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Veiklâ pradèjo naujas Lietuvos garbès konsulatas
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Vilnius, spalio 25 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis pirmadienį Liuksem-
burge dalyvavo Europos Sąjungos už-
sienio reikalų tarybos (URT) ir Ben-
drųjų reikalų tarybos (BRT) posė-
džiuose.

Užsienio reikalų taryboje ES ša-
lių narių diplomatijos vadovai aptarė
pasirengimą lapkričio mėnesį vyk-
siantiems aukščiausio lygio ES va-
dovų susitikimams su JAV, Ukrainos
ir Viduržemio jūros šalių sąjungos at-
stovais.

Ministrai taip pat svarstė padėtį
Gruzijoje ir tolesnį ES bendradar-
biavimą su šia Pietų Kaukazo val-
stybe, diskutavo dėl ES bendrosios
pozicijos Kubos atžvilgiu, aptarė
padėtį Afrikos Sahelio regione, Arti-
mųjų Rytų taikos procesą ir Europos
kaimynystės politikos ateitį.

Taip pat aptartas pasirengimas
spalio 28–29 dienomis vyksiančiam
Europos Vadovų Tarybos (EVT) susi-
tikimui.

Šiame susitikime bus svarstoma
Ekonominės politikos koordinavimo
tikslinės darbo grupės ataskaita, pa-
sirengimas aukščiausio lygio ES va-
dovų susitikimas su JAV, Rusijos ir
Ukrainos atstovais, taip pat Meksi-
koje vyksiančiai konferencijai klima-
to kaitos klausimu ir Seule rengia-
mam Didžiojo dvidešimtuko (G20)
susitikimui.

Bendrųjų reikalų taryboje taip
pat buvo svarstoma Serbijos stojimo į
ES paraiška ir jos perdavimo Euro-
pos Komisijai galimybės.

Lietuva ir Kinija stiprins bendradarbiavimâ

Philadelphia, spalio 25 d.
(URM info) – JAV Philadelphia
mieste įsteigtas naujas Lietuvos gar-
bės konsulatas, kuriam vadovauja
garbės konsulė Krista Bard. Garbės
konsulato jurisdikcija apima visą
Pennsylvania valstiją. Krista Bard
yra lietuvių kilmės JAV pilietė. Jos
profesinės veiklos sritis – vadyba ir
verslo konsultavimas.

Lietuvą ir Pennsylvania sieja is-

toriniai saitai – lietuvių bendruome-
nė šioje valstijoje pradėjo kurtis pir-
mosios emigracijos bangos laikais.

Šiandien Lietuva ir Pennsylvania
palaiko glaudžius ryšius. Pennsyl-
vania nacionalinė gvardija artimai ir
dalykiškai bendradarbiauja su Lietu-
vos kariuomene. Ekonominis klima-
tas šioje valstijoje yra patrauklus Lie-
tuvos verslo įmonėms.

Iš viso šiuo metu JAV veikia 17

Lietuvos garbės konsulatų.
Lietuvos garbės konsulato Penn-

sylvania duomenys:
Krista Bard,
410-412 S. 16th St.,
Philadelphia, PA 19146
Tel. (215) 735-7110
Faksas (215) 735-7071
El. paštas:
kbard@kristabard.com

Vilnius, spalio 25 d. (ELTA) –
Poetas Marcelijus Martinaitis už in-
dėlį į dainuojamąją poeziją apdovano-
tas Lietuvos autorių teisių gynimo
asociacijos (LATGA) įsteigta pinigine
premija. 3,000 litų vertės apdovano-
jimas įteiktas sekmadienį Tarptauti-
nio dainuojamosios poezijos festivalio
,,Tai – aš” pabaigos koncerte.

Šviesaus atminimo Vytauto Ker-
nagio vardo gitara sekmadienio vaka-
rą Šv. Kotrynos bažnyčioje įteikta

bardui Sauliui Bareikiui.
,,Aš pats visai nemoku dainuoti,

todėl labai įdomu klausytis, kaip ma-
no eilėraščiai skamba bardų lūpomis.
Malonu, kad mano tekstai padeda ki-
tam žmogui išreikšti jausmus, kurių
jis negali išsakyti žodžiais. Tokia ir
yra poezijos paskirtis”, – šypsodama-
sis kalbėjo M. Martinaitis.

Už premiją poetas jaučiasi dėkin-
gas festivalio ,,Tai – aš” krikštatėviui
maestro Nukelta į 6 psl.

Šanchajus, spalio 25 d. (ELTA/
President.lt) – Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė Šan-
chajaus pasaulinėje ,,Expo – 2010”
parodoje oficialių iškilmių metu ati-
darė Lietuvos nacionalinę dieną.

Valstybės vadovė pabrėžė, jog lie-
tuviai Kiniją pažįsta jau nuo XVII
amžiaus, o šiandien Kinijoje žinoma
nemažai lietuviškų vardų ir bendro-
vių pavadinimų.

„Visa širdimi tikiu, kad ‘Expo’
pristatomas mano šalies, kaip verž-
lios ir pasirengusios skrydžiui tautos,
įvaizdis tikrai neatsitiktinis,” – teigė
prezidentė. D. Grybauskaitė kvietė
Kiniją toliau stiprinti bendradar-
biavimą tokiose svarbiose srityse
kaip informacinės technologijos, ko-
munikacijos, aukštosios technologijos
ir interneto sprendiniai, taip pat
sporto ir kultūros srityse.

Pasak prezidentės, Lietuvai ir Ki-
nijai, kitais metais minėsiančioms
diplomatinių santykių užmezgimo
20-metį, Nukelta į 6 psl.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Šanchajaus pasaulinėje ,,Expo 2010” parodo-
je atidarė Lietuvos nacionalinę dieną.

Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Dainuojamosios poezijos laureatai – Marcelijus Martinaitis (k.) ir Saulius
Bareikis (d.). Eltos nuotr.
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Turbūt dar ne visi spėjome
pamiršti prieš, berods, porą me-
tų pagal Lietuvos Vyriausybės
užsakymą nukaltą Lietuvos įvaiz-
dį – ,,Lietuva – drąsi šalis”? Šian-
dien kalbėdami apie drąsias šalis
ar pavienius drąsius žmones akis
turime sukti nuo Lietuvos. Kaip
praneša Meksikos žiniasklaida,
vieno iš pavojingiausių Meksi-
kos miestelio, esančio Meksikos
ir JAV pasienyje, policijos pajė-
goms vadovaus dvidešimtmetė
kriminologijos studentė Marisol
Valles. Jauna moteris tapo ko-
misare toje valstijoje, kur šimtai
Meksikos karių ir policininkų jau
kelerius metus kovoja su narko-
tikų gaujomis. Nuo 2008 m. čia
žuvo daugiau nei 6,000 žmonių.
Valles vadovaus 13 policininkų
būriui, kuriam skirtas vienas
automobilis, trys šautuvai ir pis-
toletas. Nauja pasienio policijos
komisarė įsitikinusi, jog padėtis
gali pagerėti, jei žmonės tikės
savimi ir viltimi. Pati būdama jau-
na Valles teigia, jog tai daro dėl
jaunimo, kuris nenori nieko bijoti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kaip apsisaugoti nuo
krūties vėžio

JAV krūties vėžiu susergama du
kartus dažniau nei Brazilijoje ir be-
veik tris kartus dažniau nei Kinijoje,
skelbia The American Institute for
Cancer Research (AICR). 2008 m.
Pietų Amerikoje tik 44 moterims iš
100,000 buvo nustatytas krūties vė-
žys, o per tą patį laikotarpį JAV – 76
moterims. Dalis šių duomenų gali bū-
ti paaiškinama geresne diagnostika
bei tikslesne statistika, bet dauguma
tyrinėtojų dėl to kaltina amerikietiš-
ką gyvenimo būdą.

Studijos teigia, kad antsvoris, al-
koholinių gėrimų vartojimas, hormo-
nų nėštumui reguliuoti bei pakaiti-
nių hormonų vartojimas, vėlyvas vai-
kų gimdymas gali padidinti riziką su-
sirgti krūties vėžiu. AIRC teigimu,
riziką susirgti padidina ir sprendimas
nemaitinti kūdikio krūtimi. Be šių
priežasčių įtaką daro ir amžius, lytis,
rasė, genų mutacija, šeimos istorija,
krūtų audinio tankis, nepiktybinių
darinių atsiradimas, taip pat ank-
styvas menstruacijų atsiradimo am-
žius bei vėlyva menopauzė.

Tačiau yra būdų, kaip sumažinti
krūtų vėžio susirgimus. Mokslinin-
kai, atlikę daugybę stebėjimų, remda-
miesi laboratoriniais bei klinikiniais
tyrimais, pataria:

•Sekti ir reguliuoti kūno svorį,
sumažinti riebalų kiekį, stebėti kūno
apimtį. Pastebėta, kad per didelis rie-
balų kiekis, ypač riebalų susikaupi-
mas pilvo srityje, padidina estrogeno
kiekį organizme, kartu ir riziką su-
sirgti krūties vėžiu.

•Daryti fizinius pratimus. Regu-
liarūs fiziniai pratimai, pvz., aero-
bikos pratimai po pusvalandį kas-
dien, 5 kartus per savaitę, padeda ne
tik sureguliuoti svorį, gerai jaustis,
bet ir teigiamai veikia kūno chemi-
nius procesus, sumažinančius cirku-
liuojančio estrogeno ir insulino kiekį,
kartu ir krūties vėžio riziką, nes abu
šie hormonai turi reikšmės vėžio išsi-
vystymui.

•Sumažinti alkoholinių gėrimų
vartojimą. Alkoholiniai gėrimai padi-
dina estrogeno kiekį, kartu ir riziką
susirgti krūties vėžiu. Riziką didina
ne tik alkoholinių gėrimų stiprumas,
bet ir tai, kaip dažnai jie vartojami.
Tačiau tai nereiškia, kad reikia visiš-

kai atsisakyti alkoholinių gėrimų.
Sveikiems asmenims patariama iš-
gerti vieną gėrimą per dieną ar dar
mažiau.

•Atlikti pakaitinę hormonų tera-
piją. Nemažai metų daugeliui moterų
dėl nemalonių menopauzės simpto-
mų buvo skiriama estrogenų ir pro-
gestinų (sintetinė progesterono for-
ma) papildų. 2003 metais nustatyta,
kad moterys, kurios vartojo šiuos pa-
pildus, 24 proc. dažniau sirgo krūtų
vėžiu, nei tos, kurios jų nevartojo. Šių
moterų mamogramose dažniau buvo
matomi pakitimai, o, susirgus vėžiu,
auglys greičiau išplisdavo į aplin-
kinius audinius. Nutraukus vartoti
hormonus, padidinta krūties vėžio ri-
zika išlieka iki 5 metų.

•Nėštumą reguliuojančius hor-
monus patariama vartoti taip pat at-
sargiai. Studijos įrodė, kad šie hormo-
niniai preparatai tik nežymiai padi-
dina riziką, be to jie vartojami jau-
nesniame amžiuje. Rizika sumažėja
tuoj pat nutraukus jų vartojimą, o po
10 metų poveikis didinti sergamumą
vėžiu išnyksta.

•Maitinti kūdikį krūtimi. Tai ne
tik visokeriopa nauda kūdikiui, bet ir
mamai, nes maitinant krūtimi slopi-
namas estrogenų lygis ir taip prailgi-
namas laikas, kai organizme išlaiko-
mas mažesnis estrogeno kiekis, įskai-
tant ir nėštumo laikotarpį.

•Maisto įtaka krūties vėžio atsi-
radimui. Dar neseniai mokslininkai
abejojo, ar maistas gali daryti įtaką
krūties vėžio susirgimams. Colorado
State University mokslininkai pradė-
jo tyrinėti, kodėl Azijos šalyse mote-
rys krūties vėžiu suserga rečiau. Jie
nustatė, kad Kinijoje moterys dau-
giau vartoja daržovių, vaisių ir sojos
produktų, todėl sergamumas šioje ša-
lyje žymiai mažesnis. Naudingiausios
yra kopūstinės daržovės. Tai kopūs-
tai, brokoliai, kalafiorai, Briuselio ko-
pūstai, raudoni garbanoti kopūstai
(kale). Mokslininkai siekia įrodyti ža-
lios arbatos, vynuogių sėklų ekstrak-
to bei sojos baltymų naudingumą.
Yra žinoma, kad šie produktai turi

augalinių medžiagų, kurios apsaugo
ląsteles nuo pakenkimų ir stabdo vė-
žinių ląstelių augimą. Tačiau nėra
nustatyta, koks jų kiekis yra reika-
lingas teigiamam poveikiui užtikrin-
ti.

•Vartoti maisto papildus ir vita-
minus. Pastaruoju metu yra įrody-
mų, kad pakankamas vitamino D kie-
kis sumažina susirgimų krūties vėžiu
skaičių. Kanados mokslininkai stebė-
jo 6,000 moterų, kasdien vartojančių
vitaminą D ir nustatė, kad šioje gru-
pėje buvo net 24 proc. mažiau krūties
vėžio atvejų. Vyriausybės patvirtinta
vitamino D dienos norma yra nuo
200 iki 600 TV, bet dauguma žinovų
pataria vartoti vitD 1000 TV ar net
daugiau. Dėl kitų maisto papildų bei
vitaminų naudingumo nėra vienin-
gos nuomonės ir tikslaus pagrįstumo,
todėl tyrimai tęsiami toliau.

•Daryti mamogramas. Pernai
metais vyriausybė pasiūlė naują ma-
mogramų atlikimo tvarką, pagal ku-
rią nėra būtinybės reguliariai mamo-
gramas atlikti moterims nuo 40 metų
amžiaus, o vyresnėms nei 50 metų
amžiaus moterims mamogramą siū-
loma atlikti kas 2 metus. Tai sukėlė
daug diskusijų ir svarstymų tiek tarp
gydytojų, tiek ir tarp moterų. Kai ku-
rios medikų grupės, tarp jų ir The
American Cancer Society, nepakeitė
anksčiau siūlytos mamogramų atliki-
mo tvarkos. Tų siūlymų laikosi ir
dauguma JAV gydytojų. Laiku atlik-
tos mamogramos gali išgelbėti jūsų
gyvybę. Tai negali būti palyginta su
sąlygina mamogramų žala.

Siūlome keletą patarimų, kaip
teisingai elgtis ruošiantis mamogra-
mai:

*atlikite mamogramą pirmoje
ciklo pusėje, t. y. per pirmąsias dvi sa-
vaites, kai jūsų krūtų audinio tankis
yra mažesnis. Jei esate menopauzėje,
atlikite mamogramą visada tuo pačiu
metų laiku;

*mamogramą atlikite patikimoje
klinikoje;

*savaitę prieš tyrimą venkite ka-
vos, arbatos bei kitų gėrimų, turinčių
savo sudėtyje kofeino, nes jie gali pa-
skatinti sukietėjimų atsiradimą krū-
tyse;

* paskirtą mamogramai dieną
venkite losjonų, deodorantų ar pud-
ros, nes susidūrus su rentgeno spin-
duliais, gali būti gauti netikslūs ma-
mogramos duomenys;

*visuomet turėkite su savimi
ankstesnes mamogramas, kad būtų
galima palyginti ir teisingai įvertinti
esamas.



DRAUGAS, 2010 m. spalio 26 d., antradienis 3

Ateistai daugiausia žino
apie religiją

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Pirmosios religinio žinojimo apklausos rezultatai buvo paskelbti š.
m. rugsėjo 28 d. Apklausa bandė nustatyti šio krašto religinį raš-
tingumą. Gauti rezultatai ne vieną nustebino. ,,Tai patvirtina, kad

JAV yra religinių beraščių šalis”, – teigia Boston universiteto profesorius
Stephen Prothero. Jis 2007 m. išleido knygą ,,Religious Literacy: What
Every American Needs to Know – and Doesn’t” (,,Religinis raštingumas:
ką kiekvienas amerikietis turėtų žinoti, bet nežino”). Ši knyga buvo ap-
rašomos apklausos pagrindas. Nenuostabu, kad autorius taip pat buvo ir
atliktos apklausos patarėju.

Apklausoje bandyta ištirti žinias apie tikėjimą, religinę praktiką, isto-
riją ir pagrindinių religijų vadus. Apklausą atliko ir gautus rezultatus pa-
skelbė ,,The Pew Forum on Religion and Public Life” organizacija, esanti
Washington, DC. Pati apklausa buvo atlikta telefonu. Duomenys buvo su-
rinkti 2010 m. gegužės 19–birželio 6 dienomis. Iš viso apklausta 3,412 18
metų amžiaus ar vyresnių asmenų. Jiems buvo pateikti 32 klausimai, api-
mą septynias sritis: Šv. Raštą, krikščionybės pagrindus, judaizmą, mormo-
nizmą, pasaulines religijas, ateizmą bei agnosticizmą ir religijos vaidmenį
visuomeniniame gyvenime.

Atsakovai vidutiniškai į pusę klausimų atsakė teisingai (16 iš 32). De-
šimt nuošimčių teisingai atsakė nuo 25 iki 28 klausimų. Vienuolika nuo-
šimčių teisingai atsakė tarp 5 ir aštuonių klausimų. Įdomiausia, kad
ateistų ir agnostikų vidurkis buvo pats aukščiausias iš visų apklausoje
dalyvavusių grupių. Jų vidurkis buvo 20.9 teisingi atsakymai. Po to pagal
teisingų atsakymų skaičių buvo žydai (su 20.5 teisingų atsakymų), mor-
monai (20.3), baltieji evangelikai protestantai (17.6), baltieji katalikai (16.0),
baltieji pagrindiniai protestantai (15.8), nepriklausantys specifinei kate-
gorijai (15.2), juodieji protestantai (13.4) ir ispanų kilmės katalikai (11.6).

Ankstesni tos pačios ,,Pew” grupės apklausų duomenys parodė, kad
JAV yra viena iš religingiausių šalių tarp išsivysčiusių kraštų. Tada išsi-
aiškinta, kad šešiems iš dešimt atsakovų religija yra ,,labai svarbi” jų
gyvenime. Taip pat sužinota, kad keturi iš dešimties lanko bažnyčią bent
vieną kartą per savaitę. Tačiau dabar paskelbti rezultatai rodo, kad daug
amerikiečių nėra susipažinę su savo grupės religinėmis tiesomis, papro-
čiais, istorija ir didžiųjų religijų, įskaitant ir jų pačių, pagrindiniais vadais.
Taip pat daug atsakovų yra įsitikinę, kad JAV konstitucija riboja užuomi-
nas apie religiją viešose mokyklose griežčiau, negu iš tikrųjų yra.

Keturi iš dešimties JAV katalikų (45 proc.) nežino Bažnyčios moky-
mo, kad duona ir vynas, dalijami per komuniją, nesimbolizuoja, o tikrai
yra Kristaus kūnas ir kraujas. Maždaug pusė protestantų (53 proc.) neži-
nojo, kad Martynas Liuteris pradėjo protestantų reformaciją, laikui bė-
gant tapusią atskira krikščionybės šaka. Keturi iš dešimties (43 proc.) žy-
dų atsakovų neatpažino Maimonido, kaip vieno iš iškiliausių rabinų pa-
saulyje. Mažiau nei pusė amerikiečių (47 proc.) žinojo, kad Dalai Lama yra
budistas. Mažiau nei keturi iš dešimties susiejo Višnu ir Šiva su hinduiz-
mu. Tik ketvirtadalis (27 proc.) amerikiečių teisingai atsakė, kad daugu-
ma Indonezijos gyventojų yra musulmonai.

Dauguma atsakovų teisingai atsakė bent į pusę klausimų apie Šv. Raš-
tą. Pvz., septyni iš dešimties (71 proc.) žinojo, kad Jėzus gimė Betliejuje. Dau-
giau nei pusė žinojo, kad taip vadinama ,,auksinė taisyklė” (,,Daryk kitiems
kaip nori, kad tau būtų daroma”) nėra vienas iš dešimties Dievo įsakymų.
Mormonai daugiausia žinojo apie Šv. Raštą. Po jų savo žinojimu ėjo baltieji
evangelikai protestantai. Katalikų žinios buvo vienos iš menkiausių.

Kokie veiksniai nulemia religinį žinojimą? Apklausos rezultatai rodo,
kad išsilavinimas yra svarbiausia priežastis. Atsakovai su aukštuoju išsi-
lavinimu teisingai atsakė aštuoniais klausimais daugiau, negu turintys tik
gimnazijos ar dar mažesnį išsilavinimą. Tarp kitų teigiamų veiksnių pami-
nėti Šv. Rašto skaitymas bent kartą per savaitę ir pokalbai apie religiją su
draugais ar šeima. Aktyviai dalyvaujantieji religinėse apeigose turi didesnį
religinių žinių kiekį. Įdomu ir tai, kad nerasta skirtumo tarp lankiusiųjų
privačias religines ir privačias nereligines mokyklas. Jau iš anksčiau buvo
žinoma, kad ateistai/agnostikai ir žydai turi geresnį bendrą išsilavinimą.
Tad nenustebta, kad jie geriausiai pasirodė ir šioje religinių žinių apklau-
soje. Statistiškai kontroliuojant įvairias įtakas, nustatyta, kad pietuose
gyvenantys mažiau žinojo negu šiauriečiai. Vyrai daugiau žinojo negu mo-
terys. Vyresnio amžiaus – vyresni nei 65 metų – atsakovai mažiau žinojo
negu jaunesni. Tačiau amžiaus grupių skirtumai išgaruoja, jeigu žiūrima
tik į klausimus, liečiančius Šv. Raštą ir krikščionybę.

Iš pasaulinių, ne krikščioniškų religijų srities, šeši iš dešimties (62
proc.) amerikiečių žino, kad dauguma žmonių Indijoje yra hinduistai.
Pusė (52 proc.) žino, kad Ramadan yra šventas islamo mėnuo. Maždaug
tiek pat (54 proc.) žino, kad musulmonų šventa knyga yra Koranas. Tik
trečdalis (36 proc.) teisingai sieja nirvaną su budizmu.

Greta apklausos klausimų religinėmis temomis, dar buvo duoti devyni
bendri klausimai apie istoriją, politiką, mokslą ir literatūrą. Sužinota, kad
šeši iš dešimties (59 proc.) žino JAV viceprezidento pavardę. Septyni iš
dešimties (72 proc.) žino, kad Susan B. Anthony buvo kovotoja už moterų
balsavimo teises, tačiau tik 42 proc. žinojo, kad Herman Melville parašė
romaną ,,Moby Dick”.

Tokias ir panašias apklausas skaitant vis kyla klausimas apie lietuvių
pasirodymą. Deja, žinių nėra.

Lietuvos prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės kelionė į Minską primena,
kad su baltarusių tauta Lietuvą sieja
istorinė kaimynystė, bendra praeitis
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje,
panaši patirtis XX a., tautinis atgimi-
mas vaduojantis iš Sovietų Sąjungos.
Šis bendro laiko išgyvenimas kuriam
laikui nutrūko kaimyninei valstybei
tapus Aleksandr Lukašenka diktatū-
rinio bandymo įkaite. Tačiau Lietu-
voje yra neabejojančių, kad ateityje
Baltarusija gyvens „viename laike ir
vienoje erdvėje” su Lietuva ir visa
Europa. Šį rudenį Lietuvoje veikė
„Lyderių akademija 2010” Baltaru-
sijos ateities vadovams. Jos metu iš-
kilūs Lietuvos žmonės – verslo, poli-
tikos, religijos, mokslo, žiniasklaidos
vadovai – perteikė Europos humani-
tarinio universiteto studentams ir
absolventams, būsimiems Baltarusi-
jos vadovams savo patirtį.

Siūlome sutrumpintą pokalbį su
„Lyderių akademijos 2010” klausyto-
jais Aliaksej Khadasevich, Mak-
sim Milto, Vadim Radzivill, Yu-
liya Chalaya apie Baltarusijos vi-
daus ir užsienio politikos pokyčius,
būsimus prezidento rinkimus, atei-
ties nuojautas.

R. Jasiulionis: Pastaraisiais me-
tais vyksta Europos Sąjungos, taip
pat ir Lietuvos, politikos Baltarusijos
atžvilgiu poslinkis. „Paskutinei Euro-
pos diktatūrai” ir režimo vadovui A.
Lukašenka nebetaikomas tylus boi-
kotas. Vystomi bendri ūkio projektai,
ryškėja suartėjimo galimybė. Ar jūs
tikite, kad A. Lukašenka nuoširdžiai
keičia Baltarusijos kryptį? Ar Vaka-
rai, siūlydami suartėjimo kelią, su-
lauks realių Baltarusijos žingsnių ta
kryptimi? Ar tai tik iliuzija?

M. Milto: Jei pažvelgtume kaip
padėtis keitėsi nuo 1994 m. (dar 1995
m. A. Lukašenka, pvz., buvo priimtas
Paryžiuje Jacques Chirac), pamaty-
sime, kad jis kaskart stengiasi užsi-
tikrinti sau paramą, kad išlaikytų
valdžią. Kai prasidėjo konfliktas su
Rusija, atsirado ryšiai su Venesuela,
iš kurios galima tankeriais plukdytis
naftą, nors tai 4–5 kartus brangiau,
nei gauti jos iš Rusijos. Gabendamas
naftą iš kito žemės pusrutulio A. Lu-
kašenka nori parodyti, kad saugo na-
cionalinius ineresus. Tačiau visoje jo
1994–2006 m. retorikoje nacionalinių
interesų gynimo, energetinės neprik-
lausomybės, šalies gamintojų apsau-
gos temų nebuvo. Manau, kad flirtas
su Vakarais – tik siekis kaip nors pra-
tęsti savo valdžią, išlaikyti postą.

Nemanau, kad jis nuoširdžiai sie-
kia pradėti Baltarusijos visuomenės
demokratizavimo procesą. Net ir tos
nuolaidos, pvz., 2009 m. įvesta libe-
ralesnė individualių įmonių regis-
travimo tvarka, yra tik siekis užsi-
tikrinti sau daugiau paramos. (…)

R. Jasiulionis: Ar konfliktas su
Maskva, atsiribojimas nuo Rusijos
gali Baltarusijai atnešti daugiau
laisvių?

V. Radzivill: Manau, kad Alek-
sandr Grigorjevič atsidūrė kryžkelėje
ir nežino, kurią kryptį rinktis. Dėsis
labai įdomūs dalykai jam spren-
džiant, kuria kryptimi mes pasuk-
sime. Dėl Europos krypties jis sako –
tvarkoj, eikime, demokratizuokime
visuomenę, bet jis juk supranta, kad
sąžiningų rinkimų jis nelaimėtų. O
politinės savižudybės jis nesirinks.

A. Khadasevich: Nesutiksiu nei

su vienu, nei su kitu kolega. Turbūt
dėl to, kad aš – optimistas. Negalė-
čiau tvirtinti, kad žmogus, jau 16
metų valdantis valstybę Europos cen-
tre, atsidūrė kryžkelėje. Baltarusijos
Respublikos prezidentas – akivaiz-
džiai stiprus šiandienos vadovas, ži-
nantis, kokią strategiją renkasi. Vie-
nintelė problema, iškilusi santykiuo-
se su Rusija, yra dėl to, kad Rusija da-
bar perima tą sistemą, kurią per 16
metų sukūrė A. Lukašenka vyriausy-
bė. Rusija taip pat kuria vienpartinę
sistemą. Susidūrė dvi praktiškai vie-
nodos politinės sistemos.

Nesutariama visų pirma ekono-
minėje srityje. Prezidentas, žinoma,
supranta, kad prieš rinkimus jam
būtina įrodyti, kad jis turi būti val-
džioje dar penkerius metus. Gyve-
nant globalizmo epochoje, neįmano-
ma likti užsidarius. Tai supranta ir
Baltarusijos Respublikos preziden-
tas. Todėl jo užduotis – sukurti tai, ką
jis vadina daugiakrypte politika.
Pvz., santykiai su Lietuva jam visų
pirma svarbūs dėl galimo suskystintų
dujų tranzito iš Klaipėdos. Tokia gali-
mybė leistų nepriklausyti visu šimtu
procentų nuo Rusijos energijos ištek-
lių.

Manau, kad šiuo metu Baltaru-
sijos Respublikos piliečiai vis labiau
tampa politine visuomene. Atsiranda
tokia sąvoka, kaip politinės kultūros
lygis. Išlaikyti mases nesąmoningos
būsenos dar penkerius metus bus
neįmanoma. Todėl dabar prezidentas
savo politiką grindžia visų pirma li-
beraliomis vertybėmis tam, kad išlik-
tų valdžioje dar penkerius metus. Su-
tinku su kolegomis, kad privataus
verslo srityje liberalizavimo veiksmą
tuo pat seka suvaržymai. Tačiau
manau, kad jeigu rinkimai įvyks ir
Baltarusiją dar penkerius metus
valdys A. Lukašenka režimas, tai bus
jau kita, liberalesnė Baltarusijos
visuomenės vystymosi stadija. Visiš-
kai palaikau Lietuvos vyriausybę, ku-
ri derasi su Lukašenka režimu, ne-
boikotuoja jo.

R. Jasiulionis: Lietuvos vado-
vai atsiskaito savo rinkėjams, kad
bendraudami su nedemokratinės kai-
mynės vadovais, jie kelia žmogaus
teisių, spaudos laisvės, demokratijos
padėties Baltarusijoje klausimus. Šių
vertybių priminimas yra dialogo su
Baltarusijos režimu sąlyga. Kokias
temas kelti, kokius faktus minėti,
kokius žodžius Baltarusijos režimo
vadovams sakyti, jūsų manymu, turi
demokratinės valstybės vadovai?

V. Radzivill: Jų labai daug. Pa-
vyzdžiui, mirties bausmė. (…) Poli-
tinių kalinių klausimas. Neištirtos
dingusių žmonių, žurnalisto Dmitrij
Zavadski, buvusio Baltarusijos cen-
trinės rinkimų komisijos pirmininko
Viktor Gončar ir kitų bylos. (…)

R. Jasiulionis: Ar tokie primi-
nimai turi prasmę? Ar keičiasi Balta-
rusijoje politinė aplinka?

A. Khadasevich: Kai Vakarai
suteikė Baltarusijos ekonomikos pa-
laikymui kreditų, kartu sukūrė tam
tikras sąlygas. Tų sąlygų valdžia lai-
kėsi, ėmėsi tam tikro ekonomikos ir
polinio gyvenimo liberalizavimo. Su-
tinku, kad reikia vis priminti apie pi-
lietines laisves ir teises, apie teismų
sistemos darbą. Ji neturi būti visiškai
prižiūrima prezidento. Turi būti įtei-
sinta alternatyvi, pilietinė tarnyba,
turi būti Nukelta į 11 psl.

A. LUKAŠENKA FLIRTAS SU
VAKARAIS TĖRA BANDYMAS

IŠLIKTI POSTE
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Senoji Marijampolė atgimė fotografijose
ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

„Senoji Marijampolė. Fotografi-
jos iki 1940 m.” – taip pavadintas fo-
toalbumas šiomis dienomis pasiekė
Sūduvos sostinę. Nedideliu, vos 1,000
egzempliorių tiražu išleista knyga –
pirmoji, kurioje įamžinta senoji Mari-
jampolė, jos pastatai, čia gyvenę žmo-
nės, šventės, renginiai, prieškario
kasdienybės akimirkos. Daugelis
nuotraukų dabartiniams miesto gy-
ventojams niekada nebuvo matytos,
todėl pirmieji knygos vertintojai su
įdomumu vartė albumą, atpažindami
vieną ar kitą miesto vietą, kurios
šiandien gerokai pasikeitusios.

Beveik dvejų metų prireikė albu-
mo leidėjams, kol ši knyga išvydo
dienos šviesą. Leidinio sudarytojai –
iš Marijampolės kilęs fotomeninin-
kas, leidyklos „Vyzdys” vadovas Va-
lentinas Juraitis, pats išleidęs ne vie-
ną savo autorinį fotoalbumą bei žino-
mas kolekcininkas profesorius Sta-
nislovas Sajauskas nuveikė didžiulį
darbą, rinkdami nuotraukas iš priva-
čių albumų, jas grupuodami, atnau-
jindami ir pritaikydami leidybai.

Abu autoriai patys kelis dešimt-
mečius rinko senąsias Marijampolės
nuotraukas, jie taip pat gavo leidimą
šiame albume spausdinti dar apie
pusšimčio marijampoliečių asmeni-
niuose albumuose spausdintas foto-
grafijas, kurių dauguma puikiai išsi-
laikiusios. Apžvalginiame straipsnyje
S. Sajauskas pateikia Marijampolės
miesto istoriją, primindamas, jog Sū-
duvos krašto sostinė miesto teises ga-
vo 1792 metais, nors jos istorija gero-
kai senesnė. Aprašoma ir mieste vei-
kusios ir tebeveikiančios Rygiškių Jo-
no gimnazijos reikšmė, prisimenama
miesto kūrėja grafienė Pranciška
Butlerienė, taip pat marijonų vienuo-
liai.

Straipsnyje apie Marijampolės
miesto fotografus rašoma, kad se-
niausia čia daryta fotografija datuoja-
ma 1873 metais, o joje – grupė mari-
jampoliečių gimnazistų su Jonu Ba-
sanavičiumi centre. Marijampolėje
gyveno ir dirbo nemažai žydų kilmės
fotografų, iš kurių garsiausi – Moi-
siejus Buhalteris, fotografavęs ištisas
miestiečių kartas, taip pat pasaulinę
šlovę pelnęs ir Prancūzijoje išgarsėjęs

Izraelis Bidermanas. Šių bei kitų fo-
tografų senosios nuotraukos taip pat
spausdinamos albume.

Išsaugojant Sūduvos fotografijos
paveldą daug nuveikė vyresniosios
kartos marijampoliečiai – muzikos
mokytojas Viktoras Gulmanas, inži-
nierius Antanas Senkaitis, gydytojas
Petras Zaronskis. Pastarasis surinko
itin vertingą senosios Marijampolės
fotografijų kolekciją ir sovietmečiu
niekam apie tai nepasakojo, nes turė-
jo ir Lietuvos katalikiškųjų apeigų,
Nepriklausomos Lietuvos valstybin-
gumo bei politikų nuotraukų. Jei gy-
dytojas būtų apie tai kam nors papa-
sakojęs, nemažai fotografijų būtų
atimta ir sunaikinta.

Nemažai senosios Marijampolės
vaizdų atvirukuose įamžino kaizeri-
nės Vokietijos karininkas Alfred Kuh-
levind. Dažnai fotografuota senoji
Marijampolės turgaus aikštė, tada
dar tik tiestas kelias link Kalvarijos,
Švento arkangelo Mykolo bažnyčia,
miesto centrą puošusi garsioji V.
Bartlingo vaistinė, nugriauta prieš
Nepriklausomybės atkūrimą.

Marijampolės senamiestis Ant-
rojo pasaulinio karo metais buvo la-
bai sugriautas, išliko nedaug centri-
nės aikštės pastatų, kuriuos galima
atpažinti ir senosiose nuotraukose.
Jose įamžinta ir miesto geležinkelio
stoties statyba 1924 metais, ir Rygiš-
kių Jono gimnazijos gimnazistai bei
dėstytojai, Marijonų gimnazija ir
spaustuvė, kitos to meto švietimo
įstaigos. Nuotraukose atgimsta ir
prieškario šventės, prezidento Anta-
no Smetonos apsilankymas 1928-ųjų
gegužę, kariuomenės paradai, cuk-
raus fabriko statyba 1931 metais, kiti
reikšmingi to meto įvykiai. Čia ir ug-
niagesiai, policijos tarnautojai, vais-
tininkai, vairuotojai – visi tie, kurie
kūrė šiuolaikinę Marijampolę. Kny-
gos pabaigoje įdėta ir keletas šiuo-
laikinės Marijampolės vaizdų.

Pirmieji knygos vertintojai labai
džiaugėsi tokiu leidiniu ir apgailesta-
vo, kad jis išleistas nedideliu tiražu ir
nebus pardavinėjamas, o dovanoja-
mas miesto svečiams, įvairių rengi-
nių metu. Fotoalbumas išleistas įgy-
vendinant bendrą projektą su Len-
kijos Suvalkų valsčiumi, kuris išleido
panašų albumą apie savo miestą.

Naujasis albumas buvo rengiamas dvejus metus. Senosios albumo fotografijos primena Marijampolės istoriją.
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PORTLAND, OR

,,Amerikos taikos korpuso” savanorių Baltijos šalyse
susitikimo vakaras

VILIUS ŽALYS

Rugpjūčio 13 d. Portland mieste
esančios Estų, Latvių ir Lietuvių
Bendruomenės, drauge su ,,Baltijos
draugai”, 501 organizacija, atstovau-
jančia korpuso” savanoriams, tar-
navusiems Pabaltijo šalyse jų neprik-
lausomybės atkūrimo laikotarpiu, su-
rengė šventinį paminėjimo vakarą.
Šiuo renginiu buvo pradėtas tris die-
nas trukęs JAV ,,Taikos korpuso”
,,Baltijos drau-gai” susibūrimas, kurį
Estijos Bendruomenės ryšių dėka
aktyviai parėmė visos trys Baltijos
šalių grupės, gyvenančios Oregon
valstijoje.

Šventinis vakaras, įvykęs Latvių
namų salėje, sulaukė didžiulio pasise-
kimo. Estų ir Lietuvių tautinių dainų
ir šokių kolektyvai paruošė kultūrinę
programą. Iš tiesų gana maloniai nu-
stebino du aukšto lygio vietiniai ko-
lektyvai – choras ,,Unitus”, atlikęs po
dvi dainas visų trijų Baltijos šalių kal-
bomis, ir grupė ,,Trilium Voices”,
nuostabiai atlikusi senąsias estų liau-
dies dainas.

Tą patį vakarą buvo surengtas
uždaras aukcionas, atnešęs apie
2,400.00 dol. Šios lėšos bus paskirtos
Latvijoje esančiam Ronald McDonald
mobilaus gydymo skyriui. Papildomų
lėšų buvo surinkta atskirame aukcio-
ne, kuriame choras ,,Unitus” pasiūlė
surengti privatų pasirodymą didžiau-
sią kainą pasiūliusiam užsakovui.

,,Taikos korpuso” nariai į rengi-
nį atvyko iš įvairių JAV valstijų. Ver-
ta pacituoti vieno savanorių šeimos
nario apie penktadienio vakarą min-
tis.

Norėčiau asmeniškai padėkoti
savo, o taip pat ir ,,Taikos korpuso”
savanorių bendruomenės vardu už
tokią puikią šventę. Pastarosiomis
dienomis mūsų pokalbiai vis sugrįž-
davo į penktadienį vykusį šventinį
vakarą. Vienas iš ,,Taikos korpuso”
savanorių, prisimindamas savo apsi-
lankymą Lietuvoje 2002 metais, per-
teikė savo mintis taip: prieš išvyks-
tant į Lietuvą jis su žmona mėnesiais
skaitė, domėjosi, planavo šią išvyką.
Po to sekė ilga kelionė iš Vakarinės
pakrantės į Rytinę, Frankfurt, ir pa-
galiau – Lietuvą. Tačiau penktadie-
nio vakare jie pervažiavo per savo
miestą, aikštelėje paliko automobilį,
atvėrė keletą dvigubų durų ir aki-
mirksniu buvo perkelti į Pabaltįjį –
maistas, muzika, kalba, rūbai... visa-
pusiškas to krašto išgyvenimas.

Aš jaučiuosi laiminga, gyvenda-
ma šiame mieste, todėl galėsiu lanky-
tis ir ateityje Baltijos šalių bendruo-
menių renginiuose. Liels paldies vi-
siem.

Wendy Gassaway
Talsi su TK 1994–1996

Riga su Fulbright 2006–2007

,,Tulpė Times”,
2010 m. rugsėjis, nr. 3

Šventinis vakaras sulaukė didžiulio pasisekimo.

Dariaus Kuzmicko nuotr.
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Vilnius, spalio 25 d. (ELTA) –
Artėjančiuose savivaldybių tarybų
rinkimuose Darbo partijos sąrašo va-
dovu Vilniuje bus partijos pirminin-
kas, Europos Parlamento narys Vik-
toras Uspaskichas.

,,Dėl dabartinės Vilniaus valdžios
kompetencijos stokos šiandien Vil-
niuje yra daug problemų. Darbo par-
tijos pozicijos sostinėje yra kaip nie-
kada stiprios. Neabejoju, kad man ta-
pus meru sostinė taps daug gražesnė,
patrauklesnė ir sostinės svečiams, ir
gyventojams, ir užsienio investuoto-
jams. Atvirai pasakius, šiuo metu į
Vilnių gėda atvažiuoti – dauguma
Lietuvos miestų yra geriau sutvarky-
ti nei sostinė”, – kalbėjo Darbo parti-
jos pirmininkas.

V. Uspaskichas neslepia, kad tik-
slas laimėti rinkimus Vilniuje yra
sunkus, bet kartu ir labai ambicin-
gas. ,,Tai yra iššūkis man ir visai par-
tijai, ir mes jį drąsiai priimame. Žino-
ma, aš galėčiau ramiai kandidatuoti
Kėdainiuose ir, esu šimtu procentų
tikras, kad po rinkimų tapčiau Kėdai-
nių meru. Bet aš nenorėčiau sudaryti
konkurencijos Kėdainiuose jau sufor-
muotai Darbo partijos komandai, ku-
ri ir be mano pagalbos galės užtikrin-

tai čia laimėti rinkimus”, – sakė V.
Uspaskichas.

Politikas patvirtino, kad Darbo
partijos pergalės sostinėje atveju jis
atsisakys Europos Parlamento nario
mandato. ,,Jeigu rinkėjai suteiks
man tokią galimybę ir sostinėje susi-
darys reali dauguma, kuri galėtų
man patikėti mero postą, aš nedvejo-
damas atsisakysiu Europos Parla-
mento nario mandato”, – teigė Darbo
partijos pirmininkas.

Šiuo metu Darbo partija turi per
100 atstovų Lietuvos savivaldybėse.
Ši partija kelia sau tikslą po 2011 m.
rinkimų turėti dvigubai daugiau
mandatų šalies savivaldybių tary-
bose. ,,Iki savivaldybių tarybų rinki-
mų lieka vis mažiau laiko. Tam, kad
partija sėkmingai sudalyvautų šiuose
rinkimuose, skyriai turi atlikti
nemažai darbų. Dalis šių darbų jau
padaryta, taip pat baigiama ruošti
partijos rinkimų programa. Dabarti-
nė politinė padėtis šalyje teikia Darbo
partijai vilčių, kad mes galėsime
pasiekti užsibrėžtų tikslų ir po artė-
jančių savivaldybių tarybų rinkimų
turėsime per 200 atstovų Lietuvos
savivaldybių tarybose”, – sakė V.
Uspaskichas.

D. Grybauskaitè pasveikino
Konstitucijos dienos proga

V. Uspaskichas ves ,,darbieçius” î
savivaldybiû tarybû rinkimus

Menininkui A. Žukauskui – Baltijos
Asamblèjos apdovanojimas

Afganistane Lietuvos kariams perduota
daug pavojingû sprogmenû

Vilnius/Čagčaranas, spalio 25
d. (ELTA) – Afganistano Goro provin-
cijos atkūrimo grupės vienuoliktosios
Lietuvos karių pamainos (PAG-11)
Išminavimo skyriaus kariai iš vietos
Nelegalių ginkluotų grupuočių nu-
ginklavimo komiteto atstovų perėmė
provincijoje surinktą didelį kiekį
sprogmenų ir šaudmenų.

Iš viso Lietuvos kariai sunai-
kinimui perėmė penkias 107 mm ra-
ketas, po vieną 70 mm ir 75 mm rake-
tą, dvi 85 mm raketas, devynias 85
mm prieštankinių granatsvaidžių ra-
ketas, septyniolika įvairaus tipo arti-
lerinių sviedinių, aštuonias 82 mm
minosvaidžio minas ir apie 200 sun-
kiojo kulkosvaidžio šovinių.

Tačiau didžiausias kiekis sprog-
menų per PAG-11 rotacijos laiką bu-
vo perimtas ir sunaikintas liepą. Tuo-
met išminuotojams sprogmenų naiki-
nimo darbus teko vykdyti visą savai-
tę, nes vienu metu sprogdinti tokį
kiekį ginklų uolingose teritorijose ne-
buvo galima dėl sprogimo metu suke-

liamos seisminės bangos.
Goro provincijoje veikiančio Ne-

legalių ginkluotų grupuočių nugin-
klavimo komiteto uždavinys – surin-
kti tiek ginklų, kad atskiri provinci-
jos rajonai galėtų būti skelbiami sau-
giais. Tokie rajonai siekia gauti tarp-
tautinės bendruomenės ir Afganis-
tano vyriausybės paramą vystomojo
bendradarbiavimo projektams.

Goro provincijoje vietos išminuo-
tojų galimybės naikinti tokius kie-
kius sprogmenų yra ribotos, tad su-
rinkę juos provincijos atstovai dažnai
kreipiasi į PAG, kurios Išminavimo
skyriaus kariai turi reikalingus pajė-
gumus ir įgūdžius tokiems sprogme-
nims nukenksminti.

Šiuo metu Afganistano Goro pro-
vincijoje tarnauja vienuoliktoji Lietu-
vos karių pamaina, kurios daugumą
sudaro Tauragės rajone dislokuoto
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstu-
čio motorizuotojo pėstininkų batalio-
no kariai.

Vilnius, spalio 25 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sveikino Konstitucijos dienos minėji-
mo dalyvius ir paragino Pagrindinio
šalies įstatymo laikytis visada ir be
jokių išlygų.

,,Šiandien ypatinga proga iš nau-
jo apmąstyti Konstitucijos reikšmę,
jos prasmę kiekvienam iš mūsų asme-
niškai, mūsų valstybei. Kintanti so-
cialinė tikrovė, iššūkiai, su kuriais
nuolat susiduriame, geriausių spren-
dimų paieška iš naujo mus įpareigoja
ieškoti ir atrasti naujas Konstitucijos
prasmes, įsisąmoninti neįkainojamą
Konstitucijos vertę”, – pabrėžta pre-
zidentės sveikinime, kuris buvo per-
skaitytas pirmadienį Konstitucinia-
me Teisme vykusiame Konstitucijos
dienos minėjime.

,,Tik vykdydami Konstitucijos
priesakus, galėsime užtikrinti valsty-
bės ir tautos gerovę. Kito kelio ir pa-
sirinkimo nėra ir negali būti. Konsti-
tucija – tai mūsų laisva valia sudary-
ta ypatinga sutartis, kurios turime
besąlygiškai laikytis kiekvienas. Ne-
galime manipuliuoti Konstitucija,
remtis ja, kai ji mums naudinga, ir
pamiršti ar ją neigti, kai mums, gi-
nant savo asmeninius ar grupinius
interesus, ji tampa nenaudinga ar kli-
udo”, – savo sveikinime teigė šalies
vadovė.

Ypatinga misija, atskleidžiant
tikrąją Konstitucijos nuostatų pras-
mę, aiškinant jos nuostatas ir sau-
gant, kad jos nebūtų pažeidžiamos,
pasak prezidentės, tenka Konstituci-
niam Teismui.

Atkelta iš 1 psl. V. Kernagiui,
kuris pradėjo dainuoti M. Martinaičio
tekstus, tarp jų – ir garsiąsias ,,Kuku-
čio balades”.

,,Tik jo nuopelnas, kad mano ei-
lėraščiai tapo žinomi. V. Kernagis bu-
vo nuostabus žmogus. Gaila, kad ne-
galėjau jam atsilyginti...”, – apgailes-
tavo poetas.

Savaitę trukusį aštuntąjį Tarp-
tautinį dainuojamosios poezijos festi-

valį ,,Tai – aš” vainikavusiame pabai-
gos koncerte pasirodė Virgis Stakė-
nas, Gediminas Storpirštis, Andrius
Kaniava, Domantas Razauskas su
grupe, trečius metus iš eilės festiva-
lyje koncertuojantis Denis McLaugh-
lin iš Šiaurės Airijos, amerikietis
John Gorka, linksmasis trio iš Vokie-
tijos, Ekvadoro ir Argentinos, taip
pat svečiai iš Prancūzijos, Rusijos,
Bulgarijos ir kitų šalių.

Paskelbti dainuojamosios poezijos
laureatai

Vilnius, spalio 25 d. (ELTA)–
Lietuvių dailininkui ir skulptoriui
Antanui Žukauskui įteiktas Baltijos
Asamblėjos apdovanojimas.

Šį apdovanojimą menininkas ga-
vo už praeities vertybių atspindėjimą
dailėje, pusiausvyrą tarp modernaus
ir tradicinio, taip pat – už baltiškosios
tapatybės sklaidą pasaulyje. Teisėjų
komiteto narė Ramunė Rachlevičiūtė
pabrėžė lietuvių menininko darbų
reikšmę kuriant Lietuvos nepriklau-
somybės simbolius.

Spalio 21–23 dienomis Rygoje vy-
kusioje 29-ojoje Baltijos Asamblėjos
sesijoje tradiciškai įteikti Baltijos
Asamblėjos apdovanojimai už litera-
tūros, meno ir mokslo laimėjimus.

2010 m. premija už mokslo pasie-
kimus atiteko latvių mokslininkui
Janiui Stradiniui. Jis apdovanotas už

knygą ,,Mokslo ir aukštojo mokslo
studijų ištakos Latvijoje”. Literatū-
ros premija – už poezijos rinkinį
,,Bokštas” (,,Torn”) atiteko poetei ir
prozininkei Ene Mihkelson (Estija).

Tarptautinis teisėjų komitetas,
kurį sudarė devyni žinovai iš Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos, rugsėjo 24 d.
susirinkęs Latvijos parlamente (Saei-
ma), pabrėžė, kad apsispręsti dėl pri-
zininkų šiemet buvo labai sunku,
ypač – dėl meno ir literatūros darbų,
pasižymėjusių didele profesine įvairo-
ve, aktualumu, darbų vertės pripaži-
nimu ne tik Baltijos šalyse, bet ir pla-
tesniame tarptautiniame kontekste.

Baltijos Asamblėjos apdovanoji-
mas (prizas) – 5,000 eurų. Baltijos
Asamblėja yra Lietuvos, Estijos ir
Latvijos parlamentų bendradarbiavi-
mo tarptautinė organizacija.

Vilnius, spalio 25 d. (ELTA) – Užsienio reikalų ministerijoje (URM) pirma-
dienį atidaryta paroda ,,Žvilgsnis į Kiniją”, kurioje rodomos fotomenininko
Vytauto Daraškevičiaus Kinijoje darytos nuotraukos. Užsienio reikalų minis-
terija ir Lietuvos bei Kinijos forumas, bendradarbiaudami su Kinijos ambasa-
da Lietuvoje, spalio 25–31 dienomis kviečia dalyvauti renginiuose ,,Kinijos
dienos Lietuvoje 2010”. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl. Šanchajaus
,,Expo” suteikė puikią progą dar la-
biau suartėti ir pagilinti santykius.

„Juk tik žmonių bendravimas
griauna sienas ir tiesia tiltus. Jau
žengiami pirmieji svarbūs žingsniai –
nuolat vyksta aukšto lygio vizitai,
šiais metais Beijing užsienio studijų
universitete pradėta dėstyti lietuvių
kalba, kai kuriose Vilniaus vidurinė-
se mokyklose taip pat jau galima pa-
sirinkti kinų kalbos pamokas. O lap-
kričio 25 dieną prie Vilniaus universi-
teto bus atidarytas Konfucijaus ins-
titutas”,– sakė prezidentė.

Prezidentė D. Grybauskaitė ap-
lankė ne tik Lietuvos, bet ir pasauli-
nės ,,Expo” parodos šeimininkės Ki-
nijos paviljonus.

Per Lietuvos garbei surengtus
oficialius pietus valstybės vadovė kal-
bėjo apie atsiveriančias naujas gali-
mybes Lietuvos ir Kinijos bendradar-
biavimui.

„Lietuva, būdama viena iš pir-
maujančiųjų Europoje pagal interne-
tinių technologijų plėtrą, mato
puikias bendradarbiavimo su Kinija
galimybes informacinių technologijų
srityje. O Kinijos susidomėjimas in-
vesticijomis į Klaipėdos uostą – pa-
grindas plėtoti dvišalius ryšius trans-
porto ir logistikos srityse”, – teigė
prezidentė.

Šalies vadovė taip pat pabrėžė,
kad Lietuva, būdama ES narė, rems
Kinijos ir Europos Sąjungos ekono-
minį ir kultūrinį bendradarbiavimą.

Po ,,Expo” parodos Šanchajuje
prezidentė išvyks į Beijing, kur su Ki-
nijos Liaudies Respublikos viceprezi-
dentu Xi Jinping aptars Kinijos in-
vesticijas Lietuvoje, dvišalį bendra-
darbiavimą krovinių pervežimo,
atsinaujinančių energijos šaltinių
technologijų plėtros, transporto in-
frastruktūros gerinimo srityse.

Lietuva ir Kinija stiprins bendradarbiavimâ



Washington, DC, spalio 25 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidento Barack
Obama demokratai pirmadienį pra-
dėjo paskutinę rinkimų kampanijos
savaitę, teigdami, kad gali išlaikyti
daugumą Kongrese, nors respubliko-
nai pažadėjo kitą savaitę išsikovoti
daugumą Atstovų Rūmuose ir Se-
nate.

Abiejų partijų asmenys teigia,
kad per lapkričio 2 dieną vyksiančius
rinkimus jų stovyklos gali įgyti arba
išlaikyti daugumą abiejuose Kongre-
so rūmuose.

Daugelis žinovų ir analitikų pra-
našauja kompromisinę baigtį. Jų
nuomone, respublikonai įgis daugu-
mą Atstovų Rūmuose, o demokratai
išlaikys savo valdžią Senate.

Šiemet aktyviausi buvo konser-
vatoriai, kurių populiarumą stiprino
rinkėjų nerimas dėl lėtai atsigau-
nančios ekonomikos ir didėjantis nu-
sivylimas Washington politika. Abi
partijos pripažįsta, kad B. Obama ne-
sugebėjo deramai įtikinti amerikiečių
savo pasiekimais.

,,Manau, (rezultatai) bus apyly-
giai”, – Demokratų nacionalinio ko-
miteto (DNC) pirmininkas Tim Kai-

ne sakė apie savo partijos galimybes
išlaikyti daugumą Atstovų Rūmuose.

Atstovų Rūmų narys Chris Van
Hollen, pirmininkaujantis Demokra-
tų Kongreso rinkimų kampanijos
komitetui, televizijos CBS laidai ,,Fa-
ce the Nation” sakė esantis ,,tikras,
kad demokratai išlaikys daugumą”.

Tačiau nepriklausomas politinės
informacijos institutas ,,RealClear-
Politics” nurodė, kad šalyje atliktų
apklausų duomenys labiau palankūs
respublikonų kandidatams, kurie
vidutiniškai pirmauja 7,7 procentinio
punkto.

Pastaruosiuose rinkimų kam-
panijos renginiuose, kuriuose dalyva-
vo didelės demokratų šalininkų mi-
nios, B. Obama puolė respublikonus
dėl radikalumo ir reakcingumo, ta-
čiau taip pat prisiėmė atsakomybę,
jog nepakankamai informavo visuo-
menę apie savo administracijos poli-
tiką, taip pat kad skelbė atitolinęs
JAV ekonomiką nuo krizės ribos.

,,Galvojome, kad mums pakanka
vykdyti teisingą politiką, ir ne visada
pagalvodavome, kad reikia tinkamai
paskelbti, kas vyksta”, – sakė šalies
vadovas.
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BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) užsienio

reikalų ministrai pirmadienį susitarė
išnagrinėti Serbijos prašymą įstoti į
27 šalių bloką. Šiame dokumente
Europos Komisijai siūloma pareikšti
nuomonę dėl Belgrado siekio tapti
Bendrijos nariu. Toks žingsnis būtų
pirmasis kelyje į šalies oficialų pri-
pažinimą ES kandidate. Tačiau susi-
tarime Belgradas taip pat raginamas
suimti karo nusikaltimais kaltina-
mus Ratko Mladič ir Goran Hadžič,
kurių ieško Tarptautinis baudžiama-
sis teismas buvusiai Jugoslavijai
(ICTY).

HELSINKIS
Pirmadienį anksti rytą Suomi-

joje prasidėjo oro transporto darbuo-
tojų streikas. Kaip pranešė aviacijos
bendrovė ,,Finnair”, buvo atšaukti
mažiausiai šeši skrydžiai. Streikas
taip pat sutrikdė bendrovių ,,Blue 1”
ir ,,Finncomm” darbą. Aviacijos įmo-
nių atstovų vertinimu, iš tikrųjų
streikų įtaka jų darbui pasireikš nuo
antradienio. Streike dalyvauja įmo-
nės ir techninio aptarnavimo darbuo-
tojai, pavyzdžiui, lėktuvų mechani-
kai. Nuo rugsėjo jie dirba be darbo
sutarčių.

LIUBLIANA
Slovėnijoje išrinktas pirmasis

šalies istorijoje juodaodis meras – iš
Ganos kilęs Peter Bossman. Per
Pirano miesto mero rinkimų antrąjį
ratą sekmadienį, spalio 24 dieną, P.
Bossman, pramintas ,,Obama iš Pi-
rano”, nugalėjo dabartinį miesto ad-
ministracijos vadovą Tomaz Gantar.
P. Bossman surinko 51,4 proc. rin-
kėjų balsų, o jo varžovas – 48,4 proc.
54 metų P. Bossman priklauso Slo-
vėnijos valdančiajai Socialdemokratų
partijai. Jis dirba privačiu gydytoju ir
anksčiau buvo Pirano miesto tarybos
narys.

ATĖNAI
Europos Sąjunga (ES) pirmą

kartą siunčia pasienio apsaugos pa-
reigūnus patruliuoti prie Graikijos
sienos ir tokiu būdu sustabdyti nele-
galių imigrantų antplūdį per sau-
sumos sieną su Turkija. Dauguma

nelegalių imigrantų teigia, kad į
Graikiją jie atvyko iš Afganistano.
Anot EK, nelegalių imigrantų, atvyk-
stančių į Graikiją, srautai pasiekė
,,nerimą keliantį mastą”. Nors nele-
galių imigrantų, norinčių patekti į
ES, skaičius ir sumažėjo, iš Turkijos
teritorijos į Graikiją atvyksta vis
daugiau svetimšalių.

KANKUNAS
Uraganas ,,Richard” sekmadienį

užgriuvo mažą Centrinės Amerikos
valstybę Belizą, plėšdamas namų sto-
gus ir vartydamas elektros linijas, o
turistai ir vietos gyventojai buvo
priversti laukti slėptuvėse, kol pra-
slinks audra. Į pietus nuo Belizo
miesto sausumą pasiekęs ,,Richard”
veikiausiai susilpnės iki atogrąžų
audros ir pirmadienį slinks per šiau-
rinę Gvatemalą į pietryčių Meksiką.
Pirmadienio vakarą arba antradienį
audra gali pasiekti Meksikos įlankos
pietinę dalį, pranešė JAV Naciona-
linis uraganų centras.

MASKVA
Rusijos Federacijoje pirmadienį

buvo 2010 metų visos Rusijos gyven-
tojų surašymo paskutinė diena. Pagal
įstatymą, gyventojų surašymas vyks-
ta nuo spalio 14 iki 25 dienos,
išskyrus kai kuriuos atokius ir sun-
kiai pasiekiamus šalies rajonus, kur
jis prasidėjo 2010 metų kovo 1 dieną,
o baigsis gruodį (turima omenyje
maždaug 500 tūkst. šalies gyvento-
jų). Ankstesnio, 2002 spalio 9 dienos
gyventojų surašymo duomenimis,
Rusijoje nuolat gyveno 145,2 mln.
žmonių. Palyginti su 1989 metų su-
rašymu, gyventojų skaičius sumažėjo
1,8 mln. žmonių.

DŽOGJAKARTA
Indonezijos Javos saloje pirma-

dienį iki aukščiausio lygio buvo pa-
keltas pasirengimo paties aktyviau-
sio šalyje Merapio ugnikalnio išsiver-
žimui laipsnis. Valdžia paragino ne-
toliese esančių kaimų gyventojus per-
sikelti į saugesnes vietas. Ugnikalnis,
esantis Javos salos viduryje maždaug
už 26 km į pietus nuo Džogjakartos,
pradėjo rodyti nubudimo požymius
savaitgalį. Žinovų duomenimis, per
šias dienas buvo užfiksuota maždaug
500 nedidelių žemės drebėjimų.

JAV prasideda paskutinè savaitè prieš
kadencijos vidurio rinkimus

Londonas, spalio 24 d. (AFP/
BNS) – Tinklalapio ,,WikiLeaks”
įkūrėjas Julian Assange šeštadienį
pareiškė, kad jo svetainės paviešinti
šimtai tūkstančių įslaptintų JAV
karinių dokumentų atskleidžia tiesą
apie karą Irake.

,,Šis paviešinimas atliktas dėl
tiesos”, – J. Assange sakė per spau-
dos konferenciją Londone, kai ,,Wi-
kiLeaks” paskelbė 400 tūkst. doku-
mentų, leidžiančių susidaryti niūrų
vaizdą apie Irako karo užkulisius,
taip pat ir apie Irako saugumo pajėgų
smurtą prieš civilius irakiečius.

,,Karo puolimas prieš tiesą pra-
sideda gerokai anksčiau nei praside-
da karas ir tęsiasi ilgai po karo pa-
baigos, – pabrėžė jis. – Tikimės ati-
taisyti dalį puolimo prieš tiesą, kuris
vyko prieš prasidedant šiam karui,
per karą ir kuris tęsėsi šiam karui
oficialiai pasibaigus.”

,,WikiLeaks” atstovas Kristinn
Hrafnsson toje pačioje spaudos kon-
ferencijoje sakė, kad jų tinklalapyje
greitai bus paskelbta dar 15 tūkst.
įslaptintų dokumentų apie karą Af-
ganistane.

Savaitgalį paskelbti smarkiai iš-
karpyti dokumentai pateikia vaiz-
džias ataskaitas apie kankinimus,

civilių gyventojų žudymus ir Irano
įtaką Irako kare. Ši medžiaga padeda
nušviesti kelerius metus trukusio
kraujo liejimo ir kančių vaizdą po
2003 metais prasidėjusios JAV vado-
vaujamų pajėgų įsiveržimo, per kurį
buvo nuverstas diktatoriaus Saddam
Hussein režimas.

Tuo tarpu Irako vyriausybė pa-
reiškė, kad šiuose dokumentuose
,,nebuvo jokių staigmenų”.

Daugelyje dokumentų, datuoja-
mų nuo 2004 metų sausio iki 2009
metų gruodžio, kalbama apie Irako
saugumo pajėgų smurto atvejus, o ki-
ta medžiaga rodo, kad JAV kariai
nepadarė nieko, kad šis smurtas būtų
sustabdytas.

Prieštaringai vertinamas ,,Wi-
kiLeaks”, kuris Jungtines Valstijas
kaltina ,,karo nusikaltimais”, anks-
čiau paskelbė apie 92 tūkst. panašių
įslaptintų karinių dokumentų, susi-
jusių su operacijomis Afganistane.

JAV Valstybės sekretorė Hillary
Clinton ,,kuo aiškiausiai” pasmerkė
bet kokių dokumentų, keliančių pa-
vojų amerikiečiams, nutekinimą, o
Pentagonas perspėjo, kad slaptos
karinės medžiagos nutekinimas gali
sukelti pavojų JAV kariams ir Irako
civiliams žmonėms.

Paviešinti JAV dokumentai
atskleidžia tiesâ apie karâ Irake

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

AZIJA

ŠIAURĖS AMERIKA

Tinklalapio ,,WikiLeaks” įkūrėjas Julian Assange. EPA nuotr.
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KARALIŠKASIS
NUOLANKUMAS

Koks aktualus fariziejaus ir mui-
tininko palyginimas (Lk 18, 9–14) ir
mūsų laikams! Kiek daug žmonių
lygina save su kitais ir... klysta. Jei
žmogus galvoja, kad jis yra gabesnis
už savo draugą ir dėl to jam lengviau
lipti karjeros laiptais (ne taip svarbu,
kad bet kokia kaina, siekiant tik
teigiamo įvertinimo, kartais tenka
savo varžovą nuo tų laiptų stumtelti
žemyn) ir kad jis yra Dievo labiau
mylimas, nes jam labiau sekasi nei
kitiems, tada jo protą paralyžiavęs
išdidumas akivaizdžiai trukdo jam
suvokti, jog jis tiesą apvertė aukštyn
kojomis.

Be abejo, mes esame pašaukti
siekti šio laikinojo gyvenimo „karje-
ros” aukštumų, tačiau tai – Kristaus
nurodytos amžinos vertybės, ir joms
pasaulyje nėra lygių. Kai, pavyzdžiui,
tikintis mokslininkas (nesiplėšyda-
mas dėl garbės ir aukštesnio posto)
sąžiningai atlieka savo darbus ir,
užuot žvelgęs į savo pavaldinius iš
padilbų, savo sugebėjimais ir patirti-
mi dosniai dalijasi su savo jaunes-
niais kolegomis, jis palaimintas, nes
suvokia svarbią tiesą: „Kiekvienas
žmogus viską, ką jis turi, savaip yra
gavęs iš Visagalio” (1 Kor 4, 7). Todėl
dėl tų dalykų, kurie mums Dievo lai-
kinai paskolinti, ne pūstis turėtume,
o verčiau Jam už viską dėkokime ir
mokykimės save nuolankiau vertinti.

Rašytojas Georg F. G. Stanley
mūsų mintis kelia aukštyn: „Kad
išgyventų, žmonija turi iš naujo įgyti
jai būdingą žmogiškumą ir įgimtą
dieviškumą; žmonės turi susigrąžinti
sugebėjimą būti nuolankūs, supratin-
gi ir garbingi. Kariškiai ir civiliai turi
matyti savo viltį kitame pasaulyje, o
ne tame, kuriame viešpatauja fizika
ir chemija.”

Galėtume papildyti: „Moderniau-
sios technologijos ir internetas nieka-
da neatstos Dievo, kuris vienintelis
dovanoja žmonėms kūrybines galias.
Jų svarbiausia paskirtis – ne besaikis
susižavėjimas savo kūryba, bet iš-
mintingas Kūrėjo garbinimas dėko-
jant Jam už kūrinius, o ypač už At-
pirkimą.” Kai žmogus užsideda tran-
scendentinius akinius ir per juos
žvelgia į gyvenimą, jis mato ne tik jį
supančius daiktus, bet ir tą tikrovę,
kuri pranoksta pliką realybę. Tada
per tikėjimą asmuo vis plačiau „ap-
čiuopia” antgamtiškumą, kuris taip
suvirpina jo būties stygas, kad nieko
nelaukiant norisi drauge su šio sek-
madienio Evangelijos muitininku
tarti: „Dieve, būk gailestingas man,
nusidėjėliui!”

Viešpatie, būk pirmiausia man
gailestingas, nes galbūt nemažai
kartų kaip fariziejus dėkojau sau, o
ne Tau, kuriam vienam priklauso
visa šlovė! Tik po šių ar panašių at-
gailos nuoširdžių žodžių susigrąži-
name vidinio žmogaus prarastą ma-
lonės jaunystę. Nes jei mums trūksta

sąmoningo supratimo, kad savo
nuodėmėmis įžeidėme Aukščiausiąjį,
tada mūsų egzistencija skursta, nes
mes (nors mums taip ir neatrodo) vis
tolstame nuo Jo. Nepateisinamas
nesusipratimas: Dievas mūsų kaip
besiblaškančios avelės ieško, o mes
trokštame gyventi savo „laisvėje” ir
neišmaningai bijome, kad jei grįšime
pas Jį, Jis atims iš mūsų ir pasku-
tinius laisvės trupinius bei mus su-
kaustys savo įsakymų grandinėmis.

C. S. Lewis knygoje „Kipšo laiš-
kai” sugebėjo į aukšto rango šėtono
lūpas įdėti įžvalgius žodžius, kuriais
savo jaunesnį giminaitį kipšą, kalbė-
damas apie Dievo strategiją, štai taip
protino: „Priešas nori kaip įmanoma
greičiau pribaigti žmonių gyvulišką
savimeilę, tačiau Jo galutinis tikslas,
bijau, yra įdiegti jiems kitokią savi-
meilę – gailestingumą ir dėkingumą
visiems, taip pat ir sau; kai jie išmoks
mylėti savo artimą kaip save, jiems
bus leista mylėti save kaip savo
artimą. (...) Priešas taip pat bandys
įdiegti į globotinio sąmonę doktriną
(...), kad jie patys nieko nekuria, kad
talentas jiems duotas iš šalies ir kad
jie lygiai taip gali didžiuotis savo
plaukų spalva. Bet visada ir visais
Jam prieinamais būdais Priešas
stengsis sulaikyti globotinį nuo tokių
minčių, tuo tarpu tavo tikslas – jį prie
jų prikaustyti. Priešas nenori net,
kad žmogus per daug galvotų apie
savo nuodėmes: Priešo širdžiai mie-
lesnis tas žmogus, kuris greičiau nu-
sisuka nuo nuodėmių, už kurias jau
atleista.”

Iš to gudraus velnio nutekėjo
svarbi informacija: jis žūtbūt, pasi-
naudodamas puikybės ginklu, nori
kiekvieną iš mūsų priremti prie
sienos. Kol bus tokių pasaulyje žmo-
nių, kurie, užuot Dievui dėkoję už
nuolankumo dovaną (per ją jie iš-
vengė dvasinės griūties), Jo akivaiz-
doje ir toliau užsiims paprasčiausia
buhalterija, skaičiuodami savo asme-
ninius privalumus ir nuopelnus, jie ir
toliau išliks šėtono ir savo sugedusių
ambicijų svarbiausiame taikiklyje.
Tas, kuris save aukština, o kitą, kuris
save nuolankiai vertina, mintyse
smerkia ir žemina, toks žmogus žen-
gia išdidumo slėniu ir, tarsi atvirai
kviesdamas puolusį angelą jį pulti,
rizikuoja kaip pasimetusi plaštakė
būti „suvalgyta” puikybės laužo lie-
žuvių.

Popiežius Benediktas XVI rašė:
„Labai svarbu priimti savo ribotumą.
Tik taip galime augti, bręsti ir melsti
Viešpatį, kad mums padėtų nepa-
vargti kelyje, nuolankiai priimant,
jog niekada nebūsime tobuli, pri-
imant netgi netobulumą, ypač kito.
Priimdami savo kur kas lengviau
galėsime priimti ir kito, vis iš naujo
leisdamiesi būti Viešpaties auklėjami
ir perauklėjami.” Tai gera žinia
visiems, kurie gręžiasi nuo puikybės
ir išdrįsta stačia galva nerti į nuo-
lankumo dorybės vandenyną.

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Inžinierius Vytautas Jonas Šliū-
pas, aušrininko dr. Jono Šliūpo ir jo
antrosios žmonos, palangiškės Gra-
sildos Grauslytės-Šliūpienės (vėliau
Čikagoje – Kartanienės) vienintelis
sūnus, šiemet švenčia 80 metų jubi-
liejų.

Vytautas gimė Palangoje, spalio
24 d., 1930-siais Vytauto Didžiojo su-
kaktuviniais metais. Palangoje baigė
pradinę mokyklą ir dvejus metus lan-
kė gimnaziją prieš šeimai pasitrau-
kiant iš Lietuvos, spalio 4 d., 1944
metais. Su tėvais atvyko į Vieną, vė-
liau į Bregenz, Austrijoje, o po tėvo
mirties lapkričio 6 d. Berlyne, karui
pasibaigus į Tuebingen ir Nuertingen
tremtinių (DP) stovyklas, Vokietijoje.
Į Ameriką išvyko anksti, dar 1947
metų vasarį, nes jį ir motiną išsikvie-
tė dr. Jono Šliūpo pirmoji duktė dr.
Aldona Šliūpaitė, gyvenusi Brooklyn,
NY.

Į Ameriką atvykęs 1947 m., Vy-
tautas lankė gimnazijas Brooklyn,
NY, ir Lakewood, Ohio, o 1948 metais
baigė Avon Lake, Ohio, gimnaziją,
gavęs ,,Perfect Attendance” žymenį.
Gyvendamas svetinguose inž. Pijaus
ir Hypatijos (Šliūpaitės-Yčienės) Žiū-
rių namuose, į vakarus nuo Cleve-
land, jis gavo trejų metų matemati-
kos stipendiją studijuoti Ohio Wesley-
an universitete, Delaware, Ohio. Po
to persikėlė į Čikagą, kur 1953 metais
baigė statybos inžineriją Ilinojaus
technologijos institute (BSCE Illinois
Institute of Technology), gavęs XE
(Chi Epsilon) inžinerijos garbės orga-
nizacijos žymenį. Vėliau 1954 metais
magistro (MSCE) laipsniu baigė hid-
raulikos mokslus Wisconsin univer-
sitete, Madison. Tais pačiais metais
Čikagoje vedė farmacijos studentę
Vandą Fabijonavičiūtę. 1957 m. Čika-
goje susilaukė sūnaus Kęstučio, o
1995 m. California valstijoje ir vai-
kaičio Viesulo Roko.

Dar studijuodamas ir jau po stu-
dijų Vytautas aktyviai reiškėsi lietu-
vių skautų ir studentų veikloje. Buvo
pirmosios Čikagoje lietuvių skautų
Lapinų skilties skiltininkas, po to
draugininkas, skautas vytis, paskau-
tininkas. Vėliau darbavosi ir ėjo įvai-
rias pareigas pas Akademikus skau-
tus, vedė savaitinį skautų skyrelį

,,Naujienų” dienraštyje; suredagavo
pirmąjį stambesnį Čikagos skautų
leidinėlį ,,Lituanikos” tunto 10-ties
metų proga; buvo pirmasis komiteto
žurnalui ,,Lituanus” remti pirminin-
kas ir kt.

Likimo turbūt taip jau buvo lem-
ta, kad per 30 darbo metų, Vytautas
Šliūpas darbo ir turistiniais tikslais,
aplankė 127 kraštus, ilgesniam laikui
su šeima gyveno keturiuose žemy-
nuose. Šliūpas dirbo ir gyveno Liberi-
joje, Bolivijoje, Rytų Pakistane (da-
bartiniame Bangladeše), Tailande,
Indonezijoje ir kt.

Vytautas Šliūpas priklausė įvai-
rioms profesinėms organizacijoms:
Amerikos lietuvių inžinierių ir archi-
tektų sąjungai (ALIAS), American
Society of Civil Engineers (ASCE),
Society of American Military Engi-
neers (SAME), French Engineers
Club ir kt. Dalyvavo šešiuose Pasau-
lio lietuvių mokslo ir kūrybos simpo-
ziumuose. Priklauso JAV Lietuvių
Bendruomenei ir Rotary Internatio-
nal organizacijai.

Sulaukęs 55 Vytautas nusprendė
palikti inžinerijos profesiją, išėjo į
pensiją ir atsidavė lietuviškai veiklai.
Dirbo su lietuviškomis organizacijo-
mis, rašė į lietuviškus ir amerikiečių
laikraščius. Buvo JAV LB Šiaurės
Kalifornijos skyriaus ir Republican
Nationalities Heritages Council vado-
vas. Norėdamas pagelbėti Lietuvai,
jis aktyviai dalyvavo respublikonų
organizacijose, valdant R. Nixon, R.
Reagan ir G. H. W. Bush, tačiau Bush
ilgai nepripažinus Lietuvos nepri-
klausomybės, protestuodamas 1990
m. iš šios organizacijos pasitraukė.

1987 m. San Francisco, CA, įstei-
gė ir vadovauja savo tėvo aušrininko
dr. Jono Šliūpo archyvui, kuriame su-
kaupti įvairūs raštai, knygos, doku-
mentai bei kitokia Lietuvai svarbi is-
torinė medžiaga. Šiuo metu didžioji
dalis (3 tonos) archyvinės medžiagos
jau persiųsta į Šiaulių universiteto
biblioteką jų ilgalaikei priežiūrai.

1997 metais, kartu su California
universiteto, Davis, CA, profesoriais
savanoriais įsteigė ,,Auksučiai Foun-
dation (USA)” – pelno nesiekiančią
organizaciją, kurios pagrindinis tik-
slas – pagerinti Lietuvos smulkiųjų
ūkininkų padėtį. Netoli Kuršėnų,
Šiaulių apskrityje, įkūrė Auksučių
žemės ūkio mokomąjį, parodomąjį ir
miškų ekologinio tvarkymo cen-
trą. Su Amerikos lietuvių ir amerikie-
čių dosnia parama ūkis išaugo į pa-
lyginti didelę mokyklą, tačiau tos dos-
nios paramos ir dabar labai reikia,
kad galima būtų tęsti gražiai pradėtą
darbą. Lietuvoje ūkį tvarko ne pelno
organizacija ,,Auksučių ūkio ir miškų
centras (Lietuva)”. Rotary Interna-
tional Šiaurinės Kalifornijos skyrius
jau penkerius metus remia šį projek-
tą.

Šiaulių universiteto Senatas
2008 metais Vytautui Šliūpui suteikė
,,Membrum Honoris Causa” vardą ir
išrinko Šiaulių universiteto Garbės
nariu. 2010 metų pavasarį buvo ap-
dovanotas Šiaulių apskrities viršinin-
ko Garbės ženklu ,,Už nuopelnus
Šiaulių apskričiai”.

Vienas iš paskutiniųjų Šliūpo
darbų – kartu su žmona Vanda per
penkiolika metų išsiuvinėtas didžiu-
lis ,,Žalgirio mūšio” gobelenas (apie 4
milijonai dygsnių). Jį 2010 metais –
Žalgirio mūšio 600-tųjų metinių – pa-
dovanojo Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejui Kaune.

Sveikiname jubiliatą!
,,Draugo” info

Vytautui Šliūpui – 80

Inž. Vytautas J. Šliūpas Vilniuje 1988 m.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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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

MARGUMYNAI

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 24

Algis Patašius 
III įgulos narys

2008-12-09
Pusiaukelė laike

Vakar buvo III etapo vidurys lai-
ko, bet ne įveikto atstumo prasme.
Per 12 dienų nuplaukėme 2,448 jūr-
mylių, nors tiesiąja tik 2,400 jūrmy-
lių. Viso etapo ilgis 5,800 jūrmylių,
taigi, nemažas šmotelis dar liko. Ta-
čiau tikimės Neptūno malonės ir pa-
lankesnių vėjų, kurie mus nuneštų į
Adelaidę planuotu laiku.  

Vidurio proga kokas Sigis sutaisė
paskutinę paskutinę (čia ne klaida,
tikrai 2 kartus) mėsą: jūros skonio
guliašas su bulvėmis buvo nepakarto-
jamas (labai sūrus, tam, kad išsilai-
kytų mėsa). Pamiršau paminėti, kad
pradėjome nuo buriuotojo Valdemaro
Vizbaro dovanotos kaimiškos duonos
su spirgais. Duona, prabuvusi laive
jau daugiau kaip 2 mėnesius, nepra-
rado saldžiarūgščio skonio, nesupeli-
jo ir nesudžiūvo. Na, ir desertui – vi-
sų taip lauktas kompotas. Baigėsi
mėsa, žalios daržovės ir vaisiai, antra
kelio pusė bus dar sunkesnė kokui,
kai reikės mūsų išlepintus skran-
džius užpildyti skardinių maistu.
Visų žvilgsniai vėl krypsta į meške-
res... 

2008-12-10
Indijos vandenyno viduryje:

,,aplink mus tik vanduo”

Antra savaitė eina į pabaigą. Jau
apsipratau su erdve (kiti manau taip
pat). Kaip kadaise B. Sruoga rašė: ,,Ir
KZete gyvenama...” O čia jachta...
10–15 mazgų greičiu skuodžianti per
vandenyną. Pasaka. Šiandien aprimo.
Pučia ,,poputniakas”, visi ant denio,
kas skalbiasi, kas skaito, o kas ir šiaip
– ilsisi. Groja muzika.

Taigi, dvi savaitės laive ir dar dvi
priešakyje. Gana ilgas laiko tarpas,
kad liktų gyvenime nepastebėtas.
Lietuvoje žiema, visi ruošiasi Kalė-
doms. Maniškės atsiuntė nuotraukų,
kaip atrodo papuošti namai. Ant
,,samovaro” įtaisė eglę. Atrodo labai
įdomiai. Pamačiau nuotraukas ir
pasijutau namie. Tuo tarpu aplink
mus tik vanduo. Ir jokių gyvių ne-
matyti. Tik planktonas ir paukščiai.
Nors koks banginis pasirodytų...
Gedas vėl pradeda ruoštis gaudyti ei-

linį tuną. 
Kai esi Europos vandenyse, nors

ir Atlante, vis gali tikėtis sutikti kokį
gyvį ar bent laivą. Čia visiška vie-
natvė, tik naktimis planktonas skren-
da pro šalį. Ir šviečia vandenyje kaip
kokie fantastiniai povandeniniai
miestai. Apskritai... ką mes, eiliniai
žmonės, žinome apie vandenynus...
Ogi nieko. Apie kokią Zimbabvę ir tai
daugiau. Juose teka visai kitoks gy-
venimas, kurio mes nesuprantame, ir
tai suteikia jam daug paslaptingumo.
Paukščiai lydi mus visą kelią. O mes
gi esame pora tūkstančių mylių nuo
kranto. Mums žemės reikia, o jiems
turbūt ne... Kai išskrenda iš lizdo,
taip ir skraido visą gyvenimą. O gal jų
lizdai irgi po vandeniu... ir mes galvo-
dami, kad jie tokie, kaip ir mes, pa-
prasčiausiai klystame? 

Sėdint namie, patogiame krėsle
ir skaitant laikraštį, atrodo, kad pa-
saulis jau viską įsisavino, viską urba-
nizavo, į kiekvieną tašką gali patekti
sėdėdamas patogiai ir gurkšnodamas
kokį gerą gėrimą. Ogi ne... Didžiulis
plotas vandens, kuriame mums vie-
tos kaip ir nėra. Čia galioja kiti dės-
niai, čia gyvenimas taip vyksta jau
milijonus metų ir mums čia vietos
nėra. Nebent gali atvykti trumpam ir
pasidžiaugti šviečiančiu planktonu.
Ta jo didybė tiesiog pritrenkia. Dvi
savaites plaukiame, ir tai tik pasie-
kėme jo vidurį. Kosmosas ant že-
mės... ir, ko gero, dar mažiau ištirtas
nei tas, kuris mums virš galvos. 

Jūreivystė turbūt labiausiai iš vi-
sų ,,judančių” veiklos sričių po šiai
dienai turi savyje daugiausia misti-
kos. 

Nėra pasaulyje neprietaringo
jūreivio. Viskas Aukščiausiojo ran-
kose. Net ir esant visokioms sateli-
tinėms navigacijoms ir globalinėms
meteoprognozėms, niekas negali pa-
sakyti, kodėl tas arba anas ciklonas
staiga pasuko kitu nei jam numatytu
keliu... Todėl, kad gamta gyvena
pagal savo dėsnius ir mums su ja ga-
linėtis negalima. Ne ta ,,svorio gru-
pė”. Galima tik pasistengti pajusti ir
judėti prisitaikant prie jos ,,kvėpavi-
mo”. 

Žiūrint iš čia, labai juokingai at-
rodo visa mūsų gyvenimo erzelynė,
visi mūsų siekiai, karjeros ir kitoks
užgyvenamas bagažas. Bet mes kitaip
negalime. Mes  – žmonės... 

Bus daugiau.

Danai ne tik didžiuojasi didžiau-
siais mokesčiais, bet net 1 iš 10 danų
teigia, kad mokesčių mokama nepa-
kankamai. Spalio viduryje atliktos
apklausos metu 12 proc. iš 1,132 žmo-
nių teigė, kad mokesčiai yra per ma-
ži, praneša naujienų agentūra AFP

Anot „Greens Analyseinstitut”
tyrimo, 66 proc. danų sutinka su
apmokestinimo dydžiu ir tik 20 proc.
gyventojų mano, kad mokesčiai yra
per dideli.

Dar 2007 m. Ekonominio ben-

dradarbiavimo ir plėtros organizaci-
jos (OECD), kuriai priklauso 33 pa-
saulio šalys, duomenimis, Danija bu-
vo pripažinta šalimi, kurioje mokes-
čiai yra didžiausi ir sudaro 48,3 proc.
bendrojo šalies vidaus produkto
(BVP). Danija lenkia ir kitą organi-
zacijos narę – JAV. Šioje šalyje mo-
kesčiai sudaro 26,9 proc. BVP. Taip
pat danai 0,1 proc. lenkia ir savo kai-
mynę Švediją. Čia mokesčiai sudaro
48,2 proc. BVP.

Lrt.lt

Danai džiaugiasi vienais didžiausių 
mokesčių pasaulyje

Kasdien pasaulis praranda 150–200 rūšių

Biologinė įvairovė – gyvenimas
žemėje. Ją sudaro augalų, gyvūnų rū-
šys, genai – visa tai, kas priklauso
ekosostemai. Tik dėl šios įvairovės
mūsų planetoje įmanoma gyvybė.

2010-ieji yra paskelbti Tarptau-
tinės biologinės įvairovės metais. Ta-
čiau pasirodo, jog šiuo metu mes su-

naikiname daug daugiau biologinės
įvairovės nei bet kada anksčiau.
Mokslininkų tvirtinimu, kasdien pa-
saulyje išnyksta apie 150–200 rūšių,
tad per mėnesį netenkame apie
4,500–6,000 rūšių. O per metus?

Bernardinai.lt

Aplinkosaugininkai: kitus Tigro metus 
pasaulis gali sutikti be tigrų

Tigrai gali išnykti per 12 metų,
tačiau kitą mėnesį Rusijoje vyk-
siantis aukšto lygio susitikimas ga-
lėtų padėti tai pakeisti, neseniai pra-
nešė Pasaulinis laukinės gamtos fon-
das (WWF).

Organizacija vykdo tarptautinį
projektą, kuria siekiama iki 2022-ųjų,
kurie kinų kalendoriuje vadinami
Tigro metais, šių nykstančių didžiųjų
kačių skaičių pasaulyje padidinti
dvigubai. WWF nurodo, kad praėju-
siame šimtmetyje dėl nelegalios me-
džioklės, buveinių plotų mažėjimo bei
tigrų organų naudojimo Rytų medici-
noje šių plėšrūnų skaičius sumažėjo
97 proc. Šiuo metu pasaulyje jų liko
apie 3 200.

,,Nepaisant niūrių skaičių, šian-
dieninė situacija atrodo žymiai ge-
riau”, – pareiškė Švedijos WWF va-
dovas Ola Jennersten, girdamas 13
valstybių, kuriose gyvena tigrai, ir

įvairių organizacijų politinę inicia-
tyvą lapkričio 21–24 dienomis susi-
tikti Rusijoje, mėginant užkirsti kelią
galimam šios rūšies išnykimui. ,,Tai
bus mėginama pasiekti aktyviau da-
lyvaujant politikams, sutelkiant dė-
mesį į tigrų gyvenamas teritorijas,
kuriose jie turi daugiausia galimybių
ilgai išlikti, bei stiprinant prekybos
tigrais priežiūrą”, – sakė jis.

Rusijos premjeras Vladimir
Putin, pastaraisiais metais rodęs
didelę meilę laukinei gyvūnijai, taip
pat tigrams, taip pat turėtų dalyvau-
ti šiame Sankt Peterburge vykstan-
čiame renginyje.

WWF nurodo, kad Indijoje, Ne-
pale, Butane ir Bangladeše gamtoje
gyvena apie 1 800 tigrų, Sumatroje –
450, Malaizijoje – 400, Pietryčių Azi-
joje – 350, o Rusijoje – apie 450.

BNS

Salomėja Daulienė, gyvenanti Chicago, IL, ,,Draugo” pokylio
proga paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.



Pajaunino dešimčia metų

Kai F. Daukantas sulaukė 80-me -
čio, Lietuvos spauda rašė, kad jis
šven čia savo 70-metį. Kadangi me ni -
ninkas labai mėgo humorą, tai „Die -
nos” laikraštyje dėl šio nesusipratimo
jis taip aiškino: „Pagal metrikus man
– aštuoniasdešimt. Bet pagal Dievų
ap s kaitą – gal ir septyniasdešimt.
Mat yra tokia astro-babiloniečių iš -
mintis, marmuro lentose įrašyta, jog
Dievai neskaito į žmogaus gyvenimą
tų die nų, kurias jis praleidžia... gau -
dyda mas žuvis. Bijau sakyti, bet, ko
gero, tą dešimtmetį ir būsiu paauko-
jęs žvejybai...”

F. Daukantas yra išgarsėjęs savo
gintaro dirbiniais. Apie juos buvo ra -
šyta JAV žurnale „National Geogra -
phy” (neseniai jis pradėtas leisti ir
lietuvių kalba Lietuvoje), kur buvo
išgirta F. Daukanto kūryba iš gintaro.
Jo gintariniai papuošalai buvo labai
populiarūs Lietuvoje. 

Lankantis F. Daukantui JAV, su
juo teko nemažai keliauti, o video -
juos toje yra įamžinti jo pasisakymai
apie gimtąjį kraštą – Ameriką, kuriai
didelių simpatijų nerodė. Ir visada
pa brėždavo, jog jis niekada nenorėtų
čia gyventi, nepaisant, kad daugelis
mūsų tautiečių tuo laiku veržte ver -
žėsi į Dėdės Samo kraštą. 

F. Daukantas su žmona palaidoti
Vilniuje.  Jo sukurtų darbų ir da bar
galima pamatyti Palangos ginta ro
muziejuje ir pas privačius asmenis. 

Baigiant reikia pažymėti, kad F.

Daukantas buvo tikras Lie tu vos pa t -
riotas. Nepaisant to, jog turėjo gali-
mybę gyventi Amerikoje, jis sakyda-
vo, kad širdyje yra lietuvis ir vie -
nintelė šalis, kurioje jis turi gyventi ir
dirbti, yra Lietuva. Jo pavyzdys yra
tikrai pa mokantis, ypatingai tiems,
kurie, pasitaikius progai, stengiasi
pabėgti į tolimus kraštus. Smagu,
kad ir jo vaikai, kurie taip pat galėjo
gauti JAV pilietybę, liko darbuotis
Lietuvoje.

Dailininkas F. Daukantas mano
atmintyje išliko kaip taurus ir su si -
pratęs lietuvis, kurių Lietuvoje dabar
ne tiek daug užtinkama. Gal todėl,
kad jis yra gimęs mano miestelyje,
kuriame jau esu išgyvenęs net 61
metus ir čia niekur negalvoju keltis.
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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

,,Draugo” knygynèlyje

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

EDVARDAS ŠULAITIS

Su dailininku Feliksu Daukantu
susipažinau mano viešnagės Lietu -
voje metu 1975 m. Tą vasarą vyko jo
ju biliejinė paroda, skirta menininko
60-mečiui paminėti. 

Mano draugai dailininkai Feliksą
pravardžiavo ,,amerikonu”, nes šis
vy ras buvo gimęs Cicero, IL (Sisere –
buvo rašoma kataloge), taip jį pris-
tatė ir parodos kataloge (gimimo data
1915 m. vasario 6 d.).

Man, jau ilgesnį laiką gy ve nu -
siam Cicero, norėjosi su juo tuoj pat
susitikti ir susipažinti. Ta galimybė
greitai pasitaikė. Susitikome po poros
dienų ir išsikalbėjome apie jo jaunys-
tę, praleistą mano gyvenamame
mies te prie Čikagos. 

Nuo tos dienos prasidėjo artimes-
nė mudviejų draugystė. Bendravome
laiškais, o Lietuvoje atkūrus Nepri k -
lau somybę, Feliksas galėjo  apsilan -
kyti savo gimtinėje Cicero ir užsukti į
namą, kuriame gyveno prieš daugelį
metų, užeiti į mokyklą, kurioje pra dė -
jo semtis mokslo žinių. 

Tėvai Amerikon atvyko
ieškoti laimės 

Kaip ir nemaža dalis mūsų tau-
tiečių, Felikso tėvai atvažiavo į Čika -
gą apie 1900-sius ir apsistojo tada dar
mažame Cicero miestelyje, kurio
gyventojais buvo lenkai, italai, čekai
bei lietuviai. Būsimasis dailininkas
su tėvais gyveno ir mokėsi pietinėje
miestelio dalyje, kur buvo lenkų mo -
kykla (bažnyčia ir mokykla tebestovi
dar ir dabar). Išgyvenę Amerikoje 12
metų, jie grįžo atgal į Lietuvą. 

Mokėsi Mažeikių 
gimnazijoje

Dar būdamas mokinys Mažeikių
gim nazijoje, jaunasis Feliksas rodė
po linkį menui. Pradėjo piešti drau -

giškus šaržus, ruošė parodėles mo -
kyk los koridoriuose. Siųs da vo ka -
rikatūras į tada leistą ,,Kario” žurna -
lą ir į kitus leidinius. Mokytojo Prano
Brazdžiaus padedamas Felik sas  mo -
kėsi dailės, o svarbiausia, pra dėjo su -
vokti aplinkos, daiktų grožį. Ši grožio
pajauta būsimą dailininką atvedė į
Lietuvos dailės instituto Skulptūros
ka tedrą (baigė 1949 m.)

Po kiek laiko jis tapo Dailės insti-
tuto docentu, Pramonės ga minių
modeliavimo katedros vedėju. 1995
m. buvusiame institute, o vėliau
akademijoje buvo paminėtas vieno iš
seniausių šios mokyklos darbuotojų –
F. Daukanto 80-metis. Ta proga jam
suteiktas garbės profesoriaus vardas
(kaip jis sakė, bene pirmasis šios mo -
kyklos istorijoje). Savo laiškuose jis
džiaugėsi šiuo įvykiu, gražiais pami -
nėjimias spaudoje, pokalbiu televizi -
joje. 

Gaila, kad po šio džiugaus įvykio
jo sveikata gerokai sušlubavo. Laiš -
kuose dailininkas skundėsi, jog tur-
būt gripas jį „pasigavo”. Bet iš tik -
rųjų tai buvo ne gripas, o klastinga
liga. 1995 m. rugpjūčio 12 d. F. Dau -
kantas iškeliavo Amžinybėn, o rug-
pjūčio 14 d. jam buvo supiltas kapas.
Tad šiemet minime jo 15-ąsias mir-
ties metines. 

Kartą lankėsi savo gimtinėje

Nepaisant to, kad jis buvo JAV
pi lie  tis (gimė Amerikoje) ir, tikėtina, į
Ameriką būtų galėjęs atvykti dar so -
vietiniais laikais, taip daryti neban -
dė. Tačiau atkūrus Lietuvos Nepri k -
lauso mybę – 1992-aisiais – jis manęs
prašė atsiųsti iškvietimą, kad galėtų
atvykti pasisvečiuoti. Kai iškvietimą
nusinešė į JAV ambasadą Vilniuje, iš -
girdo, jog jam jokio iškvie timo ne -
reikia. Netrukus F. Daukan tui išdavė
JAV piliečio pasą, su ku riuo jis pa sie -
kė Čikagą. 

Čia dailininkas rado nemažai
draugų, nes buvo baigęs Lietuvos ka -
ro mokyklą ir turėjo leitenanto laips -
nį. Nepaisant to, išvengė Sibiro ir ga -
lėjo įstoti į Dailės institutą, kai antrą
kartą rusai užėmė Lietuvą.

Su žmona Genovaite (buvusia
ba  lerina) turėjo gražią lietuvišką šei -
mą. Nė vienas jo vaikų nepanoro va -
žiuoti į Ameriką.

Su savo buvusiais mokslo drau-
gais Feliksas nemažai bendravo, o jie
buvo suruošę jam gražų priėmimą.
Gaila, kad ir jų dalis jau yra iškeliavę
Amžinybėn. 

Būdamas Čikagoje F. Daukantas
apsilankė lietuviškų laikraščių redak-
cijose, labai domėjosi vietos lietuvių
veikla, nors daug pažįstamų iš jau -
nys tės dienų jis neberado.

Žymiojo Lietuvos dailininko Felikso Daukanto prisiminimui  

Lietuvoje Felikso Daukanto kurti gin-
ta riniai papuošalai.

,,153 įdomiausi Lietuvos miesteliai”

Įspūdingai išleistų knygų-albu -
mų ar žinynų apie Lietuvą ,,būrį”
,,Draugo” knygynėlyje papildė ir dar
vienas puikiai iliustruotas žinynas
,,153 įdomiausi Lietuvos miesteliai”,
išleistas leidyklos ,,Terra Publica”.
Žinyno sudarytojai knygą skiria
,,tiems, kurių pastangomis miestai ir
miesteliai skendi gėlėse, o senoliai
ran da suoliuką medžių pavėsyje,
kurių rankomis yra saugoma mūsų
šalies praeitis ir kuriama ateitis”. Ži -
nyną, kuriame sukaupta puiki vaiz -
di nė (per 750 nuotraukų) ir trumpa
faktinė medžiaga apie Lietuvos mies -
telius, atsivers ne tik tie, kurie do -

misi miestų, miestelių istorija, bet ir
akis paganyti mėgstantys, Lietuva ir
jos kraštovaizdžiu besidomintys
smal suoliai.

Kaip teigia knygos sudarytojai,
dauguma dabartiniu metu leidžiamų
knygų, ypač skirtų turizmui popu-
liarinti, paprastai pristato 5 didžiau-
sius Lietuvos miestus, tuo tarpu
mažieji miestai ir miesteliai, kurie
neturi lėšų save pristatyti, lieka šiek
tiek užmiršti. Šio žinyno sudarytojai
atsiradusią spragą ir norėjo užpil -
dyti.

Kaip matyti iš pavadinimo, kny-
goje pristatomi tik ,,įdomiausi” Lie -
tuvos miesteliai, knygoje pateikti
pagal etnografinį regioną: Aukštai -
tiją, Dzūkiją, Suvalkiją, Žemaitiją ir
Mažąją Lietuvą. Tad nors kai kurie iš
mūsų savo gimtojo miestelio galime
ir nerasti, žinynas bus puikus skaiti -
nys-dovana kiekvienam krašto my -
lėto jui.  

Žinyną galima įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 72 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9.75
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą kny gą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi -
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė A. T.

95 m. gimimo ir 15 m. mirties metinių proga

Dailininkas Feliksas Daukantas.
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Salomėja Daulienė, gyvenanti Chicago, IL, ,,Draugo” pokylio
proga paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

www.draugas.org

A † A
Dr. JUOZAS MEŠKAUSKAS

Mirė 2010 m. spalio 21 d., sulaukęs 104 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Debeikių kaime. Ilgus metus gyveno Chicago,

IL, vėliau persikėlė į Beverly Shoreds, IN.
A. a. dr. Juozas Meškauskas nuo 1941 iki 1944 m. buvo VDU

Medicinos fakulteto dekanas. 1949–1957 metais jis buvo Ateitininkų
federacijos tarybos pirmininkas, taip pat Illinois lietuvių gydytojų
draugijos pirmininkas, Katalikų Mokslų Akademijos narys, Ame-
rikos Lietuvių Romos Katalikų federacijos pirmininkas ir veiklus
veikėjas. Už krikščioniškos veiklos nuopelnus popiežius Jonas Pau-
lius II apdovanojo dr. J. Meškauską Šv. Silvestro medaliu.

Velionis buvo a.a. Jonės Meškauskienės vyras, a. a. Tauro ir a. a.
Rimo Gaižučių senelis.

Dideliame nuliūdime liko: duktė dr. Marija Meškauskas, sūnus
dr. Jonas Meškauskas su žmona Martha; anūkė dr. Vida Gaižutytė-
Simokaitienė su vyru Edvardu ir proanūku Matuku; liūdi proa-
nūkas Tomas Cook, sesuo Bronė Steikūnienė ir kiti giminės Lietu-
voje bei Amerikoje.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, spalio 29 d., nuo 3 val. p. p.
iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,
Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 30 d. 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. dr. Juozas bus palydėtas į
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. buvo auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvių apeigos bus privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti Ateitininkų šalpos ir Dainavos sto-
vyklos fondams.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt.: Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Atkelta iš 3 psl. panaikinta mirties
bausmė. Sutinku, kad privačiam ver-
slui turi būti suteikta daugiau lais-
vės. (…) Reikia priminti ir apie savi-
valdos vystymą. Rytų Partnerystės
programa čia galėtų būti labai nau-
dinga. Labai svarbu, kad Europos Są-
jungos inicijuotas nevyriausybinių
Baltarusijos Respublikos organizaci-
jų sukurtas veiksmų planas būtų
palaikytas tarpvyriausybiniu lygme-
niu. (…)

R. Jasiulionis: Ar opozicija iš-
kels bendrą kandidatą šiuose Balta-
rusijos prezidento rinkimuose? Ar
bus stiprių kandidatų, galinčių kovoti
dėl piliečių pasitikėjimo su A.
Lukašenka?

V. Radzivill: Ankstesnių rinki-
mų kandidatas Alaksandr Milinke-
vich mėgino pasiekti, kad apygardų
rinkimų komisijose dalyvautų bent
vienas demokratinių partijų atstovas.
Jam nepavyko to pasiekti, todėl jis
nusprendė, kad dalyvauti šiuose rin-
kimuose nėra prasmės. Kandidatų
užsiregistravo labai daug, o žinomų –
vos keletas.

R. Jasiulionis: O kaip rinkimus
gali paveikti Rusijos veiksnys? Šiuo
metu Rusija pabrėžtinai rodo, kad A.
Lukašenka jai nepriimtinas, kad jai
būtų parankus kažkoks kitas Balta-
rusijos vadovas. Ar gali tai ką nors
pakeisti? Kaip Baltarusijos piliečiai
vertina šią padėtį? Ar tai, kad Rusija
atsisako palaikyti A. Lukašenka ma-
žina jo populiarumą, ar, atvirkščiai,
didina?

V. Radzivill: Jei Rusija atsisaky-
tų palaikyti A. Lukašenka, turėtų ne-
pripažinti rinkimų teisėtumo. Rusija
pripažino visų ankstesnių rinkimų
Baltarusijoje teisėtumą. Jeigu šių
metų rinkimai neatitiks demokratijos
reikalavimų ir Rusija jų nepripažins,
tai bus tikras veiksmas prieš A. Lu-
kašenka. Jeigu Rusija sakys, kad A.
Lukašenka mums nepatinka, bet pri-
pažins rinkimų teisėtumą, vadinasi,
niekas nesikeis.

R. Jasiulionis: Kokia bus atei-
tis? Kaip jūs, Baltarusijos piliečiai,
matote savo ateitį? Nuo ko ji labiau
priklauso – nuo pačios Baltarusijos
visuomenės, nuo galimo jos laisvėji-
mo, vis laisvesnių rinkimų, ar nuo
išorės veiksnių? Kokios jūsų nuojau-
tos dėl šio režimo ateities?

M. Milto: Baltarusijai reikia
veikti ir laukti. Lietuvos vadovai
mums kalbėjo, kad Baltarusijos lau-
kia gera ateitis. Jos raida gali tapti
panaši į Lietuvos raidą. Kaip nėra
amžinų variklių, taip nėra ir amžinų
režimų. Baltarusijoje – nearti dirvo-
nai verslui. Dėl visiškos kontrolės
ekonomikos vystymasis yra įstrigęs.
Svarbiausia – nepraleisti akimirkos,
kai atsiras galimybė tai pakeisti.
Tada į Baltarusiją plūstels investici-
jos ir ji pradės vystytis septynmyliais

žingsniais.
V. Radzivill: Aš manau, kad

laukti nereikia, reikia veikti. Europa
gali paveikti padėtį. Bet gyvendamas
Baltarusijoje nematau vieningos Eu-
ropos politikos. Šiandien elgiamasi
vienaip, rytoj – kitaip. Manau, kad
Europa turėtų sukurti vieningą poli-
tiką Baltarusijos atžvilgiu. Čia svar-
bus vizų klausimas. Kuo daugiau bal-
tarusių nuvyks į Europą ir pamatys
jos gėrybes, tuo daugiau jų norės to
paties ir savo šalyje. Toks Europos
žingsnis padėtų Baltarusijai demok-
ratėti.

Y. Chalaya: Mano nuomonė apie
Baltarusijos ateitį keičiasi vos ne kas-
met. Prieš kelis metus buvau tikra,
kad mūsų ateitis – broliška ar net
bendra valstybė su Rusija. O dabar iš
buvusio Europos Parlamento pirmi-
ninko Hans Gert Poettering Baltijos
forume Vilniuje girdime, kad Balta-
rusija Europai – būsima ES narė.
Mūsų ,,Lyderių akademijoje” tai
skambėjo vis dažniau ir dažniau. Kai
rinkimai taip arti, visi sako – pa-
laukime gruodžio, pažiūrėsime, kas
bus tada...

A. Khadasevich: Manau, kad
dėl kaimynystės su Europos Sąjunga
Baltarusijos laukia šviesi ateitis. Pa-
sauliniai procesai veiks mus net ir
tuo atveju, jei šalį liks valdyti dabar-
tinis režimas. Liberalizavimas tęsis
bet kokiu atveju. Reikia dėkoti ir fi-
nansinei krizei, kuri apgriovė Balta-
rusijos administracinę sistemą, paro-
dė jos nesugebėjimą atsiliepti į nū-
dienos iššūkius. Jeigu dabartinis
prezidentas laimės rinkimus, veikia-
mas globalizacijos, integracijos pro-
cesų jis privalės švelninti savo siste-
mą, suteikti daugiau laisvių ir teisių
ekonominėje, socialinėje, politinėje
srityse. Sutinku, kad parengusi aiš-
kią laikyseną Baltarusijos atžvilgiu
Europa turės galimybę kurti nuspė-
jamą mūsų prezidento, viso veikian-
čio režimo politiką. Nes Baltarusijos
užsienio politika labai greitai kei-
čiasi. Šiandien mes su rusais, o kitą
dieną žiniasklaida jau rašo, kad
Rusijos vyriausybė mus skriaudžia,
todėl persimetame į ES pusę. Vei-
kiantis šalies prezidentas naudojasi
tuo, kad ES visada yra atvira dialo-
gui. Turėdama aiškią politiką Balta-
rusijos atžvilgiu, ES galės iš anksto
nuspėti čia veikiančios valdžios veiks-
mus. Atsirastų sąlyčio taškai su vei-
kiančiu prezidentu, jeigu jis ir būsi-
mą penkmetį liks valdžioje. Tikiu,
kad Baltarusija gyvens vadovauda-
masi europietiškomis vertybėmis. Ji
nebebus uždaras iš praeities užsilikęs
reiškinys, o visose gyvenimo srityse
vadovausis šiuolaikinėmis vertybė-
mis.

Klausinėjo ir pokalbį užrašė
Ridas Jasiulionis

Bernardinai.lt

A. LUKAŠENKA FLIRTAS SU VAKARAIS
TĖRA BANDYMAS IŠLIKTI POSTE

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age.
Call Jacob 847-980-0906

SIÙLO DARBÂ

Reikalingas žmogus dirbti
ofise. Privalo laisvai kalbėti

angliškai. 
Tel. 708-906-3041

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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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,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” 

Poky lyje dalyvaus Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė
ir Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius

Arvydas Daunoravičius.

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

��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. 

��Halloween naktis šeštadienį,
spa lio 30 d., Pasaulio lietuvių centre,
Jau nimo Rūmų salėje. Vakaro vieš -
nios iš Lietuvos grupės ,,69 danguje”
merginos. Pradžia 8 val. v. Daugiau
informacijos tel. 312-215-2252.

�Spalio 31 d. 11:30 val. r. pamal -
dų Tėviš kės evangelikų liuteronų
parapijoje (5129 S. Wolf Rd.  Western
Springs, IL 60558; tel. 708-567-9044)
metu vyks vyskupo emerito Hanso
Dumpio 50-ies metų kunigystės pa-
mi nėjimas. 

��Maloniai kviečiame į iškilmin-
gą Lietuvių Fondo rudens pokylį
,,Menas ir muzika”, kuris įvyks šešta-
dienį, lapk ričio 6 d. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 th Street Lemont,

IL. Programoje: 5:30 val. p. p.  – kok-
teiliai (Fondo salėje); 6:30 val. v. –
Lietuvių Operos ir kapelos ,,Biru
Bar” (Indianapolis) koncertas (Fondo
salėje); 7:30 val. v. – va karienė, LF
stipendijų įteikimas, meno parodos
uždarymas ir šokiai (PLC po kylių sa-
lėje). Vietas iki lapkričio 1 d. galite
užsisakyti LF raštinėje tel. 630-257-
1616 arba el. paštu admin@lithfund.
org.

��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.

��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. Informacija tel. 908-313-
7221 arba tel. 732-317-9195.

��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) – nacionalinis istorinis
pastatas. Vietas užsisakyti ir daugiau
informacijos gauti galite paskambinę
Virgai tel. 815-485-0822.

IŠ ARTI IR TOLI...

Spalio 22 d. Čiurlionio galerijoje. Jau  nimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636, atidaryta Lietuvos menininkų darbų paroda. Stilingi, na-
tūralūs šilko, lino, vilnos dirbiniai, vieneti niai Lietuvos meni ninkų rankų darbo
kūriniai, at kelia vo tiesiai iš mūsų tėvynės. Paroda veiks iki lapkričio 14 d. Ją
apžiūrėti galite kasdien, išskyrus antradienį ir trečiadienį, nuo 12 val. p. p. iki
7 val. v. Infor ma cija tel. 708-585-7500.
Nuotraukoje parodos atidarymo dalyvės Margaret Anderson (kairėje) ir Ina
Stankevičienė.                                          Ligitos Jasenauskienės nuotr.

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

Lapkričio 8–9 dienomis – 7 val. v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje (Marquette Park), 6812 S. 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. pasiteira-
vimui 630-257-5613.

Lapkričio 12–14 dienomis  – Rekolekcijos ,,Atsinaujinimas Šventojoje
Dvasioje” seselių kazimieriečių vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago,
IL 60629. Lapkričio 12 d. (7:30 val. v. – 9 val. v., kaina be nakvynės – 10 dol.),
lapkričio 13 d. (9 val. r. – 5 val. p. p., kaina be nakvynės – 30 dol.), lapkričio 14
d. (9 val. r. – 12 val. p. p., kaina be nakvynės – 15 dol.) Kaina su nakvyne ir
maistu – 125 dol.

Ruošia Palaimintojo J. Matulaičio misija ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapija. Tel. pasiteiravimui 630-257-5613 (Daina) ir 773-776-4600 (Audra). 

Šv. Kazimiero
parapijos
didžiojoje 
salėje
(Cleveland, OH)
spalio 30 d., 
šeštadienį, 
6:30 val. v. 
vyks 
dai li nin kės
DANGUOLĖS 
ŠEPUTAITĖS-
JURGU TIE NĖS 
meno 
darbų paroda.

Rengia 
Aka de minis
skautų sąjūdžio 
Cleve land 
sky rius. 

Įėjimas – auka.

Čikagos lietuvių tautodailės instituto juostų audimo pamokoje daly-
vavome kol kas tik dvi ,,mokinukės”.  Spalio 23 d. (antroje iš trijų pamokų)
mokėmės austi juostas, sužinojome šį bei tą apie lietuviškų juostų unikumą.
Tą dieną pamokoje Instituto galerijoje (Pasaulio lietuvių centre, Lemonte)
apsilankė Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai ir ,,Nerijos” tunto jūrų
skau tės. Audimo pamokas vedė Audronė Tamulienė ir  Rugilė Šlapkauskienė.

Audėjos sakė, kad jos juostų audimo pa mokas gali vesti pagal susita rimą,
su-sidarius mažai grupei ir nebūtinai Instituto galerijoje.

Ramunė Kubiliūtė

Audžia Rugilė Šlapkauskienė.                           Ramunės Kubiliūtės nuotr.


