
Čikaga (,,Draugo” info) – Š. m. lapkričio 10 d. Jau-
nimo centro Čiurlionio galerijoje devynioliktą kartą vyko
metinis Draugo fondo (DF), kuris šiais metais švenčia 20-
metį, narių suvažia-
vimas. Invokaciją
sukalbėjo Lietuvos
ir Latvijos jėzuitų
provincijolas Gin-
taras Vitkus, SJ, su-
važiavimo dalyvius
pasveikino Lietuvių
Fondo valdybos pir-
mininkas Arvydas
Tamulis ir Lietuvių
katalikų spaudos
draugijos tarybos
pirmininkas Vytas
Stanevičius. ,,Drau-
go” redaktorė Lai-
ma Apanavičienė
perskaitė vyr. redak-

torės dr. Dalios Cidzikaitės pranešimą.
Fondo tarybos pirm. Marija Remienė apibūdino šian-

dieninę DF padėtį, padėkojo DF nariams, iždininkas Leo-
poldas von Braun
pateikė šių metų DF
finansinę ataskaitą,
buvo perskaitytas
DF Revizijos komisi-
jos ir Registracijos
komisijos praneši-
mai, praėjusio DF
suvaž3iavimo proto-
kolas. Vyko rinkimai
į DF direktorių tary-
bą. Rinkimų metu
perrinkti du buvę
tarybos nariai – Va-
cys Šaulys ir Rūta
Jautokienė, išrinkta
nauja narė – Ramunė
Račkauskienė.

Washington, DC (BNS) – JAV
lapkričio 13–15 d. viešinčio užsienio
reikalų viceministro Evaldo Ignatavi-
čiaus susitikimais su JAV valstybės
departamento, Baltųjų rūmų Nacio-
nalinės saugumo tarybos bei JAV ana-
litinių centrų vadovais ir specialistais
baigiamas metus trukęs Lietuvos pir-
mininkavimas Sustiprintos partne-
rystės Šiaurės Europoje (E-PINE) ini-
ciatyvai. E-PINE (Enhanced Partner-
ship in Northern Europe) yra JAV,
Šiaurės ir Baltijos šalių bendradar-
biavimo mechanizmas, oficialiai pa-
skelbtas Washington 2003 m., kuriuo
siekiama sustiprinti JAV ir Šiaurės
bei Baltijos šalių aukščiausio lygio už-
sienio politikos formuotojų ir anali-
tikų dialogą aktualiausiomis užsienio
politikos ir saugumo temomis.

Diskusijoje su Baltijos ir Šiaurės
šalių aukšto rango diplomatais minti-
mis ir įžvalgomis apie tolesnį JAV ir
Europos, JAV ir Šiaurės bei Baltijos

regiono bendradarbiavimą po rinki-
mų JAV dalijosi analitinių centrų
„The Freedom House”, „The German
Marshall Fund”, „The Center for Eu-
ropean Policy Analysis”, „The Atlan-
tic Council”, „The Center for Ameri-
can Progress”, „The Center for Trans-
atlantic Relations at John Hopkins
University”, „The McCain Institute”

vadovai ir specialistai. Pokalbių metu
analitikai aptarė tolesnius JAV užsie-
nio politikos svarbiausius uždavinius
po prezidento rinkimų. Pažymėta,
kad vystant JAV ir Europos dialogą ir
toliau daug dėmesio bus skiriama
padėčiai Artimuosiuose Rytuose, Af-
ganistane, Europos Rytų kaimynams
ir pertvarkoms šiose šalyse.

Washington, DC (LR ambasados JAV
info) – Seniausia JAV Pennsylvania valstijos
Pittsburgh Lietuvių Bendruomenė mini šimto
metų veiklos jubiliejų. Ta proga lapkričio 10 d.
jos narius pasveikino Lietuvos ambasadorius
JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis.
Jubiliejaus proga jis palinkėjo toliau puoselėti
lietuvybės tradicijas ir stiprinti ryšius su pro-
tėvių žeme.

2013 metai gali tapti išskirtiniais Lietuvos
ir Pennsylvania bendradarbiavimo metais, nes
tuo metu bus minimas Pennsylvania naciona-
linės gvardijos ir Lietuvos kariuomenės ben-
dradarbiavimo 20-metis, o didžiausiame valstijos mieste
Philadelphia Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu
bus rengiamos Lietuvos dienos. Ambasada kartu su

Lietuvos garbės konsule Pennsylvania Krista Bard kitais
metais JAV šiaurės rytuose taip pat rengs daugelį kitų
renginių, kuriuose bus pristatomas Lietuvos verslas ir
kultūra.
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Lietuva baigia pirmininkavimą Šiaurės Europos ir JAV dialogu

Pittsburgh Lietuvių Bendruomenė švenčia 100-metį

XIX Draugo fondo suvažiavimas
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LR viceministras E. Ignatavičius (vid.) susitiko su JAV valstybės atstovais. UURRMM nuotr.

LR ambasadorius Ž. Pavilionis su Pittsburgh LB nariais. 



I

Kartais norisi Lie  -
tuvos. Tokios, kuri pa -
ti moka rasti gražų
sprendimą ir išsis-
pręs ti. Netgi tada, kai
politinė padėtis, rodo -
si, sunkiai išspren -
džia ma. Bet pirmiausia reiktų sudėlioti taškus ant „i”.

Rinkimus laimėjo socialdemok ra tai, jie ir turi būti
valdžioje. Prieš dvi kadencijas jie jau buvo panašioje val -
džioje, turėdami mažumos vyriau sybę, ir su ta užduotimi
susitvarkė. Kiti netrukdė, nes tuomet tai buvo pats tinka -
miausias variantas.

Kodėl ir dabar visoms didžiosioms partijoms neskir-
ti šios teisės, socialdemokratams, pažadant teisin gų ir
Lietuvai naudingų sprendimų palaikymą? Gal net kokius
liberalus pridedant, kurie bemaž visuomet tin ka ir
kairėn, ir dešinėn.

II

Jei turėtume mažumos vyriausybę, kiltų klausimas –
o kam atiduoti ministerijas, nakčia pažadėtas „tvar kie -
čiams” bei „darbiečiams”?

Šį klausimą irgi galima išspręsti nauju ir, ko gero,
naudingiausiu Lie tuvai būdu, pavyzdžiui, pasikviesti iš
užsienio specialistus, kad vadovautų laisvoms ministeri-
joms. Taip sukurtume atvejį: mes norime išmokti su -
sitvarkyti švietimą kaip švedai, o tei sė saugą – kaip vo -

kiečiai! Juk šlubas
vo kietis Vidaus rei -
kalų mi nisterijos ko -
r ido riuose tikrai su -
si tvar  kytų ge riau
nei koks vietiniuose
santykiuose įsipai -
niojęs partietis.

III

O ką daryti su serialo „Nauji ne sugaunamųjų nuo-
tykiai” aktoriais – „darbiečiais”? Gal čia sprendimą irgi
rastų tas pats šlubas vokietis, pritai kęs Lietuvoje galio-
jančius įstatymus, kol nesuėjo senatis? Idant nematytu -
me nykaus cirko, kai „žulikus” į ka lėji mus ketinę suso -
dinti „tvar kie čiai” kitądien po rinkimų jau glė bes -
čiuojasi su minėtais kolegomis ir da linasi portfelius. Nėr
išeities be pa dėties.

IV

Belieka susidvejinę kubilodegu tiniai konservatoriai,
kurie, rymodami opozicijoje galėtų vieną kart susi-
gaudyti – kas jie yra... Išsiaiškinti, kas yra komanda ir
kaip žaidžiami komandiniai žaidimai. Galėtų pasi sam -
dyti iš Uspaskich viešųjų ryši nin kų bei mimikos specia -
listų, idant juos pamokytų, kaip prieš rinkimus bendrau-
jama su žmonėmis, kaip šypsotis prieš veidrodį ar gražų
žodį oponentui tarstelėti.

Paaiškėjus galuti -
niams rinkimų į Lie -
tuvos Respublikos

Sei mą rezultatams, tapo
aišku, kad dabartinio mi -
nistro Gintaro Stepona vi -
čiaus dienos šiame poste
jau suskaičiuotos ir netru -
kus  prezidentė Dalia Gry -
bauskaitė ministro pirmininko teikimu paskirs naująjį
švietimo ir mokslo ministrą. Prisimenant, kiek kritikos
sulaukė dabartinis ministerijos šeimininkas, logiška
tikėtis, jog naujasis ministras vykdys kitokią švietimo
politiką. Kokia ji bus, nuspėti gana sunku, nes rinkimų
kampanijos metu švietimo klausimai nebuvo dažnai mi -
ni mi politinių diskusijų metu, o partijų programų švieti-
mo dalies nuostatos paprastai apsiriboja daug kartų
girdėtomis, o kartais ir sunkiai suprantamomis frazėmis.
Bet žmogiškasis smalsumas yra beribis, todėl, perskaitę
trijų valdančiąją koaliciją formuojančių partijų –
socialdemokratų, Darbo bei „Tvarkos ir teisingumo” –
rinkimų programas, pabandysime pasamprotauti, ko ga -
lima tikėtis švietimo (aukštąjį mokslą šiuosyk apeisime)
politikoje iš naujosios valdžios.

Kai ką tęs be revoliucijų

Vien metus žvilgsnį į programų tekstus, tampa aišku,
kad detaliausius įsipareigojimus švietimo srityje ketina
prisiimti Darbo partija, o mažiausiai dėmesio šiai vi -
suomenės gyvenimo sričiai skiria partija „Tvarka ir
teisingumas”. Labai panašu, kad naujieji Švietimo ir
moks lo ministerijos (ŠMM) šeimininkai, kurie greičiau-
siai bus deleguoti socialdemokratų arba „darbiečių”, tęs
dalį Steponavičiaus pradėtų darbų. Visų pirma, toliau
bus didinamas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas, to -
bu linant jo finansavimą, plečiant ikimokyklinių įstaigų
skaičių, įvairinant šių programų teikimo galimybes. Be
jokios abejonės, bus toliau reformuojama pedagogų kva -
li fikacijos tobulinimo sistema, pirmiausia į ją vis labiau
įtraukiant aukštąsias mokyklas.

Nėra jokios abejonės, kad naujieji švietimo vai -
rininkai nedarys staigių judesių ir mokyklų tinklo kūri-
mo darbuose. Bet kuriam racionaliai mąstančiam ir lie -
tu viško švietimo aktualijas pažįstančiam žmogui yra aiš -
ku, kad dar viena revoliucija šioje srityje įneštų tik dar
didesnę sumaištį. Galime būti tikri, kad miglotas so cial -
demokratų pažadas „koreguoti bendrojo ugdymo mokyk-
lų reformą taip, kad nebebūtų draskomas susiformavęs
tinklas, skatinantis mokytojų-bedarbių skaičiaus augi -
mą, bet būtų išsaugomos mokyklos kaimo vietovėse” ar
abstraktus „darbiečių” įsipareigojimas siekti, kad „ben-
drojo ugdymo mokyklų pertvarkos nelemtų vien tik eko -
nominiai veiksniai, bet būtų atsižvelgiama į mokyklos
teikiamų paslaugų kokybę bei mokyklos reikšmę vietos

bendruomenei” nežada jo -
kių esminių pokyčių. So -
cialdemokratų ir „dar-
biečių” programose yra
už  si menama, kad bus im -
tą si „veiksmingų” priemo -
nių prieš patyčių ir smur-
to plitimą mokyklose, bet
kaip tai bus daroma, lieka

ne aišku. Tiesa, „darbiečiai” žada apšviesti ir aptverti
kiek vieną mokyklą bei įrengti vaizdo kameras, tačiau
mažai kas tiki, jog šios priemonės bus bent kiek veiks -
mingos.

Vien iš įpratimo politikai užsiminė ir apie mokytojų
darbo užmokesčio reikalus. Socialdemokratų pažadas
„užtikrinti, kad vidutinis mokytojo atlyginimas būtų
aukš tesnis už šalies atlyginimų vidurkį”, rodo šią partiją
paviršutiniškai išmanant minėtą klausimą – mokytojų
atlyginimas jau keleri metai yra didesnis už šalies dir -
bančiųjų atlyginimų vidurkį. Didelių pokyčių sunku
laukti ir daugelyje kitų švietimo politikos sričių. Toks sa -
vo pirmtakų darbų tęsimas jau yra nemažas gėris, nes
savo prigimtimi labai konservatyvi švietimo sistema yra
nuvarginta begalinių reformų ir naujovių.

Greičiausiai keis finansavimą

Tačiau jokiu būdu negalime tikėtis, kad naujoji
valdžia nesiims bent kiek reikšmingesnių pakeitimų švie -
timo srityje. Greičiausiai bus bandoma keisti ar bent
koreguoti bendrojo ugdymo finansavimo tvarką, kurią
labai kritikuoja ne tik profesinės sąjungos, bet ir savi-
valdybės. Lietuvos savivaldybių asociacijoje socialdemo -
kratai griežia pirmaisiais smuikais – asociacijos prezi-
dentas Ričardas Malinauskas bei direktorė Roma Žakai-
tienė yra šios partijos nariai. Todėl negalima neatkreipti
dėmesio į daug sakantį šios partijos pažadą „sudaryti sa -
vivaldybėms daugiau galimybių laisviau disponuoti ‘mo -
kinio krepšelio’ lėšomis ir panaudoti sutaupytas lėšas
kitoms švietimo reikmėms, tobulinti lėšų skyrimo meto -
diką”. Panašią mintį dėsto ir „darbiečiai”, žadėdami at si -
sakyti „visuotinio ‘mokinio krepšelio’ finansavimo prin-
cipo”. Dabar dar labai sunku spėti, kaip tai bus daroma,
tačiau aišku viena – šis žingsnis sukels labai didelių dis -
kusijų. O jos kils dėl to, kad savivaldybininkų sugebėji-
mai švietimo srityje dažnai atsilieka nuo jų norų čia tu -
rėti svaresnį balsą. Kita priežastis – esant labai sudėtin-
gai daugelio savivaldybių finansinei padėčiai, neišven-
gia mai didės rizika, kad švietimo pinigai gali būti panau-
doti kitoms, gerokai nuo švietimo nutolusioms reik-
mėms. Tačiau verta matyti ir nemažus tokio sprendimo
pri valumus, visų pirma, padidėsiančią galimybę iš -
saugoti mažas mokyklas.

Neformalusis ugdymas ir darbo užmokestis

Šį� pirmadienį� Brazilijos� Aukš�čiau�-
siasis� teismas� nuteisė� vieną� iš� įtakin�-
giausių�Darbininkų�partijos�atstovų�Jose
Dirceu�de�Oliveira�e�Silva�už�itin�plataus
masto�surežisuotą�balsų�pirkimą.�Šis�bu�-
vusio� Brazilijos� prezidento� Luiz� Inacio
Lu�la�da�Silva�patarėjas�nuteistas�beveik
11�metų� kalėjimo.� Sunku� susilaikyti� šio
atvejo� nepalyginus� su� dabartine� Lie�tu�-
vos�padėtimi�–� ten�vienos�partijos,� taip
pat� Darbo,� vadovas� kaltinamas,� jog� jo
va�dovaujama� partija� rinkimų�metu� pa�-
pir�kinėjo�balsus.�Maža� to,�Lietuvos�Dar�-
bo�partijos�vadovas�Viktor�Uspaskich�dar
kaltinamas�ir�vedęs�,,juodąją”�savo�parti-
jos�buhalteriją.�Tad�bent�jau�iš�pirmo�žvil-
gsnio� atrodytų,� jog� jis� turėtų� susilaukti
jei�ne�tokios�pat,�tai�bent�panašios�kaip
Bra�zilijos� politikas� bausmės.� Deja,� gau�-
sė�ja� pranašavimų,� jog� tarp� šį� penkta�-
dienį� priesaiką� duosiančių� Seimo� narių
bus� ir� Uspaskich.� Davus� priesaiką� jam
bus�suteiktos�ne�tik�naujos�pareigos,�bet
ir� Seimo� nario� neliečiamybė.� Ties� tuo
Bra�zilijos� ir� Lietuvos� palyginimas� ir� bai�-
giasi.��

Vyr.�red. Dalia Cidzikaitė
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Ko laukti iš naujo 
švietimo ministro?

AUDRIUS JURGELEVIČIUS

Nėr išeities be padėties
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Nukelta į 15 psl.
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Lapkričio 10 d. Lietuvos Konstitucinis
teismas (KT) priėmė vienintelį įma -
nomą teisingą sprendimą, patvir tin -

damas rinkimų rezultatus daugiamandatėse
apygardose. Kitaip negalėjo būti. Balsavo
beveik 1,300.000 piliečių. Įvertinu si visus
skundus ir visas galimas prie laidas, visus
pradėtus ikiteisminius tyri mus, Vyriausioji
rinkimų komisija (VRK) priėjo išvadą, kad
būta mažiau negu 4,000 abejotinų balsų, o tai
per mažas nuošimtis paveikti rinkimų
rezultatus. Taigi teismas pripažino, kad beveik visi
Lietuvos piliečiai balsavo sąži ningai, tad negalima
nepaisyti jų valios.

Lapkričio 8 d. Prezidentei teisme atstovavusi
pa tarėja Indrė Pukanasytė aiškino, kad jei papirk-
tieji rinkėjai būtų nedalyvavę, viskas galėjo susi -
dėlioti kitaip. Galėjo praeiti Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos sąrašas. Šitokie iš piršto laužti, lakios
vaiz duotės grindžiami argumentai nepuošia nei
pa tarėjos, nei prezidentės. Valstiečiai surinko
53,000 balsų, įveikti barjerui reikėjo dar 12,000, o tik
4,000 balsų buvo suklastota.

KT nustatė pažeidimų Biržų-Kupiškio vienman-
datėje rinkimų apygardoje, tad Seimas veikiausiai
ten paskelbs pakartotinius rinkimus. Būtų ge riau,
kad Seimas nepaisytų šio KT sprendimo. Rinkimų
panaikinimas yra rimtas, sunkiai pateisinamas
žingsnis, neturint konkrečių ir neginčytinų
įrodymų apie klastos apimtį. Neprisimenu, kad
JAV rinkimai būtų panaikinti. Įtarus klastojimą,
išmetami nepasitikėjimą sukeliantys rinkimo
biuleteniai. Biržų-Kupiškio apygardoje tik 5 balsai
skyrė du daugiausia balsų laimėjusius kandidatus,
ir tik 24 balsai skyrė antrą ir trečią kandidatus.
Skirtumas tikrai mažas, galėtų būti net mažesnis,
įsivaizduotina, kad tik vienas balsas skiria kandi-
datus. Jei tokia yra rinkėjų valia, reikia ją gerbti, o
ne rengti naujus rinkimus.

Jei bus nutarta rengti pakartotinus rinkimus
dviejose apygardose, privalu juos parengti kuo
greičiau – per mėnesį, o ne po pusmečio. Čia nėra
nauji rinkimai, kurie būtų šaukiami, jei Seimo
narys atistatydintų ar numirtų. Rinkimai yra pa -
kartojami, tad visi kandidatai jau užregistruoti,
rei kia tik paskelbti rinkimų datą ir išspausdinti
naujus biuletenius. Visų apygardų piliečiai turi
teisę būti atstovaujami Seime, tad rinkimų vilkini-

mas yra nepateisinamas.

Pasibaigus teisiniams ginčams, laikas sutelkti
dėmesį į Vyriausybės sudarymą. Nepaisant prezi-
dentės ir premjero samprotavimų, vienintelė gali-
ma koalicija yra centro-kairės, kuriai priklausytų
socdemai, „darbiečiai” ir „tvarkiečiai”. Kitų realių
galimybių nėra. Lapkričio 9 d. prezidentė Dalia
Grybauskaitė tvirtino, kad Seimo rinkimų rezul-
tatai numato tris galimus koalicijų variantus. Ji
nesiteikė jų įvardinti, veikiausiai dėl to, kad tų
trijų kelių nėra. Būtų galima suklijuoti kokią nors
dirbtinę koaliciją, jei nepakeičiamais jos nariais
būtų „Drąsos kelio”, Lietuvos lenkų rinkimų akci-
jos atstovai, vienintelis Valstiečių ir žaliųjų depu-
tatas bei partijoms nepriklausantys Seimo nariai.
Tokia koalicija būtų nepastovi ir neturėtų idėjinio
pagrindo. Vienas konservatorius šmaikščiai pa sa -
kė, kad jis mato tik dvi koalicijas – konservatorių
su socdemais arba socdemų su konservatoriais.
Trečios jis net neįsivaizduoja.

Lapkričio 10 d. premjeras Andrius Kubilius
dar svajojo apie „vaivorykštės” koalicijos su -
darymą. Jo nuomone, atsakingos partijos tikrai
gali rasti sprendimus, viskas priklauso nuo partijų
vadovybių atsakomybės. Kubilius teigė, kad yra
galimybė „formuoti koaliciją be Darbo partijos ir
tokia galimybė labai reali”. Šiuo atveju viltis
užgožia realybės nujautimą. Tokios koalicijos ne -
bus, ir gerai, kad jos nebus. Tai būtų priverstinė
koalicija, panaši į vestuves, kuriose su šautuvu
prie altoriaus nuvaryti tuoktis nenorintys jaunieji.
Socdemai jaustųsi išprievartauti, tad negalėtų būti
nei nuoširdaus, nei normalaus bendradarbiavimo.
Nebūtų tarpusavio pasitikėjimo, abi partijos
mėgintų išnaudoti padėtį sustiprinti save partnerio
sąskaita.

Nenoriu teigti, kad konservatoriai ir socdemai

iš principo negali bendradarbiauti.
Galima įsivaizduoti aplinkybes, kurio -
mis abi partijos savo valia nutaria dirbti
kartu. Bet ši koalicija yra prievarta bru -
kama, ji nėra laisvai pasirinkta. Prem -
jeras turėtų tai suprasti ir garbingai
susitaikyti su padėtimi.

Ne mažiau svarbu tai, kad „vaivo -
rykš tės” koalicija iškreiptų rinkėjų va -
lią. Socdemų, „darbiečių” ir „tvarkie -
čių” rinkėjai žinojo apie savo partijų pla -

nus kurti koaliciją. Jei kokiam nors socdemui
koalicija su darbiečiais buvo atgrasi, jis turėjo pro-
gos balsuoti už kitą partiją. Ko jis negalėjo įsivaiz-
duoti ir kam jis ne galėtų pritarti, būtų koalicija su
konservatoriais, į šalį nustumiant Darbo partiją.
Manau, kad ir ne vienas konservatorių rinkėjas
jaustųsi apgautas, jei jo partija šlietųsi prie
socdemų. Ap skritai Lietuvoje per dažnai balsuoja-
ma už vieną, o gaunama visai kas kita.

Po KT nutarimo grįžtame į padėtį, kurią
turėjome spalio 28 d. naktį. Žinome, kas laimėjo
rin kimus ir kas juos pralaimėjo. Prezidentė turi
teisę pasakyti savo nuomonę, išreikšti nuogąsta vi -
mus, dalyvauti naujos Vyriausybės sudaryme, bet
ji turi atsižvelgti į rinkėjų norus.

Po prezidentės priekaištų Algirdas But ke -
vičius prabilo, kad „nesirengiame konfliktuoti nuo
pirmos dienos”. Koks būtų tuomet ministro pir -
mininko darbas su prezidente, jeigu būtų santykiai
įtempti? Pribrendo laikas Butkevičiui paraginti
prezidentę pagalvoti, koks bus jos darbas su tvirtą
daugumą turinčia Vyriausybe ir premjeru, jei san-
tykiai bus įtempti. Ir kad negalima be pasekmių
„ant kilimėlio” iškviesti ir šokdinti premjerą.

Alfa.lt

Sveiko proto ir 
demokratijos pergalė
KĘSTUTIS GIRNIUS

Prieš porą dienų elektroniniu paš tu
gavau keletą patarimų, pasta bų
apie gyvenimą. Štai keletas jų. Ge ra

sveikata yra lėčiausias grei tis pa keliui į
mirtį. Sveikai gyvenę vieną die ną nesma-
giai jausis, kai mirties patale gulės neži -
no dami, nuo ko jie miršta. Daugiausia dė -
me sio susilau kė patarimas nesirūpinti se -
natve, nes ji – neilga. Šį kartą noriu
rašyti ne apie pačią mirtį, bet apie užsi-
buvimą tarp gyvųjų.

Įvairiomis progomis skatinu min tį, kad, ne -
svarbu, kokie svarbūs be būtume, visuomeniniame
gyveni me mums visiems reikia rasti, reikia ruošti
pamainą sau. Į akis krenta pa kartotini kai kurių
as menų perrinkimai įvairiuose išeivijos lietuvių
rin ki muose. Vis dažnėja atvejų, kai į svar  bias pa -
reigas yra perrenkami tie patys žmonės. Jie per-
renkami nebūti nai todėl, kad yra geriausi ir nepa -
kei čiami, bet todėl, kad kitų kandidatų nėra. Tai
ge ras visuomeninės veiklos bankroto pavyzdys.
Nauji kandidatai nebuvo paruošti ir pristatyti. Pa -
mai nos suradimas laiduoja bendruome nės atsi -
naujinimą, naujų jėgų įtrau ki mą, pradėtų darbų
pratęsimą. At ro do, kad taip turėtų būti, bet gir džiu
nusiskundimų, kad dažnai taip nėra. Kartais var-
dais ir pavardėmis vardija mi asmenys, tarsi jie iki
grabo len tos būtų įsikabinę į savo turimas pa rei -
gas, savo garbingus titulus. Bent dalis pasta rųjų
yra tiesiog įsitikinę, kad be jų viskas sugrius,
nebeliks to kios veiklos, kuri turėta jiems vado -
vaujant. Pasidaro užburtas ratas. Aš įta riu, kad
kuo ilgiau bet kuriose pa reigose užsibūnama, tuo
la biau didėja galimybė, kad tokie asmenys lieka
įsitikinę, kad jie yra nepakeičiami. O taip neturėtų
būti. Kiek tokių yra, ne žinau, bet, pasiklausius
kal bų, atrodo, kad jų yra daugiau, nei reikia.

Aš atstovauju kitam kraštutinumui. Mano įsi-
tikinimu, visuome ninėje veikloje joks asmuo

neturėtų tose pat pareigose likti ilgiau nei vieną
ka denciją, kuri gali būti metai ar keli. Aš pats
buvau išrinktas ar pa rink tas pareigoms, kur prieš
mane buvęs as muo tose pareigose išbuvo bent kele -
tą metų, bent kelias kadencijas. Prieš perimdamas
pareigas aš visada labai aiškiai pranešdavau, kad
mano pa rei gų ėjimas pasibaigs su termino pa -
sibaigimu ir kad tam nebus jokių išim  čių. Tačiau
atėjus laikui parei gas baigti, gal iš įpratimo, nie -
kas ne norėdavo prisiminti mano pasižadėjimo ne -
likti antrai kadencijai. Bent ke liais atvejais dėl to
kilo rimta kri zė, vis dėlto savo nusistatymo nepa -
keičiau. Krizė būdavo išspręsta pritrau kiant naujų
jėgų.

Kita gana plačiai paplitusi ,,yda” yra tų pačių
asmenų užimamų postų gausa tuo pačiu laiku. Visi
turbūt ge rai žinome ar turėtume žinoti asmenis,
kurie ne tik savo turimose pa reigose yra užsibuvę,
bet kurie tuo pa čiu metu yra užsibuvę daugiau nei
vienose pareigose. Tai irgi negerai, bet padėtis
nesikeičia, nes sąmonin gai neruošiama pamaina.
Taip tarsi skatinamas perdėtas tęstinumas, ne retai
vedąs į stagnaciją. Žinome ne mažai lietuviškų
organizacijų, ku rio se nesikeičianti valdyba užtik-
rina tos organizacijos merdėjimą, bet apie tai jau
rašiau šioje skiltyje ir čia nesikartosiu. Plačiai
žinoma Katalikų Baž nyčios tvarka, kad, sulaukus
75-rių metų, vyskupai popiežiui turi para šy ti atsis-

tatydinimo raštą. Daugelyje universi te -
tų, sulaukus tam tikro am žiaus, tikimasi
profesorių išėjimo. Labai garsiems ir
užsitarnavusiems profesoriams ta proga
dar suteikiamas profesoriaus emerito
ran gas. Pra monėje irgi yra nustatytas
am žius ir, jį pasiekus, galima ar net pri-
valoma išeiti į pensiją. Nenorima, kad
dar buotojai užsibūtų pareigose, bet
atlaisvintų vietas naujai ateinan tiems.
Visi čia mano paminėti atvejai yra ap -

mokomos pozicijos, bet galima iš jų pasimokyti ir
savanoriškoms or ganizacijoms. 

Ką reikėtų daryti, kad organizacija atsinaujin-
tų, atjaunėtų? Pir mas dalykas – tai esamų statutų
ar įs tatų peržiūrėjimas ir pakeitimas, kad parei -
gose keletai kadencijų iš eilės neliktų tie patys
asmenys. Renkant naujas valdybas ar tarybas gali-
ma taip susitvarkyti, kad iš karto nepasi keistų visi
vadovaujantys asmenys. Tokiu būdu būtų už tik -
rintas tęstinumas, įliejus naujo kraujo. Pagarbos
ir pripažinimo užsitarnavusiems ilgamečiams
veikėjams vertėtų su ruoš ti prideramą padėką,
kvie čiant toliau likti svarbiu grupės nariu ar, pa -
gal reikalą, patarėju. Ilgus metus išdirbusieji patys
turėtų pasistengti sa vo pareigose ilgai neužsibūti,
nors ir būtų iš mandagumo kviečiami lik ti vadovy-
bėje. Jie patys turėtų pa sirūpinti bent dalį savo
likusio gy venimo atidėti į šalį, kad galėtų tikrai
nuo širdžiai pasidžiaugti tęsiama veik la. Aišku, at -
sirastų progų naują komandą pakritikuoti, bet tai
neturė tų reikšti jos pasmerkimo ar jos dar bų
nurašymo į nuostolius.

Svarbu dinamiškų visuomeninių pajėgų plėto -
tė,  nuolatinis jų atnauji nimas su neblėstančia vil-
timi atei čiai. Kaip mano kaime senoliai sakyda vo,
nauja šluota gerai šluoja. Tai iš minties žodžiai, tin-
kantys ir šiems lai kams.

nesirūpinkime 
senatve, nes ji neilga
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

KLAIDOS ATITAISYMAS
Š. m. lapkričio 6 d. pirmame puslapyje paskel b -
toje žinutėje ,,Naujoji JAV LB Krašto valdyba
pradėjo darbą” įsivėlė klaida. Nauja JAV LB
Krašto valdybos pirmininkė Čikagoje lankėsi ne
lapkričio 9–10, o 2–4 dienomis.
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Houston lietuviai po turiningos
vasaros, kai juos lankė Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinė (žr. vie -

ną iš susitikimo vaizdų ir sutikimui už -
sakytos kepurėlės nuotrauką) ir visi
kaž kur keliavo, dalyvavo ir pramogavo,
jau įsilingavo į savo rudens rutiną. Mūsų vadovas
Jokūbas Žiburkus aplankė Lietuvoje vykusią Gy -
vybės mokslų konferenciją, ten pristatė savo ir sa -
vo institucijos pasiekimus, pasidalino mintimis
apie lietuvių mokslininkų bendradarbiavimo per-
spektyvas vi sa me pasaulyje, pasirodė lietuviškos
spaudos puslapiuose. Bendruomenė irgi nesnau -
džia, tradicijas puoselėja ir naujų įkvėpimų ieško.
Štai surengta ir prašurmuliavo „Rudenėlio šven-
tė”, pažiūrėtas ir aptartas filmas „Another
Dream Team”, jau septinton pamokėlėn renkasi
atsigavusios šeštadieninės lietuvių kalbos mo -
kyk lėlės „Saulė” mokinukai.

Klasė nedidelė, tačiau vaikai – pa našaus
žinių ir gebėjimų lygio, artimai pažįstami ir, kaip
ir reikia tikėtis, smalsūs. Nepatyrusiai mokyto-
jai tikras išbandymas išlaikyti šešiamečių-de -
šimt mečių mokinių dėme sį visos pamokos metu
ir po to – teat rinėje repeticijoje. Taip jau sugalvo-
jome: po pamokos ir pertraukos, vai kai imasi te -
atro žaidimų ir repeticijos. Statome nedidelės ap -
imties, pra dedantiesiems aktoriams taip tinkan -
čią Ramutės Skučaitės „Mezginių pasaką”. Šios
autorės penkių pjesių knygelė – tikras atradimas
vaikų dra mos būrelių ir kūrybinių dirbtuvių

vadovams. Sklandžia, gražia kalba su rašyta jautri
istorija mus moko bendrauti su savo seneliais,
atsiduoti kūrybai rankomis – mezgimui, atidaus
požiūrio į mažą ir jautrų draugą šalia... Kaip Ka -
lėdinio susitikimo me tu pavyks parodyti pjesę, su -
dėtinga atsakyti, tačiau pačioje darbo eigoje už -
gimsta mažas supratimo dai gelis – gal dėl jo visi
tap sime kiek geresni ir Kalėdinis stebuklas įvyks.

Teatro repeticijose žaidžiame pa -
gal įsivaizduojamus scenarijus,
moko mės raiškiai kalbėti, charak-
teringai judėti, dirbti grupėje...
Vis kas labai dar nauja ir vaikiška,
todėl šarvuojamės kantrybe, rami-

name triukšmą ir vėl pradedame – mankštelė, koks
susigalvotas etiudas, vaidmenų teksto kartojimas,
judesių lavinimas. Vaikams reikia žaisti, ir dažnai
su  manytas tikslas, na, pavyzdžiui, pa vaizduoti ko -
kį gyvūną ar vabzdį, pavirsta chaotišku dūkimu.
Vis dėlto, tai irgi mokymasis, išsisakymas, vie nas
ki to stebėjimas. 

„Saulės” mokyklėlė rudens nebijo, mau-
dosi sa vo pačios spinduliuose, kartais suren-
gia pamokėles gamtoje, kartais gimtadie nio
tortą kar tu suvalgo, kartais apsilanko tan go
stu dijoje.

Gerai, kai bendruomenėje yra kad ir ne -
di delių aktyvumo branduo liukų. Bręsta no -
ras tu rėti knygų klu bą arba tiesiog skaitan -
čiųjų vie nas kitam susibūrimus. Yra svajo -
nių ir filmus kartu susirinkus pažiūrėti, ir
rankdarbių dirbtu vėles surengti. Puo selė ja -
me svajones toliau ir vi siems lietuviams vi -
so se bendruome nėse lin kime svajonių pil dy -
mosi.

Rūta Aldonytė – Houston lituanistinės
mokyklos ,,Saulės” mokytoja.

TTEELLKKIINNIIAAII

Houston lietuvių ruduo
RŪTA ALDONYTĖ

Houston,�TX

Po gerai atlikto darbo. Viduryje su baltais marškinėliais sėdi ūkio, šalia kurio yra lietuviškos ka pi -
nės, savininkas Chris Satterwhite, taip pat prisidėjęs prie kapinių tvarkymo. Kiti kapinių tvar ky -
mo dalyviai (iš k. į d.): Patsy, Venice, Chris, Barbara, Ray ir Aušra.

Texas lietuviai tvarkė kapines

Vasarą Houston lietuvius aplankė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. J. Žiburkaus ir R. Aldonytės nuotr.
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RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Š. m. spalio mėn. pabaigoje į Lie tuvą iš Čikagos
iškeliavo ypatinga siunta. Joje dovanos,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos (Le -

mont, IL) kalėdinių projektų vajaus derlius. Siunta
iš siųs ta dabar, kad Lietuvą pasiektų iki Kalėdų. 

Šiemet misijos vajų vykdė organizacija „Vaiko
vartai į mokslą”. Maždaug 200 Lietuvos rizikos gru -
pės ir socialiai remtinų šeimų atžalų dosnių misijos
geradarių dėka šie met patirs kalėdinį džiaugs mą.
Prie va jaus prisijungė pavieniai misijos na riai ir
šeimos. Kai kurie nuo vajui skirtos Kalėdų eglutės
nukabino po vieną kurio nors vaiko ar jaunuolio
kortelę, kiti – net kelias. O Čikagos Daumanto-Die -
lininkaičio jaunųjų ateiti nin kų kuopos globėjos
apsiėmė savo kuopoje ko ordinuoti net dešimties
dovanų sudary mą. Per šv. Mišias sekmadienio Pal.
Matulaičio misijoje valdybos narė Rita Venclo -
vienė organizacijos vardu pa dėkojo misijos lanky-
tojams už jų dosnumą. 

Detroit vyko antras vajus. Lituanistinės mo -
kyk los moki nių ir jų šeimos narių dėka dar 30 Lie -
tuvos vaikų galės pasidžiaugti ka lėdiniu džiaugs -
mu. Vajų vykdė organizacijos rėmėjų būrelio koor-
dinatorės Detroit Rita Giedraitienė ir Rasa Kar -
velienė. 

12-kos organizacijos remiamų centrų lankyto-
jai įvairiuo se Lietuvos miestuose ir miesteliuose
(Vilniuje, Kaune, Jonavoje, Marijam polėje ir kitur)
bus maloniai nustebinti iš dosnių tautiečių Le -
mont apylinkėse ir Detroit gavę kuprinių, žaislų,
už imtumo priemo nių, žieminių šalikų, kojinių,
kepu rių ir t. t. Tokių dovanų vaikai ir jaunuoliai
tikrai nebūtų sulaukę iš savo tėvų, kurie dažnai
yra paskendę savo bėdose: ekonominiuose ir socia -
liniuose rūpesčiuose, kiti – priklausomybėse.
Sunku žinoti, kam kalėdi nių dovanų vajus bus
svar besnis – ar davėjams, ar gavėjams, tikime, jog
ir vieni, ir kiti praturtės.

• • •

Spalio mėn. 7 d. Pasaulio lietuvių centro di -
džio joje salėje (Lemont, IL) vykę „Derliaus pietūs”
sutraukė beveik 300 svečių. Dalyvavo dviejų lietu-
viškų laikraščių atstovai: „Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė ir „Amerikos lietuvio” leidėjas ir
savininkas Bronius Abrutis su žmona, įvairių or -
ganizacijų na riai, svečiai iš kitų miestų ir net kele-
tas iš Lietuvos. Pie tūs – rudens šventė, bet kartu ir
lėšų telkimo renginys, o taip pat proga prisiminti
nuveiktus darbus ir projektus. 

Pietų metu nepamiršti organizacijos remiamų
pomokyklinių die nos centrų lankytojai ir tie,
kurie gy vena dviejuose organizacijos remiamuose
globos namuose. Salėje pastatytuose plakatuose
bu vo galima pamatyti nuotraukas iš veiklos abi-
pus Atlanto, akimirkas iš organizacijos ir remia -
mų centrų kasdienio gyvenimo bei projektų. Salės
šone sto vėjo Kalėdų eglutė,
ant kurios šakų dar kabėjo
kelios likusios kor telės su
vaikų duome ni mis. Pietų da -
ly viai buvo kvie čiami pri si -
dėti prie jau anks čiau minėto
kalėdinių dova nų vajaus.

„Vaiko vartai į mokslą”
valdybos narė R. Venclovienė
pietų svečiams pristatė du
jaunus Čikagos apylinkių lie -
tuvių kilmės jaunuolius Jo -
kū bą Aušrą ir Svają Pakal niš -
kytę. Jie, kartu su Audra Cha -
ves, šių metų vasarą savano-
riavo „Vilties angelo” dienos
centre, Vilniuje (Svaja jau an -
trą vasarą dirbo savanore
Lie tu voje, anksčiau Vilniuje
savanoriu dirbęs jos brolis,
dabar jau gydytojas Marius
šie met taip pat dalyvavo
pietuose). Pietų metu Jokū -
bas ir jo brolis Nojus padėjo
platinti loterijos bilietus, da -

lin ti dovanas, o Svaja pri sijungė prie moksleivių
Čikagos kun. Alfonso Lipniūno ir prez. Alek san -
dro Stulginskio ateitininkų kuopos na rių, kurie
nešė maistą į stalus. (Kiti kuopos nariai rinkosi
ryte ir padengė stalus.)

Kiekvienais metais „Derliaus pietų” svečiams
pasirodo jauni talentai. Šiemet tai buvo vaikų pop-

choras „Svajonė” (vadovė Alina Šimkuvie nė),
melodingai atlikęs svečiams jau girdėtus ir ne taip
dažnai atliekiamus kūrinius. Kita pietų tradicinė
dalis vyko po pietų – jauni moksleiviai atei tininkai
pravedė bendrą dainavi mą. Šiemet dainavimui
gitara pritarė Tomas Čyvas, smuikais – broliai
Zigmas ir Mantas Kisieliai.

Kun. Valdas Aušra maldoje prieš valgį priminė
organizacijos misiją, kuri tinka ir mūsų kasdie -
niame gy venime – padėti į vargą patekusiems. Išal -
kę pietų lankytojai valgė savanorių gimna zistų ir
jaunesnių talkininkų į salę suneštus pietus, ku -
riuos paruošė šeimininkė Zita Šoliūnaitė Ku -
šeliaus kienė su savo talka. O besigardžiuojant ka -
va ir pyragaičiais, pietų svečiai su entuziazmu
klausėsi valdybos narės Rasos Avižienis vedamos
loterijos. Anksčiau minėti Jokūbas ir jo brolis No -
jus, kartu su jauna talkininke Agne Giedraityte,
traukė loterijos bi lietėlius, dalino laimikius lai -
min gie siems. Tie, kuriems nusišypsojo lai mė, na -
mo parsinešė organizacijos narių suneštus loteri-
jos lai mikius – krepšius gėrybių ir skanėstų, kiti
„praturtėjo” laikraščių paau kotomis pusmečio
pre numeratomis.

• • •

„Vaiko vartai į mokslą” veikla sutampa su
mokslo metais kitoje Atlanto pusėje. Rudenį remia -
mų centrų veikla Lietuvoje vėl suaktyvėja, o šiapus
Atlanto pagyvėja lėšų telkimas bei savanorių
jungimasis prie organizacijos projektų. Rudenį
projektų ir veiklos tikrai netrūksta. Pamažu paste-
bimi dedamų pastangų vilties žiburėliai – centrus
lankę vaikai išeina į gyvenimą, studijuoja, mokosi,
kuria šeimas. Savo įvadinio žodžio pabaigoje R.
Venc lovienė pietų svečiams minėjo, kad organi-

zacija pradėjo remti ką tik
rug sėjo mėn. pabaigoje nau-
jai atidarytą pomokyklinį
dienos centrą Šatei kiuo se. Ji
ir organizacijos narė Dai na
Čyvienė, kartu su centro
pastatus remontavusių me -
cenatų šeimos nariu iš JAV
rytinio pa kraš čio, neseniai
dalyvavo centro atidaryme. 

Daugiau apie naują cen-
trą ir kitus organizacijos
pro jektus išgirsite organi-
zacijos veik los ataskaitos vi -
suomenei metu, kuri vyks
2013 m. vasario 3 d. O prieš
tai gruodžio mėnesį organi-
zacijos narės dalyvaus Pa -
saulio lietuvių centro kalėdi -
nėje mugėje. Lankytojai
kvie  čiami sustoti prie orga-
nizacijos gėrybių stalų. Dau -
giau informacijos apie „Vai -
ko vartai į mokslą” galima
rasti www.childgate.org

Rudens projektai ir derlius
,,Vaiko vartai į mokslą” vajus, keturioliktieji ,,Derliaus pietūs”

Čikagos kun. Alfonso Lipniūno ir prez.  Aleksandro Stulginskio jaunieji talkininkai išalkusiems popietės dalyviams į
stalus nešė gardžius patiekalus.                                                                                                        DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotraukos

Valdybos narė Rita Venclovienė.

,,Svajonės” choro dainininkės susi rin kusiųjų širdis džiugino popietei skirta programa. 
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PA k v I E t I M A S

„Aušros� vartų/Kernavės”� tun-
tas� kvie�čia� vyr.� skautes,�gin�ta�-
res,� skautininkes� ir� židinie�tes� į
skautišką�vakaronę�die�nos�me��-
tu�–�„Popie�tinę”,�kuri�vyks�

lapkričio 18 d., 
sekmadienį, 12 val. p. p. 
ka vinėje „Ri to’s Coffee”

4116 Southwest High way,
Hometown, IL 60456 
(87th St. ir Southwest

Highway kampas)
tel. 708-424-1555.

Bus� progos� pabendrauti� prie
kavos�puodelio�ir�pavartyti�nau����-
ją�receptų�knygą��„Tried�and�True
Treasured� Recipes”.� Dėl� da�lyva�-
vimo� skambinkite� se��sei� Nidai
tel. 708-421-7810.

Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SSKKAAUUTTYYBBĖĖSS  KKEELLIIAASS

Akademinio skautų sąjūdžio 
įsteigimo iškilmingas minėjimasVS. FIL. 

ANTANAS PAUŽUOLIS

Dievui,� tau,� tėvyne,� ir� žmonijai
skiriam� visą� meilę� mūs� širdžių,
mes� teturim�mokslą� ir� jaunystę,
esam� skautai� be� savų� miškų.
Mū�sų�mintys� skrenda� baltu� vy�-
čiu,�o�krūtinę�puošia�lelija.

Jaunimas, savo jaunas die nas
pra leidęs su skautais, dabar, iš -
vykęs studijuoti į tolimus uni-

ver sitetus, ilgisi skautiškos veiklos.
Noras tarnauti Dievui, tėvynei ir
žmonijai jau nuosius akademikus su -
būrė į bendraminčių grupę ir univer-
sitete. Tai buvo atlikta Lietuvos Ne -
priklau so mybės laikais, kada Lietu -
vo je skautija buvo dar jaunutė, bet
stipri savo ideologija. Studentai,
skau tavę skau tų tuntuose, kreipėsi į
Vytauto Di džio jo universiteto admi -
nistraciją, prašydami leidimo skau-
tiškai veiklai. Leidimas buvo duotas
1924 metais spalio 16 dieną. Ši data
yra laikoma Akademinio skautų są -
jūdžio (ASS) gimtadieniu. Aka de mi -
nė skautiška veikla išsilaikė iki šių
dienų, o jos gimtadienis švenčiamas
skautų akademikų, nesvar bu, kur jie
gy ventų.

Akademinį skautų sąjūdį sudaro
šie akademiniai vienetai: Studenčių
skaučių draugovės tikrosios narės
(da vusios pasižadėjimą ir gavusios
kor poracijos spalvas); Korp! Vytis
sen  jorai (davę pasižadėjimą ir gavę
korporacijos spalvas) ir studentai,
baigę universitetus ir įgiję moks li -
nius laipsnius. Šios akademinės gru -
pės nors ir veikia savarankiškai, la -
bai glaudžiai bendradarbiauja tarpu -
sa vyje. ASS centro valdyba yra ren -
kama kas treji metai viešu balsavi -
mu, pa gal veikiančius lietuvių skau -
tų są jun gos nuostatus.

Akademinė skautija, tęsdama
tra diciją, kas metai rengia savo są -
jungos įsteigimo metinių minė jimą.
Šiais metais minėjimas ir iškilminga
suei ga įvyko spalio 19 dieną. Sueigos
metu jaunieji akademikai davė pasi -
žadėjimus dirbti skautiškoje akade -
miškoje veikloje, gaudami korporaci-
jos spalvas. Džiugu, kad studijuojan-
tis jaunimas, išėjęs iš draugovių, ne -
nutraukė skautavimo ir prisijungė
prie ASS.

Šių metų iškilminga sueiga pra -
dėta su sikaupimu, kuriam vadovavo
Erika Brooks. Tolimesnę sueigos da -
lį vedė Filisterių skyriaus valdybos
pirmi ninkė fil. skautininkė Auš relė
Saka laitė. Centro valdybos var du
svei kino fil. sk. Svajonė Ke relytė.

Iškilminga sueiga pradėta skau-
tininkių įžodžiu, kurį davė fil. Birutė
Vilutienė ir fil. Erika Brooks. Toliau
sekė akademikių ir akademikų pasi -
žadėjimai. Jaunąsias akademikes pa -
si žadė ji mui tapti tikrosiomis korpo-
racijos narėmis ruošė j. vs. fil. Tai y -
da Chia petta. Sesės, davusios pasi ža -
dėjimą:  Agnė ir Evelina Ja nušaus -
kai tės, Dia na Ramanaus kai tė, Dalia
Savic kaitė, Liana Joku bauskaitė,
Gin   ta Sutkutė, Andrėja Kie laitė, In -
ga Milo ir Erika Weir. Sesės Siga La -
pins kaitė ir Beatričė Žalsvytė dėl

Čikagos�skyrius�ASD/Korp!�Vytis�rengia�
,,,,TTuurrkkeeyy  DDaannccee””,,

kurie�įvyks�
š. m. lapkričio 22 d. 

nuo 9:30 val. v. iki 1:30 val. ryto 
Lemont VFW, 15780 New Ave., Lemont, IL 60439. 

Įėjimas�nuo�18�metų,
kaina – 15 dol.

Jei�paaukosite�negendančio�maisto�(,,non-perishable”),�įėjimo�kaina�– 10 dol. 
Maistą�aukokite�,,Greater�Chicago�Food�Depository”.

Iki�pasimatymo!�
Čikagos skyrius ASD/Korp! Vyties vadija

Padėkime arTimui

New�York�lietuvių�skautai,�„Ne�rin�gos”�ir�„Tauro”�tuntai�renka�au�kas�skautams�ir
jų� šeimoms,� nukentėjusioms� nuo� viesulo� „Sandy”.� Sek�dami� New� York� pa�-
vyzdžiu� bendromis� jėgomis� atstatyti� nukentėjusias�mies�to� vietas� ir� paremti
nu�kentėjusius�asme�nis�bei�šeimas,�kreipiamės�į�skau�tus,�draugus�ir�visus�lietu-
vių�bendruomenės�narius�paremti�nu�ken�tėjusius�tautiečius.

Surinktos�lėšos�bus�skiriamos�nukentėjusiems�asmenims�ir�šeimoms,�gy�-
venančioms�šiaurės�rytų�rajone.�Ne�išnaudojus�visų�surinktų�lėšų,�aukų�likutis
bus�perduotas�organizacijoms,� remiančioms�nukentėjusius�nuo�„Sandy”.�Au�-
kos�nurašomos�nuo�mokesčių.�

Čekius�prašome�rašyti:�„Lithua nian Scouts Association” vardu; „Me mo”
skiltyje pažymėkite „uraganas San dy”. Čekius� siųskite�adresu:�Lithuanian
Scouts Association NY, 86-01 114th Street, Richmond Hill, NY 11418.

Esame�labai�dėkingi�už�Jūsų�pa�ramą.�Ačiū, ačiū, ačiū!

stu dijų nega lėjo dalyvauti įžodžio da -
vime. Jaunuosius aka demikus: Arą
Ga  linaitį, Audrių Aleksiūną, Aleksą
Jučą, Mikutį Lei pų ir Do my niką Pau -
žuolį, senjorų pa sižadėjimui paruošė
ps. fil. Linas Paužuolis. 

Akademikus skautus, tapusius
tikraisiais nariais, pasveikino valdy-

bos pirmininkas vs. fil. inžinierius
Ri   čardas Chiapetta, naujuosius kor-
porantus – buvusi pirmininkė vs. fil.
Zita  Rahbar, atvykusi net iš tolimos
Ca  lifornia valstijos. Naujos korpo-
ran tės naujie siems nariams įteikė

Džiaugiamės dideliu būriu naujų akademikų: (stovi) Evelina ir Agnė Janušauskaitės, Inga Milo, Diana Ramanauskaitė, Dalia Sa vic -
kaitė, Ginta Sutkutė, Andrėja Kielaitė, Liana Jokubauskaitė, Erika Weir ir sesių globėja Taiyda Chiapetta; (sėdi) Aras Galinaitis, Alek -
sas Jučas, Akademinio skautų sąjūdžio pirmininkas Ričardas Chiapetta, Mikutis Leipus, Audrius Aleksiūnas ir Dominykas Pau žuolis.
Nuotraukoje trūksta brolių globėjo Antano Paužuolio.                                                                                                    TTaaiiyyddaa  CChhiiaappeettttaa nuotr.

Nukelta į 9 psl.
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kieme stovintys ky žiai,
pro ku riuos jų ne pa stė -
bėdami praei na  me dau -
gelį kar tų, Vė li nių die ną
ta ry tum įgau  na švytin -
čią aureolę, nes prie jų
su sirenka vyresnių kla -
sių mo ki niai, kurie bal -
su taria ,,Am žiną atilsį”
– pir miausia visiems už
Lie tu   vą ir jos laisvę žu -
vu siems, o paskui ir vi -
siems artimiesiems.
Šventos Vėli nių Mišios
mokyklos sa lėje – tai bū -
ti nybė, nes Tėvų jėzuitų kop  ly tėlė ne -
besutalpina visų mokyklos mo kinių.
Jau ne pirmus metus iš eilės mo ki -
nukai, įėję pro salės duris paima gy -
vos ugnies žvakelę ir nuneša ją į sce -
ną. Šis ritualas, mano akimis žiū rint,
prasmingas. Manau, kad mo kiniai,
neš  dami degančią žvakę, bent aki -
mirkai su sikaupia, pamiršta savo
bruz dėjimą, plepėjimą, šnarėjimą, če -
žėjimą, juo kavimą, ir ugnelės švy tė -
jime gal pa ma to savo mirusiųjų ar ti -
mųjų at spindžius. Mokyklos kape lio -
nas kun. Antanas Gražulis, SJ su vai -
kais stengia si gražiai susi kalbėti,
prašydamas netgi, kad šie pa mokslėlį
jam padėtų pasakyti. Apie meilę, apie
gerumą, apie Amžinybę. Vaikai, kuni-
go paklausti, kokias geriausias dova -
nas jiems yra davę jų tėvai, vardija:
mei lę, valgį, gyvybę, džiaugsmą, tele-
fo   ną, brolį ar sesę, ši lumą, televi-
zorių, sveikatą... Kalba kunigas ir
apie Die vo didžiausią dovaną žmo -
nėms – ne mirtingą sielą. Ir tarsi pa -
mo koje jis vaikams užduoda ,,namų
darbus” – nu  plauti širdelę gerumu,
meile, džiaug smu ir mokėti pasi ruoš -
ti am ži nybei.

O Vėlinių dieną mokykloje vai ni -
kuoja aktorės ir režisierės Birutės

Mar cinkevičiūtės-Mar iš Lietuvos at -
vežtas spektaklis ,,Jis ir Ji” apie ra šy -
toją Joną Biliūną ir jo žmoną Ju liją ir
jų didelę meilę vienas kitam. Su šil dy -
ti smuikininko Sigito Rubio gro jimo
bei aktorių  Birutės Mar ir Alek so Ka -
zanavičiaus trapios, o kar tu ir la bai
ga    lingos, net ašarą išspau džian čios
vaidybos, šiuo Vėlių ar An gelų pri ar -
tė jimo metu dar ne vieną dieną vaikš -
čiosime pakylėti nuo ru deniš kai at ša -
lusios žemės ir kasdie nių vargų, min -
ty dami apie Amži nybę ir visaapiman -
čius Angelų delnus.

KARILĖ VAITKUTĖ

Kai ateina vėlyvas ruduo, ima ly ti
ir, priklausomai nuo vėjo kryp-
ties ir stiprumo, lietus ar ba teš -

kia tau į veidą šaltų lašų spiečiais, arba
krinta statmenai vandens vir vėmis ir
smelkiasi į žliugsinčią žemę, ant kurios
guli nebeatpažįsta mų for mų medžių la -
pai, kurie, regis dar vi sai neseniai ne -
rūpestingai, tar si girda miesi savo gro -
žiu, spindėjo saulėje auksu ir gintaru,
kai atšąla taip ne ti kėtai, staiga ir ne -
jučiomis ban   dai pa si traukti megzti nio
ran ko ves že myn, kad uždengtum žvarb-
stan  čius krumplius, nes dar ne spė jai
pa gal voti apie tokį daiktą kaip pirštinės,
kai, regis, jau nuo pusiaudie nio už -
gulanti tamsa vis labiau ir la biau sting-
do mintis ir pačią sielą, su pranti ir, tary-
tum visa esybe pajunti, kad štai ir vėl
atėjo Vė lių metas. Vė linės, ži noma, tai ne
tik šaltis, tam sa ir mirtis. Vėlinės gali
bū ti graži ir pras min  ga šventė, kai mūsų

mirusiųjų ar  timųjų amžinybėn iškelia -
vusios sielos suplazda žvakių liepsne -
lėse visai šalia mūsų.

Čikagos lituanistinėje mokykloje
direktorės Laimos Apanavičienės ir
su manių mokytojų dėka Vėlinės šie -
met – ne tik mūsų mirusiųjų pami nė -
ji mo, bet ir Angelų priartėjimo me  tas.
Prasminga, kad naujai ati da ry toje pa -
ro doje Čiurlionio galerijoje, ku rią ap -
lankyti gali visi mokyklos mo  kiniai,
ro domi dailininkės iš Lie tu vos Sigu -
tės Ach darbų paroda. Iš piešinių į
mus žvelgia Angelai, kurie, Sigutės
žo džiais, ,,Nekaupia ir ne tu ri, bet vi -
sad duoda, iš Jų delnų – šir džių byra
šviesos ir meilės dovanos. Mes Jų ne -
ma tome, bet Jie nepalieka mūsų.” Mo -
kyklos foje galima pasi žiū rėti ir kitą –
antrokų pieštų ornamentuotų lietu-
viškų kryžių parodė lę. Mokytojų pa -
skatinti savo darbelius mokinukai
pie šė pa sižiūrėdami į lietuvių liau -
dies me ni ninkų darbus. Ir mokyklos

ziškai. O kai visi – mokinukai ir jų tė -
veliai su mokytojais – giedojo ,,Ma ri -
ja, Ma rija...” ir kalbėjo maldas, mū sų
sielos tapo iš tiesų pakylėtos. Mū sų
mokyklos pa vyzdys rodo – mes nie ka -
da nebūsime nugalėti: nei kul tū riš kai,
nei fiziškai.  Mes turime ti kė ji mą, mes
turime sa vo kalbą, sa vas tradicijas. 

Tą šeštadienio rytą Forest Lawn
kapinėse, kalnelyje, kur ramybėje il -
si si daug mūsų tėvynainių, širdis ir
tikėjimą atidavę Tėvynei, mokinukai
pasistengė pagerbti kiekvieną lietu-
viš  ką kapą, papuošti jį tautinėmis
vėliavėlėmis bei gėlėmis. Prie dažno
kapo galėjai pastebėti, kaip mokinių
tė veliai dalinasi praeities prisimini-
mais ir mena ten gulintį Tėtį, Mamą,
artimą ar tolimą giminaitį, draugą,
pažįstamą... Tą rytą nė vienas nebuvo
už mirštas mūsų maldose, ir mes vėl
visi buvome susikibę rankomis, sie -

lomis ir maldomis per amžinybės
tolius. Taip pakylėti visi ir grįžome
at   gal į mūsų mokyklą tęsti tos dienos
pamokų. 

Mokinukai ir tėveliai nuo šir džiai
padėkojo mokyklos direkto rei, mo ky -
tojoms, klebonui Tomui už nuo s tabų
tradicijos puoselėjimą. 

Po tradicinio vėliavų pakėlimo
di  rekto rė priminė ir dar vieną ge ru -
mo aki mirką – surinktą higie nos
reik    menų labdarą Lietuvos naš lai -
čiams. Labdara į Lietuvą iškeliaus
net vienuolikoje didelių dėžių. Buvo
pa dėkota visiems, prisidėjusiems
prie šio gerojo darbelio organizavimo
bei įvykdymo. Tokios dienos niekada
ne užsimiršta!

Dauras Dargis – Šv. Kazimiero li -
t uanistinės mokyklos Los Angeles, CA,
istorijos ir geografijos mokytojas.

Gėlės ir eilės išėjusiems.

Vėlinių šv. Mišias Čikagos lituanistinėje mokykloje at na -
šavo mokyklos kapelionas tėvas Antanas Gražulis, SJ.

Čikagos lituanistinės mokyklos antrokų parodėlė, skirta Vėlinėms.
LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotraukos

Mokytoja Žydra Van Der Sluys skaito eiles iškeliavusiems į Amžinybę.                               

DAURAS DARGIS

Kiek atmenu ši diena visada bu -
vo kitokia. Kapinės... Ne ri -
mas... Vil tis... Žvakių šviese -

lės... Vėlinės! Diena, kai mes, gyvieji,
pagerbiame išėjusius Amžinybėn, ir
kai išėję Amžinybėn aplanko mus –
gyvuosius. Kai atsiranda tas, nors ir
trapus, bet tikras ryšys tarp dviejų pa  -
saulių. Įdomi ir keista toji Vė linių die  -
na, viena iš nedaugelio tradicijų, ku -
rios perėjo visus laiko ir kultūri nius

išbandymus, perėjo per visus ti kėjimo
ir mūsų Lietuvos religinius katakliz-
mus. Diena, kuri yra tiesiog neat ski -
ria ma nuo mūsų tautos paveldo gy vas -
ties. Ir kur mes bebūtume, kiek mū sų
bebūtų, bet per Vėlines, nori to ar ne -
nori, mus tiesiog traukia kaž ko kia
jėga aplankyti ir pagerbti miru -
siuosius. Ne išimtis ir mūsų Šv. Ka -
zimiero lituanistinės mokyklos ben-
druomenė Los Angeles. Nuošir dus dė  -
kui mūsų direktorei Marytei New som
už šios atmintinos dienos

pri mi  nimą, kurį tra -
di ciš kai  gra žiai su -
orga ni zuoti pa  dėjo
mū sų nenu ils  tan čios
mo ky  tojos Žyd ra
Van Der Sluys ir
Laima Gajaus kie nė.
Tai po gi dėkui mū sų
mo kyk los sie lo vadi -
nin  kui, parapijos
kle bo nui To mui Ka -
ra  naus kui, ta  rusiam
nuo šir džią, pilną ti -
kė jimo ir vilties kal -
bą kapi nėse. Buvo
nuo sta bu: tą ryšį
tarp gy vųjų ir miru -
siųjų pa saulio ga lė -
jai jaus ti tiesiog fi -

Angelų priartėjimo metas

LLiieettuuvviišškkooss  ttrraaddiicciijjooss    ttoollii
uužž  LLiieettuuvvooss  (Vėlinės)

Jaunieji Los Angeles lietuviukai lankėsi kapinėse.
DDaauurroo  DDaarrggiioo  nuotraukos
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,,Draugo”�knygynėlio�adresas:�4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel.�pasiteiravimui:�773-585-9500

,,Draugo” knygynėlio lentynoje – 2011
m. Lietuvos gyventojų genocido ir re zis ten -
cijos tyrimų centro išleista Eglės Juodvalkės
knyga „Sakalai naktį nemiega”. Tai pir -
mo ji eilėraš čių knyga apie partizanus Lie -
tuvoje. Savo kny goje ji prakalbo ne vien apie
par  tizanus, bet ir apie tuos žmones, kurie
ypač juos palaikė ir jais rūpinosi – apie mo -
tinas, žmonas, se se  ris.

Poezijos rinkinio pradžioje E. Juod -
valkė rašo: ,,Tikros juodos na mi nės duonos
neiš kep si be raugo, o šalies ateities nesu kur -
si be pra eities. Subrandintas raugas duoną
daro pu rią, sočią ir kvapią, o praeitis, skaid -
riai vertinama ir atsargiai maišoma su da -
bartimi, leidžia kreipti ateitį pras mingu ir
tei singu keliu.

Nebranginant svarbių tautos is to rijos įvykių ateitis lieka bergždžia,
taip kaip ir duona be raugo neiškyla ir greitai pelija.”

Kodėl Eglei kilo noras eiliuoti būtent šia tema? ,,Apie partizanus ir iš
knygų, ir iš gyvų pasakojimų ži nojau nuo pat mažens, tačiau esminis užsi -
plies  ki mas įvyko po atkeliavu sios į Čikagą Genocido aukų muzie jaus pa -
rodos, kur tarp visko ekspo nuotos ir nu kankintų partizanų nuot raukos. Tą
parodą peržiūrėjau tris kartus, nu sipirkau parodos ka talogą ir žvelg dama
į partizanų vei dus ėmiau rašy ti. Nemėginau įsikū nyti į partizaną, rašiau
iš savo pačios taško. Vėliau rašy dama nejučia ir susita patin davau su jais,
tarsi įlįs davau į jų kailį...”, – „Respublikos” žurnalistui Rimvydui Stan -
kevičiui šių metų birželį pasakojo Eglė.

Knyga „Sakalai naktį nemiega” iliustruota archyvinėmis nuotrau ko -
mis.

Paruošė L. A.

Knygos�kaina� �–�19�dol.�Kny�gą�galima� įsigyti�paštu,�pri�dedant�9,5�proc.�mokestį,
užsi�sakant�IL�valstijoje.�Persiuntimo�kai�na�–�5�dol.�Per�siun�čiant�daugiau�kny�gų,�už�kiek�-
vie�ną�papildomai�siunčia�mą�knygą�–�2.5�dol.�siuntimo�mokestis.�Prieš�per�kant�pra�šome
paskambinti�admi�nis�tracijai�tel.�773-585-9500.�

Kur 
aistra
veja
aistrą

Čikagos Lyric operos (Lyric Ope ra
of  Chicago) sezonas – trum pes -
nis, nei, tarkim, Metropolitan

Opera New York ar ,,Covent Garden”
Lon done, bet tikrai ne mažiau spal -
vingas: čia ir ro mantiškasis ,,Wer ther”,
ir kone šeks pyriškų aistrų ,,Ri go letto”,
bel canto perliukas ,,Don Pas quale”,
Wagner muzikinis van de ny nas... Tų,
kurie ieško mene stiprių per  gyve -
nimų, mūsų dienų opera ne ap vilia.
Šis žan ras pastaraisiais de šimt  me -
čiais labai pasikeitė ir dabar iš tik -
rųjų atsto vau ja visų menų jungtį.
Ope ra – tai jau ne tik muzika ir bal sai,
bet taip pat įdo mi režisūra, vaidyba,
sce   nografija. Sa vo jausmų gyliu ir ap -
imtimi Opera kaip mag netas trau kia
gabiausius pa saulio režisierius bei
dai lininkus, o garsieji sopranai ir te -
no rai vis la biau at siskleidžia ir kaip
puikūs ak toriai.

Pasaka – ne pasaka, 
komedija – ne komedija 

Šia prasme Lyric sezonas – pui -
kus bendrojo pokyčio atspindys: ne -
truks čia ne tik nuostabios muzikos,
išraiškingiausių balsų, bet ir įtaigios
vaidybos bei išradingų režisūrinių ir
scenografinių sprendimų. Antrus me -
tus Lyric generalinio direktoriaus pa -
reigas einančio Anthony Freud, anks -
čiau vadovavusio Velso nacio na linei
operai (Welsh National Opera), ini -
ciatyva į Čikagos sceną sugrįžta prieš
dešimtmetį matytas nuostabus Ri -
chard Jones pastatymas ,,Hansel and
Gretel”. Už šį spektaklį anglų reži sie -
rius 2000 m. laimėjo garbingą Olivier
premiją. Operą pagal žinomą Brolių
Grimų pasaką sukūrė XIX a. vokiečių
kompo zitorius Engelbert Humper -
dinck, o Jones įvilko ją į juo do humo -
ro ir bufonados rūbą. Ma nau, mėgs -
tantiems dramos teatrą šis kūrinys
turėtų itin patikti. Kaip ir vaikams –
nors nesaldi, labai juokin ga, o vie -
tomis baisi, visgi tai – pasa ka. Šis
,,tor tas su pipiriukais” Lyric sce noje –
nuo gruodžio 7 d. 

Na, o prieš tai – kiti du labai skir -
tingi kūrinai: prancūzų kompozito -
riaus Jules Massenet ,,Werther” (lap -
k ričio 11–26 dienomis) ir Gaetano
Donizetti ,,Don Pasquale” (lapkričio
28 – gruo džio 15 dienomis). Ašarą
spau džiančios poeto meilės kančios
(,,Werther” sukurtas Goethe romano
motyvais, pagrin di nę partiją atlieka
amerikiečių teno ras Mattew Polen za -
ni ir mecosop ra nas iš Prancūzijos
Sophie Koch) ir commedia dell’arte
herojai, pasako jan tys graudžiai juo -
kingą meilės is toriją, kurios moralė –
neįsimylėk jaunos, jei esi senas. ,,Wer -
ther” reži sierius Francisco Ne g rin
pastebėjo, kad nors libreto tek stas yra
ne ma žiau žavin gas nei mu zika, jis

nestato Goethe, jis stato spek taklį, ku -
riame  šią meilės isto ri ją pasakoja per
mu ziką, steng dama sis skaityti ir tarp
eilučių – įkūnyti po tekstę.

Romantinė dra ma ir juokinga bei
graudi šeimyninė drama – ,,Don
Pasquale”. Režisierius Thomas Allen
nenorėjo parodyti Donizetti kūrinio
(beje, tai 64-ta iš 66-ių šio italų kom po -
zitoriaus operų!) kaip paprastos ko -
me dijos. 

Tradicija, nebijanti naujovių

Bet kuri iš šių trijų operų papuoš
jūsų gyvenimą didžiųjų švenčių mė -
ne siais. Beje, gruodžio 2 d. vyks spe -
ciali programa vaikams ,,Pop corn
and Pasquale”. Supažindinkite savo
ma žuosius su nuostabiu operos pa -
sau  liu, padovanokite jiems nepa kar -
tojamą muzikinį nuotykį! Beje, bi lietų
į šį spektaklį likę labai ne daug. 

Na, o po Naujų metų – tikras aist -
rų protrūkis. Sausio-kovo mėne siais –
,,La Boheme”, viena pačių mėgia -
miau sių pasaulyje operų, šįkart net
su dviem žvaigždėmis: puertorikiete
Ana Maria Martinez, dainuosiančia
Mimi sausį – vasarį, ir ruse Anna Ne -
trebko, šią partiją atliksiančia kovo
mė nesio spektakliuose. 

Sausio mėnesį mūsų laukia net
du susitikimai su Renee Fleming – pa -
sauline primadona ir Lyric operos kū -
rybine konsultante. Sausio 24 d. ji kar -
tu su Susan Greham atliks tra di cinį
rečitalį, skirtą atsidėkoti nuola ti -
niams operos lankytojams. O štai sau -
sio 5 d. – netikėtumas! Dainininkė
dalyvaus legendinio komedijos teat ro
,,The Second City” ir Lyric bend ra -
dar biavimo projekte ,,The Second
City Guide to the Opera”. Šmaikš čio -
sios aktorių strėlės nukryps į ope ros
pasaulį – jo tradicijas, žvaigždes ir …
žiūrovus. 

Spektaklio autoriai ma no, kad,
jei gu opera iki šiol buvo paskutinė
jūsų apsilankymo vietų sąraše, šį kart
turėtumėte surizikuoti ir tikrai pakei -
site nuomonę. 

Ir pačiu laiku! Nes po Naujųjų jū -
sų laukia antra, išties puiki sezono
da lis – su jau minėtu Giacomo Pucci -
ni, Richard Wagner (,,Die Meister sin -
ger von Nurnberg” – galingas, di džiu  -
lis kūrinys, reži suotas škoto Da vid
Mc Vicar, bus rodomas nuo va sa rio 8
d.), Giuseppe Verdi (,,Ri go letto” su
dviem Lyric Opera debiu tuo  jan čiais
ba ritonais: lenku Andr zej Dob ber ir
serbu Željko Lučic vyks nuo vasario
25 d.). Na, ir žinoma, ,,grand finale” su

R. Fleming, kuri  specialiai jai pa -
rašytoje operoje pa  gal Tenne ssee Wil -
liams pjesę ,,A St re etcar Na med Desi -
re” (,,Aistrų tram vajus”) at siskleis
visiškai nau jai – kaip nuos ta bi dai ni -
ninkė ir pui ki aktorė. Čia ji kurs pa -
grindinį Blan che DuBois vaid menį.

Na, o pasibaigus sezonui, gegu žės
mėnesį Civic Opera House – šie pui -
kūs art nouveau ir art deco sti liaus
rūmai 20 N. Wacker Dr. – užleis sceną
kiek lengvesniam žanrui – miu ziklui.
Richard Rodgers ir Oscar Hammer -
stein ,,Oklahoma!” dauge liui iš tik -
rųjų galėtų tapti malonia pirmąja pa -
žintimi su Lyric Opera.

Teatro internetinė svetainė:
www.lyricopera.org, bilietų kasos
tel. 312-332-2244, trump. 5600.

RAMUNĖ LAPAS

Romantinė dra ma ir juokinga bei graudi šeimyninė drama – ,,Don Pasquale”.  Režisierius Thomas Allen.

Richard Jones pastatymas ,,Hansel and
Gretel”.                     OOrrggaanniizzaattoorriiųų nuotr.
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Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@hotmail.com

Be cukraus, galima sakyti, išvis jokio saldu -
myno nepagaminsi. Jo de dama visur – į
pasaldus, pyragus, šalt pyragius, pyragai -

čius ir kitokius kepinius, ledus, šaltamutes (šerbe-
tus) ir cukraus tirštalą. Pastarojo klampumas pri -
klauso nuo to, kiek ir kaip jis buvo kaitintas: kuo
ugnis karštesnė, tuo jis tirštesnis ir klampesnis.
Jam virti reikalingas puodas itin storu dugnu,
ilga, tvirta rankena ir budri akis.

Patarimai

Verdant cukraus tirštalus būtina turėti cuk -
raus termometrą. Jį stebint ir žinant tikslų vieno
ar kito gaminio virimo temperatūrą, galima iš -
vengti pra žū  tingų klaidų. Iš akies išvirti cukraus
gaminius – beveik atsitiktinumo da lykas. 

Cukrus, gliukozės tirpalas ar ba vanduo pasve-
riami, supilami į puo dą ir gerai išmaišomi. Ant
puo do šonų susidarantys cukraus grūdeliai nu -
braukiami mažu drėgnu šepetėliu – kad nesviltų,
kol gaminys baigs vir ti. Cukraus saldalus bei tirš-
talus geriau virti ant smarkios ugnies, todėl reikia
atidžiai stebėti, kad jie nepri sviltų nei prie dugno,
nei prie šonų. Termometrą stebėkite vos užvirinę
saldalą. Prieš naudojant jį būtina pa laikyti karš-
tame vandenyje, kad vira le nesprogtų. Šalia reikia
turėti du benį su vandeniu ir ledokšniais – kad ga -
li ma būtų virimą sustabdyti tiks liai tada, kai to
reikia (tuomet puodą su cukraus viralu reiks be -
mat įsta tyti į ledinį vandenį).

Aukštesnėje tempera tūroje cukrus svyla, todėl
labiau jo kaitinti negalima.

Verdant cukraus tirš talus pravartu išsyk įpilti
gliuko zės – tada viralas nesidrumsčia, nesi cuk -
ruoja pakraščiais, nesušoka gur vuoliais. Gliu -
kozės tirpalas negadina viralo skonio.

Saldalas (La nappe)

Virimo temperatūra – 213 F. Pasidaro nuo pat
virimo pradžios. Puodo dugnas ir sienelės pasi-
dengia burbuliu kais. Saldalas naudojamas pyra -
gams bei vy nio tiniams įmirkyti, vaisių užpilams,
uo gienėms.

Tirštalas (Le lisse)

Virimo temperatūra – 215 F. Pasidaro praėjus
minutei kitai nuo virimo pra džios. Ant puodo
sienelių ir dugno burbuliukų mažiau. Naudojamas
py ra gams bei vyniotiniams įmirkyti, vaisių užpi -
lams, migdoliniams kepi niams.

Cukraus gijos (Le filet)

Virimo temperatūra – 220 F. Pasidaro, kai pila-
mas šaukštu viralas tįsta gijomis. Naudojamos kai
kurioms uogienėms, šerbetams, sviestiniams įda -
rams, traš kiam paviršėliui.

Burbulainis (Le soufflé)

Virimo temperatūra – 230 F. Kartą kitą pa -
nardinus kiaurasamtį, pasidaro daug burbuliukų.
Naudojama kai ku rioms vaisių ir uogų trauk -
tinėms, cuk ruje virtiems kastainiams bei vai -
siams.

Minkšti cukraus riešutukai (Petit boulé)

Virimo temperatūra – 235 F. Padaromi šaukštu
įpylus truputį viralo į itin šaltą vandenį. Tuomet
iš ataušusių gumulų tarp delnų galima sukočioti
dailių rutuliukų – tik kad jie greitai išsi leidžia.
Naudojami nugai, cuk rainiams, cukraus triauš -
kučiams bei drebučiams gaminti.

Cukraus luženos (La grande casse)

Virimo temperatūra – 300 F. Padaromos įpylus
viralo į itin šaltą vandenį su ledais ir sustingusį

Cukraus viralai

Naujos paskautininkės Birutė Vilutienė ir Erika Brooks.

Akademinio skautų sąjūdžio įsteigimo 
iškilmingas minėjimas
Atkelta iš 6 psl.

,,stiklą” su laužius pirštais (būna šiek tiek gelsvo
atspalvio). Naudojamos ledinukams (angl. berlin-
gots), čiulpinukams (angl. lollipops), kietiems
cukrinukams gaminti.

Šviesus cukraus luobas (Caramel clair)

Virimo temperatūra – 320 F. Padaromas įpylus
viralo į itin šaltą vandenį, o pas kui perkėlus į
baltą lėkštę (būna gražios gelsvos spalvos). Nau -
dojamas padaryti traškų luobą bandelėms, nu -
goms, sal diems kiaušinių bei grie tinėlių plak-
tainiams, ledams.

Tamsus cukraus luobas (Caramel foncé)

Virimo temperatūra – 340 F. Padaromas įpylus
viralo į itin šaltą vandenį, o pas kui perkėlus į
baltą lėkštę (būna gražios rudos spalvos). Nau -
dojamas padaryti traškų luobą, bandelėms, nu -
goms, sal diems kiaušinių bei grie tinėlės plaktai -
niams, ledams, spal vin ti užpilams. 

Avietiniai čiulpinukai

Paruoškite aviečių sulčių. Puode lyje sutrin -
kite apie 1 sv aviečių, už virinkite ir pertrinkite per
smulkų sietą. Supilkite į puodą su storu dug nu
kartu su dviem puodeliais smulkaus cukraus,  3
3/4 vandens, 1 šaukštu gliukozės tirpalo. (Panašiai
galima paruošti saldainius iš juodųjų serbentų,
braškių.)

Mišinį užkaiskite ant vidutinės ugnies ir, nuo-
lat maišydami, kaitinki te, kol cukrus visiškai
ištirps. Drėgnu šepetėliu vis nubraukite cukraus
kristalėlius, prikibusius prie vidinių puodo šonų.

Rudasis cukrus, kvapnus medus, levandos, čiob -
relis suteiktų saldainiams savito, nepakartojamo
kvapo.

 Viralui užvirus, įmerkite termo metrą ir
atidžiai stebėkite. Viralui su šilus iki 320 F, puodą
tučtuojau nu kaiskite ir įstatykite į indą su šaltu
vandeniu ir ledukais. Ištepkite aliejumi marmuro
stalviršį arba lentą. Šaukš tu liekite ant jo norimo
dydžio pūpsnius.

Kol cukrus nespėjo sustingti, įbes kite į kiek -
vieną pūpsnį po pa ga liuką ir palikite ataušti.
Paskui meta line mentele nukrapštykite nuo ak me -
ninio paviršiaus, paėmę už pa ga liuko įvyniokite į
plėveles arba spal voto nešlampančio popie riaus
skiauteles. 

Paruošta pagal knygą ,,1000 paslapčių receptai’’

gražių gėlių ir padainavo dainą, primindamos ne -
palikti lietuviškos veiklos. Korporantai, atsi dėko -
dami se sėms, kiekvienai įteikė žydinčių gė lių ir
pa dainavo dainą „Ar aš tau, se se, nesakiau.” Pa -
dai navus keletą skau tiškų dai nų buvo pa dė kota
valdybos nariams už jų pasiau kojantį dar bą valdy-
bose.

Nuoširdi padėka įtei kiant didžiulę žydinčių
gė  lių puokš tę buvo išreikšta dr. skaut. fil. Vilijai
Ke re lytei už įdėtą darbą ruošiant šį suė jimą ir už

perėmimą vadovauti Fi listerių sky riui, mirus jos
mamai vs. fil. Jo lan dai.

Numatytai programai baigian tis, s. fil. E.
Brooks buvo pakviesta su kalbėti maldą prieš valgį
ir papra šyti Dievo palaimos tolimesnei aka de mi -
nei veiklai. Meninę programą atliko muzikas Al gi -
mantas Barniš kis, talkinant žmonai.

Valdybos pirmininkė, s. fil. A. Sa kalaitė pa dė -
ko jo visiems at vy kusiems į šią iškilmingą su eigą
ir da lyvavimą pokylyje.



10 2012�LAPKRIČIO�15, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

LLIIEETTUUVVOOSS  IIRR  PPAASSAAUULLIIOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

Rusija išplėtė valstybės išdavystės sąvoką

Už Nobelio taikos premiją gautus pinigus skirs vaikams

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

JAV skirs pinigų humanitarinei pagalbai Sirijoje

BBC mini 90-metį

Šiemet iš Latvijos išvyko 20,000 žmonių

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė pa-
tvirtino Lituanistikos mokslinių ty-
rimų plėtros 2012–2020 metais kryp-
tis. Dokumente išskiriama per 20
svarbiausių lituanistikos mokslinių
tyrimų temų. Tarp jų – ne tik tradici-
niai paveldo tyrimai, bet ir itin svar-
būs šiuolaikiniai iššūkiai, tokie kaip
dabartinės lietuvių kalbos ir kalbi-

nės sąmonės kaita, globalizacijos ir
Europos integracijos poveikis Lietu-
vai, naujausių laikų Lietuvos poli-
tinės ir teisinės sistemos kaita, mig-
racija ir diaspora, vizualiosios kul-
tūros plėtra. Lituanistikos plėtros
kryptys sudarytos pagal ekspertų
darbo grupės pasiūlymus dėl litua-
nistikos plėtros gairių. 

Vilnius (BNS) – Prieš ketverius
metus, 2008 metų lapkričio 17 d., pra-
dėjęs savo veiklą 2008-–2012 metų Sei-
mas baigė kadenciją. Susirinkę į pas-
kutinį plenarinį posėdį, kuriam pir-
mininkavo Seimo pirmininkė Irena
Degutienė, įvairių frakcijų atstovai
sakė atsisveikinimo kalbas, linkėjo
visiems sėkmės, dėkojo už bendrą
darbą. 15-osios Vyriausybės vardu
kalbėjęs premjeras Andrius Kubilius
nueinantį į istoriją Seimą pavadino
,,krizės įveikimo Seimu”.

Dėkodamas už darbą Seimo pir-
mininkei I. Degutienei Vyriausybės
vadovas įteikė jai specialią padėkos
žvaigždę. Opozicijos vardu parlamen-
taras Vytautas Gapšys, dėkodamas
Seimo vadovei, pažymėjo, kad I. De-
gutienė labai aukštai iškėlė Seimo
vadovų kartelę. Buvo pagerbti su Sei-
mu atsisveikinantys Kovo 11-osios
Akto signatarai.

Lietuvos prezidentė naujai iš-
rinktą Seimą į pirmąjį posėdį kviečia
lapkričio 16 dieną.

2008–2012 m. Seimas baigė kadenciją

Vilnius (ELTA) – Biržų-Kupiškio
vienmandatėje rinkimų apygardoje
bus rengiami nauji rinkimai į Seimą
– taip nusprendė persigalvojęs Sei-
mas. Jis nutarė pripažinti 2012 m.
spalio 14 d. Seimo rinkimų Biržų -
Kupiškio vienmandatėje rinkimų
apygardoje Nr. 48 rezultatus negalio-
jančiais ir Seimo narys šioje apygar-
doje nėra išrinktas.

Konstitucinio Teismo išvadoje
teigiama, kad vienmandatėje Biržų-

Kupiškio apygardoje padaryti pažei-
dimai prieštarauja Seimo rinkimų įs-
tatymui. Čia rinkimus laimėjo so-
cialdemokratas Aleksandras Zelti-
nis, aplenkęs ,,darbietį” Ritą Vaigi-
ną. Tačiau pirmame rate skirtumas
tarp pirmą vietą užėmusio kandidato
ir trečią vietą užėmusios kandidatės
buvo vos 29 balsai, o vienos apylinkės
komisijos nariai patys rezultatų su-
skaičiuoti nesugebėjo – tai už juos pa-
darė apygardos rinkimų komisija.

Ukrainos universitete atidengta 
atminimo lenta Maironiui

Washington, DC (BNS) – JAV
paskelbė, kad nukentėjusiems per Si-
rijos pilietinį karą skirs humanitari-
nės pagalbos už 30 mln. JAV dol., ir
pareiškė, kad opozicijos koalicijos
sukūrimas yra svarbus žingsnis, pa-
dėsiantis Washington geriau paskirs-
tyti humanitarinę pagalbą.

JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton apie tai pranešė Australijoje
po susitikimo su Australijos užsienio
reikalų ministru Bob Carr, gynybos
ministru Stephen Smith ir JAV gyny-

bos sekretoriumi Leon Panetta.
Nors JAV ir vertina Sirijos opo-

zicijos koalicijos svarbą, kol kas jos
iki galo nepripažino. JAV nori pama-
tyti, ar Nacionalinė koalicija sugebės
daryti įtaką įvykiams Sirijoje. H.
Clinton sakė, kad už papildomus 30
mln. dol. bus tiekiamas maistas žmo-
nėms Sirijoje ir pabėgėliams Turki-
joje, Jordanijoje, Libane ir Irake. JAV
per Sirijos krizę nukentėjusiems
žmonėms iš viso jau skyrė beveik 200
mln. dolerių. 

Gaza (BNS) – Palestiniečių isla-
mistų judėjimas ,,Hamas” pranešė,
kad per Izraelio antskrydį buvo nu-
kautas karinių operacijų vadas. Iz-
raelio teigimu, pajėgos taikėsi į Ah-
med al-Jabari dėl dešimtmetį trun-
kančios teroristinės veiklos. Jis yra
aukščiausias ,,Hamas” pareigūnas,
nukautas per prieš ketverius metus
prasidėjusį Gazos puolimą.

Izraelio žvalgybos agentūros
,,Shin Bet” pranešime rašoma: ,,A. al-
Jabari buvo atsakingas už finansavi-
mą ir vadovavimą karinėms operaci-
joms ir išpuoliams, nukreiptiems
prieš Izraelį. Jo pašalinimas yra ži-
nutė ‘Hamas’ pareigūnams Gazoje –
jeigu jie tęs teroristinius veiksmus
prieš Izraelį, nukentės.” 

Nustatytos lituanistikos plėtros kryptys

Lenkijoje atidarytas Lietuvos garbės konsulatas

Biržų-Kupiškio vienmandatėje rinkimų
apygardoje bus rengiami nauji rinkimai

Žuvo ,,Hamas” karinių operacijų vadas

Ryga (BNS) – Šiemet iš Latvijos
jau išvyko daugiau kaip 20,000 žmo-
nių, tačiau palaipsniui stiprėja ir
emigrantų grįžimo tendencija, sako
Užsienio reikalų ministerijos amba-
sadorius ypatingiems pavedimams
diasporos reikalais Rolandas Lapu-
kė. Jo nuomone, žmonės į Latviją
pradeda grįžti palaipsniui gerėjant
jos ekonominei padėčiai ir stringant
ekonomikos augimui Vakarų Euro-
poje, kur mažėja darbo vietų.

Kalbėdamas apie kai kurių emi-
grantų sprendimo grįžti į Latviją
priežastis, R. Lapukė paminėjo socia-

liniuose tinkluose atliktą apklausą,
kurios metu jos dalyviai svarbiausio-
mis grįžimo į tėvynę priežastimis nu-
rodė šeimą ir draugus, taip pat – savo
namus. Kai kuriuos emigrantus par-
vilioja ir naujos darbo galimybės Lat-
vijoje. Kaip rodo bendri stebėjimai,
maždaug 20 proc. visų emigrantų ga-
liausiai grįžta į savo gimtąją šalį.

R. Lapukė kalbėjo, kad tie žmo-
nės, kurie turi darbą, šeimas ir drau-
gus užsienio valstybėse, rečiausiai
nusprendžia sugrįžti į Latviją. To-
kiais atvejais, pasak jo, vienintelis
argumentas yra socialiniai dalykai.

Vilnius (URM info) – Lenkijos
mieste Olštyne atidarytas Lietuvos
garbės konsulatas, kuriam vadovau-
ja garbės konsulė Urszula Lech. Ati-
darymo renginyje dalyvavęs užsienio
reikalų viceministras Evaldas Igna-
tavičius pažymėjo, kad Varmijos-Mo-
zūrų regionas yra istoriškai itin

svarbus Lietuvai, nes „Rytprūsiuose
nuo seno gyveno ir lenkai, ir lietu-
viai, ir mozūrai, ir lietuvininkai”.

Pasak viceministro, Olštynas
yra labai svarbus kultūros, švietimo
ir turizmo centras, puoselėjantis ge-
ros kaimynystės tradicijas.

Vilnius (ELTA) – Kijevo nacio-
nalinio Taras Ševčenka universiteto
Filologijos institute atidengta atmi-
nimo lenta lietuvių tautinio atgimi-
mo šaukliui, iškiliam romantizmo
poetui Jonui Mačiuliui-Maironiui.
Lietuvos ambasada Ukrainoje suren-
gė iškilmingą minėjimą, skirtą poeto
150-osioms gimimo metinėms.

Leono Pivoriūno sukurtą atmini-
mo lentą lietuvių ir ukrainiečių kal-
bomis ant Filologijos instituto pasta-

to atidengė Lietuvos ambasadorius
Ukrainoje Petras Vaitiekūnas ir Ta-
ras Ševčenka universiteto rektorius
Leonid Guberskij. Ambasadorius pa-
žymėjo, kad tuo metu Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės istorijos ty-
rimų centru buvęs Kijevo universite-
tas 1883–1884 m. čia studijavusiam
Maironiui tapo puikia atspirtimi sa-
vo kūrybą grindžiant Lietuvos istori-
ja ir tautine savimone.

Londonas (BBC) – BBC mini
savo pačios pirmosios transliacijos
90-metį, bet šią sukaktį temdo abe-
jonės dėl jos ateities ir skandalų, su-
sijusių su pranešimais apie vaikų ly-
tinį išnaudojimą. ,,British Broadcas-
ting Company” atsirado 1922 m. lap-
kričio 14 d. – su radijo naujienų biu-
leteniu. Tačiau po 90 metų BBC, kuri
dabar yra didžiausias transliuotojas
pasaulyje, išgyvena vieną rimčiausių
per visą savo istoriją krizių ir sten-
giasi apginti savo gerą vardą bei ją
palaikantį valstybės finansavimą.

Lapkričio 10 d. vos po 54 dienų
darbo atsistatydino BBC generalinis
direktorius George Entwistle, o ben-
drovė pradėjo virtinę tyrimų dėl
skandalų ir ėmė ieškoti naujo vado-

vo. Skandalų mastas atspindi tą laip-
snį, kuriuo BBC, Didžiojoje Britani-
joje kartais pavadinama ,,Tetule”,
per pastaruosius 90 metų tapo šalies
gyvenimo dalimi.  BBC, kuri pagal
karališkąją privilegiją yra finansuo-
jama iš valstybės biudžeto, dabar dir-
ba beveik 23,000 darbuotojų, jos žiūro-
vų visame pasaulyje yra apie 239 mln.

Briuselis (BNS) – Europos Są-
junga (ES) šiais metais už Nobelio
taikos premiją gautus beveik milijo-
ną eurų skirs nuo karų ir konfliktų
nukentėjusiems vaikams. Nobelio
komitetas ES apdovanojo už tai, kad
per daugiau nei šešis dešimtmečius į
Antrojo pasaulinio karo suskaldytą

žemyną atnešė taiką. Šiais metais už
Nobelio taikos premiją skirta apie
930,000 eurų grynais.

ES paskelbė piešimo konkursą,
kuriame gali dalyvauti asmenys nuo
8 iki 24 metų. Keturi laimėtojai bus
pakviesti į Nobelio taikos premijos
teikimo iškilmes. 

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Vladimir Putin pasirašė įsta-
tymą, kuris išplėtė valstybės išdavys-
tės sąvoką, atverdamas kelią apkal-
tinti bet kurį pilietį, palaikantį ry-
šius su užsieniečiais, nors buvo žadė-

ta šį teisės aktą peržiūrėti atidžiau.
Įstatymas, numatantis atsakomybę
asmenims, atstovaujantiems užsie-
nio organizacijoms ir valstybėms,
jau įsigaliojo.

EELLTTAA nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S
New York valstijos gubernato-

rius Andrew Cuomo tikisi gauti 30
mlrd. dol. federalinę paramą valsti-
jos infrastruktūrai atstatyti ir nuos-
toliams dėl viesulo ,,Sandy” padeng-
ti. Gubernatoriaus padėjėjų vertini-
mu, valstijai prireiks didžiulių sumų
kelių, tiltų, tunelių ir metropoliteno
atstatymui ir remontui. Didelė dalis
išlaidų teks valstijos gyventojų būs-
tams atstatyti, taip pat paskoloms, iš-
duodamoms verslovėms, smarkiai
nukentėjusioms nuo viesulo. Pasak
gubernatoriaus, vien sugriovimai
New York valstijoje kainuos 33 mlrd.
dol. Bendri nuostoliai, patirti visoje
rytinėje pakrantėje, vertinami 50
mlrd. JAV dolerių.  

***
JAV New Jersey valstijos proku-

ratūra pateikė teismui ieškinius
prieš septynių degalinių ir viešbučių
savininkus, padidinusius kainas po
viesulo ,,Sandy”. Verslininkai kalti-
nami padidinę prekių ir paslaugų
kainas 11–59 proc. Pagal New Jersey
valstijos įstatymus, gamtos nelaimių
aplinkybėmis draudžiama didinti
kainas daugiau nei 10 proc.

***
Dujotiekio „Pietų srautas” staty-

ba prasidės 2012 m. gruodžio 7 d. –
apie tai pranešė „Gazprom” vadovai,
pasirašę investicinį sprendimą su
Slovėnijos bendrove „Plinovodi”.
„Pietų srautas”, kurio statybos tiks-
las – sumažinti Rusijos priklausomy-
bę nuo kuro tranzito per Ukrainos te-
ritoriją, bus tiesiamas Juodosios jū-
ros dugnu iš Rusijos į Bulgariją, o vė-
liau bus padalytas į dvi atšakas. Vie-
na jų drieksis per Graikiją į Italijos
pietus, o kita – per Serbiją ir Vengriją
į Austriją. Iki šiol „Gazprom” pasira-
šė sutartis dėl sausumos dalies staty-
bos su visomis suinteresuotomis šali-
mis (Vengrija, Slovėnija ir Serbija),
išskyrus Bulgariją.

***
Interneto milžinės „Google” pa-

jamos iš reklamos per pirmąjį pus-
metį siekė 20,8 mlrd. JAV dol. – dau-
giau nei visos JAV spausdintinės ži-
niasklaidos per tokį pat laikotarpį.
Tuo tarpu ,,Statista” savo ataskaitoje
pripažino, kad toks palyginimas yra
nesąžiningas, nes, priešingai nei JAV
žiniasklaida, ,,Google” veiklą vykdo
tarptautiniu lygmeniu.

Aviacijos srities specialistai abe-
joja, ar paskelbtas Skandinavijos oro
linijų bendrovės ,,Scandinavian Air-
lines” (SAS) gelbėjimo planas išgel-
bės įmonę. Kai kurie žinovai netgi
pranašauja, kad per metus bendrovės
nebeliks. SAS paskelbė planuojanti 3
mlrd. kronų apkarpyti išlaidas, o tai
padaryti mažinant atlyginimus, in-
vesticijas ir atleidžiant apie 6,000 dar-
buotojų. SAS vadovas Rickard Gus-
tafson teigė, jog tai paskutinis SAS
bandymas išvengti bankroto.

***
Bendrovės ,,Apple Store” anali-

tikai suskaičiavo, kaip veiksmingai
mažmeniniai prekybos tinklai pa-
naudoja savo parduotuvių erdvę. Pa-
aiškėjo, kad ,,Apple” pajamos atskai-
tomuoju laikotarpiu siekė kiek dau-
giau nei 6,000 dol. vienai kvadratinei
pėdai. ,,iPad” gamintoja dideliu ato-
trūkiu aplenkė juvelyrikos tinklą
,,Tiffany&Co” ir drabužių pardavėją
,,Lululemon Athletica”. Pirmą pen-
ketuką vainikuoja prabangos prekių
parduotuvės ,,Coach” ir dizainerio
Michael Kors mažmeninis tinklas
,,Michael Kors”. Šiuo metu ,,Apple”
valdo apie 390 parduotuvių, kuriose
dirba 72,800 žmonių. Praėjusiais me-
tais ,,Apple Store” pajamos siekė 51,5
mln. dol.

***
Ilgą laiką įtakingi mokslo žurna-

lai rinkoje užėmė vyraujančias vie-
tas, tačiau atėjus interneto laikams,
jų įtaka pamažu menksta. Vis dau-
giau ir daugiau tyrimų rezultatų yra
prieinami nemokamai. Iš to išlošia
informacinė visuomenė. Pastarai-
siais metais mokslininkai vis rečiau
cituoja darbus, pasirodančius labai
aukšto lygio leidiniuose. Tai menki-
na jų įtaką. Pasitelkus internetinę
paiešką, dabar kur kas paprasčiau
susirasti straipsnius mažesniuose
moksliniuose žurnaluose.

***
Tarptautinis prekybos ginčas dėl

bananų, prasidėjęs prieš du dešimt-
mečius, pagaliau išspręstas. ES ir de-
šimt Lotynų Amerikos šalių pasirašė
susitarimą, kuriuo oficialiai nutrau-
kiamos aštuonios atskiros Pasaulio
prekybos organizacijos (PPO) bylos.
Šis oficialus susitarimas priimtas po
2009 m. ES sutikimo laipsniškai ma-
žinti mokesčius bananams iš Lotynų
Amerikos šalių. Lotynų Amerikos
bananų eksportuotojai ilgai protesta-
vo prieš ES mokesčius, sukurtus
apsaugoti mažus augintojus buvu-
siose Europos kolonijose Afrikoje ir
Karibuose. 

***
Turite vieną kitą atliekamą mili-

joną dolerių ir trokštate gyventi JAV
prezidento Barack Obama kaimynys-
tėje? – Jūsų noras gali išsipildyti. Či-
kagoje šiuo metu parduodamas tuš-
čias sklypas šalia B. Obama šeimos
namo. Nors skelbimas apie parduoda-
mą sklypą nebuvo oficialiai paviešin-
tas, tikimasi gauti 899,000 dol. už
kampinį sklypą 5050 South Green-
wood Avenue, kurį jie įsigijo 2008 m.
už 675,000 dolerių.

Europos Sąjungai (ES) pirmi-
ninkaujantis Kipras artimiausių 7
metų bendrijos biudžetą siūlo mažin-
ti mažiausiai 5 proc., arba 50 mlrd.
eurų. Pagal jį, labiausiai lėšos būtų
apkarpytos struktūriniams fondams,
šiek tiek mažiau – žemės ūkiui. Tai
bloga žinia Lietuvai, kur dauguma
infrastruktūros, aplinkosaugos ir so-
cialinių projektų vykdomi iš europi-
nių pinigų. Lietuvai pernai iš ES biu-
džeto buvo skirta 1.652,000 eurų.  Lie-
tuvos ir Latvijos prezidentai sutarė
derybose dėl septynmečio ES biudže-
to vieningai siekti, kad skirstant ES
paramą Baltijos valstybių interesai
nenukentėtų.  

***

Washington, DC (JAV) gyvenantis
ir visame pasaulyje aktyviai koncer-
tuojantis pianistas Edvinas Minkšti-
mas ves praktinius verslumo ugdy-
mo seminarus lietuvių meninin-
kams ir meno specialybių studen-
tams. E. Minkštimas laikomas vienu
iškiliausių jaunosios kartos pianistų
Europoje. Jis yra pasaulinio garso
Juilliard konservatorijos absolven-
tas ir devynių tarptautinių konkursų
laureatas, sukaupęs daugiametę fes-
tivalių organizavimo ir lėšų rinkimo
labdaringais tikslais patirtį. Šiuo
metu E. Minkštimas gyvena ir kuria
Washington, kur vadovauja savo ver-
slo konsultacijų bendrovei ir kuruo-
ja tarptautinį muzikos festivalį ,,Em-
bassy Series”. E. Minkštimo semina-
rai užbaigs US-LT ALUMNI asociaci-
jos ir JAV ambasados Vilniuje vykdo-
mą programą C-YES! 

***
Baltijos šalių darbo rinkos tyrimo

duomenimis, 2013 m. darbuotojų pa-
klausa Baltijos šalyse išliks tokia pat di-
delė, kaip ir šiemet. Viltingiausiai ir
ambicingiausiai nusiteikę Lietuvos
darbdaviai, konservatyviausiai – Esti-
jos, tačiau visose trijose Baltijos šalyse
tyrimo rodikliai yra panašūs ir labai
artimi pernai atlikto tyrimo rezul-
tatams. Daugiau nei 60 proc. Lietuvos
darbdavių per ateinančius 6 mėn. pla-
nuoja samdyti naujų darbuotojų. Ati-
tinkamai Estijoje – 40 proc. ir 50 proc. –
Latvijoje. Tik maža dalis – 4 proc. darb-
davių 2013 m. planuoja atleisti bent ke-
lis darbuotojus. Tuo tarpu tik 13 proc.
darbdavių Estijoje, 31 proc. Latvijoje ir
37 proc. Lietuvos įmonių 2013 m. ketina
didinti savo darbuotojams atlyginimus. 

***
Bendrovė „SG dujos Auto” Pabra-

dėje pradėjo vandenilinių degalų eks-
perimentinių tyrimų laboratorijos sta-
tybą. Planuoj-ma, kad investavus 7,6
mln. Lt, mokslininkams padedant, bus
sudėliota metodika, kaip transporto

priemonėse panaudoti vandenilio ir
gamtinių dujų mišinį hidrometaną.
Projektas įgyvendinamas kartu su
moksliniais bendradarbiais, partne-
riais – Lietuvos energetikos institutu ir
Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetu. Vienas iš planuojamų vykdyti
tyrimų uždavinių – pasiekti, kad hid-o-
metano naudojimas būtų pigesnis už
benzino ar dyzelino. 

***
Didžiausia Skandinavijoje elektro-

ninės gamybos paslaugų įmonė, norve-
gų bendrovė „Kitron” plečia savo ga-
myklą Kaune, kur investuos 20,5 mln.
litų. Bendrovė numato padidinti savo
įmonės Lietuvoje gamybinį pajėgumą,
sukurti 60 naujų darbo vietų ir taip pa-
didinti įmonės apyvartą apie 40 proc.
„Kitron” Kaune jau gamina greitaeigių
traukinių, elektrinių žoliapjovių valdy-
mo įrangą, plokštes ultragarsiniams
echoskopijos aparatams, jūros dugno
tyrimams skirtą mokslinę įrangą, mo-
biliuosius kraujo tyrimo prietaisus,
elektroninius automatinius skaitiklius
ir kitą elektroninę įrangą.

***
Kas penktas 50–69 metų amžiaus

senatvės pensijos gavėjas Lietuvoje išė-
jo į pensiją nesulaukęs pensinio am-
žiaus, rodo Statistikos departamento at-
liktas tyrimas. Šio amžiaus senatvės
pensiją gaunantys vyrai kiek dažniau
nei moterys nurodė išėję į pensiją nesu-
laukę pensinio amžiaus. Kone trečdalis
gaunančių senatvės pensiją ar turinčių
teisę į ją teigė, kad gaudami senatvės
pensiją toliau tęs darbinę veiklą ar
ieškos darbo, iš jų net 84,6 proc. – dėl fi-
nansinių priežasčių.

***

Klaipėdos simboliu vadinama bar-
kentina ,,Meridianas” išplukdyta į re-
monto vietą. Bus sutvarkytas ,,Meri-
diano” korpusas, iki kitų metų vasaros
laivas turėtų grįžti į įprastą vietą. Tuo-
met prasidės vidaus remonto ir kiti
darbai, o klaipėdiečiams ir miesto sve-
čiams trapas į jį bus atidarytas 2014 m.
pavasarį, teigė naujieji laivo labdaros ir
paramos fondo valdytojai verslininkai
Aidas Kaveckis ir Aloyzas Kuzmarskis.
Iki to laiko laive bus įrengta istorinė pa-
žintinė paroda ir restoranas. 

***
Parlamentaro mandatą su Lie-

tuvos Respublikos liberalų sąjūdžiu
laimėjęs Klaipėdos uosto direkcijos
generalinis direktorius Eugenijus
Gentvilas palieka pareigas ir renkasi
darbą Seime. Ruošiant puslapį naudotasi informacija iš BNS, ELTA, Delfi.lt.
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Vydūno jaunimo fondas šių metų lapkričio 4
d. iškilmingai šventė savo veiklos 60 metų
sukakties paminė ji mą. Į renginio programą

buvo įtrauktas ir mano prieš metus išleistos kny-
gos „Iš kelionių užrašų” pristatymas. Šir dingai
dėkoju už suteiktą progą šios šventės metu
padėkoti Vydūno fondo tarybai ir valdybai už
tiražo papil dy tą išleidimą, papasakojant, kodėl ir
kaip ši knyga atsirado.

Po daugelio metų savanoriško darbo su Ame -
rikos pedagogų talka Lietuvos švietimui organi-
zacija (A.P.P.L.E.) tai buvo dar viena dovana Lie -
tuvai ir jos jaunimui. Knyga, kurią, nė trupučio
nepažeisdamas autorės stiliaus, redagavo žurnalis-
tas Algis Vaš kevičius, 2011 m. lapkričio mėnesio
pabaigoje išleido Marijampolės leidykla „Piko
valanda”. 

Kadangi Lietuvos prezi-
dentė tų metų šv. Kalėdas
paskelbė „knygų kalėdomis”,
pasiūlius leidyklos di rek to -
riui, knygos buvo nugaben-
tos į Vilnių, iš kur jos iškelia-
vo į daugelį Lietuvos biblio -
tekų.

Štai keletas atgarsių iš
Lie tuvos apie knygą „Iš
kelionių užrašų”: 

Pri statydamas geriau-
sias 2011 metais išleistas kny-
gas, ,,Piko valanda” direkto-
rius Arūnas Reinikis plačiai
api būdino, demonstravo Jūsų knygą ,,Iš kelionių
užrašų”. Malonu ir džiugu bu vo klausytis knygos
aukšto įverti nimo.

Nuostabi knyga – labai gražiai, skoningai iš -
leista, puikios nuotrau kos! Turinys labai įdomus,
sklandus pasakojimas. Su tokia knyga galėtu mėte
dalyvauti ,,Knygų mugėje”, kuri šiuo metu vyksta
Vilniuje.

Labai mėgstu skaityti kelionių įspūdžius, esu
nuolatinė ir lietuviško žurnalo ,,Kelionės ir pramo-
gos” skai tytoja. Taip mintimis aplankau daug
nuostabių žemės kampelių, prisise miu idėjų savo
kelionėm ar svajonėm, susipažįstu ir susižaviu
pačiom ke liau tojų asmenybėm. Tačiau Jūsų kny ga
pirmiausia mane nustebino ne kelionių aprašy-
mais, kurie, be abejo nės, įdomūs. Didžiausią įspūdį
paliko visai kas kita... Kaip Jūs, tokia ma žytė
išvykusi iš Lietuvos, taip giliai, taip jautriai mylite
ir jaučiate Lietu vą. Mačiusi įspūdingiausias Žemės
vie tas, pribloškiančius gamtos stebuklus, Jūs suge-
bate įžvelgti ir įsijausti į ramų, melancholinį
Tėvynės gro žį... Labai sugraudino ir nudžiugino

paskutinė knygos pastraipa apie
Dzūkiją... Ačiū Jums ne tik už
beskaitant aplankytas šalis, bet
ir už Tėvy nės meilės pamoką...

Iš Vilniaus rašo Eglė Čes-
nakavi čiūtė, „Misija Sibiras –
’12’’ dalyvė, ku rios dienoraštis
šiuo metu spaus di namas „Drau  -
ge”:

Noriu atsiųsti nuo trauką,
kurią padariau vakar biblio -
tekoj – ten parodinių ir naujau -
sių knygų lentynoje puikuojasi
jūsiškė.

Knygą „Iš kelionių užrašų”
savo straipsniuose mūsų išeivi-
jos spaudoje gražiai įvertino
žurnalistas Algis Vaškevi čius
ir „Skautų aido” redaktorė Alė
Namikienė. Ačiū ,,Draugo” vyr.
redaktorėms Danu tei Bindo -
kienei ir Daliai Cidzikaitei bei

visiems draugams ir pažįsta miems, kurie „Drau -
ge” skaitydavo iš spausdintus mano kelionių ap ra -
šymus ir kalbino išleisti atskira knyga.
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Rudeniškai lietingą spalio 14-osios popietę
Trinity Christian College Ozinga Chapel audi-
torija (Palos Heights, IL) buvo beveik pilna – į

ją sugužėjo per 800 klausytojų. Tądien jie susirinko į
trečiąjį, baigiamąjį trijų Šiaurės Amerikos lietuvių
chorų – Toronto „Volungės” (vadovė Dalia Vis kon -
tienė), Cleve land „Exultate” (vadovė Rita Klio rienė)
ir Čikagos „Dainavos” (vadovas Darius Po likaitis) –
„Na mų psalmių” ciklo koncertą. Šių me tų gegužę ir
bir želį nuskambėjusios Toronto bei Cleveland mies-
tuose, „Namų psalmės” pratęsė prieš dvylika metų
pradėtą tradiciją šituos tris kolektyvus su burti
vienoje scenoje. 

Beveik pusantro šimto narių suvienijęs jungti-
nis choras, 3 solistai – sopranas Indrė Viskontas
(San Francisco), tenoras Marius Polikaitis (Čika-
ga) bei bosas Nikola Budimir (Cleveland) – ir 23
narių orkestras (koncertmeisterė Linda Veleckytė-
Nuss baum, akompaniatorius bei vargonininkas
Ričar das Sokas), sprendžiant iš žiūrovų atsi lie -
pimų, tik rai nenuvylė atvykusiųjų į koncertą. De -
šimt pirmosios dalies kūrinių, pasak klausytojų,
sugrąžino į tuos brangius, meilę Lietuvai įskiepiju-
sius vaikystės namus, iš kurių taip toli atsivežtas ir
gandras ant stogo, ir ąžuolėlis šimtašakis, ir ryto
raselė. Tie siog viskas, darkart pajudinus iš už -
maršties, vėl susidėta giliai širdin. Du antrosios da -
lies romantinio bei baroko laikotarpio kūriniai
sukūrė jau šiek tiek kitokią nuotaiką ir suteikė
progą pakilti virš tų žemiškų namų prie dan-
giškųjų. Geriausias įrodymas, kad muzika palietė
klausytojų sielos gelmes, – jų reakcija nuskambė -
jus paskutiniems akordams: ilgai netilo atsistoju -
sių žiūrovų plojimai. 

Taigi trys Šiaurės Amerikos lietuvių chorai
bai gė trijų koncertų ciklą visuose trijuose mies -
tuose. Atsisveikindami vieni kitiems dainininkai
ir vadovai linkėjo sėkmės kelionėje ir sakė: „Iki

kito karto!”, vildamiesi, kad kitas kartas bus
greičiau nei po dvylikos metų...

Kaip žinia, tokio masto projektai, reikalauja
ne tik atlikėjų, vadovų pasiaukojimo, gausybės
repeticijų valandų, bet ir didžiulių išlaidų. Kaip ir
daugumai meninių ansamblių, norinčių savo klau -
sytoją pradžiuginti įsimintinais renginiais, mums
neiš ven giamai visuomet reikalinga mecenatų –
įmonių, įstaigų, organizacijų, pavienių asmenų –
parama. Tad mes, ,,Dainavos” choristai, vadovas
bei valdyba, tariame nuoširdų ačiū pagrindiniam
šito koncerto rėmėjui – Lietuvių Fondui ir per 60-
čiai kitų finansinę pagalbą suteikusių aukotojų.
Tas, kuris kada nors bandė prašyti pinigų, gerai
supranta, kaip dažnai atsitrenkiama į sieną, į tylą.
Todėl tik rai esame dėkingi savo nuolatiniams
rėmėjams, kurių net ir sunkiausiu laikmečiu neiš -
gąsdina paš to dėžutėje aptinkamas ar internetu
juos pasiekiąs dainaviečių prašymas paremti šio
unikalaus lietuvių meno ansamblio veiklą. 

Esame nepaprastai dėkingi Aušrinei Kerr, Ug -
nei Carm, Saulei Trainys, Gyčiui Mikulioniui, Pa -
saulio lietuvių centrui, „Kunigaikščių užeigai”,
„Lie tuvėlei”, „Seklyčiai”, „Angel’s Spirits”, „Jim -
my John’s Gourmet Sandwiches” „Nijole’s Ba -
kery”, „Racine Bakery”, „Ruta Cafe” už pačią įvai -
riausią pagalbą – nuo nuolaidų choristų aprangos
papuo ši mui, unikalioms vadovų dovanoms bei
nuotrau koms iki bilietų platinimo, sutaupytų do -
lerių už sve čių apgyvendinimą, salės nuomą,
maist ą ir gė rimus. 

Ačiū žiniasklaidos priemonėms už ,,Dainavai”,
ne pelno organizacijai, suteiktas reklamos nuo-
laidas ir skelbtus rašinius  – „Amerikos lietuviui”,
„Či kagos aidui”, „Draugui”, „Bridges”, „Gazette
Chicago”, „Lithuanian Heritage Magazine”, Palai -
mintojo Jurgio Matulaičio misijos, Ziono lietuvių
evangelikų liuteronų bei Švč. Mergelės Marijos

Gimimo bažnyčių žiniaraščiams, tinklalapiams
Biciulyste.com ir Choras.lt bei gausybei kitų inter-
netinių leidinių, kurių skleidžiamas žodis turi
nenusakomą galią. Kaip ir kapeliono t. Antano
Saulaičio, SJ iš sakyklos aidėjęs žodis, baigiantis
Mišioms kaskart raginęs ateiti į mūsų koncertus.

Negalėjome įsivaizduoti sklandžios renginio
eigos be padėjėjų, gelbėjusių ir generalinės repeti-
cijos, ir koncerto dieną. Tarp jų – daugybė dai na -
viečių šeimų narių bei pačių dainaviečių, esamų ir
buvusių. Pasidaro neapsakomai gera, kai į pagalbą
atskuba tie, kurie nors ir nebedainuoja, tačiau
ryšio su choru nenutraukė ir visuomet pasisiūlo
paau koti savo laiką. Nuoširdus jiems dėkui. 

Tačiau garsiausią dainavietišką ačiū tariame
iš tikimiems mūsų gerbėjams, nepabūgusiems stip -
raus lietaus ir taip gausiai susirinkusiems pasi -
klausyti šio unikalaus koncerto. Kad ir kiek be si -
stengtumėme, be jūsų mūsų veikla būtų beprasmė.
Mylime dainą ir esame dėkingi, kad jau 67-erius
metus leidžiate ja su jumis dalintis. Taigi, čia puiki
proga padėkoti tiems, kas tą popietę atvykę į kon-
certą užpildė anketą ir dalyvavo šių metų vasario
mėnesį įvykusio teatralizuoto meno, literatūros bei
chorinės muzikos renginio pagal J. Marcin ke vi -
čiaus kūrybą „Turbūt ne dėl savęs esu” video įrašo
loterijoje. Štai trys laimingieji: Jason Akai (Oak
Forest, IL), Vida Brazaitytė (Palos Hills, IL) bei Ni -
jolė Aurelija Dobrovolskienė (Oak Lawn, IL). Svei -
kiname! 

Jei ko nors nepaminėjome, tikime, neįsi -
žeisite. Rašant padėkas atmintis, deja,  dažnai ima
ir iškrečia pokštą... Todėl šis paskutinis mūsų
AČIŪ – visiems. Ir  iki pasimatymo būsimuosiuose
„Daina vos” koncertuose!

LMA „Dainava,” 
vadovas Darius Polikaitis ir valdyba

Ačiū Vydūno fondui

Lietuvių meno ansamblis „Dainava“ taria nuoširdų ačiū

J. Kuprio nuotr.
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Dr. PEtRAS v. kISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

630-941-2609

vIDAS J. NEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOSCHIRURGAI

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

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 GYDYTOJAIVaizdas buvo gana juokingas, bet
iš kitos pusės man buvo jų gaila, ir
laikiau špygas, kad tik nė vienas su
vi sais daiktais (palapinėmis, mieg-
mai šiais, maistu ir rūbais) neįvirstų į
vandenį. Pati tuo metu dar stovėda ma
ant kranto ir laukdama savo bri dimo
eilės nusivilkau kelnes ir likau tik su
kelnaitėmis ir marškinėliais. Pasitik -
rinau, ar jokie daiktai nekaba žemiau
kuprinės. Susiradau lazdą, kuria tik -
rinsiu dugną prieš save. Brisdama įsi-
tikinau, kad ji rodo tik gylį, o ar prie -
kyje nėra rąstų ar kokių įvirtusių
krū mokšnių, reikėjo tikrinti nuoga
pėda. Dėkui Dievui ir mano bendražy-
giams, perėjau visą pelkę neįgriuvusi
ir nieko nesusižeidusi. Užtat tik išli-
pus į sausumą mus pa sitiko dilgėly-
nai, kažkokie spygliuoti augalai, tad
teko kosminiu greičiu rengtis ir autis
batus – juk per tokią žemę toli nenu -
eisi, o už nugaros jau grūdosi žmonės,
no rintys greičiau išlipti iš van-
dens, kuriame gausu dėlių. 

Dar šiek tiek paėję tai per krū my -
nus, tai per vagotus kirtimus, pri ėjo -
me vietą, kurioje 20 minučių sky rėme
pietums. Keista, tačiau nors ryte bu -
vau suvalgiusi vos 2 sumuštinius su
sūriu, valgyti beveik ne norėjau. Visas
kūnas buvo įsisiū ba vęs ėjimo ritmu ir
visai nesinorėjo jo apkrauti virškini-
mo darbais. Pagal vojau, kad nežinia,
kada sustosim, o papildoma energija
nepakenktų, to dėl šiek tiek užkandau.
Aplink sėdintys žygeiviai draugiškai
dalijosi už kandžiais ir siūlė paragauti
tai vieno, tai kito. Laikas labai greitai
ištirpo ir jau teko pakilti ir keliauti
toliau.

Visiškai šalia tos proskynos, ku -
rioje valgėme, buvo dar viena parti-
zanų žūties vieta. Čia žuvo K. Pyplys-
Mažytis ir J. Makarevičius-Žilvitis. 

„1949 09 23 gavusi žinių iš savo
agento, okupantų kariuomenė užpuo -
lė PL srities štabo vadavietę Kales -
nikų miške (Alytaus apskritis, Daugų
valsčius, netoli Būdos kaimo); kau-
tynėse žuvo LLKS įgaliotinis užsie-
niui K. Pyplys – Mažytis, Audronis
ir štabo pareigūnas J. Makarevičius
-Žilvitis; PL sr. vadavietė perkelta į
Jiezno valsčių, Janonių kaimą, Ta -
ločkos sodybą” – iš partizaninio
karo įvykių kronikos.

Ant pušies buvo pritvirtintas
Rū pintojėlis su žuvusių partizanų
slapyvardžiais, o buvusiame bun ke -
ryje pa statytas kryžius, ant kurio
bu vo įvar dintos ir žūties aplinky-
bės, tiksli da ta. Kadangi ir kryžius,
ir Rūpinto jėlis, ir net dauba atrodė
visai neblogai (jei gerai įsižiūrėsite,
net pama tysite įsmeigtą vazą šalia
kryžiaus), palikome šią vietą ir
traukėme toliau – mūsų laukė dar
daug kilometrų...

Na štai, keliauti tolyn miškais
man jau labiau patiko – čia buvo
dau giau pušų, ir jos augo ne taip
tankiai, kaip prieš tai pereiti krū -
mynai. Po truputį iš savo niūrių
apmąstymų tiek apie partizanų
lemtį, tiek apie da bartinę jų žūties
vie tų padėtį perėjau prie guvaus
bendravimo su savo bendražygiais.
Daugumoje vietų kal bėtis buvo su -
dėtinga, nes eidavome vorele, o kad
ša kos nesumuštų veido, laikėmės
atstumų. Tad kalbėdavomės tik

keliui išplatėjus. O kalbėjomės apie
viską:  kas kuo užsiima, iš kur ki lęs.
Labai domėjausi kiekvieno jų šeimos
tremtiniais – kur juos trėmė, kada, ką
dirbo tremtyje, ar grįžo ir pan. Buvo
labai gera būti tarp žmonių, kurie
gerai žinojo savo šei mos istoriją.
Dažniausiai, kai to paklausdavau ku -
rio nors savo draugo ar draugės Vil -
niuje, jie patraukdavo pe čiais arba,
geriausiu atveju, žinodavo, kad taip,
buvo ištremti kažkada. Norėjau su
šiais žmonėmis praleisti kuo daugiau
lai ko. Iš šito kelio gabaliuko prisime -
nu upelį, per kurį buvo nuvirtusi
sausa eglė. Man teko eiti ketvirtai,
taigi jaudinausi, kad tik ne nugriū -
čiau nuo jos, kad ji pati ne įlūžtų. Šūk-
te lė jau už savęs esantiems, jog nelip-
tų, kol vienas žmogus nebai gia eit,
tačiau kas ten klausys. Po ma nęs visi
ant eglaitės virto nesustabdoma eile,
ir aš su baime žiūrėjau, kad tik ji
nesulūžtų, ir dalyviai nesusi žeis tų.
Ke li vaikinai nuvertė dar vie ną rąstą
šalia, keletą metrų nuo eglės. Tačiau
visi rinkosi lipti eglaite, nes ji buvo
šakota – taigi žygeiviai turėjo už ko
laikytis.

Kadangi šioje vietoje sulaukėme
visos mūsų „uodegos”, mane pasiekė
žinia, kad vienas vaikinas nikstelėjo
koją, bet yra pasiryžęs ir toliau keli-
auti. Šaunuolis, pagalvojau. Bet taip
pat ir nusigandau, kad jis nepasid-
uotų kur nors viduryje pelkės. Netru -
kus vėl visi žygiavome. Buvo vietų,
kur netikėtai koja mirktelėdavo iš pir -
mo žvilgsnio sausoje samanoje. Kaip
vėliau paaiškėjo, tai buvo dar vienos
pelkaitės pradžia. Šokinėjau nuo kup-
sto ant kupsto (nuo medžio prie
medžio). Kuprinė sverdavo atgal, bet
stengdavausi vis prisilaikyti ap linkui
augančių medžių. Čia irgi vie ni ki -
tiems padėdavome, rodydavome, kur
lengviau praeiti, ranką ištiesda vome,
kad draugas nebijodamas šoktų. 

Bus daugiau.

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė
Nr. 6

Advokatas
GINtARAS P. ČEPĖNAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SIūLO DARBą
ADvOkAtAI

Ieškome patyrusios auklės 6 mėn. ber -
niukui Čikagoje, Logan Square. Darbas 3
dienas per  savaitę (treč., ketv. ir penkt.)
nuo 8 val. r. iki 6 val. v. Skam binti: 773-
986-0938 arba delete.ieva @gmail.com

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:

* Moteris gali pakeisti� savaitgaliais� nuo
penktadienio� vakaro� iki� sekmadienio
vakaro� arba� kitu� susitartu� laiku.� Vairuoja,
buitinė�anglų�kalba,�patirtis.�tel. 630-259-
0510 arba 224-766-9067.

* Moteris ieško (perka)�žmonių�priežiūros
darbo�su�gyvenimu�lietuvių�ar�rusų�šei�mo-
se.�tel. 708-945-1117.

* Moteris ieško žmonių� priežiūros� darbo
su� grįžimu� namo.� Gali� pakeisti� bet� kurią
savaitės�dieną.�tel. 773-744-9498.

*� Moteris ieško pagyvenusių� žmonių
priežiūros� darbo� lietuvių� šeimoje.
tel. 630-863-1168.

* Moteris ieško žmonių� priežiūros� darbo
su� gyvenimu.� Sąžininga,� darbšti,� buitinė
anglų�kalba,�gali�pakeisti�bet�kurią�savaitės
dieną.�tel. 773-707-7902.

IEŠkO DARBO

SkelBimŲ SkYriauS 
Tel. 773-585-9500

Augusta Šaulys, gyvenanti Berkeley, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Labai Jums ačiū, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.



jo, augmenijos, statybinės medžia-
gos, žemės kontūrų ir kt. poveikį
gaisro plitimui. Modelis naudoja
10,000 galimų variantų ir numato ga -
li mus geriausius bei blogiausius at -
vejus.

Saulius Kuprys, teisės daktaro
laipsnį  gavęs iš Čikagos Kent College
of  Law, Illinois Institute of  Techno lo -
gy, kalbėjo apie lietuvių parapijas Či -
kagos apylinkėje paskutiniame šimt-
metyje. Pirmoji lietuvių parapija bu -
vo įkurta visai netoli skerdyklos,
apie kurią rašoma Upton Sinclair ro -
mane ,,The Jungle”, vartų. Lietu -
viams turtėjant, jie kėlėsi toliau į
šiaurę ir pietus. Ant  rame etape jie
kė lėsi jau į vaka rus. Ten, kur jie išsi -
kėlė, atsirado nau jos lietuviškos pa -
rapijos. Šimtme čiui praėjus, vienos
lietuvių bažny čios jau sugriautos, ki -
tos dar stovi, bet priklauso jau ki -
tiems. Šiuo metu beliko tik sau jelė
lietuviškų parapijų. 

Klausytojai įsitraukė į gyvas dis -
kusijas apie bažnytinių pastatų isto-
rinę vertę, apgailestaudami, kad to -
kia svarbi lietuvių išeivijos paveldo
da lis, atrodo, išnyks laiko miglose.

Pabaigai Ona Traitor trumpai
pa pasakojo apie savo susitikimą su
arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi,
mi nint jo 20 metų veiklą su ,,Katalikų
bažnyčios kronika”. Ji pasidalijo jo
prisiminimais, kaip kilo mintis iš -
leis ti ,,Kroniką”, kaip, nepaisant sun -
kumų, jam nuolat pavykda vo, rasti
sla  pyvietes rankraščiams, kaip KGB
se kiodavo, jam važiuojant miesto gat -
vėmis ir pan.

JAV LKMA tikslas yra suburti
ka talikiškos pasaulėžiūros lietuvius
mokslininkus, sukuriant jiems progą
kartu pasidžiaugti savo laimėjimais,
pasidalinti patirtimi, aptarti proble-
mas, pasidalinti nuomonėmis, pa ska -
tinti jaunus mokslininkus. Šiais me -
tais į JAV LKMA priimtos keturios
naujos narės: dr. Viktorija Skrupske -
lytė (prancūzų literatūra), dr. Milda

Palubinskaitė (italų literatūra), dr.
Mė ta Landytė-Cianelli (zoologija –
paukščiai) ir Nomeda Girniūtė (bio -
logija – vėžio tyrinėjimai). 

Per šį narių susirinkimą buvo iš -
rinkta nauja valdyba. 

Dr. Mirga Girniuvienė – LKMA
val dybos narė.

DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Lapkričio� 3� d.� Nekalto� pra�-
sidėjimo� vienuolyno� patal-
pose� Putnam,� Con�necticut

valstijoje,� įvyko�JAV�Lie�tuvių�ka�-
talikų� mokslo� akademijos� (JAV
LKMA)� suvažiavimas.� Moksli�nių
pra�nešimų�pasiklausyti�susirin�ko
beveik�20�mokslininkų�bei�mok-
slu� besidominčių.� Klausytojai
klau��sėsi�pranešimų�biochemijos,
is�to�rijos,�matematikos�ir�socio�lo�-
gijos�te�momis. 

Dr. Saulius Vainauskas, bio che -
mijos daktaro laipsnį apgynęs 1997
m. Vilniaus universitete, tyri mus at -
liko University of  Wisconsin ir Weill
Cor nell medicinos koledže, kur jis ir
dėstė. Šiuo metu jis dirba bendrovėje
,,New England Bio me dics”, Massa -
chusetts valstijoje. Dr. Vainauskas
kal bėjo apie re kom bi nantinių bal-
tymų sintezę bei jų reikš mę tyrimuo -
se, biotechnologijoje ir pramonėje.
Anksčiau vienus baltymus, pvz.,
insuliną, reikėdavo gauti iš papjauto
gyvulio, bet, didėjant paklausai, tai
pasidarė nepraktiška. Re kombi nan -
tiniai baltymai yra su kur ti labora-
torijoje, naudojant daugiausia bakte -
rijas arba mieles. Jie nau doj a mi ga -
minant įvairius skiepus (pvz., prieš
hepatitą) bei vaistus, karpant DNR
laboratoriniuose tyri muose ir pan.
Ga li būti, kad ateityje bal tymai bus
gaminami ne tik bakterijose ir mie -
lėse, bet ir augaluose. Dr. Vai naus kas
sakė, kad re kom binantinius balty-
mus vartoja spor tininkai, norėdami
pa spartinti deguonies įtrau kimą į
kraują. Kadan gi šių baltymų struk-
tūra yra kitokia nei natūralių bal -
tymų, tokių baltymų vartojimas yra
nelegalus.

Antrą paskaitą skaičiusi Ona

Trai tor šiuo metu ruošia istorijos
dok toratą, skirtą Lietuvos partizanų
veiklai, University at Albany-SUNY,
dėsto State University of  New York at
Oneonta. Ji kasmet lankosi Lietuvos
ar chyvuose, kaupdama žinias apie
par tizanus. Ji ne kartą apsilankė ir
Grūto parke. Lankydamasi tame par -
ke, jau iškilo klausimas – koks yra to
parko tikslas? Kaip tik šį klausimą
Ona ir gvildeno savo pranešime.

Jei Grūto parkas yra skirtas lie -
tuviams priminti dalį jų istorijos, tai,
Onos nuomone, čia yra netinkami
nos talgiški sovietiniai suvenyrai,
par davinėjami prie parko įėjimo, bei
gražus zoologijos sodelis su smagia
žai dimų aikštele. Taip pat netinka-
mas ir žaismingas tonas, jaučiamas

įvai rių paminklų išdėstyme. Grūto
parką ap lanko labai daug lietuvių,
lankytojų skaičius kasmet auga. Ar
tai reiš kia, kad lietuviai iš tiesų žais-
min gai ir su nostalgija prisimena
sovietų valdžią? Iš kitos pusės, vieni
lietuviai yra griežtai pasisakę prieš
tokį par ką. Jų nuomone, parkas
išjuokia mi rusius už Lietuvos laisvę
ir visus, ku rie nukentėjo nuo komu-
nistinės pries  pau dos. Pasak Onos,
labai skirtinga lie tu vių reakcija į
Grūto parką – iš vie nos pusės dažnas
lankymas, iš kitos pusės – griežta kri-
tika – rodo, jog lie tuviai dar nėra
įsisamoninę to savo istorijos etapo.
Juk tiesa yra tai, kad istorija yra tai,
ką mes ateityje gal vosime apie
praeitį. Dar neaišku, ką is torijos
knygos sakys apie šį Lietu vos laiko-
tarpį.

Trečią paskaitą skaitė dr. Tomas
Girnius, matematikos daktaro laips -
nį apsigynęs California Institute of
Tech nology. Šiuo metu dr. Girnius
dirba įmonėje ,,AIR Worldwide”,
įvai rioms draudimo bendrovėms
teikian čioje modeliavimo paslaugas.
Dr. Girnius papasakojo apie savo
komandos sukurtą California valsti-
jos katastrofinių gaisrų modelį. Į
modelį buvo įtrauktos žinios apie vė -
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JAV LKMA suvažiavimas
Dalis LKMA suvažiavimo daly vių. DDaannooss  VVaaiinnaauusskkiieennėėss nuotr.

Dr. Saulius Vainauskas. NN..  GGiirrnniiūūttėėss  nuotr.

Nauja LKMA valdyba: Saulius Kuprys, JD, dr. Mirga Girniuvienė, Jonas Stundžia, Dalė
Lukienė, dr. Aleksas Gedmintas (trūksta valdybos na rių dr. Ramūno Girniaus ir ses.
Onos Mikailaitės).                                                                              NNoommeeddooss  GGiirrnniiūūttėėss  nuotr.

Ona Traitor rodo suvenyrą, parsi vežtą iš
Grūto parko. 

Dr. Tomas Girnius.      

Saulius Kuprys, JD.    
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A † A
ALĖ RŪTA ARBIENĖ

1915.11.03–2011.12.31

Mamą, rašytoją prisimenant, širdingai dėkojame šeimai,
drau gams, Alės Rūtos gerbėjams už užuojautas, prisiminimus,
maldas, straipsnius ir laidas.

Jūsų meilė ir pagarba Alei Rūtai, palaikė mus dvasiškai per
šiuos sunkius netekties metus.

Rasa Arbaitė-Chamberlain

Nežinau nieko, nieko gražesnio –
Mūsų žemė ir mūsų dangus!
Savo viltis į krantą išvesim,
Nors uolingasis kelias dagus.
O krante darbo didelės dirvos.
O krante ant griuvėsių jau želia viltis.

Alė Rūta, „Viltis” iš rinkinio
„Be tavęs”, 1946, Vokietija

Ko laukti iš naujo 
švietimo ministro?

Žymesnių pokyčių galima būtų
tikėtis neformaliojo ugdymo srityje,
nes visos trys partijos savo progra -
mose yra įsirašiusios siekį daryti jį
labiau prieinamą vaikams. Bet ir čia
visiškai neaišku, kaip to bus siekia-
ma. Socialdemokratai ir „darbiečiai”
abstrakčiai žada „remti” neformalio-
jo ugdymo įstaigas, o „tvarkiečiai” –
neformalųjį ugdymą plačiau vykdyti
daugiafunkciuose centruose. Kokia
for ma vyks rėmimas, galima tik spė -
lioti, bet verta neužmiršti, kad šian-
dien būtent savivaldybės, kurioms
sie kiama suteikti didesnio savaran -
kiškumo tvarkant švietimo finansus,
labai nenoriai finansuoja neforma -
lųjį ugdymą.

Tam tikros užuominos leidžia
daryti prielaidą, kad bus bandoma
reformuoti ir pedagogų darbo užmo -
kesčio sistemą, darant ją „teisinges-
nę”. Bet ar tai bus grįžimas prie eta-
tinio mokytojų darbo apmokėjimo
modelio ar bus einama kitu keliu, ir
vėl neaišku. Negalima nesveikinti ir
vieningai kartojamo siekio plėtoti
profesinį mokymą – keliant jo gerą
vardą, gerinant finansavimo sąlygas
bei priartinant jo programas prie
realių darbo rinkos poreikių.

Mįslingi neaiškumai

Gal rinkimus laimėjusios parti-
jos planuoja ir daugiau esminių po -
kyčių, tačiau jas savotiškai slepia po
sunkiai suprantamomis frazėmis iš -
reikš tais siekiais. Galima kiek nori
laužyti galvą, bet vis tiek liks neaiš -
ku, apie ką kalba socialdemokratai,
žadėdami „mokyklų išorės vertinimą
ir akreditaciją keisti Europos šalyse
taikoma mokyklų vertinimo metodi-
ka, skirta ne formaliam, bet realiam
mokyklų veiklos tobulinimui, tiesio-
giai nukreiptam į kokybišką ugdy -
mą”. Juk ir dabartinė vidaus bei
išorės audito tvarka nukopijuota iš
Euro pos šalių, o jos deklaruojami
siekiai – tobulinti audituojamų mo -
kyklų veiklą. Darbo partijos pro-
gramoje, kalbant apie mokytojų dar -
bo užmokesčio sistemos tobulimą,
dėstomas jau dabar pasiektas siekis –
„pedagogų darbo užmokestis turi pri -
klausyti nuo jų išsilavinimo, kvali-
fikacijos, profesionalumo, darbo ko -
ky  bės ir darbo stažo”. Net didžiausi
švietimo žinovai negali pasakyti, kur
link švietimą nori pasukti „tvar -
kiečiai”, žadėdami, jog atsigręš „į

tautinės mokyklos koncepciją, ku -
riant savitas ir unikalias, valstybės
pasi didžiavimu ir patriotizmu pa -
grįs tas vidurinio mokslo progra-
mas”. Teisybės dėlei reikia pasakyti,
kad daugiausia neaiškių, kartais vie -
nas kitam prieštaraujančių pažadų
bei įsipareigojimų randame social de -
mokratų rinkimų programoje, todėl
šios partijos deleguoti švietimo ir
moks lo ministrai žada didžiausią
intrigą.

Kokius kampus „nauja šluota”
dar turėtų pašluoti

Deja, šiandien švietimo sistemo-
je yra labai skaudžių problemų, ku -
rių nemini (arba mini prabėgomis)
nė viena iš nagrinėtų politinių pro-
gramų. Visų pirma, visiškai neaišku,
kaip bus sprendžiamas mokytojų
per  tekliaus klausimas. Labai nesi -
nori tikėti, kad ir naujoji ŠMM va -
dovybė pasyviai stebės, kaip kasmet
iš mokyklų atleidinėjami mokytojai,
o likusieji priversti nuožmiai kovoti
dėl mažėjančio pamokų krūvio. Net
už socialiai atsakingą politiką nuolat
pasisakantys socialdemokratai, ku -
rie viena iš savo švietimo politikos
svarbiausių užduočių yra paskelbę
humanistinės, pilietinės ir kūrybi -
nės visuomenės ugdymą, savo pro-
gra moje nekalba, kad atsisakys libe -
ralo Steponavičiaus diegto keistai
suprantamo socialinio dialogo mode-
lio, kai iš socialinių partnerių nori-
ma tik vergiško supratimo ir pritari-
mo.

O padėtis sunkiai keisis, jei ir
toliau ministerija atkakliai kratysis
nacionalinio darbdavio funkcijų.
Socialinio dialogo trūkumas visuose
lygiuose – pradedant įstaigos ir bai -
giant nacionaliniu – yra viena iš es -
minių priežasčių, dėl kurios vis sun -
kiau mokytojus motyvuoti dirbti ko -
kybiškai bei kūrybingai, o mokytojo
profesija toliau nėra prestižinių pro-
fesijų sąraše. O be motyvuotų, kūry-
biškai dirbančių, savo profesija besi-
didžiuojančių bei patenkintų savo
darbu mokytojų  visos kalbos apie
ko ky bišką ugdymą ir liks kalbomis.
Tačiau bent jau iš pradžių norisi į
Lietuvos švietimo ateitį žvelgti  opti-
mistiškai ir iš naujos ŠMM vadovy-
bės laukti liaudies išminties apie ge -
rai šluojančią naują šluotą patvirti -
nimo. 

Audrius Jurgelevičius – Lietuvos
švietimo profesinės sąjungos pir mi -
nin kas.

Atkelta iš 2 psl.

A † A
KONSTANCIJA GIEDRAITYTĖ

STUMBRA
Mirė 2012 m. lapkričio 12 d. Čikagoje, sulaukusi 93 metų.
Gimė a. a. Jurgio ir Onos Giedraičių šeimoje, Kišiniškių kai -

me, Vilkaviškio apskrityje, Lietuvoje.
Antrojo pasaulinio karo metais buvo išvežta darbams į Vo kie -

tiją. 1950 m. apsigyveno Toronto mieste, Kanadoje, sukūrė šei -
mą, augino sūnų Robertą. 1960 m. persikėlė į Jungtines
Amerikos Vals tijas pas seserį a. a. Eleną Adomėnas, įgijo siu-
vėjos amatą, gy veno bei dirbo Čikagoje, Bridgeport apylinkėje.

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 16 d., nuo 5 val.
p. pie tų iki 8 val. vakaro Michael Coletta Sons laidojimo namuo -
se Brid geport, 544 W. 31 Street, Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 17 d. Pamaldos už mi-
ru siąją prasidės 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje, esančioje 6812 S. Washtenaw Avenue, Chicago, IL. A. a.
Kons tancija amžino poilsio atguls Šv. Kazimiero kapinėse šalia
vy ro Juliaus Stumbros ir sūnaus Roberto Stumbros.

Liūdi sesuo Stasė Čižikienė su šeima Lietuvoje, giminės ir ar -
ti  mieji.

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

A † A
VITAS KATINAS

Mirė 2012 m. spalio 26 d., NY.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums KĘSTU -

ČIUI ir ROMUI, dukterims VILIJAI, AUDRONEI,
GAI  LEI  ir jų šeimoms netekus mylimo tėvo ir sene-
lio.

Vitas Katinas buvo ilgametis ir ypatingai nusipel-
nęs Tautos Fondo tarybos narys.

Liūdime kartu su šeima.

Tautos Fondo vadovybė

Aldona Venk-Venckūnas, gyvenanti Santa Monica, CA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums
dėkingi už paramą.

Laimė M. Irving, gyvenanti Chicago, IL, dar metus skaitys
„Draugą”. Džiaugiamės, kad mus skaitote ir remiate atsiųsdama 50 dol.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Arvydas Paulikas, gyvenantis Downers Grove, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 90 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai
remiate.

Kęstutis Černis, gyvenantis West Bloomfield, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Peter Sharpas, gyvenantis Wilbraham, MA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.

Star of  The Sea, Chicago, IL, „Draugo” laikraščiui paaukojo 100 dol.
Nuoširdžiai dėkojame už dosnią auką.
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��  Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”
atliks lietuviškų sakralinių kūrinių prog -
ramą Čikagos arkivyskupijos renginyje
,,One Sacred Communion – A Multi-Cul -
tu ral Sacred Concert and Prayer Ser vi -
ce”, penktadienį, lapkričio 16 d., 7 val.
v. Motherhouse of the Congregation of
St. Joseph (1515 W. Ogden Ave., La
Gran ge Park, IL). 

��  Pa lai min tojo Jurgio Matulai čio metų
renginių komitetas sekmadienį, lapkričio
18 d., po 10:30 val. r. šv. Mišių Švč. Mer -
ge lės Marijos Gimimo parapijos salėje ruo -
šia Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų už -
da rymo konferenciją-paskaitą su diskusijo -
mis. Kvie čiame visus dalyvauti kon  fe ren -
cijoje, o po jos pabendrauti prie kavos su
šviežiomis spurgomis.

��  Seminaras ,,Studijos Amerikos universi -
tetuose – pasiruošimas, priėmimas ir fi nan -
sinės pagalbos galimybės”. Seminaras vyks
lapkričio 18 d. 7 val. v. PLC didžiosios sa -
lės vakarinėje dalyje. Seminaro pranešėjas
advokatas Rimas Domanskis ir kiti. Kvie -
čiame vi sus tė velius, kurių vaikai mokosi
8–12 kla sėse ir ruošiasi tęsti studijas uni -
versite tuose. Ren ginį organizuoja PLC.

��  JAV LB apylinkės rinkliava padėti
ry ti niame JAV pakraštyje nukentė ju -
siems nuo viesulo ,,Sandy” Pasaulio lie -
tu vių centre (14911 E. 127th St., Le -
mont, IL 60439) vyks lapkričio 19 d.
nuo 9 val. r. iki 11 val. r. 

��  Lapkričio 24 d. 6 val. v. Balzeko lie -
tu  vių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) vyks
mo  terų klubo ,,Alatėja” 7-oji gimtadie -
nio šventė-labdaros vakaras ,,Venecijos
naktis”. Bilietus įsi gyti kviečiame skam-
binant tel. 708-205-8742 (Audronė)
ar ba tel. 708-262-1212 (Loreta) iki
lap kričio 20 d. 

��  Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
maloniai kviečia visus gruodžio 1 d. nuo
11 val. r. iki 4 val. p. p. dalyvauti  šven -
tinėse rekolekcijose tema ,,Walking with
God in Evolutionary Creation”, ku rias tė -
vas John Surette, SJ ves seselių Mo ti niš -
kajame na me, 2601 W. Marque tte Rd.,
Chicago, IL 60629. Registracija prasi -
dės 9 val. r. Pirmosios rekolekcijos ,,Bib-
lical Worldview (cosmology) and 21st
Cen tury Worldview” prasidės 11:15 val.
r. Po pietų vyks rekolekcijos temomis:
,,The Implication of the 21st Century
Modern Cosmology for Our Spirituality”
ir ,,Our Birthright is to be Mystic”.
Užsiregistruoti prašoma iki lap  k ričio 23
d. Dau giau informacijos su teiks ses.
Theresa Dabulis tel. 773-776-1324.

��  Gruodžio 1 d., šeštadienį, 7 val. v.
Jau nimo centre (5620 Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) įvyks pokylis Lie tu -
vių Operai (LO) paremti. Programoje –
LO solistų, choro, choreografinės gru -
pės, kviestinių dainininkų ir šokėjų pa si -
ro  dymai, vakarienė, loterija ir šokiai.
Vie  tas užsisakyti galima tel. 630-833-
1893. Bilietus galima įsigyti krautuvėlė-
je ,,Lietuvėlė” (2601 75th St., Da rien,
IL) ir ,,Lithuanian Plaza Bakery & Deli”
(9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL).
Kaina – 50 dol. Norintiems pamatyti tik
koncertą bilietas balkone kainuos 25 dol.

��  Tradicinė Pasaulio lietuvių centro Ka -
lė dinė mugė vyks gruodžio 1–2 dieno -
mis, nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. Malo -
niai kvie čiame apsilankyti, įsigyti rankų
dar bo suvenyrų, knygų, lietuviško mais-
to, ki tų gėrybių. Stalus prekybai galite
už   sisakyti PLC raštinėje arba tel. 630-
257–8787.

��  JAV LB Cicero apylinkė gruodžio 9 d.
po 9 val. r.  lietuviškų šv. Mišių  rengia
šven tinę Agapę Šv. Antano parapijos di -
džioje salėje. Agapės metu kalbės dr. Li -
nas ir Rima Sidriai. Meninę programą
at liks para pi jos choras, vadovaujamas
Vilmos  Meilutytės. Giedosime kalėdines
giesmes, bus gausios vaišės.  Kviečiame
visus atvykti ir pasidžiaugti artėjančia
Kris taus Gimimo švente. 

��  Gruodžio 9 d. po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių Tėvų jė zui tų koplyčioje Jaunimo cen-
tro Moterų klubas kviečia visus at vykti į
centro kavinę pa skanauti mieli nių blynų
su obuoliene. Visus pasigardžia vusius
kvie  čiame neišsiskirstyti ir dalyvauti Lie -
tuvių rašytojų draugijos ruošia ma me
Maironio paminėjime. Popietėje da ly -
vaus poetė Eglė Juodval kė, kuri pa si da -
lins savo įspūdžiais iš ke lionės po Lie  tu -
vą ir paskaitys keletą sa vo kūrybos eilių.

��  Ateitininkų Kūčios vyks sekmadienį,
gruodžio 16 d., 1 val. p. p. Jaunimo
cen  tro didžiojoje salėje (5620 S. Cla re -
mont Ave., Chicago, IL 60636).  Malo -
nė kite užsiregistruoti tel. 630-325-
3277 arba el. paštu: odaugirdas@hot -
mail.com (Ona Daugirdienė). Kvie čia me
dalyvauti.

��  Gruodžio 16 d. po 10:30 val. r. Mi -
šių kviečiame visus prie bendro Kūčių
stalo Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos salėje. Bilietus prašome užsi sa -
kyti iš anksto tel. 773-776-4600 (Aud -
ra). Meninę programą atliks vai kų stu -
dija „Tu ir aš” (vadovė Loreta Janule vi -
čiū tė), solistė Urtė Zaka raus  kaitė ir for -
te pijono klasės moki niai (vadovė Jolanta
Banienė).

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

RReennggiinniiaaii  TTėėvviišškkėėss  ppaarraappiijjoojjee

AAddvvookkaattaass
VVyyTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Lietuvoje išleistame naujame ,,Li te -
ra tūros vadovėlyje 12 klasei” prista toma
išeivijos dramaturgo Kosto Os t raus ko
kūryba. Mokiniai supažindinami su jo
avangardine pjese ,,Gyveno kar tą senelis
ir se nelė” (1963–1969). 

151 psl. šalia pjesės teksto įdė ta
ilius tracija – Jono Kuprio nuotrauka iš čik-
agiečių teatro sambū rio ,,Žalt vykslė” (re -
žisie rė Ilona Čiapaitė) minėtos pje sės pas-
tatymo.

Tai turbūt pirmas kartas, kai Lie tu -
voje išleistame vadovėlyje ne tik prista -
tomas išeivijos autorius, bet ir spausdina-
ma šiuo metu Čikagoje veikiančio teatro
sambūrio spektaklio nuotrauka, daryta
taip pat išeivijos autoriaus. 

,,Draugo” info

Lapkričio 12 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
įvyko koordinacinis pasitarimas dėl S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skry  džio 80-
mečio minėjimo Či ka goje ren ginių. Į jį pakvietė Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas Čikagoje. Susitikime da lyvavo LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas,
konsulato darbuotoja Agnė Vertelkaitė, organizacijos ir asmenys, planuo jan čios 2013
metais įgyvendinti jubiliejaus mi nėjimo projektus. Pasitarimu buvo sie kiama pa sidalinti
informacija apie planus, kad būtų išvengta kelių renginių tą pačią dieną, bei aptarti ben-
dradarbiavimo gali mybes. LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss  nuotr.

��  Lapkričio 18 d. 11:30 val. r. pa mal -
dos. Po pamaldų parapijos tarybos po    -
sėdis.

�� Lapkričio 25 d. – Amžinybės sek  -
madienis, paskutinis bažnytinių me tų
sek madienis. Pamaldos su Šv. Vaka rie -
ne. Prisiminsime tuos, kurie per 60 me -
tų kūrė, statė ir išlaikė Tėviškės parapi-
ją. Norėdami prisiminti savo mirusius ar-
timuosius, praneškite kunigui iš anks to.

��  Gruodžio 2 d. 11:30 val. r.  pa mal -
dos su Šv. Vaka riene 1-asis Advento
sek madienis.

��  Gruodžio 2 d. 1 val. p. p. Ziono pa -
rapijos sa lė je įvyks Mažosios Lietu -
vos fondo ir drau  gijos narių rudeninis
su  sirinkimas. Bus pietūs.

��  Gruodžio 8 d., šeštadienį, 1 val. p. p.
– Tėviškės parapijos Kalėdinė šventė,
kurią ruošia Moterų draugija. Po šven  tės
vyks parapijos tarybos narių su si rin ki -
mas.

��  Gruodžio 9 d. 11:30 val. r.  pa mal -
dos su Šv. Vaka riene 2-asis Advento
sek madienis.

��Gruodžio 16 d. 11:30 val. r.  pa mal   -
dos su Šv. Vaka riene 3-asis Advento
sekmadienis.

��Gruodžio 23 d. 11:30 val. r.  pa mal   -
dos su Šv. Vaka riene 4-asis Advento
sek madienis.

��  Gruodžio 24 d. 5 val. p. p. Kūčių va -
ka ro pamaldos. Žvakių šviesoje skam-
bės chorinė ir  arfos muzika. Pamaldos
vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

��  Gruodžio 25 d. 11:30 val. r.  šv. Ka -
lėdų pamaldos lietuvių ir anglų kalba.

��  Gruodžio 30 d. 11:30 val. r.  pa mal -
dos su Šv. Vaka riene. 

Daugiau informacijos suteiks Nico -
le Šmulkštienė tel. 630-670-7146 ar -
ba el. paštu: nsmulkstys@yahoo.com

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
(6812�S.�Washtenaw�Ave.,�Chicago,�IL�60629)

Advento rekolekcijas
ves�kunigas�dominikonas�Paulius Rudinskas, OP

rekolekcijoS vYkS ŠeŠTadieniaiS:
Lapkričio 24 d. 4�val.�p.�p.�Tema�,,Kaip�Biblijoje�pasireiškia�Dievo�visagalybė?”��
Gruodžio 1 d. 4�val.�p.�p.�Tema�,,Ar�visagalis�Dievas�pažeidžiamas?�Jei�‘taip’,�kaip�tai

suderinama�su�jo�visagalybe?”��
Gruodžio 8 d. 4�val.�p.�p.�Tema� ,,Žmogaus�pažeidžiamumas.�Ar� turėtume�nuo� jo

bėgti,�ar�turėtume�jį�apkabinti?”���
Gruodžio 15 d. 4�val.�p.�p.�Tema�,,Tikėjimo�pažeidžiamumas.�Ar�rizikuojame�tikė-

dami?”
Šiomis�temomis��bus�kalbama��šv.�Mišių�metu�(pamokslų�metu).�Eucharistijos�pra�-

džia�4�val.�p.�p.�Prieš�šv.�Mišias�bus�klausoma�išpažinčių�(nuo�3�val.�p.�p.).�Kviečiame�daly-
vauti!


