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Neturtingiausias žmogus pasaulyje yra tas, kuris nieko kito neturi, tik pinigų. – Anonimas
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ŠIAME NUMERYJE:

Agadir: legionieriaus Simulio
senajame Maroke  – 10 psl. 

Ir jie kūrė Lietuvą – 3 psl.

Bendradarbiaus Čikagos ir Vilniaus aukštosios mokyklos 
Čikagos IIT ir Vilniaus ISM sutarė dėl studentų mainų

JAV federalinės įstaigos lieka uždarytos 
Washingtonas (BNS). –

Milžiniško JAV vyriausybės
aparato didžioji dalis spalio
2-ąją, trečiadienį, liko paraly-
žiuota, tęsiantis įnirtingam
ginčui dėl Prezidento Barack
Obama pastangomis pradėtos
sveikatos apsaugos sistemos
reformos, kurią konservato-
riai nori sužlugdyti.

Prasidėjus pirmajam vy-
riausybės uždarymui per 17
metų, Baltieji rūmai ir res-
publikonai gilina apkasus il-
gai kovai.

Naujausios Ameriką išti-
kusios politinės krizės ant-
rąją dieną liko uždaryti na-
cionaliniai monumentai. Bu -
vo uždarytos netgi JAV karių
kapinės Europoje, o šimtai
tūkstančių federalinių dar-
buotojų priversti likti namuo -
se, negaudami atlyginimo.

Prezidentas kaltino At-
stovų Rūmų respublikonus pakilus į
„ideologinį kryžiaus žygį”, kai jie su-
sitarimą dėl vyriausybės finansavimo
susiejo su reikalavimu atšaukti arba
atidėti sveikatos apsaugos sistemos
pertvarką, laikomą didžiausiu B. Oba -
ma vidaus politikos pasiekimu.

Tuo tarpu jo pagrindinis prieši-
ninkas – Atstovų Rūmų pirmininkas

Čikagos artimuose pietuose įsikūręs Illinois Institute
of  Technology (IIT) – gerai žinoma lietuviams aukštojo
mokslo įstaiga. Iškiliausias jos lietuvių kilmės auklėtinis
turbūt yra Prezidentas Valdas Adamkus, ne tik baigęs šį
institutą, bet ir priėmęs jo garbės daktaro laipsnį. Čia in-
žineriją, techninius mokslus bei taikomąjį meną sudijavo
ir šimtų šimtai kitų Amerikos lietuvių. O dabar instituto
durys atsivėrė  ir Lietuvos studentams – spalio 1 d.  IIT pa-
talpose nedidelės grupės akivaizdoje lietuvių veikėjų bei
IIT profesorių buvo iškilmingai pasirašyta IIT ir ISM Va-
dybos ir ekonomikos universiteto Vilniuje bendradarbia-

vimo sutartis.
Sutartį dėl bendrų studijų programų vykdymo pasi-

rašė ISM universiteto rektorius dr. Nerijus Pačėsa ir Illi-
nois Institute of  Technology prezidentas John L. Ander-
son.

Šiuo susitarimu ISM universitete bus pradėtos vykdyti
dvi Lietuvai unikalios studijų programos – Industrinių
technologijų vadyba (bakalauro) ir Informacijos techno-
logijos vadyba (magistrantūra). Studijos vyks Lietuvoje
ir JAV bei suteiks galimybę jų absolventams gauti abiejų
universitetų – ISM ir IIT – diplomus.  – 2 psl.

respublikonas John Boehner  – sakė,
kad B. Obama naudoja „išdegintos že-
mės” taktiką, atsisakydamas derėtis,
abiejų stovyklų retorikai pasiekus
naujas įtampos aukštumas ir blėstant
viltims, kad ši priešprieša bus greitai
išspręsta.

Per vieną renginį Baltuosiuose
rūmuose, kuriame buvo pristatyta

„Obamacare” („Obamos priežiūra”)
pramintos reformos viena iš pagrin-
dinių programų, Prezidentas atrodė
nusiteikęs kovingai. B. Obama negai-
lėjo patyčių respublikonams dėl jų ne-
sugebėjimo sustabdyti šią didelio
masto pertvarką apibrėžiantį įsta-
tymą. – 2 psl.

IIT ir ISM universitetų vadovai pasirašė studentų mainų sutartį. Pasirašiusieji, liudininkai ir svečiai (iš k): Artūras Žilys, IIT vice prezi-
dentė tarptautiniams ryšiams Mary Dawson, viešnia, prof. Darsh Wasan, prof. Carl R. Carlson, IIT prezidentas John L. Anderson, ISM
universiteto rektorius dr. Nerijus Pačėsa, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Juozas Polikaitis,
Indrė Tijūnėlienė, Regina Gailiešiūtė, Lietuvių Fondo pirm. Marius Kasniūnas ir Donatas Tijūnėlis.               Vidos Kuprytės nuotraukos



„Šis respublikonų (sukeltas) už-
darymas neprivalėjo įvykti – noriu,
kad kiekvienas amerikietis suprastų,
kodėl taip nutiko, – pažymėjo B. Oba-
ma. – Jie uždarė vyriausybę dėl ideo-
loginio kryžiaus žygio, kad atimtų
sveikatos apsaugą iš milijonų ameri-
kiečių.”

Šiuos komentarus jis išsakė antra -
dienio rytą – po to, kai nesėkmingos de-
rybos Kongrese privertė Ameriką pir -
mą kart per pastaruosius 17 metų pa-
skelbti dalies vyriausybės veiklos su-
stabdymą, po vidurnakčio nutrūkus
agentūrų finansavimui.

J. Boehner, palaikantis balsingą
ultrakonservatyviąją „Arbatėlės” frak-
ciją savo partijoje, užuot rizikuoda-
mas prarasti postą, jeigu mėgintų pri-
imti paprastą nutarimą dėl finansavi-
mo be pridėto politinių nuodų žiupsnio,
nusitaikė į Prezidentą.

„Washingtono demokratai už-
trenkė duris vyriausybės pakartoti-
niam atidarymui, atsisakydami daly-
vauti abiejų partijų derybose”, – rašo
jis straipsnyje, kurį paskelbė dienraš-
tis „USA Today”.

Politinis paralyžius išliko nesu-
trikdytas, kai Senatas įvykdė demok-
ratų daugumos  vadovo Harry Reid pa-
žadą, atmesdamas Atstovų Rūmų rei-

kalavimą paskirti oficialius derybi-
ninkus, kurie parengtų sutartį abiem
stovykloms.

Tačiau bent jau šiuo metu J. Boeh-
ner politinė strategija labai rizikinga.

Quinnipiac University atlikta ap-
klausa rodo, kad 72 proc. rinkėjų prieš
22 proc. nepritaria respublikonų pa-
stangoms palaikyti vyriausybės už-
darymą kaip priemonę, galinčią padėti
sužlugdyti „Obamacare”.

Bulvarinis laikraštis savo pirma-
jame puslapyje padėtį apibūdino trum-
pai drūtai: „Mėšlidė” (House of  Turds),
su aliuzija į televizijos „Netflix” poli-
tinį miniserialą „Kortų namelis” (Hou-
se of  Card).

Tūkstančiai federalinių darbuo-
tojų atvyko į savo biurus vien tam, kad
susitvarkytų darbo stalus ir išgirstų,
kad jie nėra „gyvybiškai būtina” JAV
vyriausybės aparato dalis.

Jauni padėjėjai būriu išėjo iš Bal-
tųjų rūmų, todėl Prezidentui B. Obama
liko tik keli būtiniausi darbuotojai.

Suglumę turistai monumentus ir
muziejus Nacionalinėje alėjoje Was-
hingtone rado uždarytus, užtvertus ir
apjuostus plastikinėmis juostomis su
užrašais „Policijos linija. Draudžia-
ma peržengti.”

Tačiau viena grupė pasirodė esan-
ti drėbta iš tvirtesnio molio: senyvo am-

žiaus „Didingiausios kartos” veteranai
atvyko prie Antrojo pasaulinio karo
memorialo ir nepaisė pastangų juos su-
stabdyti.

Tačiau lankantys savo kritusius
ginklo brolius Prancūzijoje, Belgijoje,
Italijoje ir kitur buvo priversti sukti at-
gal, išsekus lėšoms, reikalingoms iš-
laikyti 20 amerikiečių karių kapinių,
esančių užsienyje.

Dar vienas sunkiai iškovotos lais-
vės simbolis – Laisvės statula New
Yorke – taip pat liko neprieinama nu-
sivylusiems turistams.

Kita vertus, karinės operacijos ir
pasienio apsauga veikė įprastu režimu,
nors Pentagonui teko išleisti neapmo-
kamų atostogų beveik pusę iš 800 tūkst.
savo civilių darbuotojų.

Susipriešinę įstatymų leidėjai, iš-
sekę nuo pirmadienio vakarą vykusio
politinio teatro, rūškani vaikštinėjo Ka-
pitolijaus Rotondoje, tačiau viltys, kad
vyriausybės uždarymo sukeltas su-
krėtimas privers greitai pasiekti komp-
romisą, pasirodė esančios pernelyg
drąsios.

Atstovų rūmuose respublikonai
sie kė, kad būtų priimti trys potvarkiai
dėl kai kurių populiarių federalinės
veiklos sričių finansavimo, įskaitant
pašalpų veteranams mokėjimą ir mu-
ziejų veiklą.

Panašu, kad šis planas buvo mė-
ginimas sugėdinti demokratus, kurie
tvirtino nesiderėsiantys „su į galvą
įremtu ginklu”, kai buvo sustabdyta
vyriausybės veikla.

„Šis pasiūlymas rodo absoliutų
rimtumo stygių, kurį stebime tarp res-
publikonų”, – komentavo Baltųjų rūmų
atstovas Jay Carney.

Visi trys dokumentai buvo atmes-
ti, dar labiau didėjant spaudimui Kong-
rese išeiti iš šios aklavietės.

Senato demokratų daugumo vado -
vas  Harry Reid pridūrė: „Mes nebū-
sime verčiami rinktis tarp parkų ir vė-
žio tyrimų ... arba FTB (Federalinio ty-
rimų biuro).”

Demokratai laikėsi taktikos žlug-
dyti kiekvieną respublikonų mėginimą
oriai atsisakyti nuo savo bekompro-
misės pozicijos ir priversti J. Boehner
galiausiai pripažinti suklydus.

B. Obama perspėjo, kad vyriausy-
bės uždarymas sukels pragaištingų
padarinių vangiai atsigaunančiai Ame-
rikos ekonomikai.

„Žinome, kad kai paskutinį kartą
respublikonai uždarė vyriausybę 1996
metais, nuo to nukentėjo mūsų eko-
nomika. Kitaip nei 1996-aisiais, mūsų
ekonomika (dabar) vis dar brenda iš di-
džiausios recesijos per kelias kartas”,
– sakė Prezidentas.

Siekdamas pabrėžti savo argu-
mentus, B. Obama trečiadienį planavo
Baltuosiuose rūmuose susitikti su kai
kurių Wall Street milžinių vadovais.
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Lietuvos ekonomistas:
JAV politinė krizė neturėtų trukti tiek, 

kad pajustume jos pasekmes

Tarptautinės finansų rinkos santūriai sureagavo į politi-
nę suirutę Jungtinėse Valstijose, tačiau jeigu ji užsitęstų iki metų
pabaigos, tokia padėtis galėtų destabilizuoti pasaulio eko-
nomikas. Tada pasekmes pajustume ir Lietuvoje. Tačiau tai yra
mažai tikėtina, teigia ,,Swedbank" vyriausiasis ekonomistas
Nerijus Mačiulis.

,,Stebint iš šalies, iš tikrųjų situacija atrodo labai įtemp-
ta valstybėje, bet tai yra sąmoningas politikų sprendimas strei-
kuoti, šantažuoti kitą pusę ir žiūrėti, kuri pusė ilgiau atlaikys
politinį šantažą. Manau, kad bus galiausiai susitarta. Nors fi-
nansų rinkoms yra siunčiamas neigiamas signalas, kad poli-
tinė krizė JAV tęsiasi”, – sakė N. Mačiulis. 

Analitikas priminė, kad ,,šantažu grįsti" dviejų pagrindi-
nių partijų JAV, respublikonų ir demokratų, santykiai tęsiasi
nuo 2011 metų, kai ant nemokumo ribos balansavusios ša-
lies skolinimosi limitas buvo padidintas tik pačią paskutinę die-
ną. 

Jeigu toks streikas užsitęstų iki šių metų pabaigos, tuo-
met, pasak analitiko, poveikis JAV ekonomikai galėtų siekti net
1,5 procentinio punkto bendrojo vidaus produkto augimui. 

Visgi ,,Swedbank" vyriausiasis ekonomistas mano, kad ti-
kimybė, jog taip įvyks, yra labai menka. 

Analitikas tiki, kad politikai tai supranta ir sugrįžę prie de-
rybų stalo per artimiausias kelias savaites priims sprendimą.
,,Demokratinėje valstybėje tokiu principu politinės diskusi-
jos neturėtų vykti ir atrodo nekaip žiūrint iš šalies”, – teigė N.
Mačiulis. 

Jo įsitikinimu, panašus scenarijus Lietuvoje nėra tikėti-
nas. 

ELTA

JAV federalinės įstaigos lieka uždarytos 

Prieš pasirašant mainų dokumentus, instituto
prezidentas Anderson pasidžiaugė sutartimi,
nes, jo žodžiais, ,,studijos Lietuvoje praplės ribo-
tą amerikiečių studentų pasaulio pažinimą”.
ISM rektorius Nerijus Pačėsa pasigyrė savo stu-
dentais, kurie yra labai pageidaujami darbdavių,
nes yra iniciatyvūs ir kūrybingai sprendžia su-
dėtingus verslo klausimus. IIT dekanas Carl R.
Carlson, daug kartų keliavęs į Lietuvą suderinti
sutarties detalių,
liko sužavėtas lie-
tuvių svetingumu.
Jis išreiškė viltį,
kad ir lietuvių kil-
mės amerikiečiai
pasinaudos šia
programa ir nepra-
leis progos studi-
juoti savo tėvų že-
mėje. 

Lietuvos Res-
publikos generali-
nis konsulas Čika-
goje Marijus Gudy-
nas plačiau apžvel-
gė šios sutarties
prasmę. Lietuva
yra tapusi Europos
Sąjungos ir NATO
nare, jos studentai
jau naudojasi pro-
gomis studijuoti

Europos šalyse, bet ši mainų sutartis, sakė kon-
sulas, dar labiau praplės jų akiratį. Ir ne tik lie-
tuvių studentų – Lietuva prisidės prie amerikie-
čių studentų tobulėjimo.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Kaune buvo įkurtas 1999 metais kaip pirmoji pri-
vati valdymo mokslo įstaiga Lietuvoje. Pagrin-
diniai ISM steigėjai yra BI Norvegijos verslo
mokykla ir Norvegijos pramonės ir regioninės
plėtros fondas. 

Vida Kuprytė

Atkelta iš 1 psl. 

Atkelta iš 1 pal. 

Bendradarbiaus aukštosios mokyklos 

Universitetų mainų sutartį pasirašo Illinois Institute of Technology prezidentas John L.
Anderson ir ISM Vadybos ir technologijos universiteto rektorius Nerijus Pačėsa. Liudija
IIT dekanas Carl R. Carlson ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mari-
jus Gudynas.



Pažadėtoji žemė – LIETU VA, Lietuvos žy-
dai kuriant valstybę 1918–1940 m., su-
darytojas Vi lius Kavaliauskas (2013
 Vilnius, 283 psl.)

Vilniuje gyvenantis Nepriklau -
so my bės kovų istorijos tyrinė-
tojas,  daugiatomio „Lietuvos

karžygiai” ir kitų knygų autorius Vi-
lius Kavaliaus kas,  pateikia gausiai
iliustruotą, iš samiausią ligi šiol me-
džiagos rinkinį apie Lietuvos žydų –
„litvakų” – kari nę, politinę, ekono-
minę ir kultūrinę veiklą   Lietuvoje
1918–1940 metais.    

Rinkdamas medžiagą šiai ir ki-
toms savo istorinėms knygoms, Kava -
liauskas skersai ir išilgai išvažinėjo
Lie tuvą, išieškojo valdiškus ir priva -
čius archyvus, susirado praeities liu-
dininkus ir jų palikuonis. Knygoje, ša -
lia paties Kavaliausko rašinių, – me-
džiaga iš įvairių archyvų ir įvai rių au-
torių. Straipsniai su parinkto mis tų
laikų fotografijomis sklandžiai ir įdo-
miai skaitosi. Įžangą parašė Lietuvos
premjeras Algir das Butke vičius.               

Knyga susideda iš penkiolikos
skyrių, – tokių kaip Žydų politinė
veikla, Žydų  frakcija Steigiamajame
Seime, Žydai Lietuvos versle ir pra-
monėje, Žydai savanoriai Nepriklau so -
mybės kare, ir pan.

Nepriklausomoje Lietuvoje gyve -
no apie 200,000 žydų, jie sudarė tarp 7
ir 8 procentų  Lietuvos gyvento-
jų. 1919–1927 metais žydai turėjo Lie tu -
vos Konstitucijoje įtvirtintą auto -
nomiją, buvo žydų reikalų ministras.
Po 1926 metų valdžios perversmo, Lie -
tuvos politinėje veikloje žydų vaid-
muo ryškiai sumažėjo. Bet jų įnašas į
Lietuvos gyvenimą tęsėsi ligi pat 1940
metų okupacijos.  

Žydams Lietuva daug metų, dar
nuo caro laikų ir anksčiau, buvo ta pusi
antra „Pažadėtąja žeme”,  Vilnių jie va-
dino „Lietuvos Jeruzale”. Lietu voje jie
turėjo laisvę, kurios kai my ninėse Len-
kijoje ir Rusijoje nerasdavo. Lietuvo-
je žydai laisvai vertėsi versle, ama-
tuose ir profesijose, laisvai vys tė savo
kultūrą, tikybą ir papro čius.       

Tuometinėje Lietuvoje buvo žydų
gydytojų ir advokatų. Buvo meninin -
kų, muzikų, sportininkų. Buvo ir tur -
tingų žydų – pramonininkų ir pirk -
lių.  Tačiau eilinių žydų gyvenimas
buvo skurdus. Bet visų luomų žydai da-
lyvavo Lietuvos Nepriklausomy bės
kovose ir prisidėjo prie Lietuvos kū-
rimo.  

Daugiausia žydai vertėsi kaip
smulkūs prekybininkai: gyvendami
miestuose ir miesteliuose aplink tur-
gaus aikštę, jie pardavinėdavo vi so kius
smulkius reikmenis turgaus die ną su-
važiavusiems Lietuvos ūkinin -
kams. Visa žydų šeima laukdavo tur-
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Nepriklausomybės laikų  Kauno linksmintojai – restoranų ir kavinių orkestrų vadovai: Cha-
nonas Ceitelis (,,Versalis”); Michelis Hofmekleris (,,Lituanika”); Bandas (,,Urbonas”); Ab-
romas Stupelis (,,Aldona”);     Danielius Pomerancas (,,Konradas”), Zaidmanas (,,Metro-
polis”). Juozo Olinardo šaržas.                                                 Iš Domo Šniuko asmeninio archyvo.

Ir jie kūrė Lietuvą
DONATAS  JANUTA 

gaus dienos, nerimaudama, kad tik lie-
tus neužpultų, nes tada į turgų suva-
žiuos mažai pirkėjų – o dažnai visos sa-
vaitės uždarbis, visos šeimos pragy-
venimas, priklausė nuo tos vienos sa-
vaitėje turgaus dienos.   

Daug buvo žydų amatininkų – bat-
siuvių, šaltkalvių, siuvėjų, įvairių
meistrų. Kai kurie turėjo savo pasto vią
vietą, atskirą kambarį savo name, bet
nemažai jų buvo keliaujantys amati-
ninkai, kurie eidavo per ūki nin kus siū-
lydami savo paslaugas. Su stoję pas
kurį ūkininką, apsigyvendavo pas jį ke-
lioms dienoms, kartu su jo šeima sės-
davo prie stalo. O kai darbas būdavo
baigtas, žydas susidėdavo sa vo įrankius
į maišą, maišą – ant kup ros, ir išeida-
vo pėsčias, kartais ūki ninko vežimu pa-
vėžėtas, negrįstu kaimo keliuku ieškoti
kur kitur bus reikalingos jo paslau-
gos.   

Pirmojo pasaulinio karo pabaigo-
je, Lietuvos Nepriklausomybei auš-
tant, ne vienas žydas – batsiuvys,  pirk -
lys, visuomenės veikėjas – stojo petys
į petį su lietuviu prieš lenkus, bolše-
vikus ir bermontininkus.    

Piliečiai!
Imkitės už ginklų, 
aukokite pini gų, daiktų, 
visa, kas tik gali palengvinti ka-

riuomenei, 
kas gali sustiprinti kraštą kovoje su

priešais.

Tai yra Kauno advokato, žydų vi-
suomenininko, Lietuvos Steigia mo jo
Seimo nario Ozerio Finkelšteino atsi-
šaukimas jidiš ir lietuvių kalbo mis į
Lietuvos žydų visuomenę, 1920 m. spa-
lio 9 d. lenkų Želigowskio di vi zijai už-
grobus Vilnių ir pasikėsinus į visą

Lietuvą. 
Apie šimtas žydų žuvo Lietuvos sa-

vanoriais, keli šimtai buvo sužeisti. Vy-
ties Kryžiaus ordinu už narsumą ko-
vose buvo apdovanoti: batsiuvys Vol-
fas Kaganas, kepėjas Barakovas Lei-
ba,  vežikas Kacas Motelis, ir septy-
niolika  kitų – iš viso 20 žy dų.  Pasi -
didžiuodami,  kad prisidėjo prie Ne -
priklausomybės kovų, jie įkūrė Žydų
karių sąjungą, kuri veikė ligi pat Ne-
priklausomybės praradimo 1940 me-
tais.  

 Prie Nepriklausomybės kovų žy -
dai prisidėjo ir kitokiais bū dais. Vy ties
Kryžiaus ir Nepriklau somybės me -
daliais apdovanota Liba Medni kie nė,
karo su lenkais metu pas savo tautie-
čius žydus rinko žvalgybinę medžiagą,
siuntė lietuviams lenkų štabo doku-
mentus, savo namuose laikė lietuvių
šovinių ir granatų atsargas.     

Generolas Vincas Grigaliūnas-
Glovackis, pasižymėjęs kovose prieš
lenkus, bolševikus ir bermontinin -
kus, šitaip  įvertino žydus prekybi-
ninkus, kurie prisidėjo prie 1919–1920
metų Nepriklausomybės ko vų: Palai -
kyti naudingus mums ryšius su vokie-
čiais, supirkinėti ginklus, lai kyti slap-
ta nuo vokiečių sandėlius su kariška
manta, gabenti ginklus ir pristatinėti
(…) Šeinas, Zisle, Franke lis, Aronsonas
ir kiti atlikinėjo šį ypa tingą uždavinį su
tikra tėvynės meile, statydami savo gy-
vybę pavojun, nesigailėdami nei lėšų,
nei dar bo. 

Vėliau Simonas Rozenbaumas,
pirmosios Lietu vos Tarybos narys,
pelnęs Lietuvai Europos žydų simpa -
tijas ir palai kymą, 1919 m. Paryžiaus
taikos konferencijoje energingai agi-
tavo už Lietuvos Nepriklauso my -
bę.  Septyni žydai dalyvavo Lietuvos
Steigiama jame Seime. Kai Želigows kio
užimtame Vilniaus krašte Len ki ja,
siekdama prisijungti Vilniaus kraš tą,
suruošė rinkimus, žydai kar tu su lie-
tuviais ir gudais pasisakė prieš ir
tuos rinkimus boikotavo.   Tarpukario
Lietuvoje, garsiąją Kauno sporto halę,
pastatytą Europos krepšinio pirme-
nybėms, suprojektavo gabus statybos
inžinierius Ana tolijus Rozenbliumas.
Rozenbliumas taip pat suprojektavo
Kauno apskrities savivaldybės rūmus
(kartu su architektu Vytautu Lands-
bergiu-Žem kalniu), Kauno centrinio
pašto rūmus (su architektu Feliksu
Viz baru), Kauno karininkų Ramovės
rūmus (su architektu Stasiu Kudo -
ku), ir daug kitų visuomeninių ir pra-
monės pastatų.    

Įnašo sporte pavyzdys – dvirati-
ninkas Isakas Anolikas atstovavo Lie-
tuvą dviejose olimpiadose: 1924 metais
Paryžiuje, ir 1928 metais Amsterdame. 

Žydai prekybininkai, obuolių par davėjai Vabalninko turguje. 
Lie tuvos centrinis valstybės archyvas 

Frenkelių odų fabriko darbuotojai sutinka atvykstantį prezidentą Antaną Smetoną. Centre
– įmonės savininkas Jokūbas Fren kelis. Šiauliai, apie 1928–1933 metus.

Šiaulių ,,Aušros” muziejus 

Nukelta į 13 psl.
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Kultūra ir menas turi nenu sa komą galią. Galią, kuri pažadina prisiminimus ,
įkvepia naujiems iš šū kiams ar tiesiog leidžia atsipalaiduoti ir bent trumpam
pabėgti nuo kas dienybės ir rūpesčių.

Šią savaitę „Rytys” – kupinas rašinių apie meną.  Vienas jų – apie kūrybingą
stovyklą Vermonte, kurioje dalyviai mokėsi kurti meną ir į namus išvyko
įkvėpti kūrybingų minčių. Kitas rašinys  – apie krišto li nio balso dainininkės Gin-

tarės Jau takaitės koncertą Bostono lietuvių bendruomenei ir apie tai, ką
profesio nalus menas reiškia išeiviams.  

Malonaus skaitymo ir, jei įkvėpė me jus kūrybai, labai lauksime ži nių, pa-
sakojimų ir įspūdžių iš jūsų Rytų pa krantės bendruomenės adresu: drau-
gas.east.coast@gmail.com

DANGUOLĖ KUOLIENĖ

Tokią mintį išreiškė dailininkė Dana Barū-
naitė ,,Neringoje”, Ver mon te, besibaigiant
kūrybinei  sto vyklai suaugusiems  „Meno8 -

Die nos”. Tęsdama mintį paaiškina, kad ne už mirš -
tamus įspūdžius sukėlė užsiėmimai, žmonės, mu-
zika ir aplinka.  Rugpjūčio 18–25 dienomis, dalyviai
iš bandė ne vieną meno techniką, klau sėsi įdomių
bei provokuojančių pokalbių, turėjo progos susi -
kaup ti ir susimąstyti, o taip pat padainuoti, pa ūžti
ir patrepsėti.

Skatino eksperimentuoti

Kodėl žmonės kasmet grįžta į šią kūrybinę sto-
vyklą? Estera Sunelaitė pasakojo: „Važiuoju į šią
stovyklą pa i lsėti, pasidžiaugti gamta, pakvė puo ti
grynu oru, susitikti senus draugus ir sutikti naujus,
išbandyti tai, ko dar nebandžiau.” Renatą Bazikienę
trau kė meno ir ramybės apgaubta aplinka, pievo-
mis kvepianti „Neringa”. 

Atidžiau į gamtą pažiūrėti kaip tik ir kvietė
dailininkė Audronė Ma ciū naitė, vedusi peizažo
kūrybi nes dirbtuves. Čia dalyviai eksperimentavo
naudodami mišrią techniką, įtraukdami net garsą
ir fotografiją. Aldona Lingertaitienė, dalyvavusi
Da nos Barūnaitės pastelės klasėje, nu stebo, kaip
skirtingai pradėjo pa ste bėti įvairias spalvas ir for-
mas, anks čiau atrodžiusias vienodai.

Per labai trumpas kūrybinio ra šymo pamokėles
mokytoja Marija Stankus-Saulaitis sulaukė juo-
kingų, įdomių, reikšmingų ir net gilių raši nių. Kai

kurie autoriai pasidalijo sa vo rašiniais su kursų
draugais, o tai įkvėpė dalyvius ir toliau ieškoti iš -
raiš kos žodžių savo vidiniam balsui išreikšti. 

Keramikė Asta Bublienė rūpes tin gai buvo pa-
ruošusi užduočių, ku rias dalyviai galėjo pasirinkti,
tačiau rado laiko ir tiems, kurie norėjo kū rybinės
laisvės. Danguolė Kuolie nė, stovyklos vedėja, kvietė
norinčius mo kytis grafikos. Nors grafikos technika
yra pakankamai sudėtinga, Dan guolė mus skatino
žaisti, bandyti ir nebijoti.

Meną kūrė mylimosioms

Nemažai dėmesio sulaukė Nor berto Lingertai-
čio juvelyrikos dirbtuvės, rengiamos jau devintą
kartą. Įdo mu buvo stebėti su kokiu dėme singumu
keli vyrai kūrė žiedus savo my limosioms. Erikas
Narkevičius, pernai kvietęs į kanklių dirbtuves,

,,Grįšiu lietuvišką meninę sielą atgaivinti”

„Meno8Dienos” kūrybinės stovyklos „Neringoje” dalyviai. Redos Limantienės nuotr.

šiais metais subūrė susidomėjusius medžio droži-
nėjimu. Dalyviai per sa vaitę sukūrė dailią prie-
verpstę. Jū ratė Aukštikalnienė meistriškai at -
skleidė margučių su bičių vašku marginimo pa-
slaptis. Fotografas Dainius Mačikėnas šiais metais
apsiėmė mo kyti video filmavimo gudrybių, o ope -

ratorius Romas Šležas atvyko įamžinti vieną po-
pietę  savo filmui apie „Neringos” stovyklą.

Stovyklą praturtino talentingų kauniečių
Gintaro Vilčiausko ir Vi liaus Marmos dalyvavi-
mas. Gin taras išmokė liaudies dainų, pakvietė
kar tu dainuoti, skambino pianinu,  grojo akor-
deonu, mokė liaudies šokių ir šokinėjimo per
laužą. Jis taip pat paįvairindavo vakarines prog-
ramas  pūs damas birbynę. Vilius Marma jam
pritarė lumzdeliu ir kanklėmis, mokė liaudies
šokių, kalbėjo įvairiomis etnokultūros temomis
ir su stovyklautojais kūrė Užgavėnių kaukes bei
vytines juostas.  Dana Barūnaitė pastebėjo, kad
dainavimo pamoka buvo ypač smagi, nes ją vedė
du tokie talentingi ir mieli muzikai. 

Ir sportavo, ir meldėsi

Per šią savaitę netrūko ir judesio. Pirmoje
savaitės dalyje ramią rytinę mankštą vedė gydo-

mojo masažo specialistė Aldona Rygelė. Penktadie -
nio ir šeštadienio rytais, grakščioji balerina Eglė
Špo kaitė pritraukė gausų būrį vyrų ir moterų, kvie -
tė anksti kel tis ir vikriai mankštintis. E. Špo kaitė
taip pat „užbūrė” klausytojus dviem įdomiais po -
kal biais apie ba le tą. Kelias dienas vyko energingo-
sios Gilijos Aukštikalnytės vadovaujamos Zum ba
šokių pamokos.

Kas vakarą po vakarienės norintys susibur-
davo koplytėlėje. Gaila Narkevičienė rašė, kad tai
jai buvo mėgstamiausia dienos akimirka, kai per
me no, muzikos ir maldos sinte zę tikrai priartėjo
prie Dievo. Ma rija Stankus-Saulaitis pritarė: „Kas
va karą penkiolika minučių bendrai pasimelsti
buvo taip gera. Su Aldonos Lingertaitienės paruoš -
tu paveikslu, skaitiniu, giesme ir malda turėjom
progos kasdien vis kita tema pa mąs tyti ir mintimis
pasidalyti.”

Stovyklą užbaigė diskoteka

Į vakarines programas, kurias sumaniai ku-
ravo Estera Sunelaitė, su sirinkdavome salėje prie
židinio ar lauke prie laužo. Sekmadienio vakare į
pokalbį apie kalbos kultūrą kvietė Marija Stankus-
Saulaitis. Kitais va karais vyko susipažinimui skir-
tas kūrybinis trimatis projektas, lietuviškų filmų
vakaras su įdomiais Da nos Vainauskienės ir Vi-
liaus Mar mos komentarais, keramikės Astos Bub -
lienės kūrybos pristatymas skaid rių pagalba, kai-
miškos vaka ruš kos su liaudies šokiais ir dainomis,
dramos būrelio, vadovaujamo Norberto Lingertai-
čio, pasakos insce nizavimas. Šeštadienio vakare,
po  oficialaus stovyklos uždarymo, Ri mas Samis su-
kvietė visus į diskote ką.

Šiais metais stovyklai vadovavo Reda Veitaitė-
Limantienė, Janė Venc kutė-Zirlienė, Estera Sune-
laitė ir Dan guolė Stončiūtė-Kuolienė, virtuvei – Ind -
rė Matulaitytė. Marija Stan kus-Saulaitis paminėjo:
„Didelį įspū dį šią savaitę man paliko virtuvės per-
sonalas, taip tyliai ir suderintai dirbantis, skanų
maistą taip maloniai tiekiantis”. Taip pat nuošir-
džiai talkininkavo Regina Kulbytė ir Dana Vainaus -
kienė.

Stovyklai baigiantis liejosi emocijos, nuošir-
dūs pasisakymai ir skatinimai toliau ruošti šią sto-
vyklą, skir tą suaugusiems lietuviams, norin tiems
kūrybingai pasireikšti. Al dona Rygelė rašė: „Man
teko pažinti tris širdingas, dosnias ir nuostabiai
kūrybingas mokytojas, meistres savo srityse. Šioje
stovykloje vėl susitikau su savo vidine kūrybine
dvasia ir jai leidau pažaisti ir  pasidžiaugti. Parsi -
vežiau keletą kūrinių, daug naujų, gundančių kū-
rybai įdėjų ir labai malonių prisiminimų.”

Marija Stankus-Saulaitis užbaigė rašyti savo
įspūdžius šiais žodžiais: „Nuo ryto iki vakaro šioje
bendruo menėje buvo smagu. Buvau apsupta drau-
giškumo ir rūpesčio, saulės ar mėnulio apšviestame
kalne.”

2014 metais įvyks dešimtosios „Meno8Dienos”,
data bus paskelbta „Neringos” tinklalapyje www.ne-
ringa.org. 

Pastelėmis stovykloje „Meno8 Die  nos” piešti mokė dailininkė
Dana Barūnaitė.                              Danguolės Kuolienės nuotr.
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Bostone koncertavo Gintarė Jautakaitė
RIMA GIRNIUVIENĖ

Iš žemės, kur gražiąja paslaptim
Perkūnžolės paženklina jų trobas,
Miškus ir gyvulius, ir plunksną viršum lopšio,
Ir moteris stabmeldiškom akim.

Gintarės Jautakaitės
„Iš Žemės” 

iš jos poezijos rinkinio „Dobilo širdy”

Dainos – tarsi 
giesmės apie Lietuvą

Kai buvau paprašyta parašyti re-
cenziją apie Gintarės rugsėjo 15-osios
dienos koncertą Bostone, nes esu, anot
renginio bendraorganizatorės Este-
ros, „tikra žurnalistė”, tiesiai pasa-
kiau, kad jau šimtą metų recenzijos
apie muziką nesu rašiusi. Tiksliau –
išvis nesu rašiusi, net ir tais laikais,
kai Lietuvoje buvau tik ra žurnalis -
tė. Amerikoje kai kurie lietuviai (tarp
jų ir aš) savo buvusias profesijas pa-
verčiame saviveikla, kuria smagu už-
siimti laisvu nuo darbo laiku, jeigu to
laiko būna. Tačiau  lankome (ar orga-
nizuojame) koncertus – skatinami
nos tal gijos, meilės ir prisiminimų Lie-
tuvai. Šiuos jausmus sužadina meni-
ninkai iš Lietuvos, nes jie mūsų, pas -
ku tiniųjų išeivių, akimis kiek kitaip
mato Lietuvą – giliau, intelektualiau,
skirtingai nuo supaprastintos, grei tos
ir tuštokos amerikiečių pramogos.

Bostono koncerte Gintarės Jau -
takaitės dainos (ar gal geriau būtų jas
vadinti giesmėmis apie Lietuvą) ant
savo sparnų nešė atgal į Lietuvą, jos
klonius ir ežerus, jos dangų, tokį gilų
ir mėlyną, kad sunku ir apsakyti, tik
norisi klausyti, ir kartais net verkti.

Parašė dainą princesei Dianai

Apie jos muziką ir poeziją ra-
šoma, jog tai – „intelektualioji dainuo -
jamoji poezija”. „Ekskliuzyvinis sti-
lius” ir dar daug  panašių sudėtingų
išsireiškimų galima rasti lietuviš-
kuose muzikos ir kultūros žurnaluo -
se, tokiuose, kaip „Kultūros barai”. O
mums, „tarybukams” ir kitiems, išvy -
kusiems dėl meilės, ekonominiais ir
visokiais kitokais tikslais – beklau-
sant sidabrinio Gintarės bal so, sma -
gu, gražu ir truputį liūdna prisiminti
savo tarybinę bei po-tarybinę jaunys -
tę,  ant dainos ir poezijos sparnų vėl
nukeliauti į Lietuvą. 

Gintarė yra koncertavusi Lietu -
voje, Anglijoje ir JAV lietuvių ir ang -
lų kalbomis. Buvo paprašyta parašyti
dainą princesei Dianai, kurią užbai gė

likus kelioms valandoms iki prin cesei
žūstant autokatastrofoje. Tuo met
daina nenuskambėjo, bet vėliau buvo
įtraukta į Gintarės dainų kompaktinę
plokštelę „Maybe Tender ness”.

Muzika – nuoširdi

Spauda rašo, kad Gintarės mu-
zika ir poezija – ,,intelektuali”, o jos
sti  lius – ,,ekskliuzyvinis” mano au-
siai, nepasikaus čiu siai naujausiomis
inte lektualinėmis poezijos ir muzikos
tendencijomis, mano ausiai ji atrodo
nuoširdi ir kartais iki kaulų gėlimo
sava, lietuviška. Jos klausantis kyla
jausmas, panašus į tą, kurį patyrė ma -
no dvejų metų dukra, prieš daug metų
Bostono folkloro grupės „So dau to” re-
peticijoje.  Pradėjus repetuo ti, ji ant
mano rankų apsiverkė. „Ar tau ką
skau da, Monikėle?” – nusigandusi pa-
klausiau. „Ne – labai gražu”, – atsakė
mano dvejų metų vaikutis. Ir toliau
verkė, įsikniaubusi man į krūti nę.
Toks pat jausmas kyla dainuojant
Gintarei. Ar skambant jos kartu su
dukra Elizabeth atliekamai lopši nei,
(lopšinių ciklą ji ruošiasi išleisti lie-
tuvių, anglų, estų, japonų ir no rve gų
kalbomis, ar besiklausant nuos tabios,
galbūt pirmą kartą Lie tuvos muzikos
istorijoje sukurtos mu zikos nepakar-
tojamiems K. Done laičio „Metams” (ją
Gintarė pa rašė likus kelioms savai-
tėms iki koncerto Bos tone), ar jau ke-
lintą kartą girdint  jos „tarp dangaus
ir že mės” (t. y., lėktuve pakeliui į Lie-
tuvą) sukurtą ir visose išeivijos dainų
šventėse skamban čią „Viešpaties leli -
ją.” 

Bostoniečiai – išlepinti 

Mes čia, Bostone, kartais nelabai
žinome, ko norime. Kartais manome
esą kiek išlepinti taip vadinamos
„Bostono intelektualinės aplinkos”.

Kartais – tik pavargę nuo visų vaikų
„sokerių”, futbolų, šeštadieninės mo-
kyklos, tautinių šokių repeticijų,
skautų susirinkimų, ir ilgų važinė -
jimų į koncertų sales – po valandą ir
daugiau. Kartais einame į koncertus,
nes mums patinka jų organizatoriai
(kaip kai kas man taip sakė ir šį kar -
tą...). Bet po koncerto nuomonės buvo
kitokios. „Koks puikus balsas”, – kal -
bė jo Bostono lietuviai, atėję į koncer -
tą. „Labai gerai, kad susiruošėme atei -
ti – nuostabus koncertas”, – sakė ki ti.

Klasiokės po daugelio metų 
susitiko Bostone

O mudvi su Gintare, pasirodo,
Lietuvoje, Tauragės miestelyje, kartu
ėjome į  2 vidurinės mokyklos pirmąją
klasę – buvome klasiokės (gal net sė-
dėjome viename suole – bando  prisi-
minti mano mokytoja mama). Paskui
mūsų keliai išsisky rė. Gintarė išva-
žiavo į Kauną, o vėliau – į Angliją. Aš
likau Lie tuvoje, ta pau Lietuvos Radijo
žurnaliste, vėliau ištekėjau už Ameri-
kos lietuvio ir at vykau į Bostoną. Po
kurio laiko pra   dėjau vadovauti Bos-

tono Lietuvių Bendruo menei. Gintarė
jau seniai gy veno Maine, kur po dau-
gelio karjeros metų angliškoje padan-
gėje nuspren dė sugrįžti prie savo lie-
tuviškų šak nų. Ir mes vėl susitikome
Bostone! Koks mažas  tas pasaulis!
Viena mano buvusi bendradarbė juo-
kauja: „Ame rikoje mes galime susi-
tikti ne tik tuos žmones, su kuriais iš-
bėgome į Ameriką, bet ir tuos, nuo ku-
rių mes išbėgome į Ameriką.” Mūsų
susitikimas su Gintare nebuvo iš tų
paminė tųjų – greičiau viena kitai
atro dė me kaip maža dalelė brangios,
seniai pa liktos Lietuvos.

„Basi nuogi, lyg medžiai išvaryti”

Į Gintarės koncertą atvažiavo du,
jau suaugę jos sūnūs, studijuojantys
universitetuose netoli Bostono. Vy res -
 nysis Jasonas Laurita studijuoja
Hampshire College ir ketina tapti gy -
dytoju, jaunesnysis Martynas Lauri ta
studijuoja Rhode Island School of  De-
sign. Gintarė tarp savo sūnų ir ma -
žosios dukrelės Elizabeth atrodė tarsi
lie tuviška Eglė – žalčių karalienė, ne-
grįžtamai palikusi tėvų žemę, bet nuo-
lat su meile ir ilgesiu prisimenanti ją
savo poezijoje ir muzikoje.

Mes visi čia, tolimoje šalyje, esa -
me iš savo tėvų žemės. Ir visų mūsų,
ats iliepia Gintarės žodžiai „Iš že mės”:

Basi nuogi, lyg medžiai išvaryti,
Koplytstulpiais per Lietuvą keliaujam,
Kiekvieną angelas per Lietuvą palydi,
Kiekvieno rankoje rūdija lelija.

Neatsigręžt. Nebėgt. Neatsitolint.
Neatsibust. Ten liko mano brolis.
Ant rankų laikė Dievo avinėlį.
Jo širdyje perkūnžolę mačiau. 

Koncertą organizavo JAV Lietu vių
Bendruomenė ir Bostono apylin kė.

Susitiko tauragiškės. Gintarė Jau takaitė  su dukrele (v.), Danutė Ka zakaitienė su vyru Al-
vydu (k.) ir  Rima Girniuvienė su vyru Tomu Gir niumi (d.).

JAV LB Bostono apylinkės nuotr.

Tėvo Antano Saulaičio knyga „Slenkstis” buvo pristatyta Trijų Karalių bažnyčios salėje
Washingtone. LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis teigė esąs sužavėtas kny -
go je dėstomų minčių paprastumu, požiūrio į dvasinius reiškinius žmogiškumu ir kar -
tu gilumu, kuris leidžia skaitant knygą kelis kartus matyti ją tarsi kitomis akimis.

Dainos Čyvienės nuotraukos

Gintarė Jautakaitė.

LR ambasada JAV pakvietė į susitikimą
su A. Saulaičiu, SJ
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SKAUTYBĖS KELIAS

V.S. FIL.  DONATAS 
RAMANAUSKAS

Antradienis, rugpjūčio 13 d.

Kėlėmės tamsoje, 5 val. ryto.  Pra -
dė jome tvarkytis ir ruoštis žygiui at-
gal į Camp Manatoc. Visi kartu miš -
rio mis skiltimis žygiavome pagrindi -
niu stovyklos taku. Spėjome sugrįžti
at  gal į savo pastovykles ir susitvar ky -
ti prieš pusryčius.  

Po pusryčių prasidėjo Oro skau tų
programa, kurią paruošė brolis To -
mas Dundzila. Prityrusieji skau tai ir
skautės buvo padalinti į  6–8 asmenų
„eskadriles”.  Broliui Tomui padėjo
ki ti instruktoriai, iš anksto paruošę
įvairius Oro skautų patyrimo laips -
nių užsiėmimus. 

Instruktoriai aplink didžiąją vė -
lia  vų aikštę buvo įrengę instrukta-
vimo ir užsiėmimų stotis, pvz.: raketų
statybos, lėktuvo dalių, sparnų, avia -
cijos istorijos, skridimo būdų ir t. t.
Kiekvienai stočiai paskirta po va lan -
dą.  Iki  pietų  mes atlikome už duotis
trijose stotyse. Per pietus dvi prity ru -
siųjų skautų skiltys sugrįžo į prity -
rusiųjų pastovyklę dalyvauti „Ge le -
žinio virėjo” („Iron Chef”) var žybose.
Jie turėjo iš pateiktų maisto  produktų
paruošti patie kalą „Ge le žinio virė jo”
teisėjams. 

Vienai skilčiai neblogai pasisekė
paruošti šaltibarščius, o kita skiltis
iškepė didelį bulvinį blyną. Virimo
kon kursas  baigėsi 3  val. p. p., tad ga -
lė  jome nuvykti į baseiną išsimau dyti.
Kol dvi skiltys virė, likusios dvi skil -
tys tęsė Oro skautų programą.  

Vakarinė programa – filmų va ka -
ras.  Po naktipiečių visi prityrusieji
skautai ir skautės susirinko susirin ki -
mų salėje, kur buvo rodomas filmas

„We Are The Titans”. Filmas apie
gimnazijos futbolo komandą buvo pa-
rinktas todėl, kad jame pasakojama
apie grupės dvasios stiprinimą („bon -
ding”) ir susigyvenimą („teamwork”).
Tik... po vakar dienos iškylos ir šian-
dienos pilnos programos su Oro skau-
tais pusė žiū rovų bežiūrėdami filmą
užmigo, nes buvo labai pavargę.

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d.

Keletas prityrusiųjų skautų atsi -
kė lė anksti (5:30 val. r.), kad nueitų į
„Polar Bear Swim”. Ta proga daugiau
ir rimčiau paplaukioti tuščiame ba -
sei  ne. Šį rytą vanduo buvo šiltesnis
nei oro temperatūra.  

Po pusryčių tęsėsi Oro skautų
programa. Popiet visi prityrusieji
skautai nuvyko į Rock and Roll Hall of
Fame and Museum, kuris yra ant
Lake Erie kranto, Clevelando centre.  

Per dvi su puse valandos su po ruo -
ti prityrusieji skautai turėjo rasti at-
sakymus į penkiasdešimt klausimų iš
muzikos istorijos ir muzikantų gy -
venimo.  Viskas buvo  labai įdomu.
Lai kas prabėgo kaip akimirka.  Visi
bu vo patenkinti išvyka į mu ziejų.  

Iš muziejaus keliavome į Cleve -
lando Lietuvių namus, kur pavalgė -
me ypatingai skanią lietuviškų pa -
tiekalų vakarienę. Didelis ,,Ačiū” Lie -
 tuvių namų šeimininkėms ir Ūkio
skyriui už išvykos koordinavi mą.  Iš
Clevelando į Camp Manatoc grįžome
kaip tik bendram laužui. Dainavome
daug senų, visiems gerai žinomų
dainų. Taip pat pasirodė BSA dar bi -
nin kų padalinys – buvo labai juokin -
ga, todėl visiems labai patiko.

Bus daugiau.

Prityrusieji skautai-3
2013 m. Jubiliejinėje stovykloje „Viltis”

Korp! Vyties senjorai š. m.  rug sė jo 15 d.  dalyvauja Šiluvos atlai duose, Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo baž ny  čioje, Čikagoje. Iš kairės: kun. J. Kelpšas, senj. Audrius Aleksiūnas, vys -
kupas R. Norvila, senj. Aras Ga li naitis.                                           Rasos Aleksiūnienės nuotr.

Pasižymėkite savo kalendoriuose!

Po įvairių diskusijų ir pasi ta ri mų buvo  nutarta, kad 2014 m.
birželio 14–15 d. vyks „Paslapčių ieškonė – Washington D.C.”

Kas yra „Paslapčių ieškonė”? 

,,Paslapčių ieškonė” yra vienos die nos skautiškas įvykis, panašus į te levizijos
,,reality” programą, ,,Ama   zing Race”. Mišrios skiltys keliaus po  įvairias vietoves (pa-
status, parkus ir t. t.), kol pasieks ieškonės pabaigą. Skiltys sužino apie ieškonės ke-
lio atkarpą tik tada, kai gauna ,,Pas lapčių raktus” (,,Clues”). ,,Pas lap čių raktai” išvar-
dina vietovę, ku rioje reikia rasti kitą ,,raktą”. Kar tais skiltys turės išspręsti įvairius skau-
tiškus galvosūkius (,,Road blocks”) ir nugalėti kliūtis (,,De tours”) – tik tada gaus kitą
,,Rak tą”.  Skiltys gali keliauti pėsčiomis arba viešojo transporto priemo nė mis, bet ne
automobiliais ar taksi.

„Paslapčių ieškonėje” gali dalyvauti prityrusieji skautai/skautės, jūrų skau-
tai/skautės, kurie iki birželio 14 d.  bus su laukę 13 m. amžiaus. 

A+A v.s. Albinai Ramanauskienei mirus,

gilią užuojautą reiškiame „Aušros Vartų/Kernavės” tunto 
sesėms: dukrai Renatai; anūkėms – sesėms Reginai ir Dianai; mar-

čiai – sesei Rasai, o taip pat  sūnui, broliui Donatui, dukroms –
sesei Astai ir sesei Indrei bei jų šeimoms.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus brangiai mamai, močiutei, uoš-
vienei. 

Liūdime kartu su Jumis.

„Aušros Vartų/Kernavės” tunto sesės

Čikagos ,,Lituanica” tunto beb rai, jūrų jauniai ir jūrų skautai, pra dėdami naujus skauta-
vimo metus, šeštadienį, rugsėjo 14 dieną, dalyvavo buriavimo sueigoje ir gegužinėje.
Bur laiviai su jūrų jauniais bei skautais išplaukė iš Burnham uosto į at virą ežerą, o po to į
31 gatvės uostą, kur susitiko su žaidžiančiais bebrais. Priplaukė ir jūrų budžių motorlai -
vis. Bebrams buvo proga aplankyti laivus ir pasidomėti buriavimu. Gegužinės maistą
pa ruošė tėvai.

Antroje eilėje (iš k.): Linas Meilus, Marius Naris, Viktoras ir Gintas Garbonkai, Vilius
Dundzila, Gabija Narbutaitė, Tom Da vies, Gytis Kelmelis, Danielius Kwiat kowski, Matas
Vaitkevičius. Pir moje eilėje – bebrai: Simonas, Ko vas, Kipras, Karis, Vintonas, Aris, Au  ri -
mas su svečiais draugais ir paukštytėmis.

Jūrų skautų išvyka

Priekyje stovi (iš k.): Mykolas Skilandžiūnas, Matas Stankus, Audrys Kelečius ir Vytas
Stankus; antroje eilėje: Matas Biškys, Kęstutis Kelečius ir Lukas Rasutis.

Ed Leipus nuotr.
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DALIA CIDZIKAITĖ

Įpirmąjį naujų mokslo metų Šiau lių universiteto
Senato posėdį šių metų rugsėjo 25 dieną Senato
nariai rinkosi apsigaubę togomis. Jie, drauge

su universiteto akademine bendruomene ir Šiaulių
miesto visuomenės atstovais, į universiteto Baltąją
salę atvyko pasveikinti ir pagerbti Ingridą Gert-
rūdą Bublienę, kuriai tą dieną buvo suteiktas ŠU
Garbės nario vardas.

Iš Šiaulių miesto kilusiai Bub lie nei garbingas
vardas suteiktas už eko nominių ryšių tarp Lietuvos
ir Jungtinių Amerikos Valstijų plėtojimą, bendra-
darbiavimo tarp Kent State University (Ohio) ir ŠU
puose lėjimą bei nuopelnus gimtajam kraštui. 

Bublienę, Lietuvos Respublikos generalinę gar-
bės konsulę Ohio valstijoje, „Versli Lietuva” pre-
kybos biu  ro Čikagoje ko-direktorę, savo įkurtos
kompanijos „IB Inter na tio nal” prezidentę, Tarp-
tautinio Rotary klubo Clevelande garbės prezidentę
bei daugelio kitų JAV ir Lietuvos or ganizacijų narę,
vargu ar reikia pristatyti. 

Gyvenimo mokykla – visuomeninė veikla

Nuo mažų dienų Amerikos lietuvių visuome-
ninėje veikloje dalyvaujanti moteris buvo ateiti-
ninkė, skau tė, Clevelando lietuvių liaudies šokių
grupės „Grandinėlė” ir Čiurlionio ansamblio narė.
Ji užėmė vadovaujan čias pareigas JAV Lietuvių
Bend ruomenės Krašto bei Lietuvių Fondo valdybo -
se, pirmininkavo JAV LB Kul tūros ir Ekonomikos
taryboms. „Man buvo penkiolika metų, o aš jau sė-
dėjau JAV LB Clevelando apylinkės val dyboje”, –
juokauja ketvirtoji ŠU Gar bės narė.

Už skatinimą dalyvauti visuome ninėje veikloje
Bublienė yra dėkinga savo tėvams – pedagogams
Stefanijai ir Henrikui Stasams. „Mano mokykla
buvo visos lietuviškos visuomeninės organizaci-
jos, – sako Bublienė ir pri duria, – ir laimė.” Daly -
vau dama Čiur  lionio ansamblyje ji tapo ren gi nių
pra nešėja, o „Grandinėlėje” ji ne tik šoko lietuvių
liaudies šokius, bet ir pertraukos metu scenoje dek-
lamavo eilėraščius. Taip, pasak Bublienės, ji ir augo:
tapo pasitikinti savimi, turin ti viziją ir mėgstanti
tai, ką daro.

Mes nepažįstame jų, o jie – mūsų 

Bublienė Lietuvoje jau seniai nė ra turistė. Jau
18 metų kaip į Vilniuje esantį butą, kuriame glau-
džiasi ir jos kompanijos „IB International” ofisas, ji
sugrįžta kaip į savo namus. Pasak jos, tai, kad ji
Lietuvoje praleidžia itin daug laiko susitikinėdama
su įvai  rių sričių atstovais, išskiria ją iš daugelio
kitų JAV lietuvių, kurie, at vykę į Lietuvą, pavaikš-
čioja po sosti nę, gal apsilanko buvusioje tėviškėje,
na, dar pastebi, jog šalis pagražėjo, ir sugrįžta atgal
į Ameriką, taip ir ne pažinę tikrosios
Lietuvos. Be to, ne slepia Bublienė, jų
požiūrį į Lietuvą dažnai formuoja ne
kas kitas, o žinias klaida, kuri didžiąja
dalimi yra nei giama.

Tiesa, ir Lietuva negali pasigirti
gerai pažįstanti svetur gyvenančius
tautiečius. LR gen. garbės konsulė ap -
gailestauja, jog lietuviai, gyvenantys
Lietuvoje, beveik nieko nežino apie
Amerikos lietuvius. „Jie nu stem ba,
sužinoję apie, pavyzdžiui, Clevelando
lietuvių veiklą, ir su įdomumu klauso -
si, kai jiems apie ją pasakoju”, – sa ko
moteris. 

Bublienės nuomone, šiandien abi -
pusis vienas kito nepažinojimas yra
didžiausia mūsų problema. Todėl ji su
nemažu skepticizmu klausosi kalbų
apie vieną Lietuvą. „Deja, mes ne-
same viena Lietuva, – pastebi JAV lie -
tuvė. – Gražu yra tai sakyti, gražu yra
to norėti, bet viena Lietuva ne sa me.” 

Ryšiai yra viskas

Bublienės nuomone, šiuo metu
Lie tuvai reikia kitokios JAV lietuvių

I. Bublienė: Man patinka tai, ką darau
paramos nei anksčiau. Jei, Lietu-
vai atsikuriant, JAV lietuviai ša-
liai teikė būtiniausią pirmąją pa-
galbą – aukojo našlaičiams bei li-
goninėms, tai šiandien, pasak gen.
garbės konsulės, Lie tuvai, turin-
čiai Europos Sąjungos už nugarį
bei gaunančiai ES lėšas, „rei kia
mūsų ryšių, mūsų know how”. 

Būtent ryšiai – jų mezgimas
ir pa laikymas – Bublienės veikloje
uži ma itin svarbią vietą. Tam ji
skiria ypatingai daug laiko ir dė-
mesio. Bub lienė nė kiek nejuo-
kauja, sakydama, jog visur gyve-
nime yra pažintys. „Aš visiems
verslininkams Lietuvoje sa kau,
kad networking is everything”. 

Todėl bendradarbiavimo su-
tarties pasirašymas tėra pirmas
ir palyginti gana nereikšmingas
žingsnis pa keliui į sėkmę. Kur kas
svarbiau yra užmegzto ryšio pa-
laikymas bei iniciatyvos rodymas.
Bublienė primena lietuviams, jog
jie gali pasirašyti kiek tik nori su-
tarčių, bet jei jie ne tu rės žmogaus,
kuris pastoviai tuo rū pinsis,
nieko nebus. „Amerikonai yra
mandagūs, todėl jie pasirašo įvai -
riau sių sutarčių, – pastebi versli -
nin kė, – ir visi jie atsiduria stalčiuose. Jei Lie tuva
nerodys iniciatyvos, jei ji  neju dins, nieko ir ne-
bus.”

Geras to pavyzdys yra ŠU ir KSU bendradar-
biavimas. Pasak Ingridos, jei ne ji ir dr. Viktoras
Stankus, šiuo metu einantis JAV LB Ohio apygar-
dos vicepirmininko pareigas, sutartis tarp univer-
sitetų taip ir būtų li kusi popieriuje. Pasak Bublie-
nės, to kiais atvejais tu turi ne tik susipažinti su fa-
kulteto dekanu bei universiteto prezidentu, bet ir
vis raginti juos atvykti į Lietuvą. Praėjusiais metais
Clevelando lietuviams pavyko įkal bin ti KSU prezi-
dentą Lester A. Lefton apsilankyti Šiauliuose, kur
buvo ne tik pasirašyta sutartis su ŠU, bet preziden-
tas mokslo metų užbaigimo šventėje pasakė bai-
giamąją kalbą. Bublienė prisimena, kaip paskutinę
savo viešnagės Lietuvoje dieną KSU prezidentas jai
prisipažino: „What a pre cious country Lithuania is!
Ingri da, you should bring all the presidents from
the best companies here.” 

Tačiau ties tuo Bublienės darbas ne sibaigia.
Pasak jos, tik grįžusi at gal į Clevelandą, ji žada ap-
silankyti pas KSU prezidentą ir toliau tęsti kal bas
apie bendradarbiavimą su Lietu va. Mat KSU vado-
vybė išsakė norą užmegzti ryšį su likusiais Lietu-
vos uni versitetais ir gal ateityje dirbti ties bendru
Lietuvos-JAV moksliniu projektu.

Pirmoji pažintis su verslu

Vis dėlto Bublienės širdžiai arti miausia veikla
yra verslas ir ekonominių ryšių tarp JAV ir Lietu-
vos plėtojimas. Šios veiklos užuomazgos yra 1991-
ieji, metai, kai Bublienė atvyko į Lietuvą dalyvauti
Pirmame pasaulio lietuvių verslininkų suvažia-
vime. Ta da prasidėjo ne tik iki šiol trunkanti Bub -
lienės pažintis su verslu, bet ir jos pačios verslas. 

Šiandien sėkminga verslininkė gali pasigirti
ne vienu nuveiktu dar bu verslo srityje. Ji padėjo už-
megzti ryšį tarp Clevelando miesto parodų centro
„IX Center” ir Lietuvos parodų centro LITEXPO.
1992 m. surengė pir mąjį Lietuvos produkcijos
prista ty mą Clevelande vykusioje parodoje „Busi-
ness & Industry 2000”. Bublie nės lobizmo dėka iš-
saugoti LITEXPO rūmai Vilniuje. 

Verslininkė padėjo užmegzti bendradarbia-
vimą tarp Ohio Žemės ūkio departamento, Ohio
valstybinio univer siteto Maisto, žemės ūkio ir
aplin kosaugos mokslų kolegijos ir LR Že mės ūkio
ministerijos bei Lietuvos Že mės ūkio universiteto.
Šiuo metu ji yra šios programos koordinatorė.

2003 m. Bublienė surengė pirmąją IT video-
konferenciją tarp JAV ir Lietuvos IT kompanijų.
Po metų ji padėjo suorganizuoti pirmąją Ameri kos
banko „US Import-Export Bank” paskolą vienai Lie-

tuvos žemės ūkio įmo nei. 
Amerikos lietuvė ne tik atsto-

vauja Lietuvos verslui JAV, yra LI-
TEXPO atstovė Amerikoje, bet ir
„Versli Lie tuva” Lietuvos prekybos
biuro Čika goje ko-direktorė bei Klai-
pėdos lais vos ekonominės zonos at-
stovė JAV.

Meilė savo verslui

Nors Bublienės veikla išsišakoju -
si itin plačiai, moteris neslepia, jog ji
visa tai gali aprėpti dėl vienos prie -
žasties – ji nedirba kitam, bet tik sau.
Daug padeda ir jos vyras Romualdas
Bublys, kuris, išėjęs į pensiją, dirba
Bub lienės kompanijai „IB Interna tio -
nal”. Bublienė yra labai laiminga, ži -
no dama, jog visi jos vaikai yra sava -
rankiški, kad nė vienam jų nereikia
padėti. Nereikia prižiūrėti ir anūkų,
kurie žino močiutės užimtumą ir sa vo
draugams kantriai aiškina: „Our
gramma is different. She is busy.”

Bet galbūt dar svarbiau yra tai,
jog Bublienei labai patinka tai, ką ji

Ingrida Bublienė. Zenono Ripinskio nuotraukos

I. Bublienę atvyko pagerbti ir Šiau lių arkivyskupijos vyskupas Eu genijus Bartulis. Nukelta į 12 psl.
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LIETUVA IR PASAULIS

Kinija atšaukė susitikimą

Rusija skirs išmokas karo veteranams 

Popiežius įkūrė Kardinolų patarėjų tarybą 

A.Beliackiui paskirta V. Havelo premija

Vilnius (Bernardinai.lt) – Sei mas
didele balsų persvara (72 – už, 18 –
prieš ir 12 susilaikė) nepritarė Gene-
ralinio prokuroro Dariaus Valio me-
tinei ataskaitai. Seimas taip pat įpa-
reigojo Teisės ir teisėtvarkos komitetą
paruošti nutarimą, kuriuo būtų siū-
loma atleisti Darių Valį iš generalinio
prokuroro pareigų. Pagal LR Konsti-
tuciją gene ralinį prokurorą su Seimo
pritarimu skiria ir atleidžia Prezi-
dentas. Tiesa, atsistatydinti iš pareigų
Konstitucija netrukdo ir pačiam pro-
kurorui. Tuo tarpu Prezidentė D. Gry-
bauskaitė pareiškė, kad Seimo dau-
gumos nutarimas nėra pagrindas at-
leisti generalinį prokurorą. Prezi-

dentė šį Seimo nutarimą taip pat pa-
vadino „prasilenkiančiu su Konstitu-
cija”. Prezidentė beveik pažodžiui pa-
kartojo Seimo posėdyje konservatorių
žertus kaltinimus – tokiam Seimo nu-
tarimui labiausiai priešinosi opozici-
jos vadovas Andrius Kubilius ir be-
veik pusė jo vadovaujamos Tėvynės
sąjungos frakcijos narių. 11 TS-LKD
frakcijos narių balsavime nedalyvavo
– matyt, todėl, kad nebuvo patenkinti
prokuratūros veikla, bet nedrįso vie-
šai prieštarauti kitokiai partijos pir-
mininko nuomonei. Tai yra pirmas
atvejis Seimo istorijoje, kai parla-
mentas nepritarė generalinio proku-
roro ataskaitai.

Seimas nepritarė generalinio prokuroro
ataskaitai

Teigiama, kad emigracijos priežastys yra kultūrinės

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po -
piežius Pranciškaus įkūrė Kardinolų
tarybą, jam patarsiančią Bažnyčios
valdymo misijoje ir padėsiančią at-
naujinti Romos kurijos veiklą regla-
mentuojančią Apaštališkąją konstitu-
ciją „Pastor bonus”. Popiežius Kardi-
nolų tarybos rangą suteikia jau šių
metų balandžio mėnesį sudarytai ne-
formaliai kardinolų patarėjų grupei.
Kaip buvo pažymėta kuriant patarėjų
grupę, jos sudarymu popiežius Pran-
ciškus patenkino pageidavimą, sufor-
muluotą dar prieš konklavą vykusių
kardinolų kongregacijų metu. Balan-
džio mėnesį sudaryta aštuonių kardi-
nolų grupė kaip tik dabar, spalio 1–3

dienomis renkasi į pirmąjį savo po-
sėdį. Tarybai priklauso: Vatikano
mies to Valstybės gubernatūros prezi-
dentas kard. Giuseppe Bertello, Čilės
Santjago arkivyskupas emeritas kard.
Francisco Javier Errázuriz Ossa,
Bom bėjaus arkivyskupas kard. Oswal -
das Gracias, Miuncheno arkivysku-
pas kard. Reinhard Marx, Kinšasos
arkivyskupas kard. Laurent Monsen -
gwo Pasinya, Bostono arkivyskupas
kard. Seán Patrick O’Malley, Sydney
arkivyskupas kard. George Pellis, Te-
gusigalpos arkivyskupas kard. Oscar
Andrés Rodríguez Maradiaga. 

Vilnius (ELTA) – Valstybės sau -
gumo departamento (VSD) generali-
nis direktorius Gediminas Grina ne-
siima vertinti kai kurių parlamentarų
iniciatyvos sudaryti laikinąją tyrimo
komisiją dėl galimai „organizuotos as-
menų grupės galimų sąsajų su VSD”.
Paprašytas įvertinti kaltinimus dėl
VSD galimai klastojamų dokumentų,
G. Grina kategoriškai tai atmetė. Sei-
mui siūloma sudaryti laikinąją komi-
siją „dėl galimai neteisėto poveikio
valstybės institucijoms faktinių ap-

linkybių nustatymo bei organizuotos
asmenų grupės galimų sąsajų su Vals-
tybės saugumo departamentu (VSD)
ištyrimo”. Seimo narys Vitalijus Gai-
lius savo viešais pasisakymais yra pa-
reiškęs, jog Lietuvoje veikia organi-
zuota asmenų grupė daranti galimai
neteisėtą poveikį aukščiausių valsty-
bės vadovų sprendimams, – nurodoma
nutarimo projekte. G. Grina katego-
riškai atmetė VSD reiškiamus kalti-
nimus. 

Siūloma tirti neteisėtą VSD veiklą

Seime atidaryta K. Donelaičiui skirta paroda 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Spalio
1 d. Seimo parodų galerijoje pristatyta
tarptautinio tapybos plenero, vykusio
2013 m. gegužės 23 – birželio 2 dieno-
mis Tolminkiemyje ir Valtarkiemyje,
paroda, skirta Kris tijono Donelaičio
300-osioms gimimo metinėms pami-
nėti. Parodą parengė Kaliningrado
srities istorijos ir meno muziejaus. Pa-
rodoje dalyvavo menininkai iš Balta-
rusijos, Vokietijos, Lietuvos, Rusijos,

Lenkijos. Muziejų kompleksas Tol-
minkiemyje yra ypatinga vieta: ant
kalvos, tarp aukštų medžių, stovi ne-
didelis buvusios liuteronų bažnyčios
pastatas, o netoliese – kuklus pasto-
riaus namas. Būtent čia, įkvėptas tur-
tingos Tolminkiemio gamtos, savo kū-
rinį parašė lietuvių grožinės literatū-
ros pradininkas Kristijonas Donelai-
tis. 

Vilnius (ELTA) – Europos kul -
tūros politikos ateičiai skirtoje kon-
ferencijoje kultūros ministras Šarū-
nas Birutis teigė, jog emigracijos prie-
žastys visų pirma yra kul tūrinės, o ne
ekonominės. Vil niuje vykusios konfe-
rencijos „Ateities scenarijai: kultūros
atsakas į Europos Sąjungos socialinės
ir ekonominės raidos iššūkius” atida-
ryme ministras Š. Birutis pabrėžė, jog
į kultūrą būtina žvelgti plačiai bei

įvertinti jos įtaką platesniems proce-
sams, to kiems kaip emigracija. Pasak
minis tro, nepaisant fakto, jog autorių
industrija sukuria 5 proc. Europos Są-
jungos BVP ir įdarbina per 5 proc.
visų darbuotojų, kultūrai vis dar
trūksta deramo įvertinimo ir finan-
savimo. Europos Sąjungos biudžete
kultūrai yra skiriama daugiau nei 1
milijardas eurų, kai tuo tarpu sang-
laudai – beveik 350 milijardų eurų. 

Strasbūras (BNS) – Baltarusijos
žmogaus teisių gynėjas Ales Beliac-
kis, tėvynėje atliekantis ketve rių me -
tų laisvės atėmimo bausmę, buvo ap-
dovanotas pirmą kartą Europos Tary -
bos (ET) paskirta Vaclavo Havelo žmo-
gaus teisių premija. Iškilminga apdo-
vanojimo ceremonija įvyko spalio 1
d. Europos Rūmuose per ETPA sesiją.
Pats A. Beliackis, nuo 2007 m. užiman -
tis Tarptautinės žmogaus teisių fede-
racijos viceprezidento postą, dabar at-
lieka laisvės atėmimo bausmę Balta-
rusijoje. Premiją už jį atsiėmė jo žmo -
na Natalija Pinčiuk. 2011 m. pabaigoje
A. Beliackis buvo pripažintas kaltu
dėl pajamų slėpimo itin dideliu mastu
ir nuteistas 4,5 metų kalėti sugriež-
tintojo režimo kolonijoje. Pagrindą A.
Beliackio baudžiamajam persekioji-
mui davė informacija apie jo sąskai-
tas užsienio bankuose, kurią Minskui
pagal dvišales tei sinės pagalbos su-
tartis suteikė Lietuvos ir Lenkijos val-
dininkai. Vėliau Lenkijos ir Lietuvos
pareigūnai atsiprašė A. Beliackio ir jo
šeimos.

Talinas (BNS) – Nuo lapkričio
Rusija kas mėnesį savo Antrojo pa-
saulinio karo veteranams Baltijos ša-
lyse, nepriklausomai nuo jų pilie -
tybės, mokės pensijas. Priklausomai
nuo valiutų kursų, veteranai gaus iki
25 eurų per mėnesį. Latvija į šį Rusijos
žingsnį reagavo priešiškai. Gynybos
ministras Artis Pabrikas pareiškė,
kad taip bandoma suskaldyti Latvijos
visuomenę. Oficialiame atsakyme Es-
tijos gynybos ministerija teigia, kad
nedidelės išmokos nepakenks. „Mes
laikomės požiūrio, kad Antrajame pa-
sauliniame kare estams jų pozicija

buvo primesta – jie negalėjo rinktis,
kurioje pusėje kovoti. Manome, kad
savaime visiškai normalu, jog valsty-
bės prisimena ir remia savo vetera-
nus”, – pridūrė atstovas. Estai Ant-
rojo pasaulinio karo veteranai taip pat
yra gavę Suomijos paramą, kuri moka
tūkstantį eurų per mėnesį Suomijos
kariuomenėje kovojusiems vetera-
nams. Buvęs Suomijos vete ranų Esti-
joje asociacijos vadovas Raul Kuutma
sakė nematąs nieko bloga, kad Rusija
rems savo vete ranus. Tai bet kokiu at-
veju yra gražus Rusijos valdžios žings-
nis, nors ir labai pavėluotas. 

Beijing (BNS) – Lietuvos susi -
siekimo ministerija sulaukė Kinijos
ambasados informacijos, kad spalio
mėnesį planuotas šios šalies komer-
cijos viceministro Jiang Zengwei vi -
zitas mūsų šalyje neįvyks, nes aukšti
Lietuvos pareigūnai priėmė Tibeto
dvasinį  vadovą Dalai Lamą. Taip pat
teigiama, kad dėl rugsėjo viduryje vy-
kusių neoficialių Lietuvos politikų su-
sitikimų su Nobelio taikos premijos
laureatu Dalai Lama daugiau jokių
aukšto politinio lygio vizitų mūsų ša-
lyje Kinija šiais metais nebeplanuoja.
Šį spalį planuoto Kinijos atstovo Jiang

Zengwei susitikimo su Susisiekimo
ministerijos vadovais metu ketinta
aptarti galimą bendradarbiavimą su-
sisiekimo srities projektuose. Vienas
jų – Klaipėdos išorinio giliavandenio
uosto statyba. 2009 metais Vyriausy-
bės sprendimu išorinio giliavandenio
uosto projektas įtrauktas į 10-ies Lie-
tuvos strategiškai svarbių projektų,
kuriems tikslinga pritraukti privatų
kapitalą, sąrašą. Dalai Lamą, kuris
1959 m. pabėgo į Indiją po nesėkmingo
suki limo Tibete prieš Kinijos val-
dymą, Beijing laiko separatistu.

Generalinis prokuroras Darius Valys.                                                                  G. Savickio nuotr.

Ales Beliackis. Scanpix nuotr.
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VERSLO NAUJIENOS

Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo” rugsėjo 26–28 dienomis
veikė tarptautinė medicinos ir sveikatingumo paroda „Baltmedica 2013”.
Joje buvo pristatyta nuotolinės medicinos platforma ir projektas „Gali-

mybės pacientams ir gydytojams”. Parodoje buvo mokoma, kaip skubančiame
pasaulyje suvaldyti stresą, kaip reikia prižiūrėti dantis, kaip lietuviškam gy-
venimo būdui pritaikyti ajurvedos žinias, ir dar daug kitos naudingos infor-
macijos, pavyzdžiui, apie nuotolinę mediciną arba telemediciną. Nuotolinė me-
dicina, arba telemedicina, Lietuvoje egzistuoja jau šešiolika metų. Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Telemedicinos centras dalyvavo tarptautiniame
projekte ir siuntė gydytojus rezidentus oftalmologus į Braziliją, kurie džiung-
lėse teikė nuotolinės medicinos paslaugas: fotografavo vietinių gyventojų akių
dugnus ir vaizdus siuntė į Lietuvą, kur pacientus konsultavo patyrę oftalmo-
logai.

Nuotolinės medicinos tikslas yra padėti šeimos gydytojams ir jų pacien-
tams. Tai ypač aktualu mažuose miesteliuose, kuriuose specialistų trūksta. Pa-
vyzdžiui, periferijoje dirbantis šeimos gydytojas gali konsultuotis su Kauno kli-
nikų gydytoju nesiųsdamas paciento iš savo kabineto. Tarkime, jis nufotogra-
fuoja paciento akių dugną ir vaizdą nuotoliniu būdu perduoda į klinikas. Po
specialisto konsultacijos gydytojas sprendžia, kokių veiksmų toliau imtis: pa-
cientą stebėti, gydyti vietoje arba siųsti konsultantui. Tai suteikia galimybę
anksčiau nustatyti sveikatos problemą, diagnozuoti ligą, vertinti jos eigą.

Makroekonominiu požiūriu nuotolinė medicina yra būdas užtikrinti, kad
bent minimalus gydymas ar sveikatos būklės stebėsena būtų prieinami visiems
ir laiku. Nuotolinė medicina visų pirma skirta stebėti sergančius lėtinėmis li-
gomis, taip pat atrankiniams tyrimams. 

Šiandien Lietuva jau turi visas technologines galimybes ir žmogiškuosius
išteklius nuotolinei medicinai praktikuoti: saugus informacijos perdavimas ir
saugojimas, pakankami konsultantų ištekliai. Sukurtos net mobiliosios prog-
ramėlės, kurios leidžia gauti gydytojo konsultaciją mobiliuoju telefonu, pa-
vyzdžiui, dermatologui siunčiant ne tik nusiskundimus, bet ir odos nuotrauką.
Tačiau vis dar iškyla teisinės bazės trūkumai, nes nuotolinė medicina teisiš-
kai nėra reglamentuota. Šiuo klausimu Lietuva gerokai atsilieka nuo kitų
Europos valstybių. 

ELTA Rusija nutraukė 
sugriežtintą patikrą

Rusija nebevykdo sugriežtintos
lietuviškų automobilių patikros pa-
sienyje. Lietuvos nacionalinės vežėjų
automobiliais asociacijos prezidentas
Algimantas Kondrusevičius sakė, kad
gavo informaciją iš vežėjų apie tai, jog
spalio 1 d. automobiliai jau laisvai ga-
lėjo kirsti Lietuvos ir Rusijos pasienį.
Tačiau, pasak jo, jokių oficialių pra-
nešimų iš Rusijos pusės nėra gauta.
Jis teigė nesitikintis gauti iš Rusijos
oficialaus patvirtinimo, kad sugriež-
tintos patikros yra naikinamos. Vis
dėlto jis pažymėjo, jog po tam tikro
laiko galima laukti Rusijos atstovų pa-
aiškinimų, kodėl papildomos priemo-
nės lietuviškiems kroviniams apskri-
tai buvo pradėtos taikyti. Lietuvos
muitinės departamento direktorius
Antanas Šipavičius patvirtino taip pat
gavęs žinią apie nutrauktas sugriež-
tintas patikras muitinėse, tačiau pa-
kartojo, kad kol kas nieko oficialaus
nesulaukta. Nuo rugsėjo 12 d. lietuvių
automobiliai Rusijos pasienyje buvo
ypač griežtai tikrinami. Dėl tokių
priemonių pasienyje buvo susidariu-
sios didžiulės automobilių eilės, o tai
vežėjams atnešė daug nuostolių. 

Švedijoje pensininkams 
gyventi geriausia

Pagyvenusiems žmonėms geriau-
sia gyventi Švedijoje, skelbiama „Glo-
bal AgeWatch Index 2013” reitinge.
Antroje ir trečioje reitingo vietoje at-
sidūrė atitinkamai Norvegija ir Vo-
kietija. Kitas vietas pirmajame de-
šimtuke užima Nyderlandai, Kanada,
Šveicarija, Naujoji Zelandija, Jungti-
nės Valstijos, Islandija ir Japonija.
Lietuva šiame reitinge užėmė 50-ą
vietą, ją lenkia Latvija, atsidūrusi 45-
oje, ir Estija – 29-oje vietoje. Gruzija
užėmė 37-ą vietą, Armėnija – 51-ą, Bal-
tarusija – 60-ą, Ukraina – 66-ą, Mol-
dova 75-ą, Rusija – 78-ą vietą. Paskuti-
nėje – 91-ojoje vietoje atsidūrė Afga-
nistanas. Organizacijos specialistai,
vertindami vyresnių nei 60 metų žmo-
nių pragyvenimo lygį, ištyrė Pasau-
lio banko, Pasaulio sveikatos apsau-
gos organizacijos, Tarptautinės darbo
organizacijos ir UNESCO statistinius
duomenis. Geriausia gyvenimo ko-
kybe gali pasidžiaugti Šiaurės Euro-
pos valstybės dėl dosnių senatvės pa-
šalpų ir pensijų.

Parengta pagal internetinę 
žinia    s klaidą

Medicinos ir sveikatingumo paroda
„Baltmedica 2013”

Valiutų santykis (2013 m. spalio 2 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,54 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,39 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,47 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,13 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,13 LTL

Planuoja pastatyti naujas 
rūšiavimo gamyklas 

Ūkio ministerija turi per mažą įtaką atliekų valdyme, stringa rūšiavimo
gamyklų statybai skiriamų ES pinigų įsisavinimas. Tokias priežastis pa-
minėjo aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, kalbėdamas 10-ajame

diskusijų forume „Atliekų tvarkymas”. Aplinkos ministras atskleidė, dėl kokių
priežasčių šlubuoja atliekų sektorius ir pasiūlė galimus sprendimų būdus.
Taip pat jis teigė, kad atliekų tvarkymas bet kokiu atveju negali išsprūsti iš
valstybės rankų.

Lietuva iki 2020 m. yra įsipareigojusi ženkliai sumažinti į sąvartynus pa-
tenkančių atliekų kiekį. Jei nesuspės, Lietuvai gresia milijoninės baudos. Ne-
paisant to, lietuviai noru rūšiuoti atliekas toli gražu nepasižymi ir iki šiol di-
džioji dalis – maždaug 79 proc. –  atliekų pildo sąvartynus. Tai vienas pras-
čiausių rodiklių Europos Sąjungoje.

V. Mazuronis sutiko, kad atliekų tvarkymo sistemoje problemų netrūksta.
Anot jo, didžiausia blogybė – neefektyvi atliekų valdymo sistema, kurią kuriant
buvo padaryta klaidų. Esminis valdymo trūkumas – prasta padėtis savivaldy-
bėse, kurios valdo regioninius atliekų tvarkymo centrus.

Kol ministerija neturės daugiau įtakos, tol, ministro žodžiais tariant, sis-
tema neveiks. Kaip tik todėl Aplinkos ministerija Seimui pateikė Atliekų tvar-
kymo įstatymo pakeitimo pasiūlymą ir laukia jo sprendimo. 

Kita problema – stringantis rūšiavimo projektų vystymas. Pasak ministro,
dėl struktūrinių dalykų negalima įsisavinti viso Europos Sąjungos finansa-
vimo. „Dabar pastatysime 6–7 rūšiavimo gamyklas. O likusias vis tiek reikės
pastatyti. Tik jos vėliau bus statomos iš mokesčių mokėtojų pinigų”, – kalbėjo
politikas, pridūręs, kad atliekų sektoriui nepanaudoti pinigai atiteks vanden-
valai.

Taip pat V. Mazuronis teigė manantis, kad atliekų tvarkymo sistema turi
išlikti valstybės rankose. Esą jei ji bus perduota privatininkams, atsitiks taip
pat kaip ir su šilumos ūkiu – gyventojams žymiai išaugs kainos.

Aplinkos ministerija taip pat siūlo finansines  baudas už neįvykdytas
Vals tybinio atliekų tvarkymo plano nustatytas užduotis. Taip pat siūlomos įsta-
tymo pataisos numato galimybę atlikti nepriklausomą auditą, jei kils įtarimų
dėl savivaldybėje nustatytos atliekų tvarkymo kainos pagrįstumo. 

Grynas.lt

SEB brangina operacijas grynaisiais

SEB bankas nuo gruodžio 2 d. brangina operacijas grynaisiais banko pa-
daliniuose. Bankas teigia, kad taip skatina gyventojų savarankiškumą ir
primena, kad grynuosius pinigus priimančiuose bankomatuose grynųjų

pinigų pervedimas į savo sąskaitą ir toliau liks nemokamas. Grynųjų pinigų
pervedimas banko skyriuje privatiems klientams į savo sąskaitą kainuos 3 li-
tus, verslo klientams –  0,05 proc. ir 5 litus. Grynųjų pinigų pervedimas banko
skyriuje į kitų klientų sąskaitas privatiems klientams kainuos 8 litus, verslo
klientams –  0,3 proc. ir 8 litus. 

BNS

Per 14 mlrd. eurų 
švietimui, mokslui ir sportui

Įneformalų Europos Sąjungos (ES) sporto ministrų susitikimą Vilniuje su-
sirinkę ministrai pabrėžė didžiųjų sporto renginių įtaką šalių ekonomikai
ir kultūrai bei bendrąjį sporto indėlį į ES ekonomiką. Skaičiuojama, kad ES

2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje sportui, kultūrai ir švieti-
mui galėtų būti skirta apie 14 mlrd. eurų. Europos Komisijos Jaunimo ir sporto
reikalų generalinio direktorato vadovė Chiara Gariazzo pabrėžė, jog sporto pa-
saulis yra savarankiškas ir pats priima sprendimus, kaip organizuoti rengi-
nius. Anot jos, Komisija atliko tyrimą bandydama išsiaiškinti, kokia sporto
vertė ir poveikis ekonomikai. Tyrimo duomenimis, sporto svarba didėja, ši eko-
nomikos sritis yra auganti ir sportas sukuria iki 1,7 proc. bendrojo šalies vi-
daus produkto pridėtinės vertės. Sportas, anot Ch. Gariazzo, darbo vietų kū-
rimo prasme prisideda 2 procentais.

ELTA
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AGADIR: 
LEGIONIERIAUS SIMULIO SENAJAME MAROKE 

* * *
Prancūzų Svetimšalių Legiono 

šūkis sako:  
„Legio Patria Nostra.”
Legionas mūsų tėvynė.  

Buvo ir kitas:  „Marche ou Crève.”
Žygiuok arba mirk!

* * *

R. JOHN RAPŠYS

Blogais laikais ar gerais laikais, Prancūzų Sve-
timšalių Legionui niekad netrūko savanorių.
Nuo Legiono įsteigimo 1831 metais, apie

620,000 vyrų perėjo per Legiono gretas. Jose buvo
įvairiausio plauko tipai: darbininkai, studentai, ve-
teranai, profesionalai, kaimo bernai, dvasininkai,
valkatos, vagys ir – bent pradžioje – net žmogžu-
džiai.

Iš kitos pusės, buvo sūnų ir iš didikų šeimų.
Danijos princas Aage, Monako princas Louis II, Ser-
bijos karalius Petras I, Kambodijos princas Moni-
reth – jie visi, vienu ar kitu laiku, tarnavo Legione.
Tokių „mėlynkraujų”  buvo ir daugiau.

Kas juos ten traukė? Motyvų, kaip ir vyrų,
buvo įvairiausių: nuotykių ieškojimas, kario ro-
mantika, nusivylimas meile, noras įrodyti „kad ga-
liu”, politinė priespauda, bedarbė, bėgimas nuo po-
licijos, vargas, religinis persekiojimas ir daugiau.
Visus rišo vienas bendras tikslas: pakeisti tai, kas
buvo, pradėti viską iš naujo.

Lietuviai Legione

Legione buvo ir lietuvių. Nedaug, bet buvo. Visa
bėda, caro laikais jie buvo užskaitomi kaip rusai. O
paskui dažnai sumetami į krūvą su pabaltiečiais.
Bet štai, pirmą kartą užtikau Legiono statistiką ir
sužinojau, kad 1939 metais į Legioną įstojo 12 lietu-
vių. Trys iš jų buvo: Vytautas Arūnas-Gedgaudas,
Stasys Zairys ir Jonas Aleksejūnas. Pagal Ged-

gaudą, paskutinieji du žuvo kare, nors žuvusių lie-
tuvių buvo ir daugiau.

Po karo, 1945 metais, Legione tarnavo apie 150
lietuvių, „Karyje” rašė Gedgaudas.   Indokinijoje ko-
vojo St. Radavičius, S. Kačerauskas, Br. Vrublevi-
čius ir J. Jankauskas. Br. Stanišauskas tarnavo Al-
žyrijoje, V. Benetas – Madagaskare ir Paulius Si-
mulis – Maroke.  O kur dar daugiau kaip šimtas
kitų? Niekas, atrodo, nežino nei jų pavardžių, nei li-
kimo.

Su Simuliu pirmą kartą „susipažinau” lietu-
vių pabėgėlių stovykloje Ingolstadte, okupuotos Vo-
kietijos amerikiečių zonoje. Tai buvo skautiškas
gero darbelio projektas, 1946 metų pavasarį.  Iš skil-
tininko kepurės traukėm lapelius su pavardėm tau-
tiečių, kurie prašė atsiųsti lietuviškos spaudos. Aš
ištraukiau Simulio pavardę, o mano draugui kliuvo
legionieriaus Indokinijoje, serž. Willi Schmidt, la-
pelis. Man krito į akis grynai vokiška jo pavardė,
bet, matyt,  jis buvo lietuvių kilmės, nes kitaip negi
prašytų lietuviškos spaudos.

Ne visi buvo legionieriai. Kiti spaudos išalkę
lietuviai gyveno Prancūzijoj, Belgijoj, Norvegijoj,
Šveicarijoj, Panamoj, Hong Konge ir net Indijoj.

Spauda keliauja į Maroką

Surinkau 6 ar 8 savaitraščių „Žiburiai”  ir
„Mūsų Kelias”  numerius, surišau į tūtą ir pasiun-
čiau Simuliui į Maroką. Po kokių dviejų mėnesių
gaunu iš Simulio laišką, kuriame jis dėkoja „Ger-
biamam p. Rapšiui”  už spaudą.  Aš jam atrašiau,
kad jo „gerbiamas ponas” yra skautas ir tik antros
klasės gimnazistas, kuris gyvena su tėvais ir broliu.
Taip ir prasidėjo mūsų susirašinėjimas.

Iš antro Simulio laiško sužinojom, kad jis buvo
vokiečių paimtas darbams. Įstojo į Legioną vos ka-
rui pasibaigus, 1945 metais. Tokių, kaip jis, Legionas
labai laukė. Be to, sklido gandai, kad visi, kurie kad
ir per prievartą tarnavo vokiečiams, nebus priimti
į pabėgėlių stovyklas. Dar baisiau: kad visus grąžins
į jų kilmės kraštus, nors ir sovietų okupuotus. Tas
dar labiau paskatino vyrus stoti į Legioną.

Ginklai ir cigaretės

Simulis tarnavo pietų Maroke, Agadir mieste,
prie didžiulės Atlanto įlankos. Pats fortas buvo ant
kalvos, truputį toliau nuo miesto. Jo 4-tas Legiono
pulkas turėjo pėstininkų, kavalerijos ir motorizuotų
dalinių. Simulis buvo korporalas mokomojoj kuo-
poj. Legione – tai nemažas „šiška”. Seržantai buvo

dievukai, o karininkai – beveik visagaliai. Kitų lie-
tuvių, apgailestavo Simulis, nebuvo.

Legionas apie pusę metų praleisdavo patru-
liuodamas, o kitą pusę – forte. Jų paskirtis buvo su-
stabdyti kontrabandininkus iš Mauritanijos ir kitur
ir apskritai palaikyti taiką ir tvarką.  Jie patru-
liuodavo į pietus iki Ispanų smėlėtos Ifni teritorijos
ir į rytus iki pačios Sacharos. Bet kad ją pasiektų tu-
rėdavo pereiti gilius Anti-Atlas kalnų tarpeklius.
Kontrabandininkai, su asiliukų ir kupranugarių
karavanais, gabendavo ginklus į šiaurės Maroką ir
Alžyriją. Ten jau buvo prasidėję partizaninės arabų
kovos prieš prancūzus. Kita populiari kontrabandi-
ninkų prekė – amerikietiškos cigaretės. 

Simulio dalinys bandydavo tuos kontrabandi-
ninkus sučiupti, kol jie dar nėra pasiekę aukštų
kalnų ar Sacharos gilumos. Ir jiems tas dažnai pa-
sisekdavo, ne kartą – su marokiečių šnipų pagalba.
Pasitaikydavo ir susišaudymų, per kuriuos žuvo du
legionieriai. Buvo ir keletas sužeistų, bet Simulis
per visą savo tarnybos laiką išliko sveikas. 

Tuaregų legenda

Legionas žygiuodavo mylių mylias per akme-
nuotas lygumas ir vingiuotus pašlaičių takus. Si-
mulis rašė, kad pasitaikydavo ir beribių smiltynų su
pašėlusiom smėlio audrom, kurios kartais siaus-
davo dvi dienas. Viename laiške, atsimenu, papasa-
kojo garsią Sacharos tuaregų-klajoklių legendą. Kai
Alachas (dievas) sutvėrė Sacharą ir žmones, jam at-
liko dvi molio gniūžtės.  Iš vienos padarė kupranu-
garį, o iš kitos – datulių palmę, kad žmonėms būtų
įmanoma dykumoje gyventi.

Kartą paklausiau Simulio apie tą legendinę Le-
giono drausmę. Ar nusikaltėlius nuplaka forto aikš-
tėje vien tik už nepasisveikinimą su karininku?  Ar
dezertyrus užkasa iki kaklo smėlyje, kur nuo troš-
kulio ir skorpionų ateina lėta ir baisi mirtis?  O
kaip su „crapaudine”, kur legionieriui už nugaros
surišamos rankos, prie kurių priveržiamos kojos?
Apie tai buvau skaitęs pačių legionierių parašytose
knygose.

„Sacharos kuprinė”

Simulis turbūt nusišypsojo perskaitęs mano
laišką. Ne, tokių dalykų šiais laikais nebūna, at-
rašė jis, nors „narsuolius” dažnai uždaro į daboklę
trims paroms ant duonos ir vandens. Dar viena po-
puliari bausmė buvo „Sacharos kuprinė” – pilnas
smėlio ar akmenų maišas, su kuriuo tu vaikštai pla-

Cpl. Paul-Pierre Simulis, Prancūzų Svetimšalių Legionas,
Agadir, Marokas, 1949 m.                        P. P. Simulio nuotr. 

Agadir, 1949 m. ,,X” rodo Simulio fortą. Autoriui čia lankantis 1956 m., viskas atrodė taip pat. Šiandien – neatpažinsi:
pilna viešbučių, diskotekų, restoranų. Vieta praminta ,,Maroko Miami”.                                                               P. P. Simulio nuotr. 

Agadir, 1949 m. ,,X” rodo Simulio fortą. Autoriui čia lankantis 1956 m., viskas atrodė taip pat. Šiandien – neatpažinsi:
pilna viešbučių, diskotekų, restoranų. Vieta praminta ,,Maroko Miami”.                                                               P. P. Simulio nuotr. 
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Afrikoje, jau begaliniai
įkyrėjo. O dar svetimame
ir puslaukiniame krašte
tai tikrai nepavydėtina.”

Dėdė Antanas Rapšys,
„senas amerikonas”,  mie-
lai sutiko parūpinti Simu-
liui būtinas darbo ir buto
garantijas. Simulis laiš-
kus pasirašydavo „Pau -
lius”, bet Legione buvo ofi-
cialiai užsirašęs kaip
„Paul-Pierre Simulis”.
Prieš sudarant dokumen-
tus, jis mums atsiuntė pa-
pildomų žinių:

„Tikrai lietuviškai
vadinuosi Šimulis, Povi-
las, sūnus Antano. Motina
Ignatavičiūtė Ona.  Gimęs
l922 metais, lapkričio 2 die -
ną, Biržų apskrityje, Joniš-
kėlio valsčiuje, Meškalaukio
kaime.”

Apie pastangas jį atsikviesti į
Ameriką, Simulis rašė:  „Nežinau
kaip Jums atsidėkoti už gerą širdį, pa-
rodytą man, kaipo nepažįstamam lie-
tuviui.”  Tai buvo l949 metų rugsėjis.
Nei nesapnavom, kad čia bus jo pa-
skutinis laiškas. 

Su imigracijos dokumentais ran-
kose, užklausėm Simulį, kur juos nu-
siųsti: ar jam tiesiai į Agadir, ar į
Amerikos konsulatą Casablancoje,
kaip kad jis buvo minėjęs. Praėjo mė-

nuo – jokio atsakymo. Vėl parašėm.
Praėjo dar šešios savaitės – vėl nieko.
Parašėm trečią kartą, bet jis neatsi-
liepė. Rašėm net ketvirtą kartą. Tyla,
kaip ir anksčiau. Tuo laiku, jau 1950
metų pradžioje, labai pagyvėjo Le-
giono kovos Indokinijoj prieš Viet
Mingh komunistus. Nusprendėm, kad
Simulis atsidūrė ten ...ir žuvo, kartu
su kitais lietuviais legionieriais.

Bus daugiau

čiu ratu. Tie maišai turi vielos kilpas
per pečius ir sveria iki 80 svarų. Kiek
svers maišas ir kiek ilgai tu vaikš-
čiosi, priklauso nuo bausmę davusio
korporalo ar seržanto, rašė Simulis.
Karininkai čia visai nesikiša.

Dezertyrų retai pasitaiko.  Kur bė-
gsi?  Visur kalnai, dykumos ir jūra, o
kitur – pilna policijos. Be to, Sacha-
ros tuaregai ir kiti klajokliai (bedui-
nai) Legiono dezertyrus mielai grą-
žina už 1,000 Maroko frankų atpildą.
Tais laikais tai buvo šiek tiek daugiau
nei trys doleriai! (Kursas buvo 350 Ma-
roko frankų už vieną dolerį).

Sugautiems dezertyrams būna
riesta. Laukia karo teismas; karo
metu – net mirties bausmė. Simulis
pasakojo, kaip vienas vyrukas iš jo da-
linio gavo net dvejus metus baudžia-
majame batalione, nes buvo pabėgęs
su ginklu. Jį nugrūdo į Colomb-Be-
char, pačioj Sacharoj, kur yra neįsi-
vaizduojamos sąlygos. Pavyzdžiui, sa -
kė Simulis, ten viskas daroma, net ir
valgoma, bėgte.  Kai kurie neišlaiko. O
jeigu išliksi gyvas, tai turi atpilti pra-
leistą bausmės laiką.

Trimitas šaukia   

Tarnyba Agadir forto barakuose
gana nuobodi, rašė Simulis. Visa
diena palydima trimito garsais: tri-
mitas juos prikelia 5 val. ryto  ir  „už-
migdo” 10:30 val. vakaro.  Barakai ir
rajonas valomi tris kartus per dieną
(corvѐe): po pusryčių, po tradicinės
vidudienio sriubos (soupe) ir po va-
karienės. Keturis kartus per dieną tri-
mitas šaukia rikiuotėn, kur patikri-
namos visų pavardės. Dieve padėk, jei
tu neatsiliepsi, rašė Simulis.

Daug laiko buvo skiriama mankš-
tai – sportui, amžinam ginklų valy-
mui ir kariniam apmokymui. Laisva-
laikis – tik dvi valandos po vakarie-
nės. Sekmadienis irgi laisvas, kuomet
gali išeiti į miestą. Šiokią dieną maža
dalis legionierių taip pat išleidžiama į
miestą. Bet trumpam – po keturių su
puse valandos jau turi būti „išsi-
tempę” vakariniam patikrinimui ri-
kiuotėje prie barakų.

Atvažiuoja Hollywoodas

Monotonija buvo paįvairinta l948
metais, kuomet ,,United Artists” iš
Hollywoodo atvažiavo sukti filmo

„Outpost in Morocco”. Pagrindiniai
artistai buvo George Raft, Marie
Windsor ir Akim Tamiroff. Siužetas
gan paprastas: Legiono karininkas
(Raft) įsimyli arabų šerifo-vado duk-
terį (Windsor), kurios tėvas sukyla
prieš Legioną.

Simulis su draugais buvo „užver-
buoti”  kaip pagalbiniai aktoriai. Prie
jų dar prisidėjo marokiečių kavaleri-
jos (Spahi) eskadronas. Filmavimas
truko apie tris savaites: Agadir forte ir
tolimame dykumos forte. Jį pasiekti
arkliais užtruko dvi dienas. Prieš visa
tai, pagal Simulį, pulko vadas pasakė
maždaug taip:

„Atvažiuoja Hollywoodas. Neda-
rykit Legionui gėdos. Kas bus įkau-
šęs, gailėsis dviejų dienų: dienos, kada
gimė, ir dienos, kada įstojo į Legioną.”
Alkoholis Legione buvo nuolatinė
problema.

Filmavimas pavyko gerai. Le-
giono garbė liko nepažeista. Bet po to
atėjo baisūs karščiai, kurių paprastai
Agadire nebūna. Simulis skundėsi:
„Maniau, kad neišlaikysiu. Oras čia
buvo kaip pirtyje. Joks darbas, nei žy-
giai šaltomis dykumų naktimis ma-

nęs taip neišvargina, kaip
tie tropiniai karščiai.”

Atvažiavęs į Čikagą 1949
metų pavasarį, turėjau pro -
gą pamatyti tą „Outpost in
Morocco”  filmą. Ir dar čia
pat, Marquette Parko rajone,
,,Highway” kino teatre Wes-
tern gatvėje. Daug vėliau nu-
sipirkau to filmo video
juostą. Simulio, tačiau, ne-
pavyko atpažinti, nors vie-
noj scenoj nežmoniškai pa-
našus į Simulį prijoja prie
karininko, kuris jam duoda
įsakymą. Tada raitelis (Si-
mulis?) atiduoda pagarbą ir
be žodžių nujoja atgal. Vis
vien žinojau, kad Simulis
buvo ten kažkur tarp raite-
lių. 

Sudarom dokumentus

Čikagoje tėvai tuoj su-
kruto iškviesti Simulį į
Ameriką, nes jis anksčiau
buvo išsitaręs:  „Tikrai
būtų labai malonu gyventi
drauge su Jumis, nes mana-
sis vienišas gyvenimas čia,

Simulio Sachara,1956 m. Kopos sudaro mažiau nei 18 proc. dykumos. Vi-
sur kitur – akmenuotos lygumos, smėlėti plotai ir kalnai.

R. John Rapšio nuotr.

Hollywoodas Agadire 1948 m. suko šį filmą, kuriame
Simulis su draugais dalyvavo kaip pagalbiniai aktoriai.

R. John Rapšio nuotr.

Paulius Simulis vasarine Legiono uniforma – jaunas,
linksmas, sveikas. Agadir, 1948 m.

P. P.  Simulio nuotr.

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

12

Senųjų lietuvių 
nutikimai: tarp 
prieraišumo ir
ekspansijos

...ilgą laiką klaidžioję po visokias Romos
imperijos žemes ir galop atsidūrę savo sody-
bose, jie ypač ilgėjosi visuotinės taikos, kaip il-
gisi uosto blaškyti ir daužyti jūrose.

Albertas Vijūkas-Kojelavičius

Kaskart, kai emocinį Lietuvos kli-
matą sujaudindavo migracijos – iš-
ėjimo ar sugrįžimo – gūsiai, viena ar
kita for ma tai atsiliepdavo istorinei sa-
vivokai. Nuotaikos svyruodavo tarp
katastrofos ir griūvančio dangaus jau-
senos ir rami nančio lietuvių tautos
prigimties aiškinimo. Juk nuo amžių
klajota ir kilnotasi. Įsišaknijant, susi-
giminiuojant su aplinka ir kaimynų
gentimis, išbandant naujas galimybes,
konkuruojant, konfliktuojant ir ka-
riaujant, užvaldant ir paklūstant di-
desnėms jėgoms. Pirmųjų Lietuvos
metraščių, kurie tam tikra prasme už-
pildo laiko smilčių užpustyto epo pėd-
sakus, lietuviai turėjo susikūrę vaiz-
duotėje savo išeities lizdus. Kaip ir dau-
gelio tautų prisimenamuose ar išsi-
galvojamuose pasa kojimuose viešpa-
tavo pastangos tas vers-  mes patalpinti
arčiau senųjų civilizacijos židinių. To-
kia savivoka įtvirtino priklausomybę
pasauliui, kuris buvo supranta mas,
garbinamas ir kuriame norėta dau-
giau ar mažiau sąmoningai gyventi.

1. Lietuviška amžinojo „tautų
kraustymosi” mitologija 

Europiečiams, o ir kitoms pasau-
lio tautoms suvokiant savo praeitį,
nuolatinis siekinys buvo paaiškinti savo
kilmę ir apibrėžti savo erdvę po saule – tai
namų šalis, kurios teisėtais autochto-
nais ir protėvių palikimo paveldėtojais
gyva tauta turi jaus tis. Kaip viduram-
žių valdovui arba didikui, taip ir tautos
likimo atveju anuomet (iš dalies ir
šiandien) buvo labai svarbu išaiškinti
ir visiems paskelbti apie kilmę: jei ne
tiesiogiai iš Adomo ir Ievos, tai bent
jau iš civilizacijos centrus atstovau-
jančių giminių, kurių sunkiai per-
skaitomi vardai paminėti pirmųjų is-
torikų.

Kita siekiamybė, kuri pamažu su-
sipynė su moderniais prigimtinės tei-
sės prin cipais, buvo parodyti, kad nuo
amžių esame savo gimtos vietos šeimi-
ninkai, nuo neatmenamų laikų laisvai
ir nepriklausomai savo žemėje gyve-
nantys žmonės – atskiri ir pirmieji. Ci-
vilizacinės priklausomybės ženklai (at-
sinešti arba atnešti) ir čiabuvių pri   -
gimtinių teisių paveldėjimo argumen-
tai – štai kokie svarbiausi istori nio pa-
sakojimo elementai priklauso prie am-
žinųjų reiškinių, glūdinčių daugelio
Europos tautų didžiuosiuose pasakoji-
muose, kurie neretai rungiasi tarp sa-
vęs lygiai taip pat, kaip karo laukuose
rungėsi senovės herojų pulkai.

Lietuvių, kaip ir daugelio istori-
nių Europos tautų, savivoka taip pat
nuolat buvo veikiama šių dviejų aplin-
kybių. Vienas senųjų lietuvių rūpestis
buvo susijęs su tautos kilties istorija,
kuri liudijo tam tikrą civilizacijos pri-
gimtį, kultūrinius saitus ir priklauso-
mybę bendriems Europos namams. Ta
nuostata formavo isto rinį atsikraus-
tymo pojūtį, priminė, iš kur visi tautos

torinius pasakoji mus pradėdavo ir pra-
deda simbolinio Romos palikimo da-
lybų siužetais.

Ilgiausiai išlikusio ir didžiausią
poveikį padariusio lietuvių istorinio
pasako jimo autoriui Albertui Vijūkui-
Kojalavičiui XVII a. viduryje minėtos
europie tiškos nuostatos nebuvo sveti-
mos. Gotai, heruliai, alanai, italai nuo-
lat šmėžuoja jo Lietuvos istorijos pir-
muosiuose puslapiuose. Jis labai ko -
rektiškai glaudžia prie lietuvių istori-
nės šaknies visas tas garsias didžiojo
tautų kraustymosi epopėjos dalyves,
vadindamas lietuvių tautai giminin-
gomis gentimis. Jų atstovai ir valdo -
vai šmėžuoja kaip LDK elito protėviai.
Jie išnyra iš praeities miglos lyg kokie
civi lizacijos žymenimis ir šlove nešini
ateiviai į Nemuno šalį, kurioje yra ir
vietiniai, tad autochtonai, savo būtimi
liudijantys, kad niekam kitam negali
ši žemė pagal dievišką tvarką priklau-
syti. Tie du istoriniai vektoriai – civi-
lizacinę tapatybę per valdovų kilmės
legendas deklaruojantis pasakojimas
ir prigimtinės teisės ribo ženklius įka-
lantis čiabuvių, autochtonų, amžinųjų
vietinių žmonių liudijimas – yra įlieti
istorinės politinės tautos atminties pa-
matuose.

Bajoriškasis elitas Lietuvos istori-
joje yra piešiamas kaip mobilus, ka-
ringas, tai mušantis Romą ir ją nuga-
lintis, tai pats atstovauja Romos civili-
zacijos nešėjus – Palemono ekspedi-
ciją. Taip lietuvių kultūrinės istori-
nės atminties horizonte buvo nostri-
fikuojamos erdvės, kuriose tikrų ar le-
gendinių protėvių būta. Lietu vių pa-
saulio istorinis horizontas driekėsi ge-
rokai toliau, nei žymėjo didžiausios
Europos valstybės XV a. pradžios Eu-
ropos valstybių sienas.

A. Vijūko-Kojalavičiaus parašyta
lietuvių praeities versija yra iš tiesų
įspūdin ga pasakojimo įtaigumu ir am-
žinybėn pretenduojančia sveiko proto
nuotaika. Štai kaip jis skinasi kelią
prie miglotos lietuvių kilmės:

Nors turiu pradėti nuo to, kuo pra-
dedami aprašomieji įvykiai, tačiau tu-
riu pasakyti, jog istorija niekur kitur
nesulaukia mažesnio palikuonių pasi-
tikėjimo, auto riams taip visuomet rū-
pimo, kaip ten kur tautų raida grą-
žina ją prie pačios pradžios tarsi prie
šaltinio. Vietovių ir vardų kaita, su-
painiota per daugybę amžių, kartais
taip užtemdo tiesą, kad iš viso jos neį-
manoma atskirti nuo prasimanymų.41

41. Vijūkas-Kojalavičius, Albertas. Lietuvos isto-
rija. Vilnius: Vaga, 1988, p. 13.

Bus daugiau

keliai veda, kuri pasaulio da lis ir jos
vertybės yra mums – anų atsikraustė-
lių palikuonims – artimi priesakai.
Aniems senosios praeities laikams ko-
kie nors moksliniai argumentai dides-
nio svorio neturėjo, o dinastiniai kon-
kurentai arba kunigaikštiškos dideny-
bės legiti mumo kritikai atstojo anuo-
metinius ekspertus. Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikš tystės valdovų dinasti-
nės teisės ir svarbiausi tapatumo bruo-
žai buvo įtvirtinti pirmuosiuose met-
raščiuose, legitimavusiuose Gedimi-
naičių galias ir padėjusiuo se kurti po-
litinės tautos pamatus.

Pirmoji istoriografinė legenda iki
šiandien mus lietuvius gundo Pale-
mono nuo tykiais. Jei nūdienos lietu-
viai jaučiasi tūkstantmete tauta, tai ne-
galima užmiršti elementaraus fakto,
jog kelis šimtmečius politinis Lietuvos
Didžiosios Kunigaikš tystės sluoksnis
jautėsi romėnų palikuonimis, garbino
Romos teisę, priešpriešino savo verty-
bes Maskvos despotijai ir Lenkijos
„sarmatiškumui”. Anuometinis LDK
erdvėlaikis nebuvo suspaustas Ne-
muno deltos miškų, o driekėsi nuo jūrų
iki jūrų, absorbuodamas ir tas legen-
domis apipintas romėniškas istorijas.

Nesvarbu, kad šiandienis mokslas
negali įrodyti Palemoną kada nors iš ti -
kro gyvenus. Ikimokslinė lietuvių is-
toriografija taip pat nestigo argumentų
ir gailestavimų, kad senoji lietuvių is-
torija glūdi miglose, maišosi su dauge-
liu kitų išnykusių, pamirštų ir sunkiai
identifikuojamų ankstyvųjų viduram-
žių genčių. Gotų, herulių, vandalų, lan-
gobardų, sarmatų tapatybės bylos ke-
liauja iš rankų į rankas, iš mokslinių
knygų į beletristiką, palikdomas dau-
giau legendų, nei ra cionaliai išaiški-
namų dalykų. Palemonas su visais 500
italų kilmingųjų randa naujus namus
Nemuno pakrantėse ir įsitvirtina anks-
tyvuosiuose lietuvių kil ties pasakoji-
muose. Galim kartu su skeptiškuoju
mokslu žinoti, kad to niekad nebuvo,
tačiau erdvėlaikio pajautos stebėjimui
svarbu visai kas kita. Istorija (net ir
pats pozityviausias mokslas) neleis
abejoti, kad ilgus šimtmečius lietu viai

tuo tikėjo, tapatinosi, save orientavo,
atpažindavo kitus ir kitokius. Nuo to
priklausė senojo lietuvių pasaulio ribų
įsivaizdavimas, savos ir svetimos erd-
vės demarkacija. Lygiai, kaip šiandie-
nis istorijos mokslas britams negalės
įrodyti, tikrovėje buvus karalių Artūrą
ir apskritojo stalo riterius, tačiau tai
nepakeičia bendrosios nuostatos, kad
britiškoji legenda daro įtakos erdvėlai-
kio ir verty bių suvokimams Jungtinės
Karalystės istorinėje vaizduotėje. Bet
jei Londone yra populiarus Šerloko
Holmso muziejus, kuriam nereikia
mokslinių herojaus egzistencijos tik-
rovėje įrodymų, tai kodėl jų gali pri-
reikti karaliaus Artūro ar Robino
Hudo pasakojimo tęsėjams? Lietuvoje
iš Palemono ainių tokių teisių niekas
per prievartą taip pat neatėmė.

Yra keli galimi aiškinimo būdai,
kurie leistų suprasti lietuvių erdvinės
vaiz duotės bei istorinių šaknų supra-
timo kaitą. Jau Bychovco kronikoje ir
netrukus po jos atsiradimo Motiejaus
Strijkovskio Lietuvos istorijos pasako-
jime išplėtota LDK valdovų ir elito ita-
liškoji versija sietina su anuomet (XVI
amžiuje ir dar ilgai po to) viešpatavusia
nuostata aiškinti politinių tautų-vals-
tybių atsiradimą pasire miant užkaria-
vimo (ar taikaus įsigalėjimo) teorija.

Kadangi ancient regime socialinė
sandara rėmėsi bajoriškosios visuo-
menės privilegijuota padėtimi, nebuvo
nuostabu aiškinti to luomo kiltį kitaip
nei pa prastų žemdirbių. Feodalinės
aristokratijos kraujas turėjo atitekėti
kitokiais nei paprastų žmonių arba
liaudies kanalais. Variagai (vikingai,
normanai) ateina ir pradeda Kijevo Ru-
sios istoriją. Madjarai (vengrai) atsi-
beldžia į visų klajoklių iš svajotą der-
lingą Panonijos lygumą ir pajungdami
vietinius gyventojus sukuria Šv. Ste-
pono karūnos žemę. Galima ilgai tęsti
įprastinę Viduramžių istorijos sagą.
Tautų kraustymosi ir tūkstantmetės
Romos istorijos saulėlydžio epocha yra
kupi na egzotiškų siužetų ir jau visai
nepaaiškinamų mįslių. Daugelis po I
tūkstanmečio vidurio kontinentinių
permainų istorinių tautų savuosius is-
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DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
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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 

DAntŲ gyDytoJAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org

Iš muzikinių linksmintojų ge-
riausiai žinomas Lietuvos žydas Da -
nielius Dolskis. Bet visi garsiausi Kau-
no restoranų ir kavinių orkestrų va-
dovai buvo žydai:  „Konrado”  ka vi nės
orkestrui vadovavo Danielius Pome-

rancas, „Metropolio” –  Zaidme nas,
„Ver salio” –  Chanonas Ceitelis, taip
pat žinomi buvo Michelis Hof mekleris,
Abromas Stupelis, Bandas.

Michelis Hofmekleris, kilęs iš ta -
lentingų muzikų šeimos, už nuopelnus
lietuvių muzikai Antano Smeto nos
buvo apdovanotas Gedimino or dinu. Jo
šeima gyveno Suvalkuose. Lie tuvos
de legacija, 1920 metais atvykusi į Su-

valkus deryboms su len kais ir užėjusi
į restoraną, buvo Hofmeklerių sutikta
lietuviškomis melodijomis. Sužavėti
lietuviai jiems tarė: „Ko jūs čia sė dite
lenkų užkam pyj. Ateikit pas mus į
Kauną.” Kai Želigowskis tais pačiais
metais užėmė Vilniaus kraštą, Hof-
mekleris kartu su grupe kitų Vilniaus

krašto žydų meni-
ninkų persikėlė į
Kauną.

Prie šios knygos
prisidėjo ir Lie tuvos
nacionalinė Marty-
no Mažvydo biblio-
teka, pateikusi tar-
pukario žydų atlikė-
jų įrašus – į  knygą
įdėta kompaktinė
plokštelė su Michelio
Hof meklerio ir Da-
nieliaus Pomeranco
orkestrų muzika, Da-
nieliaus Dolskio ir
Josifo Stupelio dai-
noms. 

V. Kavaliausko
kruopščiai surinkta
medžiaga pristato
daug Lietuvoje pasi-

žymėjusių žydų biog rafijų, apra šo pa-
vienių žydų ir jų organizacijų veiklą,
jų švietimo įstaigas, jų įnašą į bendrą
tarpukario Lietuvos gerovę. Pilno ne-
priklausomos Lietuvos vaizdo neįma-
noma susidaryti ar supras ti, nesusi -
pažinus su Lietuvos žydų gyvenimu,
veikla, jų įnašu. Gausiai iliustruota Vi-
liaus Kavaliausko kny ga puikiai tą
atskleidžia. 

Ir jie kūrė Lietuvą
Atkelta iš 3 psl.

Kauno centrinio pašto rūmai. Inžinierius-konstruktorius  Ana-
tolijus Rozenbliumas.         Nuotr. iš Algimanto Nako archyvo

Lietuvos žydų karių, dalyvavusių nepriklausomybės kovose, sąjungos Jurbarko skyriaus
vėliava.  1933 m.                                                     Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 

I. Bublienė

da ro. Ji neslepia, jog ji dar daug ką no -
rinti nuveikti, daug ko pasiekti. 

Fantastiškas Lietuvos progresas

Paskatų dirbti toliau versli nin kei
teikia ir per šiuos 22 metus pad arytas
Lietuvos progresas. Pasak Bublie nės,
vien pažiūrėjus į šalies verslą, kiek
jaunos iniciatyvos, kiek kūrybin -
gumo čia galima pamatyti! Ypač gerai
sekasi komunikacijos, IT vers lui, la-
bai ryškų vaidmenį Lietuvoje vaidina
ir biotechnologijos. Jos nuo mo ne, „In-
vestuok Lietuvoje” ir kitų organiza-
cijų veikla rodo, jog ne visi iš važiavo
iš Lietuvos, kad Lietuva turi „auk-
sinį” protą, turi naują kar tą, kuri, ką
tik išėjusi iš universitetų, pamažu

perima vadovavimą Lietuvos ekono-
mikai.

Tai pastebi ir užsienio investuo-
tojai. Pasak Bublienės, JAV kompani-
jos „Moog Inc.” prezidentas yra pa -
ten kintas investavęs į Lietuvą ir net
žada plėstis. Jis yra sužavėtas lietu-
viais darbuotojais ir jų profesiona-
lumu: jo kompanijai nereikėjo kvies-
tis vadybininkų iš Amerikos –
„Moog” Lietuvoje puikiai vadovauja
vietiniai lietuviai. 

Bublienė džiaugiasi, kad Lietuva
puošiasi, gražinasi. Ir daugiau šyp-
sosi. Tik, pastebi ji, kaip tokią gerą
ži nią apie Lietuvos sužydėjimą šian-
dien skelbti užsienyje? „Ironiška, jog
tai mato svetimtaučiai, bet ne mes”,  –
sako JAV lietuvė. – Mes pernelyg ne -
gatyvūs. O juk mes turime būti tie,
kurie girtų Lietuvą, matytų joje gera,
o ne vien tik bloga.” 

Atkelta iš 7 psl.

�  Moteris gali pastoviai pakeisti savaitga-
liais arba dirbti 5 dienas su gyvenimu.  
Tel. 773-344-1326.

�  Vyras ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu . Gali pakeisti. Legalūs dokumen-
tai. Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose.
Tel. 708-663-4577.

�  Vyras, turintis daugiametę slaugymo pa-
tirtį, ieško darbo su gyvenimu. 
Tel. 773-691-3796.

�  Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. Tel. 773-329-9918.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių priežiū-
rai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieško
darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pilietė.
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-330-0092.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos. Tel. 630-863-1168.

�  Ieškau darbo valyti ,,ofisą”, parduotuvę ar
privačią įstaigą vakarais. Tel. 630-696-7478.

�  Ieškau pirkti valyti namą šeštadieniais.
Tel. 630-696-7478.

�  Prižiūriu vaikus po mokyklos. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 630-696-7478.

�  Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Rekomendacijos, automobilis, gera anglų
kalba. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 630-696-7478.
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Sveiki pietūs iš kokybiškų produktų

MŪSŲ STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Pekino kopūstų ir krevečių salotos

Reikės: 1 sv Pekino kopūstų, ke lių paprikų, ¼ sv
krevečių, 3 šaukštų aliejaus, šaukštelio obuolių acto,
drus kos.

Kopūstus supjaustykite juostelė mis, paprikas
susmulkinkite ir su mai  šykite su krevetėmis.
Apšlaksty kite actu, pasūdykite, užpilkite alie ju mi ir
gerai išmaišykite.

Kopūstų ir lašišos salotos

Reikės: pusės kopūsto, ¼ sv silpnai sūdytos la-
šišos, 3 obuolių, krapų.

Padažui: cukraus, druskos, citrinos sulčių, aly-
vuogių aliejaus.

Kopūstą ir krapus susmulkinki te, obuolius nu-
plaukite ir supjausty kite kubeliais, lašišą – juoste-
lėmis. Viską suberkite į dubenį, užpilkite paruoštu
saldžiarūgščiu padažu ir su maišykite. Prieš pa-
tiekdami leiskite 15 minučių pastovėti.

Vasarotojų kotletai

Reikės: ¾ sv špinatų, pusę tiek dilgėlių, 4 kiau-
šinių, 4 šaukštų miltų, ½ puodelio varškės, saujos
petražo lių, šaukšto krapų, maltų džiūvėsė lių, drus-
kos, maltų juodųjų pipirų, aliejaus.

Špinatus, dilgėles ir pusę petra žo lių 5–7 minu-
tes pavirkite pasūdytame vandenyje, vandenį nu-
pilkite. Tuomet špinatus, dilgėles ir petražo les su-
smulkinkite, 3 kiaušinius kietai išvirkite ir suka-
pokite, suberkite su -
smul kintus krapus, li-
kusias petražo les ir mil-
tus, sudėkite varškę ir
pa gar din kite druska bei
pipirais. Viską ge rai su-
minkykite ir iš gautos
masės suformuokite kot-
letus. Apvoliokite džiū-
vėsėliuose, pamirkykite
kiauši nio plakinyje, ta -
da dar kartą pavolio kite
džiūvėsėliuose ir iškep-
kite alie juje.

Vištienos sriuba su
brokoliais

Reikės: 2 l vandens,
3 vištų šlau nelių be odos
ir kaulų, 2–3 mor kų, bro-
kolių gūžės, 0,5 puodelio
ryžių, druskos.

Užvirkite pasūdytą vandenį, su ber kite kube-
liais supjaustytą vištie ną ir virkite apie 15 minučių.
Tuomet suberkite perplautus ryžius, nuskustas ir
griežinėliais supjaustytas mor kas. Virkite dar apie
5 minutes. Ga liausiai sudėkite žiedinėliais išskirs -
tytus brokolius. Virkite, kol jie su minkštės. Pagar-
dinkite prieskoniais.

Žirnelių sriuba su vištienos kukuliais

Reikės: 1,5 l vandens, 2 puode lių žirnelių, poro,
lydyto sūrelio, drus kos, muškato, maltų baltųjų pi-
pirų.

Kukuliams: 0,5 sv maltos vištie nos, 2 šaukštų
grietinėlės, 3 šaukštų maltų džiūvėsėlių, druskos,
maltų baltųjų pipirų.

Kukuliams skirtus produktus su minkykite iki
vientisos masės. Sufor muokite kukuliukus ir su-
dėkite juos į pasūdytą verdantį vandenį. Virkite
apie 10 minučių, tada suberkite žirne lius ir grieži-
nėliais supjaustytą porą. Baigdami virti į dubenėlį
įpilkite tru putį karšto sultinio ir jame ištirpin kite
sūrelį. Šią masę supilkite į sriu bą. Paskaninkite
prieskoniais ir pa virkite dar 3 minutes.

TRuMPi PaTaRiMai 
ŠeiMiNiNkėMS

� Iš citrinos išspausite daugiau sul čių, jei kelioms minu-
tėms ją pa merksite į karštą vandenį.

� Tešla nelips prie rankų, jei jas pa tepsite aliejumi.

� Virta vištiena bus minkšta, balta ir sultinga, jei į van-
denį, kuriame ji ver da, įpilsite šaukštelį citrinos sul čių.

�Atminkite, kad mėsa su kaulu iškepa greičiau negu be
kaulo, nes kau lai geriau praleidžia šilumą ir karštis leng-
viau patenka į mėsą.

� Verdamos spurgos ar pyragėliai sugers mažiau rie-
balų, jei į tešlą įpilsite šaukštą spirito.

� Kepamos morkos gražiai paruduos, jei į riebalus įber-
site truputį cukraus.

� Daržovės bus skanesnės, jei jas virdami įbersite žiups-
nelį cukraus.

� Su lupenomis verdamos bulvės nesutrūkinės, jei į van-
denį, kuriame jos verda, įlašinsite truputį acto.

� Bulvės greičiau išvirs, jei į puodą įdėsite šaukštą sviesto
arba įpilsite šlakelį aliejaus.

�Virtos bulvės bus skanesnės, jei į vandenį, kuriame jos
verda, įmesite svogūno galvutę arba keletą skiltelių čes-
nako.

� Verdami burokėliai nepraras raudonumo, jei į van-
denį, kuriame jie verda, įpilsite truputį acto arba įbersite
šiek tiek citrinų rūgšties.

� Kepami obuoliai ir kriaušės praras mažiau sulčių, jei
prieš kepdami juos palaikysite 1–2 min. karštame van-
denyje.

� Silkė bus skanesnė, sultingesnė, jei ją pamirkysite
piene arba šaltoje stip rioje arbatoje.

� Verdama žuvis nesutrupės, jei į vandenį, kuriame ji
verda, įpilsite šaukštą acto.

� Kietai virtą kiaušinį lengvai nulupsite, jei tik išvirę tuo-
jau pamerksite į šaltą vandenį.

� Verdamose daržoves ir žalumynus išsaugosite daugiau
vitaminų, jei dėsite į puodą vandeniui užvirus.

� Nuvalyti, nuplauti ir susmulkinti salierai, cikorijos,
obuoliai, kriaušės ir pievagrybiai nepatamsės, jei juos
tuoj pat pašlakstysite citrinos sultimis.

� Kuo stambiau supjaustysite dar žoves, tuo daugiau
vitaminų jose išliks.

� Pjaustyti daržoves geriau ant por elianinės arba plas-
tikinės len te lės, nes medis sugeria daug vertingų medžia -
gų.

VL inf.

Kepti baklažanai su pomidorų padažu

Reikės: didelio baklažano, 3 švie žių pomidorų.
Po ¼ šaukštelio drus kos ir cukraus, česnako, baziliko
la pelių, puodelio tarkuoto fermentinio sūrio, alie-
jaus.

Uždengtame puode su aliejumi, druska ir cuk-
rumi patroškinkite po midorus. Įdėkite česnako ir
baziliko. Gautą padažą pertrinkite per sietelį, kad
neliktų sėklų ir pomidorų odelių. Baklažaną su-
pjaustykite plonomis skiltelėmis. Jas įtrinkite
smulkintais česnakais ir aliejumi, pašaukite į
orkai tę ir kepkite, kol suminkštės. Tada aptepkite
pomidorų padažu, pabarstykite tarkuotu sūriu ir
palai kykite įkaitintoje orkaitėje, kol sūris išsily-
dys.

Žuvų gabalėliai su svogūnų padažu

Reikės: 3 sv žuvies filė, 2 šaukštų miltų, lazde-
lės sviesto, acto, 4 svogū nų, 1/2 šaukšto cukraus, cit-
rinos, drus kos, lauro lapo, 1 1/2 puodelio vandens.

Žuvį supjaustykite gabalėliais, pasūdykite ir
palaikykite 30 minučių. Svieste pakepinkite mil-
tus, kol pa rus vės, ir stambiais griežinėliais su-
pjaustytus svogūnus. Supylę vandenį su actu, įber-
kite cukraus, tarkuotos citrinos žievelės, įspaus-
kite citrinos sultis, įdėkite lauro lapą ir pavirin -
kite 20 minučių. Nukoštą nuovirą su pilkite į ug-
niai atsparų stiklinį indą, sudėkite žuvį, uždenkite
ir vis pa šlakstydami troškinkite 20 minučių. Tada
žuvų gabalėlius sudėkite į du benį ir užpilkite pa-

dažu, kuriame troš -
kinote. Patiekite su virto-
mis bulvėmis.

Žalieji barščiai

Reikės: ¾ sv rūgšty-
nių, puodelio burokėlių
lapų, kiaušinio, 4–6 bul-
vių, svogūno, morkos,
alie jaus, druskos, mal tų
juodųjų pipirų, krapų,
grieti nės.

Vandenį užvirinkite
ir sudėkite kubeliais su-
pjaustytas bulves. Su -
smul  kintą svogūną pa-
kepkite su alie jumi, tuo-
met suberkite sutarkuotą
mor ką ir patroškinkite 7
minutes už dengę keptuvę
dangčiu. Kai bulvės bus
beveik išvirusios, svogū-

nus ir morkas sudėkite į puodą, suberkite supjaus-
tytus burokėlių lapus, rūgštynes ir užvirkite. Likus
7–8 minu tėms iki virimo pabaigos įberkite drus -
kos, pipirų. Puodelyje išplakite kiaušinį, plona sro-
vele supilkite į barš čius ir išjunkite viryklę. Prieš
patiekdami į stalą įberkite į sriubą smulkintų
krapų, pagardinkite grie tine.

Sklindžiai su svogūnų laiškais

Reikės: puodelio kefyro, 2 puode lių miltų, kiau-
šinio, ryšelio svogūnų laiškų, ½ šaukštelio sodos, ½
šaukštelio druskos, aliejaus, grietinės arba na -
tūralaus jogurto.

Svogūnų laiškus smulkiai supjaustykite. Į ke-
fyrą suberkite sodą ir išmaišykite. Į mišinį įberkite
drus kos, miltų, įmuškite kiaušinį. Jei ke fy ras –
skystokas, galite įdėti daugiau miltų ir dar šiek
tiek sodos. Išmai šy kite iki vienalytės masės ir su-
berkite supjaustytus svogūnų laiškus. Sklin džius
kepkite iš abiejų pusių įkaitintame aliejuje ant ma-
žos ugnies. Pa tiekite su grietine arba jogurtu.

Pagal „Šeimininkės” receptus
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A † A
Dr. KAZYS BOBELIS

Mirė 2013 rugsėjo 30 d., St. Petersburg, sulaukęs 90 metų.
Dr. Kazys Bobelis gimė 1923 m. kovo 4 d. pulkininko Jurgio

Bobelio šeimoje Kaune, Lietuvoje.
Medicinos daktaras nuo 1946 m., ALTo pirmininkas –

1970–1978 m.; ALTo Garbės pirmininkas nuo 1978 m. – iki šiol,
VLIKo pirmininkas nuo 1979–1992 m.; Lietuvos Respublikos  Sei -
mo narys nuo 1992–2008 m., Europos Parlamento narys nuo
1993–1996 m.

Nuliūdę liko: žmona Dalia Devenytė, duktė Rūta su vyru dr.
Gintaru Degesiu ir šeima, sūnus Jonas su žmona Rūta ir šeima,
sūnus Algirdas su žmona Livija ir šeima, duktė Alena su vyru To -
mu Glavinsku ir šeima, duktė Aldona su vyru Tolandu Petraičiu
ir šeima, brolis Jurgis Bobelis su žmona Elena ir šeima, kiti gimi -
nės, draugai ir pažįstami.

Atsisveikinimas su dr. Kaziu Bobeliu įvyks spalio 2 d. St. Pe -
tersburg, FL.

A. a. Kazys bus pašarvotas penktadienį, spalio 4 d. nuo 3 val. p.
p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave, Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 5 d. Iš laidojimo namų 9:30
val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių
a. a. Kazys bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

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

Iškiliam lietuviui, išeivijos visuomenininkui ir po -
litikui, ilgamečiam Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo
komiteto pirmininkui, Amerikos lietuvių tarybos pir -
mininkui, JAV LB Tarybos, Katalikų mokslo akade-
mijos nariui, Lietuvos atstovui Krikščionių demok-
ratų internacionale

A † A
dr. KAZIUI BOBELIUI

mirus, Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse
Ame rikos Valstijose reiškia gilią užuojautą liūdin -
čiai žmonai DALIAI, vaikams, artimiesiems ir gau -
siems bendražygiams, kartu su velioniu kovojusiems
už Lietu vos laisvę, siekusiems tarptautinio jos pri -
pažini mo ir besirūpinusiems tautinio tapatumo
išsau gojimu išeivijoje.

A † A
Dr. KAZIUI BOBELIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai DALIAI, vi -
sai BOBELIŲ šeimai ir giminėms.

Tautos fondas

A † A
Dr. KAZIUI BOBELIUI

mirus, brangią žmoną DALIĄ, vaikus: JONĄ, RŪTĄ,
ALGĮ, ALENĄ ir ALDONĄ, jų šeimas ir artimuosius
giliai užjaučiame.

Teodoras ir Ritonė Rudaičiai

A † A
STASĖ VAIŠVILIENĖ

Stasė Vaišvilienė buvo Amerikos lietuvių Mon -
tessori draugijos narė ir Vaikų Namelių steigėja bei
mo kytoja.

Amerikos lietuvių Montessori draugija kartu su
mo kytojų sekcija ir Žiburėlio mokykla užjaučia gi -
mi nes ir artimuosius, išlydėjusius velionę į
Amžinybę.

Dėkojame Dievuliui už  a. a. Stasės pasiaukojimą
lie tu vių jaunimui ir pavyzdį auklėjant vaikučius su
pa gar  ba ir meile.

A † A
MYKOLAS DEVEIKIS

Mirė 2013 m. spalio 1 d., sulaukęs 81 metų.
Gyveno Darien, IL.
Gimė 1932 m. rugsėjo 28 d. Lietuvoje, Raguvos  valsčiuje, Pa ne -

 vė žio apskrityje.
Nuliūdę liko: žmona Zita (Švedaitė), duktė Loreta; sūnūs Jonas

su žmona Nancy ir anūkas Ryan; Paulius su žmona Lori Ann, anū -
kai Lauren ir Michael; brolis Gediminas su žmona  Irma ir jų vai -
kai – Teresa Mroz, vaikai Paulius ir Tomas; Henrikas su žmona
Kristen; seserys Ona Narbutienė ir sūnus Paulius su žmona Da -
lia; Janina Miknaitienė ir jos vaikai Vytautas su žmona Janet –
vaikai Rimas (Abby), Darius (Kelly), Audra (Brian), Gaida (Greg)
ir Povas; Vida Maleiškienė ir jos vaikai Linas su žmona Rita – vai -
kai Matas ir Daina; dr. Dalia Jodwalis ir vyras Kęstutis – vaikai
Jonas ir Alana; daug sūnėnų ir dukterėčių bei giminės Lietu-
voje, Amerikoje ir Australijoje.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, spalio 6 d. nuo 4 val. p.
p.  iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave nue (arti Derby Road, Lemont, IL).

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 7 d., 9:30 val. r. velionis bus
atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, ku-
rioje 10 val. r. bus aukojamos šv.  Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a.
Mykolas bus laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę žmona Zita ir šeima 

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

A † A
STASEI VEDECKAITEI ŠKĖRIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame ALGIUI VEDEC -
KUI, Tautos  fondo pirmininkui emeritus ir visai
VE DECKŲ giminei.

Tautos fondas
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� Spalio 4 d., penktadienį, Jaunimo
centro Čiurlionio galerijoje 7:30 val. v.
vyks Lie tuvos tekstilininkų darbų parodos
atidarymas. 

� Spalio 6 d.  11:30 val. r.    Lietuvių
evangelikų liuteronų bažnyčioje 5129
Wolf Rd. Western Springs, IL vyks Pjūties
Padėkos Šventė. Po padėkos pamaldų –
šiupinio pietūs ir nuotaikinga muzika.
Kviečiame apsilankyti!

� Spalio 19 d., šeštadienį, Akade minio
skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus metinė
šventė vyks 5:30 val. p. p. ,,Willowbrook
Ballroom”, Willow Springs, IL.

� Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau lutė”
kviečia į seserų Daunyčių koncertą ,,Reg-
num Musicale”. Labdaros koncertas vyks
sekmadienį, spalio 20 d., 12:30 val. p.
p.,  Lietuvių fondo salėje (PLC 14911
127 St., Le mont, IL, 60439). Bilietus į
koncertą ga-lima įsigyti ,,Smilgos” bei
,,Old Vilnius” ka vinėse arba po šv. Mišių
Pal. Jurgio Matulai čio misijoje, Lemont, IL.
Visus maloniai kvie  čia ,,Saulutė”.

� Lapkričio 3 d., sekmadienį – Čikagos
lietuvių moterų klubo 90 metų jubiliejinis
pokylis vyks Palos Country Club (135th
& SW Hwy., Orland Park, IL). Pradžia –
1 val. p. p. Programą atliks muzikuojan -
ti Simonetos Giedraitytės-Pacek šei ma.

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Dėmesio! Priimami Lietuvių Fondo
stipendijų prašymai. Registruotis ir pil-
dyti 2013 m. elektroninę stipendijų pra-
šymo anketą, kurią rasite LF tinklalapyje:
www.LietuviuFondas.org  (skiltyje ,,sti-
pendijos”), galite iki spalio 10 d.

Šiais metais Lietuvių Fondas jau pa-
skirstė 299,063 dol. paramos projektams,
puoselėjantiems lietuvių švietimą, kul-
tūrą, tradicijų bei papročių išsaugojimą.
Dė ko jame visiems LF nariams ir rėmė-
jams! Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

kviečiame į popietę su 

DRAUGU 
Willowbrook pokylių salėje.

Lietuviškų dainų programą atliks Povilas Stro lia (pritars gitara). Bilieto kaina
– 60 dol., studentams – 40 dol. Pokylio bilietus prašome užsisakyti DRAUGO ad-
ministracijos tel. 773-585-9500.

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

ThE LAW
OffICE Of
AnDRIUS
SPOKAS

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų para-
šyti apie tai administracijai: administracija@draugas.org ir
gauti ,,log in” bei slaptažodį. Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

IŠĖJO SPALIO ,,LAIKAI VAIKAMS” nUMERIS
Išėjo antrasis 2013-2014 mokslo metų ,,Laikai vaikams” numeris. ,,Laikai vaikams” –

tai internetinis laikraštėlis, skirtas išeivijos jaunimui. Jis prieinamas adresu
www.laikaivaikams.org.

Spalio numeryje gvildenamos šios temos: 
� Išėjo knyga ,,Alšis. Mano istorija”. Kuo ypatingas Alšis?

� Lietuvos Prezidentė susitiko su Tibeto Dalai Lama. Kinija dėl to buvo ne-
patenkinta. Gal ,,Prezidentė nebūtų turėjusi su juo susitikti?

� Tarpanai – laukiniai žirgai, kurie išmirė prieš 200 m. Žmonės bando juos vėl
veisti. 

� Laura Asadauskaitė tapo pasaulio penkiakovės čempione.

� Prasidėjo akcija ,,Lašiša 2013”. Kodėl ji reikalinga?

� Lietuvoje yra 157 gamtos paminklų. Kas yra gamtos paminklas? Kodėl val-
džia juos saugo?

� Kas vasarą VDU vyksta lietuvių kalbos kursai. Kas dalyvauja? Kodėl?

� Lietuvos Prezidentė susitiko su JAV Prezidentu. Apie ką jie kalbėjo?

� Rusijos muitinės blokuoja Lietuvos sunkvežimius. Kasdien lietuviai praranda
keletą milijonų dolerių. Kodėl tai vyksta?

,,Laikai vaikams” yra JAV Švietimo tarybos leidinys, kuris eina nuo 2008 metų. Šiais
metais yra patobulinta galimybė mokiniams išsakyti savo nuomonę naudojant inter-
netinį blogą. Švietimo taryba kviečia visus paskaityti ir parašyti savo mintis bei nuo-
mones. 

dr. Mirga Girniuvienė
Švietimo tarybos narė

,,Laikai vaikams” redaktorė

Kasmetinė Pasaulio Lietuvių Centro

KALĖDINĖ MUGĖ
vyks šeštadienį, gruodžio 7 d.,
9:30 val. r. – 4:30 val. p. p. ir

sekmadienį, gruodžio 8 d.,
10:30 val. r. – 3:30 val. p. p.

Ieškome prekiautojų ir savanorių.
Stalus prekybai galite užsisakyti 

tel. 708-403-7858. 
Jei norite prisidėti prie mugės

organizavimo skambinkite 
tel. 708-403-7858.

PAIEŠKA

Ieškomas Jonas Aleksandravi čius. Iš
aLietuvos į JAV išvyko 2004 metais
aplankyti tėvo Prano Aleksan dra -
vičiaus kapo (palaidotas 1969 me -
tais Clevelande). Jonas Aleksan dra -
vičius turi grįžti į Lietuvą, nes mirė
sesuo Onutė ir brolis Petras. Reikia
spręsti turto paveldėjimo klausimą.
Ieško žmona Ona Aleksandra vičienė,
tel. 708-623-4509

Andriškių kaime, gražiame Šeimenos slėnyje, Klausučių seniūnija ir Žaliosios
V. Žemaičio pagrindinė mokykla nuolat puoselėja ir gražiai tvarko iškilaus lietu-
vio, miškininko ir etnologo Vinco Žemaičio tėviškę. Čia iš kur po pasaulį pasklido
plati Žemaičių giminė, rugpjūčio 18 d. buvo pašventintas kryžius. Kryždirbio
Albino Alkevičiaus išdrožtas išraiškingų formų kryžius iškilo kunigo Kęstučio
Žemaičio (JAV) iniciatyva. ,,Prieš 30 metų amžinybėn iškeliavo mano tėvelis, 80
metų būtų šventęs mano brolis, diplomatas Algirdas Žemaitis, – sveikinime iš
Amerikos rašė Kęstutis Žemaitis. – Tai pagarba Vincui Žemaičiui, kuris visąlaik
savo darbuose ragino lietuvius susirūpinti savo tautos išlikimu, rodyti meilę ir ati-
dumą artimui, taip darant laimingais ir save, ir kitus”. 

Iš šios sodybos po pasaulį pasklido 199 Žemaičių giminės palikuonys. Per 50
jų susirinko į kryžiaus pagerbimo iškilmes. Šventėje dalyvavo ir Žaliosios V. Žemai-
čio pagrindinės mokyklos pradinukai. Kryžių pašventino Virbalio klebonas G.
Marcinkevičius, muziejininkė Aušra Mickevičienė ąžuolo lapų vainiku pagerbė
kryždirbį Albiną Alkevičių. Vinco Žemaičio nuopelnus Lietuvai priminė žurnalistas
Bernardas Šaknys.

A. Žilinskas

Pašventintas Andriškių Žemaičių giminės kryžius

B. Šaknio nuotr.


