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Čikaga (,,Draugo” info) – Sekma-
dienį, lapkričio 11 d., Jaunimo centre
(JC) paminėta jubiliejinė – 55-oji –
sukaktis. Į papuoštą salę po šv. Mišių
Tėvų jėzuitų koplyčioje rinkosi pokylio
svečiai. Vakarą pradėjusi aktorė Audrė
Budrytė-Nakienė susirinkusiems pri-
statė garbingus svečius: Lietuvos ir Lat-
vijos jėzuitų provincijolą Gintarą Vit-
kų, SJ, Lietuvių Fondo valdybos pir-
mininką Arvydą Tamulį, Lietuvių kata-
likų spaudos draugijos pirm. Vytą Sta-
nevičių, Draugo fondo pirm. Mariją Re-
mienę, tėvus jėzuitus Antaną Gražulį,
SJ, Antaną Saulaitį, JC, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios administ-
ratorių kun. Jaunių Kelpšą ir kt. Susirinkusius svečius pa-
sveikino ir už Jaunimo centro rėmimą padėkojo JC tarybos
pirmininkė Marytė Utz. JC valdybos pirmininkė Neringa
Aleksonienė pasidžiaugė JC talkininkais ir rėmėjais, vi-
siems irgi nepagailėdama šiltų padėkos žodžių. N. Alek-
sonienė vardijo Centre vykstančius renginius – metinę lėšų
telkimo vakarienę, Operos pokylį, Ateitininkų Kūčias,
ALT’o rengiamą Vasario 16-tos minėjimą, Čiurliono dailės
galerijoje vykstančias parodas, spektaklius, poezijos vaka-
rus, susitikimus su menininkais, Čikagos lituanistinės mo-
kyklos vakaronę ir kiti. Centras suteikia galimybę repe-
tuoti Lietuvių Operai, tautinių šokių kolektyvui „Suk-
tinis”, teatro sambūriui „Žaltvykslė”. Šeštadieniais po pa-
mokų į užsiėmimus renkasi skautai, vyksta jūrų šaulių,
klubo „Alatėja” bei kitų klubų susirinkimai. JC jau daug
metų gyvuoja Lituanistikos tyrimo ir studijų centras.

Centrą ir pokylio svečius pasveikino Lietuvių Fondo, kuris
dosniai remia Jaunimo centrą, valdybos pirm. A. Tamulis.
Moterų klubo pirm. Irena Dirdienė centro veiklai palaikyti
įteikė dosnią piniginę dovaną ir sakė, kad klubo narės,
nors ir būdamos garbaus amžiaus, ruošia Priešvelykinius
pusryčius, blynų priešpiečius, padeda ruošti kitus rengi-
nius, o surinktas lėšas skiria Centro paramai. Sveikinimo
kalbą pasakė provincijolas G. Vitkus bei Čikagos lituanis-
tinės mokyklos ir Čiurlionio galerijos direktorė Laima
Apanavičienė. Jubiliejinės vakarienės svečiams buvo pri-
statyta meninė programa – joje dalyvavo Lietuvių Operos
choras, tautinių šokių kolektyvas ,,Suktinis”. Susirinku-
sius pamaitino ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli” dar-
buotojai (savininkė Vanda Morkūnienė). Vyko loterija, ku-
rią vedė JC valdybos narė Milda Šatienė, laimingųjų pa-
vardės bus vėliau paskelbtos ,,Drauge”.

Washington, DC (BNS) – Antrai kadencijai išrinktas
Barack Obama lapkričio 9 d. Baltuosiuose rūmuose
kreipėsi į amerikiečius su kalba, skirta daugiausia
ekonominiams klausimams. Savo kreipimesi į šalies
gyventojus daugiausia kalbėjo apie priemones, būtinas
siekiant palaikyti JAV ekonomikos augimą ir sumažinti
biudžeto deficitą. Prezidentas pranešė apie savo planus
didinti mokesčius. ,,Jeigu mes norime ženkliai sumažinti
biudžeto deficitą, turime atsižvelgti tiek į išlaidų maži-
nimą, tiek į pajamų dydį, o tai reiškia, kad pasiturintiems
amerikiečiams teks mokėti šiek tiek daugiau mokesčių”,
– sakė jis. Prezidentas teigė, kad mokesčiai nebus didi-
nami studentams, pagyvenusiems asmenims ir vidutines
pajamas gaunančioms šeimoms. Savo kalboje B. Obama
pažymėjo esąs pasirengęs kompromisui dėl kai kurių biu-
džeto deficito mažinimo plano detalių, tačiau pabrėžė

kategoriškai nesutinkąs su respublikonų planais, pasisa-
kančiais prieš bet kokį mokesčių didinimą.

Be to, jis pareiškė, kad JAV Kongresas, jo nuomone,
turėtų patvirtinti įstatymo projektą, kuris leistų išsaugoti
viduriniajai klasei vadinamosios ,,Bush epochos” mokes-
čių lengvatas. George W. Bush prezidentavimo metu buvo
įvestos lengvatos, kurių galiojimas baigiasi 2012 m. gruo-
dį. B. Obama taip pat pranešė, kad per lapkričio 16 d. nu-
matytą posėdį Baltuosiuose rūmuose jis planuoja aptarti
su Kongreso respublikonais ir demokratais vadinamąjį
,,fiskalinį skardį”, kuris bus sunkiai išvengiamas 2013 m.
sausį, kai bus sumažintos valstybės išlaidos ir pasibaigs
mokesčių lengvatų galiojimas. Siekdamas išvengti
,,fiskalinio skardžio”, B. Obama ketina padidinti vals-
tybės biudžeto ,,lubas”, o tam būtina gauti parlamento
sutikimą.

Toronto (URM info) –
Kanados Lietuvių Bendruo-
menė (LB) mini 60-ies metų
veiklos jubiliejų. Ta proga
Prisikėlimo parapijos patal-
pose Toronto mieste surengtas
šventinis Kanados LB ir Ka-
nados Lietuvių Fondo rengi-
nys. Minėjime dalyvavęs Lie-
tuvos ambasadorius Kanadoje
Vytautas Žalys Bendruomenės
nariams perdavė Seimo pirmi-
ninkės Irenos Degutienės ir
užsienio reikalų ministro Au-
droniaus Ažubalio sveikini-
mus ir pabrėžė ilgametę šios
organizacijos paramą Lietu-

vai, jos aktyvumą bei vidinę
darną. Su Kanados LB val-
dyba V. Žalys aptarė artėjan-
tį Lietuvos pirmininkavimą
ES Tarybai, pristatė tuo me-
tu ambasados laukiančius
iššūkius ir pakvietė ben-
druomenę padėti juos įveik-
ti. Viešnagės Toronto mieste
metu V. Žalys taip pat lan-
kėsi lituanistinėje Maironio
mokykloje, kur susitiko su
mokyklos pedagogais ir mo-
kiniais, lietuviškų organi-
zacijų atstovais, aplankė Ka-
nados lietuvių kapines.

• Politikams nelygybė nerūpi –
2

• Teisingumo ir valstybės
paslapčių sankirta – 3

• Lietuvos Dukterys pagerbė
S. Semėnienę – 4

• Cicero lankėsi svečiai iš
tėvynės – 5

• Ieško vilties spindulėlių – 6
• ,,Rupūs miltai” – ne

keiksmažodis – 8, 9
• Trokštu pabuvoti ten... (5) – 9
• Berlynas švenčia 775-ąjį

gimtadienį – 10
• Šventadienis – 11

Los Angeles lietuviai pami-
nėjo Pal. Jurgio Matulaičio

metus – 5

Jaunimo centrui – 55-eri

Kanados Lietuvių Bendruomenė mini 60-metį

B. Obama supažindino amerikiečius su savo planais ekonomikoje

Kanados LB 60-mečio minėjimo dalyviai (iš k.): Kanados
Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Kazimieras Deksnys,
Kanados LB Krašto valdybos pirmininkė Joana Kuraitė-La-
sienė ir Lietuvos ambasadorius Kanadoje Vytautas Žalys.

UURRMM nuotr.

Jubiliejinio pokylio šeimininkai ir svečiai. JJoonnoo  KKuupprriioo nuotr.
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Ruduo�–�derliaus�metas.�Turtingas� iš�-
eivijos� lietuviams� šis� ruduo,� padova�-
nojęs�daug�gražių�jubiliejinių�švenčių.
Neseniai�savo�60-metį�atšventė�Vy�dū�-
no� jaunimo� fondas,�o� � lapkričio�11�d.
jubiliejines� šventes� pažymėjo� Korp!
Gied�ra� –� 85-ąją� sukaktį� –� ir� Jaunimo
cen�tras� –� 55-ąsias� įkūrimo� metines.
55-eri�šiais�metais�sukako�ir�Čiurlionio
galerijai.� Neatsilieka� sukaktimis� ir� ka�-
na�diečiai,� savaitgalį� šventę� Lietuvių
Ben�druomenės� 60-metį.� Pažymime
šias� sukaktis� dėkodami� tiems,� kurie
jau�seniai�suprato,�kad,�norint�ką�nors
pa�daryti� bei� svečioje� šalyje� išlaikyti
savo� tapatybę,� reikia� burtis� draugėn.
Šios� nuostatos� nepasikeitė� ir� šiomis
die�nomis�–�tik�kartu�dirbdami,�būryje
būdami� išliksime� lietuviais.� Lietuvių
liau�dies� patarlė� sako:�„Mokėk� darbus
dirbti,�bet�mokėk� ir� švęsti.”�Minėdami
įvairias� sukaktis� pasidžiaukime,� kad
prieš�daugelį�metų�įkurtos�organizaci-
jos� ir� kolektyvai� išsilaikė,� kad� jie� tęsia
sa�vas� tradicijas,� kad� į� jų� ratą� įsijungia
nauji�kolektyvai�ir�asmenys.�

Red.�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis

Baltijos valstybių sprendimą su finansų
krize tvarkytis mažinant viešąsias iš lai -
das ir vykdant vadinamąjį „vidinį” nu -

ver tinimą vieni ekonomistai vadina sėkme,
ki ti – pavyzdžiu, kaip nereikia daryti. Iš trijų
vals  tybių dėl krizės didžiausius nuostolius
pa  tyrė Latvija. Rygoje veikiančio Tarptautinio
Bal   tijos ekonominės politikos studijų centro
(BICEPS) vadovas, žurnalo „Baltic Journal of
Economics” re daktorius Alf Vanags turi pa -
aiš  kinimą, kodėl Baltijos valstybės rinkosi
bū  tent tokią politiką. Jis teigia žinąs, kodėl,
ne paisant ekonomikos vystymosi šuolių ir
Europos Sąjungos (ES) pa ramos, nelygybė ša -
ly se pastaruosius 20 metų di dėja, o po krizės
stebimas augimas pasižymi ma žu užimtumo
augimu.

– Kokius kitus kelius vykdytam valstybės išlaidų
mažinimui turėjo Baltijos valstybės?

– Pagrindinė alternatyva, apie kurią buvo kalbėta
Latvijoje, bet nemanau, kad apie ją daug diskutuota Lie -
tuvoje ar Estijoje, buvo valiutos nuvertinimas. Tai atli -
kus, gamyba būtų ne taip sumažėjusi, o nedarbas būtų
išaugęs ne taip smarkiai. Šis argumentas naudojamas
kal bant apie Graikiją ir Ispaniją. Kai gamyba mažėja ne
taip smarkiai, o nedarbas auga ne taip žymiai, surinkti
mo kesčius į biudžetą lengviau. Nebūtų reikėję taip smar -
kiai mažinti valstybės išlaidų. Graikija valiutos nuver -
tinti negali neišėjusi iš euro zonos, bet mes būtume galėję
tai daryti legaliai ir gana nesudėtingai. Galėjome taip pa -
daryti, bet nedarėme, todėl Latvijos prisitaikymo prie
kri zės kaštai, kalbant apie gamybą ir nedarbą, buvo
didesni, negu neišvengiami. (...)

– Kaip diskusija apie kitus kelius vyko Latvijoje?

– Latvijoje diskusija buvo gana didelė, bet buvo
laikas, kai bandymas diskutuoti apie lato nuvertinimą
buvo laikomas beveik nepatriotišku elgesiu. Buvo garsus
atvejis Ventspilyje, kai apie lato nuvertinimą kalbėjęs
dėstytojas [Dmitrij Smirnov] buvo dviem dienoms įkalin-
tas. Pagal Latvijos įstatymus veiksmai, kurie galėtų de -
stabilizuoti nacionalinę valiutą, yra nusikaltimas. Po to
įvykio, kuris parodė, kaip absurdiška bandyti sustabdyti
diskusiją apie valiutos nuvertinimą ir kitus kelius,
kalbėti apie tai viešai tapo laisviau ir labiau priimtina.
(...) Aš buvau vyriausybės darbo grupėje, užsiminiau
tuometiniam premjerui Aigars Kalvitis apie nuvertini -
mą, jis man pasakė: taip, tu gali kalbėti, bet tik čia, tarp
mūsų. Tai buvo oficialios nuomonės pavyzdys – jie
nenorėjo, kad tai būtų svarstoma viešai.

– Teigiate, kad, vertinant priimtus sprendimus,
svarbu nepamiršti, jog Baltijos valstybės iš kitų Eu -
ro pos šalių išsiskiria tuo, jog čia dauguma gyventojų
turi savo būstą. Kodėl tai svarbu?

– Buvo naudojamas stiprus argumentas, esą jeigu va -
liuta būtų buvusi nuvertinta, tai būtų labai paveikę žmo -
nes, kurie pasiėmė paskolas būstui eurais. Gal tos pasko-
los ir didelės, bet žmonių, turinčių tas paskolas, kiekis
yra labai mažas, tai 7–8 proc. gyventojų. Žmonės, kurie
bu vo ginami, sudaro labai mažą visuomenės grupę, o pa -
sirinkta finansų politika paveikė visus. (...)

– Kodėl, net patyrus ekonomikos augimą ir ilgus
metus gaunant ES paramą, nelygybė Baltijos šalyse
didėjo ir didėja?

– Visų pirma dėl to, kad ES negali taip paprastai
pasakyti valstybėms, kad jos pernelyg neteisingai ir nely-
giai perskirsto pajamas. Lat vijos atveju pagalbos progra -
mos per krizę metu ES galėjo tai pasakyti ir pasakė. Tai
truputį pagerino padėtį. Bet kalbant iš esmės, manau,

kad tokias aplinkybes
lemia tai, jog politikams
Baltijos šalyse nelygybė
nerūpi. Gal dabar padė -
tis truputį keičiasi, bet
tikrai 20 metų mes Lat -
vijoje turėjome tokią
mo kesčių sistemą, pagal
kurią dividendai, kapi-
talo įplaukos ir palū ka -
nos buvo tiesiog neap -
mo kestinami. Tai reiš -
kia, jog nebuvo mokes -
čių pajamoms, kurias
gaudavo turtingi žmo -
nes – ne atlyginimams,
bet visoms kitoms pajamoms. Latvijos atveju pinigų sko -
lintojai tai pakeitė. Jie privertė Latviją įsivesti mokesčius
šiems dalykams. Baltijos šalyse ilgą laiką vyravo bendras
požiūris, kad skurdūs bedarbiai yra skurdūs ir neturi
darbo, nes jie skurdūs ir neturi darbo. Tai tam tikra ide-
ologija. ES, esant normalioms aplinkybėms, negali ateiti
į valstybę ir pasakyti – jūs turėtumėte lygiau perskirstyti
pajamas. ES negali kaip nors tiesiogiai įsikišti.

– Politikams rūpėtų nelygybė, jeigu jie patirtų
visuomenės spaudimą ją mažinti. Kodėl jo nėra?

– Iš dalies socialinio spaudimo nėra dėl emigracijos,
iš dalies dėl tam tikro mentaliteto – fatalizmo. Žmonės
šiose šalyse patyrė daug siaubingų dalykų, jie priima tai,
kas dabar vyksta, kaip dar vieną siaubingą dalyką.
Sovietų Sąjungoje žmonės prarado savo santaupas, kai
kurie žmonės ir gyvenimus. Visuomenėje tvyro tam tik -
ras pasidavimas likimui, nėra tikros protesto kultūros,
nėra tikrų profsąjungų, nėra kokių nors kitokių organi-
zacijų, kurios suvienytų žmones kolektyviniam veiksmui
ko nors siekti. Pilietinė visuomenė, kuri remtų papras-
tus, neturtingus žmones, yra labai silpna.

– Lietuvoje prieš rinkimus verslo organizacijos
siekia pasirašyti su partijomis susitarimą dėl mo -
kesčių, minimalios algos ir kitų įsipareigojimų, kar-
tais prieštaraujančių bent dalies partijų rinkimų
prog  ramoms. Ar Latvijoje tokie susitarimai pasira -
šinėjami?

– Nemanau, kad toks susitarimas su partijomis būtų
pasirašytas Latvijoje. Tačiau minimali alga Latvijoje yra
labai keistas reiškinys. Pavyzdžiui, yra verslininkų,
kuriems priklauso daug įmonių. Įstatymas numato – jei -
gu turi įmonę, kad galėtum pasirašinėti dokumentus, tu -
ri turėti darbo sutartį. Taigi, yra verslininkų, ku riems
pri klauso daug verslo įmonių ir kiekvienoje jie tu rės
darbo sutartį, kurioje bus parašyta, kad jie gauna mi ni -
malią algą. Taip reikalauja įstatymas, bet pajamas jie
praktiškai gauna dividendais ir kitomis formomis. Yra
daug žmonių, kurie gauna minimalią algą ar dalį jos, ir
jie nėra paprasti darbininkai, kuriuos reikėtų ginti. O
kal bant apie paprastus dirbančiuosius, yra gerai žinoma,
bet sudėtinga moksliškai įrodyti, kad daugelyje Latvijos
vietų žmonėms oficialiai mokama dalis minimalios algos,
pavyzdžiui, pusė, bet iš tiesų jie priverčiami dirbti visas
40 ar 44 valandų per savaitę. Kartais žmonės skundžiasi,
bet tie skundai nieko nelaimi. Taigi minimali alga yra iš
esmės neveiksminga, siekiant ginti mažai uždirbančių
žmonių pajamas, kam ji ir skirta. (...)

– Kaip Baltijos šalis paveiktų euro zonos griūtis?

– Neigiamai, bet nemanau, kad euro zona subyrės.
Gali būti, kad Graikija pasitrauks, gal dar kokia šalis, bet
nemanau, kad grius visa euro zona. Nebent jeigu su ma -
nytų pasitraukti Vokietija, tada euro zona žlugtų. Bet
jeigu Vokietija pasitrauktų, tai visos šalys, kurios dabar
yra euro zonoje, pririštų savo valiutas prie naujos Vo -
kietijos markės. (...)

Sutrumpinta
Kalbėjosi Audra Čepkauskaitė

Lrt.lt

TTEEMMAA::  BBAALLTTIIJJOOSS  ŠŠAALLIIŲŲ  EEKKOONNOOMMIINNĖĖ--SSOOCCIIAALLIINNĖĖ  PPOOLLIITTIIKKAA

Politikams nelygybė nerūpi

Žurnalistas Alf Vanags



Tikriausiai nėra tokių, kurie ne būtų
gir dėję posakio esą pasaulį val do
tie, kurių rankose – informacija.

Ne ginklai, ne pinigai, o būtent žmonės,
kuriems prieinama pačių įvairiausių
rūšių informacija – ribo to naudojimo,
tar  nybinė, slapta, kari nė, politinė, mok-
slinė, konfidenciali, visiškai slapta, as -
me ninio pobūdžio... 

Šiuose žodžiuose – labai daug tiesos.
Tačiau tokia aksioma reika lau ja papil dy -
mų. Norint valdyti tautas, bendruomenes ar val-
stybes, ne užtenka vien turėti daug informacijos,
dar reikia mokėti ja naudotis: „at sijoti informaci -
nes šiukšles”, iš gryninti esmę, susisteminti faktus
ir t. t. Įtakos pasiekia tik tas, kuris žino, kada, kaip
ir kur panaudoti etiškai ar neetiškai surinktas
slap tas ar pusiau slaptas žinias.

Jei informacijos turėtojas tiksliai nežino, kaip
ir kur dera paskleisti sukauptas žinias arba jomis
naudojasi neveiksmingai, jis pasmerktas nesėk-
mei. Tik prapulties tikėtis gali ir žinovas, kuris ne -
turi aiškaus su vokimo, kokia informacija yra es -
mi nė ir kuri jos dalis labiausiai tinka kon kre tiems
darbams nuveikti, kaip ir kokiu būdu leistina ją
naudoti. Pagaliau būtina suvokti, kokius re zul ta -
tus gali duoti bet koks informacijos panaudojimas,
bei aiškiai nu matyti visus įmanomus tokio pa nau -
dojimo pasekmių variantus. Svar biausia žinoti, ar
„uždaros” informacijos panaudojimas ati tiks sie -
kiamą tikslą, ar nesukurs nepageidaujamų pasek-
mių.

Ypač į aklus kačiukus panašūs tie, kurie išties
turi sukaupę gausybę įvairios informacijos apie,
re gis, reikš mingus faktus, bet nemoka, ne sugeba
ar ba nepajėgia jų analizuoti: skaidyti, suskirstyti į
temas, pote mius, pavienius dėmenis, išgryninti bei
gretinti, lyginti ir pagrįstai susie ti. Pagaliau ir tai
dar nėra viskas. Juk reikia gebėti įvertinti ir infor-
macijos šaltinius bei jų patikimumą. Tokiems
siaurakakčiams vertingiausios ži nios, patvirtinti
faktai ir pagrįsti skai čiai tampa nereikšminga naš -
ta. Mat pačios žinios poveikio galios neturi. Di -
džiausią galvos skausmą kelia ne pati informacija,
o tie, kurie ją valdo, ne mokėdami su ja elgtis arba
elgiasi neatsakingai.

Vadovaujantis šiuo principu nėra keblu at sa -

kyti ir į klausimą, kas gi dabar valdo Lietuvą. Jei
žvelgtume paviršutiniškai, atsakymas itin pap ras -
tas: mes esame rankose tų, kurie yra sukaupę dau-
giausiai specifinių žinių. Kalbant dar konkrečiau,
mus valdo lietuviškos slaptosios ir specialiosios
tarnybos. Tokių šiai dienai yra ne viena, ne dvi ir
ne trys... Tiesa, jei išties esame demokratiška val-
stybė, neturėtume abejoti, jog lemiamus spren di -
mus priima ne Policijos departamentas, ne Vals -
tybės saugumo departamentas ir ne „antru kai”, o
konstitucinės valdžios institucijos: Seimas, Vy -
riau sybė ir Prezi dentūra arba teismai, savo kom-
petencijos ribose išsamiai susipažinę ir išanaliza-
vę mūsų džeimsų bondų pa teiktą informaciją. 

Taip bent jau turėtų būti. Tačiau ar būtent taip
neviešintinos informacijos srityje bendrauja mū -
sų valdžios ir mūsų slaptųjų tarnybų atstovai? Val -
džios ir slaptųjų tarnybų bendra darbiavimo sub-
tilybės – sudėtinga te ma. Tai – tarsi kietai supan -
čiotas maz gas, kurio vienu ypu neišpai niosi. Nes
būtent čia pasitaiko daugiausiai nesusipratimų,
gin čų, klai dų. Nė viena pasaulio valstybė šios dile-
mos nėra išnarpliojusi be nuostolių, iš karto ir vi -
siems laikams. Mat tarp politikų ir žvalgybos –
kon tržvalgybos darbuotojų visuomet egzistuoja
trintys: kas kam paklūsta, kuris kurį vertina, ko -
kias realias galimybes ir kokią veiklos laisvę su -
teikia specialiosioms operatyvinėms tarnyboms,
kaip įgyvendina realią jų veiklos kontrolę ir t. t.

Iš pirmo žvilgsnio šis klausimas gali priminti
amžiną kaip pasaulis ginčą: kas pirmesnis – višta
ar kiau šinis. Bet tikrasis gyvenimas – kur kas su -
dėtingesnis. Net tokios galingos valstybės kaip
JAV kadaise turėjo rimtų bėdų. Amerikos istorijo-
je būta laikotarpių, kai ne politikai valdė CŽV ir
FTB vadovus, o CŽV ir FTB direktoriai darė itin
didelę įtaką politikams. Valdžios ir slaptųjų tarny-

bų santykius sureguliuoti taip, kad žval-
gyba su kontržvalgyba turėtų galimybę
kuo pa veikiau veikti, – keblus už davinys.
Jau vien dėl to, kad čia su si pina gausybė
in teresų, taip pat ir svetimųjų valstybių
interesai. Juk neatmestina, kad Ame ri -
kos žvalgyba tik džiūgautų, jei Rusijos
slaptosios tarnybos silpnėtų, o Rusijos
FSB, GRU ir SVR plotų katučių, jei Jung -
tinių Valstijų ar net ir mūsų šalies slap-
tosios tarnybos taptų bedantė mis. Ar be -

reikia įrodinėti, kad specialiųjų tarnybų klaidos,
lygiai kaip ir netinkamas, neatsakingas už daro
pobūdžio informacijos panaudojimas, o juo lab
paviešinimas, neretai sukuria pakankamai ilga lai -
kių neigiamų pasekmių? Be to, pasaulis nuolat kei -
čiasi. Jei prieš penkerius metus Žvalgybos įstaty-
mas buvo beveik tobulai sukaltas, tai, žiūrėk, šian-
dien jis, berods, jau tampa rimtu trukdžiu, nes pa -
saulyje iš esmės pasikeitusi po litinė ir ekonominė
pa dėtis, ypač aplinkinėse, kaimyninėse šalyse. 

Taigi valstybės informacinių bei propagandi -
nių karų pergalės susideda iš gausybės deda mųjų.
Jeigu slaptųjų tarnybų darbuotojai išties moka
rinkti žinias, jie būtinai sukaups svar bios infor-
macijos. Jei valdžios struktūrose pluša kompe  -
tentingi ana litikai, iš sukauptų žinių jie operaty -
viai iš spaus tik svarbiausias, aktualiausias ir tik-
sliausias išvadas. Jei Seimas, Vyriausybė ir Pre zi -
dentūra – išmintingų vadovų rankose, vadinasi,
su sipažinę su pateiktomis išva domis, jie priims
tikslius ir teisingus sprendimus. Tačiau atkreipki -
te dė me sį, kiek sykių pavartojau žodelį „jei gu”.
Bū tent tas „jeigu” ir kelia rūpesčių. O jeigu infor-
maciją renka, kaupia ir saugo savo darbo dorai ne -
išmanantys arba atsakomybės jaus mo stokojantys
asmenys? O jeigu sukauptą informaciją analizuoja
ir vertina diletantai? O jeigu Seimo pir mi ninkei,
Premjerui ir Preziden tei pateikiama vienpu siška,
tenden cinga informacija? Variantų, kai pirmie -
siems valdžios atstovams gali būti pa teikiama ne -
išsami, o tai reikš tų – klaidinga, informacija, jau
net neanalizuoju. Vargu ar būtų galima katego riš -
kai atmesti šitokią galimybę. Juk nuo in fil truotų
priešiškų valstybių šnipų bei įtakos agentų neap-
saugotos net pačios galingiausios pasaulio valsty-
bės. 
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I
Apmąstant, kas šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir dėl ko, iš užmaršties aki-
varų iškilo poezija, skaityta dar anais gūdžiais sovietiniais laikais. Antai, 1974
metais Čikagoje išleistoje Alfonso Nykos-Niliūno poezijos knygoje ,,Vyno ste-
buklas” buvo išspausdintas eilėraštis ,,Barbarai”. Jis tiko anuomet, tinka ir
nūnai: 

Prie miesto vartų 
Mus pasitinka išsigimęs princas. Jo baikščios akys 
Suaižėję nuo mūsų klyksmo ir žirgų žvengimo. 
Nuplėšę purpuro apsiaustą ir vainiką, 
Užmetame gatvėj mirusiojo rūbą, 
Ir dingsta jis minioj, pilkesnis už visus. 

II
Paskui išniro ir Konstantinos Petrou Kavafis eilėraštis
„Barbarų belaukiant”:

Ko laukia minia, šiandien aikštėje susirinkus?
Sako, šiandien čionai įsiverš barbarai. 

Tai kodėl rūmuose nieko nedaro senatas,
Tik sėdi tyliai tyliai ir įstatymų neleidžia?

Nes jau greitai čia pasirodys barbarai,
Senatoriams nerūpi senato rūmai;
Ateis barbarai – jų savi įstatymai.

O mūs imperatorius, ankstyvą rytą pakirdęs –
Ko sėdi soste prabangiam prie pagrindinių vartų
Su karališkais apdarais ir karūna papuoštas?

Taigi šiandien čia barbarai pasirodys,
Kurių vadą jisai nori tenai sutikti –
Jis potvarkį paruošęs prie savęs laiko,
Kad titulus ir valdžią anam įteiktų.

O kodėl konsulai ir pretorijai irgi išėjo,
Sunkiomis auksasiūlėmis porfyromis vilkini?
Kodėl ant riešų apyrankės su stambiais ametistais,
Ir žiedai masyvūs spindi retaisiais akmenimis?
Kodėl nešasi jie valdžios ženklus, skeptrus raižytus,
Puoštus aukso ir sidabro ornamentais nematytais?

Taigi barbarai šiandien čionai ateina –
Tad prabanga juos apakinti ketina.

O kodėl oratoriai nutilo, jų nesimato,
Kalbų jų skambių, patriotiškų nesigirdi?

Taigi barbarai šiandien čionai ateina –
O barbarai, žinai, nemėgsta tuščių kalbų.

Jau sutemo, o tų barbarų vis dar nesimato,
Tuo tarpu nuo pasienio atnešė žinią nelauktą –
Kad barbarų pasaulyje daugiau nebeliko.

Tai kaip pavyks išgyventi be barbarų;
Jie buvo vienintelė mūsų išeitis.

III
Vilius Orvidas kažkada irgi rašė apie barbarus, visus tūlus „antibarbarus”
kviesdamas atvykti į savo sodybą: ,,Dabar tesusirenka čia visi – pasiilgę rojaus,
poilsio ir ramybės vietos, amžino laimingumo vietos, kur nebėra ko bijoti bar-
barų.” Tiesa, surašė ne eilėmis.

P. S. Jei kas paklaustų, ką daryti, kai horizonte ima regėtis barbarų pulkai,
atsakymas, manding, galėtų būtų ir toks: turime atsisakyti iliuzijų, jog tai, kas
vyksta aplink mus, nėra mūsų pasirinkta valstybė. Pirmiausia pravartu sukur-
ti garbią, gražią Lietuvą savo sodybose, mintyse ir širdyse, paskui visa tai gal-
būt persikels ir į išorę. Juk dar evangelisto Tomo pasakyta: „Kai iš dviejų
padarysite vieną, išorę padarysite tokią kaip vidų, viršų – kaip apačią, ir kai
vyrą ir moterį padarysite vienu taip, kad vyras nebūtų vyras, o moteris nebūtų
moteris, kai padarysite akį vietoj akies, ir ranką vietoj rankos, ir koją vietoj
kojos, atvaizdą vietoj atvaizdo, tuomet įžengsite į [karalystę].”

Teisingumo ir valstybės
paslapčių sankirta
GINTARAS VISOCKAS

Laukiant barbarų
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS
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Spalio 21 dieną Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje, Le mont,
IL, Lie tuvos Dukterų drau gija

(LDD) su ruošė metinius iškil mingus
pietus. Tą sekmadienį jau nuo anksty-
vo ryto valdybos narės dengė stalus,
puošė juos rudeninėmis gėlėmis,
siek damos sukurti sielai ar timą, šil -
tą nuotaiką. Čia daug pasi tar na vo
meninę gyslelę turinti LDD valdybos
narė Milda Jakštienė. Visas rude -
nines gėles iš savo darželių pa aukojo
gerų darbų rėmėja ir vi suo me ni nin -
kė Baniutė Kronienė. Su sa vo rūtų
šūs niu prisidėjo ir V. Vizgir da. 

Užsakymus pietums iš anksto
priiminėjo valdybos narės Aldona
Rukuižienė ir Milda Jakštienė. Nors
pietūs pradėti organizuoti gana
anks ti, daug kas delsė užsisakyti
vietas, to  dėl nerimauta, kad gal nesu -
sirinks reikiamas žmonių skaičius,
kad tu rė sime nuostolių. Tačiau žmo -
nės neli ko abejingi tauriems tiks -
lams, džiu gu, kad į LDD metinius
pietus susi rinko vos ne pilna salė. 

• • •
Renginį atidariusi programos

vedėja Nijolė Nausėdienė priminė su -
sirinkusiems, kad draugija nutarė
šiuos pietus paskirti LDD pirmosios
valdybos narei Stasei Semėnienei. S.
Se mėnienė LDD nare tapo nuo pat
pirmųjų draugijos įkūrimo die nų,
kai kun. dr. F. Gureckas 1959 m. subū -
rė moterų ratelį, į jį įtraukda mas
Bridgeport verslininkes A. Gy lienę,
B. Dikinienę, St. Semėnienę bei ki -
tas. Kun. Gu recko uždegta labdaros
lieps na neužgeso, ji liepsnoja iki šiol.
Nuo šiol visi draugijos metiniai pie -
tūs bus skirti kuriai nors nusipelniu-
siai jos sesei. Atsistojimu ir tylos mi -
nute prisi mintos LDD pasiaukoju-
sios sesės, jau apleidusios šį gyveni -
mišką traukinį. 

Pietuose pirmą kartą dalyvavo
naujas Lietuvos Respublikos genera -
linis konsulas Čikagoje Marijus Gu -
dynas, atvykęs su savo vyresnėmis
ža viomis dukrelėmis. Pietuose S. Se -
mėnienei ats tovavo dukra Nijolė
Semėnaitė-Etzwiler ir anūkas My ko -
las, lietuviškų tautinių šokių šokėjas,
aktyvus Baraboo miestelio, WI lie tu -

viškų ren ginių organizatorius. Tarp
gar bių svečių buvo Draugo fon do ta -
rybos pir m. Marija Remienė, LDD
pirm. Irena Grigaitienė, Skar du pių
pa rapijos Lietuvoje klebonas Al gir -
das Ka napka. 

Žodis buvo suteiktas LDD pirm.
Irenai Grigaitienei. Pirmininkė pa -

ste bėjo, jog visų salėje sėdinčiųjų ap -
silankymas rodo, kad ne tik yra re -
miama draugija, bet ir užjaučiamas
vargan patekęs artimas. ,,Ar nesub-
lizga mūsų akyse ašaros, ar nesus-
paudžia širdį, išgirdus apie kitų arti -
mų ar net svetimų žmonių nelai mes?,
– klausė ji. – Mes norėtume bū ti mo -
tinoms milijonams nelaimingų kū -
dikių, būti seserimis, dukterimis, bet
mūsų tiek mažai, ir mūsų rankos ne -
pasiekia, negali apglėbti daugelio.
Tad ir ruošiame renginius, organi -
zuo  jame pietus, kad iš tų surinktų
lėšų galėtume daugiau padėti tiems,
kuriems mūsų pagalba būtiniausia.”
I. Grigaitienė nuo visos LDD valdy-
bos St. Se mėnienės dukrai Nijolei
įteikė žavią orchidėjos gėlę, kad ši
perduotų savo mamai.

• • •
Keletą žodžių apie St. Semėnienę

tarė Draugo fondo tarybos pirm. Re -
mienė, kurios draugystė su Semė -
niene prasidėjo nuo lagerio laikų. 

S. Semėnienė-Lapaitė gimė 1916
m. balandžio 12 d. Irkutske, Sibire.
1921 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 1934
m. baigė Kėdainių gimnaziją. 1934–
1938 m. išėjo VDU humanitarinių
moks lų fakulteto filologijos skyrių,
pagrindu pasirinkusi anglų kal bą.
1938–1939 m. studijas gilino Lon done.
1944 m. dirbo vertėja amerikie čių ka -
rių dalinių Poesnecke, Bava rijoje.
1945–1947 m. Hanau lietuvių gimnazi-
joje, kurioje mokėsi M. Remienė, dės -
tė anglų kalbą. Remienė prisiminė iš -
di džiai po lagerius vaikščiojusią,
visados gerai nusiteikusią blondinę.
Jau ten, Vokietijos lageryje, jos buvo
visur pilna, ji, kartu su O. Tercijonie -
ne, atstovavo lietuvėms Tarptau -
tinėje moterų sąjungoje, vertėjavo. 

1948 m. Semėnienė atvyko į JAV,
Čikagą, ir tuoj pat prisijungė prie vi -
suome ni nio darbo. Rinko BALF’ui
aukas, buvo šios organizacijos Čika -
gos apskrities vicepirmininkė. Pri -
klausė Mokytojų sąjungai, Žurnalis -
tų sąjungai, LDD ir kt. Turėdama
žur nalistės gyslelę artimiausiai ben-
dradarbiavo su ,,Drau gu”, rašė daug
įvairių straipsnių, nuo 1952–1992 m.

,,Draugo” redakcijoje redagavo ,,Mo -
te rų gyvenimo” sky rių. Bendra -
darbiavo ir kituose lietuviškuose lai -
kraščiuose: ,,Naujienose”, ,,Lietuvių
balse”, ,,Dirvoje” ir kt. Nuo 1986 m.
Balzeko kultūros muziejaus ryšių su
visuomene direktorė, pirmi nin kavo
Amerikos lietuvių inžinierių ir ar -
chi tektų sąjungos pagalbiniam da li -
niui. Priklausyti organiza cijai, dar
nereiškia būti aktyvia visuo me ni -
ninke, ten reikia dirbti. S. Semė nienė
dirbo ir sugebėjo save dalinti ki -
tiems.

Semėnienė laisvai kalba lietu-
viškai, ang liškai, lenkiškai, rusiš kai,
čekiškai, neblogai prancūziš kai. Tai
jai padeda kelionėse po svetimus
kraštus, kurios iki šiol yra jos aistra.
Semėnienė apkeliavo ir aprašė 6
žemynus. Jos kelionių aprašymai –
įdo mūs, vaizdingi, sugebantys skai -
tytoją nunešti į tuos kraštus. Kelio -
nėse rašytoja visados susitikdavo su
įžymesniais to krašto žmo nėmis, ap -
ra šy davo tuos susitikimus, nepa mirš -
davo ir to krašto papročių, gyvenimo
ir istorijos. 

Remienė apgailestavo, kad Se -
mėnienė pati negalinti dalyvauti pie -
tuose ir papasakoti apie savo veiklą,
nueitą gyvenimo kelią. Šiuo metu ji
yra pri spausta senatvės naštos, o dėl
susilpnėjusio regėjimo jai sunku ra -
šyti, tad mes pasigendame jos nuo -
stabių raši nių. Bet Semėnienė dar
tvirtai laikosi ir nepasiduoda senat -
vei. Belieka jai palinkėti ilgų metų,
kad ji dar ilgai išliktų šviesos žiburiu
tarp mūsų. 

• • •
Meninėje dalyje koncertavo bu -

vusi Kau no teatro solistė Vilma Sku -
čienė, jai akompanavo Pal. J. Ma -
tulai čio parapijos vargonininkė, cho -
ro dirigentė Jūratė Grabliaus kienė.
Pabaigoje so listė S. Semė nie nės gar-
bei už trau kė ,,Ilgiausių me tų”, prie
jos prisijungė visi pietų da lyviai.

Po oficialios ir meninės dalies
visų laukė skanūs pietūs. Maistą pa -
laimino Skardupių klebonas A. Ka -
nap  ka, pakvietęs visus dalyvaujan -
čius ne kalbėti maldą, bet ją kartu su -
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TTEELLKKIINNIIAAII

Lietuvos Dukterų pietuose pagerbta visuomenininkė S. Semėnienė 

Lietuvos Dukterų draugijos įkū rėjo kun. dr. Felikso Gu rec -
ko mintys bei žodžiai virto kelrode žvaigžde. 

Seseriškai nuošir džiai dėkoju jums, jog neužmiršote pa -
ste bėti ir paprastą skruzdėlytę, bandžiusią įnešti ir savo triū-
so mažą dalelytę. Tai buvo lyg malkos įmetimas į sparčiai
lieps nojantį jūsų nuo s tabių darbų laužą.

Lietuvos Dukterys yra širdies apaštalės. O kinai turi labai
reikš min gą priežodį: ,,Geriau viena širdis, negu visos galvos.”
Jūsų pasiaukojanti labdara įsipleškėjo kibirkščiuojančiais
židiniais, nuo Ca li fornijos li gi Floridos, po penkias Amerikos
valstijas, našiai nuvilnydama per platųjį Atlanto vandenyną
net ligi pat mūsiš kės Bal ti jos jūros, paliesdama ir brangiąją
mūsų vienintelę tragiškai išgy ven tą Tėvynę! Garbė jums už
tai. Linkiu jums sėkmės, ištvermės bei kantrybės ir ateityje
įpinti įvairiaspalvių žiedų į savo idealios bei uni kalios veiklos
vainiką!

Pagarbiai, St. Semėnienė

Prie svečių stalo: Nijolė Se mė naitė, jos sūnus Mykolas, Marija Remienė, Skardupių pa rapijos kleb. Algirdas Kanapka, Irena
Grigaitienė, klebono vairuotojas, LR gen. konsulas Čikagoje Ma rijus Gudynas, Nijolė Nausėdienė ir konsulo dukrytės.

BBaanniiuuttėėss  KKrroonniieennėėss nuotr.

LR gen. konsulas Čikagoje 
Ma rijus Gudynas
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Cicero,�IL

EDVARDAS ŠULAITIS

Lapkričio 4 d. po šv. Mišių Šv.
An  ta no bažnyčioje, kurias at -
našavo kun. dr. Kęstutis Tri -

makas ir svečias iš Lie tuvos kun.
Paulius Rudinskas, OP, nemažai tau-
tiečių susirinko į ka vutės kambarį.
Čia apsilankė ir kiti svečiai iš
tėvynės – žurnalistas Vid mantas Va -
liušaitis ir filmų režisie rius Algis
Kuz minskas. 

Daugiausia tautiečių susiti ki -
me kalbėjo Dominikonų ordino ku -
ni gas P. Rudinskas, dar nespėjęs
Amerikoje apšilti kojų ir nežinantis,
kur ga lės prisiglausti. Ciceriečiai
kalbino jį pasilikti Cicero, o kavutės
kambario vadovės Mėta Gabalienė
ir Jonė Bo binienė, norėdamos sve -
čią „papirkti”, kunigui įteikė pinigi -
nę dova ną. Tačiau ku n. Rudinskas sakė turintis ir daugiau pasiūlymų – iš
lietuvių ir nelietuvių, o kur jis „nutūps”, paaiškės arti miau siu metu. 

Kun. Rudinskas, kuris jau anksčiau yra gyvenęs Amerikoje bei kitose
ša lyse, susirinkusiems papasakojo apie save ir savo darbus. Svečias mano,
kad yra galimybių jam dirbti pasto racinį darbą Čikagos apylinkėse. 

Ciceriečiams taip pat buvo pristatyti žurnalistas V. Valiušaitis bei
filmų režisierius A. Kuzminskas. Sve čiai iš Lietuvos Čikagoje lankosi, no -
rėdami sukurti filmą apie garsų Ci cero gydytoją dr. Petrą Kisielių. Tai jie
žadėjo pradėti įgyvendinti ar ti miausiomis dienomis, apklausinėdami
žmones, kurie artimai pažinojo jau amžinybėn iškeliavusį mediką ir
visuomenės veikėją. Kitais metais apie šį garsųjį Cicero lietuvį turėtų
pasirodyti kny ga ir filmas. 

A. Kuzminskas yra sukūręs ne mažai dokumentinių juostų, tarp jų – ir
filmą apie literatūros istoriką, kritiką bei visuomenės veikėją Juozą
Brazaitį (iki 1944 metų – Ambraze vi čius). Šis vyras buvo vienas iš Bir želio
sukilimo 1941 m. organizatorių, paskirtas Lietuvos laikinosios vy riau -
sybės švietimo ministru; ėjo ir mi nistro pirmininko pareigas. Jo va do -
vaujama vyriausybė siekė atkurti Lietuvos Nepriklausomybę, bet vokie -
čių valdžia šią jos veiklą nutraukė. 

Vėliau susitikimo dalyviai perė jo į didžiąją salę, kur ruoštasi filmo
apie A. Brazaitį peržiūrai. Deja, atsi vežtas filmas buvo nepritaikytas čio -
nykščiam televizoriui, tad, kad ir kiek besistengta, filmo parodyti nepa -
vyko. Prastai gausiai susirinkę žiūrovai girdėjo ir kalbėjusį žurnalis tą V.
Valiušaitį, mat salėje nebuvo mik rofono. Pranešta, kad filmas bus rodomas
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

V. Valiušaitis įteikė ir neseniai jo parašytą apybraižą apie Juo zą
Brazaitį. Kai kurie Cicero gyventojai turėjo progą kitą dieną su sve čiais
pasidalinti atsiminimais apie a. a. dr. P. Kisielių, dalis tų po kalbių bus
panaudoti filme. 

VITALIJA VIRBUKIENĖ

Spalio 7 dienos sekmadienio ryt-
metys Los Angeles lietuvių pa -
rapijoje kaip įprastai prasidėjo

šv. Mišio mis Šv. Kazimiero bažnyčio-
je. Mišias pradėjo Šv. Kazimiero litu-
anistinės mo kyklos mokiniai procesi-
ja, pasipuošę tautiniais dra bu žiais. Šv.
Mišias laikė svečiai iš Lie  tuvos:
kunigai Virginijus Birjo tas, Virgi -
nijus Gražulevičius, Remi gijus But -
kevi čius, Virgilijus Balnys (kle bo no
kun. To mo Karanausko kur  so drau-
gai), Alionidas Budrius ir mūsų pa -
rapijos klebonas kun. Tomas Ka ra -
nauskas.

Šiuos metus Lietuvos ganytojai
yra paskelbę Palaimintojo Jurgio
Matulaičio metais. Dar šių metų sau -
sio mėnesį, minint 85-ąsias metines
nuo Jurgio Matulaičio mirties ir 25-
me tį nuo jo pakėlimo į altoriaus gar -
bę, Los Angeles Ateitininkai surengė
susitikimą su sese Igne. Sesė Ignė
labai gražiai pristatė pal. Jurgį Ma -

tulaitį ir jo atliktus darbus Marytės
ir Robert Newson rezidencijoje ir
parapijos salėje, o mokiniams ir mo -
kinių tėveliams – mokykloje.

Šios sekmadieninės Mišios ap -
vai nikavo visus metus, skirtus Pal. J.
Matulaičiui. Kun. Gražulevičius savo
pamoksle trumpai prisiminė Pal. Ma -
tulaičio gyvenimą, jo šūkį „Nuga lėk
blogį gerumu”, pasidžiaugė mūsų vi -
sų gražiais užmojais ir darbais, esant
taip toli nuo tėvynės Lietuvos. 

Po Mišių visi parapijiečiai ir sve -
čiai rinkosi į ,,Lietuvių dienų” festi-
valį, kur antros dienos pasirodymus
pradėjo Šv. Kazimiero lituanistinės
mo kyklos šokėjai. Buvo galima mė -
gau tis lietuvišku maistu, gėrimais,
pasiklausyti atlikėjų, susitikti senus
gerus draugus. O festivalio progra -
mos staigmena – svečių kunigų pasi -
rodymas su dainomis ant scenos. 

Vitalija Virbukienė – Los Angeles
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
mokytoja.

Apsilankė svečiai iš tėvynės

Los�Angeles,�CA

Paminėjome Pal. Jurgio Matulaičio metus 

giedoti, kas jau daroma Lietuvoje. 
Po skanių pietų vyko loterija,

kurią vedė LDD valdybos narė Mili -
tai Laurai tienė kartu su valdybos
vicepirmi nin ke Gražina Kazė niene.
Pirmąjį laimingąjį bilietuką pakvies -
ta ištraukti N. Semėnaitė. 

Loterijai vertingus maisto krep -
šelius paruošė kiekviena valdybos
narė. Atskirai loterijai pa au kojo:
Petri ko nio paveikslą – Rasa Dir kie -
nė, Dalia Ancevičienė savo tapybos
pa  veikslą, ,,Racine Bakery” – tortą,
Sofija Jelio nienė – servizą, maisto
krepšį – Jūra tė Jurkuvienė, laikraš -

čiai ,,Draugas” ir ,,Ameri kos lietu-
vis” – pusės metų prenumeratą, me -
džio inkrustraciją – Marytė Sa -
liklienė, 2 linines puošnias staltie ses
– Valerija Krasauskienė, Kauno vaiz -
dų koliažą – E. Barškėtienė, ša kotį,
ap lietą šokoladu, – Baniutė Kro nie -
nė. Ačiū joms. 

Motina Teresė ragino: ,,Pa gel bė -
kit mažais veiksmais, bet viską da ry -
kite su didele meile.” Tad dar kartą
ačiū visiems už meilę, kuri mus pa -
skatins dar labiau dirbti. Dėkojame
vi siems atsilankiusiems, aukoto-
jams, parėmu siems. 

V. Valiušaičio išleistos knygelės apie 
a. a. Juozą Brazaitį viršelis.

IInnooss  PPeettookkiieennėėss  nuotraukos.

Žurnalistas Vid mantas Va liušaitis kalba Cicero lietuviams.   

Į Cicero, Šv. Antano parapiją atvykęs svečias, kun. Paulius Rudinskas, OP, kalbasi su
Birute Zalatoriene.                                                                      JJoonnoo  KKuupprriioo nuotraukos.
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IIeešškkoo  vviillttiieess
ssppiinndduullėėlliiųų

Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” kviečia ištiesti pagalbos
ranką vargingai gyvenančiam vaikučiui Lietuvoje – tapti vaiko rėmėju.
Rėmėjas gauna vaiko adresą, nuotrauką, jei nori, gali su vaiku (šeima)
susirašinėti, bet tai nebūtina. Kviečiame išsirinkti du vaikelius, jei pir masis
jau būtų gavęs rėmėją.

Auka konkrečiam vaikui paremti per metus – 360 dol. (30 dol. per
mėnesį). Metinė auka atsiunčiama iš karto arba dalimis. Nuo mokesčių
nurašomą auką siųsti: „Saulutė” arba „Sunlight Orphan Aid”, 414
Freehauf St., Lemont, Illinois 60439. Tel. pasiteirauti: (630) 243-7275
arba (630) 243-6435.

MINDAUGAS 
Mindaugui yra 7 metai, lanko

spec. darželį „Dobilėlis”. Berniukas
labiausiai domisi šokiais, grojimu
mu  zikos instrumentu, eilėraščių
dek lamavimu. Šoka padedamas mu -
zikos mokytojo ar auklėtojo. Groja
su gita ra, pianinu, elektriniais žais -
lais, jam labai patinka įvairūs gar -
sai (groja be natų).

Berniukui nuo gimimo vėlavo
raida. Nuo 3 metų nustatytas vi du -
tinis neįgalumas, diagnozė – įvai -
riapusis raidos sutrikimas, protinis
atsilikimas, autizmas.

MANTAS 
Mantui 7 metai, jis lanko Telšių

rajono vaikų su negalia centrą. Vai -
kas domisi žaislais ir priemonėmis,
kuriomis galima judėti. Domina su -
au gusiųjų veikla, mėgsta joje daly -
vau  ti. Nenoriai užsiima veikla, kuri
reikalauja dėmesio, susikaupimo.
Vaikas mėgsta muziką. Mantas la -
bai malonus, dažnai šypsosi. Drau -
giš kas su vaikais, paslaugus ben-
 drau damas su suaugusiais.

Mantas serga cerebriniu para ly -
žiu mi, yra riboti kairės kūno pusės
judesiai. Mama išsituokusi su vaikų
tėvu, augina 5 vaikus nuo 14 iki 2
metų amžiaus.

AUSTĖJA 
Austėjai 12 metų, ji lanko Kau -

no Kovo 11-osios vidurinės mokyk -
los la vinamąją klasę. Mergaitei la-
  biausiai patinka muzika, nori
groti gitara. Dai  nuoja pagal savo
supra timą, šoka. Mėgsta piešti,
piešiniai kasmet kei čiasi. Labai
nori mokytis plaukti, bet nėra fi -
nansinių galimy bių. Austėjai nu -
sta tytas Dauno sin dro mas. Pripa-
 žinta sunki negalia. Reikalinga bet
kokia pagalba. Mer gaitės tėvai
išsi sky rę 2003 m. Mama su dukra
gyvena 2 kambarių bute.

MATAS 
Matui yra 16 metų, jis lanko

Šiau lių specialaus ugdymo centro
lavi namąją klasę. Mėgsta muzikos,
dailės pamokas, kompiuterinius už -
siėmi mus, užklasines išvykas į gam -
tą, teat rą, kiną. Berniukui patinka
žiūrėti krep šinio rungtynes, šokių ir
muziki nes laidas, meninius ir ani -
macinius filmus, patinka vandens
procedūros. Mėgsta piešti (mama
vedžioja jo ran ką). Mato sveikata
silpna: nekalba, pastovus seilėtekis,
nestovi, sėdi tik sau giai fiksuotas
diržais, pats nakti mis neapsiverčia,
tenka vartyti. Jam reikalinga kas -
dienė slauga – priežiū ra (24 val. per
parą).

Mato tėvas miręs, jis su mama
gyvena pas močiutę trijų kambarių
bute. Reikalinga finansinė (spec.
tech nikos, būtent pritaikymo, trum -
pa laikės priežiūros) pagalba.

RAMINTA 
Ramintai yra 14 metų, lanko

Pa ne vėžio specialiąją mokyklą, 7
klasę. Mėgstami dalykai dailė,
mu zika. Mer  gaitei patinka piešti.
Do misi lip dymu iš molio, dar be -
lius atlieka iki galo, būna labai
pa tenkinta.

Šeimoje 3 vaikai, visi gyvena
kar  tu 2 kambarių bute be pa -
togumų (nė ra vandentiekio, ka na -
lizacijos, šildymas – kietu kuru).

GEDVYDAS 
Gedvydui – 13 metų. Jis lanko

Plungės specialiąją mokyklą, specia -
liųjų poreikių lavinamąją klasę. Jo
po mėgis – įvairūs barškalai, gro -
jantys žaisliniai instrumentai, sklei -
džian tys įvairius garsus. Jis yra
už sidaręs, nebendraujantis, mėgsta
būti vienas. Berniukas nuo pat gi -
mimo yra neįgalus. Jam nustatytas
autizmas. Jis auga su mama. Tėvas
su vai ku beveik nebendrauja.

NOJUS
Nojui 6 metai, jis lanko spec.

lop šelį – darželį „Dobilėlis”. Berniu -
kas mėgsta dainuoti grojant mu zi -
kai, pieš ti, žiūrėti animacinius fil-
  mukus, dėl jo hiperaktyvumo negali
ilgam su  kaupti dėmesio. No jus būna
labai malonus, draugiškas.

Nojui nuo gimimo nustatytas
miš  rus vystymosi sutrikimas su
leng va proto negalia, specialistai
įta ria atalaksinį cerebralinį paraly -
žių.

ERIKA
Erikai 10 metų. Ji lanko Klovai -

nių pagrindinės mokyklos lavi na -
mą ją klasę. Jos mėgstamiausi daly-
 kai yra knygučių vartymas, pieši -
mas, spalvinimas. Labai patinka
vaikščio ti po parduotuves, stebėti
ap linką, mėgs ta sėdėti viena, tyri -
nėti aplinką. Vasarą daug laiko pra -
leidžia lauke. Ji gyvena su abiem
tė vais. Šeimoje Eri ka vyriausia iš
vaikų, tai su ma žai siais žaidžia įvai -
rius žaidimus. Mer gaitė labai lėta,
rami, nekalba, tačiau daug šypsosi.
Ji turi visišką negalią, todėl jai
reikalinga pastovi priežiūra. Šeima
gyvena dviejų kambarių bute. Butas
be patogumų, didžiulė problema yra
vaikų maudymas (be Erikos yra dar
2 mažamečiai vaikai). Mama ne dir -
ba, prižiūri vaikus, tėtis dirba vie -
šuosius darbus.

LINAS 
Linui yra 10 metų, jis lanko La -

pių pagrindinės mokyklos specialią -
ją klasę. Patinka žaisti kamuoliu,
mėgs ta maudytis ežere, nori išmokti
plauk  ti. Klausosi muzikos, pats ban -
do pritarti. Berniukas renka mode -
lines mašinytes, valdomos pultu jį
ypač džiugina. Patinka dėlioti dides -
nes dėliones, žaisti kompiuteriu bei
važinėti dviračiu.

Šeima gyvena 4 kambarių na -
me. Dviejuose kambariuose gyvena
ma ma su 2 neįgaliais sūnumis, ki -
tuose gyvena seneliai ir sesuo su
duk ra.

AUSTĖJA 
Austėjai yra 9 metai, lanko Ša -

kių darželio „Berželis” lavi namąją
klasę. Mergaitė domisi muzika, mie -
lai jos klauso. Jai patinka var tyti
knygeles su paveikslėliais, mie lai
klauso pasa kėlių, supranta jų esmę,
kartais ban do savaip jas pa pa sakoti.
Patinka spal vinti spal vi nimo kny -
gutes, ban do piešti. Do  misi vaikiš -
kais animaci niais fil mukais. Mer-
   gaitė draugiška, ne kon flik tiška kitų
atžvilgiu, iš tver minga, mėgsta ke -
liauti. Savo emocijas išreiškia ju de -
siais, rankytėmis. Ge  ba pati paval-
gyti, pradėjo vaikš  čio ti laikydama -
si,  tačiau nekalba. Aus tėjai pri pa -
žin ta visiška negalia. Rei kalin ga
pi niginė parama.
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Prie Kanados krantų įvyko žemės drebėjimas

Po B. Obama perrinkimo JAV 
išaugo ginklų pardavimai

Ekshumuoti Smolensk nelaimės aukų palaikai

JAV sveikina Sirijos opozicinių
grupuočių susivienijimą

Norą trauktis iš JAV pareiškė dalis 
aštuoniolikos valstijų gyventojų

Vilnius (ELTA) – Vilniaus mies-
to senamiestis ir Kuršių nerija lai-
mėjo Baltijos šalių stebuklų apdova-
nojimus „The Six Baltic Sea Won-
ders” kultūros paveldo srityje. Dėl
gamtos ir kultūros paveldo nomi-
nacijų varžėsi daugiau kaip 50 objek-
tų, kuriuos balsuodami rinko gyven-
tojai. Kitais Baltijos jūros šalių ste-

buklais tapo Talino senamiestis,
Gdansko miestas, Mozūrijos ežery-
nas Lenkijoje, Kuršių nerija (Rusija),
Riugenas ir baltosios Riugeno uolos.
Šis konkursas yra Baltijos jūros re-
giono projekto ,,Agora 2.0” – paveldo
turizmo, siekiant padidinti Baltijos
jūros regiono identitetą, dalis.

Vilnius (BNS) – Praėjusios sa-
vaitės išpuolis prieš Lietuvos amba-
sadą Minske, kuomet į jos teritoriją
buvo įmesti keli vadinamieji ,,Molo-
tov kokteiliai”, nėra teroristinis iš-
puolis, pareiškė Baltarusijos prezi-
dentas Aleksandr Lukašenka. Jis čia
pat priminė laukiąs atsakymo iš Lie-
tuvos dėl vadinamojo ,,pliušinių meš-
kiukų” desanto tyrimo.

Anot Baltarusijos vadovo, 2010
m. ,,Molotov kokteiliais” buvo apmė-
tyta ir Rusijos ambasada Minske, šį
nusikaltimą įvykdę asmenys buvo
sulaikyti ir nubausti. ,,Lietuva šau-
kė, kad nuteistieji dėl įvykio Rusijos
ambasados teritorijoje šiandien – po-

litiniai kaliniai. Kai jiems į Lietuvos
ambasados teritoriją šituos butelius
įmetė, tai jau – terorizmas. Štai jų po-
litika, tai ‘žlobų’ politika”, – pareiškė
A. Lukašenka. Anot jo, Lietuvoje esą
laukiama, ką Baltarusijos vadovas
pasakysiąs apie tai, kad į Lietuvos
ambasados teritoriją įmesti buteliai
su degiuoju skysčiu.

Užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis ir Seimo užsienio
reikalų komiteto pirmininkas Ema-
nuelis Zingeris išpuolį prieš Lietuvos
diplomatinę atstovybę pavadino te-
roristiniu išpuoliu. Baltarusijos tei-
sėsauga pradėjo tyrimą dėl chuliga-
nizmo. 

A. Lukašenka išpuolio prieš Lietuvos
ambasadą nevadina teroristiniu 

,,Baltijos kelio” matematikos olimpiadoje 
Lietuvos mokiniai užėmė trečią vietą

Varšuva (BNS) – Lenkijos parei-
gūnai ekshumavo dar du 2010 m.
Smolensk, Rusijoje, įvykusios lėktu-
vo nelaimės, per kurią žuvo tuometis
Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski
ir dar 95 politikos ir elito atstovai, au-
kų kūnus dėl įtarimų, kad jie gali bū-
ti palaidoti ne jiems skirtuose ka-
puose. Susirūpinimas dėl to, jog aukų
tapatybės gali būti supainiotos, kilo
išnagrinėjus Rusijos tyrimų komite-
to pateiktus dokumentus ir Lenkijos
žinovams pareiškus savo nuomonę.
Ekshumuotų aukų tapatybės oficia-

liai nebuvo paskelbtos, tačiau Lenki-
jos žiniasklaida praneša, kad tai –
dviejų kunigų kūnai, kurie buvo nu-
siųsti medikų ir teisininkų tyri-
mams. Šiais metais jau trečią kartą
buvo ekshumuoti Smolensk nelaimės
aukų palaikai. Rudenį Lenkijos tyrė-
jai nustatė, kad keturių aukų, įskai-
tant Lenkijos prezidentą išeivijoje
Ryszard Kaczorowski, kūnai buvo pa-
laidoti ne jiems skirtuose kapuose.
Tapatybės buvo klaidingai nustaty-
tos dėl žuvusiųjų artimųjų ir draugų
pateiktos neteisingos informacijos.

Vilniaus senamiestis ir Kuršių nerija laimėjo 
Baltijos šalių stebuklų apdovanojimus

Seimui siūloma nutraukti VRK įgaliojimus

Washington, DC (BNS) – 18 val-
stijų gyventojai pasirašė po petici-
jomis dėl pasitraukimo iš Jungtinių
Amerikos Valstijų. Tik praėjus die-
nai po JAV prezidento rinkimų, dalis
Louisiana valstijos gyventojų užpil-
dė peticiją, kurioje reikalaujama at-
siskirti nuo Jungtinių Valstijų ir „su-
kurti savą vyriausybę”. Šiuo pavyz-
džiu sekė dar 17 valstijų gyventojai.

Lapkričio 7 d. paskelbtą peticiją
pasirašė 12,000 Louisiana valstijos
gyventojų. Lapkričio 9 d. Louisiana
valstijos pavyzdžiu pasekė ir Texas

valstija. Iki šiol po ja pasirašė 15,000
teksasiečių.

Lapkričio 10 d. su panašią petici-
ją į Baltųjų rūmų puslapį „Mes, Žmo-
nės” kreipėsi ir Oregon valstijos gy-
ventojai. Iki šiol šią peticiją pasirašė
daugiau kaip 3,000 gyventojų. Šiuo
metu yra iš viso 18 peticijų, kuriomis
prašoma leisti taikiai atsiskirti nuo
JAV. Tam, kad JAV prezidento Ba-
rack Obama administracija pradėtų
svarstymus dėl šių peticijų, jas per 30
dienų turi pasirašyti bent 25,000
gyventojų.

Vilnius (BNS) – Seimui bus tei-
kiamas nutarimo projektas dėl Vy-
riausiosios rinkimų komisijos (VRK)
įgaliojimų nutraukimo. Tokį spren-
dimą priėmė Seimo valdyba. Konsti-
tucinis Teismas (KT) nustatė, kad
Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje
nebuvo teisingai nustatytas laimėto-
jas, o daugiamandatėje apygardoje
nustatant Darbo partijos kandidatų
eilę buvo pažeistas Seimo rinkimų įs-
tatymas ir ,,darbiečiai” Jolanta Gau-

dutienė, Jonas Pinskus, Živilė Pins-
kuvienė į Seimą išrinkti pažeidžiant
įstatymą.

Nutarimo projekte siūloma, kad
VRK įgaliojimai nutrūktų nuo lap-
kričio 19 d. VRK pirmininkas tokio
valdybos sprendimo kol kas neko-
mentuoja. Klausiama, ar siūlė VRK
pirmininkui Zenonui Vaigauskui at-
sistatydinti pačiam, Seimo pirminin-
kė Irena Degutienė sakė apie tai su ko-
misijos vadovu kalbėjusi ne kartą. 

Vilnius (BNS) – Estijoje vyku-
sioje komandinėje ,,Baltijos kelio”
matematikos olimpiadoje Lietuvos
komanda surinko 63 taškus iš 100 ga-
limų ir užėmė trečią vietą. Lietuvos
komandą sudarė Vilniaus licėjaus
vienuoliktokai Mykolas Blažonis, Ig-
nas Urbonavičius ir dvyliktokas Ar-
nas Gerčas bei Kauno technologijos
universiteto gimnazijos vienuolikto-
kai Matas Grigaliūnas ir Aidas Kil-
da. Komandą lydėjo Vilniaus univer-

siteto docentas Romualdas Kašuba ir
Vilniaus licėjaus matematikos moky-
tojas ekspertas Benas Budvytis, taip
pat stebėtojai Vilniaus universiteto
daktaras Aivaras Novikas ir Vilniaus
licėjaus mokytoja metodininkė Zina
Šiaulienė. Olimpiadoje dalyvavo Da-
nijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos,
Islandijos, Latvijos, Norvegijos, Len-
kijos, Rusijos, Švedijos ir Lietuvos
mokinių komandos.

Washington, DC (BNS) – JAV
vyriausybė sveikina Sirijos opozici-
nių grupuočių susivienijimą kovoje
su prezidentu Bashar al Assad. JAV
valstybės departamento atstovas pa-
reiškė, kad Nacionalinės koalicijos
sudarymas yra kelrodis kelyje į  ,,B.
al Assad kruvino vadovavimo pabai-
gą ir taikios, teisingos ir demokrati-
nės ateities pradžią” visiems Sirijos
žmonėms.

,,Mes bendradarbiausime su Na-
cionaline koalicija, kad užtikrin-
tume, jog mūsų humanitarinė para-
ma tarnauja Sirijos žmonėms”, – kal-

bėjo atstovas. Kartu jis padėkojo Ka-
taro vyriausybei už pagalbą.

Koalicijos vadovu išrinktas nuo-
saikus dvasininkas Ahmed al Cha-
tib. Susitarime taip pat numatyta su-
vienyti kovojančius dalinius. Jiems
vadovautų Aukščiausioji karinė ta-
ryba. Teritorijoms Sirijoje, kurias
kontroliuoja sukilėliai, bus sudary-
tas Nacionalinis teisės komitetas.
Kai bus pripažinta užsienio, Nacio-
nalinė koalicija nori sudaryti laiki-
nąją vyriausybę. Po B. al Assad reži-
mo nuvertimo būtų sudarytas perei-
namojo laikotarpio kabinetas.

Washington, DC (BNS) – Po JAV
prezidento Barack Obama perrinki-
mo smarkiai išaugo ginklų pardavi-
mai. Ginklų savininkai pradėjo di-
dinti savo atsargas, nes nerimauja,
kad B. Obama gali sugriežtinti kovi-
nių ginklų laikymo taisykles. Spalio
mėnesį žmonių, kurie kreipiasi dėl
leidimo gauti ginklą, išaugo 18,4
proc., vadinasi, pardavimai dar kurį
laiką didės.

Ginklų pirkėjai panašiai suakty-
vėjo ir 2008 m. pirmą kartą išrinkus
B. Obama. Tais metais dėl leidimo
įsigyti ginklą buvo patikrinta iš viso
12,7 mln. žmonių, o 2007 m. – tik 11,2
mln. Be to, šis skaičius nuo 2008 m.
nuolat auga. B. Obama perrinkus

JAV prezidentu, pakilo ir ginklų ga-
mintojų akcijų vertė.

Per rinkimų kampaniją B. Oba-
ma beveik nekalbėjo apie ginklų kon-
trolės įstatymus, bet per debatus spa-
lio 16 d. gana aiškiai išsakė savo nuo-
monę. Prezidentas žadėjo skatinti
diskusijas dėl galimų smurto mažini-
mo būdų ir svarstyti galimybę atnau-
jinti kovinių ginklų draudimą.

Prezidentas Bill Clinton 1994 m.
buvo įvedęs apribojimus ginklams,
bet 2004 m. apribojimų terminas bai-
gėsi. Norėdamas įvesti bet kokius
ginklų apribojimus, B. Obama turėtų
įtikinti JAV Kongresą valdančius
respublikonus už tai balsuoti. 

Ottawa (BNS) – Ramiajame van-
denyne prie Kanados krantų, Britų
Kolumbijos provincijos rajone, lap-
kričio 7 d. įvyko 6,3 balo žemės dre-
bėjimas. JAV geologijos tarnybos
duomenimis, požeminių smūgių epi-
centras buvo vandenyne už 182 kilo-

metrų į pietvakarius nuo Port Hardy
uostamiesčio. Pasak žinovų, viesulo
pavojus negresia. Pranešimų apie au-
kas ir sugriovimus kol kas negauta.
Maždaug tame pačiame rajone žemės
drebėjimas įvyko ir spalio 27 d., tik
jis buvo galingesnis – 7,7 balo.

ČČiikkaaggaa (LR Generalinio konsulato info) – LR Generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas (k.) aplankė Lietuvos diplomatijos žvaigžde apdovanotą dr. Antaną J. Rudį.
Susitikimo metu dr. A. J. Rudis perdavė M. Gudynui archyvinių vertybių, kurias atsira-
dus galimybei ketinama išsiųsti į Lietuvą. Dr. A. J. Rudis – aktyvus Amerikos lietuvių vi-
suomenės veikėjas, buvęs Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas, Lietuvių prekybos
rūmų pirmininkas, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos narys, BALF’o direktorius, taip
pat Romos katalikų federacijos pirmininkas.                    LLRR  GGeenneerraalliinniioo  kkoonnssuullaattoo nuotr.



Keiksmažodis „Rupūs miltai” bu  -
vo gana populiarus tais lai kais,
kai ru pi ruginė duona buvo kas-

dienis valgis ant lietuvio stalo, nes baltu
py ragu mūsų protėviai dažnai pasi -
džiaugdavo tik švenčių dienomis. 

Šiandien mes, prisiskaitę įvai -
riau sių pamokymų, mielai renkamės
duoną su grūdais, kartais net nesu -
pras dami, kokia turi būti „grūdėta”
duo na. Iš tikrųjų, kai sakoma, kad su
grūdais duona yra sveikesnė, omenyje
turima rupių ar viso grūdo miltų duo -
na, kurioje yra sveikų kviečių ar ru -
gių grūdų. Visi kiti grūdai ir sėklos:
sau lėgrąžos, linų sėmenys, sezamas,
mo liūgų sėklos – taip pat yra pui kus
duonos paskaninimas ir su teikia or -
ga nizmui nesočiųjų riebalų. Taigi
„rupūs miltai” šiandien tikrai jau ne keiksmažodis,
o daugelio trokštamas maisto produktas.

Kad duona neišeitų iš namų

Seniau lietuviai labai gerbė duo ną, net stebuk-
lingų galių jai suteikdavo, tokių kaip stiprybės sug-
rąžinimas. Moterys mediniame kubile, prideng-
tame drobule, kruopščiai bran dindavo duonos rau -
gą iš miltų ir vandens, po keletą parų saugodavo jį
kaip didžiausią turtą, niekam jo net nesko lindavo ir
neduodavo.

Su duona susiję ir įvairūs pra na šingi ženklai ir
prietarai. Buvo ma noma, kad duonos kepalėlis ar
net jos trupinys – tai žmogaus likimas, todėl negali-
ma išmesti duonos, palikti ne suvalgyto gabalėlio
ant stalo, imti pas kutinės riekės, jei jos niekas ne pa -
siūlė. Bet jei duonos buvo siūloma – atsisakyti ne -
valia.

Kad lietuviai duoną nepaprastai gerbė, rodo
mū sų tautos pasaulė žiū ra, tikėjimas, papročiai, ap -
eigos. Vi soje Lietuvoje dar neseniai buvo gy vas pa -
pro tys: nukritusį ant žemės duo nos gabalėlį žmo nės
pagarbiai pakeldavo, pabučiuodavo ir su val gydavo.
Žmonės manė, kad taip duonos atsi prašius, ji ne -
pyk sianti ir neišei sianti iš namų.

Duona sutinkame garbingus svečius 

Garbingi svečiai Lietuvoje nuo seno sutinkami
su duona ir druska. Šiandien tai dažniausia kepalas
duo nos ir žiupsnelis druskos. Istorikai teigia, kad
senovėje svečius sutikdavo su dviem mažomis rie -
kelėmis duo nos ir žiupsneliu druskos. Jei kada tu -
rė site galimybę pažiūrėti dokumentinį filmą apie
Lie tuvos prezi den to Antano Smetonos kelionę po
Lie  tuvą 1927 metais, įsitikinsite, kad jį sutikdavo su
ke liomis riekelėmis duonos ir druska. Pasitikimas
su visu kepalėliu duonos – sovietinių me tų mada,
ka  da net duonos kartais trūkdavo.

Duona – mūsų gyvenimo maistas ir vaistas

Rašoma, kad duona pasaulyje ke -
pama jau daugiau kaip 15,000 metų.
Priešistoriniais laikais šis produktas
buvo visai kitoks – tiesiog iš grūdų
ma  sės iškeptas kietas gabalas. Se no -
vės Egipte prieš 5–6 tūkst. metų iš -
mokta raugti ir tokiu būdu kildinti
teš lą. Taigi duona tapo įvairesnė. Bė -
gant metams, žmonės duonos kepimą
tobulino, bet vis dėlto iš esmės ji ma -
žai pakito. Duona buvo ir liko vertybė,
dažnai lyginama su gyvenimo esme.

Grūdiniai produktai, duona ir jos
gaminiai – viena svarbiausių sveiko
maitinimosi dalių. Pagal pasaulio spe -
cialistų patarimus, šie produktai tu -
rėtų būti valgomi net kelis kartus per
dieną. Anot prof. Rimanto Stuko,
duona – vienas pagrindinių anglia -
van  denių šaltinių, tačiau duo na duon-
ai nelygu: „Vertingiausia yra rupių
mil tų duona, nes joje daugiau skai -

dulinių medžiagų, B grupės vitaminų. Taip pat nau -
dinga sėle nomis, įvairiomis sėklomis ir grūdais
pra tur tinta duona.”

Sveiko maitinimosi šalininkai jums bematant
įvardys gerąsias duo nos savybes: ji gerina virški -
nimą, jo je yra B ir E grupės vitaminų, daug mikro -
elementų. Gydytojai pataria, kad, norėdami apsi -
sau goti nuo žarny no vėžio, valgytumėte duonos plu -
teles. Mokslininkai išsiaiškino, kad antioksidantas,
kuris išsiskiria duo nos kepimo proceso metu, saugo
nuo kai kurių organizmo pakitimų, dėl ku rių gali
išsivystyti vėžys. Šis anti oksidantas žmogui būti-
nas kasdien.

Ar sveika, jei tunkame?

Nemažai mano draugių vengia duonos, nes yra
įsitikinusios, kad nuo duonos jos tunka. Daugelis
mūsų mėgstame duoną, todėl dažnai neju čiomis jos
suvartojame gerokai per daug. Jei negali gyventi be
sumušti nių – ką gi, valgyk, tik ne daugiau kaip dvi
riekeles. Juk iš tikrųjų tukina ne pati duona, bet jos
kiekis, kurį sunku kontroliuoti. „Riekelė” – labai
ne tikslus matas. Ji gali būti ilgesnė ar trumpesnė –
nelygu kepalo plotis. Be to, kartais nejučiomis patys
save apgaudinėjame, atsiriekdami daug storiau, nei
reikėtų. 

Nuo seno kai kuriuos patiekalus – sriubą, sa lo -
tas – esame įpratę valgyti su duona, tačiau jos ne -
laikome atskiru patiekalu ir, skaičiuodami kalori-
jas, apie ją paprasčiausiai pa mirštame. Kavi nių pa -
da vėjai pintinė lę su duona ir bandelėmis ant stalo
daž nai pastato ir neprašomi, o mes išalkę tą pin -
tinėlę labai greitai ištuštiname. Giriamės suvalgiu-
sios nekalo ringų salotų ar daržovių sriubos, ta čiau
net neminime prieš tai su kramsnojusios kelias
minkštas bandeles. Praalkę dažnai sukertame kokį
su muštinį, kurio irgi nelaikome tik ru maistu. O juk
ruošdamos sumuštinius duoną dar aptepame svies-
tu, klojame riebaus sūrio ar dešros, taigi kalorijų
su sidaro išties daug. Tad nuo ko iš tikrųjų tun ka -
me?

O kaip šiandien?

Šių dienų sveikos duonos įvaiz -
dis yra labai pasikeitęs, nes duonos
kepyklos, siekdamos didesnio pelno,
kartais duoną paverčia chemijos ir
nuo dų talpykla: kepimui naudojamos
sintetinės rūgštys, įvairūs raugų pa -
kaitalai, dirbtiniai emulsikliai bei
antioksidantai. Duonos pardavimai
visame pa sau lyje stipriai mažėja – ir
ne tik to dėl, kad žmonės vengia che -
mikalų, bet ir dėl nepagrįstos viršsvo-
rio bai mės ar javų kylančių kainų. 

Lietuvoje buvo atlikta nemažai
apklausų, kurių metų nustatyta, kad
šiandien šalyje sveika duona laikoma
ta, kurioje nėra dirbtinių konservan-
tų ir kitų priedų. Didelė dalis apklau-

soje dalyvavusių žmonių nurodė, kad sveika atrodo
duona su grūdais bei duo na, iškepta su pilno grūdo
miltais. Tyrimai taip pat atskleidė, kad, pirkdami
duonos gaminius, etiketę ant pakuotės skaito tik 40
proc. duo nos vartotojų. Beveik pusė jų tai daro par-
duotuvėje, likusi dalis – namuose. „Deja, tyrinėjant
Lietuvos gyventojų mitybą buvo nustatyta, kad
pagrindiniai kriterijai, renkantis maisto pro -
duktus, yra kaina ir skonis, o poveikis sveikatai yra
tik trečioje vie toje. Tad nenuostabu, kodėl žmonių,
skaitančių etiketes, skaičius yra ga na nedidelis”, –
svarstė prof. Stukas.

Duonkepiai varžosi ne tik kaina

Šiandien Lietuvoje duoną kepa net 4 stambios
ir 241 smulkios bei vidutinės kepyklos, kurioms
varžytis tikrai nelengva. Kaip mes begirtume svei -
ką maistą, vis tiek pirkėjai pirmiausia rinksis
duoną pagal kainą ir skonį, o tik paskui pagal jos
sveika tingumą. Apie sveikatą susimąstome dažnai
tik tada, kada būna gerokai per vėlu. 

Jei, priėjęs prie duonos lentynos, pabaksnoji
duoną, ir tavo pirštas įsmin ga į purios duonos ke pa -
lą, pa skaityk produktų sudėties lentelę, nes daž -
niau sia duonai purumo sutei kia į ją sočiai pri -
krauti chemikalai. Tuo tarpu savo sveikata besi -
rūpinantys žmonės vis mažiau ieško minkštų duo -
nų, didžiulių baltų batonų bei py ragų, o daugiau
perka svei kesnius produktus. 

Juoda duona – sveikas maistas

Džiugu, kad Lietuvoje vis daugiau kepyklų, ke -
pančių sveiką duoną. „Bir žų duonos” duonkepiai
pra dėjo kurti sveikų produktų liniją, bendradar-
biaudami su Vokietijos bendro ve, kuri specializuo-
jasi sveikos mitybos srityje ir yra atlikusi nema žai
mokslinių tyrimų. Vokiečių pade dami „Biržų duo -
na” pradėjo kepti ekologišką duoną, duoną be mie -
lių, duoną su grūdais, saulėgrąžomis, tik ruginę
duoną ir panašiai. 

Įmonė kasmet keičia savo pasiū lą, atsižvelg da -
ma į kintančius pirkė jų poreikius,
kurių krepšelyje vis dau giau vietos
užima ruginė duona. „Biržų duona”
savo kepinius šiandien eksportuoja į
JAV, Ispaniją, Angliją, Australiją. Bir -
žiečiai turi įrangą smūginiam šaldy-
mui, kada šviežia duona užšaldoma –
40 C temperatūroje, todėl atšildyta
duo na at gau na visas šviežios duonos
savybes. Į užsienio šalis, tarp jų ir į
Ameriką, vežama tik tokiu būdu už -
šal dyta duo na. Bir žie čiai nuolat daly-
vauja įvai riose pasau linėse parodose,
kur jų duonos kokybė patraukia ne
vie no pirkėjo dėmesį. 

Šiuo metu mūsų bendrovė „Food
Depot International” Amerikos par-
duotuvėms tiekia „Biržų duonos” ke -
pyk loje keptas „Senolių” (100 proc. ru -
ginė duona), duoną be mielių, duo ną
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Palikome šią vietą labai greitai.
Mano galvoje vis dar sukosi įvairūs
vaizdiniai. Netgi tupėdama toje žolė -
mis apžėlusioje duobėje negalėjau su -
vokti, kaip greitai gamta ryja istoriją.
Prieš 60 metų čia buvo puikiai įreng-
tas bunkeris. Tvirtos sienos, me  di niai
gultai, stalelis, liktarna, žibalinė lem -
pa, spausdinimo maši nė lė... Da bar tai
tik dauba, kurios gali ir ne pastebėti.
Tačiau kapodama gi lias vi sa slepian -
čių paparčių šaknis lyg ir mačiau,
kaip čia virė gyvenimas, kaip čia
kovo mėnesį buvo nu šau tas nieko neį-
tariantis miegantis partizanas. Iš tie -
sų jis buvo ne tik lais  vės kovotojas,
bet ir žiemos nu ga lėtojas – išgyveno
vi są šaltąjį laikotarpį pože miniame
bun  keryje, ir tik sulaukęs pa vasario
bu vo nušautas. Kaskart, kai tik pa -
ban dau įsivaiz duo ti žiemas bunke -
ryje, net šiurpas nukrečia.

Toliau kelias vedė per nebe tokį
tan kų mišką. Iš jo išėjome į pievą, į
kurią įžengdama vos neužkliuvau už
beveik nematomos virvelės.

Priėjome kažkokį ūkį. Iš gyvena -
mojo namelio išėjo senelis, su kuriuo
susipažinome. Ponas Andrius sakė
ma tęs partizanines kovas ir kaimynų
trėmimus. Labiausiai man įsiminė
pa sakojimas, kad naktį jis grodavęs
par tizanams, o dieną – kaime budin-
tiems stribams. Prieš akis iškilo par-
tizanas Kariūnas, kurio bunkerį tvar -
kiau dar visai neseniai. Kažkodėl ma -
čiau jį sėdintį šalia to senelio ir lin-
guojančio į armonikos ritmą. Siau  -
bas... Dar ir dabar mums visa tai sun -
ku suvokti. Šie žmonės, liudijantys
tra gišką pokarį Lietuvoje, yra aukso
vertės. Dažnai pagalvoju, kad mano
vaikai jau nebeišgirs tokių pa sa ko ji -
mų iš senuko lūpų. Tada labai susi-
graudinau. Užplūdo noras apkabinti
gu  viai pasakojantį Andrių, bet išgir-
dau Arnoldą, žygio vadą, jau sakant
jam, kad nebeturim laiko ir tu rim
sku bėti. Tad tik paspaudžiau jam ran -
ką, palinkėjau sveikatos ir ilgų metų.
Gal pavyks kada nors dar pas jį grįžti
ir išgirsti daugiau... Gal voje maišėsi
džiaugsmas jį radus ir didelė užuojau-
ta bei graudulys.

Praėjus šią gyvenvietę, kurios pa  -
vadinimo niekas nežinojo, o ir už ra -
šyta nebuvo, mūsų kelias vėl pa suko į
gūdų lapuočių mišką. Eidama mel -
džiau Dievo, kad spėčiau dar ka da
nors pamatyti tą senelį gyvą. Ma no
min tis nutraukė Vytas, kuris bandė
patogiau suimti jam pavestą nešti
penkialitrį vandens butelį tai kaire,
tai dešine ranka. Pasiūliau prikabinti
prie kup ri nės centrinės dalies. Ri šau
eidama, kad tik neatsiliktume. Tačiau
po keleto metrų jam pasirodė nelabai
patogu ir paprašė, kad atriš čiau ir
grą žinčiau butelį į rankas. 

Dar nesustojus pietums supra tau,
jog negalima atsilikti nuo vado net
per 20 žmonių. Tankiuose krūmy nuo -
se nematai jau 5 metrai prieš tave
einančio draugo. Tuo tarpu, net ma ty -
damas, tarkime, 4 prieš save einan -
čius žmones, niekad nežinai, ar dar
toliau einantysis nėra atsilikęs nuo
pir mųjų ir ar neveda neteisinga kryp-
tim. Visą žygį stengiausi laikytis prie -
kyje. Čia daug pliusų: visada gir di
nors ir negarsiai pranešamus vado

planus; eini be jokios baimės atsilikti;
kai vadui paskambina, jog galas atsi-
liko, mes gauname keletą minu čių
pri  sėdus pailsėti, kol nutrūkusi gy va -
tės uodega mus pasiveja. Tuo tarpu
pa baigoje einantys negalėdavo nė mi -
nutės atsikvėpti – tik pamatęs juos,
vadas stodavosi ir greitu tempu imda-
vo žygiuoti, lyg norėdamas atsigriebti
už sugaištas kelias minutes jų lau -
kiant. 

Priėjome pelkę. Palei kraštus
augo daugybė žolių, o tolyn driekėsi
tam sus nepermatomas vanduo. Vėl
visi mintyse ėmė šauktis mūsų tiltų
inžinieriaus. Vis dėlto buvo nuspręsta
bristi. Pirmieji pasiraitojo kelnes virš
kelių ir, nešini kuprinėmis bei bandy-
dami gylį lazdomis, perėjo pusę pel -
kės. Maždaug pusiaukelėje buvo sek-
luma ir vėl žolynų kupstai. Kiti, pa -
ma tę, jog pirmiesiems pasisekė, nar-
siai pasileido į vandenį ir jau buvo
belipą į tą seklumą, kai pastebėjo kai
ką, kas jiems nepatiko. Pir mieji žy gei -
viai, pradėję antrąją pel kės at karpą
greitai suprato, kad ji gilesnė ir jau
buvo sušlapę kelnes iki pat užpa kalių,
bet jau nebeturėjo kur trauktis, todėl
jiems teko iki galo taip ir nubristi.
Tuo tarpu seklumoje su sispaudę žy -
gio dalyviai ėmė svir du liuodami ir
vie ni kitų laikydamiesi nu simovinėti
kelnes.
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000

Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė
5

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Siuntiniu paemimas is namu: 
Tel: 630-774-2136

 
Automobiliu gabenimas i visas 
pasaulio salis. 
Asmens turto perkraustymas. 
Automobiliu pirkimas is visu 
JAV aukcionu. 
Tel: 708-599-9680

Tel:708-907-3000www.atlanticexpresscorp.com

Siuntiniu pristatymas lektuvu bei laivu i Lietuva, Latvija ir Estija

Adresas: 8801 S. 78th Ave,Bridgeview, IL 60455

Bociu Mene, 
14911 127th St.,
Lemont, 
IL 60439 
(Dirba tik savaitgaliais)

Atlantic Express Chicago, 
2719 W. 71 St.,
Chicago, 
IL 60629 
Tel: 773-434-7919

Lithuanian Plaza, 
9921 S. Roberts Rd., 
Palos Hills, 
IL 60465 
Tel: 708-599-9866

 Kunigaiksciu Uzeiga,
 6312 S. Harlem Ave,
 Summit, 
 IL 60501 
 Tel: 708-594-5622

Old Vilnius Café, 
2601 75th St. Suite B, 
Darien,
IL 60561 
Tel: 630-324-6811

Ruta, 
6551 South Cass Ave.,
Westmont,
IL 60559 
Tel: 630-964-7882

Always With Flowers, 
1138 B S. State St., 
Lemont, 
IL 60439 
Tel: 630-257-0339

Eurus Deli,
22 W. 535 Butterfield Rd., 
Glen Ellyn,
IL 60137 
Tel: 630-469-4290

  Balalaika Wheeling, 
  259 E. Dundee Rd., 
  Wheeling, 
  IL 60090 
  Tel: 847-520-7777

(
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  Balalaika Mundelein, 
  368 Townline Rd., 
  Mundelein, 
  IL 60060 
  Tel: 847-566-6660

Siuntiniu surinkimo vietos:

su saulėgrąžomis, duonas „Lilipu tas”,
„Borodino”, ruginę-kvietinę bei kitas
duonas. 

Visai neseniai „Walgreen’s” par-
duodamiems be receptų vaistams iš -
leisdavau apie 50 dol. per mėnesį. Vė -
liau gerokai pagerinau savo mitybą,
valgydama gal ir brangesnį, tačiau
svei kesnį maistą. Ilgainiui „Wal -
green’s” vaistų galėjau visiškai atsi -
sakyti. Vieną dieną paskaičiavusi įsi-
tikinau, kad, pirkdama sveikesnį

mais  tą, aš ne tik geriau jaučiuosi, bet
ir sutaupau nemažai pinigų, nes vais-
tai Amerikoje dažnai kainuoja dau-
giau negu pats geriausias maistas. 

Kiek įvairiausių patiekalų besi -
pui kuotų ant mūsų stalo, be duonos –
jis tuščias. Tai maistas, kurio negali-
ma niekuo pakeisti. Tegu jis būna ne
tik skanus, bet ir sveikas.

Paruošė Angelė Kavakienė, ben-
drovės „Food Depot Internatio nal”
prezidentė.

,,Rupūs miltai” – ne keiksma žodis
Atkelta iš 8 psl.

Bus daugiau
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Paskutinįjį spalio sekmadienį Vokietijos sos -
tinė Berlynas įspūdingai atšventė 775-ąsias
įkūrimo meti nes. Būtent 1237 metų spalio 28-

ąją dieną pirmą kartą istoriniuose šalti niuose bu -
vo paminėtas Kelno miestas, iš kurio vėliau ir
atsirado Ber lynas. 

Anksčiau Berlynas tik du kartus šventė savo
įkūrimo metines – 700-metį 1937 metais ir 750-metį
pasidalytame mieste 1987 metais. Šiems įvy kiams
buvo skirta sukakties išvakarėse atidaryta paroda
„Šventė, pompastika ir propaganda – Berlyno
jubiliejai 1937 ir 1987 metais”. Parodą daugiausia
sudarė istorinės nuotraukos, primenančios 1937-
uosius, kai nacistinė Vokietija šią sukaktį išnau-
dojo propagandai, bei 1987 metus, kai Berly nas dar
buvo padalintas į Rytų ir Va karų dalis.

Lapkričio 9-ąją sukanka 23 metai nuo tos
dienos, kai griuvo Berlyno siena, į dvi dalis Ber -
lyną dalijusi nuo 1961 iki 1989 metų. Pats Berlynas
bu vo suvienytas 1990-aisiais. Dabar vaikš čiojant
po miestą įdomu atrasti istorijai prisiminti palik-
tus Berlyno sienos likučius, prie Branderburgo
vartų galima apžiūrėti memorialą tiems, kas šalto-
jo karo metais bandė įveikti sieną ir dažniausiai
žuvo. Ne toliese – ir Reichstagas, ant kurio stogo
gali užlipti ir Berlyno vaizdais gėrėtis turistai.

Bene labiausiai lankomas muzie jus – vadina-
masis „Checkpoint Char lie”. Tai buvęs sienos kir-
timo tarp Rytų ir Vakarų postas, kažkada dalijęs
miestą į dvi dalis ir tapęs šaltojo karo simboliu.
Šalia jo esančiame Berlyno sienos muziejuje dau-
gybė rodinių pasakoja apie sienos statybą, apie
tragiškus vokiečių bandymus ją įveikti. Nuotrau -
kose ir vaizdo me džia goje – Berlyno sienos griuvi-
mo akimirkos ir ašaros daugybės vokiečių veiduo -
se. 

Pasitinkant 775-ąsias Berlyno įkūrimo me ti -
nes, miesto meninin kams kilo mintis sukurti di -
džiulį mies to žemėlapį, kurio mastelis būtų 1:775.
Tokiu būdu visą Berlyną galima pereiti per 10 mi -
nu čių, apžiūrint pastatų vietas, žaliuosius plotus,
upes, kanalus. Tokį žemėlapį aštuoni dailininkai
kūrė kelias savaites. Pag rindinis dėmesys yra skir-
tas žmo nėms, kurie darė įtaką miestui per be veik
800 metų istoriją. 

Naudojant dervą, smėlį ir dažus, dailininkų
pieš tas Berlynas apima 2,500 kvadratinių metrų
teritoriją, kitaip tariant, čia nuo Spandau vaka -
riniame iki Kopeniko rytiniame pak raštyje – tik
apie 50 metrų. Žemėla pyje skirtingomis spalvomis
pažymė ti geografiniai, istoriniai, ekonominiai,
kultūriniai ir kiti svarbūs miesto akcentai. Jubi -
lie jinio savaitgalio me tu žemėlapį apžiūrinėjo dau-
gybė žmo nių iš įvairiausių pasaulio šalių. Taip jie
per trumpą laiką galėjo susipažinti su įdomia ir
labai turtinga Berlyno istorija.

Didžiausiame Vokietijos ir antrajame pagal
dydį Europos mieste da bar gyvena apie 3,5 mln. gy -
ventojų, miesto meras – jau trečiai kadencijai per-
nai išrinktas Klaus Wowereit. Miesto pavadinimas
neturi nieko bendro su jo herbe vaizduojamu lo kiu

– manoma, kas Berlyno vardas kilo nuo slaviško
žodžio „berl” – „pelkė”. Kasmet miestą aplanko ke -
li milijonai turistų, paliekantys čia nemažai
pinigų.

775-erių metų jubiliejui buvo skir ta ir daugiau
parodų atvirose mies to erdvėse. Su senąja miesto
istorija buvo galima susipažinti parodoje „Vidur -
amžių pėdsakai” – buvo atkasti ir visuomenei pris-
tatyti senojo viduramžių Berlyno pastatų pa matai,
kuriuos buvo galima apžiūrėti ir geriau įsivaiz-
duoti, kaip atrodė šis miestas prieš kelis šimtme -
čius, kur ėjo miesto gynybinė siena, kur buvo go -
tikinės bažnyčios ir kiti statiniai.

Jubiliejaus sekmadienį iš pat ry to Marijos baž -
nyčioje buvo laikomos Mišios, kuriose dalyvavo
kviestiniai svečiai. Daugelio Europos miestų va -
dovai buvo pakviesti vidurdienį į Ni kolajaus
bažnyčioje vykusias iškil mes. Ši bažnyčia yra
seniausia Ber lyne, būtent joje saugomas 1244 metų
doku mentas, kuriame paminėtas šven tasis Niko -
lajus, pirklių globėjas. 

Pagrindiniai renginiai, sutraukę dešimtis tūk-
stančių miesto gyventojų ir svečių, prasidėjo va -
kare, kai mies tą apgaubė sutemos. Prancūzų teatro
„Carabosse” atlikėjai sukūrė įspūdingą reginį, ku -
riam buvo pa nau dota daugybė ugnies. Centrinis,
istorinis Berlynas buvo tiesiog ap suptas liepsnos
juosta – vienu metu vakare uždegta tūkstančiai
kerami kinių puodų su vašku, kurie nušvietė erdvę
tarp Pilies aikštės ir Nikola jaus kvartalo. 

Netoli Nikolajaus bažnyčios esan čioje erdvėje

šalia jau minėto žemėlapio buvo uždegta daugybė
krosnių, kurių liepsna maloniai šildė žvarboko
rudens vėjo košiamus žiū rovus. Per daugybę gar-
siakalbių įvairiomis kalbomis skambėjo istori niai
tekstai, prancūzų gatvės artistai išdarinėjo su liep-
snomis įvairius triu kus, tad nuobodžiauti neteko
niekam. 

Žiūrovus stebino ir įvairios me chaninės fi -
gūros, kurios judėjo tam tikru greičiu ant tarp
medžių nutiestų lynų. Kai kurios metalo konstruk-
cijos su degančiais puodais ne tikėtai imdavo judėti
ir primindavo besiskleidžiančios gėlės žiedą.
Miesto gyventojai ir svečiai skubėjo fotografuoti

dar nematytus vaizdus, Berlyno
televizija šią šventę rodė tiesio-
giai.

Tarp atlikėjų buvo ir gatvės
teat ro „Titanick” atlikėjai, kurie
sukūrė stebuklų pilną pasaulį.
Miesto aikštė se skambėjo įdomi
instrumentinė mu zika, o teatro ar -
tistai įsikūnijo į dailininko Hie -
ronymus Bosch pa veiks lų ir rašy-
tojo Dante „Dieviško sios komedi-
jos” veikėjų vaidmenis. Šie įspū -
dingais kostiumais pasipuošę vei -
kėjai stebino žiūrovus staiga pa si -
rodydami įvairiose vietose, jie be
žo džių kūrė fantastinį, nepakarto-
jamą pasaulį. 

Kupina ugnies ir netikėtumų
šventė Berlyne baigėsi tik prieš vi -
durnaktį, kai pradėjo gesti liep-
snos, ir namo ėmė skirstytis žmo -
nės. Įspū dingu reginiu Berlynas
įrodė savo kūrybiškumą, įvairovę,
o šimtai tūks tančių šventėje apsi-
lankiusių žmo nių tikrai patyrė
ilgam įsimenančių įspūdžių.

Berlynas įspūdingai atšventė 775-ąjį gimtadienį

Toks Berlyno žemėlapis sulaukė didelio susidomėjimo.

Miestas tą vakarą skendėjo šviesose. AA..  VVaašškkeevviiččiiaauuss nuotraukos
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Jau senai rengiuosi su Tavim pa si -
kalbėti apie tuos dalykus, ku riuos
anuose laiškuose esi palie tęs bū -

tent: apie tautų santykius mū sų vie nuo -
lijoj. Ir man tas dalykas rū pė jo ir rūpi;
dėl jo esu daug galvojęs ir pats vienas ir
su kitais taręsis, daug esu ir meldęsis,
kad Viešpats Dievas ap švies tų, kad
nepadarytume kokio klai dingo žingsnio,
kad per daug ne pa šlytume į vieną arba
antrą pusę; ir da bar nesiliauju meldęsis.

Daug jau teko net ir nukentėti vi -
sokių priekaištų ir paskalų dėl to pat
dalyko. Ir man pačiam ir kitiems mū -
siškiams. Kai kada ir labai skaudu bū -
davo. Tikiuosi, kad Viešpats Dievas
pri ims mūs tuos kryželius ir padės
mums atitikti tikrą kelią; juk gerų
norų mums netrūksta, o Dievas ge -
riems norams laimina. Gerai, kad ir
pats ėmei tą dalyką svarstyti.

Vienuolis turi būti antpri gim ti -
nio gyvenimo ir jo reikalų atstovas,
tarnas, gynėjas, skelbėjas... Bažnyčia
tai mūs motina. Jos kryžiai ir ken tė -
jimai turi būti mūs skausmai ir per -
šuliai; jos reikalai mūs reikalai, jos
vargai ir bėdos turi būti mūs siel var -
tai ir rūpesčiai, jos džiaugsmai ir
linksmybės mūs džiaugsmai ... Mes
turime darbuotis pirmiausiai Bažny -
čiai, o jei prireiktų, ir mirti dėl jos. Ta
viena baimė privalo mus imti, kad
nie  ko nenuveikę Dievo garbei, Baž -
nyčiai, tai Dievo karalystei čia ant že -
mės, kaip šešėlis kartais nepra ei tume
per šį gyvenimą. (...)

Aš nei žodžių nesurandu išreikšti
tai meilei, kurią ir pats norėčiau
turėti mūsų brangiai motinai Baž ny -
čiai ir kitų širdysna ją įdiegti. Baž -
nyčia visuomet vienija po savo spar -
nu įvairių įvairiausias tautas ir dabar
vienija ir globia. Man rodos, ir mūs
vie nuolijoj toji Kristaus ir Bažnyčios
meilė įstengs suvienyti ir suderinti
įvairių tautų žmones. Vietos platu, vi -
si išsiteksime, darbo dirva didelė, vi -
siems užteks, kad tik dirbti valio tu -
me. Jei tik mes niekuomet nepamir ši -
me, kad ne politikų varinėti, ne tau tų
teisti, nei į jų ginčus bei barnius kiš -
tis, nei jų santykių tvarkyti kuo pon
telkiamės, o tiktai darbuotis sielų iš -
ganymui, o tik tam, kad kur galė da mi
neštume Kristaus mokslą ir dva sią,
tai labai mažai arba ir visai nebū tų
mums progos dėl tautinių dalykų gin -
čytis ir vieniems kitais neužsi viež ti.

Rusinai neapkenčia lenkų, lenkai
vokiečių, prancūzai šnairomis žiūri į
vokiečius, vokiečiai į vengrus ir t. t., o
tik tų įvairių tautų žmonės stengia su -
gyventi ir drauge darbuotis Bažnyčiai
toje pačioj vienuolijoj. Kaip tai jėzui -
tai, dominikonai, pranciškonai ir t. t.
dėl to, kad juos vienija augštesni Kris -
taus ir Bažnyčios idealai. Net ir tada,
kada tarp tautų kyla didžiausi ginčai,
karai, kruvinos kovos, moka vienuo -
liai tarp savęs dermėje gyventi ir dar -
buotis. Kilus karui tarp vokiečių ir
pran cūzų, gailestingosios seserys vo -
kie tės ėjo slaugyti sužeistų kareivių
vokiečių, o prancūzės prancūzų; jei
pa teko koks prancūzas vokiečių sese -
rų globon, be abejo, ir jį ligino kuo ge -

riausiai taip, kaip prancūzės slaugė
su žeistus vokiečius. 

Taip pat ir mes galime vieni kitų
neskriausdami darbuotis, nors ir kilo
nesutikimai ir kova eina tarp lietuvių
ir lenkų, tik reikia, kad nolat augš tes -
ni idealai mus vienytų ir suvieniję
laikytų. Aš tikiu į idealų galybę.

Rašai, Brolau, kad dažnai moka
žmo nės, prisidengdami labai augštais
ir šventais dalykais, vieni kitus
skriaus ti, naudoti. Turi tiesos. Yra tai
šlykščiausias, biauriausias idealo iš -
niekinimas. Reikia to bijotis ir sau go -
tis.

Bet dar dažniau atsitinka, kad
žmo nės dėl geidulių, dėl šios žemės
daiktų ir reikalų, dėl to, kad kiti ide -
alą iškreipę subiaurojo, išnaudojo, –
iš sižada visiškai idealo, meta jį my -
lėję ir jam tarnavę; čia yra dar dides -
nis pavojus, aš to dar labiau bijau...

Sutinku su Tavim, kad reikia vi -
sas mūs gyvenimas, kiek galint, su vi -
somis jo smulkmenomis gerai nusta -
tyti, suimti į tam tikras taisykles. Vie -
nų idealų bent ilgesniam laikui ne už -
tenka: jie gali, įkaitinę žmonių širdis,
supinti jas vienybėn kokiam laikui,
bet paprastai ilgainiui žmonių širdys
ima stingti, dar reikia, kad jas ir įsta -
tymų ryšiai suvaržę laikytų. Bet be
idealų ir dvasios irgi niekuomet nega -
lima apsieiti. Ir geriausi Įstatai ne -
daug padės jei idealai nešvies, dvasia
sunyks, išseks.

(...) Reikia žiūrėti, kad ir Kristaus
nurodytiems idealams mes nenusi -
kals tume. Man matos, dėl to žmonės
mums daro priekaištų, kad žiūri į vie -
nuoliją vien tautų santykių žvilgsniu,
o ne tikėjimo ir Bažnyčios dėsnių.
Nors vienuolija yra in hoc mundo, bet
ji neturi būti de hoc mundo: jos tikslai
ir idealai augščiau siekia, ir darbo
dirva kitoniška. Užtai kai dabar gana
aštrus ginčas lenkų su lietuviais eina,
užtai, kad daug žmonių į tą ginčą įnir -
šusių yra, tai tūli ėmė manyti, kad ir
mes norime į tuos ginčus kištis, kad
su manę esame kokias ten naujas uni -
jas tverti ir t. t.

Kaip jiems tie tautiniai santykiai
labiausiai rūpi, tai mano, kad ir vi -
siems kitiems tik tie santykiai tegali
rūpėti; rodos, nė galvoj jiems negali
iš sitekti ta mintis, kad gali būti tokių
žmonių, kuriems ... nerūpi unijų ar -
dy mas nei tverimas, o tik rūpi visai
kitas dalykas, būtent: bažnytinis dar -
bas, Kristaus dvasios tose tautose ža -
di nimas, palaikymas, kėlimas ir t. t.
To liau vėl reikia atminti su kuo mes
vienijamės. Nuolat mums bado akis
len kais ir dargi lenkais tautininkais.
Mes nesivienijame su lenkais, su tau -
tininkais, o tik su katalikais, norin -
čiais Dievui ir Bažnyčiai tarnauti,
vistiek ar jie lenkiškai, ar rusiškai, ar
vokiškai kalba.

Visai sutinku su Tavim, kad kaip
vokiečiai ir prancūzai, taip pat lie tu -
viai, lenkai, baltgudžiai turi būti ly -
gūs. Aš pats, žinoma, labiausiai myliu
savo tautos žmones, lietuvius, ir vi -
suo met troškau ir trokštu šiuo tuo
saviems būti naudingas. 

Palaimintasis Jurgis Matulaitis:
„Mano širdžiai visi lygūs”

ŠŠVVEENNTTAADDIIEENNIISS

(...) Suprantamas daiktas, kad ir
vie nuolijoj viskas turi būti teisybės
pa matu paremta, reikia žiūrėti, kad
nė vieni nebūtų skriaudžiami, kad
viso kių tautų žmonės galėtų lygiai
gerai pas mus tarpti ir darbuotis. Bet
ir be mei lės neapsieisime ir negalime
ap si eiti. Manau čia tikrąją Kristaus
mei lę, o ne tą, kurią mini ..[.] Tiek mū -
sų ga dynėje matome ir atskirų žmo -
nių širdyse savimeilės, neapy kantos,
rūs tybės, ir ištisų tautų, kad ir čia ma -
ne bai mė ima, kad bent Vienuolijoj
lai  ky tumės Kristaus meilės, kad ne -
nu si žengtume Kristaus įsakymams ir
idealams. Iš to jus pažins, kad mano
mo kiniai esate, jei vieni kitus my lė -
site.

Tos Kristaus vienybės mums

nevalia išsižadėti. (...) Reikia, kad mes
Vienuolijoj tarp savęs mylėtumės, kad
ir atskirų tautų žmonės tikra Kris -
taus meile, kad ir į mus kiti žiūrėdami
kaip į pirmuosius krikščionis šauktų:
Žiūrėkite, kaip jie mylisi. Taigi mums
reikia laikytis to dėsnio, kad mes ne
su lenkais, ne su tautininkais vieni -
jamės, o tik su visokių tautų kata -
likais; vienijamės gi Deivui ir Baž -
nyčiai tarnauti, nes visur mūs motina
Bažnyčia yra sunkioj padėty.

Laiško ištrauka buvo spausdinta
marijonų parengtame leidinyje „Arki -
vyskupas Jurgis Matulaitis Matule -
vičius. Užrašai” (Londonas, 1953 m.)

Bernardinai.lt

Su didžiu liūdesiu pranešame, kad 2012 m. lapkričio 11 d. po il -
gos ir sunkios ligos į Amžinybę iškeliavo mylima mama ir mo -
čiutė

A † A
ALDONA STASIULIENĖ

PAŠKEVIČIŪTĖ
Gimė 1929 m. Rietave, Lietuvoje.
Atvažiavusi į Ameriką su tėvais a. a. Juozu ir Ieva Paškevi -

čiais, ilgus metus išgyveno Marquette Park ir Lemont.
Aldona buvo žmona a. a. Juozo Stasiulio.
Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Alex Poulos ir sūnumi Alex

(Aliukas); sūnus Algimantas su žmona Deborah; sūnus Marius su
sūnumi Karoliu, sūnus Rimas, sesuo Regina Patlabienė su šeima,
pusseserė Liucė Sakytė Lietuvoje, brolio, a. a. Juozo Paškaus duk -
ra Vida Wojewski ir šeima, brolienė Zofija Ripskienė su šeima, a.
a. Albino Stasiulio šeima Lie tuvoje, artima šeimos draugė Elena
Jasinevičienė ir šeima, daug draugų Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Aldona buvo brolienė a. a. Jono ir a. a. Konstancijos
Stasiulių.

Ramybės ir meilės amžinai.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 14 d. nuo 3 v. p. p.

iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 15 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Aldona bus palydėta į Pal.
Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th St., Lemont, kurioje 10 val.
ry to buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti šv. Mišioms ar pasirinktai
labdaros organizacijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Ne vien būdamas Vilniaus arkivyskupu Jurgis Matulaitis susidūrė su tautine nesantaika
tarp tuometinės Lietuvos gyventojų. Įtampa ir, anot Matulaičio, visuomenėje vyravę
„prietarai” prasiskverbė ir į jaunos marijonų vienuolijos gretas. Su skausmu ir ryžtu
paliudyti tikrą Kristaus dvasią apie tai jis rašo vienam iš pirmųjų atnaujintos vienuolijos
narių, savo bendražygiui kunigui Jonui Totoraičiui.       Laiškas�rašytas�1913�m.�sausio�8�d.

A † A
AL PADVOISKIS

Mirė 2012 m. lapkričio 11 d. Christ ligoninėje, sulaukęs 75
metų.

Gyveno Marquette Park, buvo JAV armijos veteranas, dirbo
konstruktoriumi City of  Chicago Dept. of  Transportation.

Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė (Prapuolenis); sūnūs Raymond ir

Victor su žmona Dawn; anūkai Vincent ir Nathan; sesuo
Gražina su vyru Richard Hoppe; svainė Pat Padvoiskis.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 16 d. nuo 3 val.
p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. South -
west Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Atsisveikinimas 7 v. v.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šermenyse ir atsisveikinime.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410, arba
www.palosgaidasfh.com
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��  JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 14
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk   lą, kur bus rodomas dokumentinis
Lie  tuvos TV filmas ,,Simnas” iš ciklo
,,Mū   sų mies te liai”.

��  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL
60629) penktadienį, lapkričio 16 d.,
7:30 val. v. kompozitoriaus Michael
Shim kus koncertas. Koncerto metu Mi -
chael Shimkus pristatys savo naujausius
kūrinius, jis gros gitara ir skambins  for -
tepijonu. Kompozitoriui bosu pritars Ja -
son Segal.

��  Lapkričio 17 d., šeštadienį, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje Vaida Lago -
nec kytė mokys daryti šiaudinukus Ka lė -
dų eglutei. Registracija tel. 773-582-
6500 arba muziejaus internetinėje sve-
tai nėje www. balzekasmuseum.org. Bus
vaišės. Pradžia 2 val. p. p.

��  Lapkričio 17 d. Ateitininkų namuose
(1380 Caslewood Dr., Lemont, IL
60439) vyks rekolekcijos tema „Dievas
moters kasdienybėje”. Rekolekcijas ves
seselė Ignė. Tel. 630-257-9769.

��  Artėja Pa lai min tojo Jurgio Matulai -
čio, MIC, metų pabaiga. Ateinantys naujieji
metai pavadinti Tikėjimo me tais. Ma tu lai -
čio metų renginių komitetas sekmadienį,
lapkričio 18 d., po 10:30 val. r. šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
sa lėje ruošia Palaimintojo Jurgio Matulaičio
metų uždarymo konferenciją-paskaitą su
diskusijomis. Kviečiame visus dalyvauti
kon   ferencijoje, o po jos pabendrauti prie
vai  šių stalo.

��  Lapkričio 18 d., sekmadienį, Čikagos
šauliai ruošia Lietuvos kariuomenės die -
nos minėjimą, kuris prasidės 10:30 val.
r. šv. Mišio mis Jaunimo centro Tėvų
jėzuitų kopl yčioje. Dalyvaus šauliai ir
skau tai. Po to Šaulių namų salėje vyks
programa, bus rodomi filmai. Bus pie -
tūs, veiks baras.

��  Seminaras ,,Studijos Amerikos universi -
tetuose – pasiruošimas, priėmimas ir fi nan -
sinės pagalbos galimybės”. Seminaras vyks
lapkričio 18 d. 7 val. v. PLC didžiosios
salės vakarinėje dalyje. Seminaro pranešė-
jas advokatas Rimas Domanskis ir kiti.
Ren  ginys vyks nemokamai. Kviečiame vi -
sus tė velius, kurių vaikai mokosi 8–12 kla -
sėse ir ruošiasi tęsti studijas universite -
tuose. Ren ginį organizuoja PLC.

��  Gruodžio 1 d., šeštadienį, Jaunimo
cen tre vyks pokylis Lietuvių operai pa -
remti. Pradžia 7 val. v. Vietas užsisakyti
tel. 630-833-1893. Bilietus galima įsi -
gy ti krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” (2601
75th St., Darien, IL) ir ,,Lithuanian Pla -
za Bakery&Deli” (99-21 S. Roberts Rd.,
Palos Hills, IL). 

��  Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL
60629) Gintaro salėje gruodžio 1 d.,
šeštadienį, vyks muziejaus Metų moters
Jūratės Kazickas pagerbimas. Pradžia 6
val. v. Vakarienė 7 val. v. Vietas už si sa -
kyti galima tel. 773-582-6500. 

��  Gruodžio 9 d., sekmadienį, Jaunimo
centro kavinėje po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių Tėvų jėzuitų koplyčioje Jaunimo cen -
t ro Moterų klubas kviečia paskanauti
mie linių blynų su obuoliene. Vėliau vyks
Lietuvių rašytojų draugijos ruošiamas poe-
tui Maironiui skirtas minėjimas. Po pie -
tėje dalyvaus poetė Eglė Juod valkė.

IŠ ARTI IR TOLI...

��  LR ambasadorius Jungtinėse Ame -
rikos Valstijose Žygimantas Pavilionis ir
Kauno Vy   tauto Didžiojo universiteto rek-
to  rius Zig mas Lydeka lapkričio 16 d.,
pen k ta dienį, 5:30 val. p. p. maloniai kvie  -
čia į priėmimą LR ambasadoje JAV (2622
16th  St. NW, Washington, DC 20009)
Z. Ly deka prista tys VDU vyk domą pro-
jektą ,,Pa saulio lietuvių universitetas”.
Apie dalyva vimą pra neš ti el. paštu: vik-
to rija.butkiene @urm.lt arba tel. 202-
234-5860 trump. 111.

��  Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, St. Pe -
tersburg lietuvių klube (4880 46th
Ave., North, St. Petersburg, FL 33714)
bus švenčiama Padėkos diena. Regis -
truotis pas Laimutę Alvarado tel. 727-
360-1064 iki lapkričio 18 d. 

��  Kviečiame New York lietuvius daly-
vauti naujame pasaulio lietuvių renginy-
je-bėgime ,,Už blaivią Lietuvą”. Renka -
mės 2012 m. gruodžio 1d. (šeštadienį)
11 val. r. Brooklyn, prie Coney Island
ka ru selių. Registracija pas renginio
vadovę Genovaitę Meškėlienę el. paštu:
genesartai@yahoo.com arba tel. 917-
399-1730.

Korp!Giedra sekmadienį, lapkričio 11 d. paminėjo savo 85-metį. Susirinkusiems sve -
čiams paskaitas skaitė pranešėjos Aušrelė Liulevičienė, dr. Ona Daugirdienė ir Giedrė
Gillespie. Nuotraukoje: meninės programos atlikėjai Tadas ir Rima Biručiai. 

IInnddrrėėss  TTiijjūūnnėėlliieennėėss  nuotr. 

Čikagoje lankosi Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus, SJ. Lap kričio
4 d. jis atnašavo šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Provin cijolas susi-
tiko su Jaunimo centro tarybos ir valdybos nariais, su Čikagos lituanis tinės mokyklos
tėvų komiteto ir tarybos atstovais bei mokyklos vadovybe. Lapkričio 11 d. dalyvavo
Jaunimo centro 55-mečio paminėjimo iškilmėse. 

Nuotraukoje kun. G. Vitkus po Mišių misijoje.
DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss  nuotr.

Lapkričio 4 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre buvo parodytas Jaunimo teatro
spektaklis ,,Jis ir ji”, pagal rašytojo Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Janulaitytės-
Biliūnienės laiškus bei prisiminimus. Pilnutėlė salė žiūrovų negailėjo plojimų ak torei ir
šio spektaklio režisierei Birutei Mar, aktoriui Aleksui Kazanavičiui ir smuikininkui Sigitui
Rubiui (pirmas iš kairės). IInnddrrėėss  TTiijjūūnnėėlliieennėėss nuotr.

D Ė M E S I O  D Ė M E S I O

Puiki proga studentui užsidirbti. ,,Draugo” raštinėje reikia pagalbos. 
Darbo�valandos�ir�mokestis�pagal�susitarimą.

Ieškome asmens, galinčio rasti norinčių reklamuotis ,,Drauge”.
Asmeniui�3–4�mėnesius�bus�mokama�alga.�Po�to�–�komisiniai�pagal�susitarimą.

,,Draugas” skelbia prenumeratų vajų. 
Naujiems prenumeratoriams – 20 proc. nuolaida.

Padėkime nelaimės ištiktiems
New�York�Lietuvos�skautai,�Neringos�ir�Tauro�tuntai,�renka�aukas�skautams�ir�jų

šeimoms,� nukentėjusioms� nuo� viesulo� ,,Sandy”.� Kreipiamės� į� skautus,� draugus� ir
visus�JAV�LB�narius�auka�paremti�nukentėjusius�tautiečius.�

Aukos� nurašomos� nuo� mokesčių.� Surinktos� lėšos� bus� skiriamos� nuken-
tėjusiems�asmenims�ir�šeimoms,�gyvenančioms�Šiaurės�rytų�rajone.�

Nepanaudotos�aukos�bus�perduotas�organizacijoms,�remiančioms�nukentėju-
sius�nuo�viesulo�,,Sandy”�.�

Čekius�prašome�rašyti�Lithuanian Scouts Association vardu,�,,memo”– ,,viesu-
las� Sandy”� ir� siųsti� adresu:� Lithuanian� Scouts� Association� NY,� 86-01� 114th� St.,
Richmond�Hill,�NY�11418.

,,draugas” skelbia vyriausiojo redaktoriaus paiešką

Darbo�pradžia�– 2013�m.�balandžio�1�d.�Alga�– pagal�sutarimą.
Reikalavimai�kandidatui:�aukštasis�išsilavinimas�(pageidautina�filologinis�arba�žur-

nalistinis),�katalikiškos�pasaulėžiūros�pažinimas�ir�pojūtis,�puikios�lietuvių�kalbos�žinios
yra�būtinos,�geros�anglų�kalbos�žinios�(rašymo�ir�skaitymo),�mokėjimas�vadovauti�darbo
grupei,� geri� organizaciniai� ir� bendravimo� sugebėjimai,� puikūs� darbo� su� kompiuteriu
įgūdžiai,�kūrybiškumas,�raštingumas�bei�redagavimo�patirtis.

Kandidatas�turi�turėti�teisę�dirbti�JAV.
Pageidautinos�kandidato�savybės:�savarankiškumas,�sąžiningumas,�greitas�naujos

informacijos�įsisavinimas,�atsakomybė,�gebėjimas�planuoti�ir�laikytis�plano.
Kandidatas�turi�būti�gerai�susipažinęs�su�lietuvių�organizacijomis,�jų�veikla�JAV�bei

palaikyti�ryšius�su�žurnalistikos�pasauliu�Lietuvoje.
Savo� CV� siųsti� „Draugo“� tarybos� pirmininkui� Vytui� Stanevičiui� el.� paštu

svyto@comcast.net


