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•Meksikos teatralai be ak-
cento sako ,,Labas” (p. 10)

Lietuva pagirta už finansû politikâ
Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) –

Už griežtą finansinės drausmės lai-
kymąsi pasisakančios Vokietijos už-
sienio reikalas ministras Guido Wes-
terwelle pagyrė Lietuvą už nuoseklią
finansų politiką. Vokietijos diplomati-
jos vadovas pažymėjo, kad stabili va-
liuta yra ypač svarbi sąlyga pritrau-
kiant užsienio investicijas.

,,Mes esame euro zonos nariai,

Lietuva yra pakeliui į euro zoną. Dėl
to mums labai rūpi, kad pas jus šaly-
je būtų stabili valiuta, nes būtent tai
yra būtina sąlyga pritraukti užsienio
investicijoms”, – kalbėjo G. Wester-
welle.

,,Aš taip pat kelsiu balsavimo tei-
sės atėmimo klausimą šalims, kurios
nesilaiko finansų drausmės. Lisabo-
nos sutartyje užsimenama apie tokias

priemones šalims, kurios pažeidžia
Europos Sąjungos principus. Mano
nuomone, kai keliamas pavojus eu-
rui, mūsų ekonomikai, taip pat pažei-
džiamos Europos Sąjungos vertybės”,
– sakė Vokietijos kanclerė Angela
Merkel per Europos Sąjungos viršū-
nių susitikimą, neseniai vykusį Briu-
selyje.

Kariuomen∂s vadas
îsitikinês, jog politinè

îtampa netrukdo
bendradarbiavimui

su Lenkija

JAV demokratai prarado daugumâ Atstovû
rùmuose, taçiau išlaikè daugumâ Senate
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Washington, DC, lapkričio 3 d.
(BNS) – JAV prezidentui Barack Oba-
ma ateinančius dvejus metus bus ge-
rokai sunkiau valdyti šalį. Antradienį
vykusiuose Kongreso rinkimuose jo
demokratai prarado daugumą Atsto-
vų rūmuose. Tiesa, daugumą Senate
jiems pavyko išsaugoti, rodo pirmieji
rezultatai ir balsavusių rinkėjų ap-
klausa.

Anot šių duomenų, demokratai
435 vietas turinčiuose Atstovų rū-
muose neteko mažiausiai 50 manda-
tų. TV stoties MSNBC skaičiavimu,
respublikonai čia gali tikėtis 237 vie-
tų, o demokratai – tik 198. Per 2008
metais vykusį balsavimą demokratai
iškovojo 256 vietas, o respublikonai –
179. Taigi dabartinių rinkimų rezul-
tatai yra didelis pralaimėjimas prezi-
dentui B. Obama. Kad būtų priimti
įstatymų projektai, prezidentui atei-
tyje prireiks respublikonų paramos.
Jis jau paragino respublikonus bend-
radarbiauti.

Atstovų rūmų pirmininko parei-

gose demokratę Nancy Pelosi grei-
čiausiai pakeis respublikonų frakcijos
vadovas John Boehner. Gavę daugu-
mą, respublikonai vadovaus ir įta-
kingiems komitetams. J. Boehner rin-
kimų baigtį įvertino kaip mandatą
keisti politinę kryptį.

Demokratai nuostolių patyrė ir

Senate. Tačiau jiems pavyko apginti
daugumą – jie turės mažiausiai 51 se-
natorių iš 100. Naujajam Senatui pir-
mą kartą priklausys keli Arbatėlės
partijos nariai. Jie yra pareiškę, jog
bus stipri opozicija prezidentui B.
Obama, jei pateks į parlamentą.

Nukelta į 7 psl.

JAV prezidentas B. Obama po rinkimų paragino respublikonus bendradar-
biauti. Reuters nuotr.

Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) –
Lietuvos kariuomenės vadas genero-
las majoras Arvydas Pocius teigia,
kad sustiprėjusi politinė įtampa tarp
Lietuvos ir Lenkijos nedaro neigiamo
poveikio dvišaliam kariniam bendra-
darbiavimui.

A. Pocius sakė, kad praėjusią sa-
vaitę vykusio Europos Sąjungos susi-
tikimo metu su kolega iš Lenkijos
Mieczyslaw Cieniuch aptarė trišalio
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos kari-
nio bendradarbiavimo projekto –
bendros brigados LITPOLUKRBRIG
– eigą. ,,Vedančioji šalis čia yra Len-
kija. Kalbėjome apie galimybes, kaip
tik ruošiami dokumentai, kuriama
teisinė bazė. Ukrainiečiai nėra nei
Europos Sąjungos, nei NATO nariai
– teisiškai sudėlioti į vieną trišalę su-
tartį nėra taip paprasta”, – kalbėjo A.
Pocius. Anot jo, šis projektas kurį lai-
ką buvo sustojęs dėl politinių įvykių
Ukrainoje – rinkimų ir po to sekusių
valdžios bei jos požiūrių pasikeitimų.

Pasak kariuomenės vado, Lietu-
va šiame projekte dalyvautų su ma-
žesniu nei bataliono (apie 800 karių)
dydžio koviniu vienetu ir štabo kari-
ninkais.

Pastaruoju metu Lenkijos politi-
kai viešai kelis kartus apkaltino Lie-
tuvą dėl esą nevykdomų įsipareigoji-
mų lenkų tautinei mažumai ir į Ma-
žeikių gamyklą investavusiai bend-
rovei ,,PKN Orlen”. Lietuva prie-
kaištus vadina nepagrįstais.

J. Basanaviçiaus premija paskirta
ir JAV lietuvei

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Šių metų Valstybinė Jono Basanavi-
čiaus premija Vyriausybės nutarimu
skiriama dviem žinomoms kultūros
veikėjoms. Garbinga premija apdo-
vanojama išeivijos meno mecenatė
Marija Remienė – už tautinės tapa-
tybės puoselėjimą JAV Lietuvių
Bendruomenėje ir pastangas grąžinti
kultūros vertybes į Lietuvą bei etno-
logė Irena Aušrelė Čepienė – už etni-
nės kultūros tyrinėjimą, puoselėjimą
ir švietėjišką veiklą.

Lietuvos kultūros ir meno taryba
65,000 litų dydžio premiją nusprendė
padalyti lygiomis dalimis abiem lai-
mėtojoms, kurias sieja graži tautinės
tapatybės veikla: vieną – JAV Lietu-
vių Bendruomenėje, kitą – Lietuvoje.

Valstybinė J. Basanavičiaus pre-
mija Kultūros ministerijos teikimu
kasmet skiriama už reikšmingiausius
paskutiniųjų 5 metų Lietuvoje ir už-
sienyje gyvenančių lietuvių darbus,
susijusius su etninės kultūros tradi-
cijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu
ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir

mokslinę veiklą etninės kultūros sri-
tyje. Ši premija kasmet įteikiama J.
Basanavičiaus gimimo dienos – lap-
kričio 23-iosios – proga.

Praėjusių metų J. Basanavičiaus
premijos laureate tapo kultūros isto-
rikė, muziejininkė, Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus direktorė Birutė
Kulnytė.

Šių metų Jono Basanavičiaus pre-
mijos laimėtoja Marija Remienė.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.



Angelė Straukienė su savo komanda
patiekė šventiško vakaro valgius.

Bendras įspūdis – vos tik prieš
trejus metus įsikūrusi LB apylinkė
Orlando mieste, kurios nariais yra
99.9 proc. trečiosios emigracinės ban-
gos tautiečiai, jiems pavestą organi-
zacinį ir sesijos globojimo uždavinį
atliko puikiai. Ypatingai stebina, kad
ne tik sesijos globa, bet ir jau tradici-
ja tapusios Orlando Lietuvių dienos
ir Florida apygardos krepšinio rung-
tynės su visais renginiais buvo tų
pačių organizatorių rankose. Jie
viską atliko puikiai ir su malonia
šypsena veiduose. Palaiminta jaunys-
tė! Sesijos dalyviai, suvažiavę svar-
biems ir energiją išsemiantiems
svarstymams, turėjo progą atsigauti
gražioje ir malonioje aplinkoje.

,,Lietuvių žinios”,
2010 m. rugsėjis

LIETUVIÛ TELKINIAI
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Redakcijos žodis

Iš antradienio į trečiadienį
per žemės drebėjimą Serbijoje
žuvo 2 žmonės, dešimtys buvo
sužeista, o Amerikoje tą dieną
vyko rinkimai. Kaip praneša JAV
žiniasklaida, pirmieji balsavimo
rezultatai rodo, jog nors po šių
rinkimų JAV demokratai suge-
bėjo išlaikyti daugumą Senate,
jie ją prarado Atstovų rūmuose.
Spėjama, kad demokratai 435
vietas turinčiuose Atstovų rū-
muose neteko mažiausiai 50
mandatų. Keisis ir Atstovų rūmų
pirmininkas – demokratę Nancy
Pelosi greičiausiai pakeis res-
publikonų frakcijos vadovas
John Boehner. Gavę daugumą,
respublikonai vadovaus ir įta-
kingiems komitetams. Tad JAV
prezidento Barack Obama per
ateinančius dvejus metus laukia
sunkesni išbandymai ir ilgesni
pasitarimai su priešininkų parti-
ja. Mat, siekiant priimti įstatymų
projektus, jam prireiks ir res-
publikonų paramos.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

JAV LB suvažiavimas
Orlando mieste

JAV LB XIX Tarybos 2-oji sesija
buvo surengta 2010 m. rugsėjo mėn.
24–26 d. Orlando mieste. Sesijai va-
dovavo ir posėdžius vedė Tarybos
prezidiumo pirmininkas Juozas Poli-
kaitis, talkinant prezidiumo nariams.
Sesiją globojo ir visais techniniais
reikalais rūpinosi Florida apygardos
pirmininkas Alvydas Smilinskas, Or-
lando apylinkės pirmininkas Mindau-
gas Šatas ir ruošos komitetas. Sesijo-
je dalyvauti, su Tarybos nariais susi-
pažinti, specialų pranešimą padaryti
atvyko Lietuvos Respublikos amba-
sadorius JAV ir Meksikai Žygimantas
Pavilionis. Sesiją jautriu žodžiu pa-
sveikino iš St. Petersburg atvykęs LR
garbės konsulas vakarinei Floridai
Algimantas Karnavičius. Gauta
sveikinimų iš kitų lietuviškų organi-
zacijų. Sesijoje taip pat dalyvavo Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės valdy-
bos pirmininkė Regina Narušienė ir
Kanados Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė ir
vėliau atvykęs LR garbės konsulas
rytinei Floridai Stanley Balzekas, Jr.
Sesijoje dalyvavo ir aktyviai svarsty-

muose dalyvavo Florida apygardos
LB tarybos nariai: Jolita Droman-
taitė, Zita Siderienė, Alvydas Smi-
linskas, Mindaugas Šatas, dr. Andrea
Zotovaitė. Tarp dalyvių buvo svečių,
besidominčių LB veikla, iš kaimy-
ninių Florida apylinkių.

Po oficialių sesijos atidarymo iš-
kilmių prasidėjo sesijos posėdžiai apie
tolimesnę JAV LB.

Sekmadienio rytą į sesiją suva-
žiavusieji turėjo progos dalyvauti
lietuviškose šv. Mišiose.

* * *
Išsamus šios sesijos aprašymas

bus paskelbtas lietuviškoje spaudoje,
todėl čia paminėsime tik mums, st.
petersburgiečiams, svarbius dalykus.

Šventiško vakaro programoje
dalyvavusi mūsų Klubo šokėjų grupė
,,Ritmas’’ puikiai sušoko svajingus
valsus bei uždegančius cha-cha, salsa

šokius. Girdėjome, kad grupė jau
sulaukė pakvietimų į ,,užsienį’’ .

St. Petersburg krepšinio koman-
da, vadovaujama Kęstučio Stasiulevi-
čiaus ir jo talkininko Arūno Belke-
vičiaus, laimėjo krepšinio turnyre
pirmą vietą ir šventinio vakaro metu
buvo apdovanoti aukso medaliais.
Ambasadorius Ž. Pavilionis buvo spe-
cialiai nuvykęs į turnyrą pasveikinti
penkias iš Florida apygardos atvyku-
sias komandas.

Mūsų klubo virtuvės šeimininkė

St. Petersburg lietuvių klubo žinios

JAV LB Krašto valdybos pirm. V. Maciūnas Orlando LB pirm. M. Šatui įteikė
plakatą, skirtą 600 metų Žalgirio sukakčiai pažymėti.

Priekyje iš kairės sėdi LR garbės konsulas vakarinei Floridai A. Karnavičius ir
LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis.

Sesiją globojo ir visais reikalais rūpi-
nosi Florida apygardos pirm. A.
Smilinskas.

Šventiško vakaro programoje šoko Lietuvių klubo grupė ,,Ritmas”. Eugenijos Misevičienės nuotraukos
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Moralės stokojantis
politikų elgesys

EDMUNDAS SIMANAITIS

Lietuvos Respublikos piliečiai Konstitucijos ir įstatymų nustatyta
tvarka išsirenka savo atstovus į Seimą. Dažniausiai šie žmonės
nėra naujokai. Jie turi daugiau ar mažiau ūkinio, politinio, visuo-

meninio darbo patirties. Norisi tikėti, kad mūsų krašto jaunimas šeimose
gauna arba turėtų gauti dorovės ir piliečio pareigos bei atsakomybės už
savo veiksmus supratimą. Pastarojo meto įvykiai Seime parodė, kad Sei-
mo nario mandatu mėginta gerokai papiktnaudžiauti. Skubėti mušti bug-
ną dar nereikėtų. Savo ruožtu tai padarys Lietuvos Temidė ir Seimas,
tačiau tikrai verta pamąstyti apie užsitęsusius posovietinės visuomenės
negalavimus.

Vienas, tikriausiai gerokai nuobodžiaujantis Seimo narys Linas Ka-
ralius, tylomis palikęs savo darbo vietą, bemaž mėnesiui išvyko į egzo-
tines šalis prasiblaivyti, papramogauti, pašėlti ar nuotaiką pataisyti. Pi-
lietinės savivokos nepraradusiam rinkėjui toks poelgis visiškai nesupran-
tamas ir niekaip nepateisinamas. Bet kurioje kitoje valstybinėje įstaigoje
dirbančiam žmogui tektų atsakyti už pravaikštą ir jos pasekmes visu
griežtumu. Privačioje įmonėje dirbantis pilietis už tokį įžūlų poelgį nedel-
siant turėtų pelnytai atsakyti ir pagal teismo nuosprendį atlyginti nuos-
tolius.

Kitas Seimo narys Aleksandras Sacharukas, vargu, ar galima abejoti,
veikė kaip susimokėlis, dangstantis pravaikštininką Karalių. Jis neraus-
damas aiškina radęs pamestą kortelę ir, keliolika kartų „tikrindamas
veikimą”, balsavęs už pravaikštininką. Jo pastangos klastojimu pridengti
kolegos prasižengimą prilygsta kriminaliniam nusikaltimui. Tautos atsto-
vas neturėtų tyčiotis iš rinkėjų ir apgaule siurbti iždo lėšas. Iždo lėšų vogi-
mas bet kokiu atveju yra nesuderinamas su Tautos atstovo pareigomis, o
moraliniu požiūriu prilygsta Seimo nario moralinei kapituliacijai. Tiesiog
sunku patikėti, kad Seimo nariai, atstovaujantys atgimusiai Tautai galėtų
tokiu būdu pelnytis.

Labiausiai nukentėjusi nuo okupacijų Tautos dalis: laisvės kovotojai,
sovietų politiniai kaliniai ir tremtiniai – labai domisi spartesniu posovie-
tinės visuomenės sveikėjimu. Padaryta tikrai daug, bet pilietinės visuo-
menės ugdymo reikalai per dvidešimt metų dar nepasiekė Pirmosios Lie-
tuvos Respublikos lygio. Ir priežastys aiškios – nepriklausomybė buvo at-
kurta itin sudėtingomis geopolitinėmis sąlygomis NKVD divizijomis už-
tvindytame krašte. Laimė, kad Lietuvoje šiam vyksmui išmintingai vado-
vavo ryžtingi Sąjūdžio vadovai. Bet aktyvaus nusikratymo sovietine pra-
eitimi nebūta.

Rinkėjai turėtų žinoti, kuo turėtų vadovautis jų į Tautos atstovus iš-
rinktieji ir, esant reikalui, tai priminti. Valstybės politikų elgesio kodek-
sas nurodo: 1. Laikytis žmogaus teisių ir laisvių, tai rodytų pagarbą žmo-
gui ir valstybei; 2. Teisingumas turi tarnauti visiems žmonėms, nepaisy-
damas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsila-
vinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų; 3. Eiti pareigas sąžinin-
gai, laikantis aukščiausių elgesio reikalavimų; 4. Priiminėti sprendimus,
laikantis skaidrumo ir viešumo; 5. Elgtis padoriai pagal einamas pareigas.
Vengti atvejų, kada politiko elgesys gali pakenkti institucijai, kurioje jis
dirba; 6. Pavyzdingai elgtis visuomenėje, laikantis dorovės ir etikos nor-
mų; 7. Nesavanaudiškai tarnauti valstybei ir visuomenės interesams; 8.
Laikytis nešališkumo, t.y. neturėti sutartinių ar kitokių santykių, kurie
varžytų apsisprendimo laisvę priimant sprendimus; 9. Jausti atsakomybę
už savo elgesį viešajame gyvenime ir priimamus sprendimus.

Du Tautos atstovai nesilaikė politikų elgesio kodekso. Seimas turėtų
deramai ir negaišdamas įvertinti jų pražangą. Iš šalies atrodytų lyg ir
menkas nusižengimas – juk moksleiviai taip pat bėga iš pamokų, tačiau
blogas pavyzdys visuomenei, o labiausiai – jaunuomenei, skatina tokią
praktiką. Kita vertus, jei Konstitucinis Teismas svarsto seimūnų nele-
galias „atostogas” užsienyje, tai vien šis faktas rodo ne tik Seimo savit-
varkos ir savikontrolės neįgalumą, bet ir akivaizdžią rinkėjų apgavystę.
Lietuvos Širdis, taip Atgimimo metu buvo vadinamas Lietuvos Par-
lamentas, turėtų gebėti apsivalyti pati – tai Valstybės gero vardo klausi-
mas.

Edmundas Simanaitis – Lietuvos ir Jonavos rajono politinis bei visuo-
menės veikėjas, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio narys, dviejų kartų sava-
noris.

ALEKSANDRA GUDILKINA

Dažno lietuvio mąstymą galima
būtų apibūdinti pasakymu: „Kaimy-
no ir žolė žalesnė”. Kitaip tariant,
blogiau nei Lietuvoje niekur nėra.
Tačiau tas pats dažnas lietuvis ne-
skuba pasirūpinti žole savo kieme, o
tik svajingai žvelgia per tvorą, tryp-
čiodamas vietoje. JAV ilgą laiką gy-
venęs ir į Lietuvą galintis pažvelgti
kiek iš šalies žurnalistas, visuomenės
veikėjas Romas Sakadolskis mano,
kad žolės spalvos sodrumas, t. y. vals-
tybės gerovė, priklauso nuo pačių
mūsų – tik mes galime savo kiemą
sutvarkyti taip, kad kaimyno žolė
nebeatrodytų tokia patraukli.

– Jau kurį laiką ginčijamasi,
ar Lietuvoje yra pilietinė visuo-
menė, ar ne. Koks yra Jūsų atsa-
kymas į šį klausimą?

– Pilietinė visuomenė – tai tokia
visuomenė, kuri suvokia savo santykį
su valstybe, kuri supranta, kad val-
stybė dirba jai, o ne atvirkščiai. To-
kioje visuomenėje gyvenantys žmo-
nės suvokia, kad valstybė yra ne kaž-
kur kitur, o čia – pas mus. Lietuvoje
daug kas įsivaizduoja valstybę at-
skirą nuo visuomenės. Ta atskirtis
yra viena iš nepilietiškos visuomenės
bruožų. Todėl manau, kad pilietinės
visuomenės Lietuvoje trūksta.

– Yra teigiančių, kad pilie-
tiškumo suvokimas ateina iš
šeimos ar mokyklos. Kaip Jums
atrodo, ar būtų tikslinga įvesti
kokią nors su pilietiškumu susi-
jusią pamoką mūsų mokyklose?

– Mokyklą baigiau JAV ir mes
turėjome tokią pamoką. Jos metu
kalbėjome apie tai, kaip veikia valsty-
bė, ką reiškia būti išrinktam, kokios
atsakomybės yra politiko, kokios at-
sakomybės yra rinkėjo, kokios yra
tavo teisės, pagaliau – kaip atsirado
Amerika, kodėl mūsų šalis yra tokia,
kokia yra, ir pan.

Kai tokie dalykai pasakomi šimtą
kartų, jie tampa savaime suprantami.
Ar visur tos sėklos duoda vaisių? Ne.
Yra pasyvių žmonių, kuriems visai
nerūpi tie dalykai, tačiau atsiranda
tie septyni ar dešimt procentų žmo-
nių, kurie sudaro aktyviąją visuome-
nės dalį. Kiti vaikai šitų dalykų iš-
moksta namuose. Manau, Lietuvoje
labai trūksta naratyvo apie Lietuvą
kaip idėją, viskas yra smarkiai indi-
vidualizuota. Tačiau, manau, kad
tokia pamoka mokykloje pasiteisintų
bet kurioje šalyje, tad ir Lietuvoje. Ji
galėtų mokiniams suteikti didesnį
bendruomeniškumo jausmą.

– Bendruomeniškumo, pilie-
tiškumo trūkumas dažnai sąlygo-
ja mąstymą: „Aš vienas nieko
negaliu pakeisti, tai kam man
stengtis?” Iš kur toks mąstymas
atsirado?

– Tai galbūt yra baudžiauninko
suvokimas, nes Lietuvoje ilgą laiką
santykis tarp žmogaus ir valstybės
buvo vertikalus: valdžia administruo-
ja žmogų „iš viršaus”, o žmogus yra
apačioje. Tikroje demokratinėje vi-
suomenėje ta schema truputėlį pa-
verčiama ant šono ir tampa horizon-
tali, t.y. tai yra lygių piliečių sąveika.
Tačiau tokį požiūrį pakeisti nėra taip
jau paprasta. Vien penkiasdešimt

metų trukusi sovietinė okupacija, t. y.
grynai administracinis valdžios apa-
ratas, pakeitė žmonių mąstymą.
Žmonės tada buvo valdomi ir niekaip
kitaip.

Sovietų okupacija taip pat iš-
kreipė paprastų žodžių reikšmę.
Pavyzdžiui, žodis ,,draugas” turėjo
visai kitą reikšmę, nei turi dabar.
Valstybė turėjo visai kitą reikšmę,
taip pat ir žodis ,,partija”. Žmonės
nebuvo tiesiog žmonės, jie buvo tary-
biniai žmonės. Žodžiai neatitiko to,
kas buvo tikrovėje. Drįsčiau sakyti,
kad po 50 metų tam tikro smegenų
plovimo visuomenėje sunku atstatyti
tą tikrąjį žodžių ir sąvokų supratimą.

O tas bejėgiškumas, kad „ką aš
galiu padaryti”, yra labai susietas su
pilietiškumu, nes tu negali būti bejė-
gis ir pilietiškas tuo pačiu metu. Jei-
gu esi bejėgis, nesijauti nei savo liki-
mo, nei savo valstybės savininkas.
Valstybė tada yra toli, kažkur virš ta-
vęs. Kuo bus mažiau bejėgiškai besi-
jaučiančių žmonių, tuo bus daugiau
galimybių pilietiškai visuomenei
atsirasti.

– Tenka pastebėti tokį da-
lyką: jei gatvėje guli žmogus, ne
visi puola jam padėti ar jį gel-
bėti, matyt, praeidami pro jį su
mintimi „už manęs kažkas eis ir
jis iškvies greitąją ar policiją”.
Ar tai irgi galima susieti su žmo-
gaus bejėgiškumu, o gal tai abe-
jingumas, atsakomybės kratyma-
sis?

– Tai yra ne vien Lietuvos visuo-
menės problema, New York ar Man-
hattan gali praeiti didelis srautas
žmonių, kurie to gulinčiojo nemato.
Na, jie mato, bet tiesiog nekreipia į
tai dėmesio. Ten, kur knibžda labai
daug žmonių, toks atvejis pakanka-
mai dažnai pasitaiko. Mes iš tikrųjų
esame kiek bejėgiai, tačiau kai reikia,
vis dėlto galime susiburti.

Paimkime Sąjūdžio pavyzdį. Da-
bar mes esame mažiau bejėgiai, nei
buvome prieš dvidešimt metų. Sąjū-
dis parodė, kad mes įveikėme tą savo
bejėgiškumo jausmą. Ar dabar visuo-
menė yra labiau suluošinta, nei buvo
tada? Drįsčiau sakyti, kad ne. Jai tie-
siog sunkiau susigaudyti, ji labiau
pasimetusi, bet ji nėra blogesnėje
padėtyje, nei prieš dvidešimt metų,
kada dar buvo okupacija.

Šioje visuomenėje, kaip ir daug
kur Rytų Europoje, trūksta įgūdžių,
kaip galima būtų susitvarkyti. Visi
suėjo į Sąjūdį, tačiau tai buvo laikinas
susijungimas ir paskui visi išsiskirs-
tė, manydami, kad darbas yra atlik-
tas. Čia buvo viena iš didžiųjų klaidų.
Valstybės darbas buvo dar tik prasi-
dėjęs, daug kas manė, kad jie užbaigė
darbą, o iš tikrųjų – ne.

– Jūs ilgą laiką gyvenote JAV,
o ši šalis pasaulyje garsėja pilie-
tiškais žmonėmis, kurie yra poli-
tiškai aktyvūs, žino savo teises ir
už jas kovoja. Kaip šioje srityje
atrodo Lietuva, lyginant su JAV?

– Sunku lyginti 3 milijonų vi-
suomenę ir šimtą kartų gausesnę.
Visuomenės, kurios yra savo skaičiu-
mi truputį arčiau mūsų, jos visos turi
tokį bendrą bruožą – jos yra labai
netvarkingos, jose priraizgyta labai
daug įvairių struktūrų.

Kalbant apie JAV, vienas pirmųjų

R. SAKADOLSKIS: PILIETINĖS
VISUOMENĖS NEBUVIMO

KAINĄ MOKAME VISI

dalykų, kuris tau nutinka, kai per-
sikraustai kur nors gyventi, – prisis-
tato kuris nors iš kaimynų, dažniau,
moteris su pyragu ir sako: „Welcome
to the neighborhood“ („Sveiki atvykę
į mūsų rajoną“). Ten bendraujama
kaip lygūs su lygiu, ten yra draugiška
visuomenė, o tokia visuomenė – jau

pilietiškumo užuomazga. Tiesiog
žmonės ten save suvokia kaip grupės
narius – mes esame grupėje, mes
turime tam tikrų interesų, mes visi
gyvename čia. Amerikoje žmonės
dažniausiai jaučiasi šeimininkai ne
tik to plotelio, kurį jie nusipirko.

Nukelta į 9 psl.
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Mes žinome, kad mus supa dau-
gybė daiktų. Vieni jų sukurti žmo-
gaus rankomis, kiti – gamtos daiktai.
Tai svarbu žmogui. 

Gamta yra įvairi, joje vyksta di -
delės permanos: tai lyja, tai griau -
džia, tai žaibuoja, tai sninga; auga ir
žydi augalai, iš kiaušinių išsirita
paukščiai – tai vis ryšys tarp gamtos
ir žmogaus.

Keičiasi metų laikai: po rudens
atei na žiems, po jos – pavasaris, o vė -
liau – vasara. Vyksta daug permainų
gyvojoje ir negyvojoje gamtoje. Ar ži -
nome, kad nuo oro temperatūros kei -
čiasi ir gamta, ir žmonių gyvenimo
ritmas. Rudenį pagelsta medžių lapai
ir nukrenta žemyn, žiemą žemę užk-
loja baltas sniegas, o pavasarį gamta
vėl nubunda. Atgyja medžiai ir miš -
kai sužaliuoja, atkunta gyvūnai, žmo -
nės laukuose dirba darbus, skaisčiai
nušvinta saulė, čiurlena upeliai.

Nuostabi gimtojo krašto gamta.
Ją reikia išmokti ne tik stebėti, bet ir
globoti. Sveikas žmogus, žmogaus
kūno sandara, mūsų sveikata ir svei -
kas maistas, grūdinimasis, kad būtu -
me sveiki, stiprūs ir žvalūs – taip pat
įro dymas, koks svarbus yra ryšys su
gamta.

Šiuo metu, pažengus į priekį
tech nologijoms, padaryta daug svar-
bių atradimų, bet taip pat ir didelė
ža la gamtai. Mes ją užteršiame. Tu -
rime kompiuterius, televizorius ir
mažiau laiko praleidžiame lauke,
gamtoje.

Pasak J. V. Getės, „ Gamta – vie -
nin telė knyga, kurios kiekvienas pus-
lapis yra prasmingas.” Todėl turime
įvertinti žmogaus ryšį su gamta ir
stengtis, kad jis nenutrūktų.

Indrė Viršinskaitė
9 klasė

Čikagos lituanistinė mokyklaAš myliu lituanistinę mokyklą!
Sun ku įsivaizduoti savo šeštadienius,
jei nereikėtų eiti į  lituanistinę mo -
kyk lėlę. Tiek daug yra privalumų, at -
siranda daug daugiau galimybių vi -
siems vaikams, kurie eina į Čikagos
lituanistinę mokyklą, ją myli ir ger-
bia.

Man pačiai yra labai svarbu mo -
kintis šioje mokykloje. Aš labai ver -
tinu mokytojus, kurie sukuria meilę
lietuviškai literatūrai, tautai, kul -
tūrai, kalbai. Aš manau, kad kiek -
vienas lietuvis ar bet kurios kitos
tau tybės žmogus turi mokėti savo
gim tąją kalbą, žinoti šalies istoriją,
kultūrinį palikimą. Tas, kuris nežino
savo šaknų, niekada nebus išsilavinęs
žmogus. Į lituanistinę mokyklą eiti
yra smagu: čia būna tiek įvairiausių
renginių, švenčių, vaidinimų. Šie me -
tai bus ypatingai smagūs, kadangi

mes jau – dešimtokai!
Lietuva yra tokia nedidelė, o mū -

sų – „tik trys milijonai”, todėl mes
turime stengtis iš visų jėgų mylėti
savo kraštą, savo seną, gražią kalbą ir
didžiuotis būdami lietuviais.

Kaip gera pagalvojus, kad aš mo -
ku šnekėti lietuviškai, galiu parašyti
šį rašinėlį savo kalba ir kad visiems
ga liu pasakyti, jog šeštadienius pra -
leidžiu nuostabioje mokykloje.

„Lietuviais esame mes gimę, lie -
tuviais norime ir būt! 

Tą garbę gavome užgimę, jai ir
neturim leist pražūt!ĺ

Manau, šie Mažosios Lietuvos
himno žodžiai, kuriuos parašė Jurgis
Zauerveinas, apibūdina viską! 

Gabrielė Bieliauskaitė
10 klasė

Čikagos lituanistinė mokykla

Kodėl man svarbu mokintis 
lituanistinėje mokykloje?

Praėjo Vėlinės. Prisiminkime ir mes tuos, kurie jau niekada nebegrįš. Iš gausaus redakcijos pašto matome, kad darbas mokyklose vyksta visu pajėgumu.
Jūsų, mokiniai, atsiųsti rašinėliai, nuotraukos, piešiniai mus džiu gina. Šiemet mums pradėjo rašyti mokiniai, gyvenantis ir toliau nuo Čikagos. Jau spausdi-
nome mokinių iš Washington, DC, iš West Lafayette, IN, rašinius. Šį kartą savo mokinių rašinius atsiuntė Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) literatūros
mokytoja  Sigita Jakutavičienė, mokinių nupieštas verpstes – ČLM tautodailės mokytoja Ramunė, o Mairono lituanistinės mokyklos (Lemont) 6 klasės mokyto-
ja Giedrė Savukynienė, apsilankiusi Rudenėlio šventėje pati apie ją parašė. 

Redaktorė

Ar šiuolaikiniam žmogui svarbus
ryšys su gamta?

Spalio 23 d. Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont) 2 kl. mokytoja Regina Mieldažys surengė Rudenėlio šventę. Šventėje dalyvavo pirmų ir antrų klasių
moki nukai, jų mokytojos ir tėveliai. Atsisveikinti su rudenėliu pilna pintine gėrybių nešinas atidundėjo dėdė Derlius (2 kl. mokytojos padėjėja Greta
Germanaitė). Netrukus ir Šalna (1 kl. mokytoja Birutė Misiūnienė) pasirodė, pasakodama, kad ji nušaldo žolę ir  gėles. Na, o rudeniniams lapams krintant
pasirodė ir ežiukai (Dovas V., Lora B., Emilija K.). Kiškis (Kristina Budajeva) gyrė juos labai: ,,Lapai spindi nuostabiai, oi ežiai ežiai ežiai!”.  Kai tik muzika užgro-
jo (Grojo muzikos mokytoja Loreta Karsokienė) visi vaikai šokt pradėjo, o po šokių visi buvo pakviesti prievaišių stalo. Ir aš ten buvau, šokoladinius grybukus
pasigardžiuodama skanavau…

Dėkojame visiems padėjusiems surengti šventę, o labiausiai – antrokų mokytojai Reginai Mieldažys.
Giedrė Savukynienė

Rudenėlio šventė Maironio lituanistinėje mokykloje

Vėlinės

Tarp skausmo, ašarų, juokų
Yra gi daug gyvenimo takų,
Bet jie visi žmonių minias
Į bendrą pilį tesuves.

Ten kalnas juoduoja toli
Ir medžiai kuždasi keli…
Pasvirę kryžiai į šalis,
Tai amžina bendra pilis…

Į pilį tą bendrais takais
Ir aš keliausiu su kitais,
Nors nežinau nei aš, nei jie,
Kuriam pirmiau reiks tart – ,,sudie”.

Simona Podelskytė
Lietuva

Karolinos Kovalskytės ir Emos Darbutaitės verpstės.
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DÈL VERTIMO PROGRAMOS INTERNETE
Rašau Jums su gana svarbiu rei-

kalu į kurį, man rodos, ,,Draugo”
redakcija turėtų atkreipti dėmesį. 

„Draugas” internete naudoja
kompiuterinę programą vertimams.
Siūlau nustoti tą daryti arba bent
straipsniu paaiškinti žmonėms, kad
ta programa neteisingai verčia, ir
bent jau leisti žmonėms nuspręsti, ar
jie iš viso nori, kad toks vertimas
internete būtų. Žmonės turėtų turėti
teisę tokį vertimą užblokuoti, jei jis
yra neteisingas ar iškraipytas. Be to,
jeigu yra naudojamasi ta programa,
nejaugi niekas iš redakcijos tų ver-
timų neperskaito, nepažiūri, koks tas
vertimas yra ir kas ten parašyta? Gal-
būt Jūs negalvojate, kad kiti pa-
skaito? Pasirodo, kad taip – skaito.

Aš sulaukiau nemažai skambu-
čių iš amerikiečių, kurie kaip tik in-
ternete ieškojo detalių apie mūsų
mamos mirties pranešimą. Jie užk-
lausė manęs, ar aš perskaičiau ver-
timą ir sakė, kad yra būtina tai pa-
daryti. Kai perskaičiau, likau apstul-
busi. Ten prirašyta tokių nesąmonių,
kad norėjosi kumščiu trenkti į kom-
piuterį. Pagalvojau sau, jei samdytas
asmuo būtų šitaip išvertęs, reikėtų

atleisti iš darbo. Suprantu, kad čia
yra programa. Tačiau susimildami –
nenaudokite jos. O jei naudosite, tai
bent perskaitykite vertimus ir už-
blokuokite tuos, kurie yra visiškai
netinkami. Bet ką nors darykite! Yra
redakcijos pareiga peržiūrėti visas
žinias – ar tai būtų lietuviškai, ar
angliškai,  jeigu eina per „Draugo”
internetinius lapus. Amerikiečiai
pradėjo šnairuoti – tačiau man vi-
siškai nejuokinga, ir dar tokiu opiu
metu. Aš nesuprantu, kaip redakcija
galėjo leisti tokiam pasirodyti inter-
nete. Ne tik kad pati anglų kalba yra
sukeversuota, bet ir žinios yra ne-
teisingos ir pajuokiančios. Juk ne
viskas yra pažodžiui verčiama, o
žmonių vardai ir pavardės išvis ne-
turi būti verčiamos.

Man su laiku reikės parašyti
padėką. Tiesiog bijau jei ta programa
išvers taip, jog bus užgauti žmonės, ir
jie tiesiog pasipiktins. Man gėda už
„Draugą”, kad redakcija neperskaito
informacijos, kuri dedama į viešą in-
ternetinį lapą. Angliškai sakant, this
is your responsibility.

Danguolė Ilginytė
Palos Hills, IL

MARIJA DAINIENÈ
K. Donelaiçio mokyklos
lietuviû kalbos mokytoja

2010 m. spalio 30 dieną Kristi-
jono Donelaičio lituanistinėje mokyk-
loje Washington, DC įvyko JAV litu-
anistinių mokyklų mokytojų konfe-
rencija, kurią organizavo šios mokyk-
los direktorė Ilona Verbušaitienė,
parėmė JAV lituanistinių mokyklų
švietimo taryba. Įvykęs renginys – tai
ir šventė, ir darbas – galimybė su-
sirinkti ir kalbėtis, iškelti ir spręsti
mums rūpimas kalbines problemas.
Juk kalba kuria žmogaus pasaulė-
vaizdį. Ar mes, lietuviai, norime, kad
mūsų atžalų ir tolimesnių kartų
atmintyje neišdiltų kalboje išsaugota
protėvių dvasia bei vertybės?

Renginį pradėjo Lietuvos Res-
publikos ambasadorius JAV ir Mek-
sikai Žygimantas Pavilionis. Jis pasi-
dalijo įspūdžiais apie JAV Lietuvių
Bendruomenę JAV. Ambasadoriaus
nuomone, svarbu rūpintis jaunąja
karta, kuri turi perimti vyresniųjų
patirtį, nes JAV išeivija – yra patrio-
tiškiausia ir bene brandžiausia, in-
teligentiškiausia Lietuvos išeivijos
dalis, per pakankamai ilgą laikotarpį
sukūrusi ir puoselėjusi milžiniškus
dvasinius turtus. Ambasadorius iš-
kėlė mokyklos, kuri jungia jaunąją
kartą su vyresniaisiais, vaidmenį. Per
pastaruosius metus JAV lituanisti-
nėse mokyklose mokinių skaičius di-
dėja. Vadinasi, poreikis išmokti, iš-
saugoti ir išlaikyti lietuvių kalbą tau-
tiečių sąmonėje auga.

Pagrindinė konferencijos dalis –

tai dvi psichologijos mokslų daktaro
Algio Norvilo paskaitos „Kalba ir jos
likimas svetur: ar ilgai dar bus kalba-
ma lietuviškai?” ir „Gimtosios kalbos
mokymas išeivijoje. Keli kalbos mo-
kymo būdai”.

Kiekviena kalba – tai pasaulio
turtas. Mokslininkai stebi reiškinį,
kas atsitinka su kalba žmonių gru-
pėse, kurios atvyksta į svetimą šalį. Ir
klausia, kaip kuo ilgiau išlaikyti kal-
bą, išsaugoti papročius ir kultūrą?
Mokslininkus ypač domina Amerikos
imigrantų padėtis, o mums, sakė dr.
A. Norvilas,  svarbus būtent lietuvių
kalbos tausojimas ir puoselėjimas
Amerikos lietuvių imigrantų šei-
mose.

Konferencijoje dalyvavo ne tik
mokytojai, bet ir mokinių tėvai, kurie
galėjo išgirsti, kokia didelė tėvų atsa-
komybė ir pareiga budėti prie gimto-
sios kalbos, kelti savo kalbos gerą
vardą vaikų sąmonėje, kad jie pati-
kėtų, jog sava, jų tėvų ir senelių kalba
yra vertybė, kad kiekviena gerai iš-
mokta kalba yra didelis dvasinis tur-
tas. Renginio dalyviai išgirdo pata-
rimų, kaip šeimose motyvuotai mo-
kyti vaikus gimtosios kalbos. Prof. A.
Norvilas savo paskaitoje pateikė pa-
saulio mokslininkų padarytas išva-
das, apklausų rezultatus ir savo kom-
petentingą asmeninę patirtį, mat
gyvendamas JAV nuo 1949-ųjų jis
pats yra išgyvenęs sudėtingą laiko-
tarpį, bet savo gimtąją kalbą išsaugo-
jo.

Lietuvių mokyklų mokytojams
svarbu, kad mokiniai noriai lankytų
šeštadienines mokyklas ir mielai
mokytųsi savo gimtosios kalbos, todėl
Kristijono Donelaičio lituanistinės
mokyklos direktorė I. Verbušaitienė
rūpinasi pamokų kokybe ir mokinių
motyvacija. Konferencijoje skaitė
pranešimą „Tradicinė ar netradicinė
pamoka? Kaip sudominti mokinius
lietuvių kalba?’’ Direktorė paminėjo
daugybę mokymo metodų, kuriuos
mokytojos galėtų naudoti savo pamo-
kose. Pasak jos, būtina atsižvelgti į
kiekvieno mokinio gebėjimus, kai
kuriuos metodus taikyti individua-
liam darbui su atskirais mokiniais.

Konferencijos pabaigoje vyko dis-
kusija, pasidalijimas darbo patirtimi.
Aišku viena, kad svetimoje šalyje ne-
puoselėjama gimtoji kalba ar net jos
vardas greitai išnyks jaunesnės kar-
tos atmintyje. Renginį baigėme su
šviesia viltimi, kad mokytojai, tėvai ir
vaikai sutelks savo jėgas ir stengsis
puoselėti kalbines vertybes bei per
jaunesnes kartas kuo ilgiau išsaugoti
gimtąją lietuvių kalbą.

Kaip išsaugoti savo gimtąją kalbą
jaunųjų kartų atmintyje

Konferencijos dalyviai. Viduryje dr. Algis Norvilas.        Jurgitos Rohde nuotr.

Danguolės Ilginytės laiške mini-
mos vertimo programos negalima
užblokuoti ar kaip nors kitaip jos at-
sisakyti, nes ji nėra ,,Draugo” inter-
netinio puslapio dalis ir jam nepri-
klauso. Šią vertimo programą inter-
nete siūlo Google.com paieškos pro-
grama ,,Google Translate”, o ne, kaip
teigia Ilginytė, ,,Draugo” redakcija. 

Kai kurie kompiuteriai yra nus-
tatyti taip, jog ,,Google Translate”
programa ekrane nepasirodo arba
pasirodo ne visada. Štai pačioje re-
dakcijoje į ,,Draugo” svetainę einant
ne per ,,Google” paiešką, o tiesiogiai
įvedus ,,Draugo” internetinio pusla-
pio adresą (www.draugas.org) nar-
šyklę, tos vertimo programos nelieka.
Bet yra ir tokių kompiuterių nus-
tatymų, kur minėta programa ir to-
kiu atveju išlieka (žr. antrą nuotr.).

Tad bent jau šiuo metu vienin-
telis būdas išvengti ,,Google” siūlomo
mechaniško ir tikrai dažniausiai
niekam tikusio lietuviško vertimo į
anglų kalbą yra nesinaudoti ,,Google
Translate” programa arba mėginti

,,Draugo” svetainę pasiekti ne per
Google.com, bet tiesiogiai – įvedus
www.draugas.org. Galbūt tada Jūsų
kompiuteris neturės automatiškai
iššokančios ,,Google Translate” pro-
gramos. Tiesa, dar galima būtų kreip-
tis į Google, Inc. bendrovę ir jai pa-
reikšti priekaištus dėl netikusios pro-
gramos. Jos adresas yra: 1600 Amp-
hitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, tel. +1 650-253-0000; fax:
+1 650-253-0001.

Gal dar reikėtų pridurti, jog
,,Draugas” turi tik lietuvišką inter-
netinę svetainę. Angliško varianto,
bent jau šią dieną, nėra. Todėl bet
kokie internete ,,iššokantys” pusla-
piai iš ,,Draugo” svetainės anglų kal-
ba yra įmanomi tik ,,Google Trans-
late” programos dėka. 

Suprantame, kad lietuviškai ne-
suprantantys skaitytojai čia minima
,,Google” programa bus linkę naudo-
tis, tačiau, kaip jau minėjome anks-
čiau, ji nepriklauso ,,Draugui”, ir jos
užblokuoti neturime nei galimybių,
nei teisės.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS 

LR ambasadorius JAV ir Meksikai
Žygimantas Pavilionis.
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Šiauliai, lapkričio 3 d. (ELTA) –
NATO sąjungininkų oro pajėgų va-
davietė Ramšteine (Vokietija) Lietu-
vos karinių oro pajėgų Aviacijos bazė-
je Šiauliuose rengia septintąją Balti-
jos šalių karinių oro pajėgų treniruo-
tę BRTE VII.

Vienos dienos treniruotė vyks
Estijos, Latvijos ir Lietuvos oro erd-
vėje. Treniruotėje dalyvaus JAV
transporto lėktuvai ,,Hercules C-

130J”, šiuo metu NATO oro policijos
misiją vykdantys JAV naikintuvai F-
15C ,,Eagle” bei NATO ankstyvojo
perspėjimo ir kontrolės sistemos
(AWACS) lėktuvas ,,Boeing 707”.

NATO oro pajėgų štabas Ramš-
teine planuoja ir rengia tokias treni-
ruotes, siekdamas tobulinti NATO
oro erdvės stebėjimo ir kontrolės, oro
policijos bei kitų oro pajėgumų sąveiką.

Kaunas, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Pusė milijono litų Vyriausybės nuta-
rimu paskirta Kauno rajono savival-
dybei atlyginti gyventojams bei įmo-
nėms dėl audros ar potvynio patirtų
nuostolių dalį. Paramą gaus arba jau
gavo 81 Kauno rajono gyventojas, nu-
kentėjęs nuo potvynio, ir 37 – nuo
audros.

Keturi penktadaliai paskirtos su-
mos jau pasiekė nukentėjusius. Apie

100,000 litų kol kas nepervesta dėl
objektyvių priežasčių – Buhalterinės
apskaitos skyriui dar nepateikti są-
skaitų, į kurias reikia pervesti lėšas,
numeriai.

Kauno rajono savivaldybėje su-
darytos komisijos sprendimu, pinigi-
nis atlygis skirtas ir 10 įmonių, ku-
rios padėjo panaikinti gamtos nelai-
mių padarinius. Joms pervesta  65,700
litų. 

wwwwwwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Suskystintû dujû terminalâ siùloma
statyti ties Kiaulès nugara

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Aštuonios iš dešimties Lietuvos šei-
mų savo finansinę padėtį dabar api-
būdina kaip blogą ar vidutinę – 80
proc. apklaustųjų. Šeimos finansinę
padėtį kaip gerą įvertino kas šeštas –
16 proc. namų ūkių. Tai paaiškėjo po
rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų
bendrovės ,,Baltijos tyrimai” naujie-
nų agentūros ELTA užsakymu rug-
sėjo 25-spalio 4 d. atliktos apklausos. 

Prieš metus – 2009 m. rugsėjį –
šeimos finansinės padėties vertini-
mas buvo panašus. Tačiau palyginti
su padėtimi prieš dvejus metus, stebi-
mi dideli pokyčiai į blogąją pusę. 9
proc. punktais sumažėjo šeimų, savo
finansinę padėtį vertinančių kaip
gerą, ir net 16 proc. punktų padau-
gėjo namų ūkių, ją vertinančių kaip
blogą. 

Prasidėjus rudeniui dešimtadalis
– 10 proc. – viešosios nuomonės ap-

klausos dalyvių nurodė, kad jų šeimai
neužtenka pinigų net maistui. Dar
trečdalis – 33 proc. – apklaustųjų at-
sakė, kad jų šeimoms užtenka pinigų
maistui, bet sunku nusipirkti drabu-
žių. Didžioji dalis – 37 proc. – ap-
klaustųjų teigė, kad jiems užtenka pi-
nigų maistui ir drabužiams ir dar gali
šiek tiek sutaupyti, bet to neužtenka
stambesniam pirkiniui, pavyzdžiui,
televizoriui ar šaldytuvui.  Šeimų,
kurios gali pirkti viską, ko nori, šiuo
metu tėra pusė procento. 

Šių metų rugsėjį vidutinės namų
ūkio mėnesio pajamos buvo 2,050
litų, o vidutinės pajamos vienam
šeimos nariui – 836 litai. Prieš metus
šie rodikliai buvo atitinkamai 2,086
litai ir 856 litai, prieš dvejus metus –
2,604 litai ir 1,073 litai. Sociologai
pažymi, kad vidutinės namų ūkių
pajamos Lietuvoje dabar yra nukritu-
sios į prieš trejus metus buvusį lygį. 

Aukojantys partijai privalo 
pateikti deklaracijâ

Kaunas, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Kauno rajone, Domeikavoje, baigia-
mos remontuoti patalpos, kuriose įsi-
kurs vaikų dienos centras ir pagalbos
šeimai tarnyba. Planuojama gruodį
baigti remonto darbus, ir centro dar-
buotojai bei lankytojai 2011 m. pra-
dės persikraustydami į naują vietą.
Laisvos patalpos atsirado, kai iš dau-
giabutyje įrengtų kabinetų išsikėlė
policijos nuovados darbuotojai. Be to,
veiklai bus pritaikyta ir greta buvu-
sių kabinetų esanti salė. 

Laikinai kitose patalpose vei-
kiantį dienos centrą jau lanko apie 60
vaikų, daugiausia – iš Domeikavos

gyvenvietės. Čia jie ruošia pamokas,
mokosi buities darbų, tvarko patal-
pas ir aplinką. Darbuotojos džiaugia-
si, kad socialinės rizikos šeimose au-
gantys vaikai taip išmoksta būti-
niausių įgūdžių ir supranta kasdie-
ninių darbų svarbą. 

Centro rėmėjai vaikams yra pa-
dovanoję biliardo stalą ir stalo teniso
įrangą, o už pinigus, gautus per ak-
tyviai veikiančios Domeikavos bend-
ruomenės šventes ar mugėse parda-
vus rankdarbius, nuperkama dažų,
popieriaus, teptukų, kitokių priemo-
nių vaikų mėgstamiems kūrybiniams
užsiėmimams.

Baltijos valstybiû oro erdvèje NATO
rengia lèktuvû treniruotê�

Pagalbos šeimai centras kuriasi Domeikavoje

Bus diskutuojama apie Šiaurès Europos
ir Baltijos šaliû� bendradarbiavimâ�

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Tinkamiausia vieta suskystintų gam-
tinių dujų terminalo statybai yra pie-
tinė Klaipėdos jūros uosto dalis ties
Kiaulės nugara. Terminalas būtų
plaukiojantis ir turintis saugyklą.
Skaičiuojama, kad jo statyba kai-
nuotų iki 200 mln. eurų. Tokios išva-
dos apie terminalo statybą Lietuvoje
pateiktos Energetikos ministerijos
tarpžinybinės darbo grupės pareng-
toje medžiagoje.

,,Toks sprendimas yra sparčiau-
siai įgyvendinamas, jis yra vienas pi-
giausių. Tokį terminalą lengviausia
būtų prijungti prie mūsų magistra-
linių dujotiekių, meteorologinių są-
lygų įtaka yra nedidelė ir ateityje yra
galimybė plėsti terminalo pajėgu-
mus”, – pristatydamas šias išvadas

sakė energetikos viceministras Ro-
mas Švedas.

SGD terminalo pajėgumas ties
Kiaulės nugara būtų nuo 2 iki 3 mlrd.
kubinių metrų dujų per metus, jo įgy-
vendinimui, skaičiuojama, prireiktų
iki 200 mln. eurų. Tokio terminalo
statyba, specialistų vertinimu, kai-
nuotų pigiau nei sausumoje. Tiesa,
kol kas ministerija nežino, iš kur bū-
tų galima pritraukti kapitalo. 

Lietuvai tinkamiausias būtų lai-
vas-saugykla su dujų sudujinimo
įranga. Laivas nuolat stovėtų prie
kranto, o prie jo priplauktų laivas-tie-
kėjas su dujomis. Techninę terminalo
užduotį planuojama parengti iki šių
metų pabaigos, o jis veikti galėtų
pradėti jau 2014 m. 

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Šiaurės Europos ir Baltijos šalių bei
Jungtinės Karalystės premjerai atei-
nančių metų sausio 19–20 dienomis
susitiks Londone ir aptars naujo
bendradarbiavimo galimybes. Be mi-
nistrų pirmininkų, susitikime daly-
vaus verslo atstovai bei politikos va-
dovai iš Lietuvos, Jungtinės Kara-
lystės, Danijos, Islandijos, Norvegi-
jos, Suomijos, Švedijos, Latvijos bei
Estijos.

Forumo dalyviai diskutuos, kaip
ekonominio sunkmečio metu Šiaurės
Europoje skatinti gerovę bei lygybę.
Susitikimo formatas sukurtas pagal
,,SciFoo” konferenciją, kuri kasmet
vyksta Silicon Valley, California. Su-
sitikimo metu bus pristatytos naujo-
vės, padėsiančios sukurti darbo vie-
tas bei pakelti gyvenimo lygį Šiaurės
ir Baltijos šalyse bei Jungtinėje Kara-
lystėje.

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) – Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovano-
jo ketvirtojo Konstitucijos egzamino nugalėtojus. Konstitucijos egzaminą
miestų ir rajonų savivaldybėse, mokyklose, įkalinimo įstaigose šiemet laikė
daugiau nei 32,000 žmonių. Konkurso nugalėtojais tapo 21 geriausiai Kons-
tituciją išmanantis egzamino dalyvis.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanoja ketvirtokę moksleivę Justiną
Karinauskaitę iš Radviliškio.                                     Dainiaus Labučio nuotr.

Parama pasiekè nukentèjusius 

Dešimtadaliui Lietuvos šeimû�
neužtenka pinigû net maistui

Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) –
Savivaldybių tarybų rinkimų politinė
kampanija dėl įstatymo pataisos gali
būti gerokai skurdesnė nei buvusios.
Politikai pavasarį palaimino Gyven-
tojų turto deklaravimo įstatymo pa-
taisas, įpareigojančias partijas re-
miančius fizinius asmenis deklaruoti
turtą ir pajamas.

Nesvarbu, ar savo mylimai parti-
jai žmogus skirs didžiausią 42,360 li-
tų sumą, ar 10 litų, prieš tai privalės
Valstybinei mokesčių inspekcijai

(VMI) pateikti savo ir savo šeimos
deklaraciją. VMI patikrins, ar auko-
tojas iš tiesų turi tiek lėšų bei turto,
kad gali pamaloninti ir kitus.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas galvoja, kad nauja tvarka ga-
li smarkiai atsiliepti rinkimų kampa-
nijos finansams. Jis apgailestavo, kad
pataisų rengėjai, užuot leidę aukoti
visiems, kurie VMI teikia informaciją
apie kasmetines pajamas, pasirinko
12 mėnesių laiką. 
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Merkel, o kitas siuntinys, skirtas
Prancūzijos prezidentui N. Sarkozy,
buvo perimtas Atėnuose. Privatus
krovininis lėktuvas, skridęs iš Atėnų,
skubiai nusileido Italijoje, Bolonijos
mieste, po to, kai jame buvo aptiktas
siuntinys, skirtas Italijos premjerui
Silvio Berlusconi. Dar du siuntinius
su sprogmenimis, skirtus Europolui
ir Europos Teisingumo Teismui, poli-
cija sulaikė Atėnų tarptautiniame
oro uoste.

MASKVA
Rusijoje nuo kitų metų sausio 1

d. bus visiškai uždrausta prekiauti
šaldyta paukštiena. Tai pareiškė
Rusijos Federacijos vyriausiasis sani-
tarijos gydytojas. Jis pridūrė, kad
nuo kitų metų visa paukštiena turi
būti pardavinėjama atvėsinta.

* * *
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad apkaltino Rusiją išdavys-
te. Irano prezidentas pareiškė, kad
Rusija, atsisakydama Iranui parduoti
raketinės gynybos sistemų S-300,
,,pardavė” Iraną Amerikai.

* * *
Maskvoje mirė buvęs Rusijos

ministras pirmininkas Viktor Čer-
nomyrdin. Mirties priežastis neskel-
biama. Tačiau žinoma, kad 72 metų
politikas pastaruoju metu turėjo svei-
katos problemų. Jis taip pat labai iš-
gyveno dėl šį kovą mirusios savo žmo-
nos. V. Černomyrdin Rusijos vyriau-
sybei vadovavo nuo 1992 iki 1998 m.

WASHINGTON, DC
Demokratas Jerry Brown iškovo-

jo pergalę California gubernatoriaus
rinkimuose. J. Brown įveikė savo
varžovę respublikonę Meg Whitman.
Buvusi ,,eBay” vadovė savo rinkimų
kampanijai skyrė daugiau kaip 140 mln.
dolerių asmeninių lėšų. J. Brown
keičia respublikoną Arnold Schwar-
zenegger, kuris po dviejų kadencijų
siekti trečiosios negalėjo. 

* * *
Teroristų tinklas ,,al Qaeda” jau

rugsėjį siuntė į JAV ,,bandomuosius
siuntinius”, kuriuose sprogmenų
nebuvo. JAV vyriausybės duomeni-
mis, žinybos rugsėjo viduryje susi-
dūrė su siuntiniais iš Jemeno, kurie
buvo adresuoti institucijoms Čikago-
je. Juose, be kita ko, buvo religinių
knygų. Manoma, kad tai buvo ,,ban-
domieji siuntiniai”. 

Pasaulio naujienos

LONDONAS
Londone trečią kartą per du

mėnesius streikuoja metro darbuoto-
jai. Keliuose ruožuose nevažiavo arba
labai vėlavo metro traukiniai. Pasta-
rąjį kartą streikas spalį sustabdė 40
proc. metro traukinių eismą. Dar vie-
nas streikas planuojamas lapkričio
29 d. Profsąjungos streikais protes-
tuoja prieš planus sumažinti 800
darbo vietų. Kasdien Londono metro
naudojasi daugiau kaip 3,5 mln.
žmonių.

BELGRADAS
Per žemės drebėjimą Serbijoje

naktį į trečiadienį žuvo mažiausiai
du žmonės. Dešimtys asmenų buvo
sužeisti. Požeminių smūgių centrinė-
je šalies dalyje stiprumas siekė 5,6
balo. Žemės drebėjimo epicentras
buvo už 10 km į šiaurę nuo Kraljevo
miesto. Požeminiai smūgiai buvo jun-
tami visoje šalyje, taip pat už 150 km
esančioje sostinėje Belgrade.

RYGA
Latvijos parlamentas patvirtino

naują Valdžio Dombrovskio vyriausy-
bę, kuri toliau įgyvendins griežtas
biudžeto taupymo priemones, kad
būtų vykdomos susitarimo dėl tarp-
tautinės finansinės pagalbos sąlygos.
Koalicinę centro dešinės vyriausybę
sudarė V. Dombrovskio centro deši-
nės susivienijimas ,,Vienybė” bei Ža-
liųjų ir valstiečių sąjunga (ŽVS).
Pirmoji naujosios vyriausybės užduo-
tis bus parengti ateinančių metų biu-
džeto planus, kuriuose išlaidos turės
būti apkarpytos net 400 mln. latų,
kad būtų įgyvendintas tikslas biudže-
to deficitą sumažinti iki 6 proc. ben-
drojo vidaus produkto nuo šįmet
numatytų 8,5 proc. BVP. Latvija, kuri
norėtų 2014 m. įsivesti eurą, paža-
dėjo siekti, kad 2012 m. jos biudžeto
deficitas neviršytų 3 proc. BVP.

ATĖNAI
Rasti siuntiniai su sprogmenimis

privertė Graikiją sustabdyti bet ko-
kio pašto siuntimą į užsienį oro
transportu. Kaip jau buvo skelbta,
nežinomi asmenys išsiuntė iš Grai-
kijos siuntinį su sprogstamuoju už-
taisu Vokietijos kanclerei Angela

EUROPA

RUSIJA

Londonas ir Paryžius pasirašè
,,istorinî” susitarimâ

JAV

Minskas, lapkričio 2 d. (BNS) – Į
Minską atvykęs Vokietijos užsienio
reikalų ministras Guido Westerwelle
reikalavo demokratinių permainų
Baltarusijoje. Autoritariškai šalį val-
dantį prezidentą Aleksandr Lukašen-
ka jis ragino gruodį surengti laisvus
ir teisingus prezidento rinkimus. 

Kartu ministras žadėjo Balta-
rusijai tolesnį suartėjimą su Europos
Sąjunga (ES). A. Lukašenka, kuris
daugelio vadinamas ,,paskutiniuoju
Europos diktatoriumi”, atmetė visus
kaltinimus dėl klastojimų per rinki-
mus. 

G. Westerwelle kelionėje į Mins-
ką lydėjo Lenkijos užsienio reikalų
ministras R. Sikorski. ES valstybių
vardu jie pasiūlė Minskui glaudesnį
bendradarbiavimą ir pažadėjo finan-
sinę paramą. Tačiau to sąlyga yra
laisvi rinkimai, demokratinės pert-
varkos bei tarptautinių teisės reika-
lavimų ir žmogaus teisių laikymasis. 

Nuo 1994 metų Baltarusiją val-
dantis A. Lukašenka pažadėjo, kad
prezidento rinkimai vyks pagal
,,aukščiausius tarptautinius reikala-
vimus”. ,,Jūs galėsite patys suskaiči-
uoti balsus, jei norėsite”, – pareiškė
jis G. Westerwelle ir R. Sikorski.

Vokietijos užsienio reikalû ministras
reikalavo demokratiniû permainû

Atkelta iš 1 psl.
Antradienio rinkimai yra radi-

kalus posūkis po 2008 m., kai B. Oba-
ma pergalė padėjo demokratams
smarkiai padidinti savo persvarą Ats-
tovų rūmuose po 2006 m. bangos, iš-
kėlusios juos į valdžios viršūnę šioje
institucijoje. 

Demokratai Atstovų rūmų kon-
trolę praras vos po ketverių metų –
tai trumpiausias laikas, kai kuri nors
partija kontroliavo žemuosius rūmus
nuo 1953 m., kai juos vos dvejus me-
tus valdė respublikonai. 

Atstovų rūmai turi galią per mo-
kesčius kontroliuoti išlaidas, ruošti
pareigūnų apkaltas ir susidarius ak-
lavietei rinkti prezidentą. Rūmai taip
pat gali rengti svarstymus ir tyrimus
– šis svertas gali būti panaudotas sie-
kiant trukdyti B. Obama adminis-
tracijai. 

Atstovų rūmų demokratai teisino

savo rezultatus bei kampanijos stra-
tegiją ir sakė, jog bandys ieškoti kom-
promisų su respublikonais. Respub-
likonai įveikė tris tuzinus demokratų
tose apygardose, kuriose per 2008 m.
prezidento rinkimus laimėjo respub-
likonų senatorius John McCain. De-
mokratai tais metais įsiveržė labai
toli į respublikonų teritoriją ir lai-
mėjo dešimtis vietų, kurių daugelį
respublikonai dabar atsiėmė atgal.
Kandidatai į Atstovų rūmų narius ir
partijų komitetai surinko ir išleido
begalę pinigų; demokratai šiuo atžvil-
giu turėjo nedidelį pranašumą. 

Tačiau su respublikonais susiju-
sios išorės grupės smarkiai iškreipė
padėtį – jos išleido 189,5 mln. dolerių
negailestingam demokratų kandida-
tų puolimui, o nepriklausomos gru-
pės respublikonų kritikai išleido 89
mln. dolerių. 

JAV demokratai prarado daugumâ
Atstovû rùmuose

Londonas, lapkričio 2 d. (BNS)
– Branduolinį ginklą turinčios Pran-
cūzija ir Didžioji Britanija pasirašė
reikšmingą susitarimą dėl karinio
bendradarbiavimo. Abi šalys ketina
drauge atlikti branduolinio ginklo
bandymus, įsteigti kelių tūkstančių
karių dalinį ir kartu naudotis lėk-

tuvnešiais.
,,Mes šiandien atverčiame naują

puslapį”, – Londone pareiškė britų
premjeras David Cameron. Prieš tai
jis su Prancūzijos prezidentu Nicolas
Sarkozy pasirašė du susitarimus.
Turėdamas omenyje šimtmečius tru-
kusius nesutarimus tarp abiejų šalių,
N. Sarkozy kalbėjo apie ,,istorinį
įvykį” ir ,,pasitikėjimo, kokio iki šiol
nebuvo istorijoje, pakopą”.

Didžioji Britanija ir Prancūzija
liks ,,suverenios valstybės, kurios
galės savo ginkluotąsias pajėgas nau-
doti nepriklausomai viena nuo kitos”,
patikino D. Cameron.

Sensacingiausia abiejų šalių ka-
rinio bendradarbiavimo dalis yra
bendri branduolinio ginklo bandy-
mai, kurie turėtų prasidėti 2014 m.
Jie vyks branduolinių tyrimų cent-
ruose. 

Šalių karinis bendradarbiavimas
pirmiausiai prieštaringai vertinamas
Didžiojoje Britanijoje. Apklausos ro-
do, kad daugiau nei trečdalis britų
nesutinka, kad jų šalis kariniais
pajėgumais dalintųsi su kitomis vals-
tybėmis.

Prancūzijos prezidentas Nicolas Sar-
kozy (k.) ir Didžiosios Britanijos min-
istras pirmininkas David Cameron
susitiko Londone.              EPA nuotr.

Į Minską atvyko Vokietijos užsienio
reikalų ministras Guido Westerwelle.

EPA nuotr.
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RUBINAI SAMANŲ
PATALE

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Lietuviškai tariant, tai pelkių ir
liūnų žėruojantys žemčiūgai. Tai tik-
ra pelkių ir raistų puošmena, savo
skaisčiai raudona spalva primenanti
žemčiūgus (rubinus) nykioje rudens
gamtoj. Kada pro apnuogintas me-
džių šakas žemę pasiekia paskutinieji
saulės spinduliai, minkštame samanų
patale, pridengtos žalių lapelių, pa-
sirodo pirmosios vėlyvojo rudens
uogos – spanguolės.

Lietuvoje žmonėms, apsidirbus
visus laukų darbus, o auksiniam
rudeniui einant į pabaigą, ateina
metas bėgti spanguoliauti. Jų rinki-
mas Lietuvoje paprastasi sutampa su
pirmaisiais šalčiais.

Iš istorijos

Pirmieji europiečiai, atvykę į
Ameriką ir pamatę spanguolių uogas,
pavadino jas cranberry (gervių uogo-
mis), nes jos jiems priminė gerves,
kai jų liaunos šakelės, lyg gervių kak-
lai, tiesiasi su raudona galvute į
viršų. O gal ir dėl to, kad spanguolės
yra nepaprastai mėgiamos gervių.
Kanadoje spanguolės vadinamos
mossberry (pelkių uogos), o Anglijoje
tradiciškai jos vadinamos fenberry
(fen – pelkė). 

Amerikoje spanguolės primena
Padėkos dieną, o Lietuvoje span-
guolės yra kalėdinių švenčių uogos.
Amerikos indėnai spanguoles naudo-
jo dar prieš atvykstant europiečiams.
Indėnai jas vadino ibimi – karčiomis
uogomis. Jos buvo naudojamos ir
kaip maistas, ir kaip vaistas. Maistui
spanguoles maišydavo kartu su mėsa.
Uogas trindavo tarp akmenų, o gautą
masę maišydavo su džiovinta žvė-
riena ir lydytais taukais. Iš šio
mišinio padarydavo nedideles bande-
les. Tokios bandelės ilgai laikydavosi,
nes spanguolėse esantis vitaminas C
jas saugodavo nuo gedimo. Kaip vais-
tas, spanguolės buvo naudojamos
kraujo užkrėtimui gydyti, nes jose
yra priešbakterinių medžiagų.

Apie spanguolių atsiradimą indė-
nai net yra sukūrę legendą. Kartą
indėnų vadas, įklimpęs į pelkėtą vie-
tą, niekaip negalėjo išsikapstyti. Jo
jėgos silpo ir jau buvo beatsidūręs
beviltiškoje padėtyje. Tik staiga at-
skrido prie jo baltas balandis, o jo
snape buvo raudona spanguolės
uoga. Jis pradėjo tomis uogomis mai-
tinti indėną. Indėnas, pradėjęs agauti
jėgas, išsikapstė iš tos pelkės. Kitos
uogos, įkritusios į smėlį, išleido dai-
gus, ir taip atsirado amžinai žaliuo-
jantys spanguolių krūmeliai.

1820 metais spanguolės buvo at-
vežtos į Europą. Jos labiausiai prigijo
ir paplito šiauriniuose kraštuose:
Skandinavijoje, Rusijoje. Spanguolė –
šiaurės kraštų uoga, todėl kuo toliau
į šiaurę, tuo jos kokybė geresnė. Pa-
vyzdžiui, šiaurės Suomijoje augančios
spanguolės yra kvapnesnės negu
kitur. 

Mūsų dienomis spanguolės yra
auginamos specialiai, kasmet jų labai
daug suvartojama. JAV daugiausia

spanguolių auginama Atlanto van-
denyno pakrantėse, kur yra pakanka-
mai vandens, smėlio ir pelkynų. 

Spanguolės yra šalčiui atsparus
daugiametis visžalis krūmelis. Span-
guolė žydi birželio mėnesį. Uogos pri-
noksta rugsėjį ir išsilaiko po sniegu
iki pavasario. Todėl spanguoles gali-
ma laikyti ilgai: nesikeičia jų skonis ir
biologiškai aktyvios medžiagos. Jas
galima rinkti rudenį, žiemą ir pa-
vasarį.

Gydomosios spanguolių savybės

Jau nuo seno jūrininkai valgyda-
vo spanguoles, siekdami apsisaugoti
nuo įvairių ligų. Šiuo metu moksli-
ninkų nustatyta, kad spanguolės la-
bai vertingas vaistas širdies ir krau-
gyslių ligomis sergantiems žmonėms.
2002 metais mokslininkai pripažino,
kad spanguolės yra aktyviausias vais-
tas prieš vėžinius susirgimus. Pagal
juos vienas šaukštas spanguolių
atstoja net tris šaukštus razinų
(džiovintų vynuogių).

• Liaudies medicinoje spanguolių
tyrelė ir sirupas vartojami avitami-
nozei ir uždegiminėms ligoms gydyti,
aukštai temperatūrai mažinti. Span-
guolių uogos su medumi vartojamos
persišaldžius, kamuojant reumatui,
anginai. Iš jų lapų ir uogų verdama
arbata.

• Spanguolių uogos veikia kaip
priešuždegiminė, priešbakterinė prie-
monė, stiprinanti organizmą ir gy-
danti žaizdas. Jos gerina apetitą,
skrandžio sulčių skyrimąsi ir pan.

• Spanguolių tepalas mažina
skausmus ir priešuždegiminius pro-
cesus sergant odos ligomis. Kaip jo
pasigaminti? Sutrinkite 2 valgomuo-
sius šaukštus prisirpusių uogų ir iš-
spauskite sultis. Jas sumaišykite su

lanolinu ir vazelinu. Tepalą laikykite
šaldytuve.

• Spanguolių sultys veiksmingai
išvalo pūliuojančias žaizdas, gydo
opas, nudegimus, pagreitina jų giji-
mą. Sultys su medumi padeda kosint,
sergant angina, persišaldžius, o su
burokėlių sultimis – sergant gastritu,
pasireiškus kraujagyslių spazmams,
hipertenzijai, aterosklerozei. 

• Spanguolių uogų ir lapų užpi-
las: sumaišykite po 10 uogų ir lapų,
užpilkite puodeliu verdančio van-
dens, palikite 4 valandoms. Gerti po
pusę puodelio 2 kartus per dieną,
pasireiškus hipertenzijai, ateroskle-
rozei, gastritui, storosios žarnos
ligoms. 

• Spanguolių sultimis gydomos
kai kurios inkstų, šlapimtakių ligos
(skatina šlapimo išsiskyrimą). Šios
uogos tinka troškuliui malšinti. 

• Spanguolės gerai veikia kasos
veiklą, bet šiais širdies ir kraujagyslių
ligų laikais svarbiausia jų savybė yra
ta, kad jos reguliuoja kraujo krešėji-
mo sistemą. Per dieną reikia suval-
gyti po pusę puodelio uogų – pora
valandų po valgio (be cukraus, me-
daus). Galima kasdien išgerti uogų
gėrimo: pusę puodelio uogų sutrin-
kite ir užpilkite šiltu vandeniu.

• Mokslininkai nustatė, kad
vertingiausios spanguolių savybės
yra šios: tonizuojančios, gerinančios
protines ir fizines jėgas.

• Spanguolių visados po ranka
turėtų turėti tie žmonės, kurie turi
problemų su kraujo krešėjimu.

• Spanguolių uogas ar sultis pa-
tariama valgyti ar gerti esant maža-
kraujystei.

• Inkstų akmenligė gydoma iki

žydėjimo surinktų lapų nuoviru.
Toks lapų nuoviras turi priešseptinių
savybių: gerina šlapimo skyrimąsi,
gydo nuo naktinio šlapimo nelaiky-
mo, aktyvina tulžies gamybą.

• Spanguoles patartina vartoti
regėjimui pastiprinti.

• Spanguolės – puikus vaistas
diabetikams.

Paprasčiausi vartojimo būdai

Spanguolės yra rūgščios, kar-
toko skonio, todėl jas šiaip valgyti
prisiversti sunku. Pats geriausias
būdas yra jas maišyti su kitomis sul-
timis: burokėlių, apelsinų, morkų,
salierų, obuolių. Niekad negalima
gydantis jų maišyti su cukrumi, nes

cukrus neigiamai veikia visas ak-
tyviąsias medžiagas. 

• Elektriniame maišiklyje (blen-
der) supilkite maišelį nuplautų span-
guolių, užpilkite jas pasiruoštomis
sultimis, suplakite ir gerkite kasdien
po puodelį. Bet kokias sultis išlai-
kysite ilgiau kartu su spanguolėmis.

• Per visą žiemą namuose galima
išlaikyti šviežias spanguoles. Supil-
kite jas nuplautas į kibirą ir užpilkite
vandeniu. Kaskart vandenį pakeiski-
te nauju, bet nupilto vandens nepilki-
te lauk, jį gerti sveika, net jame bus
daug ištirpusių vitaminų. Tad pasi-
dėkite šaltai ir gerkite. Toks vanduo
puikiai malšina troškulį. Kibirą su
spanguolėmis laikykite garaže ar
šiaip šaltoje vietoje. Taip spanguolės
laikomos bus vertingesnės nei šaldy-
tos. 

• Iš spanguolių sulčių beveik ne-
išspausime su sulčiaspaude. Tad ge-
riausias būdas yra jas sutrinti.

Bruknės (cowberry, lingonberry,
worthberry)

Bruknės yra miško uogos. Jų
auga šiauriniuose kraštuose, jos pla-
čiai paplitusios Šiaurės Amerikos,
Pabaltijo kraštų, Rusijos, Ukrainos,
Rumunijos, Čekoslovakijos, Suo-
mijos, Švedijos ir kitų Europos kraštų
miškuose. Jos vadinamos įvairiai.
Nuo lotyniško pavadinimo vaccinium
įgavo pavadinimą cowberry, nes
lotyniškai vacca reiškia karvė. Švedi-
joje bruknės vadinamos lingoberry ir
t. t. 

Bruknės pagal savo cheminę su-
dėtį labai panašios į spanguoles. Jos
turi benzoininės rūgšties, todėl pui-
kiai išsilaiko – pakanka užpilti virin-
tu vandeniu. 

Bruknės prisirpsta rugpjūčio-
rugsėjo mėnesiais. Jos raudonuoja
spygliuočių miškų atšvaistynuose,
krūmynuose, pelkių pakraščiuose.

Bruknių uogos – organinių rūgš-
čių šaltinis. Jose gausu obuolių, cit-
rinų, rūgštynių, benzoininės, acto
rūgščių bei vitaminų A ir C. Be to,
šiose uogose yra rauginių medžiagų ir
glikozidų, kurie organizmą aprūpina
natūraliu cukrumi. Ypač naudingas
glikozidas arbutinas, kuris suskyla į
angliavandenius ir hidrochinoną,
pasižymintį stipriomis priešuždegi-
minėmis savybėmis.

Skaisčiai raudonos, rūgščiai kar-
toko skonio uogos (šviežios, mirky-
tos, šaldytos, džiovintos) gydo karšt-
ligę ir slopina uždegiminius procesus,
malšina troškulį ir gerina apetitą. Jos
labai naudingos sutrikus medžiagų
apykaitai: sergant podagra, cukriniu
diabetu. Bruknės gerina šlapimo sky-
rimąsi.

Bruknės, kaip ir spanguolės,
daugiausia vartojamos kepiniams,
gėrimams, vaistams, džemams. Labai
puikus priedas prie mėsos ir paukš-
tienos patiekalų.

Tiek bruknės, tiek spanguolės
pasižymi maždaug tomis pačiomis
gydomosiomis savybėmis. Visa bėda,
kad bruknės nėra auginamos, tad jų
negausi šviežių pirkti parduotuvėse,
jų galima gauti tik uogienių ir džemų
pavidalu. Bruknes patys sau ar par-
davimo tikslams renka miškuose
žmonės. Spanguolės jau kas kita, jos
– plačiai auginamos, todėl sezono
metu galima jomis apsirūpinti net
visai žiemai. 

Šiuo sezoniniu metu ne tik šven-
tiniams patiekalams naudokime
spanguoles, sergantieji gydykitės
jomis, o sveikieji apsaugokite savo
organizmą nuo ligų!

Parengta pagal ,,Sveikata iš
gamtos”
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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. 30

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

37° 56’ S 128° 44’ E saulėtas
rytas 

P. S. Nereikia sirgti didybės ma-
nija, ir viskas savaime ateis į rankas.
Jei sako Romas, tai dar nereiškia,
kad tave kviečia valyti tualeto.

2008-12-23
...ir perplaukti vandenyną

Mūsų įgulos Odisėja artėja link
pabaigos. Bus įveiktas ilgiausias eta-
pas. Jau patyrėme beveik viską, kas
priklauso beveik mėnesį trukusiam
buriavimui per Indijos vandenyną. Ar
jaučiame pasitenkinimą tuo, ką atli-
kome dėl Lietuvos, dėl pačių savęs?
Turėtume. Norėjome išmėginti save,
sužinoti savo galimybių ribas, prisi-
dėti prie kilnios misijos. Tačiau... iš
kur liūdesys? Ar tai ne išsiskyrimo
liūdesys?

Išsiskyrimo su beveik mėnesį
mūsų namais tapusia ,,Ambersail”?
Ji buvo mūsų tvirtovė, mūsų likimų
ir svajonių ponia. Ji – mūsų motina ir
mylimoji – malonino mus už pagarbą
jai, baudė už kvailumą. Ji sergėjo
mus tą audros naktį ir dieną, kai li-
kome akis į akį su vandenyne siautė-
jančiu vėju, kai privalėjome išlikti.
Kai esi nuo artimiausio žemyno per
kelis tūkstančius mylių, supranti,
kad dabar tik tu pats gali pasukti
savo likimą. Tą naktį buvo svarbus
kiekvienas veiksmas, kiekvienas ju-
desys. Baimei ir pasimetimui nebuvo
vietos. Neturime bijoti vandenynų, į
kuriuos neriame savo valia. Tokiomis
valandomis viskas, kas vyksta jachto-
je, yra visų svarbiausia kiekvieno
mūsų gyvenime. Supranti, kad esi at-
sakingas: už save, savo draugus, už
tuos, kurie tęs mūsų pradėtą kelionę. 

Kapitono Tauro šaltakraujišku-
mas raminamai veikia visus: ,,Viską
gerai apgalvokime, neskubėkime.”
Nepakartojamasis Linkus, paskirstęs
vaidmenis, milžino jėga ir akrobato
vikrumu atlikinėjo tai, ką paprastai
darytų 2–3 vyrai. Ramiai, apgalvotai
,,dirba” Virgis. Skriejančioje, purs-
luose nardančioje jachtoje Paulius
primena karo žurnalistą, pasikišusį
po skvernu kamerą, šokinėjantį už ko
nors įsitverti, apšaudomą galingais
vandens pliūpsniais. Tai jau praeitis.
Nė vieno rando atminčiai, nė kokio
jachtos pažeidimo. Jėga! Vienybėje,
darnoje. 

Ar per tą mėnesį pažinome savo
galimybių ribas? Kažin... Gal dėl to ir
besibeldžiantis sielon liūdesys? Gal
esame kaip tie alpinistai, užkopę į vie-
ną, besidairą į aukštesnes viršūnes? 

Apie ką svajosi po šio plaukimo?
,,Apiplaukti pasaulį – įgyvendinkite
svajonę”, – rašė Rolandas. Iš kur ži-
nojai, kad ši svajonė neduos ramybės
ne tik tau? 

Vienybė, psichologinis suderina-
mumas. Apie tai mąstoma ir kalbama
daugiausiai. Mums pasisekė, esu įsi-
tikinęs, dėl Tauro sprendimo pakvies-
ti įgulon Sigitą. Manau, didelis Sigio
nuopelnas, kad jachtoje nekilo net
mažiausios konflikto kibirkštėlės.
Sigis – laivo ,,guru”, mūsų kūnų ir
sielų maitintojas, erudicija ir nepa-
kartojama ištverme trykštantis mūsų
,,kokas – magas”. Jis šeimos galva,
susodinantis mus prie stalo ir raikan-
tis duonos kepalą. Jo dėka mes tapo-
me šeima: tokie skirtingi ir suvienyti.
Suvienyti minties apjungti pasaulio

lietuvius bendram darbui Lietuvai. 
Nepaprastai didžiuojuosi savo

buvusiais – viename ar kitame jų bu-
riuotojiškos karjeros etape – auklė-
tiniais, kurių 19 dalyvauja Odisėjoje.
Penki iš jų – etapų kapitonai, tarp
kurių ir šio etapo – Tauras Rymonis.
Šį kartą aš iš jo mokausi. Tikiuosi,
galėsiąs kai ką papasakoti ir dabar-
tiniams savo auklėtiniams, Klaipėdos
buriavimo mokyklos ,,Suominis” jau-
niesiems buriuotojams. 

Visą kelią mus lydintys albatro-
sai, rodos, vis kviečia mus pakilti:
,,Toks jau didelis, o neatsiplėši nuo
vandens!” Ar pakilsime? Neduok
Dieve, kad tik ,,pasikeltume”... 

Algis Patašius 
III įgulos narys

2008-12-24
Kas saugo laivą nuo žaibų

Trečiosios įgulos kapitonas Tau-
ras Rymonis nuolat palaiko ryšį su
Lietuvoje esančiu metereologu Nag-
liu Šulija, tariasi su juo dėl artėjančių
orų. Šįkart Tauras paprašė: ,,Gal gali
ką nors papasakoti apie žaibus?’’

,,Anksčiau esu kelis kartus bu-
riavęs per labai didelius žaibavimus.
Žaibai, kaip telegrafo stulpai, kirsda-
vo į vandenį visai šalia jachtos. Nė
karto jachtos nepalietė, nors jos, ma-
no manymu, būdavo įžemintos (aliu-
miniai stiebai metalu sujungti su
švininiais kyliais). Mūsų jachtos
‘Ambersail’ stiebas – anglinis, tai iš
viso žaibams turėtų būti masalas. Gal
galioja kokia fizika, kad žaibai ne-
liečia jachtų, ar čia tik atsitiktinu-
mas?’’ – klausia kapitonas Tauras
Rymonis. 

Naglis atsako: ,,Apie fizikos dės-
nius, susijusius su laivais ir žaibais,
nelabai ką galiu pasakyti. Tačiau
pastebėdamas, kad apie pataikiusius
į laivus (škunas, botus, kreiserius,
burines jachtas ir visus kitus) žaibus
tiesiog neteko girdėti, darau išvadą,
kad tai reiškinys daugiau nei retas.
Būtų dažnas – apie tai žinotume. Ko-
dėl taip yra, nežinau. Beje, vienas bu-
vęs kolega meteorologas (jo pavardė
Gasiūnas) dar sovietiniais laikais su
mokslo tiriamuoju laivu atsidūrė
Amazonės žiotyse. Audra ir žaibai
buvo tokie, kad dvi mokslininkės iš
Maskvos (komunistė ir ateistė) iš-
sprogusiomis iš baimės akimis su-
klaupė ant kajutės grindų ir pravos-
laviškai plačiu mostu žegnodamosios
puolė melstis ir vis kartojo ‘Gospodi
pomiluj.’ Ir iš tiesų pasigailėjo – žai-
bai į laivą nepataikė. Gal, sakau, jū-
reivius koks šventasis ar Apvaizda
globoja? 

Kitokių komentarų žaibų tema
mano galvoje, deja, nėra...”

2008-12-24
Kūčios Indijos vandenyne

Prasideda kalėdinė kelionės da-
lis, kurioje dalyvauja visa jachtos
,,Ambersail” III etapo komanda.
Pradžioje ,,Senis” mums padarė ka-
lėdinę staigmeną ir Gediminui leido
sugauti tuną šventiniam stalui. Apie
kitas ,,Senio” nuolaidas mūsų vy-
rams jau nekalbėsiu. Tai, kad mes,
atsibeldę iš kažkur, labai, labai toli
turime galimybę sutikti Kalėdas van-
denyne, jau yra kažkas ir teikia vil-
ties.                           Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Lietuvoje žmogus gyvena savo

individualų gyvenimą ir neskuba
jungtis į kažkokias bendruomenes.
Visur į bendruomenes įsijungia tik
nedidelė dalis visuomenės, kuri
Lietuvoje yra liliputiška. Lietuvoje
yra „aš” ir yra „visuomenė“ – viskas
atskirta nuo manęs, nieko bendro su
manimi ir aš esu neįgalus, aš nieko
negaliu padaryti, ir aš tą savo neį-
galumą patvirtinu kiekvieną kartą,
kai duodu kyšį. Aš sau pasakau, kad
„tu, brolau, esi toks bejėgis, kad tu
niekad negali nieko daryti”.

Prisimenu tokį Čikagoje gyvenu-
sį amerikietį, jis buvo žurnalistas bei
teisininkas, labai išmintingas žmo-
gus, kovotojas už laisvę. Jo gyvenimo
gale vienas žurnalistas paklausė: „Už
ką jūs paaukotumėte savo laisvę?”
Tas žmogus net nemirktelėjęs atsakė:
„Už bendruomenės laisvę.” Kaip tai
už bendruomenės laisvę? O šis paaiš-
kino: „Laisvoje bendruomenėje visa-
da susirasiu savo laisvę.”

– Gal prie to skeptiškumo
valstybės atžvilgiu prisideda ir
mūsų žiniasklaida? Joje pasitai-
ko antraščių, kaip antai: „Ge-
riausieji išvyksta mokytis į už-
sienį”. Tokios antraštės ir nau-
jienos lyg ir sukuria iliuziją, kad
tie, kurie lieka Lietuvoje, geriau-
siu atveju priskirtini prie vidu-
tiniokų, o protingi išvyksta...

– Man atrodo, kad Lietuva išsi-
vaikšto, nes sąmoningai buvo atsisa-
kyta bet kokių sąsajų su valstybe,
laisve. Maždaug toks mąstymas: mes
individualūs žmonės, mes čia gyve-
name, bet mes nesame joks kolekty-
vas. Lietuviai priverstinai gyveno
kolektyve penkiasdešimt metų ir tai
pakeitė jų mąstymą, pakeitė suvoki-
mą, kas yra kolektyvas. Žmonės ban-

dė išsilaisvinti iš jo ir nepastebėjo,
kaip išvažiuoja jų tautiečiai, ieškoda-
mi to paties kolektyvinio jausmo,
kurio jie neranda Lietuvoje. Ironiška,
bet jį suranda Airijoje valydami tuale-
tus, nes ten yra bendruomenės jaus-
mas.

Problema yra tai, kad per daug
žmonių išvažiuoja ir nebegrįžta. Da-
bar mums yra aišku – jei jau išvyko,
tai niekada nebegrįš. Ir mes jo nepri-
imame, mes jį išmetame kaip musę iš
barščių, atseit, jis yra išdavikas. O
jeigu „geriausi išvyksta”, tai reiškia,
geriausi yra išdavikai, o patriotai yra
runkeliai, kurie lieka, kurie nesugeba
išvažiuoti. Toks įspūdis sukuriamas
todėl, kad žmonės neatsargiai ren-
kasi žodžius, nes kiti ima ir patiki.

Žiniasklaida, be abejo, prie to
prisideda, ji sutirština spalvas ir at-
kreipia dėmesį į tam tikrus dalykus.
Tačiau žiniasklaida velkasi visuome-
nei iš paskos. Lietuvoje yra projektų,
kurie yra pilietiški, bet jei mes pasi-
žiūrėsime šiaip į žiniasklaidą, kaip į
visumą, matysime, kad pagrindinis
žiniasklaidos uždavinys – ieškoti tie-
sos – yra ne pirmoje ir net ne antroje
vietoje, o gal kokioje penktoje. No-
rėčiau, kad tai keistųsi.

Sutrumpinta
Delfi.lt

Aleksandra Gudilkina – Lietu-
vos internetinio dienraščio Delfi.lt žur-
nalistė.

R. SAKADOLSKIS: PILIETINĖS VISUOMENĖS
NEBUVIMO KAINĄ MOKAME VISI

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

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

SIÙLO DARBÂ
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Spalio 30 ir 31 dienomis Čikagoje
lankėsi LR Užsienio reikalų ministe-
rijos Užsienio lietuvių departamento
direktorius Arvydas Daunoravičius.
Apsilankymo metu A. Daunoravičius
aplan kė dvi didžiausias lituanistines
mo kyklas pasaulyje – Čikagos ir Mai -
ro nio, kur bendravo su mokyklų va -
do vybe, mokytojais, vyresniųjų klasių
mo kiniais. Susitikimų metu Užsienio
lietuvių departamento direktorius
pristatė, kaip pasikeitė funkcijos ir
atsakomybė, pertvarkius Tautinių
ma žumų ir išeivijos departamentą į
Užsienio lietuvių departamentą LR
Užsienio reikalų ministerijoje, taip
pat pasikeista nuomonėmis apie ben-
dradarbiavimo galimybes.

Vėliau Arvydas Daunoravičius
kartu su LR generaline konsule Či ka -
goje Skaiste Aniuliene apsilankė Bal -
tijos lyderystės konferencijoje. Už  sie -
nio reikalų departamento di rektorius
kreipėsi į konferencijos dalyvius bei
apžvelgė svarbiausias Lietuvos poli ti -
nes aktualijas. 

Spalio 31 d. vakare direktorius A.
Daunoravičius ir generalinė konsulė
S. Aniulienė dalyvavo iškilmingame
metiniame lietuviško dienraščio
„Drau gas” pokylyje. Sveikinimo kal -
boje A. Daunoravičius pabrėžė ypa -
tingus išeivijos nuopelnus saugant
lietuvybę bei palinkėjo dienraščio lei-
dėjams, redaktoriams ir žurnalistų
kolektyvui ištvermės ir kūrybingumo
toliau skaitytojams teikiant informa-
ciją apie aktualijas Lietuvoje ir gvil -
denant patiems lietuviams užsie nyje
svarbias temas. 

Sekmadienį Palaimintojo Jur gio
Matulaičio misijoje A. Dauno ravičius
susitiko su kunigu A. Sau laičiu, SJ,
dalyvavo šv. Mišiose. Vėliau Užsienio
lietuvių departamento di rektorius
bendravo su lietuvių bend ruomenės
nariais, domėjosi jų rūpes čiais, atsa -
kė į pateiktus klausimus, papasakojo
apie savo vadovaujamo departamento
veiklą.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija 

Čikagoje lankėsi Užsienio lietuvių 
departamento direktorius A. Daunoravičius 

Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė pristatė LR Užsienio
reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorių Arvydą Dau-
noravičių vyresniųjų klasių mokiniams.           Laimos Apanavičienės nuotr. 

Mėgstančius skaityti ar sekti
išeivijos lietuvių spaudą turėtų
sudominti rudenio derlių papildę
rug sėjo-spalio mėnesių žurnalai ,,Pa-
saulio lietuvis” ir ,,Bridges”. 

JAV Lietuvių Bendruomenės
anglų kalba leidžiamo žurnalo ,,Bri -
dges” rugsėjo numeryje be kitų
straip s nių rasite seselės Margaritos
Bareikaitės straipsnį apie Švč. Mer -
ge lę Mariją, Deimantės Dokš aitės
inter viu su Milda Bublyte, Amerikos
lietuvaite, dirbančia Madų techno -

logijų institute New York ir žurnalo
redaktorės Jean Dorr interviu su
jaunąja krepšininke Greta Lukšyte.
Žurnalo puslapiuose emigracijos pri -
siminimais dalijasi Kęstutis V. Lukas,
tęsiami Jono Kreivėno atsiminimai.
Besidomintys mitologija galės pers -
kai tyti Jūratės ir Kastyčio legendą, o
akis paganyti galima žurnalo viduje
išspausdintame fotoreportaže, kuria -
me užfiksuoti spalvingiausi Lietuvos
pajūrio namai.

PLB leidžiamame žurnale
,,Pasaulio lietuvis” šį kartą kalbi-
nami Kazachstano LB atstovai Aud -
rius Jozėnas ir Vitalijus Tvarijonas,
taip pat pristatomi liepos 29–30 d.
Vilniuje vykusio PLB ir PLJS vadovų
suvažiavimo įdomiausi pasisakymai
ir pranešimai. Asta Turskienė ap ta -
ria pirmąjį Užsienio lietuvių švietimo
centro veiklos pusmetį. Nemažai dė -
mesio žurnale skirta neseniai Lietu -
voje surengtam XVI Ateitininkų kon-
gresui. Gausios ir PLB kraštų žinios:
iš Lenkijos, Jungtinės Karalystės,
Vokietijos, Ukrainos, JAV ir net toli -
mosios Australijos. Paskutiniame
žur nalo puslapyje gražiai prisimena-
ma neseniai netikėtai mus palikusi
a. a. Birutė Bublienė. Šie ir daugelis
ki tų trumpesnių žinučių Jūsų laukia
spalio mėnesio ,,Pasaulio lietuvyje”.

Paruošė A. T. 

Spaudos apžvalga 

Šis ruduo teatrui „Meno Fortas”
yra gausių gastrolių me tas. Po kelio -
nių į Braziliją, Sankt Pe terburgą,
Tbi lisį, Maskvą, paskutinę spalio sa -
vaitę teatras viešėjo centri nės Mek -
sikos mieste Guanajuato. Čia kasmet
vykstančiame Cervantino festivalyje,
šį kartą lietuvių aktoriai suvaidino
tris Eimunto Nekrošiaus spektaklius
,,Faustas”.

,,Meno Fortas” festivalyje daly-
vauja jau trečią kartą – 2007 metais
meksikiečiai susipažino su Nekro -
šiaus teatru žiūrėdami ,,Otelą”, o
pernai festivalio programoje dalyvavo
„Hamletas”. Per trejus metus „Meno
Fortas” įgijo didžiulį būrį gerbėjų ne
tik tarp žurnalistų, studentų, bet ir
eilinių žiūrovų.

Spaudos konferencijoje žurnalis-
tai ir teatro kritikai, atstovaujantys
ne tik visų Guanajuato valstijos mies -
tų, bet Mechiko žiniasklaidos prie mo -
nes, nebeklausinėja kaip teisingai
tar ti Nekrošiaus vardą ar kokia kalba
vaidins lietuvių aktoriai, o patys iš
tol o sveikina lietuvius, be akcento
tar dami „Labas”. Aktorių Vlado Bag -
dono (Faustas), Elžbietos Latėnaitės
(Margarita), Salvijaus Trepulio (Me -
fistofelis) ir „Meno Forto” vadybi -
ninko Tauro Čižo žurnalistai klausi -
nėjo apie, jų teigimu, ypatingą įvairių
teatrinių elementų harmoniją ir dar -
ną Nekrošiaus spektakliuose.

Juos domino spektaklių kūrimas,
kaip į sceną atkeliauja dekoracijos,
kos tiumai, muzika, režisūrinės deta -
lės ir alegorijos, taip prasmingai pra -
turtinančios ir sujungiančios į vieną
galingą vyksmą puikią aktorių vaidy-
bą. Teatro specialistai ypač domėjosi
Nekrošiaus aktorių gebėjimu perteik-
ti emocinius veikėjų charakterius ne
tik žodžiu, bet ir plastika. Jie teira -
vosi, ar aktoriai tam specialiai ruošia -
si kokių nors fizinių pratybų pagalba.
Ne tik spaudos konferencijoje, bet ir
prie „Teatro Principal”, kuriame vy -
ko spektakliai, prieš ir po vaidinimų,
teatralai susižavėję kalbėjo apie V.
Bag dono vaidmenų emocines gelmes,
jų įtaigumą ir aktoriaus fizinę ištver-
mę, ieškojo lygiagrečių tarp Otelo ir
daktaro Fausto.

Ir šiaip jau gyvas, nuolat šurmu -
liuojantis ir niekada nemiegantis
Guanajuato miestas šiomis dienomis
ypatingai linksmas, margas ir triuk š-
mingas – meksikiečiai švenčia „Dia
de Muertos”. Tai lietuviškųjų Vėlinių
ir amerikietiškojo Helloween miši -
nys. Miestas pilnas gitaromis brazdi-
nančių skrybėlėtų giltinių ir miru sių -
jų giminaičių portretų, Vėlinių žvaku -
čių ir išskaptuotų moliūgų. Visgi E.
Nekrošiaus pagal J. W. Goethe filo -
sofinę dramą sukurtas spektaklis
puikiai įsikomponavo į šią meilės ir
mirties fiestą, meksikietišką Valpur -
gijos naktį. Jaunieji spektaklio žiūro -
vai, Guanajuato universiteto studen-
tai, aptarinėjo spektaklį, aiškinosi re -
žisieriaus Nekrošiaus alegorijas ir
aktorių kuriamų personažų veiks -
mus, vaikščiodami gatvėmis užsimer -
kę ir ištiesę į priekį rankas, su tuo
pačiu džiaugsmu ir užsidegimu, kaip
ir dainuodami Mariachi dainas.

370 kilometrų į šiaurę nuo Mek-
sikos sostinės, 2,000 metrų aukštyje

įsikūręs Guanajuato kadaise bu vo
turtingas ir klestintis sidabro ga -
vybos centras. Dabar gi tuneliai, likę
nuo sidabro kasyklų tarnauja pagrin -
dinėmis transporto arterijomis ir jų
tinklas išsidriekęs po visu miestu. O
kasmetinis Cervantino festivalis,
vyk s tantis jau 38 kartą, yra svarbiau-
sias metų įvykis. UNESCO saugo-
mas, žavingas margaspalvių namu -
kų, kopiančių kalnų šlaitais, miestas
tarsi sutvertas festivaliams. Ne tik
teatrai, bažnyčios, bet ir aibė jaukių
aikščių ir skverelių virsta koncertų ir
spektaklių scenomis, o miesto gatve -
lės, knibždančios jaunimo ir turistų,
bei nesuvokiamų dydžių autobusų, –
pa rodų salėmis po atviru dangumi.
Festivaliu džiaugiasi ir krautuvėlių
bei restoranų šeimininkai, smagiai
svei kinantys artėjančius „Meno For -
to” žmones ar kitus festivalio daly -
vius ir jau žinantys kas ką valgys ar
gers.

Festivalio mastai tikrai įspūdingi
ir tarptautinės festivalio vadybos ko -
mandos darbas, tokių specifinių tra -
dicijų šalyje, tikrai vertas pagarbos.
Pernai festivalio „rutiną” paįvairino
kiaulių gripo epidemija ir prie teatro
budėdavę, veidus raiščiais prisidengę
sanitarai. Šiemet rūpesčių kėlė viesu-
las, Atlanto vandenyne užlaikęs laivą
su Berlyno „Deutsches Theater” de -
koracijomis, ir festivalio organizato-
riai buvo priversti atšaukti du vokie -
čių spektaklius. Na, o „Meno Forto”
trupei teko susidurti su automatais
ginkluotais ir šalmuotais kareiviais,
kasdien tikrindavusiais ar teatre nė -
ra sprogmenų. Tai matyt vykstančio
narkotikų kartelių karo pasekmė.

Tačiau šioje, muzika ir gyvenimo
džiaugsmu alsuojančioje šalyje, net ir
policininkai, kad ir kaip grėsmingai
jie atrodytų, tik paįvairina gatvės
šurmulį ir nuolat besitęsiančios šven-
tės įspūdį.

Dalis „Meno Forto” trupės tik iš -
li pę iš lėktuvo, jau kitą dieną sės į
trau kinį ir išvyks į Riazanės miestą
Ru sijoje, kur bus vaidinamas E. Nek -
rošiaus spektaklis „Idiotas” pagal F.
Dostojevskio romaną.

Pagaliau, grįžęs ilgesniam laikui
į Vilnių, lapkričio 16 d. Teatras „Me -
no Fortas” pakvies ir Lietuvos žiū -
rovus į Nacionalinį dramos teatrą,
pa sižiūrėti legendinio E. Nekrošiaus
spektaklio „Hamletas”, kuriame pag -
rindinį Danijos princo vaidmenį ku -
ria Andrius Mamontovas.

www.DELFI.lt 

Meksikos teatralai 
be akcento sako „Labas”

Režisierius Eimuntas Nekrošius –
Tūkstantmečio kryžiaus laureatas.

,,Meno forto” archyvo nuotr.

John Labanauskas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, pratęsdamas
„Draugo” prenumeratą paaukojo dienraščio leidybai paremti  50 dol. auką.
Širdingai ačiū už Jūsų paramą.
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Grybai Anglijoje – dėl grožio?
Visame pasaulyje suskaičiuojama

apie 120,000 grybų rūšių ir maždaug
1,800 jų yra valgomi. Kiti akį džiugi-
na netikėta spalvų ir formų įvairove.
Grybai paslaptingi dar ir dėl to, kad
nepriskiriami nei augalų, nei gyvūnų
pasauliui ir atsiranda tarsi iš nieko
palijus šiltam lietučiui.

Spalio mėnuo Anglijoje laikomas
grybingiausiu mėnesiu. Žinovai tei-
gia, kad Anglijoje šie metai buvo itin
grybingi, nes vasara – šilta ir lietinga.
Tačiau vis dažniau pasigirsta susi-
rūpinusių balsų dėl masinio grybavi-
mo, kurį esą paskatino garsenybės
virėjai, tokie kaip Jamie Oliver.

Lietuviams kokie nors garseny-
bių paskatinimai ar nepaskatinimai
nė motais – pomėgį grybams mes
atsivežėme iš Lietuvos ir jo nepraran-
dame, nesvarbu, kur važiuotume. Ir,
beje, apie patį Oliver, bent jau kiek
man teko girdėti, jog jis pats mais-
tingąsias grybų savybes įvertino tik
pasisvečiavęs Lietuvoje. Na, o garse-
nybes aklai stebintys anglai iš Oliver
išgirdę apie grybų skonį ir naudą, irgi
patraukė į miškus.

Nenuostabu, kad laukinės gam-
tos sergėtojai rimtai susirūpino, kad

visų grybų neišrinktų. Pranešama,
kad vien Epingo miške, beje, pamėg-
tame ir lietuvių, per vieną savaitgalį
buvo sustabdyta daugiau kaip 100
grybautojų, kurie buvo perspėti, jog
grybų rinkti nevalia. Mat, Epingo
miškui neseniai buvo suteiktas mok-
slinio susidomėjimo objekto vardas,
tad grybais šį rudenį čia galima tik
grožėtis. Teismus šiuo metu yra
pasiekę 6 bylos dėl baudų grybauto-
jams, kurios gali siekti iki 200 svarų.

Grybauti mėgstantys lietuviai ne
itin susigaudo, kaip su tuo grybavimu
yra – galima grybus rinkti ar ne?
Grybauti daugelyje miškų yra leidžia-
ma, jei jie nėra privatūs ir jiems nėra
suteiktas specialus draustinio ar re-
zervato vardas. Beje, keturių rūšių
grybai, tarp jų ir tikriniai baravykai
(Royal Bolete), nesvarbu, kur jie
augtų, yra saugomi 1981 m. priimto
Laukinės gamtos ir kaimo aplinkos
apsaugos įstatymo.

Tačiau ir tuo atveju, jei grybai
renkami paprastame miške, kur gry-
bauti nedraudžiama, lankytojai ragi-
nami grybais tik pasigrožėti ir palikti
juos neliestus arba vieno apsilanky-
mo miške metu ir tik asmeniniam
naudojimui pasiimti ne daugiau kaip
pusantro kilogramo. Be to, patariama
rinkti tik tuos grybus, kurie toje
vietoje yra gausiai paplitę, bet net ir
tuo atveju vienos rūšies grybai ne-
turėtų sudaryti kaip pusę visų su-
rinktų grybų.

Kaip jau minėta, britų susido-
mėjimas grybais, kaip maistu, išaugo
tik pastaraisiais metais. Anksčiau
įgąsdinti pasakojimų apie nuodingus
grybus, britai buvo labiau linkę jais
pasigrožėti ir palikti neliestus. Visiš-
kai skirtingai nuo lietuviškų papro-
čių, kai grybas arba keliauja į krepšį,
jeigu valgomas, arba, jeigu nuodingas
ar bevertis, būna nuspiriamas. Ra-
mybėje grybo lietuvis nepaliks.

(...) Grybai yra vienas iš didžiau-
sių rudens sezono džiaugsmų. Net
Anglijoje. Ir ne vien lietuviams ar
lenkams, ar kitiems europiečiams iš
rytų.

Sutrumpinta
Anglija.lt

Juozas Kazlauskas, gyvenantis Waterbury, CT, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Esame Jums dėkin-
gi.

Kęstutis Černis, gyvenantis West Bloomfield, MI, kartu su prenu-
meratos mokesčiu parėmė „Draugą” 50 dol. auka. Tariame nuoširdų ačiū.

Aldona Eidukonis, gyvenanti  Tucson, AZ, pratęsė „Draugo” meti-
nę prenumeratą dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė
50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

A † A
OLIMPIJAI BAUKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui MINDAU-
GUI,  dukrai ALVIDAI, sūnui GINTARUI, sesutei NA-
TALIJAI SODEIKIENEI ir šeimoms. 

Mes liūdime kartu su jumis.
Zita Žvirzdienė su šeima
Paulius ir Birutė Gyliai 

Olympia, Washington

Gruzijos lietuvių vaikai galės matyti
„LTV World“

Lietuvos nacionalinio transliuo-
tojo palydovinis kanalas „LTV
World” pasiekė Gruzijos lietuvių vai-
kus. Nuo šios savaitės kanalas ma-
tomas lietuvių bendrijos „Rūta” sek-
madieninėje mokyklėlėje, kuri įsi-
kūrusi bendrijos pirmininkės Zinos
Karuchnišvili namuose, sakoma pra-
nešime spaudai.

„Pas mus namuose renkasi ben-
druomenės nariai, jaunimas. Sekma-
dieniais vyksta lietuvių kalbos pa-
mokėlės. Todėl labai džiaugiamės,
kad galėsime matyti lietuviškas lai-
das, gyvai girdėti gimtąjį žodį”, –
sako Z. Karuchnišvili.

Įrengti palydovinę įrangą Tbi-
lisyje kainuoja apie 260 larių (apie
400 litų). Dažnam Gruzijos lietuviui,

gyvenančiam iš kuklaus atlyginimo,
tai – didelė prabanga. Gruzijos Lie-
tuvių Bendruomenei pagelbėjo Lie-
tuvos radijo ir televizijos generalinis
direktorius Audrius Siaurusevičius,
skyręs asmeninių lėšų palydovinei
antenai ir kitai būtinai įrangai įsi-
gyti.

Praėjusiais metais ambasados
pastangomis Lietuvių Bendruomenės
sekmadieninei mokyklėlei padovano-
tas vaizdo grotuvas. 

Mokyklėlėje šiuo metu mokosi
dešimt vaikų. Gruzijos lietuvių bend-
rija „Rūta” susibūrė 1996 metais.
Nuo 2000 metų jai vadovauja iš Kau-
no kilusi gydytoja kardiologė Zina
Karuchnišvili.

Delfi.lt

Keturių rūšių grybai, tarp jų ir tikri-
niai baravykai (Royal Bolete), nesvar-
bu, kur jie augtų, yra saugomi 1981
m. priimto Laukinės gamtos ir kaimo
aplinkos apsaugos įstatymo.

Lapkričio 5 d. Brandės (Jutlan-
dija, Danija) galerijoje „SPOR 1” ati-
daroma lietuvių dailininko Vytauto
Tomaševičiaus tapybos paroda „Sha-
dow Light” (šešėlių šviesa). Tai aš-
tuntoji Vytauto Tomaševičiaus paro-
da Danijoje.

38-erių menininkas gyvena ir
kuria Vilniuje. 1998 m. baigė scenog-
rafijos specialybę Vilniaus dailės aka-
demijoje. Dalyvavo tarptautiniuose
filmų projektuose, kūrė dekoracijas
Werner Herzog filmui „Nenuga-
limas” (Invincible). Vėliau atsidėjo
tapybai. Šiuo metu dailininkas ben-
dradarbiauja su galerijomis „Van-
Loon en Simons” (Olandija) ir
„Galleri Svanlunda” (Malmė, Švedi-
ja). Dalyvauja parodose Danijoje, Šve-
dijoje, Olandijoje, Japonijoje, Rusijo-
je.

Vytauto Tomaševičiaus kūriniai
vertinami dėl originalios autoriaus
technikos. Ją galima pavadinti tapy-
bos ir grafikos junginiu. Ant kruopš-
čiai ištapyto vaizdo spaudžiamas mo-
nochrominis piešinys. Vėliau šis pie-
šinys iš dalies nuvalomas, atidengiant
paslėptą apatinį tapybos sluoksnį. 

Šių metų paroda – labai rami ir
elegantiška. Moterų veidai ir figūros
skendi paslaptingoje šviesoje. Ramūs
siužetai: miegančios, skaitančios, be-
simaudančios figūros lengvai kon-
trastuoja su ant drobės atspaustais
šešėliais – gamtos fragmentais ar
abstrakčiais motyvais. Paveikslai
įgauna vidinio judesio, savitos paslap-
ties.

Paroda galerijoje „Spor 1” vyks
iki gruodžio 17 d.

Delfi.lt

Danijoje – V. Tomaševičiaus elegantiški
tapybos šešėliai

Vytauto Tomaševičiaus paveikslas.

A † A
RAMOJUI MOZOLIAUSKUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą velionio
šeimai ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

A † A
RAMOJUI MOZOLIAUSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai JANEI, giminėms ir
artimiesiems reiškia

Prunskių šeima



12                        DRAUGAS, 2010 m. lapkričio 4 d., ketvirtadienis

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Šv. Mišios už mirusias ALRK
Moterų sąjungos 3 kuopos nares  bus
atnašaujamos lapk ričio 6 d. 11 val. r.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje. Jas  atnašaus kun.
Jau nius Klepšas. Po Mišių – bendri
pie tūs ,,Sekly čioje”. Norinčius daly-
vauti pie tuose prašome pranešti tel.
773-582-7452 (skambinti vakarais).

��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.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta palaimintą-
ja. Šv. Mišios bus aukoja mos šešta-
dienį, lapkričio 6 d., 9:30 val. r.  se-
selių Motiniškajame na me, 2601 W.
Marquette Rd., Chic a go. Mišias au-
kos Šv. Ritos parapijos klebonas kun.
Tony Pizzo, OSA. Po Mišių – kavutė.
Kviečiame dalyvauti.

�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 tink-
lalapyje 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.

��Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
cen tre lapkričio 13 d. vyks Draugo
fon  do metinis suvažiavimas. Pradžia
9 val. r. Kvie čiame dalyvauti.

��JAV LB Lemonto apylinkės val -
dyba š. m. lapkričio 21 d. (sekmadie -
nį) 12:30 val. p p. visus maloniai
kviečia į kultūrinę popietę ,,Vytauto
Didžiojo Lietuva”. Vilniaus univer-
siteto profesorius Rimvydas Petraus -
kas skaitys pranešimą ,,Žalgirio mū -
šio istorinė reikšmė Lietuvai ir Eu -
ropai”. Muzikinę programą atliks
dainininkė Agnė Giedraitytė, gros
smuikininkas Kipras Tarela, tauti nių
šokių grupė ,,Laumė”. Vai šin si mės
kava ir užkandžiais.  

��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 d-
vėje. Kviečiame visus užsiregis truoti

iki lapkričio 14 d. Visą šventės pro-
gramą rasite specialiai tam ren giniui
sukurtame tin k lalapyje

http://100metis.ateitis.org.

��Prelato Igno Urbono 100 metų
jubiliejus bus švenčiamas gruodžio 5
d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. PLC
didžiojoje salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL 60439. Vietas galite už si -
sakyti pas Vandą Gvildienę: tel. 630-
271-9136. 

��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) dainuos Kastytis
Kerbedis. Bilietus ir sta liukus užsisa -
kyti galite el. paštu zilvis_bublis@
yahoo.com arba tel. 732-713-5108
(Žil vinas).

��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. 

��Lietuvių klubo (4880 46th Ave.,
North St. Petersburg, FL 33714) val -
dyba praneša, kad metinis-rinkiminis
narių susirinkimas vyks š. m. lapkri -
čio 17 d., trečiadienį, 2 val. p. p. klubo
sa lėje. Visi nariai kviečiami dalyvau-
ti. Klubo valdyba  lapkričio mėn. 20
d. šeštadienį, 6 val. v. ruošia žiemos
sezono atidarymo vakarienę. Pasitik -
si me naująjį sezoną gražia šokių mu -
zika, puikia programa ir skania vaka -
riene. Stalus ar pavienes vietas galite
užsisakyti pas Laimutę Alvarado klu -
be sekmadieniais arba tel. 727-360-
1064.

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...

Lapkričio 13 d., šeštadienį,
Pa saulio lietuvių centro Fondo salėje, 

14911 127th St., Lemont, IL 
lietuvių liaudies muzikos ansamblio ,,Gabija” 

dešimtmečio koncertas
Pradžia 7 val. v. 

Maloniai kviečiame atvykti.

Spalio 27 d. Lemonto LB socialinio skyriaus vedamoje popietėje poetė Eglė
Juodvalkė skaitė savo poeziją. Ji pristatė naują poezijos rinkinį ,,Partizanai”,
kuris dar nėra išleistas. Popietei talkino svečias iš Lietuvos Leonas Narbutis.
Nuotraukoje iš kairės: Leonas Narbutis, Eglė Juodvalkė ir Pranas Jurkus.

Lemonto soc. skyriaus archyvo nuotr.

Lapkričio 12 d. (penktadienį) 7
val. v. „Kunigaikščių užeigoje” (Sum-
mit, IL) vyks Čikagos panevėžiečių
susitikimas. Koncertuos Kastytis Ker-
be dis ir  Regimantas Matule vi čius.

Vienintelis ir nepakartojamas
Čikagos panevėžiečių susitikimas-
koncertas su staigmenomis, netikė-
tumais, panevėžietišku alumi, čebu-
rekais, Čičinsko kepsniais ir t. t. 

Bilietų kaina – 25 dol. Vietas už-
si sa kyti galite tel. 708-594-5622 arba
el. paš tu panevezyscikaga@yahoo.com

Balzeko lietuvių kultūros muziejus praneša, kad gavo nemokamus bilie-
tus į Brookfield Zoo, kuriuos išplatinsime lietuvių bendruomenėje. Šiuos bi-
lietus gavome dėl to, kad Balzeko muziejus yra ,,Chicago Cultural Alliance”
narys. Ši organizacija jungia Čikagos miesto etninius muziejus ir kultūros
centrus. Ji ir Brookfield Zoo nori, kad kuo daugiau žmonių aplankytų zoologi-
jos sodą. Leidimai galioja iki 2011 m. sausio 1 d.

Leidimus į Brookfield Zoo galite gauti Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, tel. 773-582-6500. Muziejus ati-
darytas kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.

Kastytis Kerbedis

Ansamblio vadovė Genė Razumienė, Milda Razumaitė, Aistė Barkauskaitė,
Giedrė Elekšytė, Aušra Bužėnaitė ir Algis Razumas koncerto Lemont metu,
2006 m.                                                                  Jono Kuprio nuotr.  

Čikagos lituanistinės mokyklos administracija ir tėvų komitetas dėkoja Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejui, nemokamais bilietais į Brookfield zoologijos
sodą apdovanojusį Čikagos lituanistinės mokyklos mokinius, dalyvavusius Ru-
denėlio šventėje.                                         Laimos Apanavičienės nuotr.


