūdnos Irmos
Jurgelevičiūtės dainos. Šaunus dai-
nininkės pasirodymas susilaukė ir
didelio žiūrovų palaikymo. Šoko visi –
ir seni, ir jauni, ir batuoti, ir basi...
Nepasikuklino ir Seimo narys An-
tanas Nedzinskas, kurio dainas vai-
nikavo šventinės ugnies salvės. Ir tai
buvo ne pabaiga. Nors šventė baigėsi
pirmą valandą, ištvermingiausieji
linksminosi netgi iki 4 val. ryto.

Sekmadienis prasidėjo gardžiąja
„Klasikos” sriuba. Ne vienas dalyvis
mėgino „iškvosti” ar nupirkti sriubos
receptą, bet mūsų darbščiausios šei-
mininkės nepasidavė ir atsilaikė
prieš visas svečių viliones bei prašy-
mus. Pasistiprinus buvo galima dar
kartą pažvelgti į Biržus iš paukščio
skrydžio ir atsisveikinti su „Klasika”
iki kitų metų, iki ateinančios šventės.

Dėkojame mus parėmusiems! Už
skanius šašlykus dėkojame UAB
„Agaras”, už gardžią duoną, bandeles
ir kitus skanumynus – UAB „Biržų
duona”, už alų ir gaiviuosius gėrimus
– TŪB „Rinkuškiai” bei UAB „Biržų

alus”, už girą – UAB „Panoras”, už
suteiktą vietą stovyklavietei – Biržų
aeroklubui, už visuomenės informa-
vimą – „Biržiečių žodžiui” bei „Šiau-
rės rytams”, už apsaugą – UAB „Nor-
gauda”, už šaunią ir profesionalią pa-
lydą – Biržų policijai, už smagią liau-
dišką muziką – kapelai „Sumestinis”,
už gražias dainas – Genovaitei Bige-
nytei, Mindaugui Gyliui, Irmai Jur-
gelevičiūtei, Antanui Nedzinskui, už
puikų garsą ir šviesą – Dainiui Na-
gelei, už pagrindinį apdovanojimą –
Vytautui Keršuliui. Dėkojame ir
tiems, kurie parėmė, bet nepanoro
skelbtis.

Ačiū visiems ir iki susitikimo
kitąkart! 

www.klasika.us

Ir praūžė mūsų šventė

Čikagos Lietuvių operos solistė G. Bi-
genytė vaišinasi rytine sriuba. 

,,Iki susitikimo Biržuose kitą vasarą”, – sako klubo ,,Klasika” nariai ir jų draugai. 

Prieš beveik dvejus metus 2008 metų spalio 6 d. Lietuvos buriuotojai pra-
dėjo kelionę ,,Tūkstantmečio odisėja” aplink pasaulį, skirtą Lietuvos vardo
tūkstantmečiui. Jachta, pavadinta ,,Ambersail”, plaukdama apie pasaulį ne
tik garsino Lietuvos vardą ir skelbė žinią apie Lietuvos vardo pirmą kartą
istoriniuose šaltiniuose paminėjimą, bet ir savo kelyje aplankė gausias ir ne
tokias gausias lietuvių bendruomenes. Visos kelionės metu per daugiau nei
200 plaukimo aplink pasaulį parų „Tūkstantmečio odisėjos” dalyviai įveikė
daugiau nei 37,000 jūrmylių, aplankė 24-ias pasaulio lietuvių bendruomenes
19-oje šalių 5-iuose žemynuose, tarp jų ir Šiaurės Amerikos lietuvius. 

Visos kelionės metu plaukianti įgula vedė ,,Ambersail” dienoraštį (jį visą
galima perskaityti „Tūkstantmečio odisėjos” interneto svetainėje www.1000-
odiseja.lt), su kurio ištraukomis ir norime Jus, mieli ,,Draugo” skaitytojai,
supažindinti. Jose – ne tik plaukimo kasdienybė, bet ir nuotykiai, pavojai,
nesėkmės. Bet svarbiausia – pasiryžimas šiuo savo žygiu garsinti Lietuvos var-
dą pasaulyje. Smagaus plaukimo. 

Redakcija

Vlado Ščiavinsko nuotr. 
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CICERO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Sekmadieniniame susiėjime kalbėta apie įdomius dalykus

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip ir kiekvieną sekmadienį, po
lietuviškų šv. Mišių Šv. Antano para-
pijos bažnyčioje rugsėjo 5 d. cicerie-
čiai rinkosi į šalia bažnyčios esančią
patalpą ir ten prie kavos ar arbatos
puodelio apžvelgė aktualius dienos
klausimai.

Programos vedėja dr. Jolita Ki -
sieliūtė-Narutienė pradžioje kalbėjo
apie išeivijoje (Washington, DC) 1961
m. gimusį dvasiškį, monsinjorą Gin -
tarą Grušą, kuriam praėjusį šešta -
dienį (rugsėjo 4 d.) buvo suteikti ka -
talikų vyskupo šventinimai.

Paminėtina, jog tai jau antras
dva  siškis, šiemet Lietuvoje įšventin-
tas vyskupu titulą. Kovo mėnesį vys-
kupu konsekruotas Vilniaus augzi-
liaras Arūnas Poniškaitis.

Neseniai lankėsi Cicero

Naujasis vyskupas G. Grušas ne -
seniai iš Vilniaus buvo atvykęs į

Cicero ir čia atnašavo šv. Mišias Šv.
Antano parapijos bažnyčioje, kai
miestelio dvasios vadas kun. Kęstutis
Trimakas minėjo savo kunigystės ir
kitas svarbias sukaktis. Cicero ir jo
apylinkių lietuviai tikintieji apie
vyskupą atsiliepia ypač pagarbiai.

Nors jam tik 48 metai, jis, gyven-
damas Amerikoje, daug kur spėjo pa -
buvoti. California Gintaras baigė tos
valstijos universitetą, apsigynė mate -
matikos bei informatikos ba ka lauro
laipsnį ir dirbo garsiame IBM susi -
vienijime. 1989 m. G. Grušas įstojo į
Pranciškonų universitetą, vėliau stu -
dijavo teologiją Romoje ir 1994-aisiais
buvo įšventintas į kunigus. 2003 m.
jam suteiktas monsinjoro laipsnis,
ilgą laiką ėjo svarbias Lietuvos vys-
kupų konferencijos vadovo pareigas.

Naujasis vyskupas, gyvendamas
Los Angeles mieste, aktyviai dalyva-
vo vietos Šv. Kazimiero lietuvių para-
pijos bei Ateitininkų federacijos veik-
loje. 1983–1987 m. jis buvo Pa sau lio
lietuvių jaunimo sąjungos pir minin-

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Prieš savaitę mūsų redakcijoje
ap silankė žinomas fotomenininkas
Al gimantas Kezys. Mane visada ste-
bino šio žmogaus darbštumas ir
supratimas, kad su savo darbais
reikia supažindinti ir ateities kartas.
Jo sutvarkytų archyvų galėtų pavy-
dėti ne vienas menininkas ar žmogus,
savo dokumentus vis metantis krū -
von ir neturintis laiko jų sutvarkyti.

Šį kartą į redakciją Algimantas
taip pat atėjo ne tuščiomis. Jo ran-
kose – keturios rankraščio teisė mis
išleistos didžiulės knygos-albumai
(pavadinčiau juos keturių knygų seri-
ja): ,,JAV lietuvių meno parodų recen-
zijos 1966–2005”; ,,Lie tuvių grupi-
nių meno parodų JAV recen zijos
1987–1998”; ,,Lietuvių fotomeninin -
kų parodų JAV recenzijos 1966–2005”
ir ,,Lietuvių fotografijų parodų bei
leidinių JAV recenzijos 1967– 2005”. 

Jau iš leidinių pavadinimų  aiš -
ku, kad kny gose ,,sugulė” didžiulis A.
Kezio darbas – ne tik jo paties paro-
dos, pamąstymai apie fotografiją ir
meną, bet ir jo straipsniai apie kitus
menininkus, jų ruoštas parodas.

Leidinyje – ,,JAV lietuvių meno
pa  rodų recenzijos 1966–2005” – ,,...
net keletas menininkų, baigusių
auk š tuosius mokslus, nusi leidę (arba
ge riau – pakilę) iki liaudies kūrybos
auk štumų” (A. Kezys). Knygoje ra si -
te straipsnius apie tokius iškilius
išeivijos ir Lietuvos dailininkus kaip

Viktoras Petravičius, Anaztazija Ta -
mošaitienė, Jurgis Daugvila, Vytau -
tas Ciplijauskas ir t. t. Iš viso knygo-
je patalpinti straipsniai apie 30 me -
nininkų, savo darbus rodžiusių pa -
rodose, ir kažkada spaudoje ra šyti pa -
ties Algimanto pastebėjimai apie vie -
ną ar kitą dailininką. Knyga puikiai
iliustruota menininkų darbais ir pa-
čių dailininkų nuotraukomis. Daugu-
mos nuotraukų autorius – pats Algi -
man tas, tad nuotraukų kokybe gali-

Algimanto Kezio rašytos recenzijos sugulė į knygas

Cicero lietuviai tradicinėje ,,kavutėje” rugsėjo 5 d. 
Edvardo Šulaičio nuotraukos

ma ne abejoti.
Antrasis leidinys – ,,Lie tuvių

gru pinių meno parodų JAV recen zijos
1987–1998” – apima trumpesnį – 11
metų – laikotarpį, jame surinktos
recenzijos apie tuo metu vykusias
dailininkų gru pines parodas  bei lei-
dinių sutiktuves (pvz., ,,Leidinio
‘Lithuanian Art 89’ sutiktuvės”).
Kaip ir anksčiau minėtas leidinys, šis
taip pat puikiai iliustruotas.

Knygos ,,Lietuvių fotomenininkų

parodų JAV recenzijos 1966–2005”
pradžioje A. Kezys rašo: ,,Pirmosios
recenzijos apie mano fotografijų pa -
ro das pradėjo rodytis spaudoje 1963
metų pabaigoje. Jos tęsiasi iki šiai
dienai. <...> ... dėl tokios gausybės
ra šinių negaliu garantuoti, kad iš -
šniukštinėjau absoliučiai viską”. 

Nežinia, ar visiškai viską surinko
pats Al gimantas ir knygos sudarytoja
Danutė Bruš kytė, tačiau straipsnių
lietuvių ir anglų kalbomis, spausdin-
tų lietuviškoje  ir amerikie čių spau-
doje JAV bei Lietuvoje, gana daug. Ir
šį leidinį, kaip ir pirmuosius, pagyvi-
na puikios  nuotraukos.

Paskutinioji šios serijos knyga –
,,Lietuvių fotografijų parodų bei lei-
dinių JAV recenzijos 1967–2005” –
tai per veik 40 metų Algimanto rašyti
straipsniai apie fotografijos meną ir
įvairias lietuvių fotografijos parodas,
fotoalbumų recenzijos. Šiame albume
daug puikių ne ik paties Algimanto,
bet ir kitų fotomenininkų nuotraukų.

Vartau albumus ir galvoju, koks
tai yra lobis tiems, kurie kada nors
rašys apie A. Kezį, fotomenininką, vi-
suo me  ni ninką, kritiką (o tokių rašan -
čių jų, esu įsitikinusi, tikrai bus).
Drįstu sakyti, tie leidiniai – tarsi is -
torijos kny gos, išsamiai pa sa kojan -
čios apie meni nį gyvenimą išeivijoje.
Tiems, kurie domėsis, kuo gy veno
Čikagos lietuvių menininkai, tai bus
graži do vana. Manau, kad šias kny -
gas tu rėtų įsigyti ir mūsuose esan tys
archyvai.

Danutė Bruškytė (kairėje) ir Algimantas Kezys supažindina ,,Draugo” vyr. re -
daktorę Dalia  Cidzikaitę su naujomis knygomis-albumais.

Laimos Apanavičienės nuotr. 

kas ir PLB valdybos narys. Čia kuni-
gas subrendo ir kaip pilietis.

Įdomu tai, kad vysk. G. Grušas
yra paskirtas naujuoju Lietuvos ka -
riuo menės ordinaru. Iki šiolei šias pa -
reigas ėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis, tačiau jo sprendimai nelabai
buvo priimtini didelei daliai karo ka -
pelionų. Ti kimasi, kad Vakarų pa sau -
lyje išaugęs dvasiškis ras bendrą kal -
bą su kariškiais.

Susirinkime dalyvavę tautiečiai
jų aplinkoje augusiam vyskupui pa -
lin kėjo sėkmės naujose pareigose.

Lietuvos padėtis 
nėra tokia bloga

Buvęs aktyvus žurnalistas, nese-
niai atšventęs savo 79-ąjį gimtadienį
Vytautas Zalatorius, ilgą laiką gyve -
nęs Cicero, o dabar – kaimyniniame
Berwyn miestelyje, atkreipė dėmesį į
įtakingo žurnalo „Newsweek” pa s -

kelbtą daugelio pasaulio kraštų bend -
rą gyvenimo gerovės įvertinimą.

Iš šimtinės įvertintų kraštų Lie -
tuva šiame sąraše užima 34-ą vietą,
pralenkdama Latviją (36), Argentiną
(46), Kiniją (59), Paragvajų (63), Ve -
nesuelą (71), Egiptą (78) ir daugelį
ki tų žinomų pasaulio valstybių.

Beje, šiame sąraše pirmąsias vie -
tas užima Skandinavija: Suomija (1),
Švedija (3), Norvegija (6). JAV – vie -
nuoliktoje vietoje.

Ši informacija tarp tautiečių su -
kė lė nemažai diskusijų. Vieni sakė, kad
Lietuva galėtų būti šio sąrašo antroje
pusėje arba gale. Tačiau kiti tvirtino,
jog Lietuvoje toli gražu nėra blo gai.

Gana objektyvų Lietuvos vaizdą
nupiešė ten gyvenusi Genutė Saliga,
kuri pažymėjo, jog tik kai kuriose sri-
tyse matoma keistų dalykų, o ir lėšos
dažniausiai eina ne ten, kur jų la -
biau siai reikia. Su tokia kalbėtojos
mintimi, atrodo, daug kas sutiko. 

Vytautas Zalatorius kalba lietuvių susibūrime rugsėjo 5 d. 
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Atkelta iš 3 psl.
Į LR žinias pateko ir kiaulės.

,,Kiauliena pasiliks Lietuvoje” – ra-
šoma ,,Rinkos pulso” skyrelyje. Suži-
nome, kad lietuviška kiauliena nuo
prekystalių turėtų nustumti atvež-
tinę. Lietuva tebėra didžiausia kiau-
lių eksportuotoja į Rusiją, nors išve-
žamų kiaulių skaičius drastiškai
krinta. Pernai iki rugpjūčio į Rusiją
išvežta 300,000 kiaulių, o šįmet per
tą patį laiką iki 160,000. Paskutinė
žinutė, atkreipusi mano dėmesį, yra
tikrai teigiama. Klaipėdoje pastatytas

pirmasis dujomis varomas keltas. Jis
plukdys keleivius ir automobilius
Norvegijos sąsiauriais. Naujovišku
keltu galima plukdyti 120 automobi-
lių ir 250 keleivių. Jis plauks apie 26
kilometrų per valandą greičiu.

Darbo dienomis LR tiražas siekia
apie 45,000 egzempliorių, šeštadie-
niais – apie 140,000.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos pre-
miją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.

,,Lietuvos rytas” vėlai vakare

D. GRYBAUSKAITĖ NEPASIMOKĖ IŠ 
V. ADAMKAUS UŽSIENIO POLITIKOS KLAIDŲ

Atkelta iš 3 psl.
Šiandien dar neaišku, kokių pa-

sekmių tokia mūsų prezidentės re-
torika turės santykiams su JAV bei
jos pačios santykiams su prezidentu
B. Obama. Visiškai tikėtina, kad JAV
yra per didelė ir per galinga valstybė,
kad tai sureikšmintų. Kita vertus,
besikartojantys neatsargūs Lietuvos
žodžiai gali įžeisti JAV ir turėti ne-
palankių pasekmių Lietuvai.

Minėtame pokalbyje prezidentė
D. Grybauskaitė daro išvadą, kad
„nesvarbu, mes maža ar didelė vals-
tybė (...), jeigu gerbsime save patys,

mus gerbs ir maži, ir dideli”. Skamba
išmintingai, bet kokia čia pagarba
sau ir kitiems, kai kitų valstybių at-
žvilgiu išsakoma retorika neatneša-
ma nieko gero sau? Ar Lietuva ne-
gerbtų savęs daugiau ir nesusilauktų
didesnės pagarbos iš kitų, jei jos už-
sienio politikos retorika būtų lanks-
tesnė, subtilesnė ir paprasčiausiai
gudresnė, o ne tiesmuka ir įžūli?

Delfi.lt

Morta Vidūnaitė – Vilniaus uni-
versiteto Tarptautinių santykių ir poli-
tikos mokslų instituto dėstytoja. 

LYDI ŠVENTADIENIS
24 EILINIS SEKMADIENIS

Į SAVO ESYBĖS ŠAKNIS

Ar turėtų stebinti, kad pas Jėzų
rinkdavosi muitininkai ir fariziejai Jo
pasiklausyti? Kas geriau galėjo su-
prasti tuos, kuriuos slėgė asmeninių
kalčių našta ir į kuriuos su panieka
žvelgė fariziejai bei Rašto aiškintojai,
jei ne Tu, Viešpatie? Tu, Jėzau, pas
Tave atėjusiųjų nekaltinai, bet ir
nepataikavai jų kaltėms. Tu prabil-
davai taip, kaip tik Dievo Sūnus gali
kalbėti – su gailestingumo Širdimi,
kurios artumoje iš kitų širdžių prade-
da byrėti nuodėmių akmenys ir gyti
vidinės kraujuojančios žaizdos. Tu
valgei su nusidėjėliais, ir dėl to „tei-
suoliai” fariziejai sau panosėje mur-
mėjo: „Tas dailidė iš Nazareto prara-
do bet kokią savigarbą”...

Tačiau Tu, Kristau, iš anksto
žinojai, kad šis bičiuliškas valgymas
su tais, kuriuos kiti mintimis buvo
pasmerkę ir nusviedę į gyvenimo ša-
likeles, išties yra įžanga tos nesibai-
giančios laimės šventės, į kurią
įžengs kiekvienas, kas bus apsivilkęs
Tavuoju malonės drabužiu.

Jėzau, todėl ir pateikei pamoko-
mą palyginimą apie šimtą avių ir
vieną nuklydusią, kurios simbolizuo-
ja milijardus žmonių. Kai kas nors iš
jų pradeda klaidžioti savo žemųjų
ambicijų slėniuose, Tu, Viešpatie, per
savo pasiuntinius – Bažnyčios atsto-
vus – stengiesi budinti jų protą ir są-
žinę.

Vienas žmogus maldavo: „Man
žūtbūt reikia jūsų pagalbos, kitaip
išprotėsiu. Mes – mano žmona ir vai-
kai – gyvename nors dideliame, bet
viename kambaryje. Todėl mūsų ner-
vai ant ribos, mes visi šaukiame vie-
nas ant kito. Ne kambarys, o tikras
pragaras.” „Ar prižadi daryti viską,
ką tau paliepsiu?” – griežtai paklausė
išminčius. „Prisiekiu viską padaryti.”
– „Puiku. Kiek turi gyvulių?” –
„Karvę, ožką ir šešias vištas.” – „Su-
sivesk juos visus pas save į kambarį.
Paskui po savaitės ateik pas mane.”
Mokinys išsigando. Bet juk buvo
prižadėjęs paklusti! Taigi susivedė
gyvulius. Po savaitės apgailėtinai at-
rodantis ir dejuodamas jis sugrįžo:
„Mano nervai pakrikę. Purvas! Smar-
vė! Triukšmas! Visi baigiame išpro-
tėti!” „Grįžk, – tarė išminčius, – ir
išvesk gyvulius lauk.” Vyras bėgo
namo visą kelią. O kitą dieną grįžo
spindinčiomis iš džiaugsmo akimis:
„Koks nuostabus gyvenimas! Gyvu-
liai lauke. Namie tikras rojus – kaip
tylu, švaru ir erdvu!” 

Tikrieji to vargšo žmogaus „gy-
vuliai”, kuriuos reikėjo išvyti laukan
– tai jo šeimos pykčiai, nesusivaldy-
mas, nepagarba, neišmintingumas ir
kitos blogybės. Jos skleidė nuodėmės
tvaiką, ir reikėjo gyvo pavyzdžio – gy-
vulėlių, kad šie neprotingi padarai
savaip parodytų tai šeimai kelią į san-
tarvę.

Tačiau kad šeimose įsigalėtų tar-
pusavio atjauta ir pagarbios tarnys-
tės dvasia, nepakanka nusigręžti nuo

bet kokio blogio. Nepalyginti svar-
biau – kasdien kviesti Jėzų, kuris vie-
nintelis yra nieku kitu nepakeičia-
mos kiekvienos šeimos ir visuomenės
santarvės pagrindas. Jis ne tik ne-
grįžtamai išguja (būtinai patiems
žmonėms trokštant) bet kokią kalty-
bę, bet jiems taip pat dovanoja tokią
ramybę, taiką ir džiaugsmą, kurios
tveria amžinai, ir jų niekas kitas ne-
pajėgus suteikti.

Tuo galėjo įsitikinti ir (garsusis
šio sekmadienio Evangelijos perso-
nažas) sūnus palaidūnas, kuriam te-
ko ragauti sveikos nuovokos praradi-
mo karčius vaisius: jis godžiai stvėrė
jam duotus tėvo pinigus, juos vėjais
išvaistė, o kai turėjo svetimiems tar-
nauti, raitėsi iš bado ir nevilties, nes
matė kaip jo ganomos kiaulės smagiai
ėdė ankščių jovalą, kurio šiukštu jam
nebuvo galima net ragauti... 

Tačiau tik tada, kai tam palai-
dūnui juodoji giltinė tiesiai į akis pa-
žvelgė, jis pradėjo atsikvošėti ir savy-
je svarstė: „Nors mane slegiančios
nuodėmės man šnibžda, jog esu nelai-
minga išpera, ir ne tau, Martynai,
mėlynas dangus, tačiau kad ir kas su
manimi atsitiktų, imsiu ir pasinaudo-
siu paskutiniu savo išsigelbėjimo
šansu: grįšiu tenai, iš kur atėjau.”

Kaip dar kitaip galėjo būti? Jei
jau žmogus tvirtai apsisprendė žengti
tiesos taku, kokia jėga jį galėtų nu-
kreipti nuo pagrindinio tikslo – Dievo
ir grįžimo į savo tikrosios esybės šak-
nis? Kai kam jau prasiveria lūpos
kuždėdamos: „Kol žmogus gyvena
Žemėje, klastūnė nuodėmė dar gali
aukštyn kojomis apversti kiekvieno
individo gyvenimą...”  Tiesa, įmano-
ma pasirinkti beprotybę, kad taptum
šėtono marionete ir sąmoningai įžei-
dinėtum Aukščiausiąjį, artimą, bei
nebepataisomai pakenktum sau.
Toks kraštutinio blogio pavyzdys –
satanistų juodosios „pamaldos”...

Tačiau ypač iš Naujojo Testa-
mento sklinda perkeičiantys žmo-
gaus būtį gailestingumo spinduliai,
skirti tiems, kurie pasiryžo visiems
laikams (padedant dieviškai malonei)
nutraukti bet kokius ydų saitus.
Taip, jie dėl žmogiškos prigimties
pasireiškiančio silpnumo retsykiais
dar nevalingai parklumpa po kaltės
našta. Taip, jie kartais su apaštalu
Pauliumi padejuoja: „Vargšas aš žmo-
gus! Kas mane išvaduos iš šito
mirtingo kūno!” (Rom 7, 24). Taip,
jiems bus leista patirti dvasinės saus-
ros akimirkas...

Bet dar dažniau jie kels galvas
aukštyn (bus atvejų, kai jas iš nuo-
lankumo nuleis) ir melsis šauniojo
muitininko atgailos malda (Lk 18,
13–14), kuri žmogų nuteisina ir
niekada neleidžia jam užmiršti savo
būsimo karališkojo išaukštinimo, kad
dėl nepaprastos Dievo meilės atei-
nančiais amžiais beribį savo malonės
lobį jie galėtų išvysti gerumo Įsikūni-
jime – Jėzuje Kristuje (Ef 2, 5–7).

Bernardinai.lt

Neverkit langinių ateinančią naktį! –
Pro atdarą langą jums žvaigždės žėrės,
Jei Juodajai  Viešniai reiks kelią atsekti,
Juk skląstis vis tiek nepadės.

Vytautas B. Jakševičius (V. Alantas)

A † A
IRENA BALEIŠYTĖ

ALANTIENĖ

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 2010 m. rugsėjo 7 d. Henry Ford ligo-
ninėje Detroit, MI, sulaukusi 86 metų amžiaus.

Amerikoje (Redford, MI), išgyveno 61 metus.
A. a. Irena buvo a. a. Vytauto Alanto mylima žmona.
Velionė paliko: sūnų Algį  Alantą, vaikaitę Laurą su vyru Chris

Pace bei provaikaitę Lucy; sūnų Giną  Alantą.
Pagal velionės pageidavimą jos kūnas buvo sudegintas ir

palaikai bus palaidoti Lietuvoje. Gedulingos šv. Mišios už velionę
bus aukojamos š. m. rugsėjo 13 d., 11 val. r. Dievo Apvaizdos lietu-
vių bažnyčioje, Southfield, MI.

Šeima prašo visus dalyvauti  gedulingose Mišiose.

Nuliūdę sūnūs ir vaikaitė su šeima

Laidotuvių direktorė Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

A † A
HENRIKUI TATARŪNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ROMAI,
sūnums VIDUI ir MARIUI su šeimomis.

Edvardas Bliumentalis
Stasė ir Zenonas Obeleniai

Bronė Paulionienė
Liūda ir Vacys Petkai
Antanina Petraitienė

Irena ir Edvardas Rydeliai

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

www.draugas.org
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugsėjo 15 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Paįstrys” (Panevėžio rajonas) iš cik-
lo ,,Mūsų mies te liai”. Ma loniai kvie-
čia me visus atvykti. 

�FSS Čikagos skyriaus 1-oji su ei -
ga įvyks rugsėjo 17 d., penktadienį,
6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro
posėdžių kambaryje. Laukiame gau-
saus narių da lyvavimo. Tel. pasiteira-
vimui 630-257-2558.

��Lietuvos didysis kunigaikštis
Vy tau tas – išmintingas valdovas. Apie
šio valdovo politinę veiklą ir istorinę
reikšmę rašoma naujoje prof. Me -
čislovo Jučo knygoje ,,Vytautas Di -
dysis”. Ją išleido ir finansavo Ame ri -
kos lietuvių taryba. Knygos sutiktu-
vės įvyks rugsėjo 18 d., šeštadienį, 4
val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jau ni -
mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago, IL 60636). Nuoširdžiai kvie -
čia me visuomenę dalyvauti su tik tu -
vėse ir įsigyti naujausią istori jos kny -
gą.

�Interfaith Refugee and Immig -
rant Ministries (IRIM) ir Balzeko
lietuvių kultūros muziejus rugsėjo 18
d. 10 val. r. muziejaus patalpose, 6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629,
rengia seminarą-pokalbį ,,JAV pilie -
ty bė. Galimybės ir reikalavimai”. Įė -
jimas – nemokamas. Tel. pasiteira vi -
mui 773-582-6500.

��Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jauni -
mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago, IL 60636) įvyks „Mažosios
Lietuvos enciklopedijos IV tomo pris -
ta tymas. Knygą pristatys Danutė
Bin dokienė. Po pristatymo meninę
programą atliks Lietuvių Operos so -
listė Nida Grigalavičiū tė. Akompa -
nuos Mani gir das Motekai tis. Kvie -
čiame visus.  Renginį ruošia Mažosios
Lietuvos fondas.

��PLB Lituanistikos katedra UIC
rudenio semestrui siūlo šiuos kursus:

115 Lietuvių kultūra (dėsto prof.
Gied rius Subačius, anglų k.); 130 Lie -
tuvių literatūra tarptautiniame kon-
tekste (dėsto Daiva Litvinskaitė, an g -
lų k.); 405 Bendrosios kalbotyros įva -
das (dėsto prof. Giedrius Suba čius,
anglų k.). Daugiau informacijos ra si -
te UIC universiteto tinklalapyje http:
//imso.admin.uillinois.edu/class_sche
dule/classscheduledisplay.asp. 

��Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jus praneša, kad gavo nemokamus
bilietus į Brookfield zoologijos sodą,
kuriuos išplatins lietuvių bendruo -
menėje. Lei dimai galioja iki 2011 m.
sausio 1 d. Nemokamus leidimus ga -
li te gau ti Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi -
cago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui
773-582-6500. Muziejus atidarytas
kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.

�Rugsėjo 19 d., sekmadienį, nuo
12 val. p. p. iki 5 val. p. p. Washing -
ton, DC, Lietuvių Bendruomenės Ru -
dens šventė! Ji vyks Seneca Creek
Sta te Park, 11950 Clopper Rd., Gai -
thersburg MD 21561 Blue Jay Picnic
Shelter. Šventė vyks bet kokiu oru.
Bus lietuviško alaus, na mi nių lietu-
viškų dešrų ir kopūstų. Pasiklau sy -
site lietuviškos muzikos. Daugiau in -
for macijos teikia Danelė Vidutienė
tel. 301-379-1815.

��Maloniai kviečiame visus Mi -
chigan lietuvius į tradicinę Dievo
Apvaizdos parapijos rudens gegužinę,
sekmadienį, rugsėjo 19 d., tuoj po 11
val. r. šv. Mišių. Puiki proga atnaujin-
ti senas pažintys ir užmegzti naujas.
Visiems, vyresniems ir jaunesniems,
bus užsiėmimų – turtinga loterija,
lietuviškų patiekalų ir pyragų stalas,
vaikučiams – žaidimai.  Šis rudens
ren ginys kasmet ruošiamas parapijos
tarybos ir darbščių talkininkų.  Jiems
iš anksto dėkojame už visą nuoširdų
darbą, o visų svečių nekantriai lau -
kiame.  Parapijos adresas: 25335 W.
Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033.

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

,,Draugo” knygynèlyje

IŠ ARTI IR TOLI...

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos choras ir jo vadovė Jūratė
Lukminienė, kviečia moteris ir vyrus
papildyti choro gretas. Repeticijos
vyk sta vieną kartą per savaitę. Dėl
smulkesnės informacijos kreipkitės į
Jūratę tel. 708-257-0645.

�Lietuvių Opera ruošiasi 55-ajam
jubiliejiniam sezonui ir kviečia dai-
nuojančius vyrus papildyti operos
choro vyrų gretas. Jūsų nekantriai
laukia darnus ir kūrybingas kolekty-
vas bei netikėtumų kupinas ir spal-
vingas Lietuvių  Operos sezonas. Re-
peticijos prasidėjo rugsėjo 10 d. 7:30
v. v. ir vyks kiekvieną penktadie-
nį nuo 7:30 val. v. Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL,
60636. Tel. pasiteiravimui 630-362-
4691.

�Tautinių šokių ansamblis
,,Gran dis” į savo gretas įsijungti kvie-
čia jaunus ir vyresnius šokėjus, ne tik

anksčiau tautinius šokius šo kusius,
bet ir norinčius išmokti šokti. Dau-
giau informacijos apie ,,Gran dies”
ansamblį ir įvairių amžių šo kėjų ra-
telius bus galima gauti prie ,,Gran-
dies” informacinio stalo per Pa lai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijos
Bendruomenės dieną ir tarnystės
mugę rugsėjo 19 d. arba pas an-
samblio vadovę Violetą Fabianovich
tel. 708-790-3160; el. paštas: ponia-
violeta@yahoo.com.

��Lietuvių meno ansamblis ,,Dai -
nava” kviečia įsijungti į choro gretas
(mu zikinis išsilavinimas nebūtinas).
Naujų veik los metų pradžia – rugsėjo
21 d. Choro vadovas – muzikas Da -
rius Po li kaitis. Repeticijos vyks kiek -
vieną antradienį 7:45 val. v. Pasaulio
lietuvių centro (Lemont) žemutinio
aukšto salėje, prie Lietuvių dailės
mu ziejaus. Laukiame visų, o ypač vy -
riškų balsų! Jei susidomėjote, rašy -
kite į info@dainava.us.

Seselės kazimierietės spalio 3 d. kviečia visus į kasmetinį lėšų telkimo
pokylį, kuris vyks ,,Mama Luigi’s Restaurant”, 7500 S. Harlem Ave., Brid-
geview, IL. Įėjimas nuo 12 val. p. p. Pietūs – 1:30 val. p.p. 

Vietas į pokylį  užsisakyti ir loterijos bilietus nusipirkti iki rugsėjo 27 d.
galite seselių kazimieriečių  Motiniškajame name, 2601 W. Marquette Rd.,
Chi cago, IL, arba  pas seselę Genevieve tel. 773-776-1324. 

Nuo praėjusios savaitės ,,Draugas” yra spausdinamas ne savoje, bet ki-
toje spaustuvėje, kuri sutiko laikraščius ne tik išspausdinti, bet ir išsiųsti pre-
numeratoriams. Pasikeitus sąlygoms praėjusią savaitę laikraščiai nepasiekė
mūsų skaitytojų. Norėdami atitaisyti susidariusią padėtį, nuo šios savaitės
dienraštis vėl bus išsiunčiamas iš ,,Draugo” patalpų. Atsiprašome už vėluo-
jantį ,,Draugą” ir nepatogumus. Skaitytojai, turintys internetą, praėjusios sa-
vaitės numerius gali rasti ,,Draugo” svetainėje www.draugas.org

Leidėjai

Seselė Genevieve Kripas, SSC ir seselė Eleanor Ebert, SSC prie gausaus lai-
mėjimais loterijos stalo. Jos maloniai kviečia visus spalio 3 d. atvykti į pokylį
ir tuo paremti seselių ka zi mieriečių veiklą.

Seselių kazimieriečių archyvo nuotr.

Spalio 7–8 dienomis Lietuvos Respubikos generalinio konsulato New York
darbuotojai St. Petersburg, FL, priims iš anksto užsiregistravusius piliečius
visais konsuliniais klausimais (pasų, pilietybės, notarinių veiksmų, konsuli-
nių pažymų ir t. t.). Užsiregistruoti prašome el. paštu: ltconsnulfl@bay-
printonline.com arba tel. 727-895-4811(palikti žinutę).

Prieš pateikiant dokumentus prašome labai atidžiai perskaityti informa -
ciją mūsų tinklalapyje (www.ltconsny.org/Konsuline.htm), anketas užpil -
dy ti dar prieš atvykstant į priėmimą (išskyrus prašymą pasui), taip pat turėti
visų pateikiamų dokumentų kopijas bei konsulinį mokestį grynaisiais pinigais
be grąžos. Dėl įgaliojimų surašymo ar iškilus asmeniniams klausimams dėl
dokumentų teikimo tvarkos, prašome rašyti el. paštu: info@ltconsny.org arba
skambinti (212) 354 7840, trumpasis numeris-0.

Mindaugas Šatas
JAV LB Orlando apylinkės pirmininkas

Priėmimas konsuliniais klausimais Floridoje

Kviečia meno kolektyvai

,,Tai iš tiesų puikus žodynas vai -
kams. Tarsi žaidžiant, lengvai ir link -
s mai, be baimės suklysti, galima iš -
mokti pirmąjį tūkstantį anglų kalbos
žodžių. Paveikslėlis ir šalia esantis
grafinis žodžio vaizdas paspartina žo -
džio įsiminimą. Spalvingi paveikslė-

liai padeda mokytis ne tik pavienius
žo džius, bet ir jungti juos pagal te -
mas (namai, sodas, gatvė, parkas, pa -
p lūdimys). Sakydami angliškus žo -
džius vaikai jaučiasi drąsūs, nes šalia
paveikslėlių mato, kaip taisyklingai
juos ištarti ir išversti į lietuvių kalbą.

Svarbiausia, kad iš tokio žodyno
gali mokytis pats vaikas. Suaugu sie -
siems belieka pasidžiaugti vaiko ge -
bėjimais!” – apie Heather Amery
sudarytą žody nė lį ,,Pirmas tūkstan-
tis angliškų žo džių” rašo mokytoja
ekspertė Virginija Rupainienė.

Šį ,,Alma littera” išleistą knygelę
dabar galite nusipirkti ir ,,Draugo”
knygynėlyje. 

Knygos kaina  – 26 dol. Kny gą
ga lima įsigyti paštu, pri dedant 9,75
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kai na – 5 dol. Per -
siun čiant daugiau kny gų, už kiek vie -
ną papildomai siunčia mą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant pra šome paskambinti admi nis -
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Pirmas tūkstantis angliškų žodžių”

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


