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•Telkiniuose. St. Peters-
burg lietuvių klubo veik-
la (p. 2)
•Emigrantai sprendžia ir
savo, ir Lietuvos proble-
mas (p. 3, 9)
•A. Navicko skiltis (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Į tarptautinį mokslinį
tyrimą įtraukta ir Lietu-
va (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui (p. 8)
•,,Ambersail” (26) (p. 9)
•,,Alatėja” švenčia 5–ąjį
gimtadienį (p. 10)

Rengiamasi Pasaulio lietuviû mokslo ir kùrybos simpoziumui
Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) –

Pradedama rengtis Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumui, ku-
ris kitais metais į Kauną sukvies lie-
tuvių kilmės, su Lietuva aktyviai
bendradarbiaujančius ir Lietuvoje gy-
venančius mokslininkus, kultūros
veikėjus bei verslininkus iš viso pa-
saulio.

Jubiliejinio 15-ojo simpoziumo
pagrindinė idėja – versli, konkuren-

cinga ir inovatyvi Lietuva. Organiza-
cinis komitetas nusprendė, kad sim-
poziumas vyks 2011 metų rugpjūčio
25–27 dienomis.

Pasak simpoziumo organizacinio
komiteto pirmininkės, švietimo ir
mokslo viceministrės Nerijos Puti-
naitės, intelektualams, mokslo, kul-
tūros ir verslo žmonėms susirinkus į
vieną būrį, vyksta protų šturmas,
gimsta naujos idėjos, kontaktai ir

bendradarbiavimo formos. ,,Norime,
kad užsienyje dirbančius mokslinin-
kus ir verslo atstovus pasiektų žinia:
į Lietuvą gali traukti ne tik nostalgi-
ja, bet ir reali galimybė įgyvendinti
savo idėjas”, – sako viceministrė.

Simpoziumą lydės kultūrinė pro-
grama. Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumą organizuoja
Švietimo ir mokslo ministerija ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenė.

Konferencija burs
svetur studijuojançius

Lietuva ir Baltarusija pasiraõè
istorinê bendradarbiavimo sutartî
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Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė ir Baltarusijos gynybos mi-
nistras Jurij Žadobin pasirašė ben-
dradarbiavimo gynybos srityje su-
sitarimą.

Lietuvoje viešinčio kaimyninės
šalies gynybos ministro generolo lei-
tenanto J. Žadobin ir R. Juknevičie-
nės susitikime aptartas dvišalis ir re-
gioninis karinis bendradarbiavimas,
aktualūs tarptautinio saugumo klau-
simai. Abiejų šalių ministrai kalbėjosi
apie tarpusavio pasitikėjimo stiprini-
mo priemones, karių dalyvavimo
tarptautinėse operacijose galimybes.

R. Juknevičienė sakė, kad Lietu-
va suinteresuota glaudesniu Baltaru-
sijos bendradarbiavimu su Europos
Sąjunga ir NATO, todėl tikisi, kad šis
pirmasis Lietuvos ir Baltarusijos gy-
nybos ministrų susitikimas bus abi-
pusiai naudingas.

Po susitikimo Lietuvos krašto ap-
saugos ministrė ir Baltarusijos gyny-
bos ministras pasirašė susitarimą dėl
bendradarbiavimo. Susitarime numa-

toma toliau plėtoti Lietuvos ir Balta-
rusijos bendradarbiavimą karinio
mokymo ir rengimo, oro erdvės stebė-
jimo, ginkluotės kontrolės, karinės
aplinkosaugos, karo geografijos, karo
medicinos ir kitose srityse.

,,Gyvename tame pačiame regio-
ne, turime ilgą, daugiau nei 600 km

bendrą valstybinę sieną ir daug ben-
drų interesų, – po susitarimo pasira-
šymo kalbėjo krašto apsaugos minis-
trė R. Juknevičienė. – Žengiame isto-
rinį žingsnį pirmą kartą tarp Lietu-
vos ir Baltarusijos pasirašydami ben-
dradarbiavimo sutartį.”

Ministrės Rasos Juknevičienės kvietimu Lietuvoje lankosi Baltarusijos gynybos
ministras Jurij Žadobin. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Kaunas, spalio 27 d. (Tiesa.com)
– Ateinančių metų vasario 10–12 die-
nomis Vytauto Didžiojo universite-
tas, Pasaulio lietuvių akademija ir
Lietuvių išeivijos institutas kvies į
tarptautinę mokslinę konferenciją
„Globalios patirtys Lietuvos mok-
slui”.

Konferencijoje siekiama bendrai
diskusijai suburti užsienio aukštosio-
se mokyklose studijuojančius (dir-
bančius) magistratūros ir doktoran-
tūros studentus, apsigynusius mok-
slo vardus mokslininkus, kurių nag-
rinėjamos temos siejamos su Lietu-
vos istorija ir dabartimi, analizuoja-
ma Lietuvos politinių, ekonominių ir
socialinių vyksmų problematika.

Tikimasi, kad konferencija su-
burs specializuotą lietuvių akademi-
nės diasporos tinklą, kuris taptų in-
tegralia Lietuvos mokslo visuomenės
dalimi, padėtų įgyvendinti bendrus
projektus. Po šios tarptautinės mok-
slinės konferencijos bus pradedama
kaupti lietuviškos tematikos mokslo
darbų duomenų bazė – įvairių pasau-
lio šalių universitetuose apginti ma-
gistro darbai ir daktaro disertacijos
taps prieinami Lietuvos studentams
ir visiems besidomintiems.

Registracija į konferenciją vyks
iki sausio 1 dienos elektroniniu paštu
pla@isc.vdu.lt. Daugiau informacijos
tinklalapyje www.vdu.lt/pla.

,,Draugo” pokylio sveçias –
pirmosios vietos laureatas

Varazdin, spalio 26 d. (,,Drau-
go” info) – Kroatijoje, Varazdin mies-
te spalio 20–24 d. vykusiame pasaulio
akordeonininkų konkurse ,,Coupe
Mondiale 2010” lietuvis, Londono ka-
rališkosios muzikos akademijos stu-
dentas, Martynas Levickis užėmė pir-
mąją vietą. Šiame konkurse varžėsi
geriausi akordeonininkai iš viso pa-
saulio. Varžytasi septyniose skirtin-
gose kategorijose, suskirstytose pagal
amžiaus grupes arba žanrus.

Čikagiškiams bei daugeliui lietu-
vių bendruomenių JAV jau puikiai
pažįstamo jaunojo akordeonininko
muzikavimą netrukus, spalio 30 d.,
išgirsime ir kasmetiniame ,,Draugo”
pokylyje, kuris vyks Willowbrook Bal-
lroom salėje (8900 S. Archer Ave.,
Willow Springs, IL 60480). M. Levic-
kis pakviestas atlikti meninę pokylio
programą.

Martynas Levickis muzikuoja Madi-
son, WI.

Gedimino Vidugirio nuotr.



St. Petersburg lietuvių Romos
katalikų misijos susirinkimas

Rugsėjo 22 d. Lietuvių klubo di-
džiojoje salėje buvo sušauktas meti-
nis lietuvių Šv. Kazimiero Romos
katalikų misijos susirinkimas. Susi-
rinkimą atidarė Misijos administra-
torius Vilius Juška, pakviesdamas
Loretą Kynienę vesti susirinkimą.
Susirinkimas pradėtas Misijos vado-
vo kan. Talaišio eiliuota forma su-
kalbėta malda.

Misijos mirusiųjų pagerbimui,
kuri per šiuos metus palaidojo pen-
ketą asmenų, vadovavo misijos sek-
retorė Alvita Kerbelienė. Jų atmini-
mas buvo pagerbtas atsistojimu ir
minutės tyla. Ji taip pat paskaitė
praeitų metų susirinkimo protokolą,
kuris buvo priimtas be pataisymų.

Misijos administratorius pra-
nešė, kad per praėjusius metus mi-
sijoje nebuvo didelių pasikeitimų.
Bažnyčią lanko 50–65 žmonės. Jis
pranešė, kad Alfonsas Aleksiejūnas
šiais metais buvo vyskupo Lynch ap-
dovanotas medaliu.

Aurelija Robertson, išdirbusi
Misijoje iždininke 18 metų, pasi-
traukė iš einamų pareigų. Jos vietą
užėmė Aldona Česnaitė. Kan. B. Ta-
laišis padėkojo visiems lietuviams,
kurie šią misiją išlaiko.

Po susirinkimo visi misijos da-
lyviai buvo pavaišinti skaniais su-
muštiniais ir vynu.

,,Lietuvių žinios”,
2010 m. rugsėjis
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Jau seniai mūsų nestebina
naujienos apie prekyboje atsi-
radusius dar pažangesnius ir
žmonėms naudoti labiau pri-
taikytus kompiuterius, telefo-
nus, kitas šiuolaikines susisieki-
mo priemones. Užtat naujo spaus-
dinto leidinio pasirodymas pri-
lygsta kone herojiškam žygiui
arba – avantiūrai. Kaip skelbia
Jungtinės Karalystės naujienų
agentūros, pirmą kartą per 25
metus šioje šalyje pasirodė
naujas dienraštis. „Indepen-
dent” grupei priklausantis lei-
dinys „i” pradėtas leisti nuo šio
pirmadienio. Kaip ir visi iki šiol
laikraščius steigę leidėjai, ,,i”
leidėjai taikosi į laikraščių ne-
skaitančių arba nustojusių juos
skaityti žmonių grupę – jie tikisi
pritraukti naujų arba kitais lei-
diniais nusivylusių skaitytojų.
Laikraščio savininkas, rusų tur-
tuolis Aleksandr Lebedev, ku-
riam priklauso ir Londono „Eve-
ning Standard”, tikisi, kad tai
bus nauja era spausdintų žinias-
klaidos leidinių srityje.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Lietuvių klubo narių
susirinkimas

Rugsėjo mėn. 1 d. 2 val. p. p. Lie-
tuvių klubo valdyba St. Petersburg
klubo salėje sušaukė narių susirin-
kimą aptarti svarbius, daug darbo ir
lėšų reikalaujančius klubo reikalus,
kuriuos suminėjo klubo pirmininkė
Vida Meiluvienė. Susirinkime dalyva-
vo netoli šimto klubo narių. Be pir-
mininkės kalbėjo ir klubo nariai, siū-
lydami vienokią ar kitokią išeitį.
Susirinkimo pabaigoje klubo valdyba
buvo paruošusi skanius pietus su
kava.

Įdomūs sekmadieniai
Lietuvių klube

Sekmadienį, rugpjūčio mėn. 29
d., St. Petersburg lietuvių klubo na-
riams ir svečiams buvo didelis malo-
numas išklausyti kan. Bernardo Ta-
laišio kalbos. Svečią, praleidusį beveik
du mėnesius Lietuvoje, pakvietė klu-
bo pirmininkė Vida Meiluvienė. Nors
atostogas kan. Talaišis praleido Klai-
pėdoje, tačiau lankėsi visur. Svečias
papasakojo apie Klaipėdoje vyks-
tančias dideles statybas, įskaitant ir
Pranciškonų ordiną, kurie tame
mieste statosi savo buveinę. Šv. Ka-
zimiero misijos biuletenyje kan.
Talaišis įdėjo sveikinimą ir padėką už
tai, kad šiltai ir svetingai priėmė jį
pavadavęs kunigas, teologijos dak-
taras Algis Baniulis.

Pirmininkė V. Meiluvienė prie
mikrofono pakvietė Florida apygar-
dos pirmininką Alvydą Smilinską,
kuris kvietė visus atvažiuoti į JAV
Lietuvių Bendruomenės XIX Tarybos
metinį suvažiavimą ir ,,Orlando lie-
tuvių dienas” rugsėjo mėn. 24–26
dienomis.

Stalas nr. 8 atliko dienos progra-
mą. Buvo parodytas filmas iš Lie-
tuvių klubo gyvenimo, kai dar akto-
rė Dalila Mackialienė buvo gyva ir
veikli. Pabaigai po visų pietų daly-
viai sudainavo dainą ,,Ant kalno
mūrai”.

Mečys Šilkaitis pranešė įdomias
žinias iš Lietuvos, jas užbaigdamas
linksmais juokeliais.

• • •
Rugsėjo mėn. 5 d. po lietuviškų

šv. Mišių Gulfport, susirinkę į Lie-
tuvių klubo salę klubo nariai ir sve-
čiai buvo pasveikinti klubo pirmi-
ninkės V. Meiluvienės. Po pietų, ku-

riuos paruošė klubo šeimininkė An-
gelė Straukienė, svečius pristatė klu-
bo sekretorė Rima Kilbauskienė.

Stalas nr. 4 turėjo paruošęs po-
pietinę programą. M. Šilkaitis paskai-
tė feljetoną ,,Apsilankymas Vilniuje”
su labai daug svetimžodžių, šiuo me-
tu vartojamų lietuviškoje spaudoje.
Per TV buvo parodyta ,,Triumfo ar-
ka”, kur galėjome pasigėrėti daini-
ninkais – moterimis ir vyrais. Lietu-
vių klubo garbės rėmėjas Stasys
Ušackas, parašęs knygą ,,The Bear
Finally Died”, buvo nuvykęs į Lietu-
vą ir parsivežė iš Vilniaus filmą apie
gatvės dainininkus, kurį irgi parodė
susirinkusiems.

Klubo nariai ir svečiai skirstėsi
namo, džiaugdamiesi parodytomis
skaidrėmis ir išgirstu feljetonu.

• • •
Sekmadienį, rugsėjo mėn. 12 d.,

pietums susirinkę Lietuvių klubo
nariai ir svečiai turėjo progos išklau-
syti klubo pirmininkės V. Meiluvienės
padėkos už dalies klubo patalpų
išdažymą, kurį atliko klubo valdybos
nariai. Ji taip pat pranešė, kad rug-
sėjo mėn. 19 d. vyks loterija, kurios
pelnas bus skirtas klubui. Pranešė ir
apie Orlando mieste vykstantį JAV
Lietuvių Bendruomenės suvažia-
vimą. Ji taip pat paminėjo, kad į litu-
anistinę mokyklą, kuri vyksta Lietu-
vių Klubo patalpose, ligi šiol yra už-
siregistravę tik 9 mokiniai.

V. Meiluvienė pakvietė M. Šilkai-
tį pranešti naujienas iš Lietuvos. Jis,
tarp kitų žinių iš Lietuvos, pranešė,
kad dešimt lietuvių pasibalnojo žir-
gus ir išjojo Vytauto Didžiojo keliu
link Juodosios jūros. Užbaigęs žinias,
jis paskaitė juokus.

Sekmadienio programą atliko
stalas nr. 12. Kultūros būrelio pirmi-
ninkė Angelė Karnienė trumpai pris-
tatė Maironio kūrybą ir pakvietė
Romą Mastienę, buvusią Čikagos Lie-
tuvių operos solistę, padeklamuoti
Maironio poemą ,,Jūratė ir Kastytis’’.
Deklamacija susilaukė daug plojimų
iš salės. Kan. Talaišis padainavo lie-
tuvišką dainą ir perskaitė feljetoną,
kurio visi žodžiai prasidėjo raide
,,P”’. R. Mastienė dar paskaitė sveiko
maisto patarimus ir pabaigai pa-
deklamavo ,,Voro meilė musei”.

Rugsėjo mėn. 19 d., sekmadienį,
M. Šilkaitis paskaitė žinias iš Lie-
tuvos ir juokus. Klubo pirmininkė V.
Meiluvienė paskelbė, kad bus loterija,
kurios pelnas bus skirtas klubui.

St. Petersburg lietuvių klubo žinios

Kan. Bernardas Talaišis.

Lituanistinės mokyklos ,,Saulutė“ mokiniai, 2009 m. ,,Draugo” archyvo nuotraukos
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VYTAUTÈ ŠMAIŽYTÈ

Pasak Europos socialinių, teisi-
nių ir ekonominių projektų valdybos
pirmininko, socialinių mokslų dak-
taro Klaudijaus Manioko, kalbėji-
mas apie emigraciją, kaip apie stichi-
nę nelaimę, neleidžia matyti viso
vaizdo – žmonių judrumas yra neiš-
vengiama pasaulio ekonomikos tikro-
vė, lemianti ne tik valstybių nuos-
mukį, bet ir užtikrinanti kilimo per-
spektyvą. Maža to – jei ne emigracijos
banga, Lietuvos ekonominiai rodik-
liai būtų kur kas pesimistiškesni,
negu yra dabar.

– Ar emigracija vien tik di-
delė blogybė, šių dienų Lietuvos
baubas?

– Pritariu teigiantiems, kad emi-
gracijos skaičiai kelia nerimą. Geriau,
kad žmonės gyventų Lietuvoje, čia
dirbtų ir užsidirbtų. Vis dėlto matau
nemažai teigiamų emigracijos pusių.
Jie arba užmirštami, arba tiesiog
pradingsta diskusijose dėl emigraci-
jos kaip didžiosios lietuvių stichinės
nelaimės. Šiemet emigrantų skaičius
net didesnis nei buvo pernai, o gal
net bus didžiausias, kokio dar iš viso
nebuvo. Beje, gerai, kad apskritai tie
skaičiai yra. Anksčiau stichinė ne-
laimė buvo skelbiama, neturint jokių
skaičių. Iš tiesų yra bent kelios tei-
giamos šio reiškinio pusės, ir apie jas
irgi reikėtų kalbėti. Pirmiausia
tiems, kurie skambina pavojaus var-
pais ir sako, kad emigracija turi būti
stabdoma bet kokiais būdais, reikia
priminti, kad labai gerai, jog žmonės
turi kur išvažiuoti.

Tai, kad jie turi galimybę dirbti
užsienyje, padeda dorotis su krizės
pasekmėmis. Jei jie neemigruotų, pa-
dėtis Lietuvoje būtų gerokai liūdnes-
nė. Reikėtų mokėti daugiau bedarbio
pašalpų ir įvairiausio pobūdžio iš-
mokų. Tai būtų daug didesnė našta
biudžetui. Daugėtų socialinių prob-
lemų – augtų nusikalstamumas ir
panašiai. Dabar bedarbius, o daž-
niausiai tai yra žemos kvalifikacijos
asmenys, eksportuojame į kelias
Europos Sąjungos šalis, kur galimy-
bės užsidirbti šiuo metu žymiai
geresnės. Taip pat nereikia pamiršti,
kad šie žmonės dažnai padeda iš-
laikyti ir Lietuvoje likusias savo šei-
mas. Todėl visada svarbu prisiminti,
kad išvykdami žmonės sprendžia ir
savo, ir Lietuvos problemas.

– Tačiau mes prarandame
dalį tautos, nekalbant jau apie
mokesčių mokėtojus.

– Emigrantai užsienyje įgyja
papildomos patirties, keičiasi jų pa-
saulio suvokimas ir supratimas. Dalis
žmonių tikrai grįš, kai jiems pavyks
užsidirbti. Jie grįš turėdami platesnį
pasaulio supratimą, žinojimą, kad
galima gyventi ir kitaip, kad viešasis
gyvenimas gali būti kitoks, geriau or-
ganizuojamas. Manau, kad tie žmo-
nės grįš tolerantiškesni kitoms tau-
toms. Tad emigracija yra svarbi ir
atveriant kultūrinę patirtį.

Migruodami žmonės veikia kaip
individai. Emigracija yra laisvo as-
mens pasirinkimas. Valstybė negali
jam kliudyti. Jei žmonės turi galimy-
bę rinktis bei judėti, tai didelė laisvė,
o naudojimasis ta laisve – savaime
teigiamas dalykas. (...)

– Lietuvoje Nepriklausomy-
bės laikotarpiu emigracijos ban-

gos jau buvo kelios – ir legalios,
ir nelegalios. Pastarąją ekono-
minio nuosmukio nulemtą krizės
bangą buvo beveik galima nus-
pėti. Vis dėlto susidaro įspūdis,
kad valdžios atstovai tam buvo
visiškai nepasiruošę. Nesitikėjo-
me?

– Nežinau, ar galima, ar būtina
kaltinti valdžią. Kalbant apie politiką
galioja taisyklė – jei yra problema,
reikia ją spręsti. Tačiau tuo pat metu
reikia atsakyti ir į klausimą, ar yra
priemonių šiai padėčiai pakeisti.
Emigracijai valdyti nėra tiek daug
akivaizdžių priemonių. Vienintelis
vaistas – skatinti ekonomikos augimą
ir darbo vietų kūrimą Lietuvoje. Eko-
nominės krizės laikotarpiu tai sun-
kiai įmanoma. Politiniai pasirinkimai
šiuo atveju irgi labai sudėtingi. Gal-
būt galima greta ūkio skatinimo rasti
papildomų būdų. Emigracija dau-
giausia paliečia mažus Lietuvos mies-
telius ir kaimus. Šių vietovių gyven-
tojams būtų galima rasti specialių
sutelktų priemonių. Tos politikos
užuomazgos buvo, tačiau sunkmetis
jas labai lengvai nušlavė. Nemanau,
kad krizės sąlygomis valdžia turi
realią galimybę iš esmės sustabdyti
emigraciją. Tad reikėtų mažiau kal-
bėti ir dejuoti apie stichinę nelaimę,
bet galvoti, kur ir ką galima kon-
krečiai pakreipti.

– Jei ekonominio nuosmukio
sąlygomis nėra priemonių su-
stabdyti emigraciją, kas belieka?

– Nesutinku su mintimi, kad
sumanymas išvykusius lietuvius su-
sieti į globalios Lietuvos erdvę yra
pasmerkta nesėkmei ir neskatinanti
spręsti emigracijos problemos. Arti-
miausiais metais iš esmės šios proble-
mos neišspręsime. Galima bandyti ją
valdyti, ne daugiau. Ekonominės kri-
zės sąlygomis būtina bandyti susieti
išvykusius lietuvius į globalią ben-
druomenę ir bent taip išlaikyti ryšį su
jais. Tai galbūt vienintelė prasminga
politika šiuo metu.

– Galbūt emigraciją kritikuo-
jantys asmenys tiesiog atsilieka
nuo laikmečio? Lietuvoje šiuo
metu sudėtinga, tad žmonės ieš-
ko, kur geriau. Juda ne tik Lie-
tuva ar Rytų Europa. Gal reikia
tiesiog pripažinti, kad darbo jė-
gos judėjimas yra natūralus reiš-
kinys visame pasaulyje?

– Emigracija ir migracija pir-
miausia turi neigiamą atspalvį. Kai
kalbame apie judrumą, tai tampa
produktyviu ir teigiamu veiksniu bei
skamba visiškai kitaip. Pasaulio
banko neseniai pristatytoje metinėje
Pasaulio plėtros ataskaitoje sakoma,
kad plėtros galimybes lemia trys
veiksniai – gyventojų tankumas, įsi-
jungimas ir judrumas. JAV, Kinijoje,
kur didelis gyventojų judrumas,
atsiranda prielaidos ekonominiam
kilimui. Migracija senstančioje Euro-
pos visuomenėje yra ekonomikos gy-
vybingumo šaltinis. Tačiau tada išky-
la tolerancijos ir įsijungimo proble-
mos. Rasti pusiausvyrą visuomenėje,
kurioje daug imigrantų, nelengvas
uždavinys, kurio dar neišsprendė
Europa. Ilgai netruks, bet imigracijos
klausimus turės spręsti ir Lietuva,
tam reikia ruoštis jau dabar.

Žmonės juda, judės, ir gerai, kad
tai vyksta. Judrumo skatinimas yra
vienas svarbiausių ekonomikos veik-
snių. Nukelta į 9 psl.

EMIGRANTAI SPRENDŽIA IR
SAVO, IR LIETUVOS PROBLEMAS Kaip per 18 minučių

išlaisvinti universitetus nuo
akademinio sąžiningumo

ANDRIUS NAVICKAS

Kai į darbą priimtas darbuotojas atmestinai dirba savo darbą, jį ga-
lima įspėti. Jei padėtis nesikeičia, tenka ieškoti ko nors kito į jo
vietą. Visgi yra ir išimčių. Viena iš jų – Seimo nariai. Jie kažkodėl

leidžia sau pravaikštas, gali nepaklusti policijos pareigūnams ar nesilaikyti
kelių eismo taisyklių. Deja, net ir tie, kurie sugeba ateiti iki Seimo posėdžių
salės, pamiršta, kokia atsakomybės našta jiems uždėta, ir elgiasi, tarsi būtų
ne institucijoje, kurioje klojamas įstatymų pamatas žmonių gyvenimui, bet
didelėje smėlio dėžėje. Tokios mintys aplankė, studijuojant vieno iš Seimo
posėdžių, kuriame buvo svarstomas siūlymas steigti Akademinės etikos ir
procedūrų kontrolieriaus tarnybą, stenogramą.

Dar prieš keletą metų Kauno mokslininkė Zita Migonienė atskleidė pla-
giato Lietuvos universitetuose problemą ir tai, kad nėra jokio teisinio me-
chanizmo, kaip šią problemą spręsti. Net jei paaiškėja, kad kuri nors dak-
taro disertacija nurašyta nuo ko nors, panaikinti nesąžiningai gautą moks-
linį laipsnį itin sunku, ypač jei aukštoji mokykla yra linkusi neviešinti jos
vardą esą galinčių suteršti problemų.

Z. Migonienei teko nueiti kančių kelius per teismų, diskusijų su politi-
kais, institucijų atsirašinėjimo akmenis. Deja, įvairios institucijos rodė vie-
na į kitą, mokslinių draugijų nariai tik gūžčiojo pečiais. Plagiato faktas buvo
akivaizdus, tačiau paprasčiausiai nebuvo aišku, kas ir kaip į jį turi reaguoti.
Vieną iš išeičių pasiūlė Aukštojo mokslo reformos įgyvendintojai. Ilgai dis-
kutuotame Mokslo ir studijų įstatyme buvo numatyta, kad plagiato ir pana-
šias problemas spręs akademinės etikos kontrolierius. Vis atsirasdavo, re-
gis, svarbesnių darbų, tačiau pagaliau buvo parengti Akademinės etikos ir
procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatai.

Jokių viešų nuogąstavimų dėl naujos tarnybos kūrimo nebuvo girdėti,
atrodė, kad visi supranta, jog būtina užpildyti apmaudžią spragą. Nuostatai
buvo išnagrinėti komitetuose, ir atėjo jų tvirtinimo Seime diena. Patvirtinti
nuostatus ragino tiek švietimo ir mokslo ministras, tiek Seimo Švietimo ir
kultūros komiteto pirmininkas. Nuostatų svarstymas prasidėjo 16 minučių
po 11 valandos ir tęsėsi lygiai 18 minučių. Jis baigėsi tuo, kad nuostatai,
pasipriešinus socialdemokratams, darbiečiams bei „Tvarkos ir teisingumo”
frakcijoms, buvo nepatvirtinti, ir pagal Seimo statutą dar kartą šis klausi-
mas bus svarstomas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

Na, darbiečiai turbūt iki šiol pyksta dėl atskleisto jų pirmininko Viktoro
Uspaskicho akademinio nesąžiningumo. O štai Vyteniui Andriukaičiui aka-
deminio sąžiningumo reikalavimas, pasirodo, pažeidžia universiteto auto-
nomiją. „Tvarkietis” A. Dumbrava taip pat žybtelėjo išmintimi ir pareiškė,
kad šiuo metu nėra pinigų rūpintis akademine etika. Panašu, jog oponentų
net nedomino paaiškinimas, kad papildomų lėšų tarnybai įkurti nereikia.
Opozicijos atstovai, regis, pajuto galintys „prikiaulinti” nuostatų rengėjams
ir nepaisė socialdemokratės Aušrinės Marijos Pavilionienės patikinimų, kad
akademinės etikos kontrolierius reikalingas. Ryžtingi balsavimo mygtukų
paspaudimai ir opozicijos džiaugsmas, jog trimis balsais įveikė poziciją. Na,
o tai, kad bent pusę metų nustumiamas skaudžios problemos, gerokai su-
menkinančios pasitikėjimą mūsų akademinėmis institucijomis, jiems vei-
kiausiai – nė motais.

Spėju, kad absoliuti dauguma tų, kurie balsavo prieš kontrolieriaus
tarnybos įsteigimą, nebuvo deramai įsigilinę, kokią problemą bandoma
spręsti. Štai „darbietis” V. Gedvilas tiesiai pareiškia, kad jis net neįsivaiz-
duoja, ką tokia tarnyba veiktų. Tiesa, galbūt buvo ir tokių, kurie puikiai
supranta, kad naujoji tarnyba galėtų tapti grėsme jų nesąžiningiems bičiu-
liams iš universitetų, kurie dar sovietmečiu įprato kaip savais naudotis stu-
dentų bei doktorantų darbais.

Jei sudėtume, kiek laiko parlamentarai skyrė, pavyzdžiui, Lino Kara-
liaus pravaikštų svarstymui, ir palyginsime su 18 minučių, per kurias Aka-
deminės etikos kontrolieriaus institucija buvo numarinta dar negimusi, ga-
lima būtų daryti išvadas apie Seimo narių kompetenciją ir tikslus. Na, o
paskui parlamentarai guodžiasi, kad nepelnytai yra puolami, jų pastangos
neįvertinamos. Sutinku, jog parlamentarai labai skirtingi. Netgi manau, jog
dauguma iš jų geri ir darbštūs žmonės, Tačiau šaukštas po šaukšto deguto
užnuodija kilniausių pastangų „medų”. Stumdydamiesi su kitais vaikais
smėlio dėžėje ir klausydamiesi blevyzgų, net geriausio būdo vaikai tampa
chuliganais.

O gal ir geriau buvo, kol, pavyzdžiui, L. Karalius turistavo. Gal jis tei-
sus – parlamentarai pernelyg daug laiko praleidžia tvarkinguose Seimo
rūmuose? Beje, L. Karalius balsavo prieš akademinės Etikos kontrolieriaus
tarnybos įkūrimą. Jam veikiausiai atrodo, kad sąžinė žmogų pernelyg var-
žo.

Lrt.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žurnalistas, internetinio naujienų dienraš-
čio Bernardinai.lt vyr. redaktorius, religijotyrininkas.
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SELEMONAS PALTANAVIÇIUS

Dingęs gandras
Vis dažniau rytais išeinu kieman ar žvelgiu pro langą – gal jau sugrįžo

mūsų kiemo gandras. Tačiau jo vis nerandu – nei visą ankstų pavasarį, nei
gegužę... Tuščias jo lizdas styro virš kaimo lyg skaudi tuštuma, ir nežinia, ar
apskritai į jį besugrįš raudonkojis paukštis. Laiške apie gandrus vis klausia
giminės iš miesto, tačiau aš nežinau, ką jiems atsakyti...

Gandrų žvalgosi ir kaimynai. Jie taip pat priprato prie pavyzdingos
paukščių šeimos, rūpesčių kupinų vasarų ir nuolatinio kleketavimo. Kaipgi
bus kaimas be gandrų?

Vieną dieną iš kito kaimo galo atmina berniukėlis – taškydamas dumblus,
jo barškantis dviratukas pralekia pro mūsų kiemą. Matyt, neradęs, ko ieško-
jo, vaikas apsigręžia ir suka kieman.

– Dėde, ar tai jūs gandro laukiate? – uždusęs klausia jis.
– Mes... – prisipažįstu jam.
– Tai jis jau – yra!.. Dėde, jis ten – prie upelio, kur pievos išsiliejusios. Jau

trečia diena braido. Gal tik pabaidykime, ir jis atskris...
– Vargu... – purtau galvą, nes tuo netikiu.

– Parskris, tikrai, – gina savo sumanymą vai-
kas ir nuo manęs nenuleidžia akių. Aš suprantu
jį ir jo norą padėti, tačiau negaliu sutikti.

– Vargu, – sakau jam. – Mūsų namų gandras
jau ir pats būtų sugrįžęs. Šis, matyt, ne mūsiškis...

– Ne mūsiškis, ne jūsiškis... – staiga supyks-
ta berniukėlis ir sėdasi ant dviračio. – Jei taip, tai
jis pas jus niekada neatskris. Nereikia jums gan-
dro...

– Atskris, – sakau jam. – Kaipgi jis gali ne-
atskristi? Juk čia jo namai... Juk jis taip pat
turėjo mūsų pasiilgti.

Aš iki šiol tikiu, kad gandrai kada nors sugrįš
į savo lizdą, kad išblaškys jame sužėlusias žoles.
Manau, kad šios akimirkos laukia ne tik visas
kaimas, bet ir patys gandrai. 

Šeštadienį, spalio 9 d., Lakewood, New Jersey,  įvyko antroji Baltijos kraš-
tų susivienijimo šventė. Ją suruošė visų trijų Baltijos šalių atstovai. Šventėje
dalyvavo LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sa ra pinas su žmona
Vida, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciū nas su žmona Ale,
JAV LB New Jer sey apylinkės pirmininkė Rasa Mi liūtė.

Meninėje programoje dalyvavo  vi sų trijų tautų atstovai. Lietuviams at -
stovavo New Jersey lituanistinės mo kyklos ,,Lietuvėlė” mokinių cho ras, va -
dovaujamas Violetos Kundro tie nės. 

Northside College Preparatoru
High School ir Čikagos lituanistinės
mokyklos dešimtokė Viltė Baliutavi -
čiūtė jau seniai domisi lotynų kalba.
Ne kartą yra dalyvavusi Illinois vals -
tijos lotynų kalbos olimpiadose. 

Š. m. liepos 27 – rugpjūčio 1 die -
nomis North Dakota State Uni ver -
sity, Fargo, ND, vyko nacionalinė JAV
lotynų kalbos olimpiada, kurioje Illi -
nois komandos sudėtyje dalyvavo ir
Vil tė.

Kad patektum į šią olimpiadą,
rei kia laimėti savo valstijoje. Illinois
valstijos lotynų kalbos olimpiadoje
be mokyklos, kurioje mokosi Viltė,
da lyvavo Lyons Township, Barring -
ton ir kitų  mokyklų mokiniai.

Olimpiadoje mokiniai varžėsi sri-
tyse: ,,Tautinis kostiumas”, ,,Ora to -
rinis menas”, ,,Dailusis skai tymas”,
,,Nežinomo teksto skaitymas” ir t. t.
Joje gali dalyvauti ir įvairiausius pro-
jektus pateikę mokiniai.

Kad patektum į olimpiadą reikia
išlaikyti nemažai egzaminų – iš mi to -
logijos, istorijos (graikų ir ro mėnų),
gra matikos, literatūros. 

Nacionalinėje olimpiados lygoje
Illinois komandą kartu su Vilte atsto-
vavo Danny Washelesky ir Faique
Mo  quet (iš Northside College Prepa -
ratoru High School) ir Peter Chung iš
Barrington. 

Konkursas – ,,Certa men” – vyks -
ta trim lygiais, pradedant žemiausiu
ir baigiant aukščiausiu. Kiekvieno ly -
gio komandą sudaro 4  mokiniai. 

Illinois komanda nacionalinėje
olimpiadoje užėmė 2 vietą, į priekį
pra leidusi moksleivius iš Florida ir
tre čioje vietoje palikusi Texas mok-
sleivių komandą. Tai didelis Illinois
moksleivių laimėjimas – jie naciona -
linėje kalbų olimpiadoje pirmą kartą
pateko tarp laimėtojų. 

Sveikiname Viltę ir jos komandos
draugus su gražiu laimėjimu ir lin -
kime tolimesnių pergalių lotynų kal-
bos olimpiadose.

Laima Apanavičienė

Viltė Baliutavičiūtė su laimėtu lotynų
kalbos olim pia doje medaliu.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Lietuvaitė - Illinois komandos sudėtyje
dalyvavo nacionalinėje lotynų kalbos

olimpiadoje

Lituanistinės mokyklos
,,Lietuvėlė” mokinių koncertas

Gandras – Lietuvos nacio-
nalinis paukštis.

Skaitiniai

Jau antri metai Čikagos lituanistinėje mokykloje ruošiama ,,Laužo die-
na”. Ji vyksta Jaunimo centro didžiojoje salėje. Jos viduryje ,,sukraunamas”
laužas ir prie jo mokyklos mokiniai, pradedant pačiais mažiausiais ir baigiant
abitu rientais, šoka ir dainuoja. Programoje dalyvauja ir mokytojai. Smagu vi-
siems kartu ,,pasėdėti prie laužo”, padainuoti, pasiklausyti akordeono muzikos. 

Siūlau jauniesiems skaitytojams susipažinti su prozininko, fotografo ir
gamtosaugininko Selemono Paltanavičiaus kūryba. Lietuvos vaikams šio ra-
šytojo knygos puikiai žinomos. Jis yra apdovanotas specialiąja premija už
išradingai ir kūrybingai panaudotus tautosakos motyvus knygoje ,,,Velniukas
ir vieversiukas” (,,Žara”, 2005).

Susidomėjusiems pranešu, kad rašytojo knygelę ,,Aš – lietuvis” (,,Terra
Publica”, 2009) galite nusipirkti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 21 dol.  Prieš
per kant pra šome paskambinti admi nis tracijai tel. 773-585-9500. 

Redaktorė

,,Lietuvėlės” choras koncerto metu.                           Rimo Gedeikos nuotr.

Užsienio lietuvių vaikams – Žalgirio mūšiui
skirtas piešinių konkursas

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia piešinių konkursą „1410 –
Žalgirio mūšis”, kuriame kviečia dalyvauti 4–12 metų užsienio lietuvių vai-
kus. Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes: 4–7 metų ir  8–12 metų.

Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreide-
lėmis, pieštukais ir kt., formatas ne didesnis nei A3. Kiekvienas dalyvis gali
pateikti po vieną darbą.

Darbus prašome siųsti paštu iki 2010 m. lapkričio 30 d. adresu: Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui.
Konkursui „1410 – Žalgirio mūšis”, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius,
Lietuva

Laimėtojai bus apdovanoti Užsienio reikalų ministerijos atminimo dova-
nomis. Geriausi kūriniai bus rodomi ministerijos tinklalapyje  www.urm.lt. 

LR URM Užsienio lietuvių departamento info

Prie laužo ,,šildosi” mokyklos šeimininkai – dešimtokai.
Laimos Apanavičienės nuotr.
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KODÈL AŠ KASDIEN VERKIU?
1. Exodus lituanorum jau pa-

siekė 575,000! Tai yra 17 proc. lietu-
vių tautos. JAV tai būtų apie 50 mili-
jonų! O Vilnius nieko nedaro! 

2. Rusijoje dar gyvena apie
120,000 lietuvių. Kazachstane – apie
7,500. Jie nenori grįžti namo.

3. Jau ir Singapūre yra LB... O ko
gi tie lietuvaičiai ten ieško?

4. Islandijoje LB ruošia meno
parodą... Argi to reikia 325,000 islan-
diečių?

5. Per 20 laisvės metų vis dar nė-
ra didingo paminklo Lukiškių aikštė-
je... Paminklo partizanams, tremti-
niams, kaliniams!...

6. Nieko didingo per tuos 20 me-

tų nesukurta muzikų:  nei operos, nei
kantatos, nei simfonijos...

7. Jau 20 metų Lietuvą valdo
partijos, klanai, oligarchai... Eilinis
žmogus jaučiasi nereikalingas.

8. Lietuvos žiniasklaida mėgau-
jasi plėšimais, žudynėmis, vagystė-
mis. Eilinis pilietis – niekas.

9. Lietuvių kalbą vis labiau teršia
nereikalingi skoliniai.

10. Lietuvos studentai tūkstan-
čiais lekia mokslo semtis svetur. 76
procentai neketina sugrįžti...

Ergo: labai liūdna; aš verkiu.

Antanas Klimas
Rochester, NY

GABIJA STEPONÈNAITÈ

Loyola University Čikagoje Hank
vardo Katalikų intelektualinio pavel-
do centras (KIPC) įgyvendina trejus
metus truksiantį tarptautinį akade-
minį projektą „Demokratija, kultūra
ir katalikybė”, kuriame dalyvauja
mokslininkai ir edukologai iš JAV,
Lietuvos, Indonezijos ir Peru. Į 32 ži-
novų grupę pakviesti teisės, psicho-
logijos, ekonomikos, teologijos, poli-
tinių mokslų ir kitų sričių specialistai
bei mokslininkai, iš viso atstovaujan-
tys keturiolikai mokslo sričių.

„Mūsų projekto tikslas – pažvelg-
ti į kultūros, religijos ir demokratijos
ryšį bei įtaką visuomenės raidai. Be
to, mes siekiame stiprinti ryšius tarp
pasaulio jėzuitų universitetų ir ben-
druomenių. Mes taip pat norime plė-
toti bendradarbiavimą tarp išsivys-
čiusių ir besivystančių šalių, kad ga-
lėtume keistis naujausia moksline in-
formacija bei idėjomis”, – kalbėjo
KIPC direktorius, teologijos mokslų
daktaras Michael Schuck. 

Projekte dalyvaujantys moksli-
ninkai parengs mokslinius praneši-
mus, kartu aptars su projektu susiju-
sias problematikas ir turės galimybę
išgirsti bendradarbių iš užsienio vals-
tybių nuomones bei pasiūlymus. 

Mokslininkai ir švietėjai nagri-
nės demokratizacijos procesų įtaką
valstybių vidaus politikai, teisei,
švietimui, menui, bendravimui, šei-
mai, ekonomikai ir sveikatos apsau-
gai. Be to, bus nagrinėjama, kokią
įtaką demokratizacijos procesai turi
moterų, vaikų ir tautinių mažumų
gyvenimui. 

Vyks diskusijos apie religijos
įtaką politiniams procesams šalyse,
katalikybės ir islamo poveikį nau-
joms demokratinėms valstybėms.
Mokslininkai ir teologai kalbės apie

religijos vaidmenį švietime, tikėjimo
įtaką atkuriant nepriklausomas vals-
tybes, pasauliečių ir katalikų judėji-
mus bei politinį aktyvumą. 

Lietuvos praeitis domina
pasaulio mokslininkus

Projekto sumanytojai parinko ša-
lis, turinčias skirtingą istorinę, poli-
tinę ir ekonominę praeitį. Pavyzdžiui,
Indonezijos mokslininkai buvo pa-
kviesti, nes šioje šalyje dominuojanti
religija yra islamas, o katalikai su-
daro tikinčiųjų mažumą. Peru kata-
likai sudaro tikinčiųjų daugumą, ta-
čiau bažnyčia yra susiskaldžiusi: vie-
ną grupę sudaro aristokratai, kurie
istoriškai buvo žemvaldžiai ir demok-
ratizacijos priešininkai, o antrą –
įvairių kitų socialinių sluoksnių ats-
tovai. Lietuva buvo pasirinkta dėl jos
sovietinės patirties: komunistinės
okupacijos metais tikėjimas šalyje bu-
vo užgniaužtas. 

Pirmasis projekto dalyvių susiti-
kimas įvyko birželio mėnesį Loyola
University. Jo metu mokslininkai pri-
statė numatomų tyrimų kryptį ir te-
matiką. Jėzuitų kunigas Antanas
Saulaitis iš Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio lietuvių misijos Lemont (Illi-
nois valstija) drauge su Vilniaus aka-
deminės sielovados centro vadovu
kun. dr. Vidmantu Šimkūnu, SJ pris-
tatė lietuvių mokslininkų rengiamų
straipsnių temas. 

„Šis projektas Lietuvai aktualus
daugeliu atžvilgių. Jis atkreips aka-
deminės visuomenės ir žmonių,
besidominčių kultūra bei bažnyčia,
dėmesį į katalikiškos minties raidą ir
parodys, jog iš Vakarų mus pasie-
kianti katalikiška mintis nėra vien
neigiama arba konservatyvi. Turime
puikią galimybę pažvelgti į tikėjimą,
demokratiją ir kultūrą ne iš popu-
listinės, bet iš akademinės perspek-
tyvos” – sakė t. Saulaitis.

Jo nuomone, šis projektas taip
pat padės pažvelgti į Lietuvos bažny-
čią pasauliniame kontekste, kaip į
kultūrinį ir visuomeninį reiškinį, leis
įvertinti Lietuvos bažnyčios praeitį ir
jos įtaką šių dienų politinei ir kultū-
rinei veiklai. 

„Lietuvai taip pat būtinas naujas
požiūris į tikėjimą. Kadangi soviet-
mečiu tikėjimas buvo užgniaužtas,
dabar jis labiau rūpi vyresnio am-
žiaus žmonėms”, – kalbėjo t. Saulai-
tis. 

„Mūsų nuomone, būtinas šiuolai-
kinis požiūris į tikėjimą. Jis tikėjimą
atgaivina ir susieja su šiandienos pa-
saulio aktualijomis. Nors jis po tru-
putį skverbiasi į Lietuvą, platesnio ti-
kinčiųjų rato dar nepasiekė. Mes
stengiamės katalikybę pateikti naujo-
je šviesoje, kad ji taptų patraukli nau-
jajai studentų, mokslininkų ir tikin-

Į tarptautinį mokslinį tyrimą Čikagoje 
įtraukta ir Lietuva

čiųjų kartai”, – antrino Schuck.
2011 metais bus surengti trys ko-

liokviumai Vilniuje, Limoje ir Dža-
kartoje, kur mokslininkai pristatys
pradėtų tyrimų juodraščius. Visi pro-
jekto nariai susitiks tarptautinėje
konferencijoje Romoje 2012 metais.
Parašyti moksliniai straipsniai bus
išleisti specialioje antologijoje.

Jėzuitai lieka ištikimi tradicijai 

„Mes siekiame, kad šis projektas
taptų dialogu. Aš manau, kad mūsų
vaizduotė gali būti apribota mūsų gy-
venimo patirties ir aplinkybių, todėl
norime, kad projekto nariai pažvelg-
tų į aktualius klausimus naujame
kontekste ir padėtų greičiau bei kū-
rybiškiau ieškoti atsakymų”, – kal-
bėjo KIPC vadovas.

Loyola University Čikagoje 1870
metais įsteigė Jėzaus draugijos ben-
druomenė. Ši aukštoji mokykla iki
šių dienų išliko ištikima jėzuitų tradi-
cijoms: ji siekia prisidėti prie visuo-
menės raidos per švietimą, teisingu-
mą ir tikėjimą. Ir šį naująjį tarptau-

tinį projektą KIPC pasiūlė remdama-
sis vienu iš penkių kertinių jėzuitų
mokymo principų, teigiančių, kad vi-
sos pasaulio bendruomenės ir visi
žmonės yra susiję ir vienas nuo kito
priklausomi. 

Jėzaus vienuolių draugiją įkūrė
baskų karininkas Ignacas Lojola
(1491–1556), kilęs iš kilmingos bajo-
rų šeimos. Sveikdamas ligoninėje po
sunkaus sužeidimo mūšyje ir negau-
damas skaityti savo mėgiamų riterių
romanų, į rankas atsitiktinai paėmė
knygą apie šventųjų gyvenimus. Ji
pakeitė I. Lojolos gyvenimą. Pasvei-
kęs jis ėmėsi teologijos studijų ir vė-
liau įsteigė Jėzaus draugiją. Naujoji
vienuolių bendrija skyrėsi nuo kitų
tuo, kad artimai bendradarbiavo su
pasauliečiais, ėmėsi aktyvios apašta-
linės veiklos, išskirtinį dėmesį skyrė
švietimo ir mokslo sklaidai: jėzuitai
steigė mokyklas, kolegijas ir universi-
tetus.

Lietuvoje jėzuitai ėmė kurtis
1569 metais. Vyskupo V. Protasevi-
čiaus kvietimu į Vilnių atvyko pir-
mieji keturi vienuoliai, o jau 1579
metais buvo įsteigta Vilniaus akade-
mija, vėliau tapusi Vilniaus universi-
tetu. Per daugiau nei 400 metų jė-
zuitai Lietuvoje paliko ryškų pėdsa-
ką: jie įsteigė mokyklų, kolegijų, leido
knygas lietuvių kalba, Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje turėjo įta-
kos teatro ir muzikos raidai. 

Šias laikais Jėzaus draugija vie-
nija apie 20 tūkstančių narių. Lietu-
vos ir Latvijos jėzuitų provincija yra
viena mažiausių, ji priklauso Vidurio
Europos asistencijai, turinčiai 709
narius. Jėzuitai dirba įvairiose pasau-
lio mokyklose, universitetuose, para-
pijose, žiniasklaidoje, atlieka moksli-
nius tyrimus ir padeda skurstan-
tiems, o taip pat žmonėms, nuken-
tėjusiems nuo gamtos stichijų arba
karo.

Daugiau informacijos rasite ad-
resu:http://www.luc.edu/dccirp/in-
dex.shtml

Michael Schuck.

T. Antanas Saulaitis.

Regina Juchnevicius, gyvenanti Arlington Heights, IL, pratęsė
,,Draugo” prenumeratą dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu
atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Zenonas Sukys, gyvenantis Chicago, IL, pratęsdamas ,,Draugo”
prenumeratą paaukojo dienraščio leidybai paremti 50 dol. auką. Širdingai
ačiū už Jūsų paramą.

Beverly Shores Amerikos lietuvių klubas 2010 m. metinio susi-
rinkimo metu nusprendė ir toliau remti dienraštį ,,Draugas”. Laikraščio
leidybą klubas parėmė 50 dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame klubui už pa-
ramą.
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Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) – Su
Tar ptautiniu Vilniaus oro uostu
(TVOU) partnerystės sutartį pasira -
šiu si Vengrijos pigių skrydžių bendro -
vė ,,Wizz Air” užpildo pigių skrydžių
ni šą. Nuo kitų metų balandžio ,,Wizz
Air” keleivius iš sostinės į Europos
mies tus skraidins aštuoniomis kryp -
ti mis. Reguliariųjų skrydžių bendro -
vei ,,Star1 Airlines” maždaug prieš
sa vaitę iškelta bankroto byla. 

Trečiadienį Susisiekimo ministe -
ri joje surengtoje spaudos konferenci-
joje ,,Wizz Air” generalinis direkto-
rius Joseph Varadi pristatė bendro -
vės planuojamą veiklą Lietuvoje bei
plėt ros planus. 

,,Wizz Air” yra didžiausia pigių
skry džių bendrovė Vidurio ir Rytų
Eu ropoje. Įmonė keleivius iš 13 ba -
zių, įsikūrusių Lenkijoje, Vengrijoje,
Bul garijoje, Rumunijoje, Ukrainoje,
Če kijoje ir Serbijoje, skraidina į Eu ro -
pos šalis. 

Pasak bendrovės vadovo J. Va ra -
di Vilnius taps 14-ąja įmonės baze,
ku rioje numatomi 8-nių krypčių
skry džiai. ,,Tikimės, jog bendradar -
bia vimas su Tarptautiniu Vilniaus

oro uostu bus naudingas abiem pu -
sėms. Svarbiausia, kad vartotojų ke -
lio nės poreikiai būtų patenkinti. O
tai lems ir gerėjančias skrydžių pa -
slau gas bei prieinamas kainas”, –
spau dos konferencijoje sakė J. Varadi. 

Per pastaruosius 12 mėnesių
ben drovė ,,Wizz Air” į įvairias Eu ro -
pos šalis skraidino 9,3 mln. keleivių.
Nuo 2007 iki 2010 metų jų skaičius
ūg telėjo daugiau nei dvigubai (2007
m. siekė 4,2 mln.). 

Susisiekimo ministras Eligijus
Ma siulis tikisi, jog ,,Wizz Air” atėji-
mas į Lietuvos oro rinką teigiamai
pa veiks šalies ekonomiką bei turiz -
mą. 

,,Per šių metų devynis mėnesius
ša lyje veikiančiuose oro uostose
skrai dinamų keleivių skaičius pa di -
dėjo 1,1 mln., arba 9 proc., lyginant
su pernai metų tuo pačių laikotarpiu.
Skry džių skaičius taip pat ūgtelėjo 20
proc. Tikimės, jog naujos pigių skry-
džių bendrovės atėjimas į Lietuvos
avia cijos rinką padės šalies eko no mi -
kos augimui, padidins pas mus apsi -
lan  kančių užsienio turistų skaičių”, –
kal bėjo E. Masiulis.

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) –
Vy riausybė antradienį pasitarime
pri tarė ministro pirmininko su da ry -
tos darbo grupės išvadoms ir pa siū ly -
mams poeto ir rašytojo, Nobelio pre -
mijos laureato Czeslaw Milosz 100-ų -
jų gimimo metinių minėjimo prog ra -
mos projektui parengti. 

Seimas 2011-uosius yra pa skel -
bęs Cz. Milosz metais. Iš Lietuvos ki -
lu sio poeto jubiliejus yra įtrauktas į
UNESCO minimų datų sąrašą.

Darbo grupė išskyrė svarbiausias
mi nėjimo kryptis: minėjimo ren gi -
nius, leidybą, Cz. Milosz metų sklai -
dą, švietimo projektus, įamžinimo
pro jektus ir jas įgyvendinančius
pirmenybinius Cz. Milosz 100-ųjų gi -
mi mo metinių minėjimo projektus.

Cz. Milosz gimė 1911 m. birželio
30 d. Lietuvoje, Šeteniuose (Kėdainių
r.). Vilniuje mokėsi Žygimanto Au -
gus to gimnazijoje, 1934 m. Vilniaus
uni versitete baigė Teisės fakultetą.
1937 m. Cz. Milosz persikėlė į Var -
šuvą. Po karo dirbo diplomatinį dar -
bą Lenkijos atstovybėse New York ir
Washington. 1961 m. tapo University
of California, Berkeley, Slavų kalbos
ir literatūros katedros profesoriumi.
Nuo 1970 m. – natūralizuotas JAV pi -
lie tis. 1980 m. Cz. Milosz paskirta
No belio literatūros premija. Kritus
ge ležinei uždangai Cz. Milosz grįžo į
Len kiją, ne kartą lankėsi Lietuvoje.
Cz. Milosz mirė 2004 m. rugpjūčio 14
d., būdamas 93 metų, palaidotas Kro -
ku voje (Lenkija).

wwwwwwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss ....oooorrrrgggg

Vilnius, spalio 25 d.
(BNS/lrytas.lt) –  Į Lietuvą atvykęs
JAV kino režisierius Rick Goldsmith
ieško iš Lietuvos pra ėju sio amžiaus
pradžioje išvykusių se nelių gimtųjų
vietų.

„Mano tėvo tėvas, kurio aš nieka-
da nesutikau, nes jis mirė prieš man
gim stant, buvo iš Jonavos”, – sakė
šie met Oskarui nominuoto dokumen -
ti nio filmo „Pavojingiausias žmogus
Ame rikoje: Daniel Ellsberg ir Pen ta -
go no dokumentai” kūrėjas.

Žmogaus teisių kino festivalyje
„Ad Hoc: Nepatogus Kinas” savo fil -
mą pristatantis režisierius sakė anks -
čiau manęs, kad senelis – Lietuvos
žy das – buvo kilęs iš Kauno, todėl jo
gar bei savo kino kompaniją pavadino
„Kovno communications”, tačiau vė -
liau paaiškėjo, kad jis yra iš Kauno

gu bernijos.
„Mano tėtis sudarė šeimos medį

ir rado visus tuos giminaičius. Tokiu
bū du aš sužinojau šiek tiek daugiau
apie jį ir apie Jonavą”, – sakė R. Gold  -
smith.

Menininko motinos tėvai taip pat
yra kilę iš Lietuvos – Kupiškio ir Pan -
delio.

„Aš manau, kad iš dalies jie iš va -
žiavo iš Lietuvos dėl diskriminacijos
žy dų atžvilgiu. Aš peržiūrėjau tėvo
po pierius ir man atrodo, kad jo tėvas
sie kė nebūti paimtas į caro kariuo me -
nę. Manau, kad dėl to bėgo ir mano
mo tinos tėvas”, – pasakojo re ži sie -
rius.

R. Goldsmith tvirtino žinojęs nuo
vai kystės, kad yra kilęs iš Lietuvos,
ta čiau, kol jo tėvas nepradėjo domėtis
šei mos geneologiniu medžiu, perne-

Garsus JAV kino režisierius Lietuvoje 
ieško savo giminès šaknû

Kitâmet î Vilniû skraidys Vengrijos 
pigiû skrydžiû bendrovè ,,Wizz Air”

Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) – Sostinės Kalvarijų, Žalgirio ir Verkių gatvių
sankryžoje esančiame skvere trečiadienį iškilo paminklas kunigo disidento
Broniaus Laurinavičiaus atminimui. Skverą papuošė dailininko Antano
Kmieliausko rausvo granito skulptūra ,,Jėzus, nešantis kryžių” ant didžiulio
lauko riedulio, simbolizuojanti ėjimą į laisvę. Prieš 29 metus šioje judrioje
Vilniaus sankryžoje neaiškiomis aplinkybėmis žuvo vienas ryškiausių
okupuotos Lietuvos disidentų, Lietuvos Helsinkio grupės narys kunigas
Bronius Laurinavičius (1913–1981), sovietų laikais kovojęs už žodžio laisvę,
teisę į religinius įsitikinimus ir jų reiškimą, persekiotas sovietų specialiųjų
tarnybų. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Rengiamasi min∂ti poeto 
Cz. Milosz gimimo metines

Iš užsienio pensijas gaunantiems 
lietuviška pensija toliau mañès

Lietuva pagal sâlygas gerovei – 42 pasaulyje
Vilnius, spalio 26 d. (BNS) –

Lietuva pagal sąlygas gerovei nukrito
iš 40-tos į 42-ą vietą pasaulyje, pa ro -
dė bendrovės ,,Legatum” pa skelbtas
110 šalių vertinimo są rašas.

,,Legatum”, įvertinusi įvairiose
šalyse gerovę skatinančius veiksmus,
Lie tuvą geriausiai įvertino pagal gy -
ven tojų išsilavinimą (35 vieta) ir sau -
gią šalies aplinką (taip pat 35), taip
pat pagal gyventojų verslumą ir ga li -
my bes kurti verslą (39). Prasčiausiai
įvertintas šalies eko no mikos lygis

(79), asmeninė laisvė (70) ir socialinė
erdvė (49). Vy riau sy bės veikla įver -
tin ta 49-a, sveikatos ap saugos lygis –
38-a vieta.

Pirmoji vieta pasaulyje atiteko
Nor vegijai, antroji – Danijai, trečioji –
Suo mijai. Ketvirtoje ir penktoje vie -
to je liko Australija ir Naujoji Ze lan -
dija.

Estija vertinimo lentelėje užėmė
35-ą, Lat vi ja – 47-ą vietą. Prasčiausiai
sąlygos gy ventojų gerovei įvertintos
Zim  bab vėje.

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) –
Seimas patvirtino, kad pensijos ir to -
liau bus mažinamos visiems šalies gy -
ven tojams, kurie gaus ir užsienio val -
sty bių pensijas, o bendra pensijos su -
ma viršys 650 litų.

Seimas antradienį nepritarė
,,tvar kiečio” Algimanto Dumbravos
siū lymui nejungti Lietuvoje už dir b -
tos ir iš kitos užsienio valstybės, bet
ne ES narės, gaunamos pensijos.

Už A. Dumbravos pasiūlymą bal -
sa vo 41 parlamentaras, prieš – 14, su -
si laikė 45 Seimo nariai.

Parlamentaras piktinosi, kad val-
sty bė draudžia ne visus kitose ša ly se
studijuojančius asmenis, o pensijas
nori išskaičiuoti iš visų, neprik lau -
somai, kokioje šalyje jas užsidirbo.

,,Lietuvoje draudžiami tik tie
stu dentai, kurie studijuoja Europos
Są jungos valstybėse, tačiau ne drau -
džia mi studijuojantys ne šiai bendri-
jai priklausančiose valstybėse, o iš
pen sininkų, gaunančių pastarosiose
ša lyse išmokas, Lietuvoje norima iš -
skaičiuoti. Tai yra labai nekorektiška
vie nu atžvilgiu: kas naudinga valsty-

bei, tai mes pasiimame, o kas ne nau -
din ga, tarkim, drausti, tada mes ne -
draudžiame.”

Tuo tarpu Socialinių reikalų ir
dar bo komiteto pirmininkas Riman -
tas Jonas Dagys sakė, kad priėmus
pa taisą, ne iš ES šalių pensijas gau -
nan tys asmenys būtų privilegijuoja-
mi.

,,Pensininkai, gaunantys Rusijos
am basadoje mokamas pensijas, bus
pri vilegijuoti, palyginti su Europos
Są jungos šalių pensininkais. Darbas
So vietų Sąjungoje jau yra įskaičiuo-
tas į mūsų visų pensijų darbo stažą,
įver tinta jo vertė, ir mes visi jau esa -
me įvertinti, ką mes esame padarę
So vietų Sąjungoje”, – sakė komiteto
va dovas.

Dabar iš kelių šalių gaunamos
pen sijos yra sumuojamos ir jeigu jų
ben dra suma viršija 650 litų, pensija
ma žinama, net kai ji yra mažesnė nei
650 litų.

Valdžia yra numačiusi po ekono -
mi nio sunkmečio grąžinti sumažintą
se natvės pensijų dalį.

Londonas, spalio 25 d. (Tie -
sa.com) – Lapkričio 11 d. „The Lan -
gham London” viešbutyje London
ren giamas labdaros vakaras, kuriame
da lyvaus Alma ir Valdas Adamkai.
Po kylį rengia Lietuvos ambasada ir
Lie tuvos komercijos rūmai Jun gti nė -
je Karalystėje kartu su Almos Adam -
kie nės labdaros ir paramos fondu. Va -
ka re taip pat dalyvaus ambasadorius
Os karas Jusys bei kiti garbingi sve -
čiai, vyks labdaros loterija bei auk cio -

nas. Surinktos lėšos bus skirtos
Almos Adamkienės labdaros ir pa ra -
mos fondui, remiančiam Lietuvos
kai mo vaikus.

Renginį papuoš vienos pres ti žiš -
kiau sių Londono muzikos mokyklų
„Guildhall” 2010 metų Aukso me da -
lio konkurso laimėtojos Martynos
Jat kauskaitės bei vieno talen tin giau -
sių Lietuvos tenorų Edgaro Montvido
pasirodymai.

Labdaros vakare Londone dalyvaus Adamkai
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Jungtinių Tautų (JT) populiacijos
fondas. 100 mergaičių gimsta 110,6
berniukų. Ši tendencija jau matoma
penkerius metus iš eilės. JT įspėja,
kad minėtoji gimstamumo problema
vėliau gali sukelti rimtų socialinių
nesklandumų. 2009 metų gegužę
Vietnamo valdžia paviešino praneši-
mą, kad 2030 metais be žmonų Viet-
name gali likti beveik 3 mln. vyrų.

WASHINGTON, DC 
Kongreso rinkimams JAV dar

niekad iki šiol nebuvo išleista tiek
daug lėšų. Nauji skaičiavimai rodo,
kad kandidatai šiais metais savo
agitacinėms kampanijoms skyrė du
milijardus dolerių – keturis milijonus
kiekvienam laisvam Kongreso man-
datui. Išlaidų rekordas šį kartą pa-
siektas dėl ypač atkaklios rinkimų
kovos, kuri nulems abiejų Kongreso
rūmų valdymą. Opozicijoje esantys
respublikonai per lapkričio 2-ąją vyk-
siantį balsavimą nori atimti daugu-
mą Kongrese iš prezidento B. Obama
demokratų. Apklausos iš tiesų prog-
nozuoja aiškią respublikonų pergalę.

* * *
Buvęs Jungtinių Valstijų prezi-

dentas George W. Bush sutiko duoti
pirmąjį interviu po pasitraukimo iš
Baltųjų rūmų. Valandą truksiantis
interviu pasirodys eteryje lapkričio 8
dieną per NBC televiziją. Manoma,
kad pagrindinė interviu tema bus
,,svarbiausi politiniai ir asmeniniai
sprendimai”, kuriuos G. W. Bush pri-
ėmė būdamas JAV prezidentu. G. W.
Bush 2009 metų vasarį pasitraukė iš
prezidento posto ir grįžo gyventi į
rančą Texas. Jis įsitraukė į memuarų
rašymą ir beveik visai nesirodė viešu-
moje. 

MEKSIKAS
Meksikos prezidentas Felipe Cal-

deron pareiškė, kad JAV turi imtis
griežtesnių veiksmų, kad būtų suma-
žinta narkotikų paklausa, kuri kurs-
to smurtą Meksikoje, taip pat reikia
imtis konkrečių veiksmų, siekiant
sustabdyti nelegalią ginklų kontra-
bandą į Meksiką iš JAV. 2006 metais
Meksikoje per smurto išpuolius, susi-
jusius su prekyba narkotikais, žuvo
per 28 tūkst. žmonių. F. Calderon kar-
tu su kitais regiono vadovais taip pat
ragina California valstijos rinkėjus
atmesti siūlymą legalizuoti mari-
huaną jų valstijoje.  

Pasaulio naujienos

PRAHA
Čekų dramaturgas ir buvęs Čeki -

jos prezidentas Vaclav Havel antra-
die nį už savo pjeses ir esė pelnė šių
metų tarptautinę Franz Kafka litera-
tūros premiją. V. Havel tapo dešim-
tuoju F. Kafka premijos laureatu ir
atsiims 10 tūkst. JAV dolerių čekį.
,,Vaclav Havel atliko didžiulį darbą
literatūroje ir dramaturgijoje... kuris
daugeliu atžvilgių veikia čekų, Euro-
pos ir pasaulio literatūrą”, – sakoma
spaudos pranešime. Anksčiau F. Kaf-
ka premijos laureatais yra tapę Phi-
lip Roth, Harold Pinter, Haruki Mu-
rakami, Yves Bonnefoy ir Ivan Klima
bei Arnošt Lustig.

ATĖNAI 
Europos Sąjunga (ES) pirmą

kartą siunčia pasieniečius saugoti
Graikijos sieną su užduotimi užkirsti
kelią nelegalių migrantų srautui iš
gretimos Turkijos. Dauguma šių ne-
legalių migrantų, kaip manoma, yra
afganai. ES vykdomosios institucijos
– Europos Komisijos pareiškime pa-
žymima, kad nelegalių migrantų,
kurie skverbiasi į Graikijos teritoriją,
srautas ,,pasiekė nerimą keliančias
proporcijas”. Šių metų pirmojoje
pusėje, Graikijos pareigūnų duome-
nimis, šalies sieną nelegaliai kirto 45
tūkst. žmonių.

ISLAMABADAS
Pakistano federalinių tyrimų

agentūra, tirianti buvusios šalies
ministrės pirmininkės Benazir Bhu-
to nužudymą, padarė išvadą, kad su
nusikaltimu susijusi ,,Tehrik-i-Tali-
ban” teroristinė grupuotė. Skelbia-
ma, kad tyrimo išvados kovos su te-
rorizmu teismui bus perduotos  spa-
lio 30 dieną. Jau sulaikyti penki mi-
nėtos teroristų organizacijos nariai.
Jungtinės Tautos (JT) teigia, kad
kaltinimų dėl nusikaltimo suverti-
mas ,,Tehrik-i-Taliban” teroristinei
grupuotei, dar nebaigus tyrimo, ver-
čia abejoti paties tyrimo skaidrumu.

TAIBĖJUS
Vietname gimsta žymiai daugiau

berniukų nei mergaičių, nerimauja

EUROPA

AZIJA

Indonezijoje daugèja cunamio aukû

ŠIAURĖS AMERIKA

JAV

Maskva, spalio 27 d. (,,Reuters”/
BNS) – Rusijos premjeras Vladimir
Putin antradienį pasveikino Sovietų
Sąjungos disidento Aleksandr Solže-
nicyn romano ,,Gulago archipelagas”
moksleiviams pritaikytos sutrumpin-
tos versijos išleidimą, vadindamas šią
knygą privalomais skaitiniais.

Romanas, kuriame vaizduojami
diktatoriaus J. Stalino įkurtose darbo
stovyklose A. Solženicyn patirti ken-
tėjimai, buvo slaptai parašytas So-
vietų Sąjungoje ir pirmąkart išspaus-
dintas trimis tomais Paryžiuje 1973–
1978 metais. Sovietų Sąjungoje ši
knyga buvo uždrausta.

,,Ši knyga labai reikalinga”, – V.
Putin sakė A. Solženicyn našlei Ru-
sijos valstybinės televizijos parody-
tame reportaže. Šis komentaras buvo
labai neįprastas buvusiam KGB pa-
reigūnui, kuris gyrė J. Staliną, paver-
tusį Sovietų Sąjungą galinga indus-
trine valstybe.

Natalija Solženicyna, netekusi

vyro prieš dvejus metus, paruošė su-
trumpintą ,,Gulago archipelago” va-
riantą Rusijos mokykloms, palikusi
tik apie ketvirtadalį originalaus tek-
sto.

Pasak Rusijos valstybinės žinias-
klaidos, ši knyga bus įtraukta į pri-
valomų skaitinių sąrašą 16–17 metų
moksleiviams.

Šis veikalas, kuriuo rašytojas
norėjo pagerbti milijonų žmonių,
,,sutrintų į lagerių dulkes”, atminimą
ir atskleidė tamsiausias stalinistinio
režimo paslaptis, suvaidino didžiulį
vaidmenį daugelio žmonių gyvenime
Sovietų Sąjungoje.

Vakaruose jo išspausdinimas pri-
lygo ,,dinamito sprogimui” – Gulago
,,portretas” labai smarkiai paveikė
įvykių stalininėje Sovietų Sąjungoje
suvokimą Vakaruose, sudavęs para-
lyžiuojamą smūgį SSRS autoritetui.

A. Solženicyn 1970 metais lai-
mėjo Nobelio literatūros premiją už
indėlį į pasaulinę literatūrą. Premijos
skyrimas sukėlė naują persekiojimų
bei išpuolių bangą prieš rašytoją,
kuris atskleidė pasibaisėtiną tiesą
apie Sovietų Sąjungos koncentracijos
stovyklas.

1974 metais iš rašytojo komunis-
tinė valdžia atėmė SSRS pilietybę, ir
jis buvo išsiųstas į užsienį.

Rusijos žmogaus teisių aktyvistai
reiškė nerimą dėl kai kurių parei-
gūnų mėginimo menkinti J. Stalino
epochos žiaurumus ir šlovinti jo pa-
siekimus. Ši tendencija buvo ypač pa-
stebima, kai V. Putin buvo Rusijos
prezidentas 2000–2008 metais.

Pernai aktyvistai ir Vakarų šalių
diplomatai pasmerkė naują istorijos
vadovėlį Rusijos moksleiviams, para-
šytą padedant vienam valdančiajai
,,Vieningosios Rusijos” partijai prik-
lausančiam istorikui. Šiame vadovė-
lyje minimos J. Stalino laikų represi-
jos, tačiau diktatorius vaizduojamas
geru valstybės valdytoju.

,,Gulago archipelagas” – privalom�
skaitiniû knyga Rusijoje

Padangas, Indonezija, spalio
27 d. (AP/BNS) – Indonezijos gelbėji-
mo tarnybų pareigūnai pranešė, kad
šalies pakrantėms smogusio cunamio
aukų padaugėjo iki 154.

Pirmadienį įvykęs 7,7 balo žemės
drebėjimas, kurio židinys buvo 20 ki-
lometrų gylyje po vandenyno dugnu,
sukėlė apie trijų metrų aukščio cuna-
mio bangą, kuri užgriuvo kelias ato-
kias salas.

Gelbėtojams mėginant pasiekti
labiausiai nukentėjusius kaimus,
pranešimų apie sugriovimus ir aukas
pradedama gauti tik dabar.

Vakarų Sumatros provincijos sti-
chinių nelaimių valdymo centro va-
dovas Harmensyah trečiadienį nuro-
dė, kad per cunamį žuvusių žmonių
padaugėjo, o dar per 400 gyventojų
laikomi dingę be žinios.

Indonezijoje cunamio aukų skaičius padidėjo iki 154 žmonių, dar daugiau
kaip 400 laikomi dingusiais be žinios. EPA nuotr.
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Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Dar ne taip seniai vos ne kiek-
viename sode buvo galima pamatyti
juodavaisių aronijų (aronia melano-
carpa, angl. chokeberries) krūmų.
Prieš 20–30 metų tai buvo ypač popu-
liarūs uogakrūmiai. Dabar ši ,,mada”
kiek atslūgo, nes atsirado daug kitų
uogų ir vaisių atvežamų iš šiltų kraš-
tų. Gaila, nes tai augalai, kurie tikrai
nusipelno būti mylimi.

Sodų puošmena

Aronijų tėvynė – Šiaurės Ame-
rika. Čia jų auga apie 15 laukinių rū-
šių. O po visą pasaulį išplitusios aro-
nijos dabar auginamos kaip vaiskrū-
miai, dekoratyviniai ir vaistiniai
augalai. Šie vaiskrūmiai būna gražūs
ištisus metus: pavasarį – nusagstyti
baltais arba rožiniais žiedais, vasarą
– besipuikuojantys blizgančiais tam-
siai žaliais, kiaušinio formos lapais ir
raudonuojančiomis uogų kekėmis,
rudenį jie subrandina dekoratyvius
juodus vaisius. Juodavaisių aronijų
vaisių kekės labai panašios į papras-
tųjų šermukšnių, todėl neretai aroni-
ja vadinama juoduoju šermukšniu.
Tuoj pat nuskintos jos nėra skanios –
per rūgščios. Uogos prinoksta rug-
pjūtį – rugsėjį, ilgai nekrinta ir išlieka
sveikos.

Į Europą aronijos buvo atvežtos
XVIII amžiaus pradžioje ir beveik iš
karto buvo pradėtos gausiai auginti
soduose bei parkuose. Aronijos yra
itin derlingos, neįnoringos ir beveik
neserga jokiomis ligomis. Galbūt to-
dėl jos taip greitai buvo pamėgtos ir
imtos auginti kaip sodo uogakrūmiai.

Dėl naudos sutaria ir indėnai, 
ir dietologai

Pats aronijos pavadinimas sako,
kad tai naudingas augalas. Jis yra ki-
lęs iš graikų kalbos žodžio aros, reiš-
kiančio ,,pagalba”, ,,nauda”.

Aronijų vaisiuose yra 74–83 proc.
vandens, 6,2–10,8 proc. cukraus,
07–1,3 proc. organinių rūgščių,
0,63–0,75 proc. pektininių medžiagų.
Ypač gausu labai naudingo žmogaus
organizmui vitamino P (bioflavonoi-
dų). Šio vitamino aronijose yra 2 kar-
tus daugiau negu juoduosiuose ser-
bentuose ir net 20 kartų daugiau nei
obuoliuose bei apelsinuose. Lietuvoje
nėra nė vieno kultūrinio augalo, ku-
ris turėtų daugiau bioflavonoidų ne-
gu aronijos. Šios medžiagos stiprina
kraujagyslių sieneles, skatina oksida-
cijos procesus audiniuose, reguliuoja
skydliaukės veiklą. 

Aronijose yra kitų biologiškai ak-
tyvių medžiagų: karoteno, vitaminų
B1, B2, B6, C, E, K, PP. Nemažai ir
mikroelementų: kobalto, boro, molib-
deno, vario, fluoro. Aronijų vaisių
minkštime yra mangano ir geležies, o
jodo – 2–3 kartus daugiau negu kituo-
se vaisiuose ir uogose. Aronijose yra
ir su vėžiu kovojančių antioksidantų.

Būtent dėl visų šių vertingų sa-
vybių britų dietologai aronijas pava-
dino vienomis iš naudingiausių uogų

pasaulyje. Na, o Amerikos indėnai
nuo seno laiko aronijas pačiu geriau-
siu afrodiziaku. Beje, Šiaurės Ame-
rikoje aronijos buvo naudojamos dar
gerokai iki baltųjų žmonių pasirody-
mo. Dakotų ir delavarų gentys aroni-
jomis gydydavo nudegimus, iš aronijų
gamino miltus.

Nauda ir pavojai

Gydomųjų savybių turi tiek švie-
žios, tiek džiovintos aronijos, jų žie-
dai ir šaknys. Aronijų vaisius ir jų
sultis siūloma vartoti kaip profilak-
tinę priemonę sergant hipertonija ir
ateroskleroze. Aronijos naudojamos
gydant širdies ir kraujagyslių ligas,
diabetą, mažakraujystę, hemorojų,
skydliaukės, inkstų, kepenų, tulžies
pūsles ligas.

Aterosklerozei gydyti aronijos
sutrinamos su cukrumi ir jų valgoma
po šaukštą 3 kartus per dieną.

Kraujospūdžiui mažinti labai tin-
ka aronijų antpilas: į termosą sube-
riama 2 šaukštai aronijų, užpilama 2
puodukais verdančio vandens ir pa-

laikoma per naktį. Kitą dieną pata-
riama šį užpilą išgerti per du kartus.

Sergantiesiems cukriniu diabetu
patariama ruošti džiovintų uogų
ištraukų: šaukštą džiovintų aronijų
reikia sutrinti trintuvu ir užpilti puo-
duku verdančio vandens, po pusva-
landžio nukošti ir gerti po 1/4 puo-
duko 2–3 kartus per dieną prieš valgį.

Tačiau nevertėtų pamiršti, kad
aronijose labai daug kraujo krešumą
didinančių medžiagų. Todėl tiems,
kurių padidėjęs kraujo krešumas ar
sergantiesiems tromboflebitu, aroni-
jų vartoti nepatariama. Taip pat aro-
nijų negali vartoti žmonės, sergantys
skrandžio ar dvylikapirštės žarnos
opalige, besiskundžiantys padidėju-
siu skrandžio sulčių rūgštingumu.

Į žiemos slėptuvę

Nėra nieko geriau už namuose
pagamintus kompotus, uogienes ir
kitas gėrybes. Aronijos žiemos slėptu-

vėje gali užimti tikrai garbingą vietą.
Aronijų uogas galima džiovinti, iš jų
gaminamos uogienės, gaminamos
sultys, sirupai, džemai, likeriai,
trauktinės, vynai. Šios uogos nėra
itin kvapios ir ryškaus skonio, todėl
ruošiant žiemos atsargas patariama
jas maišyti su rūgščiais vaisiais bei
uogomis. Todėl aronijos dažniausiai
naudojamos nespalvingų uogų ar vai-
sių sultims ir vynams nuspalvinti.

Konservuojant aronijas, nuska-
bomi koteliai, vaisiai 2–3 kartus per-
plaunami šaltu vandeniu dubenyje, o
paskui – tekančio vandens srove
kiaurasamtyje.

Su cukrumi sutrintos aronijos iš-
laiko savo vertingąsias savybes, o
aronijos, išmirkusios cukruje, yra
išties gardus ir naudingas desertas,
nepagailėkite 2 sv. uogų ir 3 sv. cuk-
raus, leiskite uogoms pastovėti, kol
išsiskirs sultys, ir žiemą turėsite pui-
kų skanėstą. Skanūs ir naudingi aro-
nijų kompotai, marmeladai, tyrės su
obuoliais.

Iš aronijų galima pasigaminti
acto, išsiskiriančio ne tik nuostabia
rubinų spalva, bet ir pikantišku sko-
niu. Patiekalai su šiuo actu – labai
originalūs. Norėdami pasigaminti
aronijų acto, lygiomis dalimis sumai-
šykite sutrintų uogų ir verdančio
vandens. Į 4 puodelių tokio mišinio
reikės 2 šaukštų cukraus, pusės pake-
lio mielių ir kelių riekelių sudžiūvu-
sios juodos duonos. Viskas paliekama
rūgti šiltoje temperatūroje 10 dienų.
Tada skystis perkošiamas ir dar pa-
pildomai pridedama cukraus (4 puo-
dukams skysčio po 2 šaukštus). Po
dviejų mėnesių actą atsargiai supils-
tykite į butelius, kad nepatektų
nuosėdų.

Žinoma, pats seniausias ir pati-
kimiausias konservavimo būdas yra
džiovinimas. Džiūdami maisto pro-
duktai netenka 75–90 proc. drėgmės.
Taip susidaro nepalankios sąlygos
daugintis mikroorganizmams. Džio-
vintos aronijos – ne išimtis. Tačiau
prieš džiovinant šias uogas reikia
pavirinti vandenyje, o išdžiovintos
aronijos puikiai tinka kisieliui, kom-
potui, arbatai virti.

ŽIEMĄ SU ARONIJOMIS 
SKANU IR SVEIKA

Pudingas su aronijomis

Reikės: 1 batono, 4 kiaušinių, 1
puoduko pieno, 2 puodukų aronijų, 2
puodukų cukraus, 1 citrinos, sviesto,
2 šaukštų džiūvėsėlių.

Batono gabalėlius užpilkite pieno
ir kiaušinių plakiniu. Aronijas užpil-
kite cukrumi, sudėkite sutarkuotą
(be žievelės) citriną ir išmaišykite. Į

sviestu pateptą ir džiūvėsėliais pa-
barstytą kepimo formą sluoksniais
sudėkite išmirkusius batono gabalė-
lius ir uogų masę. Viršutinis turi būti
batono sluoksnis. Jį užpilkite likusiu
pieno ir kiaušinių plakiniu. Kepkite
apie 30 minučių 375° F temperatūros
orkaitėje.

Aronijų uogienė su obuoliais

Reikės: 2 sv. aronijų, 1 sv. obuo-
lių, 3 sv. cukraus, 2 puodukų van-
dens.

Obuolius supjaustykite skiltelė-
mis, sumaišykite su aronijomis ir
užpilkite karštu sirupu. Pavirinkite 5
minutes ir palikite 12 valandų. Antrą
kartą virkite, kol uogienė ims tirštėti.
Karštą uogienę supilstykite į stik-
lainius ir sandariai uždarykite.

Aronijų ir obuolių tyrė

Reikės: 1/2 sv. aronijų, 1 sv.
obuolių, 1,5 puoduko cukraus.

Aronijas perrinkite, nuplaukite
ir 5 minutes pavirinkite vandenyje.
Tuomet išgriebkite, suberkite į sietą
ir leiskite vandeniui nuvarvėti. Nu-
sausintas uogas sutrinkite, o obuo-
lius sutarkuokite. Viską sumaišykite
su cukrumi, pakaitinkite iki 250° F ir
supilkite į stiklainius.

Aronijų ir obuolių kompotas

Reikės: 1 sv. aronijų, 2 sv. rūgš-
čių obuolių, citrinų rūgšties. Siru -
pui: 4 puodelių vandens, 1,5 sv. cuk -
raus.

Nuluptus obuolius supjaustykite
skiltelėmis ir, užpylę citrinų rūgštimi
parūgštintu vandeniu, palaikykite 3
minutes. Paruoškite sirupą: karš-
tame vandenyje ištirpinkite cukrų ir
virkite apie 5 minutes, nugraibykite
pu tas. Obuolių skilteles ir nuplautas
aro nijas sudėkite į stiklainius ir už-
pil kite karštu sirupu. Pridenkite stik-
lai nius dangteliais ir pakaitinkite 20
mi nučių. Tuomet sandariai uždary-
ki te.

Džiovintos aronijos

Aronijas nuplaukite ir 2–3 mi-
nutes virkite vandenyje. Tada nedels-
dami uogas atvėsinkite šaltame van-
denyje, nusausinkite ir įdėkite į
orkaitę. Džiovinkite vos tik žemiau-
sioje temperatūroje. 

Aronijų kompotas su slyvomis

Reikės: 1,5 sv. aronijų, 2 sv. sly-
vų. Sirupui: 4 puodelių vandens, 1,5
puodelio cukraus, 3–4 gvazdikėliai.

Paruoškite sirupą: karštame van-
denyje ištirpinkite cukrų, įmeskite
gvazdikėlius ir virinkite apie 5 minu-
tes nugraibydami putas. Nuplautas ir
nusausintas aronijas bei slyvas su-
dėkite į stiklainius ir užpilkite karštu
sirupu. Dangteliais pridengtus stik-
lainius kaitinkite verdančiame van-
denyje apie 15 minučių (priklausomai
nuo stiklainių talpos).

Patarimai

Širdies ir kraujagyslių ligoms gy-
dyti patariama gerti aronijų sultis
arba užplikyti aronijų miltelius. To-
kius produktus galima gauti sveiko
maisto parduotuvėse arba vitaminų
parduotuvėse. Parduotuvėse esama ir
aronijų gėrimų, bet gėrimai visada
turi daugiau visokių nereikalingų
priemaišų.

Pagal 
Rimą Marcinkevičienę
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 26

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

SIÙLO DARBÂ

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

Reikalingas žmogus dirbti
ofise. Privalo laisvai kalbėti

angliškai. 
Tel. 708-906-3041

Prieš dvejus metus Čikagos Maž-
lietuvių draugija Amerikoje buvo pa-
kvietus mane surengti parodą Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont. Važia-
vau ten šiek tiek kaip į kitą planetą, o
atsidūriau tarp draugų ir pažįstamų.
Lietuviški restoranai, parduotuvės,
viskas sava, viskas girdėta. Trumpai
svečiuojantis anglų kalba kaip ir
nereikalinga... Kitais metais vėl at-
vykęs su paroda Čikagoje jaučiausi
jau kaip senbuvis. 

Pasaulis sparčiai mažėja. Per
kelias valandas galima atsidurti kito-
je šalyje. Per parą kitame, net ir labai
nutolusiame žemyne. Ir tik keliau-
damas jachta pajunti, kad mūsų žemė
ne tokia jau ir maža, pradedi suprasti
tuos, kurie prieš 150 metų paliko na-
mus ir išplaukė ieškoti laimės už
jūrų, marių, vandenynų. Mums, už-
augusiems už ,,geležinės uždangos”,
tai labiausiai matyti. 

Kiekvienas žmogus gimsta ir
auga tam tikroje aplinkoje, kurią jis
vėliau pradeda suvokti kaip Tėvynę.
Tai nėra itin dideli išoriniai veiksniai,
formuojantys tautą ar valstybę. Au-
gantį žmogų pirmiausiai veikia jį
supantys namai, šeima, draugai, kai-
mynai, jo gyvenamosios vietos archi-
tektūra, visa aplinkos estetika, netgi
gamta. Visa tai galima pavadinti
Tėvynės sąmonės formavimusi. Šioje
aplinkoje jis visada jausis saugiai.
Kaip rašė vienas pažįstamas, Rostoko
miesto evangelikų kunigas, Tėvynė –
tai ne vėliavos, simboliai ir net ne
pats gimtasis miestas ar valstybė.
Tėvynė yra kur kas subtilesnė sąvo-
ka, jausmas, kurį tik vėliau žmogus
pradeda suvokti, kaip būtiną savosios
egzistencijos terpę. Todėl visos išei-
vių kolonijos taip panašios į ,,origi-
nalus”. Žmonėms norisi būti įprasto-
je aplinkoje, bent jau laisvalaikiu. 

Žinomas žydų kilmės vokiečių
filosofas Marcel Reich-Ranicki yra
pasakęs, kad po visą pasaulį išsi-
barstę žydai Bibliją naudoja kaip
nešiojamą tėvynę. Tai irgi būdas iš-
saugoti savo tapatybę, ir kaip mato-
me, labai stiprus. 

Jau kiek mažai tų lietuvių Cape
Town, bet ir čia atsirado pažįstamų,
su kuriais prieš kažkiek laiko teko
matytis Vilniuje. Čia gyvenantis Ri-
čardas Šimkus  – mano dukters krikš-
tamotės senas bičiulis... Susitikome,
lyg būtume seni draugai. Matėsi, kad
mūsų jachta jiems visiems it koks
tiltas tarp Lietuvos ir naujos, laikino-
sios Tėvynės. Būtent laikinosios. Nes
kadaise egzistavusios kliūtys dingo ir
dabar, pasikeitus sąlygoms, žmogus
visuomet gali sugrįžti. 

Romanas Borisovas 
III įgulos narys

2008-12-14
Buriavimas prasidėjo: 

audros grožis, jėga ir didybė

„Neslėpsiu, kad kai buvo su-
mąstytas šis projektas, rinkausi tarp
dviejų etapų, kuriuose norėčiau daly-
vauti: Horno rago aplenkimas arba
Indijos vandenyno perplaukimas ties
kaukiančiom keturiasdešimtosiomis.
Pasirinkau pastarąjį, nes tikimybė
pakliūti į audrą čia buvo didesnė”, –
sako trečiosios „Ambersail” įgulos
narys Paulius Kovas. 

Tie, kas domisi „Ambersail” plau-

kimu, tikriausiai jau matė per TV3
rodytą siužetą apie audrą. Tačiau kad
ir kaip stengiausi, manau, nepavyko
perteikti audros grožio, jėgos ir didy-
bės. Įgulos namiškių atsiliepimai bu-
vo užjaučiantys... Todėl dabar paban-
dysiu ją aprašyti žodžiais, gal pavyks. 

Beje, filmuodamas taip sušlapau
visus tris drabužių sluoksnius, jog
galvojau, kad iki kelionės pabaigos
tikrai neišdžiūsiu. Bet pagarba bu-
riuotojų rūbų kūrėjams: visi rūbai po
kelių parų buvo sausutėliai be ypa-
tingų džiovinimo pastangų. Pirmi du
sluoksniai išdžiūvo ant kūno, o „štur-
muotę” prapūtė ir išdžiovino vėjas.
Tik botuose kojos dar maišeliuose,
bet šiandien pasirodžiusi saulė ir iš jų
ištrauks vandenį, palikdama baltuoti
storą druskos sluoksnį, kuris vaka-
rop, sudrėkus orui, visą drėgmę trau-
kia į save ir įmirkusios rūbų vietos
tampa lipnios nuo sūrymo. 

Bet grįžkime prie audros. Pra-
plaukus Šv. Pauliaus salą ir įveikus
pusę kelio, jachta pakliuvo į besifor-
muojančio ciklono centrą. Už mūsų
dar migloje tolo sala, o priekyje ir šo-
nuose kaupėsi audros debesys, kurie
netrukus nušvietė vakarėjantį dangų
žaibais. Artėjant audrai apima tokie
keisti dvilypiai jausmai: nerimo – ar
pavyks viską susitvarkyti, ir troški-
mo – kokia Ji bus šį kartą, nes Jos juk
tiek laukei ir geidei. 

Vėjas laikėsi apie 20 mazgų ir
buvo mums palankus, todėl burių nu-
tarėme dar nerifuoti ir palaukti.
Temstant iš debesų išlindo mėnulio
pilnatis, sužibo kelios žvaigždės ir
pro horizontą slenkantys juodi debe-
sys, laikas nuo laiko perskrodžiami
žaibų, atrodė dar pemėkliškiau. Vaiz-
das nepakartojamas: jachta šniokš-
dama skrodžia mėnulio tako nušvies-
tas bangų keteras. Baigiantis kapi-
toniškai vachtai (prieš vidurnaktį)
mažinam burių plotą: rifuojame gro-
tą, ir keičiame stakselį. Ir netrukus iš
tikrųjų pūsteli. Vėjo greitis pašoka 10
mazgų per 10 minutę, o per pusva-
landį pasiekia ir visus 40 mazgų.
Naktinę vachtą iš manęs perima Al-
gis ir vairo niekam neatiduoda 6 va-
landas! Antrą valandą nakties vėjui
sustiprėjus iki 50 mazgų (ko, beje,
prognozė nežadėjo) nuleidžiame stak-
selį ir imame 3 groto rifą. Vėjas jau
kaukia ir sunku susikalbėti. Ant bako
(priekyje) dirbančių komandas turi
pakartoti vidury esantis įgulos narys.
Prapliumpa liūtis ir vandens lašai
nešami horizontaliai, skaudžiai kerta
į veidą. Audra pradeda rodyti savo
charakterį. Plačiau aprašysime savo
naktinius potyrius kitame rašinyje, o
aš galiu pasakyti, kad tą naktį, kaip,
manau, ir dauguma įgulos narių, ne-
miegojau, klausydamas įvairiausių,
nepakartojamų garsų: kaip audra
kalbėjosi su laivu, kaip Ji kaukė ir
draskėsi, o jis vaitojo ir girgždėjo. 

Išaušo rytas ir mes vėl perėmėme
vachtą, žinodami, kad naktį prietai-
sai rodė 63 mazgų vėjo greitį. Bangos
buvo įspūdingos 7–8 metrų aukščio
(kai kurie įgulos nariai mano, kad ir
12 metrų bangų pasitaikydavo) – tik-
ri linksmieji kalneliai! Vėjas nesilpo,
mūsų kryptis buvo palanki glisavi-
mui (slydimui nuo bangos), ką mes su
malonumu ir darėme. Aišku, visus
greičius sumušė kapitonas Tauras,
pasiekęs 30 mazgų greitį. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Kas penktas
amerikietis pakeičia gyvenamąją vie-
tą, sekdamas paskui darbo vietą.
Judrumas ten kur kas didesnis nei
Europoje. Žinoma, judrumo negalime
vertinti vienareikšmiškai. Europoje
žmonės gal ir nejudės taip, kaip Ame-
rikoje, tačiau tikrai tas procesas taps
aktyvesnis. Vis dėlto pusiausvyrą
būtina išlaikyti. Judėjimas neturi bū-
ti toks didelis, kad pažeistų bendruo-
menių gyvybingumą.

– Jums teko nemažai dirbti
Gruzijoje. Kokia padėtis šioje
šalyje?

– Tikslių skaičiavimų nėra, ta-
čiau ten manoma, kad iš Gruzijos į
užsienį yra išvykęs penktadalis gy-
ventojų. Jei skaičiuotume, kad gru-
zinų yra apie penki milijonai, tai
užsienyje – maždaug milijonas šalies
gyventojų. Gruzinai vyksta daugiau-
sia į Pietų Europą – Graikiją, Italiją,
taip pat Vokietiją, JAV. Tik jie neturi
tokios prabangos, kokią būdami
Europos Sąjungos nariai turi lietuvi-
ai – dirbti ir gyventi užsienyje legali-
ai. Jei dabar atsivertų sienos, gruzinų
išvyktų dar daugiau. Bandymai Lie-
tuvai pritaikyti pasaulio čempionės
vardą ne tik savižudybių, bet ir emi-
gracijos srityje, švelniai tariant, nėra
visiškai tikslūs. Yra daugybė tautų ir
valstybių, kur emigracija kur kas
didesnė. Tarp tokių gali būti minima

Moldova. Žinoma, lyginti ir džiaugtis
nėra prasmės, bet mastas kitose šaly-
se yra gerokai didesnis. Žmonių, emi-
gravusių iš minimų šalių, padėtis irgi
blogesnė. Lietuvių padėtis užsienyje
visiškai kitokia, jų teisės geriau gi-
namos. Beje, šiuo klausimu Lietuvos
valstybė gali nuveikti kur kas dau-
giau.

– Ar emigracijos klausimu
nėra pučiamas pernelyg didelis
burbulas, dirbtinai keliama pa-
nika?

– Kaip ir daugeliu kitų klausimų,
dažnai trūksta patikimų duomenų,
kurie parodytų problemos mastą.
Dažnai būtų prasmingiau kalbėti
skaičių kalba, vertinti dinamiką, ly-
ginti kontekstą. Problemų padidini-
mas Lietuvoje, deja, labai ryškus.
Kritikos per daug, konstruktyvumo
per mažai. Bet kokio reiškinio aptari-
mas prasideda nuo absoliučios kri-
tikos. Tai būdinga ir politikams, ir
daugumai žiniasklaidos, ir kasdie-
ninėms diskusijoms.

Sutrumpinta

„Atgimimas”

Vytautė Šmaižytė – Lietuvos
žurnalistė, dirbusi laikraščio ,,15 min”
vyr. redaktore, šiuo metu bendradar-
biaujanti su savaitraščiu ,,Atgimimas”.

EMIGRANTAI SPRENDŽIA IR SAVO,
IR LIETUVOS PROBLEMAS



10           DRAUGAS, 2010 m. spalio 28 d., ketvirtadienis

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
para pi jos džiaugsmai,

rūpesčiai ir to li mes nė veikla
ANTANAS PAUŽUOLIS

Parapija yra vieta, kur tikintieji,
ben draminčiai susirenka maldai ir vi -
suomeninei veiklai. Labai svarbu,
kad susibūrę asmenys turėtų tas pa -
čias tautines ir religines mintis. Dau -
giau sia parapijoje buriasi to paties ti -
kė jimo, tačiau nebūtinai tos pačios
tau tybės asmenys. Svarbu ir kad pa -
ra  pijos vadovas – dvasios vadas – su -
pras tų parapijiečių norus ir jų sie -
kius. Jeigu jis nesistengia suprasti tų
siekių, ypač tautinių, atsiranda ne -
santaika ir trintis parapijos gyve ni -
me. 

Pagrindinis parapijos tikslas yra
ti kinčiųjų Dievui ir savo artimo mei -
lei ruošimas. Šiems idealams pasiekti
rei kia labai suprantančių vadovų-ku -
ni gų.

Klebonas Antanas Markus, pasi -
bai gus vyskupijos nustatytam klebo -
na vimo laikui, buvo iškeltas į kitą
parapiją. Parapijiečių džiaugsmui,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para -
pi ja gavo jauną, lietuviškos ,,sielos”
ku nigą, mokslus baigusį Lietuvos ku -
ni gų seminarijoje, klebonavusį Lie tu -
vo je, o Amerikoje lietuvių parapijoje
dir busį jau daugiau nei 10 metų. Pa -
ra pija gavo gerai pasiruošusį dvasios
va dovą, administratorių Jaunių Kelp-
šą. Jis gerai supranta skirtingai gal -
vo jančių parapijiečių siekius.

Kunigams skirti į klebono pa rei -
gas kiekviena vyskupija turi savo tai -
syk les. Čikagos vyskupija neleidžia
kle bono pareigų eiti ne Amerikos pi -
lie čiams.

Perimdamas administratoriaus
pa reigas, kun. Jaunius Kelpšas pe rė -
mė ir parapijos rūpesčius. Jaunajam
ku nigui reikės suderinti tiek vi suo -
me ninę, tiek religinę parapijos veiklą,
kad būtų ,,avis sveika ir vilkas so -
tus”. Kunigas yra tik tikinčiųjų ,,tar-
nas”, dirbąs pagal tikinčiųjų, baž ny -
čios ir vyskupijos nurodymus. Mūsų,
kaip parapijiečių, užduotis yra padėti
jau nam parapijos administratoriui,
kun. Kelpšai parapijos veikloje, re-
miant finansiškai, dalyvaujant pamal -
do se ir įsitraukiant  į parapijos veik-
lą, parapijos organizacijas. Be parapi -
jie čių nuoširdaus dalyvavimo gražieji
Die vo namai negalės gyvuoti. Jau ne -

te kome 13 lietuviškų parapijų, dvi pe -
rėmė meksikiečių tautybės tikin tie ji.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos bažnyčios likimas yra tik mū -
sų rankose. Lankykime ir rem ki me,
kad ji nebūtų pavadinta ,,Šiluvos”
Marijos šventove, geriau ją būtų va -
dinti ,,Lietuvių Bazilikos” vardu.

Kun. J. Kelpšo rūpesčio dėka, pa -
ra pi jos salėje įrengtas šaldymas, buvo
su rengti Šilinės atlaidai, kas antrą
kiek vieno mėnesio penktadienį yra
at našaujamos šv. Mišios – lietuviškai,
Ši luvos Marijos garbei. Reikalingi ir
di desni darbai: reikia sutaisyti baž -
ny čios stogą, virtuvei nupirkti kepi-
mo krosnelę, įrengti oro ventiliato -
rių. Visi šie ir kiti nenumatyti darbai
ga lės būti atlikti tik finansiškai re-
miant parapijiečiams. 

Be šių darbų, parapijoje iškilmin-
gai atšventėme kun. Jauniaus Kelpšo
atė jimą į parapiją, dalyvaujant vietos
vys kupui Gustavo Garcia-Siller,
prela tui Ed. Putrimui, buvusiam kle -
bo nui prelatui Jonui Kuzinskui, kun.
Pau zarui, diakonui Vytautui Paš -
kaus kui. Atšventėme ir kun. J. Kel p-
šo 50 metų jubiliejų. 

Spalio 24 d. surengta pagerbimo
va karienė prelatui kun. Jonui Ku zin -
skui, buvusiam ilgamečiam šios para-
pijos klebonui. Pagerbimą ruošiant
daug prisidėjo kun. Jaunius Kelpšas,
parapijos nariai: Ray Ma siliūnas,
Bronė Barakauskienė, Stasė Bacevi -
čienė, Dana Bazienė, Adelė Lietuv -
nin kienė, Irena Mitkienė, Genė Ta -
rie nė, Audra Zakarauskienė. Nuo šir -
di padėka visiems už gardų maistą,
už puikų šventės suruošimą. 

Sekmadienio šv. Mišias koncele-
bravo prelatas kun. J. Kuzinskas,
administratorius J. Kelpšas ir dia ko-
nas Vytas Paš kaus kas. Pagerbti pre-
latą atvyko daugybė žmonių, tarp ku-
rių matėme ir ilgametį parapijos rė-
mėją, inž. Antaną Ru  dį. Žmonės susi-
rinko palinkėti gerb. prelatui ge ros
sveikatos, padėkoti už gražiai iš deko -
ruotą bažnyčią, ruoštus religi nius
koncertus, įsigytus naujus vargonus
ir puikų ilgametį vadovavimą parapi-
jai. Lankytojų gausa leidžia ti kėtis,
kad lankytojų skaičius didės, gal grįš
ir tie, kurie pasitraukė išėjus klebo -
nui A. Markui. 

Meninę programą atliko dosnūs
parapijos rėmėjai, solistai Margarita
ir Vaclovas Momkai, padainavę ke tu -
rias dainas. Jiems akompanavo mu -
zikė Jūratė Lukminienė, bažnyčios
cho ro vadovė. Jos rūpesčiu choras
stip rėja. 

Pagerbimo metu prel. J. Kuzins -
kas gavo daug sveikinimų ir linkė -
jimų. Nedaugeliui dvasiškių suteikia-
mas garbus prelato titulas, tad para -
pi jiečiai džiaugiasi ir didžiuojasi  pre -
latu J. Kuzinsku.

Pirmasis naujojo administrato -
riaus ir parapijiečių susirinkimas įvy -
ko spalio 16 d. Jame buvo renkama
pa rapijos taryba. Tarybos nariai pa -
ra pijoje dirba kaip klebono-adminis -
tra toriaus patarėjai. Jie turi priklau -
sy ti parapijai, būti aktyvūs nariai.
Kun. Kelpšas pristatė asmenų, su tin -
kan čių dirbti parapijos taryboje, pa -
var des. Parapijiečiai, norėję dalyvauti
taryboje, galėjo patys pareikšti tokį
no rą. Pristatyti asmenys, visų da ly -
vių rankų ,,paplojimu”, buvo išrinkti.

Susirinkimas buvo darbingas,
be lieka tik sujungti rankas ir dirbti
pa rapijos naudai. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa ra-
pijos bažnyčia.

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Likimo suvestos, vienos anks -
čiau, kitos vėliau susitikę šioje Atlan -
to pusėje, vieną 2005 m. lapkričio
sek madienio popietę nutarėme įkurti
moterų klubą! Tada ši idėja gimė ga -
na savaime – po pirmojo gražaus dar -
be lio norėjosi padėkoti visoms, kurios
prie jo prisi dėjo. Po to supratome,
kad norėtume tai daryti dažniau, nes
juk ten, kur moterys – temų kalboms
niekada netrūksta. Malonu prisimin -
ti vaikystės smulkmenas, jaunystės
iš gyvenimus, pafilosofuoti ar pasida-
linti šeimyninio gyvenimo rūpečiais.
Pagaliau, kaip gera atsipūsti nuo
darbų, pabūti smagiame bendramin -
čių būrelyje, kartu aplankyti teatrą,
pakeliauti…

Be visų šitų malonių užsiėmimų,
smagu jausti, kad ten, kur mūsų dvi,
trys ar daugiau, esame galinga jėga,
galinti daug gerų darbų atlikti. Taigi,
nusimetę į šoną prijuostes, palikę
šimtus nesibaigiančių darbų, pra dė -
jome savo kuklią veiklą. Ir tęsiame ją
jau 5-ri metai.

Pirmojo gimtadienio proga išsi -
rin kome savo klubo vardą – ,,Ala tė -
ja”. Graikų mitologijoje Alatėja –
tiesos, teisingumo ir nuoširdumo dei -
vė. Mes, po Alatėjos vardu prisi glau-
dusios – dukros, sesės, mamos, žmo-
nos, mylimosios, močiutės, jau nos ir
vyresnės, nuoširdžios ir rūpes tingos,
visada pasisakančios už tei sin gumą ir
nebijančios tiesos, turin čios gyveni-
miškos patirties ir ją kaupiančios,
kiekviena turime savo Ala tėją širdyje.

Pagrindinės vertybės gyvenime –
meilė žmogui ir pagarba gyvybei, pa -
galbos ranka silpnesniam, ligoniui,
vaikui, seneliui ir daug daug širdies –
tai mūsų turtas! Dalijamės juo su
kitais, kiek kas galime.Visos dirbame,
auginame vaikus ir turime dešimtis
kitų įsipareigojimų, bet surandame
valandėlę kitą ir šiai veiklai, nes jei
ne aš, tai kas?

Per penkerius metus padaryta
nemažai – tai ir mūsų pagrindinis
metų renginys – gimtadienio šventė,
kuri pagal tradiciją mielai švenčiama
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje;
keletas Naujųjų Metų sutikimų,
Valentino dienos šventės, popietės su
poete Egle Juodvalke, aktore Audre
Budryte, psichologėmis Laima Zavis -
tauskas ir Stase Stašiene, vasaros
šventės su šeimomis parke, išvykos į
teatrus, parodas, koncertus. Per tuos
metus suruošta daugiau nei 15 ,,ga-
ražo išpardavimų”, iškepta keli šim-
tai svarų saldumynų, padarytas šūs-

nis atvirukų – visos lėšos surinktos
renginių ir išpardavimų metu bu vo
paaukotos. Į Lietuvą pervestos pini-
ginės aukos, išsiųsta keliasdešimt
dėžių siuntinių, paremti Kupiškio ir
Šiaulių vaikų namai, Linkuvos spe-
cialioji mokykla, Elektrėnų vaikų die-
nos centras, kelios šeimos ir ,,Rugu-
tės” fondas. Paremtos ir JAV gyve-
nančios kelios šeimos, turinčios sun-
kių ligonių.

Negalėtume to padaryti vienos,
be jūsų, mūsų ištikimi draugai ir bi -
čiu liai!

Dėkojame mūsų vyrams, vai -
kams, ne tik pritariantiems, bet ir
pri si dedantiems prie mūsų veiklos.
Norime pasakyti ačiū ir mūsų ren -
ginių viešnioms, programų atlikė-
jams, rėmėjams ir ypač mūsų sve -

čiams. Jūsų aukos buvo perduotos
tiems, kam jų labai reikėjo. Vieni iš jų
mums jau moja angelų sparnais, bet
mes žinome, kad tą akimirką, kai
aukojome, auka jiems buvo vilties
žingsniukas, tad branginame kiek -
vieno angelo prisilietimą ir jų trumpą
buvimo akimirką mūsų gyvenimo
kelyje. Bet dar labiau džiaugiamės
visais, kurie įveikė sunkią ligą arba
dar kovoja su ja, ir mūsų parama nors
kiek palengvino jų dalią.

Apie visas mūsų aukas, renginius
ir kitą veiklą galite paskaityti tink -
lalapyje www.alateja.us. Esame dė -
kingos lietuviškajai spaudai išeivijoje
už straipsnius, skelbimus ir  mūsų
pa laikymą.

Lapkričio 27 d. švenčiame 5-ąjį
gimtadienį ir džiaugiamės – savo
draugų ir bičiulių širdyse randame
atgarsį,  gerumas užkrečiamas. Vis
daugiau trečiabangių organizacijų,
klubų ir įvairių studijų veikloje atsi -
randa aukojimo, pasidalinimo gėriu
ir gerumu akimirkų. Ruošdamiesi
švęsti pagrindines Metų šventes –
Padėkos dieną, Kalėdas, Naujųjų atė-
jimą – nepamirškime:

,,Mes gyvi tiktai vienu šioj žemėj
– /Gerumu, dovanotu kitų./ Neieš -
koki, nelauk jokio atpildo, /Atsikirsk
pašaipūnams piktiems./ Mes turtingi
tik vienu šioj žemėj – /Gerumu, do -
vanotu kitiems.”

Tad kviečiame į mūsų 5-ąją šven-
tę – bus daug gražios muzikos, kurią
atliks dar gana retai lietuviškuose
renginiuose pasirodantys muzikantai
ir atlikėjai, jūs skanausite klubo mo-
terų paruoštus gardumynus, troš kulį
malšinsite dievišku punšu, o bai-
giantis va karui – šokiai ir loterija, bei
kiti netikėtumai. 5-asis gimtadienis
bus šaunus!

Mes turtingi tik vienu šioj žemėj
– gerumu, dovanotu kitiems

,,Alatėja” švenčia 5-ąjį gimtadienį

,,Alatėjos” moterys.                                          ,,Alatėjos” archyvo nuotr.
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Margumynai

Pradėta griauti Lietuvos kino studija
Vilniuje pradėta griauti Lietuvos

kino studija. Čia surengta simbolinė
„Paskutinė vakarienė”, į kurią rin-
kosi kino studijoje dirbę žmonės: ak-
toriai, režisieriai.

Spalio 21 d., ketvirtadienį, Lietu-
vos kino studijoje baigtas filmuoti
paskutinis filmas ir pradėti studijos
griovimo darbai. Tarp griuvėsių – ir
knygos, ir filmai, ir rekvizitas. Daug
jo – net nenaudoto. Į tos dienos va-
karą surengtą „Paskutinę vakarienę”
rinkosi visi kadaise čia dirbę ir pasi-
rašinėjo ant sienos, trumpam įsiam-
žindami, nes ir ši siena po kelių dienų
grius.

Rūta Oginskaitė prisiminė girdė-
jusi režisieriaus Arūno Žebriūno pa-
sakojimą, kaip jis drauge su režisie-

riumi Vytautu Žalakevičiumi ėjo pas
pirmąjį kompartijos sekretorių Petrą
Griškevičių įrodinėti, kaip reikia kino
studijos – nes filmuoti lietuviai vyk-
davę į tuometį Leningradą ar Jaltą.
„Girdėjau iš A. Žebriūno, kad jis ėjo
pas P. Griškevičių įrodinėti, kad rei-
kia kino studijos, kad nėra kur kurti
filmų. (...) 1964 m. buvo pagaliau įro-
dyta, kad kitaip negalima gyventi. At-
sirado šitas pastatas, su pagalbinėm
patalpom”, – pasakojo R. Oginskaitė,
„Lietuvos ryto” teatro apžvalgininkė.

Lietuvos kino studija buvo priva-
tizuota prieš šešerius metus. Ją įsigi-
jusi bendrovė čia ketina statyti na-
mus. O Lietuvos kino studija turėtų
išsikelti į Skaidiškes. „Pastatas tai
pastatas, bet man rūpi filmai: kaip
buvo galima parduoti pastatą su kū-
ryba”, – pastebėjo R. Oginskaitė.

Pirmasis filmas sukurtas šioje
studijoje buvo A. Žebriūno „Pasku-
tinė atsotogų diena”. Paskutiniuoju
lietuvišku filmu, nufilmuotu Lietu-
vos kino studijoje, tapo Donato Ul-
vydo filmas „Tadas Blinda. Pradžia”.

Lrt.lt

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

A † A
Dr. prof. JUOZUI MEŠKAUSKUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškia-
me velionio dukrai MARIJAI, sūnui JONUI, giminėms ir
artimiesiems.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centro 
valdyba ir taryba

Žymiam ateitininkų veikėjui

A † A
dr. JUOZUI MEŠKAUSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai, buvusiai
Ateitininkų šalpos fondo tarybos pirmininkei, dr. MARY-
TEI MEŠKAUSKAS, sūnui dr. JONUI MEŠKAUSKUI ir
šeimoms.

Ateitininkų šalpos fondas

Pradedami buvusių žydų kapinių Vilniuje
įamžinimo darbai

Po teritorijos sutvarkymo, panai-
kinus prie Sporto rūmų esančią auto-
mobilių stovėjimo aikštelę apatinėje
terasos dalyje, mieste atsiras dar
viena žalioji erdvė. Kaip pranešė savi-
valdybės Viešųjų ryšių skyriaus spe-
cialistas Antonas Nikitinas, šį rudenį
planuojama nuimti betono dangą,
užpilti teritoriją grumtu ir pasėti
žolę, kuri turėtų sudygti pavasarį.
Savivaldybė darbus planavo pradėti
anksčiau, tačiau žydų bendruomenė
paprašė juos atidėti dėl religinių
švenčių.

Kultūros paveldo departamento
(KPD) Vilniaus teritorinis skyrius
yra įpareigojęs savivaldybę pasirū-
pinti, kad būtų užtikrintas žydų pra-
šymas stebėti darbus. Žydų religija
neleidžia judinti žemės tose vietose,
kur yra palaidojimai, todėl žemės
kasimo darbai nenumatomi. Projektą
vertinusi KPD Vilniaus teritorinio
padalinio atstovė Nijolė Vaitiekūnaitė
yra sakiusi, kad darbų metu arche-
ologinio sluoksnio judinti nenuma-
toma.

Lietuvos ir žydų atstovai ilgą
laiką nesutarė, kur yra žydams kul-
tūriškai svarbių kapinių ribos, ar bu-
vusių kapinių teritorijoje stovi pas-
tatų. 2008 metais vykdyti tyrimų į
Lietuvą buvo atvykę ir žydų atstovai.
2009 metų gegužės mėnesį Lietuvos
vyriausybė pritarė KPD parengtoms
Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų ka-
pinių riboms ir nustatė apsauginę jų

teritoriją. Dokumente aiškiai nurody-
tos neginčytinos senųjų žydų kapinių
ribos. Taip pat nustatomos apsau-
ginės zonos ir toje teritorijoje, kur
kapinių buvimas dar kelia ginčų.

Vyriausybės teigimu, žydai suti-
ko su Vyriausybės patvirtintomis
kapinių ribomis ir neprieštaravo, kad
ginčytinoje teritorijoje esantys Kara-
liaus Mindaugo bei Sporto rūmai
nebūtų judinami, nors pripažįstama,
kad istoriškai jie patenka į kapinių
ribas. Pasak sostinės savivaldybės,
pirmasis šias kapines minintis išlikęs
dokumentas datuojamas 1592 me-
tais. Tai buvo pirmosios žydų kapi-
nės Vilniuje, kurios XIX amžiaus
pradžioje buvo užpildytos, todėl 1831
metais – uždarytos. Sovietmečiu pa-
naikinus kapines prasidėjo jų antže-
minių dalių naikinimas. Aštuntame
dešimtmetyje statant Sporto rūmus
buvo sunaikinta nemaža dalis pačių
kapų, taip pat panaikintos bet kokios
paviršinės kapinių ribos, o pačių ka-
pinių buvimo faktas nutylimas. Vie-
šai apie čia esančias kapines vėl pra-
bilta po 1996 metų žvalgomųjų arche-
ologinių kasinėjimų.

Diskusijos dėl Šnipiškių kapinių
buvo sulaukusios ir tarptautinio at-
garsio. Jungtinių Valstijų Kongreso
atstovų rūmai priėmė rezoliuciją,
smerkiančią Lietuvos Vyriausybę dėl
jos ,,nesugebėjimo apsaugoti istorinių
žydų kapinių Vilniuje”.

BNS

Prastoje būklėje atsidūrusiam
Gedimino kalnui tvarkyti Vyriausybė
skiria 640 tūkst. litų.

Šias lėšas Kultūros ministerijos
siūlymu Ministrų kabinetas spalio 27
d. sutiko atseikėti iš Tuskulėnų rim-
ties parko kūrimui anksčiau numaty-
tos 1 mln. 375 tūkst. litų sumos. Par-
kui nutarta palikti 734 tūkst. litų.

Apie tai, kad Gedimino pilies kal-
nui gresia pavojus, geologai įspėjo

prieš dvejus metus. Ypač pavojinga
vieta – vakarinis šlaitas, kuris jau
keletą kartų yra slinkęs. Dar viena
bėda – medžiai, kurie šlaitą ne stipri-
na, o priešingai – pučiant stipriam
vėjui, išjudina. Teigiama, kad nuoš-
liaužos formuojasi ir dėl vandalų,
kurie laipioja šlaitais, ridena akmenis
iš sienų. Pastarąjį kartą kalnas tvir-
tintas prieš 14 metų.

BNS

Vilniaus Gedimino kalnui tvarkyti 
skiriama 640 tūkst. litų
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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 gene-
ralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė
ir LR URM Užsienio lietuvių departamento

direktorius Arvydas Daunoravičius.
Muzikinę programą atliks 

akordeonininkas Martynas Levickis. 
Bus gardi vakarienė, 

vyks šokiai. 

Bilietus užsisakyti galima
,,Draugo” admi nistracijoje

tel. 773-585-9500Auka – 60 dol.

��Felikso Vaitkaus 75-ųjų skrydžio
metinių minėjimas vyks spalio 29 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. Pasaulio lie -
tuvių centro didžiosios salės vakari -
nėje dalyje, Lemont. Po minėjimo bus
rodomas Jono Čepo ir Stasio Dargio
dokumentinis filmas „Vienas per At -
lantą”. Ruošia ALIAS.

��Spalio 30 d., šeštadienį, nuo 11
val. r. iki 3 val. p. p. Ateitininkų na -
muose ALT’as kartu su latvių bei
estų organizacijomis rengia konfe-
renciją apie dabartinę Baltijos šalių
politinę padėtį. Dalyvaus Jungtinio
Amerikos pabaltiečių komiteto pir-
mininkas Hen ry Gaidis, komiteto
reikalų vedėjas Karl Altau (abu iš
Washington, DC), taip pat – Vidurio
Vakarų pabaltiečių koalicijos pir -
mininkas Artis Inka ir kitų pabal tie -
čių organizacijų atstovai. 

�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. Po pamaldų – vaišės ir pa -
ben dra vimas. Visi kviečiami. 

��LR Generalinis konsulatas Či -
kagoje praneša, kad dėl sveikatos
problemų šių metų Europos džiazo
festivalyje „Eu ropean Jazz Meets
Chicago” turėjęs dalyvauja džiazo
muzikantas Arkadi jus Gotesmanas
priverstas atšaukti savo koncertus
Čikagoje ir Atlantoje. Planuotas susi-
tikimas Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje  ir koncertas Atlatoje ne -
įvyks. Kviečiame džiazo mėgėjus pa -
siklausyti festivalio „Eu ro pean Jazz
Meets Chicago” atlikėjų lapkričio 3 d.
nuo 6:30 val. v. iki 11 val. v. ir lap k -
ričio 4 d. nuo 7:15 val. v. iki 11 val. v.
Čikagos kultūros centre (78 E Wa -
shington St., Chicago, IL 60602),
Clau dia Cassidy Theater salėje. 

��Baltijos jėzuitų plėtros taryba
maloniai kviečia norinčius Lemonto
apylinkėse stebėti rudeninį paukščių
gyvenimą, šeštadienį, lapkričio 6 d.,
nuo 9 val. ryto. Iškylai vadovaus
paukščių žinovas Tadas Birutis. No-
rinčius prisijungti prašome pranešti
el. paštu: lithjesuit@hotmail.com
arba palikti žinutę tel. 630-243-6234. 

�Lapkričio 6 d. 7:30 val. v. Ha r ris
Theater,  205 East Randolph, Chi ca -
go, koncertuos kamerinis orkestras

,,Kre merata Baltica”, vadovaujamas
Gidon Kremer. Tarptautiniame jaunų
talentingų atlikėjų kameriniame or -
kestre groja Estijos, Latvijos ir Lie -
tuvos muzikantai.  Tai vienintelis šio
kolektyvo 2010–2011 metų sezono
koncertas Čikagoje. Bilietus galite
užsisakyti tel. 312-334-7777 arba tin-
kalalapyje www.harristheaterchica-
go.org. Pasinaudoję slaptažodžiu (co -
de) ,,Baltica” bilietus nusipirksite su
50 proc. nuolaida.

��Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
ma loniai kviečia lapkričio 6 d. 6 val. v. 
visus į Jaunimo centrą pasijuokti ir
pabūti kartu. Dar kartą scenoje – Ba -
lio Sruogos komedija ,,Dobilėlis pen -
kialapis”. Lauksime visų.

��Dr. Kęstutis K. Girnius atvyks-
ta iš Lietuvos ir bus vienas pagrin-
dinių kalbėtojų Ateitininkijos 100-
mečio šventėje, kuri vyks 2010 m.
lapkričio 25–28 dienomis Čikagoje.
Prelegentas paskaitoje ,,Trys pamati -
niai klausimai XXI amžiuje” kalbės
apie Prano Dovydaičio analizuotus
ka talikybės principus ir svarstys,
kaip nūdienos katalikai gali ir turi
išryškinti savo vaidmenį viešojoje er -
dvėje. Kviečiame visus užsiregis t-
ruoti iki lapkričio 14 d. Visą šventės
programą rasite specialiai tam ren -
giniui sukurtame tin k lalapyje

http://100metis.ateitis.org.

��Artėja Kalėdos, šventinio šur -
mu lio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 11–12 dienomis,
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9 val. r.
iki 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje, Lemont. Norinčius
prekiauti prašome skambinti į PLC
raštinę tel. 630-257-8787 ir užsisa -
kyti stalus.

��Lapkričio 13 d., 8 val. v. Lenkų
kultūros fondo salėje (177 Broadway
Clark, NJ 07066) svečiuosis įstabaus
balso savininkas Kastytis Kerbedis.
Kaip visada veiks baras, bus lietuviš -
kų gėrimų ir užkandžių. Bilietus ir
sta liukus užsisakyti galite el. paštu
zilvis_bublis@yahoo.com arba tel.
732-713-5108 (Žilvinas).

��Philadelphia lietuviai š. m. lap-
kričio 14 d., sekmadienį, 2 val.  p. p.
Lietuvių namuose (2715 E. Allegheny
Ave., Philadelphia, PA 19134) taip
pat rengia Žalgirio mūšio sukakties
paminėjimą. Vilniaus universiteto
Senovės ir Viduramžių istorijos ka-
tedros prof. Rimvydas Petrauskas pa-
kvies pokalbiui ,,Žalgiris: didysis mū-
šis ir ilga atmintis”. Meninę progra-
mą atliks ,,Dainavos” ansamblio vyrų
vienetas, vadovaujamas Dariaus Po-
likaičio, iš Čikagos. 

Ieško giminiû

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Jau seniai norėjau surasti savo
krikšto tėtį Juozą Sabą, bet apie jį ži -
nojau labai mažai. Lankydamasi jūsų
tinklalapyje draugas.org netikėtai pa -
mačiau jo pavardę 2007 metais miru -
sių žmonių sąraše. Gal atsilieps jo ar-
timieji? 

Mano krikšto tėtis Juozas Sabas
gimė Lietuvoje, gyveno Burbank, IL.

Jis buvo mano tėvuko Romualdo Va-
siliausko pusbrolis. J. Sabas turėjo
dukrą Audrą.

Ką nors žinančius prašau pa ra -
šyti el. pašto adresu erika.vasiliaus
kaite02@gmail.com. Mano tel. 370-
689-82187.

Erika Vasiliauskaitė

Š. m. spalio 17 d. Detroit įvyko organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
suruoštas renginys, kuriame meninę programą atliko ,,Dainavos” ansamblio
vyrų vienetas iš Čikagos. Renginys surengtas tikslu sutelkti lėšų organizacijos
veiklai Lietuvoje paremti. 

,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas pasirodymo Detroit metu (iš kairės):
Darius Polikaitis (vadovas), Kastytis Šoliūnas, Audrius Polikaitis, Marius
Polikaitis ir Liudas Landsbergis. Vyrams akompanavo Vidas Neverauskas. 

.                               Jono Urbono nuotr.  

Lietuvių Operos choras.                                              Jono Kuprio nuotr.

Iškilmingas Lietuvių Fondo rudens pokylis ,,Menas ir muzika”
įvyks šeštadienį, lapk ričio 6 d., Pasaulio lietuvių centre, 14911 127 th
Street Lemont, IL. Programoje: 5:30 val. p. p.  – kokteiliai (Fondo salėje); 6:30
val. v. – Lietuvių Operos ir kapelos ,,Biru Bar” (Indianapolis) koncertas (Fon-
do salėje); 7:30 val. v. – va karienė, LF sti pendijų įteikimas, meno parodos už-
darymas ir šokiai (PLC po kylių salėje). Vietas iki lapkričio 1 d. galite užsi-
sakyti LF raštinėje tel. 630-257-1616 arba el. paštu admin@lithfund.org.

Lapk ričio 19 d., penktadienį, 
7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje, 

Jau nimo centre vyks žinomo 
Lietuvos menininko 

ALGIO GRIŠKEVIČIAUS 
foto grafijos parodos 

,,Kasdieniniai stebuklai” 
atidarymas. 

Bus rodomas videofilmas, 
kurio pagalba apsilankysime 

A. Griškevičiaus fotografijos studijoje. 
Kviečiame dalyvauti.

Algis Griškevičius.


