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Lietuva dalyvavo
krizi¨ valdymo

pratybose Kanadoje

PERIODICALS

N
EW

SP
A

P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-

D
at

e
M

ai
le

d
0
9
-2

1
-1

0

TREČIADIENIS – WEDNESDAY, RUGSĖJO – SEPTEMBER 22, 2010 • Vol. CI Nr. 182 Kaina 75 c.

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Toronto, rugsėjo 21 d. (LR am-
basados Ottawa info) – Lietuva daly-
vavo kasmetinėse NATO krizių val-
dymo pratybose CMX-11 įvykių pla-
navimo konferencijoje Kanadoje, ku-
rioje buvo susirinkę karininkai ir ci-
viliai iš visų organizacijos valstybių.
Šios NATO krizių valdymo pratybos
įvyko rugsėjo 8–14 dienomis Kanados
sostinėje Ottawa.

NATO krizių valdymo pratybos –
tai procedūrinės sprendimų priėmi-
mo pratybos, kurių metu nagrinė-
jama pratybų planuotojų sukurta si-
tuacija, kelianti galimą grėsmę
NATO šalims ir tarptautinei bend-
ruomenei. Pratybų tikslas – ieškoti
visoms NATO šalims greitų ir priim-
tinų sprendimų.

Pratybų planavimo metu buvo
nustatomi ir išbandomi sprendimų
priėmimo būdai ir priemonės, kurios
atspindi pagrindinius organizacijos
principus – kolektyvinį sprendimų
priėmimą ir patarimus krizių metu.
Šiose pratybose dalyvavo du Lietuvos
atstovai: Inga Maskelytė–Razmienė,
Užsienio reikalų ministerijos Trans-
atlantinio bendradarbiavimo ir sau-
gumo politikos departamento Strate-
ginių ir transatlantinių santykių sky-
riaus Trečioji sekretorė, ir Jurgis
Stanaitis, Krašto apsaugos ministe-
rijos Tarptautinių operacijų skyriaus
vyriausiasis specialistas.

Š. m. rugsėjo 28–spalio 8 d.
Montreal mieste vyks Tarptautinės
civilinės aviacijos organizacijos asamb-
lėjos 37-oji sesija, kurioje dalyvaus ir
Lietuvos delegacija, vadovaujama Su-
sisiekimo ministro patarėjo Tomo
Karpavičiaus.

Taikos dienos švent∂ Çikagoje

Vilnius, rugsėjo 21 d. (ELTA) –
Seimas, reikšdamas nuoširdžią pa-
garbą holokausto aukoms, 2011-
uosius metus paskelbė Holokausto
aukų atminties Lietuvoje metais.
Seimas tokį nutarimą priėmė tęsda-
mas Konstitucijoje įtvirtintą darnaus
tautų sugyvenimo, kovos prieš bet ko-
kias antisemitizmo apraiškas politiką.

Nutarime pabrėžiama, kad Lie-
tuvos žydų netektis nacistinės okupa-
cijos metais yra didžiulė mūsų bend-
ros istorijos tragiškoji dalis. Parla-
mentarai savo priimtame dokumente
pasmerkė nacistinės okupacijos me-
tais nacių ir jų kolaborantų Lietuvoje
vykdytą žydų genocidą.

Lietuvos Vyriausybei siūloma iki
šių metų lapkričio 1 d. paruošti ir pa-
tvirtinti Holokausto aukų atminties
Lietuvoje metų programą, skirtą ho-
lokausto aukoms atminti, mūsų tėvy-
nainiams, kovojusiems prieš fašizmą,
ir žydų gelbėtojams pagerbti, Lietu-
vos žydų istorijos ir kultūros paveldui
atkurti ir įamžinti. Nutarime taip pat
siūloma numatyti lėšų šiai programai
finansuoti.

Pagerbiant Lietuvos žydų genoci-
do aukas prie paminklo Holokausto
aukoms atminti Aukštųjų Panerių
memoriale padėtas vainikas nuo
Lietuvos Respublikos prezidentės
Dalios Grybauskaitės. Lietuvos žydų
genocido diena, pasak prezidentės,
kasmet primena nusikaltimus žmo-
giškumui ir tampa iš kartos į kartą
perduodama istorijos pamoka.

„Žmogiškumas būtų nieko ver-
tas, jeigu užmirštume skaudžią
Holokausto tragediją, ištikusią mūsų
bendrapiliečius žydus, su kuriais per
amžius gražiai sugyvenome, drauge
kūrėme ir gynėme mūsų valstybę.
Neblėstanti atmintis – mūsų įsiparei-
gojimas žuvusiems ir nukankintiems,
kad ateityje žmogiškumui neiškiltų
pavojus, o žmonės, nepabūgę mirties

ir stoję ginti gyvybės, išliktų kilnumo
pavyzdžiu mums ir mūsų vaikams”, –
teigia prezidentė.

1943 m. rugsėjo 23 d. naciams su-
naikinus Vilniaus getą, buvo sunai-
kinta Vilniaus žydų bendruomenė.
Nuo 1990 m. rugsėjo 23 d. įtraukta į
Lietuvos Respublikos atmintinų die-
nų sąrašą kaip Lietuvos žydų genoci-
do diena.

Lietuvos ambasada Izraelyje kartu su Izraelio Vilniaus ir Vilnijos žydų sąjunga
Jeruzalėje esančiame memoriale „Jad Vašem“ surengė iškilmes, skirtas
Holokausto metu žuvusių Lietuvos žydų atminimui ir Vilniaus geto panaikini-
mo 67 metų sukakčiai paminėti. URM nuotr.

Čikaga, rugsėjo 21 d. (LR Gene-
ralinio konsulato Čikagoje info) – Jau
trečius metus LR Generalinis konsu-
latas Čikagoje ir Lietuvių Bendruo-
menės atstovai dalyvavo kasmetinėje
Taikos dienos šventėje Daley Center
Plaza aikštėje.

Šiemet rugsėjo 17 d. įvykusio
renginio metu dalyvius sveikino iški-
lūs miesto veikėjai, buvo pristatyti
minėjime dalyvavusieji Čikagoje re-
ziduojančių konsulinių atstovybių va-
dovai, koncertavo meno kolektyvai.
Šventę apvainikavo tradicinės vėlia-
vų iškilmės, kurių metu aikštėje
skambėjo taikos linkėjimai kiekvie-
nai iš 192 Jungtinių Tautų narių ir
visam pasauliui.

Lietuvos trispalvę šiais metais
pristatė tautinių šokių kolektyvo
„Suktinis” vadovė Giedrė Elekšytė.
Tautiniu kostiumu pasipuošusiai
merginai iškėlus lietuvišką vėliavą,
aikštėje šimtai balsų ištarė „Peace in
Lithuania!”. Visuomet aktyviai ir su
noru dalyvaujanti lietuvių kultūrą
Čikagoje pristatančiuose renginiuose
G. Elekšytė ir šį kartą mielai sutiko
atstovauti savo šaliai prasmingose iš-
kilmėse.

Tautinių šokių kolektyvo „Suktinis“
vadovė Giedrė Elekšytė pristatė Lie-
tuvos trispalvę Taikos dienoje.

LR Generalinio konsulato nuotr.
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Redakcijos žodis

Rugsėjo 21 d., antradienį, 80
LR Seimo narių (susilaikė vienas)
nusprendė 2011-uosius metus pa-
skelbti Holokausto aukų atmin-
ties Lietuvoje metais. Kaip skel-
biama pranešime, tokį sprendi-
mą Seimas priėmė, reikšdamas
nuoširdžią pagarbą holokausto
aukoms, dalis kurių buvo nužu-
dyta ir Lietuvoje. 2011-aisiais
ypatingą dėmesį siūloma skirti
visuomenės, ypač jaunimo, švie-
timui apie holokaustą. Šį mėnesį
,,University of Chicago Press”
leidykloje išleistoje Daivos Mar-
kelytės (Markelis) romane anglų
kalba ‚,White Field, Black Sheep”
yra aprašoma romano herojės
akistata su holokausto faktu Lie-
tuvoje. Tada, dar būdama moki-
nė, Daiva knygos, kur apie tai
buvo rašoma, paraštėse užrašė:
„I question that.” Kaip rašo Mar-
kelytė, apie šį Lietuvos istorijos
faktą jai nepasakojo nei tėvai,
nei lituanistinių mokyklų moky-
tojai. Lietuva imasi šio istorinio
fakto ilgametį nutylėjimą taisyti
valstybiniu lygiu.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

VACLOVAS KLEIZA

Prieš 20 metų 1990 m. sausio 29
d. į amžinybę iškeliavo Lietuvos Res-
publikos garbės generalinė konsulė
Juzė Daužvardienė.

„Juzė Rauktytė-Daužvardienė
gimė 1904 m. liepos 22 d. Worcester,
MA – teisininkė, visuomenininkė.
1921 m. baigė mokyklą Worcester,
MA. 1917–1928 m. dirbo savaitraščio
‘Amerikos lietuvis’ redaktore bei
administratore. 1922–1928 m. moky-
tojavo vakarinėse lietuviškose mo-
kyklose Worcester. 1924 m. studijavo
psichologiją Massachusetts univer-
sitete. 1932 m. baigė Northeastern
universitetą Bostone, MA, teisę, įgijo
bakalauro laipsnį. 1923–1933 m. bu-
vo Šiaurės Amerikos piliečių lygos
Worcester, vėliau miesto šalpos tary-
bos darbuotoja. 1937 m. apsigyveno
Čikagoje. Muzikos mokėsi pas M.
Petrauską ir kt. Akompanavo solis-
tams, chorams, Northeastern univer-
siteto dainininkų klubui. Sudarė trijų
muzikantų lietuvių liaudies dainų
ansamblį. Jame pati dainavo, vaidi-
no, deklamavo, skaitė paskaitas apie
lietuvių papročius, tautosaką. Buvo
Lietuvių dienų Čikagoje, pirmosios dai-
nų šventės, kt. renginių organizatorė.
Priklausė Čikagos moterų klubui.

Po vyro, Lietuvos generalinio
konsulo dr. Petro Daužvardžio, mir-
ties paskirta Lietuvos garbės genera-
line konsule Čikagoje. 1971 m. lap-
kričio 12 d. JAV Valstybės protokolo
šefas H. Davis informavo J. Daužvar-
dienę, kad JAV vyriausybė pripažino
ją Garbės generaline konsule. Tuo
metu JAV laikėsi pozicijos pripažinti
karjeros diplomatais tik tuos asme-
nis, kurie buvo atstovaujamos šalies
piliečiai ir diplomatinėje tarnyboje
dirbo dar iki nepriklausomybės ne-
tekimo 1940 m., todėl J. Daužvardie-
nė, nebūdama Lietuvos piliete ir ne-
dirbusi diplomatinio darbo neprik-
lausomos Lietuvos diplomatinėje tar-
nyboje, galėjo būti paskirta tik Gar-
bės generaline konsule... Faktiškai po
Generalinio konsulo Čikagoje dr. P.
Daužvardžio mirties visus konsulinius
darbus perėmė Lietuvos generalinis
konsulatas Niujorke. Tačiau, nepai-
sant to, Garbės generaliniame kon-
sulate J. Daužvardienei darbo buvo
gana daug: atsakinėti į raštus, tele-
fonų skambučius, priiminėti lankyto-
jus, toliau palaikyti ryšius su Čikago-
je dirbusiu diplomatiniu korpusu...
Su Konsulato darbo virtuve J. Dauž-
vardienė susipažino daug anksčiau,
dar gyvendama Niujorke, kur darbo
reikalais dažnai tekdavo lankytis
Lietuvos generaliniame konsulate.
Beje, ten ji ir susipažino su tuome-
tiniu vicekonsulu dr. P. Daužvardžiu.
Tapusi Lietuvos konsulo dr. P. Dauž-
vardžio žmona, Čikagos visuomenėje
puoselėjo Lietuvių etnines tradicijas
ir papročius (amerikiečių spaudoje
dažnai ji būdavo tituluojama Lithua-
nian Lore Lady). Savo aktyvumo dė-
ka J. Daužvardienė 1952 m. buvo iš-
rinkta į populiariausių Čikagos mo-
terų dešimtuką. 1955 m. ji parengė ir

išleido populiarią lietuviškų receptų
knygą ‘Popular Lithuanian Recipes’,
kuri vėliau buvo perleista keletą kar-
tų.

Kiekvienais metais Čikagos
Mokslo ir Pramonės muziejuje vyksta
kalėdinė šventė, kur lietuviai, kaip ir
kitų tautų atstovai, yra kviečiami
puošti eglutę. XX amžiaus penkta-
jame dešimtmetyje Lietuvos konsula-
tui pirmą kartą gavus pasiūlymą pas-
tatyti savo eglutę, kilo sumanymas ją
papuošti originaliai. Tuo metu J.
Daužvardienei, neoficialiai vadintai
Konsulato kultūros atašė, teko imtis
šios užduoties. Iš vienos Bridgeporte
gyvenusios lietuvaitės išgirdo, kad
seniau lietuviai eglutes puošdavo iš
šiaudų padarytais žaisliukais. Žino-
ma, šiaudų rasti Čikagoje buvo ne-
lengva, ieškodama išeities, J. Dauž-
vardienė eglutę papuošė žaisliukais,
padarytais iš gėrimams skirtų plas-
tikinių šiaudelių. Iki to laiko niekas
Čikagoje kalėdinės eglutės taip origi-
naliai nebuvo puošęs, todėl lietuviška
eglutė sulaukė didelio kalėdinio festi-
valio dalyvių susidomėjimo. Ame-
rikiečiams teiraujantis, kodėl nėra
lempučių, lietuviškų tradicijų puose-
lėtoja atsakydavo, kad elektros šviesa
nesiderina Nukelta į 5 psl.

20 metų be
Juzės Daužvardienės

SKAUTIŠKI RENGINIAI
„Aušros vartų/Kernavės” tun-

to Juzės Daudžvardienės vyr. skau-
čių būrelio 35 metų sukaktuvinė
šventė įvyks rugsėjo 26 d. Šventė
prasidės šv. Mišiomis, Pasaulio lie-
tuvių centre, Palaimintojo Jurgio
Matulaičio lietuvių katalikų misijo-
je, 11 val. r. Šv. Mišios bus aukojo-
mos už A+A Juzę Daužvardienę.
Po šv. Mišių minėjimas ir vaišės
vyks Ateitininkų namuose (1380
Castlewood, Lemont, IL 60439).
Daugiau informacijos gausite pas
sesę Dalę Gotceitienę e. paštu: got-
ceitas@sbcglobal.net arba tel. 708-
246-5420.

* * *
Akademinio skautų sąjūdžio

Čikagos skyriaus metinė šventė
vyks spalio 8 d., penktadienį, 6:30
val. v. Carriage Greens Country
Club (8700 Carriage Greens Drive;
Darien, IL). Meninę programą
atliks ,,Gabijos” kanklių ansamb-
lis. Vietas užsisakyti galite tel. 630-
257-2558 (Jolanda).

* * *
Akademinis skautų sąjūdžio

Clevelando skyrius spalio mėn.
30 d., šeštadienį, 6:30 val. v. šv. Ka-
zimiero parapijos didžiojoje salėje
rengia dail. Danguolės Šeputaitės
Jurgutienės meno parodą.

* * *
2011 m. kovo 4–13 d. „JūrAr-

te Deux”, ruošiama jūrų skautų ir
skaučių, įvyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL.

* * *
2011 m. kovo 13 d. Pasaulio

lietuvių centre, Lemont, IL rengia-
ma Čikagos lietuvių skautų ir
skaučių tradicinė Kaziuko mugė.

Juzė Daužvardienė. ,,Draugo” archyvo nuotr.

Lietuvos generalinės konsulės Juzės Daužvardienės
20 metų mirties metinės bus paminėtos

š. m. rugsėjo 26 d., sekmadienį,
per „Aušros vartų/Kernavės“ tunto Juzės Daužvardienės

vyr. skaučių būrelio 35 metų jubiliejų.
Prisiminimas ir jubiliejaus šventė pasidės

šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, 11 v. r.
1 v. p. p. vyks vaišės Ateitininkų namuose, Lemont, IL.
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,,Draugo” ilgiausi rašiniai
yra trumpiausi!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Per paskutines keletą savaičių ,,Drauge” pasirodė bent septyni skai-
tytojų laiškai dėl dienraščio turinio bei apimties. Stasys Prakapas
(2010 m. liepos 24 d.) rašė, kad metrinius straipsnius reikėtų trum-

pinti. Jo nuomone, dedama per daug vien rimtų straipsnių. Valentinas
Ramonis (2010 m. rugpjūčio 3 d.) savo laiške prašė ,,Draugo” redakcijos
dedamose nuotraukose parodyti daugiau kitų, dar mums nematytų veidų.
Po poros dienų (2010 m. rugpjūčio 5 d.) Antanas Paužuolis taip pat pasi-
sakė prieš ,,sieksninius” straipsnius ir pageidavo daugiau lengvesnio turi-
nio rašinių. Maždaug tuo pat metu Edmundas Petrauskas (2010 m. rugpjū-
čio 10 d.) metrinių straipsnių nemėgstančius skatino skaityti skelbimus.
Vytautas Kamantas (2010 m. rugpjūčio 11 d.) prisipažino, kad kiekviename
,,Draugo” numeryje jis randa ką nors įdomaus, gražaus, naudingo, pamo-
kančio, patariančio, kūrybingo, kultūringo ir jo gyvenimą praturtinančio iš
JAV išeivijos gyvenimo, Lietuvos ir pasaulio. Enata Skrupskelytė (2010 m.
rugpjūčio 21 d.), atsiliepdama į A. Paužuolio jau minėtą laišką, prašo nesu-
skystinti ir nesuprastinti ,,Draugo” turinio. Jos nuomone, kiekvienas nu-
meris yra įdomus, juose gerai dera straipsniai, pranešimai, žinios iš Lie-
tuvos ir iš įvairių apylinkių. Ji ypatingai vertina ir su dideliu įdomumu
skaito straipsnius ir nuomones politiniais ir istoriniais klausimais. S. Pra-
kapas (2010 m. rugpjūčio 28 d.) atsakė A. Paužuoliui dėl savo ankstyves-
nio pasisakymo, kad per daug straipsnių spausdinama partizanų ir trem-
tinių temomis. Jis teisinosi, kad savo pastabų netaikęs ,,Draugui”, kuris
niekada per daug tokių straipsnių nėra spausdinęs.

Aš pats keletą kartų taip pat esu pasisakęs, kad nemėgstu ilgų, sterili-
zuotų, sanitizuotų straipsnių. Pradėjau galvoti, ar būtų galima bent į vieną
iš čia paminėtų skaitytojų pastabų iš arčiau pažiūrėti. Apsistojau prie
straipsnių ilgumo. Panorau tą ilgumą kaip nors konkrečiau pamatuoti ir jį
aptarti. Nesitaikydamas į kokį moksliškai pagrįstą atradimą, noriu su skai-
tytojais pasidalinti tuo, ką vieną popietę sužinojau.

Nutariau konkrečiai – su liniuote rankoje – pamatuoti devynis ilgiau-
sius straipsnius penkiuose lietuviškuose laikraščiuose, kuriuos radau savo
jau perskaitytų, bet dar neišmestų laikraščių krūvelėje. Visi, išskyrus vie-
ną, buvo š. m. rugpjūčio mėnesio laidos. Nutariau paimti po tris numerius
iš kiekvieno ten rasto laikraščio: ,,Lietuvos ryto”, ,,Amerikos lietuvio”,
,,Draugo”, ,,Tėviškės žiburių” ir ,,Dirvos”. (,,Dirva” leidžiama tik kas dvi
savaites, tad savo krūvoje teradau tik du jos numerius. Tačiau pateikdamas
gautus rezultatus ,,Dirvos” duomenis aritmetiškai apibendrinau, lyg bū-
čiau turėjęs tris numerius.)

Dar pora pastabų prieš pasidalinant savo atradimais. Matavau spaudos
stulpelių (skilčių) aukštį ar ilgį. Pasirodo, kad visų laikraščių stulpeliai nė-
ra vienodo platumo, bet dėl to nesismulkinau. Taip pat nekreipiau dėmesio
į raidžių didumą, nors žinau, kad kuo mažesnis šriftas, tuo daugiau žodžių
galima duotoje vietoje sutalpinti. Neskaičiavau, kiek vietos užima prie ma-
tuotų rašinių pridėtos nuotraukos. Matavau tik straipsnio stulpelių apy-
tikrį ilgį coliais. Taip pat aplenkiau laikraščių vedamųjų skiltis. Taigi, ma-
tavau tik kiekviename numeryje duotus tris ilgiausius rašinius. Viso susi-
darė keturiolika straipsnių.

Dienraščio ,,Draugo” trys ilgiausi straipsniai trijuose jo numeriuose
(viso devyni straipsniai) užėmė maždaug 282 colius. Po jo pagal pamatuo-
tų straipsnių ilgį sekė ,,Lietuvos rytas” (293 coliai), ,,Tėviškės žiburiai”
(338 coliai), ,,Dirva” (474 coliai) ir ,,Amerikos lietuvis” (528 coliai). Šioje
popiečio ekskursijoje su liniuote atradau, kad iš penkių paminėtų laik-
raščių trys ilgiausi rašiniai, pasirodę trijuose numeriuose (,,Dirvos” atve-
ju dviejuose), ,,Draugo” buvo trumpiausi! Nežinau, ar tai gerai, ar blogai,
tačiau tai mane šiek tiek nustebino.

Sistemiškai netikrinau, bet susidarė įspūdis, kad dauguma tų ilgiau-
sių straipsnių, nesvarbu kokiame laikraštyje, buvo parašyti nuolatinių,
daugiau ar mažiau žinomų bendradarbių. Tikrai nežinau, kurie laikraščiai
savo bendradarbiams moka honorarus, bet žinau, kad honorarai yra moka-
mi. Taip pat nežinau, ar honorarai yra mokami pagal straipsnio ilgį, tačiau
nesistebėčiau, kad taip gali būti. Nors jau sakiau, kad man nepatinka ilgi
straipsniai, daugumą tų 14, kuriuos pamatavau, jau buvau skaitęs. Arčiau
pasižiūrėjęs į juos nusprendžiau, kad man nėra pernelyg svarbu straipsnio
ilgis, jeigu man straipsnis yra įdomus. Blogiausia, bent man, kai straipsnis
yra ilgas ir neįdomus. Kartais neįdomu gali būti todėl, kad straipsnyje ap-
rašoma informacija skaitytojui jau yra žinoma iš anksčiau. Aišku, yra spau-
dos bendradarbių, kurie ilgų straipsnių nerašo, bet vis tiek jie man nėra
įdomūs.

Dar žodelis apie mūsų spaudoje pasikartojančius tuos pačius žmonių,
renginių ar įvykių aprašymus. Tai sakydamas galvoje neturiu informaci-
nio pobūdžio pranešimų. Jau anksčiau aš tai pavadinau ,,kalkiniu žurna-
lizmu”. Kalkinis popierius šiais laikais nebenaudojamas, bet to paties raši-
nio padauginimas kitais būdais ir jo išsiuntinėjimas keliems laikraščiams
vadintinas ,,kalkiniu žurnalizmu”.

Man vis dar patinka norvegų posakis, kad visiems reikia mokytis ma-
žiau kalbėti (ar rašyti) ir daugiau pasakyti. Kartais tai lengviau pasakyti
(parašyti), negu padaryti. Tad kviečiu gerbiamus skaitytojus prisijungti į
jau pradėtą nuomonių apsikeitimą dėl ,,Draugo” straipsnių apimties, tu-
rinio bei jų ilgio. Tik rašydami nerašykite tiek daug, kaip aš.

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.

MYKOLAS DRUNGA

Šią Vakarų spaudos apžvalgą vėl
skirsime vienai šiuo metu itin dažnai
komentuojamai temai. Ji europinė,
opi, sunkiai sprendžiama. Ką daryti
su čigonais arba, kaip jie save vadina,
romais? Gal labiausiai pusiausvyrą
išlaikantį komentarą šia tema paskel-
bė Nyderlandų sostinės laikraštis.
Nuo jo ir pradėsime.

„Kas į argumentaciją įveda nacių
nusikaltimus, sudrumsčia žvilgsnį į
romų problemą”, rašo Amsterdamo
„Volkskrant” ir tęsia: „Juk kalba
eina apie tautinę grupę, kuri Rytų
Europoje diskriminuojama nuo am-
žių, bet ji ir Vakarų Europoje vos vos
įglaudžiama. Vakarų šalių vyriausy-
bių bandymai romus įglausti į visuo-
menę nebuvo labai sėkmingi. Tačiau
būtų per paprasta tai suvesti vien į
politikos nesugebėjimą. Patys čigonai
taip pat atsako už savo atskirtumą.
Jie stipriai laikosi savo kultūros ir
paprastai nerodo polinkio prisitaikyti
prie tų šalių, kuriose gyvena, taisyk-
lių ir papročių. Tačiau ištrėmimai
nėra teisingas atsakymas. Kiekvienas
Europos Sąjungos pilietis turi teisę
būti traktuojamas kaip individualus
asmuo.” Taip rašo Olandijos „Volks-
krant” arba, lietuviškai išvertus,
„liaudies laikraštis”, anksčiau buvęs
oficialiai katalikiškas, bet dabar
mažiau pabrėžiantis tikėjimą, o dau-
giau – visuomeninę sąžinę.

Įdomu, kad čigonų teises užstoja
ne tik ar ne tiek kairiųjų spauda, bet
taip pat, o gal ypač – dešiniųjų. Štai
Šiaurės Vokietijos dienraštis „Welt”
negali atsistebėti jog „būtent Pran-
cūzija, žmogaus teisių tėvynė, žmogų
niekinančiu būdu išvarė romus. Tai
įvyko pastarosiomis savaitėmis, ir
galima tik įsivaizduoti, kas būtų da-
ręsi Vokietijoje ir Europos Sąjungoje,
jei visa tai būtų vykę čia, atsimenant,
kad, nacionalsocialistams valdant,
buvo išžudyta šimtas tūkstančių čigo-
nų. Net jei prezidentas N. Sarkozy
kliaujasi susitarimais su Rumunija,
jis paliečia kelis ES moralinius pama-
tus, laisvą apsisprendimą ir laisvo
kilnojimosi teisę. N. Sarkozy išvaro
nelegaliose stovyklose gyvenančius
romus, nors jis žino, kad jie, keliau-
janti tauta, yra kelių ES šalių pilie-
čiai ir keliaus ten, kur nori”.

Dar griežčiau pasisako Madrido
konservatorių dienraštis „Mundo”.
Jo žodžiais, „Prancūzijos prezidentas
N. Sarkozy praranda savitvardą ir
protą. Reaguodamas į ES komisarės
Viviane Reding kritiką jis apgailėtinu
būdu griebėsi netinkamo tono. Taip,
jos palyginimas su deportacijomis
nacių laikais buvo labai netinkamas.
Tačiau vienu klausimu V. Reding turi
tiesos: N. Sarkozy vyriausybė prak-
tikuoja kolektyvinio išvarymo poli-
tiką, kuri ne tik priešiška svetim-
šaliams, bet ir pažeidžia ES teisę”, –
rašė Ispanijos sostinės dienraštis.

Nevyniojo žodžių į vatą ir Vienos
dienraštis „Standard”: „būdas, ku-
riuo Prancūzijos valdžia elgiasi su
čigonais, turi nedviprasmišką rasis-
tinį atspalvį. Į romus žiūrima kitaip
negu į kitus Europos Sąjungos pilie-
čius būtent dėl to, kad jie čigonai. Tai
kliudo pačius ES pagrindus”, – teigė

Austrijos sostinės kairiųjų liberalų
dienraštis.

Nenuostabu, jog ir Paryžiaus
nepriklausomų kairiųjų dienraštis
„Liberation” smerkė savo šalies pre-
zidentą: „Nicolas Sarkozy per vieną
vasarą tapo tokiu prezidentu, kuris
nusižengia visiems Europos Sąjungos
principams. Jo agresyvi vidaus sau-
gumo politika atsigręžia prieš jį patį
tarsi bumerangas.”

Frankfurto centro dešiniųjų laik-
raščio „Allgemeine” nuomone, N.
Sarkozy, kurio partija prastai pasiro-
dė per regioninius rinkimus kovo
mėnesį, „dabar sustiprintai verbuoja
kraštutinės dešinės rinkėjus. Šitą
verbavimą grindžia prisipažinimas,
kad jam netinka būti visus sutaikan-
čiu tėvynės tėvu, kuriam balsus ga-
lėtų atiduoti ir kairieji.

Romų krizė galų gale yra pamoka
apie Sarkozy metodo silpnumus.
Nicolas Sarkozy – lekiantis preziden-
tas, skubantis nuo vieno karšto taško
prie kito. Tai žiniasklaidos akimirkos
žmogus, rampos šviesos oportunistas.
Bet šitas metodas jau išsikvėpė”.

Kitaip mano Baden-Badene lei-
džiamas dienraštis „Badisches Tag-
blatt”. Gali būti, kad jo šiurkštus
elgesys daugeliui prancūzų patiks,
nes jie „matys, kad Eliziejaus rū-
muose sėdi vyras, kuris rimtai žiūri į
mažo žmogelio bėdas ir būtent bėdos
atveju į švarinimo darbą paleidžia
geležinę šluotą. Galima daryti ir
prielaidą, kad N. Sarkozy į garbę išeis
ir jam kliuvęs smarkus Europos Ko-
misijos pabarimas. Tik taip įmanoma
paaiškinti jo nemandagią, nediplo-
matišką, netgi neprancūzišką reakci-
ją”.

Pasak Strasbūro dienraščio
„Dernieres Nouvelles d`Alsace”,
„išvaikyti nelegalias stovyklas, ku-
rios prasižengia nuosavybės teisėms
ir sanitarinėms normoms, tai dar
savaime nereiškia pažeisti Europos
įstatymų. Šia prasme Prancūzija
nenusikalto. Tačiau svarbu, kaip tai
daroma. Tikrai ne padarant mažumą
atpirkimo ožiu”.

Šveicarijos dienraštis „Tages-
Anzeiger” čia regi ir Europos Sąjun-
gos kaltę. Jis klausia: „Kodėl čigonai
nori į Prancūziją, Italiją ar Ispaniją?
Rumunijoje, Bulgarijoje, Slovakijoje,
Vengrijoje juos išskiria, diskriminuo-
ja, ir tai ne nuo vakar. Jie yra didieji
pralaimėtojai pasibaigus komunistų
epochai Rytų Europoje. Naujosios
šalys narės iš Briuselio sulaukė daug
milijardų, kad pakliūtų į Europos Są-
jungą. Tik mikroskopiškai maža
europietiškųjų pinigų dalis buvo
panaudota čigonų įglaudimui. Gatvių
tiesimas ten buvo daug populiaresnis.
Būtų buvusi Europos Komisijos pa-
reiga Rumunijai arba Bulgarijai pa-
kankamai anksti priminti jų atsa-
komybę dėl savo bendrapiliečių”, –
rašė Ciuricho laikraštis.

Lrt.lt

Mykolas Drunga – JAV lietuvių ir
Lietuvos žurnalistas, visuomenės vei-
kėjas. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba
Lietuvoje, yra Išeivijos studijų centro,
Lietuvos radijo bendradarbis.

EUROPA IR ČIGONAI
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CENTRINIS NEW JERSEY, NJ

Mažoji „Lietuvėlė” Amerikoje
RASA MILIÙTÈ

Nustūmęs vasaros karščius, ru-
deniškais žiedais pasidabinęs, rug-
sėjis šiemet ypač džiugiai pasitiko
Centrinio New Jersey Lietuvių Ben-
druomenę. Rugsėjo 4-ąją 38 lietuviu-
kai, lydimi tėvelių, senelių ir kaimy-
nų, susirinko Estų namuose, Jack-
son, NJ, į didelę šventę – naujos litua-
nistinės mokyklėlės „Lietuvėlė” ati-
darymą. Ne tik Centrinio New Jersey
lietuviai juos pasveikinti skubėjo, bet
ir svečiai iš toliau savo palaikymą bei
palinkėjimus išsakyti atvyko. Net
gamta džiaugėsi šia ypatinga diena,
augalotų medžių apsuptyje dovano-
dama giedrą dangų, saulutės šypseną
bei lengvu vėjo dvelksmu gaivin-
dama.

Lietuvišką rugsėjį priminė aikš-
tėje pabarstyti spalvingi klevo lapai, o
vaikiškas klegesys bei šypsenos vei-
duose ne vienam pažadino vaikystės
mokyklinių dienų atsiminimus, kai
daugelis iš mūsų, dabar jau suau-
gusių, dar Lietuvoje gyvendami į kla-
ses skubėjome...

Šventė prasidėjo Lietuvos, Es-
tijos ir Amerikos valstybinių vėliavų
plazdėjimu, nešamų per aikštę ir
lydimų būsimų mokinukų bei moky-
tojų. Trys vėliavos – simboliai trijų
šalių ir skirtingų tautų, kurių keliai
čia susipynė. Lietuviai, kuriantys
gyvenimus svečioje šalyje Amerikoje,
neturėdami šiame Centrinio New
Jersey regione savo susibūrimo namų
nei lietuviškos bažnyčios, susidrau-
gavę su Amerikos estais, po Estų na-
mų stogu įkūrė lietuvišką mokyklą.

* * *
Suskambo kanklių stygos ir

kepures susirinkusiems kėlė grakš-
čiosios „Kepurinės” šokėjos.

„Mažoji ‘Lietuvėlė’ jau Ameriko-
je!” – tokiais žodžiais mokyklos orga-
nizatorė ir vadovė Auksė Motto pa-
skelbė iškilmių pradžią, visus pasvei-
kindama ir kviesdama Tautiškai gies-
mei. „Vardan tos Lietuvos vienybė te-
žydi!” – labai prasmingai nuskambėjo
paskutinės himno eilutės, jaudulį su-
kėlusios ne vienam šventės dalyviui.
Bendruomenės lietuvių susitelkimas
mokyklėlės įkūrimo sumanymą pa-
vertė tikrove. Juk tik vienybėje susi-
būrę lietuviai savo darbu, idėjomis,
parama ir geranoriškumu per tokį
trumpą laiką – vos penketą mėnesių –
įgyvendino tai, apie ką iki šiol ne re-

tas čia gyvendamas tik pamąstydavo.
Bendrijos lietuviai vieningai triūsė,
dalyvavo talkose Estų namuose, pel-
nydami estų pagarbą. Tos draugystės
ir savitarpio supratimo pasekmė – su-
sitarimas dėl mokyklėlės po Estų na-
mų stogu. Auksarankiai bendruo-
menės vyrai ir darbščios moterys at-
naujino apleistas patalpas, savo lėšas
ir laiką aukodami, kad mokinukams
būtų jauku ir šviesu. Svarbiausią
darbą nuveikė mokyklos vadovė A.
Motto. Ji rinko informaciją apie mo-
kyklos steigimo sąlygas, rūpinosi vi-
sais formalumais, taip pat mokytojų
būrį subūrė bei nepavargo ragindama
tėvelius, kad savo atžalas paskatintų
mokytis lietuviško žodžio.

Nuskambėjus Tautiškai giesmei,
susirinkusius pasveikino Loreta Ga-
rretson, mokinių tėvelių atstovė, ci-
tuodama persų filosofo Rumi žodžius:
,,Tegul meilė jumyse tampa tuo, ką
jūs darote. Yra šimtai būdų parklupti
ir pabučiuoti žemę.”

Garbės svečias kunigas Petras

Burkauskas iš Philadelphia Šv. And-
rejaus bažnyčios linkėjo sėkmės
„Lietuvėlei” ir kvietė visus bendrai
maldai bei nepamiršti Dievo, kurio
valioje mūsų visų kasdienybė, pasie-
kimai ir ateinanti diena. Patirtimi
vykdant A. P. P. L. E švietimo progra-
mą Lietuvoje, dalijosi ilgus metus
Amerikoje pedagoginį darbą dirbusi
Vida Lanys-Anton, A. P. P. L. E pro-
gramos koordinatorė. Ji pastebėjo,

jog šiuolaikiškas mokymas ir moki-
nių ugdymas turėtų būti pagrįstas
vaikų sudominimo principu, kad ma-
žieji besimokydami nejaustų prievar-
tos. Linkėjo atrasti raktą į vaikų šir-

dis mokytojoms, pažadėdama dalintis
savo patyrimu.

Nuotaikingai nuskambėjo Jono
Vytauto Dunčios, svečio iš Philadelp-
hia palinkėjimai. Gimęs Amerikoje,
prisiminęs savo patirtį lietuvių kal-
bos besimokant, vaikučius paragino
stengtis protėvių kalbą pamilti, nesi-
gailint savaitgalių žaidimus iškeisti į
lietuvišką knygelę ir lietuviškai kal-
bančius draugus mokykloje. ,,Dabar

madinga būti pasaulio piliečiais, ta-
čiau jeigu tautos supanašės, nesaugos
gimtosios kalbos ir savo tautiškumo,
pasaulis pasidarys labai neįdomus ir
pilkas”, – sakė svečias.

,,O viskas prasidėjo nuo merginų
vakarėlių…” – mokyklos atsiradimo
istoriją priminė susirinkusiems Linas
Pileckis, mokyklos tėvų komiteto pir-
mininkas. Tikrai, sumanymas įkurti
mokyklą gimė Lietuvių Bendruome-
nės moterų vakaronių pokalbiuose.
Ne viena mama pasvajodavo, jog gera
būtų turėti lituanistinę mokyklą čia,
vietoje, kad nereikėtų vežioti savait-
galiais vaikų į Philadelphia ar Eli-
zabeth mokyklėles, kurios yra ne taip
jau arti ir atima daug brangaus laiko
tėveliams, o tolimos kelionės vargina
vaikučius.

Mokiniams – eiti pažinimo keliu,
siekti minties šviesos, mokytojų ko-
lektyvui ištvermės ir neprarasti entu-
ziazmo Bendruomenės vardu palin-
kėjo šių eilučių autorė, o tėvelius pa-
kvietė šeimoje ugdyti lietuviškumą ir
puoselėti lietuvių kalbą, nes tik šei-
ma yra tautos gyvybė ir be tėvų pa-
galbos mokytojai netaps visagaliais.

Nors jau Centrinio New Jersey
LB yra suteikusi paramą mokyklai,
atliekant patalpų atnaujinimo dar-
bus, šventės proga rado galimybę dar
skirti praėjusių švenčių metu neleng-
vai uždirbtų lėšų mokyklos įkurtu-
vėms. V. Latvys, Bendruomenės val-
dybos narys, ,,Lietuvėlei” nuo bendri-
jos įteikė paramos čekį. Mokyklėlės
iždą papildys ir ,,Ventus Autocenter”
piniginė auka, įteikta mokyklėlės ati-
darymo proga. Net ,,geroji fėja” apsi-

Net patys mažiausieji deklamavo eilėraštukus lietuviškai.

Mama Pelėda su pelėdžiukais vaidinant spektaklį ,,Tuoj ir rytoj”. ,,O viskas prasidėjo nuo merginų vakarėlių…” – mokyklos atsiradimo istoriją
priminė susirinkusiems Linas Pileckis, mokyklos tėvų komiteto pirmininkas.

Naują lituanistinę Centrinio New Jersey, NJ mokyklėlę ,,Lietuvėlė” palaimi-
no kun. Petras Burkauskas.
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,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis;
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!

www.draugas.org

Sekmadienio, rugpjūčio 22 die-
nos, rytas mus pasveikino pilku dan-
gumi, o niūrūs debesys nežadėjo gra-
žios dienos. Tačiau Reginos Petrutie-
nės, JAV LB Cape Cod apylinkės pir-
mininkės, sodelyje jau buvo paruoš-
tos palapinės, gražiai išrikiuoti stalai
su kėdėmis. Kažin ar vyresnio am-
žiaus pensininkai neišsigąs nepalan-
kaus oro ir pasiryš po pietų ateiti į
gegužinę?

Maloniai nustebinta Regina
džiaugėsi, kai pirmą valandą pradėjo
rinktis žmonės, nešini skaniai pa-
ruoštais patiekalais ir dovanėlėmis
loterijai. O gi susirinko beveik pusė
šimto žmonių, tarp kurių buvo apy-
linkės narių bei jų svečių. Įprasta
vasaros šventė vis tiek įvyko mūsų
apylinkėje.

Kaip niekada, šeimininkės pasis-
tengė ir sunešė labai įvairaus maisto.
Stalai lūžo nuo kugelių, dešrų su
kopūstais, mišrainių, salotų, dar-
žovių bei daugybės saldesnių skanės-
tų. Agimantas Gustaitis parūpino
šaltų, gaivių gėrimų, kas norėjo, atsi-
nešė vyno ar alaus. Buvo užvirtas
didelis kavos indas, vanduo arba-
tai, jeigu kas pavalgęs užsimanytų

prie deserto išgerti puodelį kavos ar
arbatos.

Dalyviai džiaugėsi, jog nebuvo
per karšta ir nespigino saulė, tačiau
apie trečią valandą pradėjo kristi
lengvas lietutis. Stalas, apkrautas do-
vanomis loterijai, buvo greit nuga-
bentas į garažą. Daug kas pasistatę
kėdes patogiai ten jau sėdėjo. Trūko
vietos garaže, tad kiti nuo lietaus
slėpėsi po palapinėmis. Algimantas,
vedęs loteriją, turėjo lakstyti tarp ga-
raže esančių ir lauke sėdinčių, kai
skaitė ištrauktų bilietų numerius.
Jam padėjo Aurelija, įteikdama lai-
mėjusiems dovanėles. Daug kam lai-
mės nestigo, ne vienas važiavo namo
netuščiomis. Lyg susitarus, lietus
sustojo lyti baigus loteriją.

Popietei įpusėjus, atėjo laikas
traukti namo. Smagiai pabendravę,
skaniai pavalgę Cape Cod apylinkės
,,piknikautojai” skirstėsi linkėdami
vieni kitiems gražaus artėjančio
rudenėlio. Dalyviai nesigailėjo, jog
buvo drąsūs ir atvyko, o apylinkės
valdyba džiaugėsi pasisekusia gegu-
žine.

Paruošė Aurelija Borges

JAV LB Cape Cod apylinkės
gegužinė-piknikas

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Stalai lūžo nuo kugelių, dešrų su kopūstais, mišrainių, salotų, daržovių bei
daugybės saldesnių skanėstų.

lankė šią dieną. Ją įkūnijusi Loreta
Balčaitienė apdovanojo moterišką
mokytojų kolektyvą asmeninėmis
dovanėlėmis, palinkėdama joms išlik-
ti ne tik stiprioms mokslo metais, bet
ir moteriškai žavioms. Mokyklai
aukojo ne vienas bendruomenės lie-
tuvis.

* * *
Po sveikinimų ir svečių prakalbų

mažieji džiugino nuostabiu koncer-
tėliu. Mokytojos Auksė Motto, Vio-
leta Kondrotienė, Rasa Lukošienė,
Onutė Stučkienė, Eglutė Antušaitė-
Vitkauskas nepagailėjo laiko ir ener-
gijos, ruošiant vaikučius pasirody-
mui. Net patys mažiausi, gimę jau
čia, Amerikoje, deklamavo eilėraš-
tukus lietuviškai, savo nuoširdumu
pavergdami žiūrovų širdis.

Muzikos mokytojai Violetai Kun-
drotienei akompanuojant vaikų cho-
ras padainavo ir lietuviškas daineles,
o po to į aikštės vidurį ,,atskrido”
mama Pelėda su pelėdžiukais: vy-
resnės mergaitės Ainutė Balčaitytė ir
Kamilė Lukošiūtė talkino mažie-
siems, vaidinant spektakliuką ,,Tuoj
ir rytoj”. Nereikia atidėti rytojui to,
ką galima ir reikia padaryti šiandien
– pagrindinė vaidinimo mintis labai
prasminga ne tik vaikams, bet ir
mums, vyresniems lietuviams. Nega-
lime laukti, kol mūsų jaunoji karta
suaugs ir apsispręs dėl savo pasirin-
kimo. Jau šiandien turime rūpintis,
kad mūsų vaikai užaugtų tikrais lie-
tuviais, mūsų pareiga skiepyti jų pa-
triotiškumą ir tautinę savimonę.

Po koncertėlio vaikų laukė dova-
nėlės nuo Centrinio New Jersey LB –
rašymo ir piešimo priemonių rinki-
nėliai, kuriuos vaikams dalijo Jūratė
Jakonytė ir Ingrida Šeduikis. Vai-
kų šurmuliu alsavo visa aikštė, o
džiaugsmingas jaudulys tiesiog tvyro-

jo ore, kada mokytojoms buvo do-
vanojamos spalvingų žiedų puokštės.

* * *
Gėlių glėbiu nešina ,,Lietuvėlės”

vadovė A. Motto pakvietė visus prie
mokyklos svarbiausiai iškilmių aki-
mirkai – peržengti mokyklos slenkstį.
Susikaupėme maldai. Aukščiausiojo
globos ir malonės prašė kunigas Pet-
ras, laimindamas mokyklėlę, būsi-
mus mokinukus ir visus susirinku-
sius. Garbiam svečiui buvo suteikta
privilegija perkirpti juostą – sim-
boliškai atverti duris į mažąją ,,Lie-
tuvėlę”. Ir mokinukai, ir svečiai su-
gužėjo vidun į šventiškai papuoštas,
dar dažais kvepiančias klases. Šventė
baigėsi gardžiomis vaišėmis, kurias
išradingai paruošė vaikučių mamy-
tės.

Įspūdingas ir gražus renginys!
Bet tai tik pradžia. Laukia nelengvas
darbas ne tik mokytojų, bet ir visų
mūsų Bendruomenės lietuvių. Kad
mokyklėlė neišnyktų ir dar ilgai gy-
vuotų, reikia ne tik lėšų, kurių labai
trūksta vadovėliams ir mokymo prie-
monėms, bet ir visų mūsų pastangų
bei vienybės. Kviečiame visus parem-
ti naują šviesos ir pažinimo židinėlį.
Tik nuo mūsų visų priklausys, ar ma-
žoji ,,Lietuvėlė” taps lietuvybės švy-
turiu Amerikos žemėje, ar pateisins
ir garsins gimtosios žemės Lietuvos
vardą, mūsų protėvių šlovę. Jaunoji
karta – mūsų ateitis ir tautos išlikimo
sąlyga. Tik nuo mūsų priklauso, ar
tose mažose širdutėse užsiliepsnos
meilė Lietuvai ir lietuviškai kalbai.

Norintys paremti lituanistinę
mokyklą ,,Lietuvėlė” prašome siųsti
aukas adresu:

Lithuanian Educational Council
of The US, ,,Lietuvele” Lithuanian
School, 3016 Stowe Ln., Mahwah NJ
07430-3498.

CAPE COD, MA

Atkelta iš 2 psl. su lietuviškomis
tradicijomis, puošiant eglutė bei, kad
‘Lietuvos laisvės šviesos yra sovietų
aptemdytos’. Tradicija taip puošti
kalėdinę eglutę išsilaikė ir iki šių
dienų.

Tapusiai Garbės generaline kon-
sule J. Daužvardienei nebuvo sudė-
tinga įeiti į Čikagos Diplomatinio
korpuso ‘Šeimą’. Jos iki tol plėtota
aktyvi lietuviška veikla visuomenėje
buvo gerai žinoma. ‘Didesnę savo
gyvenimo dalį paskyriau Lietuvai...
Esu skatinama daugiau darbuotis...
A. a. Petras man davė vieną palikimą
– savo darbą ir aš apsiėmiau jį vyk-
dyti tą jo palikimą’ ”, – teigė Garbės
generalinė konsulė savo 75 metų ju-
biliejaus proga. Jos, kaip oficialios
nepriklausomos Lietuvos atstovės,
darbas buvo nuolatos palaikyti gyvą
Lietuvos vardą ir kelti Baltijos kraš-
tų suverenumo klausimą diploma-
tinio korpuso, politikų, Čikagos vi-
suomenės susitikimuose, įvairaus po-

būdžio renginiuose bei Lietuvai at-
mintinų dienų minėjimuose. Dėl silp-
nos sveikatos J. Daužvardienė jau
1983 m. rašė Lietuvos atstovui Va-
šingtone dr. S. A. Bačkiui, kad teks
pasitraukti iš pareigų. Tuometinė
Garbės vicekonsulė M. Krauchu-
nienė dėl rimtų asmeninių priežasčių
negalėjo perimti Garbės generalinės
konsulės pareigų. 1986 m. gruodžio 3
d. naujuoju Garbės generaliniu kon-
sulu paskyrus V. Kleizą, J. Daužvar-
dienė oficialiai pasitraukė iš pareigų.
(Ištrauka iš „Lietuvos konsulatas
Čikagoje 1924–2004 metais”; Laury-
nas Jonušauskas/Vaclovas Kleiza).

J. Daužvardienė ir šiandien
mums išlieka gyvu pavyzdžiu bei
paskatinimu, kaip galima mylėti ir
aukotis savo tėvų kraštui, nes ji pati
buvo gimusi šioje šalyje ir Lietuvos
niekad nematė. Visą savo gyvenimą
pašventusi Lietuvai, J. Daužvardienė
išlieka viena iš šviesiausių asmenybių
Amerikos lietuvių istorijoje.

20 metų be Juzės Daužvardienės

Dalyviai nesigailėjo, jog buvo drąsūs ir atvyko, o apylinkės valdyba džiaugėsi
pasisekusia gegužine. Aurelijos Borges nuotraukos
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Vilnius, rugsėjo 21 d. (ELTA) –
Nuo kitų metų gegužės atveriama Vo-
kietijos darbo rinka suteiks Lietuvos
piliečiams naujų darbo paieškos gali-
mybių. Tai gali sukelti naują emigra-
cijos iš Lietuvos bangą, išviliosiančią
dar daugiau darbingų kvalifikuotų
žmonių.

Nuo kitų metų gegužės Vokietija
planuoja panaikinti apribojimus dar-
bo jėgos judėjimui iš naujųjų Europos
Sąjungos (ES) narių, tarp jų ir Lietu-
vos. Vokietijos valdžia, spaudžiama
stiprių vietos profesinių sąjungų ir vi-
suomenės, pasinaudojo ilgiausiu ES
dokumentuose numatytu terminu,
leidžiančiu saugoti savo darbo rinką
iki 2011 metų.

Dabar Lietuvos specialistai ir
darbdaviai nerimauja, kad pasiturin-
ti ir palyginti netoli esanti valstybė
gali tapti naujos emigracijos bangos
taikiniu, iš Lietuvos iššluosiančiu dar
gausesnį būrį darbingų gyventojų,
nepajėgiančių pakankamai užsidirbti
tėvynėje.

Iki šiol daugiausia Lietuvos pi-
liečių emigravo į Didžiąją Britaniją,
Airiją ir Ispaniją, o pagal emigracijos
apimtis, skaičiuojant tūkstančiui gy-
ventojų, Lietuva pastarąjį dešimtme-
tį pirmavo tarp visų ES šalių.

,,Didelės Vokietijos darbo rinkos
atvėrimas Rytų Europos šalių pilie-
čiams tikrai turės įtakos Lietuvos
darbo rinkai. Viena vertus, žmonėms
atsiveria galimybės gauti darbo, kita
vertus, mūsų šalies įmonės susidurs
su mažėjančia darbo jėgos pasiūla.
Statybų sritis bus vienas pažeidžia-
miausių, nes statybose dirba ir daug

mažiau kvalifikuotos darbo jėgos, ku-
ri linkusi migruoti, ieškoti geresnių
darbo pasiūlymų”, – įsitikinęs staty-
bos ir nekilnojamojo turto valdymo
bendrovės ,,Vėtrūna” atstovas spau-
dai Paulius Tamulionis. Pasak jo, jau
dabar jaučiamas kvalifikuotų darbi-
ninkų trūkumas, nes per sunkmetį
daugelis arba susirado kitą darbą, ar-
ba emigravo į tradiciškai populiarias
tarp ieškančiųjų darbo šalis – Airiją,
Angliją, Skandinavijos valstybes. Jei
darbo jėgai atsivers sienos ir į Vokie-
tiją, užsienin plūstelės dar daugiau
darbininkų, kurių reikės Lietuvoje.

P. Tamulionio nuomone, ateityje
statybų bendrovės turės dvi išeitis –
didinti atlyginimus ir kitomis prie-
monėmis motyvuoti, kad žmonės lik-
tų Lietuvoje, arba įsivežti darbuotojų
iš gretimos Baltarusijos bei kitų vals-
tybių, kaip tai buvo daroma per staty-
bų pakilimą 2007 metais.

Vokietijos darbo rinkos atvėri-
mas nedžiugina ir vežėjų automobi-
liais. Šis verslas palengva atsigauna,
bet jie sako dar negalį mokėti vairuo-
tojams tokių didelių atlyginimų kaip
pakilimo laikais.

,,Jau ir dabar vežėjams labai
trūksta reikalingą kvalifikaciją turin-
čių vairuotojų – emigracijos pasek-
mes įmonės pajuto dar praėjusių me-
tų pabaigoje, kai pervežimų verslas
pradėjo judėti. O galimybė dirbti Vo-
kietijos rinkoje padėtį gali dar paaš-
trinti, išvilioti paskutinius vairuoto-
jus”, – sakė vežėjų automobiliais są-
jungos ,,Linava” viceprezidentas Jo-
nas Grybauskas.

Vokietijos darbo rinkos atv∂rimas
gali paskatinti naujâ emigracijâ

Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) –
Rokiškyje dar šią savaitę ant namo,
kuriame gimė prezidentas Algirdas
Brazauskas, turėtų atsirasti atmini-
mo lenta, o Kaišiadorys velionio pre-
zidento vardą rugsėjo pabaigoje pla-
nuoja suteikti miesto parkui. A. Bra-
zausko atminimą įamžinti žada ne
tik prezidento vaikystės miestai. Ma-
žeikiuose taryba turėtų svarstyti, ar
prezidento vardą suteikti šalia kul-
tūros centro esančiai aikštei ar pa-
tiems kultūros centro rūmams.

Kaip sakė Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Aloyzas Jočys, atmini-
mo lenta jau pagaminta, tačiau Ro-
kiškio krašto garbės piliečiu paskelb-
to A. Brazausko atminimo įamžinimo

siūlymui dar turės pritarti savivaldy-
bės taryba. Atminimo lenta, tarybai
pritarus, būtų pakabinta ant Laisvės
gatvėje esančio namo, kuriame gimė
prezidentas.

Tuo metu Kaišiadoryse, kur A.
Brazauskas lankė mokyklą, planuoja-
ma prezidento vardu pavadinti su ra-
jono A. Brazausko gimnazija besiri-
bojantį parką. Kaišiadorių savivaldy-
bės taryboje socialdemokratams at-
stovaujantis Albinas Anužis sakė,
kad parke ,,ateityje galbūt turėtų at-
sirasti ir paminklas prezidentui”.

Pirmasis tiesiogiai išrinktas Lie-
tuvos prezidentas A. Brazauskas po
sunkios ligos mirė birželio 26 d. Vil-
niuje. Rugsėjo 22 d. minima jo gimi-
mo diena.

Kuriamas filmas apie emigrant¨ vaikus

Lietuva garsinama Baltarusijoje
Vilnius, rugsėjo 21 d. (DELFI.lt)

– Baltarusijos sostinėje Minske pri-
statytas albumas ,,Neregėta Lietu-
va”. Kaimyninė Baltarusija tapo še-
šioliktąja šalimi, po kurią keliauja
,,Neregėtos Lietuvos” parodos.

Paroda vyksta Nacionaliniame
dailės muziejuje, kuriame rodomi žy-
miausi Baltarusijos autorių darbai, o
fotografijos parodos čia rengiamos tik
išskirtiniais atvejais. Į renginį susi-
rinko per šimtą svečių: fotomeninin-
kai, diplomatinis korpusas, žinia-
sklaida. Paroda susilaukė išskirtinio
dėmesio ir iš Baltarusijos žiniasklai-
dos: Pirmasis TV kanalas surengė
tiesioginę interneto konferenciją ir
paruošė kelių minučių reportažą, ku-
ris buvo rodomas pagrindinėse vaka-
ro žiniose. Parodą nušvietė pagrindi-
niai Baltarusijos laikraščiai ir inter-
netinės naujienų svetainės.

Prieš atidarymą vyko spaudos
konferencija, kurioje dalyvavo Lietu-
vos ambasadorius Baltarusijoje Ed-

minas Bagdonas, muziejaus direkto-
rius Vladimir Prokopcov ir albumo
autorius Marius Jovaiša. Baltarusiai
užvertė Lietuvos ambasadorių klau-
simais apie tai, kaip lengviau galima
būtų gauti Lietuvos vizą ir atvykti
pamatyti Lietuvą savo akimis. Paro-
dos atidaryme kalbėjęs Baltarusijos
kultūros ministro pirmasis pavaduo-
tojas Vladimir Karačevsky stebėjosi
ypatingai aukšta parodos kokybe ir
ypač videofilmu ,,Marso kanjonai”,
kuris buvo parodytas dideliame ekra-
ne visiems atidarymo dalyviams.

Albumo autorius M. Jovaiša sa-
kė, kad sumanymas surengti parodą
Baltarusijoje kilo jau seniai, tačiau
tik dabar pavyko gauti garsią galeri-
ją. ,,Dabar belieka surengti parodą
Rusijoje, ir artimiausi kaimynai bus ap-
lankyti”, – dėstė planus M. Jovaiša.

Iki Baltarusijos, ,,Neregėtos Lie-
tuvos” parodos buvo surengtos dar
penkiolikoje pasaulio valstybių.

Migracijos apribojimai kenkia
Britanijos ekonomikai

Anglijos lietuviai siekia gauti JK pasâ

Vilnius, rugsėjo 21 d. (DELFI.lt)
– Didžiosios Britanijos vyriausybės
migracijos ribojimo politika kenkia
šalies ekonomikai, neseniai duotame
interviu pareiškė šalies verslo sekre-
torius Vince Cable.

Prieštaraudamas vyriausybės po-
litikai V. Cable įtakingam finansų
dienraščiui „The Financial Times”
duotame interviu sakė, kad turi duo-
menų apie visą pluoštą bendrovių,
kurios perkelia verslą į užsienio šalis,
nes negali gauti vizų savo darbuoto-
jams.

„Britanijos ekonomikai daroma
didžiulė žala”, – sakė sekretorius, tu-
rėdamas omenyje investicinės banki-
ninkystės, farmacijos ir inžinerijos
bendoves.

Ilgalaikis imigrantų iš Europos

Sąjungai nepriklausančių šalių srau-
to ribojimas Didžiojoje Britanijoje įsi-
galios nuo ateinančių metų balan-
džio. Kol kas valdžia ėmėsi laikinų ri-
bojančių priemonių, siekdama už-
kirsti kelią „paskutinės minutės vizų
pateikimui, kol dar galioja senoji
tvarka”.

Remiantis šių metų liepą įvesto-
mis priemonėmis, iki 2011 m. balan-
džio į Jungtinę Karalystę leidžiama
atvykti iki 18,700 kvalifikuotų dar-
buotojų, kurie gavo pasiūlymą dirbti
Britanijoje, taip pat 5,400 žmonių be
darbo pasiūlymų.

V. Cable nuomonei pritaria ir
darbdavių organizacija CBI. Jos teigi-
mu, tokios valdžios priemonės kelia
didelių problemų tarptautinėms bend-
rovėms, veikiančioms Londone.

Vilnius, rugsėjo 21 d. (ELTA) –
Kino režisierė Jūratė Samulionytė
pradėjo kurti naują filmą – dramą
„Laikinai”. Tai trumpametražė juos-
ta apie tėvų emigrantų Lietuvoje pa-
liktus vaikus. Motinos vaidmenį at-
lieka aktorė Eglė Mikulionytė. Filmą
iš dalies finansuoja Kultūros rėmimo
fondas.

Rugsėjį J. Samulionytė baigė fil-
muoti apie Vilniaus Šnipiškių rajoną
pasakojantį dokumentinį filmą „Šan-
xai banzai” („Vilniaus šanchajus”),
kurio premjera įvyks rugsėjo 29 d. 7-
ajame Vilniaus dokumentinių filmų
festivalyje. 27-erių metų režisierė
2008 metais gavo „Sidabrinę gervę”
už trumpametražį filmą „Nerutina”.

Vilnius, rugsėjo 21 d. (DELFI.lt)
– Lietuva niekaip nesiryžta įteisinti
dvigubos pilietybės. Bet vis daugiau
Anglijos lietuvių nepaiso grėsmės ne-
tekti Lietuvos pilietybės ir siekia gau-
ti Jungtinės Karalystės pasą.

Pagal Jungtinės Karalystės įsta-
tymus, penkerius metus joje dirbęs ar
studijavęs Europos Sąjungos pilietis
gali prašyti jos pilietybės. Tiesa, jis
turi būti ir nuolat joje gyvenęs. Žino-
ma, galimos atostogos, tačiau keli
mėnesiai be darbo ar studijų nutrau-
kimas tą galimybę nubrauktų. Nuo-
latinį buvimą šalyje reikia įrodyti pa-
teikiant studijų patvirtinimo doku-
mentus, ten įgytus diplomus, darbo

sutartis, algalapius, banko išklotines.
Visa tai su lietuvišku pasu ir užpil-
dyta prašymo forma siunčiama į
„Home Office” atstovybę. Visi doku-
mentai turi būti originalai, kopijos
nepriimamos. Jei jie tvarkingi, po 4–6
mėnesių gaunamas teigiamas atsa-
kymas dėl „Permanent Residence”,
tai yra visam gyvenimui suteikto lei-
dimo gyventi JK. Gavus šį leidimą,
įgaunamos tokios pačios teisės, ku-
rias turi Britanijos piliečiai. Vėliau, iš
viso išgyvenus šalyje 6 metus (jei
žmogus susituokęs su Britanijos pi-
liečiu, reikia 3 gyvenimo šalyje me-
tų) ir atitikus keletą kitų reikalavi-
mų, galima prašyti pilietybės.

Ruošiamasi îamžinti A. Brazausko atminimâ

Baltimore, rugsėjo 21 d. (ELTA)
– Baltimore mieste (JAV) atidengtas
paminklas roko muzikos legendai

Frank Zappa. Gimtajam muzikanto
miestui bronzinį biustą padovanojo
Vilnius – Lietuvos sostinėje pamink-
las F. Zappa stovi nuo 1996 m.

Toną sverianti Vilniuje stovinčio
biusto kopija JAV pasiekė laivu dar
rugpjūtį, paminklo statymą finansa-

vo Baltimore miesto valdžia. Pa-
minko atidengimo iškilmėse dalyva-
vo Baltimore ir Vilniaus merai, muzi-
kanto našlė Gail Zappa, jo vaikai.
Taip pat vyko jo sūnaus Dweezil
Zappa koncertas.

Vienas iš projekto sumanytojų,
fotomenininkas Saulius Paukštys
kartu su dabartiniu Vilniaus rotušės
ceremonmeisteriu Sauliumi Pilinku-
mi prieš 15 metų subūrė F. Zappa ger-
bėjų klubą, kuris ir pasiūlė paminklo
atsiradimą Vilniuje. Skulptoriaus
prof. Konstantino Bogdano ir archi-
tekto Valdo Ozarinsko sukurtas bius-
tas skvere tarp Pylimo ir K. Kali-
nausko gatvių atidengtas 1996 m., o
mintis šio biusto kopiją pastatyti
Baltimore mieste kilo 2007 m.

Šįmet sukanka 70 metų nuo F.
Zappa gimimo. Per 30 savo karjeros
metų F. Zappa išgarsėjo kaip kompo-
zitorius, gitaristas, dainininkas, kino
režisierius ir satyrikas. 1993 m. mirė
nuo vėžio.

Paminklas Frank Zappa Vilniuje.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Baltimore mieste atidengtas
paminklas muzikantui F. Zappa
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VARŠUVA
Varšuvos oro uosto pasienio

tarnyba sulaikė D. Britanijos pilietį
Shaminder Puri, kai šis prašomas pa-
sieniečių atsisakė nusiimti turbaną.
Jam buvo pasiūlyta specialioje pa-
talpoje atlikti patikrinimą, bet jis at-
sisakė tai daryti ir trukdė kitiems
keleiviams pereiti kontrolę. Už tai
britui gali būti skiriama bauda.

* * *
Tarpvalstybinis aviacijos komite-

tas Maskvoje ir akredituoti prie jo
lenkų specialistai užbaigė savo
darbą, susijusį su Lenkijos preziden-
to lėktuvo prie Smolensko balandžio
10 d. avarija. Rusija perdavė Lenkijai
paskutiniuosius tyrimo dokumentus
– 10,000 puslapių.

PARYŽIUS
Prancūzijoje paskelbtas raudo-

nas – priešpaskutinis – teroristinių
išpuolių grėsmės lygis. Vidaus rei-
kalų ministras Brice Hortefeux pra-
nešė apie galimų islamistų išpuolių
viešajame transporte grėsmę. Šal-
tinių specialiosiose tarnybose duome-
nimis, neseniai į Europą, būtent į
Prancūziją, sugrįžo jauni žmonės,
kurie buvo apmokyti prie Pakistano
ir Afganistano sienos esančiose kovo-
tojų stovyklose.

VATIKANAS
Prokurorai areštavo 23 mln.

eurų iš Vatikano Banko fondų ir įtarę
banko prezidentą pinigų plovimu
suėmė jį. Oficialiai religinių reikalų
institutu (Istituto per le Opere di Re-
ligione) vadinamo banko vadovas Et-
tore Gotti Tedeschi ir dar vienas ban-
ko valdytojas yra kaltinami įstatymo,
pagal kurį bankai privalo informuoti
apie vykdomas finansines operacijas,
pažeidimu.

MASKVA
Rusijos Federacijos (RF) genera-

linė prokuratūra nusiuntė Lenkijos
institucijoms prašymą išduoti Rusi-
jos pilietį Achmed Zakajev, kad jį
būtų galima patraukti baudžiamojon
atsakomybėn ,,už sunkius ir itin sun-

kius nusikaltimus RF teritorijoje”.
Čečėnų separatistų vadovas A. Za-
kajev buvo sulaikytas Varšuvoje ir
nugabentas į prokuratūrą, bet vėliau
Varšuvos apygardos teismo sprendi-
mu paleistas. Rusija paskelbė A. Za-
kajev paiešką prieš 9 metus ir kaltina
jį dalyvavimu teroristinėje veikloje.

TAIPĖJUS
Taivano rajonuose, virš kurių

savaitgalį praslinko viesulas, buvo
uždarytos mokyklos ir biurai, o gy-
ventojai pradėjo tvarkyti savo na-
mus, kuriuos užliejo smarkių liūčių
sukelti potvyniai. Stipriausias šiais
metais regioną užklupęs viesulas
,,Fanapi” rytinei Taivano pakrantei
smogė sekmadienį, atnešdamas smar-
kias liūtis ir vėjus, kurių greitis siekė
220 km per valandą. Salos pietuose
iškrito 1,000 milimetrų kritulių.

ISLAMABADAS
Pakistanui priklausančioje Kaš-

myro dalyje į upę nukrito maždaug
30 moksleivių vežęs sunkvežimis.
Per nelaimę, įvykusią Pakistanui
priklausančios Kašmyro dalies sos-
tinėje Muzafarabade, beveik visi vai-
kai žuvo. Pareigūnams pavyko išgel-
bėti tik keturis moksleivius ir vairuo-
toją, kurie buvo sužeisti.

ATLANTA
Netoli vieno JAV Atlanta miesto

priemiesčių avariniu būdu ant auto-
mobilių kelio nutūpė nedidelis lėktu-
vas. Netrukus po nutūpimo prie jo
atvyko gelbėjimo tarnybos darbuoto-
jai. Pranešimų apie nukentėjusiuo-
sius negauta, pareiškė vietos policija.

AUSTIN
JAV Texas valstijoje esančios

Fort Bliss karinės bazės teritorijoje
ėmė šaudyti vyras, kuris sužeidė dvi
moteris. Nusikaltėlį nušovė į įvykio
vietą atvykę policijos pareigūnai. Kol
kas neaišku, ar šaulys buvo kari-
ninkas, ar civilis. Nusikaltimo prie-
žastys taip pat dar nenustatytos.

BRAZILIJA
Brazilijoje pietinėje Paranos val-

stijoje sugriuvus daliai „Quatro Pon-
tes” stadiono sėdimų vietų buvo su-
žeista 110 žmonių, iš jų 22 – sunkiai.

Švedijos rinkimû rezultatai
reiškia politinès eros pabaigâ

Washington, DC, rugsėjo 21 d.,
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama atmetė kalbas, kad dėl savo
intelektualaus stiliaus ir egzotiškos
kilmės jam sunku suprasti paprastų
amerikiečių ekonomines baimes.
Prezidento kritikai dažnai pabrėžia,
kad dėl savo intelektualaus ir
akademinio vadovavimo stiliaus, taip
pat Havajuose praleistos vaikystės
bei kelių vėlesnių metų Indonezijoje
jam sudėtinga užmegzti ryšį su
eiliniais Amerikos piliečiais.

„Manau, kai nedarbo lygis tebėra
aukštas ir žmones slegia sunkumai,
nėra svarbu, ar aš būčiau žalias, ar
rožinis. Manau, žmonės vis tiek
jaustų frustraciją, ir tai visiškai
suprantama”, – sakė B. Obama
televizijoje CNBC surengtoje disku-
sijoje ekonomikos klausimais.

Pasak B. Obama, jis mano, jog
amerikiečiai supranta, kad jį augino
tik vienas iš tėvų ir tik stipendijos
leido jam įgyti išsilavinimą, taip pat
baigti Harward teisės mokyklą.

Prezidentas, kurio Demokratų
partijai dėl lėto ekonomikos atsigavi-
mo gresia sutriuškinimas lapkritį
vyksiančiuose kadencijos vidurio rin-
kimuose į Kongresą, taip pat neigė
savo kaltę dėl JAV verslo bendruo-
menės juodinimo. „Visose savo kal-
bose aš nuolat sakiau, jog Amerika

išsiskiria tuo, kad mes turime la-
biausiai besikeičiančią laisvos rinkos
ekonomiką pasaulyje, ir tai turi būti
išlaikyta”, – pabrėžė prezidentas.

Kiek vėliau atvykęs į Philadelp-
hia Pennsylvania valstijoje paremti
demokratų kandidato į senatoriaus
pareigas, B. Obama taip pat sakė, kad
daug kritikų lūkesčių dėl jo admi-
nistracijos pasiekimų gali būti tiesiog
neįvykdomi.

Kai kurie demokratų kritikai
bamba, kad „priimtame sveikatos ap-
saugos plane nėra valstybinio drau-
dimo galimybės”, sakė B. Obama. Jie
taip pat niurzga, kad „užbaigtas ka-
ras Irake, bet dar ne visiškai pa-
baigtas karas Afganistane”, tęsė pre-
zidentas. Tačiau „aš sakau: ‘Žmonės,
atsibuskit!’ Tai ne koks akademinis
pratimas. Kaip sakė viceprezidentas
Joe Biden: ‘Nelyginkite mūsų su
Visagaliu, lyginkite su alternatyva”,
– sakė prezidentas.

Lapkričio 2 d. vyksiančiuose rin-
kimuose bus varžomasi dėl visų 435
vietų Atstovų rūmuose ir 37-ių iš
100-o vietų Senate. Keli garsūs spe-
cialitsai spėja, kad respublikonai pa-
jėgūs rinkimuose iškovoti 39 vietas,
kurių jiems reikia, kad užsitikrintų
Atstovų rūmų kontrolę, tačiau ma-
žiau tikėtina, kad jiems pasisektų
užsitikrinti ir Senato kontrolę.

B. Obama ginasi nuo kritikos

JAV

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

PIETŲ AMERIKA

Stokholmas, rugsėjo 21 d. (BNS)
– Švedijos žiniasklaida paskelbė
politinės eros pabaigą, kai išvakarėse
vykusiuose rinkimuose pirmą kartą į
parlamentą prasimušė kraštutiniai
dešinieji, sutrukdę valdančiajai cent-
ro dešiniųjų koalicijai užsitikrinti
daugumą, bei buvo sutriuškinti ne
vieną dešimtmetį šalies politiniame
gyvenime vyravę socialdemokratai.

Laikraštis ,,Svenska Dagbladet”
(SvD) pažymi, atėjo laikas švedams
kurti ,,naują nacionalinį įvaizdį”, nes
išaušęs pirmadienio rytas atnešė tris
esmines permainas į Švedijos politinį
kraštovaizdį: ,,centro dešiniųjų vy-
riausybę be daugumos, pralaimėjimą
patyrusią socialdemokratiją ir partiją
su šaknimis kraštutinių dešiniųjų
sparne, nuo kurios daug kas pri-
klausys”.

Laikraštis taip pat pabrėžė, kad
neturėdamas daugumos parlamente,
kuriame esama valdančioji koalicija
užsitikrino 172 vietas iš 349-ių, mi-
nistras pirmininkas ,,Fredrik Rein-

feldt turės pakviesti į derybas Žaliųjų
partiją, kad sudarytų tokią vyriau-
sybę, kuri būtų pajėgi veikti”. SvD
numato, kad ,,rinkimų laimėtojo lau-
kia akmenuotas kelias”.

Ne mažiau nei būsima sudėtinga
padėtis parlamente švedų žiniasklai-
dai, regis, rūpėjo istorinis beveik
šimtmetį šalies politiniame gyvenime
vyravusių socialdemokratų pralaimė-
jimas. Primindamas, kad socialde-
mokratai buvo valdžioje ,,83 proc.
viso laikotarpio nuo 1932 m.”, SvD
rašo, kad ,,laikas, kai tik viena partija
turėjo galimybę valdyti ir galėjo viską
spręsti, pagaliau baigėsi”.

Švedijos sostinėje Stokholme po
Švedijos parlamento rezultatų pas-
kelbimo į gatves išėjo tūkstančiai ne-
patenkintų žmonių. Žmonės mojavo
plakatais ir skandavo šūkius, kriti-
kuojančius Švedijos demokratus, ku-
rie prieštarauja imigracijai ir sulau-
kia kaltinimų rasizmu ir pakantumo
stoka.

Švedijos parlamento rinkimų rezultatai į gatves išvarė tūkstančius nepaten-
kintų žmonių. EPA nuotr.
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VIDAS VITKUS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Kaip ir kiekvieną rugsėjį, vos tik
prasidėjus naujiems mokslo metams,
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje
minimos asmens, kurio vardu pava-
dinta ši mokykla, legendinio parti-
zano Juozo Lukšos-Daumanto žūties
metinės.

Šį kartą atminimo renginiai buvo
itin prasmingi ir įsimintini, kadangi
juose dalyvavo daug Lukšos šeimos
narių, giminių ir bendražygių. Ren-
ginį pradėjęs gimnazijos direktorius,
istorikas Vidmantas Vitkauskas neat-
sitiktinai svečius mokiniams pristatė
kaip „istorines asmenybes, žmones iš
Lietuvos istorijos vadovėlio’’. Ir jis
buvo teisus, kadangi į minėjimo ren-
ginius iš JAV atvyko buvusi J. Lukšos
žmona dr. Nijolė Bražėnaitė, Juozo
brolis Antanas Lukša (Lietuvos poli-
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos
valdybos pirmininkas), sūnėnas Algi-
mantas Tūtlys bei daug kitų, su šiuo
laisvės kovotoju susijusių ir jo atmi-
nimą puoselėjančių asmenų.

Renginys netilpo į numatytus
laiko rėmus

Kiek po vidurdienio prasidėjęs
iškilmingas J. Lukšos-Daumanto žū-
ties ir atminimo minėjimas, pavadin-
tas „Juozas Lukša – meilės tėvynei
bei artimui pavyzdys’’ dėl didelio
emocinio krūvio netilpo į renginiui
numatyto laiko rėmus. Sausakimšoje
salėje susirinkę mokiniai ir mokytojai
dėmesingai, o kai kuriais atvejais ir
su ašaromis akyse klausė Juozo Luk-
šos artimiausių žmonių – žmonos
Nijolės ir brolio Antano prisiminimų
bei linkėjimų jaunajai kartai.

Savo jausmingumu išsiskyrė ir
gimnazijos direktoriaus bei viešnios
iš JAV dr. Rožės Šomkaitės (buvusios
rezistentės, šiuo metu Tautos fondo
(JAV) tarybos narės, aktyvios Lietu-
vos mokyklų ir neturtingų vaikų glo-
bėjos bei gimnazijos rėmėjos) kalbos.
Dr. R. Šomkaitė, linkėdama jaunimui
būti ištikimais Tėvynės patriotais,
skatino juos būti ir savotiškais Lie-
tuvos naujausiųjų laikų istorijos
knygnešiais bei laisvės siekiančios
tautos idėjų tęsėjais. Visų nuostabai
dr. R. Šomkaitė savo kalbos pabaigoje
gimnazijos muziejui įteikė su savimi
atsivežtas vertingas dovanas, tarp
kurių buvo ir bibliografiniai uniku-
mai – Motiejaus Valančiaus knyga
„Gyvenimai šventųjų’’ (išleista 1859
m., Vilniuje) bei Simono Daukanto

veikalas „Lietuvos istorija. Nuo Gedi-
mino D.L.K. laikų iki Liublino uni-
jos’’ (išleistas 1897 m. Plymouth, PA,
JAV).

Būti vertais Lukšos vardo minėji-
mo metu mokinius ragino ir vertėjas
bei režisierius iš Švedijos Jonas Öh-
manas, kuris pasakojo, ką jam asme-
niškai reiškia Lukša, kodėl jis ėmėsi
domėtis šio partizano veikla bei į šve-
dų kalbą išvertė jo knygą „Partiza-
nai’’. J. Öhmanas linkėjo mokiniams
nepasiduoti sunkmečio juodosioms
mintims, emigravimo iš tėvynės nuo-
taikoms ir ragino visus pirmiausiai
susivokti, išsiaiškinti, ko norima, o
tada, išsikėlus svarbiausius gyvenimo
tikslus, jų nuosekliai siekti.

Padėkos žodžiai ir gėlės
J. Lukšos-Daumanto šeimos

nariams

Kad dauguma dabartinių ir
buvusių gimnazistų žino, ko nori ir
kad kryptingai siekia savo užsibrėžtų
tikslų arba savo norus jau sėkmingai
įgyvendina profesinėje veikloje, paro-

dė ir į renginį gausiai susirinkę buvę
Lukšos-Daumanto fondo stipendinin-
kai. Jau beveik 15 metų aktyviausi
šios gimnazijos abiturientai gauna
vienkartines paskatinimo stipendijas.
Šio fondo steigėja, vėliau tapusi ir
gimnazijos bei kitų Lietuvos mokyklų
įdukrinimo idėjos autorė dr. Nijolė
Bražėnaitė kiekvienais metais per
Tautos fondą skiria lėšas mokiniams
skatinti ir remti. Renginio metu mi-
nėjime dalyvavę stipendininkai, nuo-
širdžią padėką ir pagarbą dr. N. Bra-

Meilės ir ištikimybės pamokos
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje

žėnaitei išreiškė gausiomis gėlių
puokštėmis ir padėkos žodžiais.

Savo pagarbą artimiausiems
Lukšos šeimos nariams bei bendražy-
giams, o taip pat padėkas nuolati-
niams gimnazijos rėmėjams, gimna-
zijos bendruomenės vardu pareiškė
direktorius V. Vitkauskas. Vertinant
nuolatinį jų dėmesį bei paramą gim-
nazijai, minėjimo dalyviams stovint
ir nuoširdžiai plojant, padėkos bei
garbės ženklai buvo įteikti dr. N. Bra-
žėnaitei, A. Lukšai ir dr. R. Šomkai-
tei. Padėkos ženklus svečiams nuo
Kauno rajono mero taip pat įteikė bei
padėkos žodį tarė ir savivaldybės
tarybos sekretorius Alfonsas Norkus.
Kauno rajono meras Valerijus Makū-
nas dėkojo šiems iškiliems asmenims
ne tik už nuolatinį dėmesį bei pa-
ramą gimnazijai, bet ir už jų pasi-
aukojimą lietuvybės išlaikymo, Lietu-
vos laisvinimo darbams, o šiuo metu
ir už rezistencinio paveldo puoselėji-
mą, Lietuvos mokyklų bei neturtingų
vaikų rėmimą.

Baigiantis oficialiai minėjimo da-
liai gimnazijos bendruomenę už jos
vykdomą ilgametę patriotinę veiklą
bei ryškius gimnazijos ugdomosios
veiklos pasiekimus sveikino LR švie-
timo ir mokslo ministerijos kancleris
Dainius Numgaudis.

Iškilmingą minėjimą užbaigė ir
Lukšos gimnazijos mokinių meninę
minėjimo programą papildė Prienų
rajono Veiverių T. Žilinsko gimnazijos
mokinių bei mokytojų grupė. Sve-
čiams taip pat dėkojo ir atminimui
knygas įteikė minėjime dalyvavusios
Prienų muziejaus ir jo padalinio
Veiveriuose vadovės.

Muziejuje sukaupta unikali
medžiaga

Po minėjimo renginio dalyviai ir
svečiai galėjo susipažinti su gimnazi-
joje įsteigtais ir veikiančiais rezisten-
cinio paveldo įamžinimo bei puoselė-
jimo centrais. Gimnazijoje beveik nuo
pat jos įsteigimo pradžios įsteigtas
Juozo Lukšos-Daumanto atminimo ir
įamžinimo muziejus, vėliau ir Lietu-
vos bei užsienio lietuvių rezistencijos
studijų centras. Legendiniam Lietu-
vos partizanui skirtoje muziejaus pa-
rodoje sukaupta unikali medžiaga,
liudijanti jo meilę ir pasiaukojimą tė-
vynei bei kovos draugams. Muziejuje
saugojama žmonos padovanoti asme-
niniai daiktai ir dokumentai. Tarp
vertingiausių yra visi Juozo rašyti
laiškai Nijolei, asmeninės nuotrau-
kos, Juozo ranka užrašytos ir Nijolei
dovanotos knygos, kun. Mykolo Kru-
pavičiaus jaunavedžiams dovanota
knyga su įrašu ir pan. Brolis A. Lukša
muziejui padovanojo daug šeimos ir
Juozo jaunystės nuotraukų, tai pat
patikėjo saugoti Juozui, Stasiui, Jur-
giui skirtus valstybinius apdovano-
jimus. Vertingiausias iš jų – Juozui
Lukšai-Daumantui po mirties skirtas
Vyčio Kryžius 1-jo laipsnio ordinas.
Nemažai vietos muziejuje užima ir
partizanų ginklai, buvusių tremtinių
tremtyje sukurti ir naudoti apyvokos
daiktai ir pan.

Beveik prieš dešimtmetį gimna-
zijoje įkurtame Lietuvos ir užsienio
lietuvių rezistencijos studijų centre
sukaupta daug Lietuvos rezistencinę
praeitį menančios ir liudijančios me-
džiagos. Jame ypač gausu įvairių
išeivijoje išleistų leidinių. Be gausy-
bės užsienyje leistos ir išeivių lietuvių
padovanotos medžiagos – periodinių
laikraščių, žurnalų, enciklopedijų,
istorinės ir filosofinės tematikos
knygų – studijų centre yra ir itin ver-
tingos ikonografinės, audio-video me-
džiagos bei daug istorinių (rankraš-
tinių) dokumentų, žinomų išeivijos
aktyvistų, rezistentų laiškų ir pan.
Tarp saugomų originalių rodinių –
Juozo Lukšos mašinraštis „MGB pin-
klės Lietuvos rezistencijoje”, gen.
Stasio Raštikio 1952 m. ranka rašy-
tas straipsnis „Lietuvos kariuome-
nė”, Jono Pajaujo, kun. Mykolo Kru-
pavičiaus, Petro Vilučio, Juozo Bra-
zaičio ir kt. laiškai. Rezistencijos cen-
tre įrengta ir pilnai informacinėmis
technologijomis aprūpinta salė, ku-
rioje rodoma vaizdinė medžiaga, vyk-
sta šviečiamieji užsiėmimai partiza-
ninių kovų Nukelta į 9 psl.

Gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas įteikia padėką dr. Nijolei Bražė-
naitei.

Kauno rajono savivaldybės tarybos sekretorius teikia rajono mero apdovano-
jimą dr. Rožei Šomkaitei.

Dr. R. Šomkaitė ir dr. N. Bražėnaitė su grupe gimnazistų ir gimnazijos direk-
toriumi Vidmantu Vitkausku bei pavaduotoja Zita Butiškyte.
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1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

CChhiiccaaggoo,,  IILL

Õirdies ir kraujagysliû
ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 6

Foto ir video kameromis norėjosi
įamžinti tą skriejančios jachtos
pojūtį. Nors ir prisirišę saugos diržais
tie, kurie paėmė fotoaparatus ar ka-
meras į rankas, rizikavo, kad tik kuo
gražiau įamžintų bangą. Viena banga
taip perskriejo per denį, kad išsisklei-
dė Raimundo, tuo metu fotografavu-
sio bangas nuo borto, gelbėjimosi
liemenė.

* * *
Paskutinės valandos iki 

Las Palmas

Spalio 22 d. Jau nuo pat ryto
įgula gyveno kranto nuotaikomis.
Nors niekur nesustoję plaukiame tik
7 paras, tačiau kranto ilgesys įguloje
juntamas. Iš ryto apie 8 val. vietos
laiku (10 val. Lietuvos laiku) dar bu-
vo likusios 120 jūrmylių. Trys pa-
mainos ir krantas. Galvojom, kad
atplauksim dar greičiau. Nes po be-
veik 3 dienų „šilkinio” plaukimo, kai
vėjo greitis buvo 10–15 mazgų, lau-
kėm, kol papūs stiprus vejas. Prog-
nozė neapgavo. Vėjas pradėjo kilti
nuo 12 valandos (14 val. Lietuvos lai-
ku). Gūsiais jau siekė net iki 30
mazgų. Plaukėme pavėjine kryptimi,
laivo greitis siekė 14–15 mazgų.

Kaip jūroje atsitinka, stiprus
škvalo gūsis paguldė jachtą ant šono.
Nors vairininkas ir bandė „atkristi”,
pasukdamas jachtą nuo vėjo, atlei-
džiant genakerį (pavėjinę burę), ta-
čiau vėjo gūsis buvo toks stiprus, kad
neatlaikė vairai. Trūko vairo ribotu-
vas, kuris neleidžia vairui pasisukti
daugiau nei 35 laipsnių kampu. Nu-
sivėrė vairus ir vairo plunksną jun-
gianti grandinė. Jachta tapo nevaldo-
ma. Pamainos vadas Arvydas sušuko
„vairai nutrūko”! Tą pačią akimirką
visi įgulos nariai skubėdami ant de-
nio vilkosi liemenes. Netrukus paaiš-
kėjo, kad nutrūkęs ir vandens balasto
pompos dirželis. Jachta, pučiant to-
kiam vėjui plaukia be balasto. Tai la-
bai paveikė jachtos „paguldymą”.

Pirmoji užduotis buvo nuimti ge-
nakerį, kad jo neužtraluotų ar nesu-
plėšytų. Viską įvykdėme puikiai.
Genakeris surinktas į taip vadinamą
„kojinę”. Likusi ant denio komanda
padėjo leisti grotą (pagrindinę burę).
Pučiant stipriam vėjui ir jachtai
esant nevaldomai nuleisti tokio dy-
džio burę buvo ypač sunku. Didelių
pastangų dėka ant denio likusi įgula
su užduotimi puikiai susitvarkė.
Mėtoma bangų jachta pradėjo drei-
fuoti. Tuo metu kapitonas Saulius ir
bocmanas Linas dirbo prie vairų sis-
temos. Gedimo priežastys buvo grei-
tai nustatytos ir pradėtas jų tvarky-
mas. Visa tai vyko pučiant daugmaž
32 mazgų vėjui. Per valandą sistema

buvo sutvarkyta, jachtos valdymas
atstatytas.

Vėl pasikėlėme bures, pradėjome
plaukti nustatyta kryptimi Las Pal-
mas link. Šiuo metu (19 val. Lietuvos
laiku) pučia 30 mazgų vėjas. Planuo-
jama, kad jachta pasieks uostą už 4
valandų.

Įgula prisiminė vakar vieno iš
narių pasakytus žodžius: „Jūroje
negalima atsipalaiduoti, jūra klaidų
neatleidžia.” Kapitono teigimu, visa
įgula šauniai bendradarbiavo, su
problema susitvarkyta profesionaliai,
žmonės žinojo, ką darė.

Poilsis

Iki Las Palmas liko daugiau nei
diena kelio, apie 280 jūrmylių (spalio
21 d. 17 val. Lietuvos laiku). Kaip
visada būna po audringų dienų, vėjas
nurimsta ir tada pašviečia saulė, o su
ja nurimsta ir vėjas. Ateina šilkinio
ar „šampaninio’’ buriavimo dienos.
Žmonės, kurie nori praleisi atostogas
po burėmis, – tik to ir tetrokšta. O
mums viena tokia diena – gerai, kita
– jau štilis. Per pirmą dieną viską
susitvarkome, o per kitas jau laukia-
me vėjo. Nors nėra ko burnoti, vejas
pučia 10–12 mazgų greičiu, o jachta
plaukia 8–10 mazgų vidutiniu grei-
čiu. Kruizinei jachtai tik duok tokį
greitį, o mums tai atrodo, kad ne-
plaukiame. Taip ir galvoja tas, kuris
tuo metu prie vairo stovi: „Ech, kad
dar papūstų dešimčia mazgų stipres-
nis vėjelis.”

Tokia diena būna tikrai poilsinė,
tik ne kurorte, o po burėmis. Galima
sakyti VIP vietose nėra žmonių grūs-
ties, kiekvienas gali surasti savo vie-
tą. Nori deginiesi, nori – miegi, nori
su draugais šnekiesi, pokštauji.
Siunčiamose nuotraukose pamaty-
site, kaip atrodo tas mūsų poilsis.
Rolandas sugalvojo falu (virvė burei
pakelti ir nuleisti) užsilipti, kad mus
nufotografuotų, tad ir nuotraukos
gavosi gražesnės. Tiesa, tokius laipio-
jimus kartais tenka atlikti ir rim-
tomis sąlygomis, tad ši treniruotė
buvo ne prošal. Be to, kai kurie bu-
riuotojai vadovaujasi prietaru ir iš-
plaukus į jūrą nesiskuta. Kitiems
toks prietaras nė motais.

Ačiū Dievui, kad jau pavakare
žada vėjo. Ir gero vėjo! Tad į Las Pal-
mas gal net skriete atskriesime! Bet
šito niekada negali žinoti. Esame
pasiruošę viskam.       Bus daugiau.

Atkelta iš 8 psl.  istorijos temomis.
Taip pat čia organizuojamos istorijos
pamokos, seminarai, susitikimai,
įvairūs kiti renginiai. J. Lukšos atmi-
nimui skirtą muziejų ir Rezistencijos
studijų centrą ne tik šiomis, bet ir
kitomis dienomis noriai lanko tiek
gimnazijos, tiek ir kitų mokyklų mo-
kiniai, studentai, buvę rezistentai,
svečiai iš užsienio. 

Nemažai vertingos dokumenti-
nės medžiagos Rezistencijos studijų
centrui ir šį kartą atvežė dr. Nijolė
Bražėnaitė.

Aplankyta Lukšos žuvimo vieta

Pasibaigus renginiams gimnazi-
joje, keli šimtai minėjimo dalyvių su
autobusais ir lengvais automobiliais
suvažiavo į rudeniškomis spalvomis
nuspalvintą Pabartupio kaimo miško
laukymę. Čia 1951 m. rugsėjo 4 d.
žuvo Juozas Lukša-Daumantas. Pir-
mąjį, Daumanto žuvimo vietą žymin-
tį medinį kryželį čia pastatė iš lage-
rių sugrįžęs J. Lukšos bendražygis
Povilas Pečiukaitis-Lakštingala (šiuo
metu šis kryžius saugomas gimnazi-
jos muziejuje). Vėliau, prasidėjus Lie-
tuvos Atgimimui, Garliavos sąjūdie-
čiai šioje vietoje pastatė metalinį kry-
žių. 2000 m. J. Lukšos šeimos ir ben-
dražygių pastangomis bei aukomis
čia buvo pastatytas naujas pamink-
las, kuris stovi ir dabar.

Žuvimo vietoje prie paminklo
Juozui Lukšai-Daumantui renginio
svečiai ir mokiniai padėjo gėles bei
vainikus, sugiedojo Lietuvos himną,
deklamavo ir dainavo partizanišką
poeziją bei dainas. Susirinkusiems
kalbą pasakė gimnazijos direktorius,
prisiminimais dalijosi ir dalyviams
dėkojo dr. N. Bražėnaitė.

Atsisveikinta iki kito karto

Oficialūs J. Lukšos žuvimo ir at-
minimo renginiai buvo užbaigti šv.
Mišiomis Garliavos Švč. Trejybės baž-
nyčioje. Mišias šia intencija aukojo
trys bažnyčios kunigai – klebonas Kęs-
tutis Vosylius, vikaras Aurimas Stik-
lakis ir altarista Jonas Varkala. Į baž-
nyčią susirinko beveik visi gimnazi-
jos mokiniai, mokytojai, daug moki-
nių tėvų, garliaviečių. Prasmingą ir tu-
riningą pamokslą pasakė kun. A. Stik-
lakis. Po Mišių buvo pašventintas šią
vasarą buvusių gimnazistų mokyklai

padovanotas gimnazijos herbas.
Minėjimas ir kiti renginiai buvo

aptarti bei apibendrinti baigiama-
jame organizatorių, Alšėnų seniūni-
jos vadovų bei šventėje dalyvavusių
svečių bendrame pokalbyje – vakarie-
nėje, kuri buvo surengta viešbučio
„Vila Senjora” kavinėje. Renginio
svečiai dar kartą pasidalijo savo
įspūdžiais, prisiminimais ir padėjo
visiems renginio organizatoriams.
Specialiai iš JAV į minėjimą atvykęs
ir šventiniuose renginiuose dalyvavęs
rezistencinės išeivijos lietuvių orga-
nizacijos Lietuvos fronto bičiuliai
tarybos pirmininkas Vytas Petrulis
visiems pedagogams ir gimnazijos
vadovams padėkojo už rezistencinio
paveldo saugojimą, laisvės kovotojų
atminimo puoselėjimą bei linkėjo ir
toliau nuosekliai tęsti patriotinio ug-
dymo darbus.

Dar ne vieną kartą į gimnaziją
atvykti pažadėjo ir J. Öhmanas. Tik
ateinančiais kartais ne vien tik į
šventes, bet pirmiausia į dalykinius
pokalbius bei seminarus. A. Lukša,
dėkodamas už gražų renginį, su vi-
sais atsisveikino sudainuodamas par-
tizanišką dainą. Gražiai ir jautriai
visiems padėkojo ir dr. N. Bražėnaitė.
Anot jos, visų renginių metu, tiek
minėjime gimnazijoje, tiek Daumanto
žūties vietoje ir galiausiai bažnyčioje,
sklandė nenusakoma nuotaika ir dva-
sia: susitelkimas, jaudulys, palaima ir
pakylėjimas. Šiuos žodžius gerbiama
viešnia ištarė vietoj atsisveikinimo. Ir
galbūt neatsitiktinai, sakydama ne
liūdnai ,,Sudie’’, o su meile ir viltimi
„Iki kito karto’’. Tad, iki kito karto! 

Meilės ir ištikimybės pamokos 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje

Kalba vertėjas ir režisierius iš Švedi-
jos Jonas Öhmanas.
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IEŠKO DARBO
IEŠKO DARBO

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

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

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

* Vyras ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu ar su grįžimu. Anglų
kalba, vairuoja. Tel. 630-863-0958
arba 630-962-0808.

Mecenatas Domas Adomaitis atsisveikinant su Adomo Varno paveikslu ,,Min-
daugo karūnavimas” Čiurlionio galerijoje 2009 m. rugsėjo 20 d.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Anykščiuose – garsioji dailininko
A. Varno istorinė drobė

„Mindaugo karūnavimas”
IGNÈ ROTAUTAITÈ
www.lrytas.lt

Anykščių sakralinio meno centre
nuo rugsėjo 19 d. rodomi lietuvių
išeivijos kūriniai iš parodos „Dovana
nepriklausomai Lietuvai”, taip pat
garsioji dailininko Adomo Varno is -
torinė drobė „Mindaugo karūnavi-
mas”.

Parodoje žiūrovai turės galimybę
pamatyt Antano Rūkštelės (1906–
1990) idiliškus peizažus, impresionis-
tine maniera nutapytą Kazimiero Žo -
romskio (1913–2004) peizažą „Porto -
fino”, California gyvenančio skulpto-
riaus ir tapytojo Jurgio Šapkaus (g.
1928) akvareles, originalius tapytojo,
dailės pedagogo ir filosofo Juozo
Mieliulio (1919–2009), tapiusio idė-
jas, simbolistinius paveikslus, Da -
nutės Emilijos Šurkutės-Nitecki (g.
1927) ypatingo subtilumo peizažų bei
gėlių studijas.

Parodos centre – išskirtinis pa -
veiks las – Adomo Varno istorinė dro -
bė „Mindaugo karūnavimas”. Šį 1951
–1955 m. nutapytą paveikslą specia -
liai įsigijo ir Lietuvai jos vardo pami -
nėjimo tūkstantmečio proga pado -
vanojo inžinierius, išradėjas, visuo -
menės ir kultūros veikėjas, neseniai
iškeliavęs Anapilin Domas Ado mai -
tis.

Dailininkas A. Varnas ėmėsi šio
darbo jau būdamas garbaus amžiaus
– 70-ies metų. Paveikslą jam užsakė
Šv. Kryžiaus Čikagoje parapijos kle-
bonas kun. A. Linkus Mindaugo krik -
što 700 metų sukakčiai (1953 metais)
paminėti. Darbas užtruko ketverius
metus. Konsultuodamasis su to meto
istorikais Z. Ivinskiu, A. Šapoka, stu -
dijuodamas iliustracijas, viduramžių
graviūras, dailininkas pasigamino
keliasdešimt 15–20 cm aukščio fi -
gūrėlių, jas rengė, grupavo, piešė es -
ki zus. Drobėje pavaizduotos net 67
figūros. Įdomu tai, kad XIII amžiaus
įvykius vaizduojančiame paveiksle
tarp karūnavimo svečių A. Varnas

nu tapė ir XIX–XX amžiaus Lietuvos
kultūros veikėjus Antaną Strazdelį,
Vin cą Kudirką, Joną Basanavičių,
An taną Zmuidzinavičių ir kitus žy -
mius Lietuvos žmones, taip tarsi su -
jungdamas praeitį su dabartimi. Be
jokios abejonės, A. Varno „Mindaugo
karūnavimas” – iškiliausias daili nin -
ko kūrinys. Pasak Vytauto Kazimiero
Jonyno, atrodo, kad A. Varnas, tapy-
damas sceną, kur Mindaugui už -
dedama popiežiaus siųsta karaliaus
karūna, šiuo darbu vainikavo pats sa -
ve, kaip istorinių siužetų tapytojas.

Parodoje taip pat rodomi  XIII–
XIV a. Šeimyniškėlių piliakalnio ra -
diniai: lanko bei arbaleto strėlių ant -
galiai, diržų sagtys, verpstukai, puo -
dų šukės, peilių fragmentai, segės,
apy rankės.

Šeimyniškėlių piliakalnis – sieja-
mas su vienintele ir tik vieną kartą
is torijos šaltiniuose paminėta Min-
daugo pilimi – Voruta. 1251 m. Vo ru-
tos pilyje Mindaugas, remiamas Livo-
nijos ordino, apsigynė nuo vidaus ka-
re prieš jį kovojusių kunigaikščių
koalicijos.

Trys radiniai – varinės skardelės
dalelė, diržo apkaba bei peilio aš -
menų dalis – yra iš Palatavio pilia -
kalnio. Kai kurie istorikai neabejoja,
jog šiame piliakalnyje buvusiame
dva re, minimame 1253 m., buvo ka -
rūnuotas Lietuvos didysis kunigaik š -
tis Mindaugas. Būtent čia – „in Let to -
wia in curia nostra” − savo karūnavi -
mo proga Mindaugas išdavė Livonijos
kryžiuočiams žemių dovanojimo ak -
tą, kuriame minimos to meto valsty-
bių sieną ribojančios mūsų krašto
vietovės: Latava, Šventoji, Kalviai,
Malaišiai.

Paroda atidaryta rugsėjo 19 d.,
sekmadienį. Parodą pristatė Lietuvos
dailės muziejaus direktorius Romual -
das Budrys. Koncertavo Vytautas
Tetenskas (birbynė), Dainora Sugin -
tienė (smuikas), Saulius Šiaučiulis
(fortepijonas). Paroda veiks iki 2011
m. balandžio 15 d.

Piešinių konkursas 
,,Nupiešk gražiausią žodį”

Informacinių technologijų ben-
drovė „Tilde IT”, siekdama ugdyti
vaikų kūrybiškumą, patriotiškumą ir
puoselėti lietuvių kalbą, pirmą kartą
Lietuvoje skelbia piešinių konkursą
„Nupiešk gražiausią žodį”. Lietuvoje
ir užsienyje gyvenantys pradinių
klasių moksleiviai  kviečiami paimti
popieriaus lapą ir nupiešti jiems patį
gražiausią lietuvišką žodį. Vaikai gali
improvizuoti, fantazuoti ir nupiešti
jiems patinkantį žodį taip, kaip jį įsi-
vaizduoja.

Šiemet minimas Lietuvių kalbos
žodyno redakcijos aštuoniasdešimties
metų jubiliejus. Esant galimybei
organizatoriai rekomenduoja vai -
kams susipažinti su šiuo žodynu ir iš
jo pasirinkti žodį piešiniui. Prieiga
prie žodyno internetu www.lkz.lt.

Piešinius reikia siųsti adresu:
Tilde IT, Konkursui „Nupiešk gra -
žiausią žodį”, Žirmūnų g. 139, Vil -
nius LT-09120

Piešinius galima siųsti ir elek-
troniniu paštu: piesiniai@tilde.lt.

Piešinių autorius konkurso ren -
gė jai apdovanos vertingais rėmėjų
įsteigtais prizais – kompiuteriu, foto -
aparatu ir mobiliu telefonu. Kon kur -
so nugalėtojai taip pat namo išsiveš
programinę įrangą „Tildės biurus
2009 namams”, leidyklos „Šviesa”
leidinius. Konkurse raginami daly-
vauti visi kūrybingi, gabūs, mylintys
lietuvių kalbą ir mėgstantys piešti
vaikai. Tik mylėdami ir vertindami
savo gimtąją kalbą įrodysime, kad
mokame gerbti savo šalį, o ne tik
tikimės iš jos ką nors gauti.

Konkurso tarpsniai:
Iki gruodžio 1 d. – piešinių siun-

timas.
Gruodžio 2–7 d. – konkursui

atsiųstų piešinių peržiūra.
Gruodžio 10–15 d. – nugalėtojų

ap dovanojimų renginys.

Iš visų konkursui pateiktų pie -
šinių vertinimo komisija išrinks ge -
riau sius darbus – kūrybiškiausiai ir
su didžiausia išmone nupieštus žo -
džius. Vertinimo komisija suburta ne
tik iš konkurso organizatorių, bet ir
dailininkų, grafikų bei dailės peda-
gogų. Komisija įvertins atsiųstų dar-
bų atitikimą konkurso nuos ta tams:
temos atitikimą, piešinio originalu-

mą, grožį, estetiškumą ir menišku-
mą. 

,,Gražiausio žodžio piešinių kon -
kursas yra puiki galimybė supranta-
momis priemonėmis įrodyti, kokia
turtinga ir graži yra mūsų kalba”, –
įsitikinęs Lietuvos nacionalinio radijo
ir televizijos generalinis direktorius
Audrius Siaurusevičius.

Dainius Numgaudis, Švietimo ir
mokslo ministerijos kancleris, tikisi,
kad šis konkursas skatina mokslei -
vius nuo pat pirmųjų klasių puoselėti
savo gimtąją kalbą ir atrasti joje
naujų spalvų.

Konkurso organizatoriai pasi lie -
ka teisę nevertinti darbų, jeigu jie
neatitiks konkurso nuostatų reika la -
vimo arba kilus įtarimams, kad dar-
bas gali būti nupieštas nesava ran -
kiškai ar vyresnio vaiko, nei kitoje
pie šinio pusėje nurodytas amžius.

Visa informacija susijusi su pie -
šinių konkursu „Nupiešk gražiausią
žodį” bus skelbiama tinklalapyje
www.lituanika.lt

Iškilus klausimams konkurso da -
lyviai gali kreiptis į Strateginių ko -
munikacijų centro projektų vadovę
Sigitą Šeštokaitę, tel. +370 5 279 18
29, el. paštu sigita@skc.lt

Konkurso organizatoriai pasilie -
ka teisę konkurso darbus publikuoti
ir reprodukuoti.

Piešiniai autoriams negrąžinami. 

Lietuviško žodžio puoselėjimui
skirtame piešinių konkurse „Nupiešk
gražiausią žodį” raginami dalyvauti
visi pradinių klasių moksleiviai.

„Sveikinu šviesias galvas, kurio-
se gimė šis nuostabus sumanymas, ir
linkiu gerų emocijų visiems projekto
dalyviams! Gražusis spalvų ir fanta-
zijos pasaulis lai sušildo pačius liūd-
niausius mūsų žodžius.”, – skaitome
www.lituanika.lt puslapyje žurnalo
,,Naminukas” redaktorės R. Mažei-
kytės mintis.

Tikrai įdomus konkursas. Šios
dienos (rugsėjo 21 d.) duomenimis
konkursui jau atsiųsti 75 piešiniai.
Siūlome pasižiūrėti jau konkursui
atsiųstus piešinukus. Juos tinklala-
pyje gali verinti ir šio puslapio lanky-
tojai. Būtų smagu, kad konkursui
savo gražiausius žodžius nupieštų ir
JAV lituanistinių mokyklų mokiniai.

Laima Apanavičienė
paruošta pagal www.lituanika.lt

Dominyka, 9 m. ,,Gėlė”.

Vytautė, 7 m. ,,Gedimino pilis ir gam-
ta”.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu.
Gali pakeisti ar išleisti atostogų bet
kurią savaitės dieną. Vairuoja. Tel.
630-863-0958 arba 630-962-0808.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, kalbanti rusų, lietuvių anglų,
lenkų kalbomis, vairuojanti, turinti

dokumentus, ieško senelių priežiūros
darbo naktimis arba rytais iki 12 val.
pietiniuose rajonuose. Valymo darbų
nesiūlyti. Tel. 773-387-7232.

* Atsakinga, pareiginga moteris
ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu kartu. Tel. 312-
752-0713.
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Margumynai

LITHUANIAN MERCY LIFT
Nuoširdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo paaukotos nuo 2010 m. balandžio

1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. Aukos skiriamos padėti Lietuvos moterų krūties
vėžio ankstyvai diagnostikai.

Prašome padėti Lietuvos moterims.
Aukojo:
$1,000 – E. T. Depenbrock – Washington, DC. 
$500 – Omaha Lithuanian Womens Club – NE. 
$300 – V. Karaitis – MI, kun M. Čyvas – FL. 
$200 – J. Dainauskas – IL, J. P. Balys – VA, K. ir T. Čeputis – IL, W. E.

Petkus – FL,  G. I. Czerwinski – HI, E. W. Kwedar – IL, A. Spakauskas – VA, A.
J. Ugėnas – FL. 

$150 – V. J. Lembertas – CA, M. F. Jablonskis – IL. 
$101 – P. A. Kausteklis – CA. 
$100 – R. ir R. Gerulis – IL, J. Alex – CA, J. ir S. Peckus – IL, J. ir A.

Valicenti – KY, J. ir J. Daugela – MA, L. R. Kazlas – CA, A. ir D. Ratkelis – CA,
G. Balanda – MI, V. ir N. Cijūnėlis – IL, M. H. Bell – TN, I.A. Raulinaitis – CA,
V. Vaičiulis – FL, A. ir I. Draugelis – IL, dr. M. ir L. Griauzdė – IL, kun, V.
Memėnas – IL, E. V. Zunaris – MA, Security Mortgage Inc/A. Naris – IL, P. M.
Merwin – IL, R. Rudis Jurjonas – IL, drs. V. ir N. Dharmapuri – IL, P. ir I. Cade
– MA.

$90 – L. ir G. Flores – TX. 
$75 – M. Karaška – VA. 
$50 – R. Leparskas – MI, P. ir I. Dirda – IL, New Smile Center /dr. Poškus

– IL, D. Dzikas – CT, dr. R. J. Dysas – OH, S. Ančerys – IN, S. Dameika – IL,
D. Ilginis – IL, A. Jonynas – NV, J. S. Bikneris – IL, J. Jakubėnas – CA,    Miglinas
T.V./J. Miglinas – IL, J. M. Borzellieri – NJ, A. K. Stasukaitis – IN, R. M. Ben-
doraitis – IL, T. Bogušas – MA, B. M. Covalesky – NJ, L. V. Kirstein – NY,  R.
Bielskis – Hagmann – CA, E. ir V. Radvenis – CA, M. ir J. Leskys – CA, D. ir D.
Goodman – IN, V. Pikelis – IL, J. ir G.  Sadūnas – CA, Dental Associates
LTD/dr. Ruginis – IL, M. L. Dereske – NM, G. Kenter – CT, M. ir L. Mursko –
CT, V. Domanskis – FL, M. Mikonis – OH, J. ir A. Dancy – CA, V. ir M. Černius
– IL, H. Stancikas – IL,  S. J. Rymas – IL, , J. Shlaustas – IL, W. ir M. Dixon –
MA, W. Klosis – NY, G. ir G. Sirusas – NJ, A. Andrašiūnas – IL, M. M. Valadez –
IL, S. Simonaitis – IL, H. ir I. Laucius – MI, A. ir E. Pretkelis – IL, M. A. Klickna
– IL, E. Žemaitis – OH, D. ir M. Greb – CA, V. Vaičiulis – FL. 

$35 – M. Elsbergas – IL, R. C. Novak – CA, R. ir A. Aidis – MD, E. Laucius
– MD. 

$30 – B. Lintakas – IL, V. Kaunas – IL,  K. ir V. Keblys – LA, R. ir M. Narky
– NY, J. Bernot – NJ. 

$25 – I. A. Lee – IL, D. R. Saulys – IL, J. ir S. Kincinas – IL, W. ir . Sinkus
– IL, V ir A., Laniauskas – IL, E. Budelskis – IL, P. E. Stilp – IL, N. R. Zdanys –
IL, G. Duoba – MI,  anonymous – NH, R. ir A. Česnavičius – NY, Z. Baužys – NJ,
W. J. Morris – MD, E. J. Aleliūnas – PA, A. M. Grinis – FL, dr. W. J. Jagiella – GA,
D. ir G. Dragūnas – PA, R. ir I. Wehbring – NY, E. ir J. Savickas – CT, W. G.
Burimaukas – NY, W. M. Markunas – FL, D. Grybinas – CA, W. ir G. Plečkaitis
– OH, R. Vounasis – NY, A. J. Kleponis – MA, A. Brazis – IL, J. Brazys – FL, L.
ir C. Judickas – AR, A. J. Menciūnas – NY, O. Motiejunas – AZ, M. ir L.
Follenweider – IL, M. G. Butkus – CA,  E. A. Stancik – NY, S. ir K. Gamlen – NY,
dr. S ir K. Tummala – IL,  D. E. Šlenys – IL, J. ir D. Černius – CA, T. G. Kudzma
– NH,  E. ir A. Gestautas – IL, K. ir J. McCarthy – CA, E. Kazakauskas – PA, A
ir D. Polikaitis – CA, J. Mikulis – IL, J. Latvis – NY, A. ir D. Zenkus – MA, Z. ir
S. Obelenis – OH, R. Bigelis – NY, M. Radis – IL,  Images of Whiting/V. ir L.
Kazragys – IN, A. B. Hajos – CA, S. M. Abelkis – CA, R. ir A. Stočkus – CA, V. ir
A. Kleiza – IL, A. Savickas – NY, J. Valaitis – IL, K. ir A. Bileris – NY, ir A. Cipkus
– MD, E. A. Petraitis – IL, J. C. Gvidas – IL,  E. ir G. Varnelis – OH, S.  K. Mikrut
– IL,  C. ir I. Savickas – MA, J. J. Gricius – PA, A. ir B. Rudinski – IL, D. A. Že-
maityte – OH, A. ir A. Petroski – MO, V. ir J. Pleirys – Il, R. R. Green – IN, R. ir
D. Sula – IL, O. A. Kearn – MA, A. ir R. Marchertas – IL, A. ir D. Vitkus – IL,  L.
B. Durbin – MD, V. Petravičius – WI, R. Bitėnas – NJ, E. R. Tihansky – PA, J. ir
F. Jakabauski – CT, dr. E. Kasaitis – MD.  

$20 – J. P. Kalvaitis – IL, N. Kaveckienė – IL, J. Statkus – MA, G. Bik-
nevičius – FL, E. ir S. Mitchell – HI, E. ir P. Savolskis – PA, R. ir R. Šlepetys –
NJ, R. A. Waldon – MI,  D. M. Waterwash – OH, F. Baras – PA, P. ir J. Matelis –
FL, D. M. Callahan – CA,  J. ir J. Tamulaitis – IL, M. Mitchell – MI, M. J. Čepo-
nis – FL, A. ir A. Kveselis – CT, J. ir E. Radas – MI, P. ir V. Cote – MA, J. ir A.
Druetzler – IL.

$15 – A. A. Butkus – IL,  R. W. Siske – IL, V. ir B. Taraška – OH, R. Čepulis
– OH, E. G. Sakas-Sluder – CO, V. G. Tamy – PA, E. A. Barkowski – NY, A.
Masiulionis – NY,  A. Niedvares – IL, B. ir B. Kukalis – CT, J. ir N. Valaitis – CT,
J. ir S. Osborne – MO, A. J. Bartusis – PA, P. Timcho – PA, R. ir B. Cosgrove –
PA, G. A. Likander – IL, G. Uzas – MI, E. ir R. Šilgalis – OH,  V. R. Kelminskas
– PA, V. M. Augustine – MA,  J. J. Blažys – MA, V. Šarka – NE, D. Pumputis – IL,
R. ir L. Nevulis – NY, A. Ruth Gruodis – MD, S. ir A. Kalvaitis – VA, D. M.
Uogintas – CT, Z. ir V. Grybinas – IL, A. Laukaitis – CT, N. ir P. Gurinas – IL, R.
Alminauskas – IN,  V. Raugas – NJ, A.V. Lukoševičius – NJ.    

$11 – A. Matulis – IL. 
$10 – I. ir G. Žemaitaitis – CT, N. Raškys – NY, H. Barawsky – IL, V. ir P.

Matulionis – OH, R. ir P. Talacki – PA, A. Radyn – PA, K. ir K. Bružas – IL, Dr.
R. ir A. Dysas – OH, B. ir J. Brasauskas – MD, P. Visvydas – CA,  G. Karsokas –
OH,  E. ir G. Gauvin – MD, M. F. Kincius – IL, P.P. Narutis – IL, A. Ramanauskas
– IL, H. ir M. Jenig – IL, V. A. Katinas – NY, R. Damrauskas – MA, B. R. Trinka
– IL, J. Luzaite – OH, J. ir M. Visoskas – NJ, G. ir B. Bedro – MI, I. Sullivan –
IL, V. T. Trimakas – OH, Dr. A. ir G. Gravrogkas – NY, C. Norkeliūnas – NY, J.
ir N. Katurakes – DE, F. W. Pelan – NJ, C. ir G. Matonis – AZ, J. Bedulskis – IL,
E. Jasaitis – FL. 

$5 – F. Bronskis – FL, V. Valadka – IL, R. ir E. Sadonis – NJ, R. Kozak – NY,
J. Mezinskas – IL, E. Kiaupa – IL, A. Smitas – IL, J. J. Zukas – NY.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai vertinamos!

Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel: 708-636-6140. Fed. Tax ID # 36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

A † A
BRONIUS SATKŪNAS

Mirė 2010 m. rugsėjo 13 d.
Gyveno  Richmond, VA.
Nuliūdę liko: žmona Eugenija, dukros Viktorija ir

Kristina,  sūnus Leonas, anūkas Tadas.

Liūdi žmona su šeima

A † A
STASEI MACYS

mirus, brolį ALEKSĄ VITKŲ, žmoną DANGUOLĘ
bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Lilė Juzėnienė
Leonas Maskaliūnas

Vanda Brazdžiūnienė

Soliariumų lankytojai nepaiso pavojaus ir
išsiugdo priklausomybę nuo endorfinų

„Atšalus orams aistringiausi sau-
lės ir įdegio mylėtojai iš paplūdimių
persikelia į soliariumus, kad palai-
kytų vasaros įdegį”, – rašo „USA To-
day” ir pažymi, kad dauguma jų žino
apie pavojų sveikatai, kurį kelia
soliariumas.

Soliariumuose besideginantiems
jaunesniems nei 30 m. žmonėms gre-
sia 75 proc. didesnė rizika susirgti
odos vėžiu. Nacionalinio onkologinių
ligų tyrimo instituto atlikto tyrimo
duomenimis, 1973–2004 m. laikotar-
piu, kai apsilankymų soliariume skai-
čius pastebimai padidėjo, melanoma
susirgusių jaunų moterų skaičius iš-
augo tris kartus.

Kai kuriems žmonėms deginima-
sis soliariumuose tampa ne tik blogu

įpročiu, bet ir priklausomybe. Atlik-
tos 229 soliariumo lankytojų apklau-
sos duomenimis, kurie buvo paskelbti
žurnale „Archives of Dermatology”,
iki 39 proc. jų atitinka visus priklau-
somybės reikalavimus. Žmonės, ku-
riems buvo būdingi šie požymiai, la-
biau nei kiti buvo linkę jausti nerimą,
sirgti depresija ir vartoti medžiagas,
sukeliančias priklausomybę, tokias
kaip narkotikai ir alkoholis, rašo
straipsnio autorė Liz Szabo.

JAV Veik Forest medicinos uni-
versiteto dermatologas Steven Feld-
man tvirtina, kad žmonės greičiau-
siai išsiugdo priklausomybę endorfi-
nams, kurie išsiskiria organizme nuo
ultravioletinių spindulių poveikio ir
sukelia teigiamas emocijas.    Delfi.lt

A † A
GIEDRA GUSTAITĖ

Mirė 2010 m. rugsėjo 5 d., sulaukusi 63 metų, gyveno Los An-
geles, CA.

Gimė 1946 m. rugsėjo 24 d., Meerbeck, Vokietijoje.
Giedrutė buvo dukra a. a. Prano Gusto ir a. a. Onos Ardaravi-

čiūtės Gustienės.
Nuliūdę liko: sesuo Danutė Gustaitė-Janutienė su dukromis

Daina ir Viltimi, jos vyru Mark Skiles ir dukrele Tekle, giminaitis
Raimundas Banevičius su žmona Irma ir sūnumi Vytautu, kiti gi-
minės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.

Giedra dirbo Los Angeles County Consumer Affairs Depart-
ment, vėliau Nissan Corp, o paskutinius 10 metų mokytoja Los An-
geles miesto mokyklose.

Priklausė Lietuvių skautų organizacijai, buvo skautė akade-
mikė, Lietuvių Fondo narė, rėmė Lietuvos Dukterų ir Lietuvos vai-
kų vilties organizacijų veiklą.

Vietoje gėlių prašome aukoti vienai iš šių organizacijų.
Buvo žinoma kaip puiki margučių margintoja, daug metų mokė

vaikus ir suaugusius šio meno per Los Angeles Lietuvių dienas ir
liaudies amatų ir meno festivaliuose.

Mišios už a. a. Giedros Gustaitės sielą  bus aukojamos spalio 16
d. 10 val. ryto, Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles. Pietūs para-
pijos salėje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti.

Nuliūdę artimieji



ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

12                         DRAUGAS, 2010 m. rugsėjo 22 d., treçiadienis

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

��Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija rugsėjo 25 d. 11 val. r.
rengia seminarą ,,Ant skyrybų
slenksčio”, kuris įvyks Lemonto kon-
ferencijų salėje, Pasaulio lietuvių cen-
tre (14911 127th St., Lemont, IL
60439). Semi nare skyrybos bus ap-
žvelgtos psichologiniu, teisi niu bei
bažnytiniu žvilgsniu. Se minaro prele-
gentai: psichoterapeutė Laima Zavis-
tauskienė, advokatė Kris tina Wayne,
kun. Valdas Aušra ir kun. Antanas
Saulaitis, SJ. Bus vaišės. Vietų skai-
čius ribotas, pra šo me registruotis tel.
630-257-5613 arba tel. 773-983-6517
arba el. paštu saulaitis@hotmail.com

��Kasmetiniai organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” lėšų telkimo
,,Derliaus pietūs” rengiami sekma -
die nį, spalio 3 d., Pasaulio lietuvių
centre (Lemont). Pradžia 12:30 val.
p. p. Bus įdomi programa ir veiks lo -
te rija. Savo dalyvavimu užtikrinsite
tolimesnę paramą organizacijos Lie -
tuvoje remiamiems dienos centrams
ir laikinosios globos namams, kuriuos
lanko rizikos grupės šeimų vaikai ir
pa augliai. Pavienes vietas ir stalus
galite užsakyti pas Rūtą Šmulkštie -
nę, tel. 630-243-1089 arba el. paštu:
r.l.smulkstys@sbcglobal.net.

��Jaunimo centro moterų klubo
geriausios šeimininkės kviečia spalio 3
d., sekmadienį, tuoj po 10:30 val. r. šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje į Jaunimo
centro kavinę. Klubo narės vaišins
šviežiais mieliniais blynais su namine
obuolių koše. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą.

��Akademinio skautų sąjūdžio
Či kagos skyriaus metinė šventė vyks
spalio 8 d., penktadienį, 6:30 val. v.
Carriage Greens Country Club, 8700
Carriage Greens Drive; Darien, IL.
Meninę programą atliks ,,Gabijos”
kanklių ansamblis. Vietas užsisakyti
galite tel. 630-257-2558 (Jolanda) . 

��Spalio 10 d., sekmadienį, Lie-
tuvių liuteronų Ziono parapija (9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)
švęs savo šimtmetį. Šventėje daly-
vaus Da niel Gilbert, President of
Northern Illinois District LCMS ir
evangelikų liute ronų vyskupas Min-
daugas Sabutis iš Lietuvos. Iškil-
mingi pietūs bus Cha teau Del-Mar,
8200 W. 95th St., Hickory Hills, IL.
Daugiau informacijos raš tinėje arba
tel. 708-422-1433 arba el. paštu zion-
lithlutheran@aol.com.
��Čikagos lietuvių tautodailės

in s titutas ruošia juostų audimo pa -
mokas, kurios įvyks spalio 16, 23, ir
30 dienomis, nuo 9:30 val. r. iki 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre. Kviečiame
iki spalio 8 d. registruotis tel. 708-598-
7438 (Aldona) arba tel. 630-858-3629
(Rugilė) 

��Lapkričio 20 d., šeštadienį Deer
Path viešbutyje, Windsor Hall, 255 E.
Illinois Rd., Lake Forest, IL 60045,
vyks JAV LB Waukegan – Lake Coun -
ty apy linkės „Rudens puota”. 7 val. v.
užkandžiai, veiks baras. Vaišės – 7:45
val. v., po jų – šokiai. Vietas pra šome
užsisakyti iš anksto.  Pokylio pel nas
bus skirtas lietuvybės išlaikymui
mūsų apylinkėje.  Daugiau informaci-
jos tel. 847-668-1731.

�Lietuvos vyčių 82 kuopa (Gary,
IN) rugsėjo 26 d., sekmadienį, kviečia
vi sus buvusius Šv. Kazimiero parapi-
jos parapijiečius ir jų draugus į lauko
Mišias ir pikniką, kurie vyks VEW
Post 1563, 6880 Hendricks St., Me -
rrillville, IN 46410. Šv. Mišias 1 val.
p. p. at našaus kun. dr. Kęstutis Tri -
ma kas. Po Mišių – piknikas. Įėjimas –
15 dol. Tel. pasiteiravimui 219-884-
2220 (Joanna Rudzevičius) arba 219-
322-4533 (Birutė Vilutienė).

��Maloniai kviečiame visus rug -
sėjo 24–26 dienomis į JAV LB XIX
Tarybos II sesiją ir tuo pat metu vyk-
siantį renginį ,,Lietuvių dienos Or -
lando 2010” Renaissance Orlando Ai -
r  port Hotel (5445 Forbes Pl., Or lando
FL 32812). Šventėje dalyvaus LR am -
basadorius JAV ir Meksikai Žygiman-
tas Pavilio nis. Rugsėjo 26 d. 8:30 val.
r. Renai s san  ce viešbučio salėje lie  -
tuviškas šv. Mišias aukos kunigas
Artūras Sederevičius. Daugiau infor -
ma cijos suteiks  Mindaugas Šatas tel.
407-259-4613 arba el. paštu mindau-
gas@satas.us ir Alvydas Smilinskas
tel. 407-448-0766 arba el. paštu al@
ajsflorida.com.

IŠ ARTI IR TOLI...

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

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 do-
kienė. Po pristatymo meninę pro-
gramą atliks Lietuvių Operos so listė
Nida Grigalavičiū tė. Akompa nuos
Mani gir das Motekai tis. Kvie čiame
visus. 

Renginį ruošia Mažosios Lietuvos
fondas.

Rugsėjo 11 d. Lituanistikos tyrimo ir studijų centre lankėsi bei archyvus ap-
žiūrėjo Lietuvos Respublikos diplomatai. Nuotraukoje (iš kairės): LTSC archyvų
direktorė Skirmantė Miglinienė, LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu-
lienė, LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas, LR ambasa-
dorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis.                LTSC archyvų nuotr.

��  Kiekvieną mėnesį, kas an -
t rą penktadienį 10:30 val. r. Pipirų
ratelis kviečia visus ikimokyklinio
am  žiaus vaikučius kartu pažaisti ir
pa bendrauti lietuviškai. Dėl informa-
cijos kreiptis į  Austiną De Bonte tel.
425-788-5609 arba el. paštu

austinad@hotmail.com, 

��  Rugsėjo 25 d., 7 val. v. Ro -
mo Dambrausko solinis koncertas
Lat  vių centre (5500 SW Dosch Rd.,
Portland, OR). Bilieto kaina – 25 dol.,
studentams (18 ir vyresniems)) – 10
dol.; vaikams įėjimas ne mokamai.

��  Spalio 2 d. Butte Sympho -
ny (Montana) 61-mo sezono atidary-
mas su solistu Dainiumi Vaičekoniu,
kuris atliks Beethoven ketvirtą kon-
certą fortepijonui ir orkestrui.

��  Spalio 23 d., 6 val. v. jau
ketvirtas Šv. Martyno vakaras – aukų
rinkimas Baltijos Studijų programai.
Jūsų laukia gardus maistas, žaidi mai
ir dainos. Latvian Hall, 11710 3rd
Ave., Seattle 98125. 

��  Spalio 30 d., 3 val. p. p.
per Vėlines susitiksime Roslyn, Ki t -
titas County, WA, kapinaitėse.

��  Lapkričio 13 d. nuo 10 val.
r. iki 4 val. p. p. ir 14 d. nuo 12 val. p.
p. iki 4 val. p. p. kasmetinis latvių
turgus Latvių centre, 11710 3rd Ave.,
Seattle, WA 98125.

��  Gruodžio 11 d., 8 val. v. po
27-erių metų pertraukos, kviečiame
vėl kartu susėsti prie simbolinio šv.
Kū čių stalo (Latvian Hall, 11710 3rd
Ave.,  Seattle 98125). Bus taip, kaip
būdavo pas mamą – balta staltiesė, ir
šienelis po ja, ir gardūs valgiai, ir
daug daug gerumo iš vienų širdžių į
kitas. Bilieto kainas – 25 dol. asme-
niui. Vaikai iki 18 metų įleidžiami ne -
mokamai. Bilietai parduodami tik
iki lapkričio 1 dienos. Čekius ir
sve čių (didelių ir mažų) pavardes
siųsti Editai Bukauskienei adresu:
18463  Blueberry Ln. SE, Apt. G 302
Monroe, WA 98272.

��  Sausio 23 d., 3 val. p. p.
Shoreline Community  College, 16101
Greenwood Ave., North, Shoreline,
WA 98133-5696 koncertuos Dainius
ir Asta Vaičekoniai. Programoje
skam bės XX amžiaus kompozitorių
kū riniai dviems fortepijonams. Tel.
pasiteiravimui 206-546-4101.

RENGINIAI SEATTLE, WA... 

Vytas Petrulis, gyvenantis Commerce
Twp, MI, tapo „Draugo” garbės prenumera-
toriumi. Šį skaitytoją „Draugas” lankys dar
vienerius metus. Nuoširdžiai dėkojame už tai,
kad mus skaitote ir sveikiname tapus garbės
prenumeratoriumi.


