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Gruzijoje už Lietuvos verslininkû lèšas atnaujintas jaunimo centras
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Vilnius, spalio 18 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė dvi-
gubos pilietybės atvejus išplečiantį
įstatymą sako pasirašysianti tik tuo
atveju, jei įsitikins, kad jis nepriešta-
rauja Konstitucijai.

,,Jis dar ne iki galo yra išdisku-
tuotas, atskiros dalys balsuotos. Tu-
rėčiau matyti visą įstatymą, žiūrėsiu
jo konstituciškumą ir tik tada sprę-
siu”, – sakė prezidentė.

Seimas praėjusią savaitę nubal-
savo už įstatymo straipsnį, kuris dvi-
gubą pilietybę leistų turėti Lietuvą
po Nepriklausomybės atkūrimo pali-
kusiems emigrantams, tapusiems ki-
tų Europos Sąjungos ir NATO valsty-
bių piliečiais.

Galutinis balsavimas dėl viso įs-
tatymo dar neįvyko. Didelė dalis spe-
cialistų ir politikų mano, kad tokia
tvarka prieštarautų Konstitucijai,
kuri griežtai riboja dvigubos piliety-
bės atvejus. Seimo socialdemokratai
prašys Lietuvos prezidentės vetuoti
Pilietybės įstatymo pataisas.

Çikagoje pristatyta Lietuvoje gaminama produkcija

Tbilisis, spalio 18 d. (Delfi.lt) –
Trečiajame pagal dydį Gruzijos mies-
te Rustavyje atidarytas jaunimo ne-
formalaus ugdymo centras, prie kurio
atsiradimo prisidėjo Lietuva. Apleisto
buvusio vaikų darželio patalpose Lie-
tuvos savanorių ir verslininkų pas-
tangomis atsirado vaikų žaidimų sa-
lė, piešimo klasė ir animacijos studija.
Centre tapybos pradmenų jau šian-
dien mokosi 17 vaikų.

„Kai prieš gerus metus Rustavio

savivaldybei pasiūlėme įrengti mieste
neformalų ugdymo centrą gatvės vai-
kams, miesto valdžia sutiko skirti pa-
talpas, tačiau jose nebuvo nei langų,
nei durų – tik plikos sienos”, – pasa-
kojo savanorė Rasa Kuzmaitė.

Į Lietuvos savanorių prašymą pa-
dėti atsiliepė lietuviško kapitalo įmo-
nė „ACME Georgia”, jų partneriai
„Zachari Ltd.”, taip pat Lietuvos gar-
bės konsulas Gruzijoje Boris Gamre-
keli. Projektą parėmė ir Lietuvos am-

basada Gruzijoje.
„Šiandien matome, kaip nuošir-

dus Lietuvos savanorių noras suvie-
nijo įvairių sričių ir profesijų žmones
bei tapo dar vienu saitu, jungiančiu
Lietuvą ir Gruziją”, – atidarymo iš-
kilmėse sakė Lietuvos ambasadorius
Gruzijoje Jonas Paslauskas. „Kažin
ar gali būti tvirtesnių ryšių už tuos,
kurie užsimezga tarp paprastų žmo-
nių, be jokių politinių ar kitokių išskai-
čiavimų”, – pabrėžė Lietuvos diplo-

matas.
Jaunimo neformalaus ugymo

centras Rustavyje – vienas iš Lietu-
vos ambasados Gruzijoje remiamų
vystomojo bendradarbiavimo projek-
tų. Prieš porą savaičių Gruzijos pajū-
rio mieste Kobuletyje atidarytas kino
teatras, prie kurio atnaujinimo prisi-
dėjo ir Lietuva. Artimiausiu metu
ambasada planuoja atidaryti dar kelis
atnaujintus objektus įvairiose Gruzi-
jos vietose.

Washington, DC, spalio 18 d.
(LR ambasados info) – LR ambasado-
je Washington, DC spalio 13 d. De-
mokratijų bendrijos steigiamosios
grupės šalių ambasadoriams prista-
tytas kitų metų birželio 30–liepos 1 d.
vyksiantis bendrijos užsienio reikalų
ministrų susitikimas. Jo metu tiki-
masi priimti svarbius sprendimus dėl
Demokratijų bendrijos pertvarkų.
Planus pristatė užsienio reikalų vice-
ministras Evaldas Ignatavičius ir am-

basadorė ypatingiems pavedimams
Ina Marčiulionytė.

Užsienio reikalų viceministras ir
Kultūros ministras Arūnas Gelūnas
spalio 13 d. Washington susitiko su
JAV Kongreso bibliotekos vyriausiuo-
ju bibliotekininku dr. James Biling-
ton ir aptarė dvišalį bendradarbiavi-
mą. Svečiai iš Lietuvos buvo supa-
žindinti su Kongreso bibliotekoje
saugomomis su Lietuvos istorija susi-
jusiomis knygomis.

Čikaga, spalio 18 d. (LR amba-
sados info) – Š. m. rugsėjo 25–26 d.
St. Charles mieste vyko Čikagos apy-
linkėse didžiausia namams skirta pa-
roda „Old House. New House”, ku-
rioje kasmet dalyvauja apie 300 vers-
lo bendrovių, ir apsilanko per 8,000
lankytojų.

Renginio metu įmonė „Solid-
Build” pristatė Lietuvoje pagamintą
natūralios medienos sodo namelį. Šis
statinys traukė renginio lankytojų
dėmesį. Parodos organizatoriai, ver-
tindami „SolidBuild” pristatomo na-
melio patrauklumą renginio lankyto-
jams, suteikė ypatingą nuolaidą įmo-
nės dalyvio mokesčiui. Įmonės daly-
vavimą parodoje parėmė LR Genera-
linis konsulatas Čikagoje.

Spalio 14 d. vyko iškilmingas lie-
tuviško lino gaminiais prekiaujančios
įmonės „LinenMe” salono didžiau-
siame pasaulyje dizaino centre „Mer-
chandise Mart” atidarymas. Čikagoje
įsikūręs „Merchandise Mart” yra spe-
cializuotas Nukelta į 6 psl.

Įmonės „LinenMe” salono atidaryme dalyvavo LR garbės konsulas Palm
Beach, daliai Floridos valstijos S. Balzekas Jr. (k.), LR generalinė konsulė S.
Aniulienė ir ,,LinenMe” savininkė I. Lukauskienė.

LR Generalinio konsulato nuotr.

Užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius (viduryje) ir ambasadorė
ypatingiems pavedimams Ina Marčiulionytė (pirma iš kairės) pristatė Demo-
kratų bendrijos susitikimą. Pristatyme dalyvavo LR ambasadorius JAV ir Mek-
sikai Žygimantas Pavilionis. LR ambasados nuotr.
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Redakcijos žodis

Jau senokai išvykos už Vil-
niaus ribų, į miestelius ir kaimus,
pakeliui aplankant kapines ir dar
gyvus giminaičius, prilygsta sa-
votiškam Marcel Proust Made-
leine sausainio atsikandimui. Jau
kuris laikas tai yra kelionė ne tik
po mano tėvų ir senelių, bet ir
mano pačios praeitį, vartant
net ne pernykščių metų, bet
už-už...pernykščius lapus. Šį
praėjusį savaitgalį visa Lietuva
ruošėsi artėjančioms Vėlinėms.
Tiek daug žmonių, betriūsian-
čių ties artimųjų kapais, mačiau
savo kelyje Vilnius-Gudžiai-
Alytus-Seirijai-Veisiejai-Vilnius.
Aš pati iš šios kelionės grįžau ne
tik pavaikščiojusi savo vaikys-
tės, jaunystės takais, bet ir
su pora prirašytų mokyklinių
sąsiuvinių. Tai mano prieš penkis
mėnesius mirusios močiutės
sesers, buvusios lietuvių ir
prancūzų kalbos ir literatūros
mokytojos, palikimas man –
prisiminimai apie Pūkelevičių
šeimą ir jos likimą. Išties, šis
ruduo – ypatingas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Dažniausiai pasitaikanti artrito
forma – osteoartritas

Kas yra artritas?

Artritas yra bene dažniausiai
negalią sukelianti liga Amerikoje,
apribojanti beveik 19 milijonų suau-
gusių žmonių aktyvumą ir judėjimą.
Artritas apima daugiau negu 100
skirtingų reumatinių ligų, iš kurių
dažniausiai pasitaikanti yra osteoar-
tritas, dar žinomas kaip degeneraci-
nis artritas. Kitos dažnai sutinkamos
artrito formos yra reumatinis artri-
tas, vilkligė, fibromialgija ir podagra.
Ligos požymiai pasireiškia sąnarių
skausmu, sustingimu ir sutinimu.
Kai kurios artrito formos gali daryti
įtaką keletui organų ir sukelti įvai-
resnius požymius, apsunkinančius
ligos atpažinimą.

Kas yra osteoartritas?

Osteoartritas (OA) yra kremzlių
ir po jomis esančių kaulų degenera-
cinė liga. Šiuo metu JAV yra daugiau
nei 27 milijonai suaugusių žmonių,
kuriems nustatyta OA, galvojama,
jog šis skaičius ateityje tik augs. OA
gali užklupti dėl pailgėjusios gyveni-
mo trukmės, nutukimo epidemijos ir
pirmųjų iš 78,2 milijonų po Antrojo
pasaulinio karo gimusiųjų („baby
boomers”), pensinį amžių pasiekian-
čių 2011 metais paūmėjimo. Pusė vi-
sų suaugusių turės kelio OA tam tik-
ru gyvenimo tarpsniu, ši rizika padi-
dėja su nutukimu. OA paveiktų audi-
nių irimas ilgainiui baigiasi skausmu
ir sąnarių sustingimu. Dažniausiai
paveikti yra keliai, klubai, rankos ir
stuburas. OA priežastys nėra iki galo
žinomos, tačiau manoma, kad tai yra
mechaninių ir molekulinių pokyčių
paveiktame sąnaryje rezultatas.

Liga prasideda palaipsniui ir daž-
niausiai atsiranda sulaukus 40 metų.
Vis dėlto OA nėra vien tiktai senes-
nių žmonių liga. Ankstyvas OA gali
išsivystyti per 10 metų stipriau sužei-
dus sąnarius ar apsigimimų atvejais.
Tad paauglys, sužeistas būdamas 15
metų, gali turėti OA sulaukęs 25 ar
30 metų amžiaus. Šiuo metu liga nė-
ra išgydoma, todėl gydymas telkiasi
ties požymių sumažinimu ir sąnarių
funkcijų gerinimu ir gali apimti pa-
ciento švietimą, fizinę terapiją, svorio
priežiūrą ir vaistų vartojimą.

Ligos įtaka

OA stipriai apriboja žmogaus gy-
venimo kokybę ir kasdieninius užsi-
ėmimus. Apie 25 proc. žmonių, turin-
čių kelio OA, skundžiasi skausmu
vaikštant, sunkiai nueina ketvirta-
dalį mylios, lipa laiptais, tupia ar su-
siriečia. Taip pat 15 proc. tokių žmo-
nių privalo vaikštant naudoti pagal-
binę priemonę kaip lazdelę ar ramen-
tus. OA taip pat daro įtaką žmogaus
darbo našumui ir produktyvumui.

OA veikia ir kitas ligas. Daugiau
nei pusė visų diabetu ar širdies liga
sergančių suaugusių žmonių turi
artritą, kuris dažniausiai yra OA.
Fizinis aktyvumas yra nepaprastai
svarbus gydant šias chronines ligas,
tačiau OA sukeltas skausmas dažnai
pristabdo norą ir galimybes būti fi-
ziškai aktyviam.

Socioekonominė žala

JAV išleidžia nepaprastai dideles
pinigų sumas OA sukeltam skausmui
gydyti ir nedarbingumui padengti.
2004 metais OA gydė daugiau nei 11
milijonų klinikų, daugiau nei 660,000
žmonių dėl OA paguldyta į ligonines,
atlikta daugiau nei 630,000 sąnarių
pakeitimo operacijų. Visa sudėjus,
susidaro net 22,6 bilijonų JAV dole-
rių išlaidos. Žmonės, turintys artritą,
yra mažiau darbingesni. Apie 30
proc. suaugusių tarp 18–64 metų am-
žiaus, sergančių artritu, yra riboto
darbingumo. Tai reiškia, kad tokie
žmonės dirba mažiau nei kiti ar iš
viso nedirba dėl artrito sukelto
skausmo ar paūmėjimo. Nors ši sta-
tistika apima visas artrito formas,
OA sudaro didžiąją jų dalį. Apytiks-
liai paskaičiuota, kad 3,4–13,2 bilijo-
nų dol. yra kasmet išleidžiama dar-
bui, susijusiam su OA išlaidomis.

Įsikišimo strategijos

Šiuo metu yra keturios pagrindi-
nės įsikišimo, gydant OA, strategijos:
sveikatos švietimas, fizinis aktyvu-
mas, saugojimasis nuo sužalojimų,
svorio priežiūra ir sveika mityba. Sa-
višvieta yra procesas, padedantis
suaugusiems žmonėms, turintiems
chronines ligas, išmokti, kaip stebėti

ir prižiūrėti savo ligą, išvengti jos su-
keltų trumpų ir ilgalaikių sveikatos
sutrikimų, pasiekti kuo geresnę gy-
venimo kokybę. Tyrimai parodė, kad
fizinis aktyvumas sumažina skaus-
mą, pagerina sąnarių veiklą, sumaži-
na negalią, sukeltą artrito. Regulia-
rus fizinis aktyvumas taip pat gali
padėti žmonėms pasiekti ar palaikyti
sveiką svorį, kuris yra ypatingai svar-
bus, žinant, kad viršvoris ir nutuki-
mas yra OA rizikos veiksniai.

Saugiausi ir veiksmingiausi pra-
timai yra vidutinio intensyvumo
aerobiniai pratimai kaip vaikščioji-
mas, vandens užsiėmimai, važinėji-
mas dviračiu ir raumenų stiprinimo
pratimai. Net vienos valandos truk-
mės fiziniai pratimai per savaitę gali
duoti šiek tiek rezultatų. Norint su-
mažinti OA skausmą ir pagerinti
sąnarių veiklą, taip pat užkirsti kelią
ar veiksmingai prižiūrėti kitas chro-
nines ligas, patariama aerobinius vi-
dutinio intensyvumo pratimus daryti
mažiausiai 1,5 val., o raumenis stip-
rinti 2 dienas per savaitę.

Trauminiai sužeidimai

Trauminiai sužeidimai yra žino-
mas rizikos veiksnys OA išsivystant
vėliau. Jie sudaro apie 12 proc. visų

šios ligos atvejų. Apie 5,6 milijonai
JAV suaugusių žmonių turi po trau-
minį OA keliuose, šlaunyse ar kulkš-
nyse, kurių gydymo išlaidos kainuoja
apie 3,1 bilijonų dol. per metus. Ri-
zika turėti kelio OA siekia net 57
proc. tiems žmonėms, kurie anksčiau
turėjo kelio traumą ir tokius sužei-
dimus kaip tam tikrų kelio raiščių
trūkiai ir kulkšnies lūžiai. Tačiau dar
nėra visiškai aišku, ar kitokios rūšies
sužalojimai kaip maži sąnarių, rau-
menų patempimai ir chroninės ligos
turi tokią pat svarbią įtaką OA raido-
je. Apsisaugoti nuo susižeidimų taip
pat yra svarbu vyresniems žmo-
nėms, kurie jau turi OA. Šie žmonės
gali turėti didesnę riziką nukristi,
nes jų raumenys tampa silpnesni, su-
prastėja koordinacija. Koordinacijos
pratimai yra žinomi kaip veiksminga
priemonė, galinti sumažinti kritimų
dažnumą vyresniems žmonėms.

Svoris ir mityba

Svorio priežiūra ir sveika mityba
taip pat turi didelę įtaką užkertant
kelią OA. Nutukimas gali padidinti
spaudimą ant krūvius nešančių są-
narių, taip pat skausmą ir uždegimą,
kurie paprastai lydi žmones, turin-
čius OA. Nors nutukimo, kaip vieno
iš OA progresavimo veiksnių, įtaka
lieka neaiški, svorio numetimas žmo-
nėms su kelio OA sumažina skaus-
mą, pagerina gyvenimo kokybę. Nu-
tukę žmonės su OA, kurie numeta
tiktai pusę kilogramo, kelio sąnarių
krūvį sumažina keturis kartus. Mi-
tybos veiksniai taip pat gali turėti
įtakos OA, bet kol kas įtikinančių
įrodymų nėra.

Kintantys rizikos veiksniai

Žinomi rizikos veiksniai suside-
da iš kintančių (kuriuos įmanoma pa-
keisti) ir nekintančių. Kintantys
veiksniai yra nutukimas, taip pat są-
narių sužeidimas sportuojant, dir-
bant ar gavus traumą. Žmogaus užsi-
ėmimas ar darbas, kurio metu sąna-
riai patiria nuolatinį per didelį me-
chaninį stresą, kaip sunkus fizinis
darbas, daiktų kėlimas, kelių lenki-
mas ar nuolatinis tų pačių judesių at-
likimas turi padidintą riziką ligai
atsirasti. Vyrai, dirbantys mechani-
nius, statybinius, žemės ūkio, inži-
nerijos darbus, o moterys – valymo ar
mechaninius darbus, turi didžiausią
riziką susirgti OA. Struktūriniai są-
narių iškrypimai ar raumenų silpnu-
mas taip pat sukelia riziką susirgti
OA.

Nekintantys rizikos
veiksniai

Nekintantys veiksniai apima lytį
(moterys turi didesnę riziką), amžių
(didėja su amžiumi ir išsilygina apie
75 metus), rasę (kai kurie Azijos
šakų gyventojai turi mažesnę riziką)
ir genetinį paveldimumą. Genetiniai
veiksniai turi nemažą įtaką ligai
išsivystyti. Apie 20–35 proc. klubų ir
50 proc. rankų OA gali būti paveldė-
ta genetiškai. Įdomus pastebėjimas –
atrodo, jog nuo OA šiek tiek apsaugo
rūkymas, tačiau nėra tiksliai žinoma,
kokiu būdu tai veikia. Nėra iki galo
aišku, ar tai yra dėl fiziologinio rūky-
mo poveikio kolagenui, kaulų ar
kremzlės audiniams, ar dėl kitų veik-
snių. Kiti galimi rizikos veiksniai yra
estrogeno trūkumas, osteoporozė, vi-
taminų C, E, D trūkumas ir C-rea-
guojantis proteinas (didesnė rizika
susirgti OA turint didesnį jo kiekį).

Parengta pagal CDC informaciją



DRAUGAS, 2010 m. spalio 19 d., antradienis 3

,,Paskaita bus ten,
po tentu!”

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Mokomės ir mokiname
Šią vasarą ateitininkų stovykloje Berčiūnuose po pirmų pietų grupelė

dalyvių apspito vieną iš vadovų, klausdami, kur vyks numatyta paskaita.
,,Paskaita bus ten, po tentu”, – ranka parodė vadovas. ,,Tai galbūt po pala-
pine?”, – klausė vienas iš grupės. ,,Ne, palapinė yra brezentinis daiktas su
langais ir durimis. Paskaita bus po tentu!” Kai likome vieni, aš tam va-
dovui draugiškai pasakiau, kad geras lietuviškas žodis tam ,,tentui” yra
,,padangtė”. Jam ta padangtė kažkaip siejosi su bažnytinėmis apeigomis.
Gal supainiojo su ,,baldakimu”. Pagaliau jis man sakė, kad žodžio ,,pa-
dangtė” nesupras jaunimas. ,,Tai būtų mums proga jaunimą naują žodį iš-
mokyti”, – nenusileidau. Kitą dieną tas pats vadovas per garsiakalbį pra-
nešė, kad ateinanti dienotvarkės dalis vyks po padangte. Šią istorijėlę pri-
siminiau perskaitęs Stasės Semėnienės komentarą, kur teigiama, kad re-
daktorės pareiga yra vesti, o ne klaidinti (,,Draugas”, 2010 m. liepos 16 d).

Konkursai ir medalis
Spaudoje skaitėme apie skelbiamą XIV Tautinių šokių šventės ženklo

konkursą (,,Draugas”, 2010.08.27). Kaip žinome, šventė įvyks 2012 m. lie-
pos 1 d. Boston mieste. Pasiūlymus konkursui reikėjo siųsti iki rugsėjo 1
d. Mane sudomino reikalavimas, kad ženklo tekste turi būti užrašas: ,,XIV
Lietuvių tautinių šokių šventė. XIV Lithuanian Folk Dance Festival. Bos-
ton 2010”. Mano manymu, tai ženklo perkrovimas. Prisiminė mano pasiū-
lymas prieš gal 40 metų suprojektuoti ir pagaminti naują iškabą prie įva-
žiavimo į Dainavos jaunimo stovyklą. Iš aukščiau gavau nurodymą, kad
iškaboje būtinai turi būti žodžiai: ,,Lithuanian American Roman Catholic
Federation Youth Camp Dainava”. ,,Per daug žodžių!”, – bandžiau derėtis.
Susitarėme palikti ,,LARCF Youth Camp Dainava”. Po šios iškabos su-
nykimo, pagaminau dar dvi iškabas. Jose liko tik vienas, daugeliui jau
žinomas ir mielas žodis ,,Dainava”.

Kitą konkursą skelbia JAV LB Kultūros taryba (,,Draugas”, 2010.08.
20). Konkurso terminas buvo š. m. rugsėjo 17 d. Laukiama vaidybinio, ani-
macinio, kompiuterinio filmo Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui paminėti.
Apdovanojimai bus įteikti lapkričio 13 d. New York mieste įvyksiančiose
iškilmėse. Man atrodo, kad labai mažai laiko buvo duota filmui sukurti,
nebent kas tokį filmą jau turi paruošęs ir laukia įvertinimo ir pripažinimo.

Ta pati JAV LB Kultūros taryba skelbia aukų vajų kultūrinei veiklai
paskatinti ir paremti. Spausdinamas Žalgirio mūšio plakatas. Jau nukal-
tas Žalgirio mūšio medalis, kurį užsakė Kultūros taryba, o nukalė Lietu-
vos monetų kalykla Vilniuje. Oksiduoto žalvario medalis yra 2.5 colių
skersmens. ,,Kadangi medalių iškalta tik 100 vienetų, norime jį dovanoti
tiems, kurie paaukos daugiau nei 500 dol. Medalis yra aukštos kokybės ir
atitinka kolekcionierių reikalavimus”, – rašoma Kultūros tarybos ben-
dralaiškyje.

Ką studijuoja lietuviai studentai?
Šiuo klausimu jau teko rašyti poroje skilčių. Dabar po ranka turiu

naujos informacijos, kuri šiek tiek paryškina lietuvių studentų studijų ša-
kas. Šįmet iš Lietuvių Fondo stipendijų prašė 69 studentai. Iš jų 42 buvo
merginos. Bendra stipendijų prašomoji suma buvo 389,859 dol. Stipen-
dijas gavo 53 prašiusieji. Jiems buvo paskirta 59,429 dol., kas sudaro 15.2
proc. prašytos sumos. Paėmus visus prašiusiuosius, jų studijų šakos pa-
siskirstė taip: griežtieji mokslai – 20 prašiusiųjų; humanitariniai mokslai
bei menai – 19; laisvosios profesijos (medicina, odontologija, teisė ir kt.) –
12; verslas/ekonomika – 10; socialiniai mokslai – 8.

Įdomus stipendijas prašiusiųjų pasiskirstymas pagal pilietybę ir šalį,
kur studijuos. Trisdešimt yra JAV piliečiai. Septyni yra pastoviai JAV gy-
venantys užsieniečiai. Du yra Lietuvos Respublikos piliečiai, siekiantys
magistro ar daktarato laipsnio Lietuvoje. Dvidešimt vienas LR pilietis sie-
kia magistro ar daktaro laipsnio užsienyje. Šeši yra Pietų Amerikos mok-
sleiviai Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. Trys yra bakalauro stu-
dentai iš Lietuvos.

Prekybos katalogų – kaip grybų po lietaus
Jau seniai žinojau, kad už pinigus galima nusipirkti balsuotojų ir pre-

kybos klientų sąrašus. Kartais ką nors paštu užsakydamas sąmoningai
įveliu klaidelę savo pavardėje, kad vėliau matyčiau, kam ji buvo parduota.
Tačiau tai darau retai. Neseniai mano žmona kažką užsakė telefonu iš ka-
talogo ir gavo, ką norėjo. Tačiau po kurio laiko pradėjome gauti kur kas
daugiau įvairių katalogų jos vardu. Jų tiek pagausėjo, kad nusprendžiau
per dvi savaites paštu gautus katalogus dėti į krūvą. Tikėsite ar ne, per tas
dvi savaites įvairių katalogų susidarė 72 vienetai. Dauguma jų yra nema-
žos knygelės, nuo 36 iki 128 puslapių. Jos visos gražiai išleistos ir atrodo
viliojančiai. Susidariusi krūva sveria apie 18 svarų! Gaila paštininkės,
nors ji nesiskundžia.

Iš kur tie visi katalogai? Išskyrus keturis, visi kiti adresuoti žmonai.
Didelė dauguma – 62 vienetai – yra iš rūbų ir avalynės bendrovių. Po vieną
buvo iš vaikų žaislų, namų apyvokos, knygų, papuošalų, elektronikos par-
duotuvių. Keletas buvo iš žinomų pelno nesiekiančių organizacijų kaip
National Geographic Society, Smithsonian, Metropolitan Museum of Art,
Chicago Art Institute. O Kalėdų sezonas dar neprasidėjo!
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Žmogaus elgesio ir veikimo ide-
alą anglų mąstytojas kardinolas John
Newman yra pavadinęs džentel-
menu. Tai žmogus, niekada kitam
nesuteikiantis skausmo. Jis vengia
kitą įskaudinti ir užgauti. Jo rūpestis
– padaryti, kad visiems būtų jauku ir
malonu. Kalbėdamas jis nesirenka
temų, kurios galėtų suerzinti kitus.
Dirbdamas jis nelaukia malonių ir
niekada nekalba apie save. Negirdi
šmeižto ir apkalbų, neužsimena apie
kitų piktus kėslus. Vadovaujasi
taisykle, kad su priešu reikia elgtis
tikintis, jog šis vieną dieną taps drau-
gu. Jis turi per daug sveiko proto, kad
užsigautų įžeidinėjamas, per daug
užsiėmęs, jog atsimintų skriaudas ir
kerštautų. Tai kantrus, atlaidus,
pažįstantis proto silpnumą ir stipry-
bę, žinantis saiką ir ribas žmogus.

Toks šiuolaikinio veiklaus džen-
telmeno pavyzdys – teisininkas, vi-
suomenės veikėjas, žurnalistas, poli-
tologas Juozas Laučka (1910–1993),
kuriam šiemet būtų sukakę šimtas
metų. Gimęs Brocktone, MA, baigė
Panevėžio gimnaziją, vėliau VDU
teisės fakultetą Kaune, teisę ir poli-
tologiją studijavo Niujorko bei Va-
šingtono universitetuose. Redagavo
,,Darbininko”, ,,Amerikos” laikraš-
čius, daug metų dirbo ,,Amerikos
balso”, ,,Laisvosios Europos” radijo
tarnybose, parašė straipsnių visuo-
menės, kultūros, politikos, krikščio-
nybės klausimais. Vadintas dviejų
pasaulių žmogumi, nes prieš Antrąjį
pasaulinį karą savo rūpesčiu bei veik-
la buvo tapęs gyvu tiltu tarp Jung-
tinėse Valstijose ir Lietuvoje gyve-
nančių lietuvių. Ir visur buvo visuo-
meninės veiklos pranokėjas: nuo
Lietuvių darbininkų sąjungos gene-
ralinio sekretoriaus iki BALF’o rei-
kalų vedėjo, nuo Amerikos lietuvių
kongreso Niujorke komiteto rengimo
pirmininko iki Ateitininkų federaci-
jos vado ir kitų darbų. Užimdamas
vadovaujančias pareigas įvairiausiose
JAV lietuvių organizacijose (tarp jų –
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų
Federacija, Amerikos Lietuvių Tary-
ba, Lietuvos Vyčiai) J. Laučka visuo-
meninio gyvenimo smaigaliu laikė

spaudą ir radiją, kur pagrindinį dė-
mesį skyrė Lietuvos laisvės, tautos
genocido, lietuvių pabėgėlių, lietuvy-
bės išlaikymo klausimams ir atei-
tininkų veiksmingumui. Vienas svar-
biausių jo rūpesčių – katalikų veiklos
idėjos ateities perspektyvoje. J.
Laučka įžvalgiai brėžė katalikų veiki-
mo gaires, remdamasis Vatikano II
Susirinkimo nutarimais. Dažnai aiš-
kindavo, kad pasauliečio apaštalavi-
mas kyla iš jo krikščioniško pašauki-
mo, o krikščioniškas gyvenimas neį-
manomas be sąžiningumo, teisingu-
mo, artimo meilės, ryžtingumo. Lie-
tuvių visuomenininkas ypač dažnai
kėlė mintį apie ,,ryžto meilės kelią” –
apaštalavimą vykdyti savo darbais,
Evangelijos dvasia tobulinant ,,laiki-
nuosius dalykus”. Jis nuolat primin-
davo, kad apaštalavimas taikytinas
prie naujų laiko reikalavimų ir turėtų
atsižvelgti į opiausius bendruomenės
poreikius.

J. Laučka priskirtinas prie tokių
aktyvių, pasišventusių visuomeninin-
kų, kurių elgsena – veikti neragina-
mam, skiriant savo lėšas bei savo
laiką ir už tai negauti jokio atlygio.
Jis įstengė dirbti keletą darbų tuo pat
metu greitai, sėkmingai, praktiškai.
Mokėjo derinti visuomeninius, tau-
tinius, kultūrinius, religinius reika-
lus ir talkino kitų vadovaujamiems
darbams.

Veiklaus džentelmeno veikimas
kartu yra ir aukščiausias krikščio-
niškojo gyvenimo reikalavimas. Jį api-
būdinantis pasakymas – gyventi ne
sau – yra riba, atskirianti tikrą žmo-
gų nuo savanaudžio, tikrą krikščionį
nuo tariamojo, tikrąją žmogaus kul-
tūrą nuo išvirkščiosios ir tikrą kata-
likišką veikimą nuo nevykusių jo
apraiškų. Taip veikti nėra malonė ar
nuopelnas, o pareiga gyventi ir veikti
katalikiškai. Kartu tai yra būdas save
atrasti visuomenėje: save atiduoti
kitiems, užkrėsti kitus nesavanau-
dišku veikimu, savo laimę stengiantis
atrasti kitų laimėje.

Įsimintinas neamerikietiškai
kuklus J. Laučkos pasakymas, kai bu-
vo klausiamas, su kokia nuotaika
sutiko kandidatuoti į Ateitininkų fe-
deracijos vado pareigas: „Su dideliu
nusistebėjimu, nusižeminimu, baime,
abejonėmis ir atsakingumu”.

Tokie visuomenininkai, kun. Sta-
sio Ylos žodžiais tariant, yra „palai-
minti veikiantieji ir alkstantieji pras-
mingos veiklos:

• Jie tiki gerų pastangų vertingu-
mu, prasme, našumu.

• Imasi konkrečių gerų darbų,
vengia veiklios tuštybės.

• Geram darbui ieško draugų,
išveda veiklon mažiau drąsius, prati-
na jaunimą dalintis atsakomybe.

• Nelaukia žmonių atpildo, nesiti-
ki įvertinimo.

• Kukliom intencijom ir malda ri-
kiuoja savo pastangas į Dievą”.

Juozas Laučka kaip tik yra to-
kios veiklos pavyzdys, prie kurio
verta lygiuotis.

Visuomeninės veiklos
riteris – Juozas Laučka

Juozą Laučką apibū-
dinantis pasakymas –
gyventi ne sau – yra ri-
ba, atskirianti tikrą žmo-
gų nuo savanaudžio,
tikrą krikščionį nuo ta-
riamojo, tikrąją žmo-
gaus kultūrą nuo iš-
virkščiosios ir tikrą ka-
talikišką veikimą nuo
nevykusių jo apraiškų.
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Dr. Dainius Macikėnas – meniškos
sielos žmogus

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Su straipsnio herojumi Dainiumi
susipažinau prieš keletą metų – per
drabužių kūrėjos iš Lietuvos Vidos
Insodienės kūrybos vakarą Hartford,
CT. Po šio pavykusio renginio gavau
pluoštą nuotraukų. Dainiaus fotogra-
fijos rodė, kad jam nesvetimas foto-
grafijos menas.

Dar vėliau su Dainiumi teko susi-
tikti Bostone. Man įstrigo, kai Dai-
nius, tik išgirdęs mano kreipimąsi,
kad viešniai iš Vilniaus universiteto
reikalinga nakvynė Bostone, nieko
nelaukdamas pasiūlė savo namų pas-
togę. Viešnia iš Lietuvos Vilma Kar-
velytė labai džiaugėsi viešnage Bosto-
ne ir Dainiaus svetingumu.

Šių metų rugpjūtį išdrįsau pa-
skambinti Dainiui ir paprašyti jo
nakvynės jau net keturiems studen-
tams, atvykusiems iš Lietuvos ir ke-
liaujantiems po rytinį pakraštį. Ir šį
kartą Dainius neapvylė – atvažiavo
iki Providence po darbų jų pasiimti.

Su Dainiumi per Bostono lietu-
vių renginius vis tekdavo susitikti ir
trumpai šnektelėti. Man patiko šio
jauno žmogaus inteligentiškumas,
dvasinė jo ramybė ir visada linksmos
ir giliai žvelgiančios akys. Manau,
kad visiems bus įdomu susipažinti su
tikrai įdomia ir įvairiapuse asmeny-
be.

Dainius gimė Šiauliuose, moky-
tojų filologų Onutės ir Stasio Macikė-
nų šeimoje. Mama buvo lietuvių kal-
bos mokytoja, tėtis anglų kalbos vis
dar tebemoko Šiaulių moksleivius ir
šiandien. Dainius augo su vyresniu
broliu Linu. Dar besimokydamas
Šiaulių 16-oje vidurinėje mokykloje
(dabar ,,Saulės” gimnazija), kur buvo
sustiprintai mokoma muzikos, jis pa-
sireiškė kaip gabus ir visur tinkantis
vaikas: sportavo – lankė stalo teniso
ir lengvosios atletikos pratybas, daly-
vavo medžio drožinėjimo, mašinų
modeliavimo būreliuose, dainavo
mišriame mokyklos ansamblyje ir
kartu su savo draugais ansamblie-
čiais tapo „Dainų dainelės” laureatu.

Dainius ypač domėjosi fotografi-
ja, mat fotografijos paslapčių moks-
leivius mokė Dainiaus tėvelis. Jis
daug valandų su juo praleisdavo foto-

laboratorijoje. O kai mama statydavo
spektaklius su moksleiviais, Dainius
pagelbėdavo atlikdamas kiškio ir
nykštuko vaidmenis, nes dramos bū-
reliui visada trūkdavo berniukų.

Vėliau perėjus į Šiaulių 9-ąją vi-
durinę (dabar Ragainės pagrindinė)
mokyklą, kurioje buvo įvestas sustip-
rintas matematikos mokymas, Dai-
nius ilgam pamiršo savo visus menus.
Gabus moksleivis pasinėrė į tiksliųjų
mokslų pasaulį: dalyvaudavo che-
mijos, matematikos, fizikos olimpia-
dose. Jis ypač laukdavo vasaros, nes
tada galėdavo dalyvauti fizikų mo-
kyklos ,,Fotonas” stovykloje. Besimo-
kydamas vidurinėje mokykloje gabus
moksleivis net du kartus tapo Lie-
tuvos chemijos olimpiados prizininku
ir kartu su keliais „žiniukais” iš
Lietuvos gynė Lietuvos garbę Sovietų
Sąjungos chemijos olimpiadose. Tad
baigęs vidurinę mokyklą, jis drąsiai
pasirinko chemijos mokslo studijas
senajame Vilniaus universitete. Stu-
dijuodamas chemijos mokslus suspėjo
dainuoti universiteto folkloriniame
ansamblyje „Ratilio” .

Bakalauro studijas Dainius baigė
Arhus universitete, Danijoje. Magis-
tro studijas pradėjo vėl Vilniaus uni-
versitete, bet po pirmų metų buvo
priimtas į Case Western Reserve Uni-
versity, Cleveland, OH.

Kaip tik ten jis artimiau susipaži-
no su JAV Lietuvių Bendruomene, jos

veikla ir, aišku, Cleveland lietuviais,
su kuriais ir šiandieną jis palaiko
glaudžius ryšius. Po ilgų ketverių me-
tų studijų neorganinės chemijos ka-
tedroje, Dainius apsigynė daktaro
laipsnį. Savaitgaliais Dainius taisyda-
vo kompiuterius, taip padidindamas
šeimos biudžetą. Jaunam moksli-
ninkui po doktorantūros programos
atėjo ir pirmas rimtas darbas „Pfi-
zer” firmoje – didžiausioje pasaulyje
vaistus kuriančioje kompanijoje, įsi-
kūrusioje prie Detroito. Dukros su
malonumu lankė šeštadieninę mo-
kyklą. Atrodė, jau gyvenimas stojosi į
savo vėžes, palengvėjo materialinė
pusė, bet paaštrėjo dvasiniai nesuta-
rimai šeimoje ir po kurio laiko šeima
iširo. Dainius kaip tik tuo metu lan-
kėsi pas psichologę, pokalbiai su
kuria privertė jį giliau pažvelgti į sa-
ve, ieškoti, pažinti, kas yra kas. Ir tai
jį vėl sugrąžino prie menų, prie foto-
grafijos. Pradėjo fotografuoti, kaip jis
pats sako, labai nedrąsiai: iš pradžių
tai, ką matė aplinkui save ir, aišku,
keliaudamas po Ispaniją, Prancūziją,
Monako, Turkiją, Puerto Rico ir kitas
šalis. Ypač gilų įspūdį padarė kelionė
į Nepalą ir Himalajų kalnus, paskati-
nusi peržiūrėti savo vertybių sistemą.
Jaunas vyras po tos kelionės į gyve-
nimą pradėjo žiūrėti paprasčiau ir
harmoningiau, vertinti, ką turi, ir ne-
pergyventi, ko neturi.

Jau ketvirti metai kai D. Macikė-

nas persikėlė į Bostoną ir įsidarbino
Cambridge veikiančioje mažesnėje
vaistų kompanijoje „Vertex Pharma-
ceuticals”. Ten dr. Macikėnas vado-
vauja mokslininkų grupei, kuri yra
atsakinga už mūsų vaistų kristalų in-
žineriją ir kieto kūno fizikinę chemi-
ją (paprastai tariant, gerina vaistų
kandidatų fizines ir chemines sa-
vybes, pvz., tirpumą, stabilumą).

Bostone Dainius greit tapo savas,
nes labai šiltai jį priėmė bostoniškiai
nuo pat pirmos pažinties dienos.
Dainius mena, kaip Dainora Kup-
činskaitė pasiėmė jį iš oro uosto ir
nuvežė į savo tėvų Gitos ir Aido Kup-
činskų namus, kur ir teko pirmą kar-
tą susipažinti su bostoniškiais. Ir
Bostone jis nepamiršta fotografijos,
atrodo, kad fotografija išaugo į aistrą,
kuri užima didžiąją dalį jauno žmo-
gaus laisvalaikio.

Darbovietėje Dainius įkūrė ir dar
šiandien kuruoja meno galeriją, ku-
rioje „Vertex” darbuotojai rodo savo
meno darbus: tapybą, stiklą, fotogra-
fiją, maišyta technika atliktus kūri-
nius. Ši galerija, pasivadinusi „The
Art Wall”, smarkiai pagyvino alterna-
tyvų gyvenimą, taip pat ir kompani-
jos sienas, nes po parodos galerijoje
meno darbai keliauja atgaivinti nuo-
bodžias konferencijų kambarių sie-
nas.

D. Macikėnas su savo fotografi-
jomis dalyvavo keliose Bostono gale-
rijų parodose. 2008 metais Dainius
dalyvavo grupinėje parodoje „Art
Market Gallery” galerijoje, esančioje
Bostono centre. Parodos nėra Dai-
niaus tikslas, fotografijos – tai būdas
išreikšti save, išmokti pamatyti grožį
paprastuose dalykuose. Fotografija,
kaip sako gabus menininkas, šiuo
metu yra tarp pomėgio ir verslo: nors
malonu ir svarbu užsidirbti iš foto-
sesijų ir kitų užsakymų, bet smagiau-
sia būna surengti fotosesijas su sma-
giais ir orginaliais žmonėmis ir drau-
gais kaip Rolandas Kiaulevičius, ku-
rio apsilankymai Bostone visada yra
išradingi ir linksmi.

Lietuviškoje veikloje Dainius taip
pat aktyvus. Pagal galimybes daly-
vauja Bostono lietuvių renginiuose,
fotografuoja, vaidina Bostono „Sam-
būrio” teatre – nekantriai lauksim
pasirodant naujos Norberto Linger-
taičio režisuojamos K. Sajos pjesės
„Maniakas” premjeros. Jau antri me-
tai Dainius Macikėnas moko fotogra-
fijos paslapčių stovykloje „Meno
8Dienos” Neringoje. Stovyklai vado-
vauja dailininkė Danguolė Kuolienė.
Dainius labai dėkingas vadovei ir jos
talkininkėms už nuostabias vasaros
dienas stovykloje. Jis noriai fotogra-
fuoja lietuviškus renginius, kurių
nuotraukos išspausdinamos lietuviš-
koje spaudoje: „Amerikos Lietuvyje”,
„Drauge”. Labai džiugu, kad jauni,
išsilavinę žmonės įsilieja į lietuvišką
veiklą, supranta jos tęstinumą.

Dr. Dainiaus Macikėno credo –
džiaugtis tuo, ką duoda gyvenimas
šiai dienai, taip pat duoti kitiems, pri-
glausti, palaikyti ir tikėti, kad viskas
bus tik geriau. Jaunas žmogus ne-
atideda įdomių projektų ir kelionių
„kai išeisiu į pensiją”, o stengiasi gy-
venti dabartimi: sausio mėnesį jau
suplanuota kelionė į Indiją, pavasarį
Dainius keliauja į Japoniją, ir foto-
grafijos bus svarbi tų kelionių dalis.

Linkiu jam naujų atradimų ir
įdomių fotografijų!Dainius Himalajuose.

Dainius Macikėnas.
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KOMENTARASKOMENTARAS
Toronto Lietuvių namų ir
Labdaros fondo istorija

LEONAS RADZEVIÇIUS

,,Draugas” 2010 m. rugsėjo 11 d
numeryje išspausdino labai ilgą Vyto
Kulnio straipsnį, kuriame autorius
Kulnys aprašo Lietuvių namų (LN) ir
Labdaros fondo (LF) istoriją, kartu
net 10 kartų paminėdamas mano
pavardę. Viename komentare jis sako
kad nori „priminti L. Radzevičiui ir
kitiems, siekiantiems LN nesėkmės,
gal net žlugimo...” Visa tai V. Kulnys
sakosi darąs iš savo asmeninės patir-
ties ir atminties.

Norisi atsakyti į man mestus
kaltinimus ne iš patirties ar atmin-
ties, bet remiantis dokumentais.

Visi finansiniai duomenys, ku-
riuos aš pateikiau komentare at-
spausdintame ,,Draugo” 2010 m. bir-
želio 19 d. numeryje buvo paimti iš
LF metinės finansinės apskaitos
dokumentų, patvirtintų finansinio
auditoriaus. Dėl kaltinimo, kad aš ne-
tinkamai įvertinau visuomenės po-
žiūrį dėl slaugos namų pirmo projek-
to, čia pateikiu visuomenės aukų su-
mas, paimtas iš LN 50-mečio veiklos
leidinio. Išvadas gali daryti patys
skaitytojai. 1991 m. aukų gauta
397,406 dol.; 1992 m. – 156,629 dol.;
1993 m. – 79,632 dol. (centai nu-
braukti); 1994 m. – 71,535 m. (centai
nubraukti); 1995 m. – 3,801 dol. (cen-
tai apvalinti į viršų); 1997 m. – 1,550
dol.; 1998 m. – 32,080 dol. (naujas
planas, kitoj vietoj); 1999 m. –
298,665 dol.

Toronto lietuvių namų korpo-
racijai buvo išduotas ,,Letters Pa-
tent”, nurodantis, kad korporacijai
galioja ,,Companies Act” nustatyti
reikalavimai, ir juose tiksliai apibū-
dinta, kaip įsigyti namus, kuriuose
bus vykdoma lietuviška kultūrinė
veikla. Visi steigėjai yra išvardinti
dokumente (visi lietuviai).

Kalbėdamas apie Labdaros fondo
įsteigimą V. Kulnys teigia, kad gavus
,,Letters Patent”, visi tuometiniai LN
nariai tampa LF nariais. Argi tikrai?
LF ,,Letters Patent” nurodo, kad kor-
poracijai galioja ,,Corporations Act”,
o tas įstatymas sako, kad tie asmenys
išvardinti ,,Letters Patent” yra pir-
mieji nariai ir pirmieji direktoriai
(valdyba). Kadangi toje pirmoje
valdyboje buvo tik teisininkų firmos
darbuotojai, tai valdyba, prieš atsis-
tatydindama turėjo priimti narį arba
narius pagal įstatyme nurodytą pro-
cesą. O tame procese automatiškai
vyksta tik direktoriaus iškritimas iš
valdybos, jeigu išrinktas asmuo nėra
korporacijos narys ir netampa nariu
per 10 dienų. Įstatymas nenumato
jokio automatinio vienos korporacijos
narių tapimo kitos korporacijos na-
riais. Pirmos valdybos protokolas yra
,,užkasta” LN archyve ir jo turinys
yra man nežinomas. Tačiau, manau,
kad tikriausiai ta pirma valdyba
priėmė tik vieną narį: LN korporaci-
ją. Tokią pačią nuomonę raštiškai
prieš 4 metus pareiškė finansinis
auditorius savo laiške LN/LF pirmi-
ninkui. ,,Corporations Act” sako, kad
jeigu korporacijoje lieka (arba būna)
trys arba mažiau narių, tie nariai
tampa atsakingi už visas skolas, ku-
rios atsiranda korporacijoje tuo laiko-
tarpiu, kai yra toks mažas narių skai-
čius. Kadangi V. Kulnio straipsniai
yra būtent apie skolų grąžinimą, na-

rystės klausimas tampa labai aktua-
lus gvildenant skolos reikalus.

V. Kulnys rašo, kad L. Radzevi-
čius tikrai žino (bet nesako), kad LF
kapitalas LN buvo „atiduotas” netei-
sėtai ir kad Radzevičius privalo pa-
aiškinti viešai. Nežinau, ar Kulnys
čia kalba apie kapitalą, kuris buvo
atiduotas LN prieš daug metų, ar
apie tuos 400,000 dol., kuriuos LF
išmokėjo LN 2009 metų pabaigoje.
Visais atvejais galiu užtikrinti, kad
žinau, jog ir ,,Charities Accounting
Act” ir ,,Regulations”, ir ,,Income
Tax Act” ir ,,Regulations” nurodo,
kad LF gali duoti pinigus tik lab-
daringiems tikslams, labdaringoms
organizacijoms arba religinėms ben-
druomenėms. LN nėra labdaringa
organizacija, nes jos įstatuose yra
nurodyta, kad ji dirba narių naudai, o
ne visuomenės naudai. Skolų grąžini-
mas yra visai kita tema. Aš viešai
galiu tik patvirtinti, kad tikrai nežin-
au, ar LF 2009 m. 400,000 dol. iš-
mokėjimas buvo legalus ar nelegalus,
nes tai yra teisiškai labai sudėtinga
situacija, tačiau tikrai žinau, kad tą
klausimą reikėjo spręsti per arbi-
tražą, pasinaudojant paslaugomis to
teisininko, kuris anksčiau buvo

„Judge of the Superior Court” ir
kuris padėjo išspręsti tas 5 bylas,
kurios atsirado vykdant slaugos
namų statybą ir išaiškinant statybos
broką, kurio pasekmėje užšalo vamz-
džiai ir reikėjo iškraustyti slaugos
namų gyventojus. Kadangi didesnė
pusė LF valdybos narių buvo ir LN
valdybos sudėtyje, susidarė „conflict
of interest” situacija ir valdyba ne-
turėjo priimti sprendimo, kuris to-
kiomis aplinkybėmis pažeidė ne tik
,,Ontario Attorney General” instruk-
cijas, bet ir ,,Nursing Homes Act”.
„Nemo iudex in causa sua” (,,Niekas
negali būti savo paties bylos teisėjas)
yra Kanados „Common law” teisės
principas atėjęs iš Romėnų laikų.
Viena šio principo įgyvendinimo
taisyklių (,,The Bias Rule”) aiškiai
nurodo, kad žmonės, turintys „con-
flict of interest”, negali dalyvauti pri-
imant sprendimą. Susumuojant galiu
pasakyti, kad nežinau, ar išmokėti
pinigai buvo legalus veiksmas, bet
tikrai žinau, kad procesas buvo ne-
teisėtas ir „Common law”, ir „Sta-
tutory law” atžvilgiu.

Žemę statyti slaugos namams iš
lietuvių pranciškonų ordino išsinuo-
mavo LF. Leidimas užsiimti slaugos
namų verslu iš Ontario Sveikatos
ministerijos buvo irgi išduotas LF, ir
sutartis su ministerija irgi yra tarp
LF ir ministerijos. Tai kodėl, pas-
tačius Slaugos namus, buvo pastatyta
iškaba, kad tie slaugos namai yra
„Owned and Operated by Lietuvių
Namai”? Manau todėl, kad tuo metu
asmenys LN valdyboje nesuprato,
kad LF yra atskira korporacija, o ne
Lietuvių namų komitetas. Todėl ir
savo komentare V. Kulnys rašo, kad
„Taip Slaugos namai buvo atplėšti
nuo LN”. Neįmanoma atplėšti tai,
kas nepriklausė Lietuvių namų kor-
poracijai. Problema kartojasi, nes kai
kurie žmonės paprasčiausiai nesu-
pranta, kada nuopelnai priklauso
korporacijai, kada asmenims, kurie
yra korporacijos nariai.

Nukelta į 9 psl.

Hingham miestelyje, esančiame
šalia Boston, Linden Ponds asocia-
cijai priklausančių butų gyvenvietėje,
prieš metus įsikūrė lietuviškas klu-
bas.

Įdomu tai, kad šį klubą įsteigė
žmonės, kilę iš pirmabangių lietuvių
palikuonių. Iškyrus keletą žodžių,
dauguma jų lietuviškai nekalba, bet
visi didžiuojasi turintys savyje bent
dalelę lietuviško kraujo. Grupei pri-
klauso apie 14 narių, jos steigėja yra
Marilyn Pula, kurios senelis iš Lietu-
vos į Ameriką atvyko praeito šimt-
mečio pradžioje.

Grupė dažnai susirenka kartu
papietauti ir pasidalinti žiniomis apie
savo prigimtį, lietuvybę bei prisiminti
lietuviškus papročius. Neseniai į Lin-
den Ponds atsikraustęs su žmona gy-
venti Algimantas Gustaitis prisidėjo

prie šios grupės ir jiems pateikia daug
medžiagos apie Lietuvos praeitį ir da-
bartį.

Š. m. pavasarį Linden Ponds gy-
venvietėje buvo surengta visų Linden
Ponds veikiančių klubų paroda, ku-
rioje ir mūsiškių klubas, pasivadinęs
,,The Lithuanian Heritage Group”,
paruošė lietuvišką parodos stalą.

Taip pat reikia pažymėti, kad
šios grupės nariai ne tik susirenka
pabendrauti, bet ir prisidėda prie
konkretaus lietuviško labdaringo
darbo. Šiais metais jie Linden Ponds
vietovėje, kur gyvena apie tūkstantis
pensininkų, suruošė vajų surinkti
kaip galima daugiau pašto ženklų,
kurie bus naudojami paremti ,,Lit-
huanian Childrens Relief” fondą.

Algimantas Gustaitis

Naujas lietuviškas klubas

Lietuviškas parodos stalas.

Klubo ,,The Lithuanian Heritage Group” nariai.

Iš dešinės: klubo pirmininkė Marilyn Pula, klubo narys adv. John Svagzdys ir
pirmininkės vyras Fred Pula.
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Vilnius, spalio 18 d. (BNS) – Lie-
tuviai, palyginti su senos demokrati-
jos šalių gyventojais, kur kas dažniau
skundžiasi Europos Žmogaus Teisių
Teismui Stasbūre, sako Vyriausybės
atstovė Teisme Elvyra Baltutytė.

Anot jos, didžiosios dalies skun-
dų pobūdis bendras visoms valsty-
bėms – dažniausiai skundžiamasi dėl
per ilgo bylų nagrinėjimo. Problemos
dėl Teismo sprendimų prieš Lietuvą
vykdymo buvo aptartos Seimo Teisės
ir teisėtvarkos komitete. ,,Mes išsis-
kiriame tuo, kad žmonės apskritai
daug rašo. Esam ne pirmieji, gal ko-
kie penktieji Europoje, bet apie 90
proc. skundų iš karto atmeta Teis-
mas, nes jie neatitinka reikalavimų”,
– po specialaus komiteto posėdžio
žiniasklaidai sakė E. Baltutytė.

,,Mane visada stebina, kad kai
kurių didelių valstybių žmonės, kaip
Vokietijos, santykinai mažai žmonių
kreipiasi į EŽTT. Ką tai rodo – gal jie
labiau pasitiki savo teisine sistema ir
gal jų teisės labiau apginamos jų vals-

tybėse”, – kalbėjo Vyriausybės at-
stovė EŽTT.

Tuo tarpu skundų problematika
– bendra visoms valstybėms, tvirtino
E. Baltutytė. ,,Mes tikrai neišsiski-
riame – kaip ir daugelyje kitų valsty-
bių, turime problemų dėl ilgų proce-
sų. Visos valstybės turi tokių prob-
lemų, net pats EŽTT ilgai nagrinėja
bylas”, – sakė Vyriausybės atstovė.

Posėdyje dalyvavęs Generalinės
prokuratūros Valstybinio kaltinimo
skyriaus vyriausiasis prokuroras Rai-
mondas Petrauskas pripažino, kad
bylos užsitęsia, tačiau tvirtino, jog
skirtingais atvejais dėl to gali būti
kalta tiek kaltinančioji pusė, užtrun-
kanti su ekspertizėmis, tiek ir patys
kaltinamieji, procesą stabdydami
skundais dėl kiekvieno procesinio
veiksmo.

Vyriausybės atstovės EŽTT pa-
teiktais duomenimis, iš viso Strasbū-
ro teismas yra atmetęs apie 2,500
skundų prieš Lietuvą ir apie 60 bylų
pažeidimai buvo nustatyti.

Î Nacionalinio dramos teatro
vadovus – šeši kandidatai

Lietuviai – tarp dažniausiai
besiskundžiançiû Strasbùro teismui

Kupiškio politikas stos prieš teismâ

Politikus pl∆dusiai kalbininkei
skirtas griežtas papeikimas

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) – In-
terneto komentaruose politikus plū-
dusi Valstybinės lietuvių kalbos ko-
misijos (VLKK) skyriaus vedėja Re-
gina Dobelienė nubausta griežtu pa-
peikimu. Kalbos komisijos pirminin-
kė Irena Smetonienė tarnybinę nuo-
baudą pavaldinei skyrė už vidaus tai-
syklių pažeidimą bei pagrindinių
valstybės tarnybos ir valstybės tar-
nautojų veiklos etikos principų nesi-
laikymą, pranešė VLKK.

Nustatyta, kad iš tarnybinio
kompiuterio darbo metu buvo para-
šyti trys komentarai svetainėje www.
lrytas.lt. VLKK vidaus tvarkos tai-
syklėse numatyta, kad ,,komisijos
elektroniniais ryšiais, galiniais įren-
giniais, programine įranga, biuro
įranga, kanceliarinėmis ir kitomis
priemonėmis valstybės tarnautojai ir
darbuotojai gali naudotis tik su dar-
bu susijusiais tikslais”.

VLKK pranešime pabrėžiama,
kad nuobauda nėra skirta už nuomo-
nės reiškimą. Dienraštis ,,Lietuvos
rytas” pranešė, kad R. Dobelienė in-
terneto komentaruose vieną po kito
pliekė parlamentarus. ,,Jei kažkoks
pramoginės laidos vedėjas gali ne tik
pats įsitrinti į Seimą, bet atsivesti
įkandin dar keliolika klounų ir merg-
šių, kurių žodynas – padugnių žargo-
nas ir keliasdešimt lietuviškų žodžių,
vadinasi, mums visiems galas. Kas,
mano gentainiai, jums patinka? Us-
paskichas ir Šedžius. Kodėl? Todėl,

kad visi jūs esate nevykėliai ir svajo-
jate apie tokį pat stebuklingą pratur-
tėjimą, koks aplankė, – Šedžių (‘pir-
mą milijoną susikroviau iš sagų’) ir
Uspaskicho (‘buvau suvirintojas’).
Vargas tau, Lietuva...”, – rašė Seimui
pavaldžios komisijos darbuotoja.

Iš valdininkės parašytų komen-
tarų matyti, kad ji mėgsta skaityti su
vadinamąja pedofilijos byla susijusius
straipsnius. ,,Pasiilgau jūsų apsipu-
tojusių balsų. Kuo toliau, tuo labiau
aiškėja, kokia kariauna susitelkė po
Kedžio vėliava: beraščiai, tūžmingi,
agresyvūs pašlemėkai. Minia – ir tuo
viskas pasakyta”, – rašė R. Dobelienė.

Tačiau labiausiai nuo VLKK dar-
buotojos kliuvo politikams. ,,Apie
Mazuronį baisu net pagalvoti – sa-
distinių polinkių asmuo, tikras Ge-
belsas. Dar to tik betrūko Lietuvai.
Valinskas – tik artistas. Mano, kad
prezidento vaidmuo labai lengvas –
tarsi vestum laidą ‘Laimėk milijoną’.
O iš tikrųjų nieko apie politiką nenu-
simano. Grįžtų geriau į televiziją –
tauta jo turbūt jau pasiilgo. Seime jis
pasirodė kaip visiškas impotentas”, –
svarstydama, koks prezidentas tiktų,
parašė Seimui atskaitingos įstaigos
darbuotoja.

Paaiškinime VLKK pirmininkei
I. Smetonienei komisijos darbuotoja
nurodė, kad šlykštūs komentarai in-
ternete ją siutino, taigi ji pamėginusi
rašyti panašiu stiliumi.

Vilnius, spalio 18 d. (ELTA) –
Kultūros ministerijoje pasibaigė skir-
tas laikas priimti kandidatų paraiš-
koms į Lietuvos nacionalinio dramos
teatro ir Panevėžio J. Miltinio dramos
teatro vadovų pareigas.

,,Į Nacionalinio dramos teatro
vadovo pareigas pretenduoja šeši
kandidatai, į Panevėžio dramos teat-
ro vadovo pareigas kandidatuoja vie-
nas, bet pagal įstatymą negaliu įvar-
dyti nė vieno iš jų pavardės”, – sakė
kultūros ministro atstovė spaudai
Vaiva Gogelienė. Kada konkrečiai
vyks konkursai į teatrų vadovų pa-
reigas, pasak ministro atstovės, bus
skelbiama šią savaitę, bet manoma,
kad konkursai vyks spalio paskutinę
savaitę.

Konkurso į Nacionalinio dramos
teatro vadovo pareigas tvarka sukėlė
nerimą grupei garsių Lietuvos teatro

režisierių ir teatrologų dėl galimos
politikų daromos įtakos kultūros mi-
nistrui. Paraiškų teikimo pabaigos iš-
vakarėse kreipimąsi į prezidentę ir
kultūros ministrą išplatinusių teat-
ralų grupė teigia, kad konkursas tu-
rėtų išaiškinti tinkamiausią kandida-
tą įgyvendinti šio teatro nuostatuose
numatytus tikslus.

,,Tačiau mus pasiekia nerimą ke-
liančios žinios apie politikų daromą
įtaką kultūros ministrui siekiant pa-
dėti dabartiniam teatro vadovui
Adolfui Večerskiui išsaugoti vietą ir
šitaip paveikti konkurso rezultatus”,
– rašoma kreipimesi. Jo autoriai pra-
šo kultūros ministro sudaryti galimy-
bę režisierių ir kritikų atstovams da-
lyvauti konkurso procese. Pasak kul-
tūros ministro atstovės, A. Gelūnui
pranešta apie šį kreipimąsi, jis vėliau
turėtų pakomentuoti padėtį.

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) –
Skandinavijos oro linijos SAS nuo ki-
tų metų papildys savo skrydžių tinklą
dviem naujomis tolimųjų skrydžių
kryptimis. Kitų metų kovo pabaigoje
SAS pradės skraidinti tarp Oslo ir
New York, o nuo 2011 metų žiemos
sezono bus skraidinama kryptimi
Kopenhaga-Šanchajus.

SAS taip pat skraidins keliomis
naujomis kryptimis Europoje bei siū-
lys 150 papildomų skrydžių jau esa-
momis pagrindinėmis kryptimis. Eu-
ropoje bus siūlomi keturi nauji
skrydžiai: Oslas-Miunchenas, Oslas-
Palma, Oslas-Splitas ir Stokholmas-
Venecija.

Papildomi skrydžiai Europos
kryptimis bus pristatomi 2011 metų
pavasario sezono metu. „SAS šią žie-
mą pradeda skraidinti papildomu lėk-

tuvu ‘Airbus A340’, o kitą žiemą to-i-
mųjų skrydžių lėktuvų parką papil-
džius dar vienu tokiu lėktuvu, iš viso
jį sudarys 11 lėktuvų.

Taip pat kitų metų pavasarį SAS
susigrąžins tris trumpojo nuotolio
lėktuvus, anksčiau nuomotus kitoms
bendrovėms”, – teigia SAS atstovybės
Lietuvoje vadovė Rūta Jucienė.

Kryptimi Oslas-New York SAS
pradės skraidyti nuo kitų metų kovo
27 dienos kasdien lėktuvu „Airbus
A330-300”, kuriame yra 34 verslo
klasės, 35 ekonominės ekstra klasės
ir 195 ekonominės klasės vietos. Tuo
tarpu kryptimi Kopenhaga-Šancha-
jus – nuo kitos žiemos penkis kartus
per savaitę lėktuvu „Airbus A340-
300”, turinčiu 46 verslo klasės, 28
ekonominės ekstra klasės ir 171 eko-
nominės klasės vietas.

SAS didina skrydñiû skaiçiû

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) – Ku-
piškio rajono savivaldybės tarybos
narys 48 metų Virginijus Andrijaus-
kas bus teisiamas dėl reikalavimo
duoti didelės vertės kyšį. Minėtą bau-
džiamąją bylą Panevėžio apygardos
teismui perdavė Panevėžio prokurorai.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis,
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
narys kaltinamas, kad pernai birželio
11 d. Panevėžio apygardos teismo nu-
tartimi paskirtas bankrutuojančios
bendrovės ,,Egivela” administrato-
riumi, tų pačių metų rudenį iš jos vie-
nintelio akcininko pareikalavo 60,000
litų už pažadą tinkamai neorgani-
zuoti ūkinės finansinės veiklos pa-
tikrinimo ir nereaguoti į paaiškėju-

sius padarytus pažeidimus.
Anot prokuratūros pranešimo, V.

Andrijauskas, pareikalavęs 60,000 li-
tų kyšio iš bankrutuojančios bendro-
vės savininko, vėliau per penkis kar-
tus Panevėžio mieste priėmė dalį rei-
kalauto kyšio – 25,000 litų. Penktąjį
kartą – priėmęs 12,000 litų – V. A. bu-
vo sulaikytas Specialiųjų tyrimų tar-
nybos Panevėžio valdybos pareigūnų.
Įstatymas tam, kas savo ar kitų nau-
dai reikalavo ar priėmė didesnį negu
250 MGL litų vertės kyšį, numato
laisvės atėmimo bausmę iki aštuo-
nerių metų.

V. Andrijauskas į Kupiškio rajono
savivaldybės tarybą išrinktas pagal
Darbo partijos sąrašą.

Vilnius, spalio 18 d. (URM info) – Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Ka-
ralystėje Oskaras Jusys apdovanojo ket-virtojo „Ambasadoriaus taurės“ krep-
šinio turnyro nugalėtojus. Londone vykusiose baigiamosiose rungtynėse ko-
manda „Kailiai“ įveikė iš Šiaurės Airijos atvykusią tautiečių komandą „Dun-
gannon Cavaliers”. URM nuotr.

Atkelta iš 1 psl. dizaino cen-
tras, kuriame nuolatinius stendus ir
parodų sales turi šimtai dizaino ir
prabangos prekių gamintojų bei par-
davėjų.

Renginyje dalyvavę tekstilės, di-
zaino ir kitų sričių profesionalai tu-
rėjo galimybę tiesiogiai įvertinti
aukštą rankomis austų lininių stal-
tiesių, rankšluosčių, patalynės, suk-
nelių ir kitų gaminių kokybę bei iš-
vaizdą. Dar daugiau „LinenMe” pro-
dukcijos pavyzdžių, parodančių įmo-
nės galimybes ir įspūdingą gaminių

pasiūlą, buvo pademonstruota rodant
skaidres. Vaišindamiesi lietuvišku
putojančiu vynu „Alita” ir skanauda-
mi šakočio, atidarymo svečiai sužino-
jo apie „LinenMe” susikūrimo istori-
ją bei verslo plėtrą per keturiolika
veiklos metų.

Simbolinį atidarymo kaspiną
perkirpo įmonės vadovė Inga Lu-
kauskienė, prie jos prisidėjo LR gene-
ralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu-
lienė ir garbės konsulas Palm Beach,
daliai Floridos Stanley Balzekas Jr.

Çikagoje pristatyta Lietuvoje
gaminama produkcija



Washington, DC, spalio 18 d.
(BNS) – Pentagonas paskelbė, kad jo
120 darbuotojų grupė pasiruošusi
peržiūrėti maždaug 500,000 įslaptin-
tų dokumentų, susijusių su karu Ira-
ke, kuriuos, kaip manoma, tinkla-
lapis ,,WikiLeaks” planuoja paskelbti
šį mėnesį.

Pentagono atstovas pulkininkas
Dave Lapan sakė, kad tikslus šios
medžiagos paviešinimo laikas tebėra
nežinomas, tačiau JAV Gynybos de-
partamentas, spręsdamas pagal
ankstesnius ,,WikiLeaks” praneši-
mus, spėja, jog dokumentai gali
atsirasti internete šiomis dienomis.
Kiti informuoti šaltiniai nurodė, kad
,,WikiLeaks” įslaptintų dokumentų
neskelbs dar bent savaitę.

Jeigu ši informacija pasitvirtin-
tų, paviešintos medžiagos apimtis
būtų daug didesnė, negu liepą pa-
skelbtų daugiau nei 70,000 dokumen-
tų apie Afganistano karą, kurie su-
kėlė naujus debatus dėl 9 metus
trunkančio nesutarimų, tačiau neat-
skleidė beveik jokių sensacingų fak-
tų. Pastarasis paviešinimas tapo
didžiausia saugumo spraga per JAV
ginkluotųjų pajėgų istoriją.

,,Ši grupė yra ta pati, kurią
buvome subūrę po Afganistano karo
dokumentų paviešinimo”, nurodė D.
Lapan, pridūręs, kad kol kas neaišku,
kiek darbuotojų iš šios 120 žmonių

grupės prireiks dokumentų apie Ira-
ko karą nagrinėjimui.

Nors Jungtinėse Valstijose de-
batai dėl karo Irake kelerius pasta-
ruosius metus buvo aprimę, pavie-
šinti dokumentai gali atgaivinti pri-
siminimus apie didžiausią įtampą
sukėlusius šio konflikto įvykius, tarp
jų – apie smurtą prieš kalinius ir jų
seksualinį išnaudojimą Abu Graib
kalėjime.

Taip pat gali atsinaujinti ginčai
dėl vietos ir užsienio veikėjų įtakos
Irakui, kuriame tebesitęsia politinis
vakuumas po kovą vykusių visuoti-
nių rinkimų, per kuriuos neatsirado
aiškaus nugalėtojo.

Vienas su dokumentais apie Ira-
ką susipažinęs šaltinis sakė, kad
planuojamame paviešinti duomenų
rinkinyje tikriausiai bus nerimą
keliančios informacijos apie civilių
gyventojų aukas, tačiau jis tikriausiai
sukels mažiau aistrų, negu paskelbta
medžiaga apie karą Afganistane.

,,WikiLeaks” nurodo esanti pelno
nesiekianti organizacija, finansuoja-
ma žmogaus teisių aktyvistų, žur-
nalistų ir visuomenės. Tačiau Penta-
gonas pareikalavo šio tinklalapio
vadovų grąžinti įslaptintą informa-
ciją, o kritikai peikia ,,WikiLeaks”
skleidžiamą ,,antikarinę propagan-
dą”.
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ROMA
Greitai turistai beveik galės gir-

dėti gladiatorių kardų žvangėjimą,
kai jie aplankys Romos koliziejų,
kurio dalis buvo pirmą kartą atidary-
ti lankytojams. 80 m. po Kr. statyto
romėnų amfiteatro požemiai niekuo-
met nebuvo prieinami paprastiems
lankytojams, tačiau neseniai pasibai-
gus restauravimo darbams, Italijos
paveldo ministerja nusprendė leisti
žmonėms lankyti daugiau Koliziejaus
vietų.

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI atsisa-

kė priimti Prancūzijos prezidento
Nicolas Sarkozy žmoną Carla Bruni
Sarkozy, todėl spalio 8 d. į audienciją
pas popiežių Prancūzijos vadovas
atvyko vienas. Kaip teigia žurnalis-
tai, Prancūzijos prezidento apsilan-
kymo Vatikane išvakarėse popie-
žiaus aplinkos žmonės nurodė Pran-
cūzijos pasiuntiniui, kad Benediktas
XVI nepageidauja matyti K. Bruni
Sarkozy. Manoma, kad Vatikanas
norėjo išvengti žiniasklaidos dėme-
sio.

RYGA
Kariuomenės padaliniai iš Balti-

jos šalių, Lenkijos ir Jungtinių Vals-
tijų pradėjo jungtines karines praty-
bas Latvijoje. Per 1,700 pareigūnų iš
penkių NATO narių dalyvaus praty-
bose ,,Sabre Strike 2011”, kurios
vyks iki spalio 31 d. Pratybomis ruo-
šiamasi galimam būsimam karių įkū-
rimui Afganistane. Tai pirmas kar-
tas, kai JAV organizuotos pratybos
vyksta Baltijos šalyse.

BRIUSELIS
Greitųjų traukinių bendrovės

„Eurostar” klientai turėjo pakeisti
savo kelionių planus dėl Belgijos ge-
ležinkelių streiko. „Eurostar” pa-
skelbė, jog sekmadienį prasidėjusio
streiko metu nekursuos traukiniai iš
Londono į Briuselį. Pranešta, jog
autobusų eismas tarp Lilio ir Briu-
selio bus taip pat ribotas. „Eurostar”
teigė, kad ši akcija reiškė, jog mažai
tikėtina, kad atsiras greitųjų trau-
kinių iš Briuselio į Prancūziją, Ny-
derlandus ir Vokietiją.

MASKVA
Vakarinėje Maskvos dalyje rastas

negyvo „Gasprom” finansų ir eko-
nomikos departamento viršininko
pavaduotojo Sergej Kliuka kūnas. S.
Kliuka žuvo nuo šautinės žaizdos
galvoje. Negyvėlis rastas savo auto-
mobilyje gatvėje. Manoma, kad S.
Kliuka nusižudė.

BEIJING
Kinija teigia norinti pagerinti

santykius su Japonija po įvykio,
kurio metu japonai ginčytinuose van-
denys sulaikė kinų žvejybos laivą su
visa jo įgula. Šis konfliktas – rimčiau-
sias dvišalių santykių nuosmukis per
pastaruosius 5 metus. Šeštadienį To-
kijuje prieš Kinijos veiksmus protes-
tavo daugiau nei 3,000 japonų. Tūks-
tančiai kinų išėjo į miestų gatves
remdami šalies pretenzijas į ginčija-
mas salas, netoli kurių ir įvyko minė-
tasis įvykis.

KABULAS
Tarptautinio teroristų tinklo ,,al

Qaeda” vadovas Osama bin Laden
patogiai gyvena name Pakistano
šiaurės vakaruose netoli savo pa-
dėjėjo Ayman al Zawahiri namų, tele-
vizija CNN citavo vieno NATO pa-
reigūno žodžius. Saudo Arabijoje gi-
męs kovotojų islamistų vadovas,
ieškomas dėl 2001 m. rugsėjo 11 d.
Jungtinėse Valstijose įvykdytų iš-
puolių, yra saugomas vietos gyvento-
jų ir ,,kai kurių Pakistano žvalgybos
tarnybų narių”. Pakistano instituci-
jos neigia teikiančios apsaugą tero-
ristų vadovui, už kurį JAV yra pa-
siūliusios 25 mln. dolerių atlygį.

WASHINGTON, DC
Likus dviem savaitėm iki Kon-

greso ir gubernatorių rinkimų JAV
prezidentas Barack Obama pirmą
kartą nuo 2008 m. kartu su žmona
Michelle dalyvavo rinkimų kampani-
jos renginyje. Ohio State University,
esančiame Columbus mieste Ohio
valstijoje prezidentas ir pirmoji dama
agitavo rinkėjus remti vyriausybės
kursą. B. Obama ragino neprarasti
tikėjimo permainomis. Jo klausėsi
35,000 žmonių.

„WikiLeaks” ruošiasi paviešinti didelî
kiekî îslaptintû dokumentû

Paryžius, spalio 18 d. (BNS) –
Prancūzijoje dėl streikų bus atšaukti
pusė visų skrydžių Paryžiaus Orly
oro uoste, taip pat 30 proc. skrydžių
tarptautiniame Charles de Gaulle ir
kituose šalies oro uostuose. Pran-
cūzijos civilinės aviacijos valdyba
(DGAC) paskelbė nurodžiusi oro
bendrovėms atšaukti dalį skrydžių,
kai profsąjungos paragino tęsti
streikus dar vieną dieną. Numatoma,
kad oro uostų darbas išliks sutrikęs
visą parą. Antradienis bus jau sep-
tintoji šalies masto protestų diena
per pastaruosius du mėnesius. Pro-
testuotojai siekia, kad vyriausybė
atsisakytų savo pasiūlytos pertvar-
kos, numatančios pavėlinti išėjimo į
pensiją amžių nuo 60 iki 62 metų.
Prie streikuojančiųjų prisijungė ir
vilkikų vairuotojai, kurie tapo pas-
kutiniaisiais, papildžiusiais nepaten-
kintųjų minią.

Prancūzijoje apie 1,500 degali-
nių, veikiančių prie didelių prekybos
centrų, buvo išpirktos visos degalų
atsargos, kilus sumaiščiai dėl streikų
prieš pensijų sistemos pertvarką.
Prancūzijoje veikia apie 12,500 dega-
linių, o aktyviausiai dirba apie 4,500,
susijusių su prekybos centrais – jose
įsigyjama apie 60 proc. Prancūzijos
vairuotojų nuperkamų degalų.

„20–25 proc. mūsų prekybos pajė-
gumų užsidarę arba yra patekę į sun-
kią padėtį, – sakė Nepriklausomų
naftos importuotojų sąjungos parei-
gūnas Alexandre de Benoist.

Streikai ir masiniai protestai
prieš planuojamą pensijų sistemos
pertvarką virto ir neramumais di-
džiųjų miestų gatvėse. Protestuotojai
užtvėrė judriausius kelius, susidarė
milžiniškos automobilių spūstys.
Paryžiaus priemiesčiuose protes-
tuotojus tramdė policijos pajėgos.

Prancùzijâ kausto streikai

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

Lione vyksta studentų ir moksleivių demonstracija prieš pensijų pertvarką.
EPA nuotr.
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„Didžioji Lietuva”
pristatyta ir Biržuose

ANTANAS SEIBUTIS

Rugsėjo 17 dieną įvyko Biržų
muziejaus organizuojamų Europos
paveldo dienų Biržuose atidarymas –
fotografijų albumo „Didžioji Lietuva”
pristatymas. Knygos pagrindas – bir-
žietės, Kovo11-osios Nepriklausomos
valstybės atkūrimo Akto signatarės
Birutės Valionytės per 6 metus su-
kauptas nuotraukų archyvas. Knygą
parengė ir išleido Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto signatarų klubas
ir leidykla „Artlora”. 2009 m. pasi-
rodė pirmoji ir antroji leidinio knyga,
dabar spaudai ruošiamas 3 knygos to-
mas.

Į knygą „Didžioji Lietuva” sudė-
tos autorės 2005–2009 metais dary-
tos istorinėse LDK teritorijose išliku-
sio paveldo fotografijos. Tai – bažny-
čios, koplyčios, vienuolynai, cerkvės,
dvarai, pilys, obeliskai, parkai, tiltai,
įvairios paskirties pastatai.

Pradėjusi pristatymą, Biržų
krašto muziejaus „Sėla” direktoriaus
pavaduotoja Edita Lansbergienė pri-
minė visiems, kad nuo šiandien pra-
sideda Europos paveldo renginiai ir
plėvesuoja Europos Sąjungos vėliava.
Šiųmetė tema – „Šeima ir kultūros
paveldas”, todėl pats didžiausias dė-
mesys yra skiriamas ir su Biržais, jų
istorija susijusiai Radvilų šeimai. Ta-
čiau Radvilos buvo ne tik Biržuose,
ne tik Lietuvoje, ką liudija ir pris-
tatomos knygos puslapiai.

Kartu su B. Valionyte atvykęs jos
kolega, rašytojas, leidėjas, Kovo 11-
osios Nepriklausomybės Akto signa-
taras Stasys Kašauskas pasidžiaugė
milžinišku autorės darbu, kuris dar
ir nepasibaigęs. Anot jo, kaip Birutė
fotografavo, taip fotografuoja ir to-
liau. Pirmi knygos „Didžioji Lietuva”
skirti Baltarusijoje esančiam LDK
paveldui, 3 tomas bus skirtas Ukrai-
nai, 4 – Lenkijai, Ukrainai.

B. Valionytė savo kalbų, pamąs-
tymų pradžioje iškėlė retorinį klausi-
mą – kas mes esame, kas yra lietu-
viai? Koks LDK poveikis baltaru-
siams, ukrainiečiams? Ji pasidžiaugė,
kad apie knygą gerai atsiliepė Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, kad vy-
riausybės rūpesčiu knyga yra nupirk-
ta visoms mokyklų bibliotekoms, net-
gi premjeras Andrius Kubilius, ma-
tyt, paskaitęs šią knygą, atostogų
metu mina dviračio pedalus po Balta-
rusijoje esančius lietuviškos kultūros
paminklus.

Knyga duoda peno pamąsty-
mams. Paveldo yra tikrai daug, ypač
Ukrainoje. Kodėl sovietiniais laikais
politiniai kaliniai lietuviai puikiai su-
tardavo su kaliniais ukrainiečiais ir
baltarusiais, kodėl savotišką simpati-
ją jaučia ir dabartiniai šalių politikai?
Kodėl ukrainiečiai žiūri į lietuvius,
kaip į patikimus draugus, o į lenkus –
jau visai kitaip?

Juos vienija kelių šimtų metų
bendra istorija, išlikusi istorinė at-
mintis. B. Valionytė teigė, kad ją tie-
siog erzina ilgamečio rajono savival-
dybės mero R. Ramono visą laiką sa-
koma geniali mintis, kad Biržai – tai
alaus kraštas. O kodėl Biržai pabrėž-
tinai ne pilies, ne tvirtovės miestas?

„Kodėl taip susiklostė, kad dabar
Lenkija yra 11,7 karto didesnė už
Lietuvą, panašiai yra ir pagal gyven-
tojų skaičių. O ką darome mes? Kar-
tojame kitų nuomones”, – klausimus
žėrė prelegentė. Anot jos, naujasis
Lenkijos prezidentas Kamarauskas
(taip ji sakė) pats labai galantiškai
parodė savo lietuviškąsias šaknis.
Kas norėjo, tas suprato. Jis kažkuria-
me interviu teigė, kad jo protėvis ka-
riavo Vytauto Didžiojo karių gretose
su totoriais Vorsklos mūšyje. O tai
galėjo daryti tik Lietuvos bajoras!

Apie knygos atsiradimą Birutė
pasakojo, kad iš pradžių buvo planuo-
ta išspausdinti tik albumą su gra-
žiausiais vaizdais, po to pradėta gal-
voti, o kas iš to? Tai tik gražus žais-
liukas. Pamažu gimė mintis, kad rei-
kia padaryti visą „inventorizaciją”.
Taip Baltarusijoje dabar jau yra vis-
kas padaryta beveik 90 procentų, visa
kita paprasčiausiai jau visiškai neiš-
likę, nėra ką net ir fotografuoti, ne-
bent kokį lauką ar medį.

Knyga buvo pristatyta Minske,
Ukrainoje išleista knyga apie lietu-
viškąjį periodą. Kartu yra bandoma
istoriją ir klastoti, pūsti į slaviškąją
dūdą, ukrainiečiai kartais menkina
Vytauto Didžiojo vaidmenį, laikydami
jį Jogailos vasalu.

Dabartiniu metu B. Valionytė
dirba, kaip ji sakė, „prie Ukrainos”,
kur ryškėja ypatingas Karijotaičių
vaidmuo, veikla. Visiems susirinku-
siems ji parodė nuotraukas iš 2007 m.
birželio 9 dienos, kada iš oro buvo
nufotografuotos 28 pilys, susijusios
su LDK paveldu, su Lietuva, su Rad-
vilomis, kitais didikais. Nuotraukas
pati Birutė smulkiai komentavo, žer-
dama miestų ir miestelių, pilių ir rū-
mų, upių ir upelių pavadinimus.

Knygos „Didžioji Lietuva” pri-
statymas Biržuose praplėtė akiratį,
parodė, kad ta Lietuvos kunigaikštys-
tė buvo ir ukrainietiška, ir baltarusiš-
ka, kokia buvo jos įtaka istorijai,
kokie saitai siejo kelias tautas anks-
čiau, kokie sieja ir dabar.

LYDI ŠVENTADIENIS
28 EILINIS SEKMADIENIS

MALDOS DVASIA

Jėzus pasakė savo mokiniams
palyginimą, kaip reikia visuomet
melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo:
„Viename mieste gyveno teisėjas,
kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo
žmonių. Tame pačiame mieste gyve-
no ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir
prašydavo: ‘Apgink mane nuo skriau-
diko!’ Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau
tarė sau: ‘Nors aš Dievo nebijau nei
žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita
našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos
teises, kad, ko gero, ji manęs neap-
kultų’”. Ir Viešpats pridūrė: „Įsidė-
mėkite, ką pasakė tas nesąžiningas
teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgin-
tų teisių savo išrinktųjų, kurie jo
šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų
jiems padėti?! Aš sakau jums: ne-
trukus jis apgins jų teises. Bet ar atė-
jęs Žmogaus Sūnus beras žemėje
tikėjimą?” (Lk 18, 1-8)

Evangelija prasideda žodžiais:
„Jėzus pasakė savo mokiniams paly-
ginimą, kaip reikia visuomet melstis
ir nepaliauti”. Palyginimas – apie
įkyrią našlę. Į klausimą: „Kiek kartų
reikia melstis?” – Jėzus atsako:
„Visuomet!”. Malda, kaip ir meilė,
nepripažįsta skaičiavimo. Ar kas nors
klausia, kiek kartų per dieną mama
myli savo vaiką? Galima mylėti skir-
tingais suvokimo lygiais, tačiau ne-
galima mylėti tam tikrais laiko tar-
pais. Taip yra ir su malda.

Šis pastovios maldos idealas,
nors ir skirtingomis formomis, atsi-
rado tiek Rytų, tiek ir Vakarų Baž-
nyčiose. Rytų dvasingumas ją prak-
tikuoja kartojant taip vadinamą Jė-
zaus maldą: „Viešpatie Jėzaus Kris-
tau, Dievo Sūnau, pasigailėk ma-
nęs!”. Ši malda atsirado IV a. ir vys-
tėsi vienuoliškoje aplinkoje.

Vakarai sukūrė šiek tiek kitokį
pastovios maldos principą, labiau pri-
taikytą visiems tikintiesiems. Šv.
Augustinas († 430) sako, jog maldos
esmė yra troškimas. Jei išlieka Dievo
troškimas, išlieka ir malda, o jei trūk-
sta vidinio troškimo, tai galime šauk-
ti kiek norime, Dievui mes esame
nebylūs, jis mūsų nepajėgia išgirsti.
Šis paslėptas Dievo troškimas, prisi-
menant jo buvimą, gali išlikti gyvas,
net jei tuo metu reikia atlikti kitus
dalykus. Ilga malda nėra lygi ilgam
klūpėjimui ar daugybės žodžių tari-
mui, tai – greičiau mūsų širdies pas-
tovus ir pamaldus potraukis link To,
kurį mylime.

Jėzus pats mums davė pastovios
maldos pavyzdį. Evangelijose apie jį
sakoma, kad jis melsdavosi dienos
metu, atėjus vakarui, anksti ryte, o
kartais ir ištisą naktį praleisdavo
maldoje. Malda buvo jo viso gyvenimo
pagrindas. Tačiau Jėzaus pavyzdys
mums kalba ir apie kitą labai svarbų
dalyką: iliuzija yra manyti, kad gali-
ma melstis nuolat, padaryti maldą
tam tikru mūsų sielos kvėpavimu
kasdieniniame veiklos šurmulyje, net
jei ir neatrandame konkretaus, vien
tik maldai skirto laiko.

Jėzus, kurį matome nuolat mel-

džiantis, yra tas pats, kuris, kaip ir
kiti jo laikmečio žydai, tris kartus per
dieną – brėkštant rytui, vidurdienį ir
leidžiantis saulei – sustodavo, atsi-
gręždavo į Jeruzalės šventyklą ir kal-
bėdavo maldą „Shema Izrael!” (hebr.
Klausyk, Izraeli!). Taip pat ir šabo
dieną Jėzus su savo mokiniais daly-
vaudavo sinagogos pamaldose.

Bažnyčia taip pat nuo pat savo
gyvavimo pradžios, nustatė ypatingą
dieną, sekmadienį, kada krikščionys
susirenka bendrai maldai. Pirmai-
siais amžiais buvo nelengva švęsti
sekmadienį. „Sine dominico non pos-
sumus!” (lot. Be Viešpaties dienos ne-
galime gyventi!), – taip 304 m. atsakė
Abitenės (šiandien Tunisas) krikš-
čionys, kai buvo užklupti švenčiantys
uždraustą sekmadieninę Eucharistiją
ir atvesti pas teisėjus.

Jų klausta, kodėl rengė krikš-
čioniškąsias sekmadienio pamaldas,
nors ir žinojo, jog už tai numatyta
mirties bausmė. „Sine dominico non
possumus!” Kaip Abitenės krikščio-
nys, taip ir 305 metais, Romos kan-
kiniai Saturninas ir jo draugai pana-
šiai atsakė romėnų teisėjui, kuris įsa-
kė juos suimti, nes jie dalyvavo sek-
madienio Mišiose: „Krikščionis nega-
li gyventi be sekmadienio Eucharis-
tijos. Ar nežinai, kad krikščionis eg-
zistuoja Eucharistijos dėka, o Eucha-
ristija – krikščionio dėka?”

Šiems krikščionims sekmadieni-
nis Eucharistijos šventimas buvo ne
paliepimas, bet vidinė būtinybė. Tai
susitikimas su prisikėlusiu Viešpačiu,
kurio artumos krikščionims tiesiog
reikia norint būti patiems savimi. Šis
susitikimas suteikia mūsų laikui ir
per tai mūsų visam gyvenimui cen-
trą, vidinę tvarką. Be Jėzaus, kuris
mūsų gyvenimą remia, gyvenimas
yra tuščias. Šio Eucharistinio šventi-
mo atsisakyti arba jį išduoti reikštų
atimti iš gyvenimo patį jo pagrindą, jo
vidinį kilnumą, jo grožį.

Ar anuometinių krikščionių lai-
kysena tebėra aktuali mums, XXI
amžiaus krikščionims? Ar mums rei-
kia sąlyčio su per mirtį mus nešančiu
Prisikėlusiuoju?

Žinia, sekmadienis mūsų Vakarų
visuomenėse yra virtęs laisvalaikiu.
Laisvalaikis šiuolaikinio pasaulio
bėgime tikrai yra kažkas gražaus ir
būtino. Kiekvienas iš mūsų tai žino.
Bet jei laisvalaikis neturi vidinio cen-
tro, iš kurio kyla visumos kryptis, jis
galiausiai virsta tuščiu, mūsų nesu-
stiprinančiu bei atsitiesti nepade-
dančiu laiku. Laisvalaikiui reikia cen-
tro – susitikimo su Tuo, kuris yra
mūsų versmė ir tikslas.

Be abejo, šio susitikimo mums
reikia ne tik sekmadienį, bet ir kas-
dien, kai sugrįžtame prie savo darbų.
Evangelija baigiasi Jėzaus klausimu:
„Ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras
žemėje tikėjimą?” Tikėjimo išraiška
yra malda. Kiekvieną dieną atrasda-
mi šiek tiek laiko asmeninei maldai,
mes pamažu įstengiame išlaikyti pas-
tovios maldos dvasią savo širdyje, kol
ateis Viešpats. Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Birutė Valionytė. ELTA nuotr.

Červonogrod. Ukraina. Vytauto pilies
liekanos.
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE  CC..  DDEECCKKEERR,,  DDDDSS,,  PP..CC..
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 20

Galbūt ten, krante, kai kam
atrodys, kad šiose mintyse per daug
hiperbolizacijos, panegirikos mūsų
įgulai, bet kai esi keletą tūkstančių
jūrmylių nuo artimiausio kranto, o
tau po kyliu – penki tūkstančiai
metrų, viskas atrodo šiek tiek kitaip.
Čia tu priklausomas nuo kitų, o kiti
nuo tavęs, kiti pasirinkimo nėra.
Kiekvienas pasitikrino save, savo
dvasinę būseną ir nors tai nebuvo
lengva, visas problemas užgniaužė
savyje. Kitaip ir negalėjo būti, mus
vedė vienas tikslas ir kitaip jis būtų
sunkiai pasiekiamas. 

Ir čia jachtoje galbūt dėl to, kad
nekamuoja žemiškos problemos, gal
dėl to, kad yra daug laisvo laiko pa-
mąstymams, gal dėl filosofinės aplin-
kos, daug ką gali apmąstyti, suprasti.
Supranti, ką tau reiškia draugai,
artimieji, šeima, Tėvynė ir jų labai
pasiilgstama. 

Mindaugas Baltrūnas 
II etapo įgulos narys 

Las Palmas – Cape  Town
Spalio 25 d. – lapkričio 24 d.

2008-11-25
Odisėjos vairą perima 

trečioji įgula

Lapkričio 23-sios vėlus vakaras.
Susitikimas su Cape Town lietuvių ir
litvakų bendruomene baigėsi, Prezi-
dentiniai sveikinimai įteikti, dovanos
irgi, kalbos pasakytos, vynas išgertas,
o ,,Ambersail” vis dar nėra... 

Ryšys tarp jachtos ir laukiančių-
jų yra geras – jie jau netoli. Į Cape
Town vidinį uostelį, kur ,,Ambersail”
turės stovėti, patenkama praeinant
po pakeliamuoju tiltu. Visi stovi ant
to tilto ir bando tamsoje įžiūrėti laivo
stiebo šviesą. Galų gale jie pasirodo.
Tyliai, kaip vaiduoklis, jachta prieina
prie pirso, ir mes priimame laivo
švartovus. Dar vienas etapas baigtas.
Kaip greitai praeina tos buriavimo
akimirkos. Vyrai atrodo labai pana-
šūs į vietinius tamsiaodžius aborige-
nus. Saulė ir vėjas pasidarbavo gerai.
Pirmosios susitikimo minutės visada
labiausiai įsimintinos ir jaudinančios.
Prasideda kitokios sutikimo iškil-
mės... 

Lapkričio 24 diena. Prasideda
laivo perdavimas. Viskas nešama
lauk, skaičiuojamas maistas, vaistai,
nuostoliai, traumos. Valant jachtos
vidų, dalinamasi įspūdžiais. Naujoji
įgula pamažu pradeda naująjį Odi-
sėjos etapą, kol kas dar krante. 

Lapkričio 25-sios rytas. Šiandien
laive toliau sparčiai vyksta tvarkymo
darbai. Planuojame iki ketvirtadienio
popietės viską užbaigti ir naktį išeiti į
vandenyną. Gražus oras ir keli, gera-
noriškai nusiteikę vietiniai pagal-

bininkai labai padeda bendram dar-
bui. 

Planuojama plaukti link Austra-
lijos, laikantis 39-sios lygiagretės,
esant būtinumui galima nusileisti iki
44-sios, bet ten žymiai stipresnis vė-
jas, stipresnė ir šaltesnė srovė (van-
dens temperatūra iki 4 laipsnių) ir
net galima išvysti gražius, klastingus
aisbergus. Taip pat, laikantis 39-sios
lygiagretės, kryptį gali keisti netoli
esantys įvairūs ciklonai. Šiaip šis
regionas buriavimui palankiausias
būtent šiuo metu laiku, bet... jūra yra
jūra, o čia dar ir vandenynas. 

Taigi, galimi visokie variantai.
Mūsų etapo ilgis – apie 6,000 jūrmy-
lių. Sausumos žmonių kalba tai reikš-
tų 11,112 km. Tikimės, kad gruodžio
19 dieną galėsime įplaukti Adelaide.
O šiaip... viskam Dievo valia. Amen. 

Romanas Borisovas
III įgulos narys

Cape Town

2008-11-28
Iš Cape Town buriuotojus 

išlydėjo 3 lietuviai ir 4 banginiai

„Išlydėti Lietuvos buriuotojų iš
Cape Town (PAR) atvažiavo naujieji
‘Tūkstantmečio odisėjos’ draugai ir
pagalbininkai, be kurių Pietų Afrikos
Respublikoje nebūtume išsivertę:
Gintaras, Tomas ir Ričardas. Vakar,
lygiai 5 val. ryto, išplaukėme ir pa-
sukome į pietus. Kelios jūrmylės už
uosto vartų mus pasitiko banginių
būrelis – 4 banginiai kilnojo uodegas,
panašias į drugelius.”

Tokios pirmosios žinios iš trečio-
jo ,,Tūkstantmečio odisėjos” etapo
įgulos šiandien pasiekė Lietuvą.

„Pirma diena jūroje visada pirma
ir nelabai traukia susirangyti štur-
maninėje, ir ieškoti paklydusių rai-
džių tuščioje galvoje... Vis tik daug
laiko praėjo nuo vasaros ir organiz-
mai iš naujo turi prisitaikyti prie ju-
dančio denio, bet niekas žuvų ne-
šėrė!”, – rašo trečiojo „Tūkstantme-
čio odisėjos’’ etapo Cape Town (PAR)
– Adelaide (Australija) įgula, kuriai
vadovauja kapitonas Tauras Rymo-
nis. 

Kadangi dviejų vandenynų sro-
vių susidūrimo vieta – labai žuvinga,
įgulos žvejai iš karto užmetė 2 meš-
keres, tačiau 4 laimikiai pasirodė
daug didesni ir stipresni už 2 mm
valą, atlaikantį 40 kg svorį. 

Antroji diena išaušo šviesesnė, ir
nesvarbu, kad danguje daugiau de-
besų, tačiau nuotaika visų geresnė, ir
iš kambuzo pasklido gaminamo mais-
to kvapas! 

Kadangi vėjas kol kas nusėdęs,
įjungtas „Ambersail” variklis – jachta
juda žemyn, į pietus.  Bus daugiau.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

A. a.  Vaciui Salikliui mirus, giminės ir draugai, pagerbdami jo švie-
sų atminimą, suaukojo Dainavos jaunimo stovyklai $885. Aukos buvo
perduotos  Dainavos stovyklos administratoriui Kastyčiui Giedraičiui.

Aukojo: Laima ir Petras Aleksai, Genė Ankienė, Dana Bazienė,
Harry ir Maria Bereckis, Stasys ir Sofija Džiugai, Irena Gelažienė, Dan-
guolė Griganavičienė, Linas Gylys, Marcelė Jonušienė, Alė Karaliū-
nienė, Kazimieras ir Teresė Kazlauskai, Regina Kazlauskienė, Gedimi-
nas ir Gražina Kazėnai, Rūta ir  Saulius Kirkai, Dina ir Antanas Kiz-
lauskai, Juozas ir Giedrė Končiai, Marytė Končienė, Irena Kriaučeliū-
nienė, Adelė Lietuvninkienė, Liucija Maldūnienė, Kęstutis ir Teresa
Mickai, Žiba ir Pranas Pranckevičiai, Jurgis Prapuolenis, Dana Salik-
lytė, Irena Serapinienė, Jonas ir Irena  Smalstys, Nijolė ir Povilas Stel-
mokai, Alfa Vaitkevičius, Rita Venclovienė.

Atkelta iš 5 psl.
,,Nursing Homes Act ir Regu-

lations” turi daug įvairių reikalavi-
mų. Tas įstatymas taip pat nurodo,
kad už pirmą pažeidimą asmuo gali
būti nubaustas 25,000 dol. pinigine
bauda ir laisvės atėmimu vieneriems
metams, o korporacija 50,000 dol.
bauda. Už antrą pažeidimą asmeninė
bauda pakyla iki 50,000 dol. ir laisvės
atėmimu vieneriems metams, o kor-
poracijos bauda pakyla iki 200,000
dol. (Šiais metais tas įstatymas buvo
pakeistas įstatymu ,,Long-Term Care
Homes Act”, 2007, tačiau baudos liko
tokios pačios).

LF yra labdaringa organizacija,
ir turi laikytis ,,Charities Accounting
Act” nuostatų. Už ryškius šio įstaty-
mo pažeidimus ,,Ontario Lieutenant
Governor” gali išduoti orderį remian-
tis ,,Corporations Act” paragrafu 317
(1) ir panaikinti ,,Letters Patent”.
Tokiu atveju visas turtas yra atiduo-
damas arba valdžiai, arba kitai labda-
ringai organizacijai.

Taigi čia tikrai ne vieta dirbti

pagal savo asmeninę nuomonę, bet
reikia gerai susipažinti ir su įstaty-
mais.

Labdaringų organizacijų valdy-
bos nariai privalo dirbti be užmo-
kesčio. To reikalauja įstatymai. Ne-
daug atsiranda norinčių kandidatuoti
į valdybą, o dar mažiau kompeten-
tingų asmenų, sutinkančių užimti at-
sakingas pareigas korporacijos admi-
nistravime. Komentarai spaudoje,
kuriuose dominuoja tik kritika ir yra
pamirštami atlikti žmonių pasiseki-
mai, tikrai nesukels jaunesnei kartai
noro imtis atsakingų pareigų ir
asmeninės rizikos.

V. Kulnys mano adresu pažėrė
daug kritikos, o baigdamas sako, kad
„teigiamai vertinu L. Radzevičiaus
pareiškimus.” Tačiau jo straipsnio
bendras tonas sako visiškai ką kitą.
Tiek to. Nors V. Kulnys išreiškė viltį
kad „Draugo” forume bus galima tęs-
ti šią kartų pasikeitimo temą, aš toje
diskusijoje su V. Kulniu tikrai nedaly-
vausiu.

Toronto Lietuvių namų ir
Labdaros fondo istorija

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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LINA TUMASONIENÈ

Visada greta mamos

Į susitikimą su šio rašinio autore
aštuonmetė Agnė atėjo ne viena – už
rankytės vedama mamos ir nešina lė-
le kitoje. Nebūtų tokia maža, bet
Sandra Giedraitienė dukrą lydi be-
veik visada. Lyg angelas sargas ar va-
dybininkė – nelygu, ką žmonės nori
manyti. 

Rebeka – toks lėlės vardas – nau-
jut naujutėlė, neatsidžiaugta. Ką tik
iš greitųjų siuntų tarnybos darbuoto-
jo rankų, dar su etikete, nors svajota,
tėvelių prašyta nuo Kalėdų. Barbė-
mis ir kitomis lėlėmis pernelyg nesi-
žavinčią mergaitę „American Girl”
rinkinys vis dėlto domina, o labiau-
siai patiko Rebekos istorija.

„Stengiamės per daug nelepinti,
bet negailime laiko ir išlaidų dukros
lavinimui”, – sako Sandra, ir vasarą
keliskart per savaitę vežiojanti duk-
relę į papildomojo ugdymo užsiėmi-
mus, o mokslo metais – į kelias vietas
kasdien. Dabar Agnei pamokų ma-
žiau – tik pianino ir dainavimo pas
žinomą operos solistę Nidą Grigalavi-
čiūtę. 

Chicago  Symphonie Orchestra
dainuojanti dainininkė negaili pas-
tangų dirbdama su aštuonmete, nes
mato ją turint neabejotinų gabumų.
Gegužės mėnesį po sėkmės atranki-
niame ir pirmame etapuose Agnė bu-
vo trečia vietinio savaitraščio organi-
zuotame Talentingiausio Amerikos
lietuvio konkurse. Dar daugiau
džiaugsmo visoms trims: jai, mamy-
tei ir mokytojai – suteikė žiūrovų do-
vanotas Publikos numylėtinės vardas. 

„Ne, man nebuvo sunku atsistoti
prieš klausytojus ir dainuoti, – papur-
to galvą Agnė, paklausta, ar labai ne-
rimauja kopdama į sceną. – Pasitikė-
jau savimi. Ir nežiūrėjau į žmones,
nes kai žiūriu – truputį susijaudinu.

Downtown kai dainavau, žiūrėjau į
raudoną fontaną, ir viskas buvo ge-
rai.”

Kalbėdama mergaitė kur buvusi,
kur nebuvusi vogčiomis žvilgčioja į
mamytę – matyt, tikrindamasi, ar
gražiai elgiasi, ar teisingai sako. Ir
per pasirodymus, prisipažįsta, dirs-
čiojusi į pirmoje eilėje sėdinčią mamą,
„kaip ji muša taktą, kad nelėtinčiau
tempo”.

Mama Agnei – neginčijamas au-
toritetas. Mergaitė dažnai įsiklauso į
jos nuomonę. Nors kartu praleidžia
tikrai daug laiko, abi sutartinai tvir-
tina viena kitai niekuomet neatsibos-
tančios. Agnė nuo mažų dienų greta:
mama kerpa klientes – dukra neto-
liese piešia ar žaidžia, mama važiuoja
apsipirkti ar į teatro sambūrio  „Žalt-
vykslė” repeticijas – dukra irgi.

Per mamą ir su metais vyresne
Elena susidraugavo. Nors mergaitės
susipažino Loretos Korsakienės va-
dovaujamoje estrados studijoje „Tu ir
aš”, kurią Agnė lankė nuo pusketvir-
tų metukų, artimiau susibendravo
filmavimo aikštelėje. Režisierės Ra-
sos Aliukonytės trumpametražiame
filme Elena buvo pagrindinė artistė,
Sandra vaidino jos mamą, o Agnė,
kad jau vis tiek buvo šalia, gavo epi-
zodinį vaidmenį.

„Linkiu jai surasti savo kelią”

Šiemet į trečią skyrių Mark De-
Lay mokykloje eisianti A. Giedraity-
tė – įvairiapusiška asmenybė: skam-
bina pianinu, dainuoja solo ir chore,
vaidina, šoka. 

„Mama, aš noriu į baletą”, – pa-
sakė šį pavasarį. Mama suabejojo –
juk Midway Ballet Academy vaikai
baleto pradeda mokytis nuo trejų su
puse metukų, bet Agnė buvo nusitei-
kusi ryžtingiau. 

„Kai aš buvau maža, aš šokau ru-
sišką baletą, tada aš sugalvojau

Jaunoji žvaigždutė tiki Dievu ir savo mama

[šokti] tautinius šokius, tada vėl pasi-
ilgau baleto”, – viskas, kas ne kiek-
vienam suaugusiajam aišku, kaip die-
ną šviesu Agnei.

„Tautiniai šokiai – tai ‘Spin-
duliukų’ kolektyvas Pasaulio lietuvių
centre Lemont, – jaunąją pašnekovę
papildo S. Giedraitienė. – Laimė, į
šias repeticijas mergaites vežiojame
pakaitomis su drauge. Leisčiau į dar
daugiau būrelių, jei tik turėčiau gali-
mybių. Ar ruošiu ją artiste? – klausi-
mu į klausimą atsako moteris. – Ne.
Tačiau noriu dukrai duoti viską, ką
galiu, linkiu surasti savo kelią ir būti
laimingai.”

Po tokio pareiškimo taip ir maga
paklausti, ar tik pareigingoji mama
nebus užaugusi dideliame varge ir,
kaip dažnai esti, visas vaikystės sva-
jas sudėjusi į vienturtę?

„Ne, – pagavusi mintį, nusišypso
ir Sandra, – tačiau nemanau, kad vai-
kui tiktai duonos užtenka. Jam reikia
sudaryti sąlygas, kad turėtų iš ko pa-
sirinkti. Mano šeimoje nebuvo de-
šimt vaikų ir vaikai vaikų neaugino,
tačiau mama viena išlaikė mus tris.
Dirbo trijuose darbuose, sukosi kaip
voverė, o mes tiesiog augome... Kaip
žolė lauke. Noriu būti tikra, kad pa-
dariau viską, ką galėjau.”

Kuo bus? Žinoma, mokytoja!

Kai prasideda mokslo metai, S.
Giedraitienė savo darbo grafiką deri-
na prie griežto dukros užsiėmimų
tvarkaraščio. Jokių klientų pirmadie-
nio, trečiadienio popietėmis ir antra-
dienio, ketvirtadienio vakarais. Šeš-
tadienio rytą Agnė keliauja į Mairo-
nio lituanistinę mokyklą. Kiekvieno
mėnesio pirmą sekmadienį su „Vy-
turio” choru dainuoja šv. Mišiose Le-
mont bažnyčioje,  dalyvauja ateiti-
ninkų susirinkime.

O žaidimai? Ar jiems lieka valan-
dėlė? „Lieka, lieka, – žavingai nusi-
šypso mergaitė. – Namie turime dvi
kates – rainą Džipsi ir baltą Čampą.
Džipsi taip pavadinome dėl to, kad ji
juoda, o Čampa – nes ji labai visur
laksto ir primena čempionę. O kai ap-
silankau pas draugę Juliją, tai mes

žaidžiame kompiuteriu ‘Webkinz
World’. ‘Auginame’ kiekviena savo
gyvūnėlį...”

Bečiauškėdama mergaitė paste-
bimai atsiskleidžia, dar labiau įsidrą-
sina ir norėtų paišdykauti su aplink
kojas besisukiojančiu draugišku ilga-
plaukiu taksu. Netrukus jau dalijasi
sumuštiniu, kartu ropoja keturiomis,
straksi suglaudusi ir iškėlusi del-
nukus it pagal komandą „Tarnauk!” 

Liko svarbiausias klausimas –
kuo gi norėtų būti užaugusi?

„A... m, aš noriu turėti daug dar-
bo, – ištaria kiek pagalvojusi. – Mama
vieną kartą sakė, kad aš dar galėsiu
groti gitara, ir man tai labai patiko.
Aš norėčiau būti menininke ir dar
mokytoja. Pianino mokytoja ir daina-
vimo mokytoja. Ir stengsiuosi nebar-
ti. Nežinau, ar padeda barimas”, –
žvelgdama į mamą, nebe taip tvirtai
baigia mintį.

„Agnė auklėjama taip, kad neat-
sikalbinėtų, nepurkštautų”, – suga-
vusi klausiamą žvilgsnį paaiškina
Sandra. 

Tartum vėjelis pūstų į veidą

Dainininkė N. Grigalavičiūtė dai-
nuoti Agnę moko metus. Repertuare
– vaikiški kūrinėliai, aranžuotos lie-
tuvių liaudies dainos „Oi tu, rūta rū-
ta”, „Švento Jono vakarėly”, „Oi, ži-
nau žinau”, „Aš įsėdau į laivelį” ir ki-
tos. Antra tiek išmokusi bažnytinio
choro „Vyturys” repeticijose.

Paprašyta ką nors padainuoti,
mergaitė nė nemirktelėjusi sidab-
riniu balseliu užtraukia: „Saulutė
tekėjo, lapeliai mirgėjo,/ O du broliai
brolužėliai žirgelį balnojo...”

O pati pati gražiausia daina jai –
„I Am the Song”. Agnė nežino, kad
jos autorius – lietuvių kompozitorius
Jonas Govėdas, bet puikiai moka
melodiją ir Charles Causley tekstą: „I
am the song/That sings the bird/ I am
the leaf/ That grows the land/ I am
the tide/That moves the moon...” Ne-
įprasta klausytis tokio dar jauno,
skaidraus, o jau išlavinto balso. Ta-
čiau ką dainuodama jaučia ji pati?

„Aš jaučiu tokią kaip atsimušan-
čią bangą, – nutęsdama renka žo-
džius A. Giedraitytė, – kaip vėjelis
pūstų man į veidą. Kai baigiu dai-
nuoti, aš mintyse sau sakau: ‘Jeigu
žmonėms ir nepatiko šita daina, na,
tai kas? Nieko tokio, nes man labai
patiko.’ Plojimai patinka, bet aš
negalėčiau savęs girti, nes vieną kar-
tą mama sakė, kad girtis negražu,
Dievui tai nepatinka, ir Jis atsiųs
man bausmę. Aš visą laiką tikėjau
Dievu. Mama – irgi.”

* * *
Mergaitė kaip mergaitė. Tik šiek

tiek brandesnė, artistiškesnė, talen-
tingesnė. Beje, Talentingiausio lietu-
vio konkurse laimėtus du šimtus do-
lerių ji ketina išleisti šokių kolektyvo
„Dance Duo” dienos stovyklos kelia-
lapiui. 

Paklausta, ar negaila paskirti va-
saros vien lavinimuisi, linksmai gūž-
teli pečiais: „Aš noriu normali mer-
gaitė būti. Kad nebūčiau popstar
(popžvaigždė – L. T.). Jeigu galvočiau,
kad aš esu popžvaigždė, – išgirdusi
vertimą, skubiai pasitaiso, – tai aš ne-
galėsiu šokti baleto ir dainuoti, ir da-
ryti, ko pati noriu, nes reikės daryti,
ką kiti lieps.”

Taškas. Nuginklavo. Pasiduodu.
Neabejoju – Agnei nereikia sakyti
antrą kartą.

Po konkurso su mama. Įtampa jau atslūgusi, likęs tik nugalėtojos džiaugsmas.
Rūtos Pažemeckienės nuotr.

Kol šventė prasidės, galima ir ant
statinės pasėdėti.
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Prenumeruokime ,,Draugâ”!
,,Draugâ” atminkime savo testamente!

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

PADĖKA

A † A
ALDONA

ŠOLIŪNIENĖ
ŠAPALAITĖ

Mūsų mylima mama ir močiutė mirė 2010 m. rugpjūčio 8 d. ir
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse rugpjūčio 13 d. šalia
mūsų tėvelio a. a. Vytauto.

Norėtume padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarna-
vimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Sederevičiui, SJ už maldas koply-
čioje, šv. Mišių auką Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje ir už
paminklo pašventinimą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Dėkojame
prel. Ignui Urbonui už atnašautas šv. Mišias; Lukui Laniauskui už
gražų pamokslą. Dėkojame anūkėms Aušrai Norušytei ir Linai Pos-
kočimaitei už skaitinius Mišių metu. Dėkojame Korp! Giedra už da-
lyvavimą koplyčioje ir bažnyčioje.

Nuoširdi padėka dirigentei Jūratei Grabliauskienei ir Misijos
chorui už giesmes ir „Dainavos” vyrų vienetui už tokias jautrias ir
gražias giesmes bažnyčioje.

Dėkojame Kastyčiui Šoliūnui už atsisveikinimo žodį mamai kop-
lyčioje bei krikšto dukrai Janei Shreckengost, giedrininkei Ramintai
Marchertienei ir šeimos draugei Baniutei Kronienei.

Dėkojame karsto nešėjams, a. a. Aldonos sūnums, žentams ir
anūkams: Linui,  Sauliui ir Kastyčiui Šoliūnams, Antanui Kuše-
liauskui, Robert Severance, Vytui Norušiui ir Mariui Poskočimui.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už rūpes-
tingą ir nuoširdų patarnavimą.

Mūsų šeimos nuoširdi padėka draugams ir pažįstamiems, kurie
išreiškė mums užuojautą, už gėles ir aukas „Vaikų viltis” organi-
zacijai, Dainavai bei Lithuanian Jesuit Baltic Project ir už užprašy-
tas šv. Mišias už jos sielą.

Ilsėkis ramybėje, miela mama.

Nuliūdę: vaikai Linas, Audronė, Vida, Zita, Saulius ir
Kastytis su šeimomis

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Neteko Tau sugrįžti į
Numylėtą
Tėviškę – Uteną,
Gudeniškes, –
Amžina Tėvynė taip
Anksti netikėtai
Priglaudė Tave.
Meilė Lietuvai, lietuviškai
Dainai, buvo lyg gintaras
Išmestas iš Baltijos jūros,
Tavo širdin.

2010 m. lapkričio 5 d. sueina trisdešimt metų, kai Viešpaties
pašauktas užbaigė šios  Žemės Kelionę mano mylimas vyras

A † A
muzikas MYKOLAS CIBAS

Velionio prisiminimas gyvas širdyje. Šviesiam jo atminimui,
šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 5–8 dienomis Lietuvoje – Ute-
noje ir Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyne –
Putnam, CT.

Nuoširdžiai prašau gimines ir draugus prisiminti a. a. My-
kolą savo maldose, kad Viešpats suteiktų Jo sielai šviesą.

Su malda
žmona Eufemija Cibas-Steponis

TRISDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
KOTRYNA

KAMARAUSKIENĖ

Jau suėjo trisdešimt penkeri metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Motiną, kurios
netekome 1975 m. spalio 16 d.

Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime užmiršti. Lai
gailestingas  Dievas jai suteikia amžiną ramybę.

Jos brangiam atminimui, trisdešimt penkerių metų sukaktyje,
už jos sielą šv. Mišios buvo aukojamos spalio 15 d. 8 val. ryto Šv. Kry-
žiaus bažnyčioje Čikagoje ir  Šv. Teresės bažnyčioje Floridoje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus kartu su
mumis pasimelsti už a. a. Kotrynos sielą.

Nuliūdę dukterys

Keramikė 
Daina Bulotaitė-Heisters

Š. m. birželio 5 d. po ilgos kovos
su vėžiu savo namuose Berkeley, Ca-
lifornia, mirė keramikė Daina Bulo-
taitė-Heisters (1939 kovo 3 d.–2010
birželio 5 d.). Ji buvo  reta asmenybė
ir puiki keramikė. Visuomet linksma,
geros nuotaikos, niekada nesiskundė
savo liga, buvo dosni ir šilta savo dau-
gybei draugų.

Daina gimė Kaune 1939 m., Ant-
rojo pasaulinio karo išvakarėse. Jos
tėvas Keistutis Bulota, žinomo vete-
rinarijos gyd. gen. Jono Bulotos sū-
nus, Lietuvos geležinkelių valdybos
direktorius, žymus sportininkas, lie-
tuvių sporto lygos steigėjas, dviračių
lenktynių ir greitojo čiuožimo meis-
tras, 1928 m. dalyvavo žiemos Olim-
pinėse žaidynėse San Moritz. 1941 m.
išvežtas į Sibirą žuvo. Motina Aldona
Rugytė gimė Amerikoje, mokytojavo
„Aušros” mergaičių gimnazijoje, mo-
kė tautinių šokių. Jos tėvai buvo Ka-
zimieras Rugis ir Melanija Krupa-
vičiūtė, prel. Mykolo Krupavičiaus
sesuo. Dainos motina, likusi be vyro,
vokiečių okupacijos pradžioje su
dviem mažomis dukrelėmis išvyko su
dideliais vargais ir išgyvenimais iš
Lietuvos per Portugaliją į Ameriką.
Čia ji dirbo įvairių sporto šakų tre-
nere. Buvo De Paul universiteto Či-
kagoje moterį teniso komandos tre-
nerė. Daina paveldėjo iš tėvų meilę
sportui, ypatingai mėgo kalnų slidi-
nėjimą, tad žiemos savaitgalius dau-
giausiai praleisdavo Lake Tahoe.

A. a. Daina baigė gimnaziją Čika-
goje geriausiais pažymiais ir laimėjo
matematikos apdovanojimą. Tuo pa-
čiu laiku ji lankė Čikagos meno insti-
tutą (Art Institute), kuris jai pasiūlė
stipendiją dailės studijoms tęsti. Bet
stipendijos ji atsisakė, nusprendusi
studijuoti Muenchen universitete.
Grįžusi baigė Roosevelt University,

kur įgijo  bakalauro laipsnį. Magistro
laipsnį įgijo Berkeley University, kur
toliau tęsė studijas, siekdama dak-
taro laipsnio. Grįžo į Vokietiją ir dės-
tė Heidelberge Mayland universitete.
Vėliau grįžo į Berkeley, kur ir gyveno
iki mirties.

Jos vienintelis sūnus Jonas Heis-
ters mirė būdamas vos 18 mėnesių.

Dainos  pašaukimas – keramika.
1976 m. ji atidarė savo keramikos
studiją, pradėjo kurti spalvingus,
žaismingus keramikos papuošalus,
vazeles, laikrodžius, arbatinukus ir
kitokius meniškus, net humoristinius
keramikos dirbinius. Jos keramikės
talentas sulaukė didelio susidomėji-
mo. Ji bandė savo kūrinius gaminti
užsienyje, bet vėliau nusprendė ga-
minti tik savo studijoje. Daina daly-
vavo daugelyje festivalių. Daugelyje
galerijų, ne tik San Francisco, bet ir
visoje  Amerikoje, buvo rodoma jos
keramika, ji dalyvavo daugelyje
kviestinių meno parodų, privatūs ko-
lekcionieriai ir muziejai turi jos dar-
bų. Dainos darbus galima pamatyti:
Museum of Modern Art, San Fran-
cisco, CA; Denver Museum of Art,
CO; Society of Arts and Crafts, Bos-
ton; Detroit Gallery of Contempo-
rary Crafts, MI; Rose Bernardi Gal-
lery, Sausalito, CA; Elizabeth Fortner
Gallery, Santa Barbara, CA; America
House, Tenafly, NJ; Celestial Seaso-
ning Teapots, Boulder, CO; Gallery
Five, Tequesta, FL ir daugelyje kitų
vietų.

Giliai nuliūdę liko jos sesuo Gied-
rė Bulotaitė-Kane su vyru Leo, gimi-
nės Lietuvoje ir Amerikoje, ir daug
artimų draugų. D. Bulotaitė-Heisters
bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse
Čikagoje, šalia motinos, senelių ir
sūnaus.

Liūdintys artimieji
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Spalio 20 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Židikai” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”.
Filmai rodomi PLC skai tykloje.

��Spalio 22 d., penktadienį: Čiur -
lionio galerijoje, Jaunimo centre, bus
atidaroma jungtinė Lietuvos meni -
ninkų darbų paroda. Pradžia 7:30
val. v.  Informacija tel. 708-574-3992
ar ba 708-307-8632.

��Spalio 23 d., šeštadienį, Lietu-
vių dailės muziejuje,  Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, vyks Lietuvių
Fondo ruošiamos menininkų darbų
parodos atidarymas. Pradžia 6 val. v.
Paroda veiks iki lapkričio 6 d. (LF
pokylio). Daugiau informacijos el.
paštu  admin @lithfund. org.

��Spalio 29 d. 7:30 val. v. kviečia-
me į ,,Flatlander’s” alaus barą, 200
Village Green, Lincolnshire, IL
60069, kur vyks Halloween vakaras.
Jūsų laukia smagi muzika, putojantis
alus, apdovanojimai už gražiausią
kostiumą ir šokiai. Dau giau informa-
cijos – tel. 224-805-9792.

��Spalio 30 d., šeštadienį, nuo 11
val. r. iki 3 val. p. p. Ateitininkų na -
muose ALT’as kartu su latvių bei es-
tų organizacijomis rengia konferenci-
ją apie dabartinę Baltijos šalių poli-
tinę padėtį. Dalyvaus Jungtinio Ame-
rikos Pabaltiečių Komiteto pirminin-
kas Hen ry Gaidis, Komiteto reikalų
vedėjas Karl Altau (abu iš Washing-
ton, DC), taip pat – Vidurio Vakarų
pabaltiečių koalicijos pirmininkas
Artis Inka ir kitų pa baltiečių organi-
zacijų atstovai. 

��Prelato Igno Urbono 100 metų
jubiliejus bus švenčiamas gruodžio 5
d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių cen-
tro didžiojoje salėje, Lemont, IL.
Svei kinimus prelatui raštu prašome
siųsti Irenai Kazlauskienei, 14201
Hawthorn Dr., Lemont, IL 60439.

��Čikagos lituanistinei mokyk-
lai reikalinga 4 skyriaus mokytoja.
Kreiptis į mokyklos direktorę Jūratę
Dovilienę tel. 630-805-4036.

��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”.
Vietas pra šome užsisakyti iš anksto.
Pokylio pel nas bus skirtas lietuvybės
išlaikymui mūsų apylinkėje. Daugiau
informacijos tel. 847-668-1731.

��Lapkričio 28 d., sekmadienį,
Ja cob Henry Mansion (20 S. Eastern
Ave, Joliet, IL)  vyks Lithua nian Mer -
cy Lift ,,Šampano priešpiečių bufe-
tas”. Švęsime savo 20 metų veiklos
sukaktį. Pradžia 1 val. p. p.   Jacob
Henry Mansion (www.jacobhenry-
mansion.com) – nationalinis istorinis
pastatas. Vietas užsisakyti ir daugiau
informacijos gauti galite paskambinę
Virgai tel. 815-485-0822.

��Lietuvos Respublikos generali -
nis konsulatas New York ir JAV
Lietuvių Bendruomenės Manhattan
apylinkė maloniai kviečia Jus į susi-
tikimą su rašytoja Danute Kali naus -
kaite ir jos knygos ,,Niekada nežinai”
pristatymą spalio 22 d., pen ktadienį,
nuo 6 val. v. iki 8 val. v. Va karas įvyks
Susivienijimo Lietuvių Ame rikoje pa-
talpose, 307 W 30th St., NYC 10001.
Tel. pasiteiravimui 212-354-7840,
trumpasis – 10.

��Spalio 23 d. 3 val. p. p. Rothko
Chapel, 3900 Yupon St., Houston, TX
77006, koncertuos pianistas Petras
Geniušas iš Lietuvos. Tel. pa siteira vi -
mui 713-524-9839.  

��Spalio 31 d., sekmadienį, po 11
val. r. šv. Mišių, Šv. Petro ir Povilo
baž nyčios salėje (216 Ripley Pl., Eli -
zabeth, NJ) įvyks koncertas, skirtas
mūsų bažnyčios šimtmečio jubiliejui
paminėti. Koncertuos Robertas Kups-
tas iš Wa shington, DC. Taip pat pa-
sirodys kun. Danielius Staniškis su
savo grupe „Midnight Ramblers” bei
vaikų choras „Varpelis”. Įėjimo kaina
suaugusiems 20 dol., jaunimui 10
dol., vaikams iki 12 m. nemoka-
mai. Veiks baras ir bus lietuviškų
užkandžių, cepelinų. Informacija tel.
908-313-7221 arba tel. 732-317-9195.

IŠ ARTI IR TOLI...

Į Čikagą atvyksta kun. Gediminas Numgaudis, OFM. Susitikimai ir rekolekcijos vyks:

Lapkričio 8–9 dienomis – Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje (Marquette Park), 6812 South
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600.

Lapkričio 10–11 dienomis – 10:30 val. r. ir 7 val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje,  14911 W. 127th St.,
Lemont, IL 60439. Tel. pasiteiravimui 630-257-5613.

Lapkričio 12 d. (7:30 val. v. – 9 val. v.), lapkričio 13 d. (9 val. r. – 5 val. p. p.), lapkričio 14 d. (9 val. r. – 12 val. p.
p.) – Rekolekcijos ,,Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje” seselių kazimieriečių vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chi-
cago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui: tel. 773-776-1324.

Kun. Gediminas Numgaudis, OFM.  Laimos Apanavičienės nuotr.

Kviečiame į susitikimus su broliu Gediminu

Rugpjūčio 31– rugsėjo 4 dienomis
Lietuvos kariuomenės Jungtinio
štabo viršininko brigados generolo
Algio Vaičeliūno kvietimu generolė
majorė Jessica L. Wright  su darbiniu
vizitu lankėsi Lietuvoje.  Tuo pačiu
tai buvo ir atsisveikinimo vizitas. Jo
metu JAV generolė susitiko su Lie -
tuvos krašto apsaugos ministre Rasa
Juknevičiene, su Lietuvos kariuo -
menės vadu generolu majoru Arvydu
Pociumi, Jungtinio štabo viršininku
brigados generolu Algiu Vaičeliūnu,
Karinių oro pajėgų vadu brigados ge -
nerolu Artūru Leita, Sausumos pajė -
gų vadu generolu majoru Jonu Vy -
tau tu Žuku, Krašto apsaugos sava no-
rių pajėgų vadu pulkininku leitenan-
tu Romualdu Moldariu, Lietu vos šau-
lių sąjungos vadu pulkininku Antanu
Plieskiu.

Per savo kadenciją gen. mjr. ne
kartą pati lankėsi Lietu voje.  PA Na -
cionalinės gvardijos vadė gen. mjr.
Jessica L. Wright per savo kadenciją,
daug pasidarbavo teikiant paramą
plečiant Lietuvos karinius pajėgumus
ir stiprinant Lietuvos gynybos insti-
tucijas, ypač Krašto apsaugos sava -
norių pajėgas. Jos dėka nemažas bū -
rys Lietuvos ka riūnų mokėsi ar lan -
kėsi įvairiose JAV karinėse mo kyk lo-
se. Daug padėta ir apmokant dirbti
stichinės nelaimės sąlygomis ugnia -
ge sius bei gydytojus. Vienas pasku-

tiniųjų jos pradėtų darbų – padėti ge -
riau paruošti Lietu vos karo polici -
ninkus.  

Susitikimo metu Kariuomenės
vadas gen. mjr. A. Pocius gen. mjr. J.
L. Wright įteikė Lietuvos Respub li -
kos krašto apsaugos sistemos me dalį
,,Už nuopelnus”.

Lietuvos kariuomenė ir Penn syl -
vania nacionalinė gvardija  (Pennsyl -
vania National Guard) aktyviai ben-
dradarbiauja jau 17 metų.  2006 m.
Pennsylvania nacionalinė gvardija
atšventė 370-ąjį gimtadienį. Gvardiją
sudaro sausumos kariuomenė ir oro
pa jėgos. Tai didžiausia nacionalinė
gvardija JAV. Tarnyba Pennsylvania
nacionalinės gvardijos kariams nėra
pagrindinis užsiėmimas, jie dirba ci -
vilinius darbus.

Lietuvos kariuomenės bendravi-
mas su PA nacionaline gvardija yra
aktyviausias strateginės partnerystės
su JAV ryšys, kuris palaikomas per
įvairias pagalbos programas, praty-
bas, kitus projektus, pa dedančius plė-
toti Lie tuvos kari nius pajėgumus. 

Nuo š. m. spalio 15 d. apie 150
Pennsylvania nacionalinės gvardijos
karių dalyvauja Latvijoje vyksiančio-
se  pratybose ,,Kardo kirtis” kartu su
visų trijų Baltijos šalių kariais. Pra ty-
bos vyks visą mėnesį.

Rimas Gedeika

Susitikimo Lietuvoje metu (iš kairės): gen. mjr. Arvydas Pocius, JAV amba sa-
dorė Lietuvoje Anne E. Derse ir gen. mjr. Jessica L. Wright. 

Alfredo Pliadžio nuotr.

,,DRAUGO” METINIS POKYLIS VYKS Š. M. SPALIO 30 D.
Willowbrook Ballroom salėje

8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480 

Kokteiliai – 4 val. p. p. 
Vakarienė – 5 val. p. p.

Maloniai kviečiame savo atvykimu paremti ,,Draugą” 

Pokylyje žada dalyvauti garbingi svečiai iš Washington, DC. 
Bus gardi vakarienė, muzikinę programą atliks 
akordeonistas Martynas Levickis, vyks šokiai. 

Bilietus užsisakyti galima ,,Draugo” admi nistracijoje tel. 773-585-9500 Auka – 60 dol.

JAV generolė majorė Jessica L. Wright
lankėsi Lietuvoje


