
Prezidentą Valdą Adam -
kų su 87-uoju gimtadie-
niu pasveikino Sei mo

pirmininkė Loreta Grauži-
nienė, parlamento vicepirmi-
ninkai Petras Auštrevičius,
Gediminas Kirkilas, Algirdas
Sysas, parlamentarai Birutė
Vėsaitė, Benediktas Juodka.

Pasveikinti V. Adamkų
trumpam užsuko ir tuo metu
parlamente viešėjęs Gruzijos
parlamento vadovas Davidas
Usupašvilis.

Svečio laukė specialiai
užsakytas tortas su Lietuvos
trispalve ir užrašu ,,Su gimta-
dieniu, Prezidente”. 

– 2 psl.

Vilnius (ELTA) – Lapkričio 6 d., tre-
čiadienį, Vilniuje, parodų centre ,,Li-
texpo”, prasidėjo tris dienas truksiantis
didžiausias Europos informacinių ir ry-
šių technologijų renginys ,,ICT2013:
Create, Connect, Grow”.

Europos informacinių ir ryšių tech-
nologijų (IRT) mokslininkai, ilgametę
patirtį turinčių ir naujų bendrovių at-
stovai, skaitmeninių technologijų stra-
tegai svarsto Europos informacijos ir ry-
šių technologijų politikos klausimus.

Renginį atidarė Prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Ji pasveikino renginio da-
lyvius ir atidarė Lietuvos paviljoną, ku-
riame pristatomi geriausi Lietuvos išra-
dėjai ir jų išradimai.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsa-
kinga Europos Komisijos pirmininko pa-
vaduotoja Neelie Kroes atidarė ICT 2013
konferenciją, kurioje mokslininkai, aka-
demikai, specialistai aptaria su inovaci-
jomis bei mokslo tyrimais susijusius
klausimus. Lapkričio 7-ąją, ketvirta-
dienį, Europos Komisijos pirmininko pa-
vaduotoja N. Kroes dalyvavo Nacionali-
nės koalicijos skaitmeniniams įgū-
džiams ir užimtumui Lietuvoje skatinti
memorandumo pasirašyme. 

,,Litexpo” parodų ir kongresų centre
veikia tarptautinė paroda, kurioje daly-
vauja apie 160 organizacijų, pristatančių
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Be pasiaukojimo neįmanoma jokia draugystė –J. W. Goethe
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Lietuvos moterų klubo
90-mečio pokylis. – 12 psl.

Per Vėlines pagerbti 
generolai. – 7 psl.

Vilniuje 
vyksta 
mokslo ir 
inovacijų 
forumas

Prezidentas V. Adamkus pasveikintas Seime 

Parodoje pristatomi produktai rinkos dar nepasiekė.   G. Savickio (ELTA) nuotr.

tyrimų, technologijų, sistemų, paslaugų ir verslo produktus, dar tik
pasirodysiančius rinkoje. Atskiroje šios parodos erdvėje, pavadin-
toje ,,Lithuanian village”, geriausius savo IRT projektus pristatys
Lietuva.

Kol Seimo pirmininkė L. Graužinienė pjausto gimtadienio tortą, Prezidentas V. Adamkus turi
progos šnektelti su jos pavaduotoju Gediminu Kirkilu.                                   O. Posaškovos nuotr. 
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,,Vieni sako: ‘paseno’, aš sakau,
kad tik tapau vyresniu. Jokiu būdu
neatsisakau būti, kiek įmanoma, ak-
tyviu, bendrauti, dirbti. Kiek jėgos
leis, tiek ir darysiu”, – Seime žurna-
listams sakė kadenciją baigęs Prezi-
dentas.

Jis tvirtino esąs dėkingas visiems
jį sveikinusiesiems – pradedant arti-
miausiais žmonėmis, baigiant aukš-
čiausiais politikais. V. Adamkus sakė
sulaukęs ir Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės sveikinimų, už juos padė-
kojęs raštu.

Paklaustas, ką gavo dovanų, ka-
denciją baigęs Prezidentas išskyrė
knygas.

,,Labai daug knygų gavau ir be
galo džiaugiuosi, kadangi tai vertinga

dovana, išliekanti dovana, aš pats jas
be galo vertinu”, – sakė jis.

V. Adamkui 87-eri suėjo lapkričio
3 dieną. Sekmadienį jo sveikinti į Pre-
zidentūrą  rinkosi artimieji ir drau-
gai. Pirmadienį Prezidentą pasvei-
kino Europos Sąjungos ambasadorius
Rusijoje Vygaudas Ušackas, Lietuvos
valstybės kontrolės vadovė Giedrė
Švedienė, Generalinės miškų urėdi-
jos vadovas Benjaminas Sakalauskas.

Šalies vadovą pasveikinti atėjo
Klaipėdos teritorinės darbo biržos va-
dovas Mindaugas Skritulskas, Kauno
valstybinio dramos teatro vadovas
Egidijus Stancikas, Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) rektorius Zigmas
Lydeka.

BNS info

Atkelta iš 1 psl.

NATO ,,Steadfast Jazz 2013” pra-
tybos – beveik dešimties metų narys-
tės Aljanse pastangų rezultatas. 2004
metais įstojusios į NATO, Lietuva,
Latvija ir Estija užsitikrino ne tik gy-
nybos planus, bet ir pratybų metu gali
pamatyti, kaip Aljansas yra pasiren-
gęs reaguoti į hipotetines situacijas. 

Lapkričio 7 d. pratybas Latvijoje
aplankę Baltijos šalių vadovai džiau-
gėsi pasiekimais ir dėkojo NATO ge-
neraliniam sekretoriui Anders Fogh
Rasmussen už jo indėlį. ,,‘Steadfast
Jazz’ rocks” – apibendrino Estijos
Prezidentas Toomas Hendrik Ilves,
kurio nuomone, Aljansui galvojant
apie laikotarpį po Tarptautinių sau-
gumo paramos pajėgų (ISAF) misijos
Afganistane, yra svarbu užtikrinti,
kad vyktų reguliarios pratybos visoje
NATO teritorijoje, neišskiriant Šiau-
rės Amerikos. 

Savo ruožtu Lietuvos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė pažymėjo, kad
trijų Baltijos šalių prezidentų apsi-
lankymas pratybose simboliškai de-
monstruoja ir politinį palaikymą pra-
tyboms. 

Sulaukęs daug Baltijos valstybių
vadovų padėkų, jiems už įsipareigoji-
mus padėkojo ir NATO generalinis
sekretorius A. F. Rasmussen. Jis pa-
žymėjo, kad pratybos išlaikys NATO
greitojo reagavimo pajėgas pasiren-
gusias veiksmams ir užtikrins, kad
kariai iš viso Aljanso galės veikti

Prezidentas V. Adamkus pasveikintas Seime 

Baltijos šalių vadovai stebėjo NATO pratybas

Prezidentą V. Adamkų pasveikino Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vadovė Daina
Gudzinevičiūtė.                                                                                    V. Valentinavičiaus nuotr. 

kartu, kai tik to prireiks.
Kalbėdamas per spaudos konfe-

renciją NATO generalinis sekretorius
taip pat minėjo kitą mėnesį Briuse-
lyje vyksiančią Europos Vadovų Ta-
rybą, kurios tikslas bus sustiprinti eu-
ropinę gynybą. 

Jis tikisi, kad bus žengti efekty-
vūs žingsniai. ,,Nes stipri Europa reiš-

kia stiprų NATO”, – sakė A. F. Ras-
mussen. 

,,Steadfast Jazz 2013” pratybose
dalyvauja 300 Lietuvos karių, dislo-
kuotų Latvijoje, Lenkijoje, Norvegi-
joje ir mūsų šalyje. Įvertinus aukštą
Lietuvos specialiųjų pajėgų pasiren-
gimą, Pabradės poligone įsteigtas spe-
cialiųjų operacijų štabas.

Pratybos tęsis iki lapkričio 9 die-
nos. Iš viso ,,Steadfast Jazz 2013” su-
traukė daugiau nei 6 tūkstančius ka-
rių iš 20 NATO šalių ir Aljanso part  ne-
rių – Suomijos, Švedijos bei Ukrainos.
Pratybas stebi Makedonijos atstovai. 

ELTA

Prezidentai Dalia Grybauskaitė, Toomas Hendrik Ilves, Andris Berzins,  ir NATO generaliniu sekretoriumi Anders Fogh Rasmussen da-
lyvauja spaudos konferencijoje Adažių kultūros centre.                                                             LETA–ELTA nuotr.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų

parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!



technologine įranga. Tai rašydamas gal voje turiu
internetinį ,,Amerikos lietuvio” ir ,,Draugo” va-
rian tą.  Apie ,,Dirvos” planus toje srityje neteko gir-
dėti.

Norėdamas daugiau sužinoti  apie esamą pa-
dėtį, kreipiausi į dr. Jo ną Daugirdą (J. D.), ,,Draugo”
leidė jų tarybos narį ir Bronių Abrutį (B. A.) ,,Ameri-
kos lietuvio” leidėją su ke le tu klausimų. Štai už-
duoti klausimai ir  gauti atsakymai:

Nuo kada laikraštis pri einamas internetiniu forma tu?
J. D.: Nuo 2013 m.  biželio 1 d. (tik  paskutinius

4 mėnesius!). 
B. A.: Nemokama svetainė buvo apie 10 metų…

Lankytojų  per mėnesį sulaukdavome nuo 15,000 iki
20,000. Prieš trejus metus padarėme svetainę moka -
mą. Lankytojų sumažėjo iki 7,000 per mėnesį….

Kokia  prenumeratos in ternetu kaina?
J. D.: Visi, kurie prenumeruoja ,,Draugą” paštu,

gauna teisę nemokamai  skaityti laikraštį PDF  for-
mate. Vien internetinė prenumerata parduo dama
papiginta kaina: metams 115 dol., trims mėnesiams
30 dol. Daugiau informacijos

http://draugas.org/prenumerata.html.  
B. A.: Pagrindinis planas – nuola tos atnaujina -

mi AL laikraščio straipsniai. 6 mėn. – 12 dol., 12
mėn. – 24 dol. Pilnas planas: nuolatos atnaujinami
AL  straipsniai  bei elekroninė laikraščio versija
(PDF). 3 mėn. – 26 dol., 6 mėn. – 45 dol., 12 mėn. – 79
dol. Su per planas: Nuolatos atnaujinami AL laik-
raščio straipsniai, elektroninė laikraščio versija
(PDF) bei paštu  į na  mus JAV pristatomas laikraštis.
Popierinio laikraščio prenumeratoriai, primokėję
skirtumą, gali taip pat skaityti internete. 3 mėn. – 30

dol., 6 mėn. – 56 dol., 12 mėn. – 104 dol. 

Maždaug kokį procentą sudaro inter-
ne tiniai skaitytojai? Konkrečiai, kiek as me  nų
prenumeruoja internetinį laikraštį?

J. D.: Kol kas tik 2 proc. 
B. A.: Užsimokėję internetinę sve-

 tainę skaito 60 skirtingų prenume rato-
rių su skirtingais planais.  

Ar gauti rezultatai patei sina sudėtas vil-
tis ir  darbą?

J. D.: Mūsų pagrindinis tikslas bu -
 vo užtikrinti, kad ,,Draugas” greičiau pasiektų tuos,
kuriems paštas  laiku nepristato laikraščio. Taip
pat mes norėjome suteikti galimybę lietuviams, gy-
venantiems už JAV ribų, prenumeruoti ,,Draugą”
už prieinamą kai ną. Galimybė ,,Drau  gą” prenume-
ruoti internetiniu būdu nebuvo  plačiai skelbiama,
ypač kituose kraštuose. Mes tikimės, kad ateityje in-
ternetinė prenumerata didės.

B. A.: Dar kol kas nepasiteisino. Sutinku su
,,Draugo” nuomone. Dedu viltis į ateitį. Manau, kad
laikraščio ateitis yra internetas.

Kokia lietuvių išeivijos internetinės spaudos ateitis? 
J. D.: Ilgalaikėje perspektyvoje in ternetinė ži-

niasklaida yra ateitis. Bet kol kas, pasirodo, kad
dauguma ,,Draugo” prenumeratorių mėgsta gau ti ir
skaityti spausdintą laikraštį. 

B. A.: Interneto galimybės neribotos. Dedu daug
pastangų, kad nors kažkokią dalį tų galimybių  iš-
naudo čiau bendruomenės stiprinimui ir lietuvybės
išlaikymui. Kartu su PLC kuriame internetinę te-
leviziją, kur transliaciją perkelsime į internetą. 

Tačiau spausdintas žodis nepa si duoda, tarsi
plaukia prieš srovę.  Pir mas naujai įsteigto mėne-
sinio laik raš čio ,,Draugas News” numeris pa si rodo
lapkričio mėn. Tai 20 puslapių leidinys anglų kalba,
kurio metinė prenumerata susipažinimui yra 35
dol. Jau galima paskaityti pavyzdinį puslapį
www.draugasnews.org. Laik raštį leidžia Lietuvių
katalikų spaudos draugija, kuri taip pat leidžia
,,Draugą”.

Prieš keletą metų spalio mėnuo buvo
skelbiamas lietuviškos spaudos mė-
nesiu. Tokių užuominų nebematy -

ti, bet savo spaudą tebeturime, nors ji pa-
mažu keičiasi. JAV Pašto tarnyba iš laik-
raščių leidėjų, norinčių gauti nuolaidą dėl
laikraščių persiuntimo, reikalauja pateik -
ti metinį pranešimą ir jį paskelbti savo
laikraštyje.  

Noriu paminėti tris JAV išeivijos laik-
raščius – ,,Amerikos lietuvis”, ,,Dir va” ir
,,Draugas”, – kurių viešai skel biamus pra-
nešimus kasmet,  nuo 2005 m., aprašau.
Vi sų  metinių skai čių nekartosiu, bet tik palyginsiu
2005 m. skaičius su 2013 m. paskelbtais daviniais.
Paėmus visus tris laik raščius kartu, 2005 m.  buvo
spausdina ma 9,613 egz. 2013 m. tas skaičius nukrito
iki 4,414 egz. arba sumažėjo 54 proc. Vien per pa-
skutiniuosius metus bendras spausdintų egz. skai-
čius su mažėjo 8 proc.  2011 m. savo skiltyje ci tavau
Jungtinių Tautų intelektuali nės nuosavybės vadovą
Francis Gur ry, teigusį, kad iki 2017 m. spausdintų
laikraščių JAV nebebus. Tai ne buvo džiugi prana-
šys tė, bet ji palaipsniui pildosi. 

Kaip laikosi kiekvienas paminė tų laikraščių?
,,Amerikos lietuvis” 2012 m. spausdino 1,314 egz., o
2013 m. 1,200 egz. Šiais metais 3 proc. tų eg zemp lio-
rių liko neišplatinti.  ,,Dirva”  pernai ir šįmet spaus-
dino po 800 egz. Tačiau daug, net 23 proc., šįmet
liko neišplatinti. ,,Draugas” 2012 m. spaus  dino 2,500
egz., o  2013 m. – 2,300 egz. Iš pastarųjų 6 proc. liko
ne išplatinti. 

Trumpai apie laikraščių dažnu mą ir prenume-
ratos kainą. ,,AL” – 52 numeriai per metus, metinė
prenumerata 79 dol.  ,,Dirva” išleidžia 26 nu merius,
o kaina – 55 dol. metams. ,,Draugas” išleidžia 150 nu-
merių kasmet, o prenumerata yra 150 dol.  Iš to ma-
tyti, kad ,,Draugo” viena laida yra  pi giausia, po dol.
už numerį, o ,,Dir va” – brangiausia, po 2.12 dol. už
nu merį. Įdomi tema būtų atidžiau pasi žiūrėti į šių
laikraščių bendras pajamas ir išlaidas, bet, nujau-
čiu, kad ši informacija  eiliniam piliečiui nėra leng-
vai  ir patogiai prieinama.

Išeivijos lietuviški laikraščiai nė ra ,,Titanico”
padėtyje, bet pamažu  skęsta. Tai matydami ir ban-
dydami užbėgti įvykiams už akių, du iš trijų minėtų
spaudos leidėjų, su kai kurių skaitytojų skatinimu,
yra paruošę  gel bėjimosi valtis, su visa modernia
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Gelbėjimosi valtis 
jau yra, bet mažai 

ja susidomėjusių
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

NUOMONĖS

Kai kurių valstybių visuomenės,
norėdamos pakeisti savo vi-
daus santvarką, kelia sukili-

mus, pilietinius karus ar revoliucijas,
ką mes dabar matome Artimuosiuose
Rytuose. Kitos valstybės sugeba dra-
ma tiškai ir iš esmės pakeisti savo santvarką taikiu
būdu. Tokio taikingo pokyčio geras pavyzdys yra Ki-
nija, kuri nuo griežto Mao komunizmo santvarkos
perėjo į kapitalistinę komunizmo sistemą. Pa našiai,
taikiu būdu, bet lėtesniu tempu mes patys pergyve-
name dramatiškus pasikeitimus Amerikoje. Vyks-
tančios globalizacijos pasėkoje Amerika perkėlė di-
džiąją dalį savo pramonės gamybos į vadinamuosius
trečio pasaulio kraštus, dėl ko dabartinė Amerikos
ekonominė sistema prarado pusiausvyrą.

Pokyčiai Amerikoje prasidėjo prieš trejetą–ket-
vertą dešimtmečių, kai turtuoliai ir jų valdomos di-
džiu lės korporacijos sugalvojo lengvai užsidirbti pi-
nigų. Kad išvengtų griež tų gamtos apsaugos įsta-
tymų ir aukš tų atlyginimų fabrikų darbininkams,
jie pamažu pradėjo perkeldinėti įvai rių mašinų da-
lių surinkimą už sienos – į Meksiką. Taip buvo ku-
riamos taip vadinamos „Makiladores” bendrovės
Meksikoje, mokant meksikiečių dar bininkams ma-
žus atlyginimus. Dideli uždarbiai ir dar didesnės
pelno gali mybės masino turtuolius tolimesniems
žy giams. Korporacijos, matyda mos galimą didžiulį
pelną, pradėjo spausti Kongresą ir Senatą šį verslą
praplėsti, kad užsienyje pigiai gaminami produktai
būtų grąžinami pardavimui į Ameriką už čia esan-
čias nemažas kainas.

Šioje vietoje tenka sustoti ir pa žvelgti į Ameri-
kos santvarką ir val džią ne iš teorinės, bet praktiš-
kos pusės, kas, be abejo, sukelia kontroversiškų nuo-
monių. Geras to pavyz dys yra Amerikos Federalinio
rezer vų banko valdymas. Nors jo viršinin kas yra

skiriamas Amerikos valdžios, bankas veikia nepri-
klausomai – jis kelia arba mažina indėlių procentus
vien savo nuožiūra, tuo reguliuoda mas Amerikos
gyventojų piniginius reikalus. Ir pati Amerikos val-
džia sa vo veikimu – tiek Kongresas, tiek Senatas ir
pati Prezidentūra – yra dau giau reprezentacinės
nei valdančiosios įstaigos. Jos veikimą įtakoja tam
tikros gyventojų grupės ir surinkti dideli pinigai,
taip vadinamas lobizmas. Didžiulių pinigų spau-
džia mas Kongresas, Senatas ir pati Preziden tūra po
kurio laiko pakeičia savo įsta tymų kryptį. Kaip lie-
tuviška patarlė sako, lašas po lašo ir akmenį pra-
tašo.

Nuolatos spaudžiant lobistams buvo pakeisti
Amerikos įstatymai, leidžiantys taip vadinamą
„outsourcing” – gamybos perkėlimą į Azijos ir Vidu -
rinės Amerikos kraštus. Negana to, griežtų Ameri-
kos pilietybės įstatymų vykdymas buvo šiek tiek
pakeistas taip, kad per silpnai saugomą sieną į Ame-
riką pradėjo plūsti didžiulės mek sikiečių bangos,
čia užimdamos apmokamus darbus. Tai buvo pa-
lan ku ir pelninga turtuoliams – pigi darbo jėga,
nors nemokanti ar mažai mokanti įvairius krašto
mokesčius. Tokios politikos pasėkoje Amerikoje bu-
vusi stipri vidurinė  klasė prarado savo gerai apmo -
kamus darbus ir nu silpo. Amerikoje kelis kartus
pa dau gėjo milijardierių skaičius, bet vals tybė su-
renka mažiau mokesčių.

Didžiulės nelaimės, sukrečian čios žmonių ir
valstybių gyvenimą užgriūva, kai aukštai sėdintys
valdantieji nemato ar nekreipia dėmesio į besivys-

tančius svarbius įvykius visuome-
nėje, ypač jos žemutiniuose sluoks-
niuose. Mes visi esame girdėję apie
įvykį Prancūzijoje, prieš jos revoliu-
ciją. Badaujančių žmonių mi nia ėjo
prie karalių rūmų Versalyje, norė-

dama kreiptis į karalių. Karalie nė Antonette suži-
nojusi, kad minia nori duonos, ramiai paaiškino –
„Jei jie neturi duonos, te gu valgo pyragą!”

Prieš įvykstant finansinei krizei Amerikos val-
dantieji nežinojo, o gal iš viso nesidomėjo iškilusių
namų kai nų burbulu ir kas darėsi visuo me nėje. Jie
nekreipė dėmesio, kad ban kai ir būsto paskolų kom-
panijos, ieš ko damos pelno, leidžia neturintiems pi-
nigų nusipirkti 200,000 dolerių ver tės namus, įne-
šant vos vieną dolerį, o visą sumą padengiant pa-
skola. Nu kritus išpūstoms namų kainoms, ne išven-
giamai atėjo atsiskaitymo lai kas – paaiškėjo, kad
daugelio pirktų namų vertė yra mažesnė, negu
jiems gautos paskolos. Prasidėjo „foreclosure”
banga.

Kiekviena administracija – tiek demokratų,
tiek respublikonų – daugiausia siekia vien savo
tikslų, o mažai kreipia dėmesio į gyventojų ir vals-
tybės ateitį. Savo valdymo metu įvairiai manipu-
liuodama, ji stengia si, kad tuo metu viskas eitųsi ge-
rai – būtų pinigų įvairiems projektams, žmonės tu-
rėtų darbų, o po jos kadencijos pabaigos, kad ir tva-
nas – tai ne jos reikalas. Visi gražūs dabartinės ad-
ministracijos pažadai apie „didžiu lės recesijos” pa-
baigą ir anksčiau buvusios vidurinės klasės gerovės
atstatymą, yra vien pasaka ir fantazijos gyventojų
nuraminimui.

Pasikeitimai Amerikoje
JERONIMAS TAMKUTONIS

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso
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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

JAV Lietuvių Bendruomenės New Jersey vals-
tijos Elizabeth apy linkė spalio 27 d. pakvietė
lietuvius bei jų draugus amerikiečius į lietu-

vių festivalį. 103-ąjį gimtadienį šven čiančioje Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje šv. Mišias aukojo parapi-
jos klebonas Danielius Staniškis.

Senoji lietuvių Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Eli-
zabeth, NJ, gyvuoja jau daugiau nei šimtą metų.
Anksčiau klestėjusi lietuvių parapija, aprėpusi baž-
nyčią, sekmadieninę mokyklą, se selių vienuolių ir
parapijos namus, dabar, deja, yra gerokai sumažė-
jusi. Tačiau paskutinį spalio sekmadienį taip neat-
rodė. Parapijoje vyko kasmetinis lietuvių festivalis,
kurio visas pelnas buvo skiriamas išlaikyti mūsų
vienintelę New Jersey likusią lietuviš ką bažnyčią.
Smagu, kad susirin ko nemažas būrys vyresniosios
kartos lietuvių, o taip pat ir trečiabangių emig-
rantų. Visi, kas lankėsi pirmą kartą (o tokių buvo
nemažai), stebė josi žmonių gausa bažnyčioje ir gyrė
joje giedantį vaikų chorą „Varpelis”.  

Šventinę programą pradėjo Lie tuvių Bendruo-
menės Elizabeth apy linkės pirmininkas Laurynas
Misevi čius, pristatydamas Lietuvos gene ra linį kon-

sulą New York Valdemarą Sarapiną su žmona Vyte.
Generalinis konsulas, sveikindamas gausiai susi-
 rinkusiuosius, džiaugėsi aktyvia Eli zabeth lietuvių
bendruomenės, prie parapijos veikiančios Dr. Vinco
Ku dirkos šeštadieninės mokyklos (vedėja –  Daina
Petkevičienė) bei parapijos vaikų choro „Varpelis”
(vadovė – Birutė Mockienė) veikla. V. Sarapi nas taip
pat prisiminė 2010-ųjų spalį, kai jis su žmona, tik at-
vykę darbuotis į JAV, kartu su parapijos žmonėmis
šventė Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 100-mečio jubi-
liejų.

„Džiaugiuosi, jog ši nuostabi lietuviška bažny-
čia ją lankiusių ir puoselėjusių mūsų tautiečių pa-
siaukojimo, energijos, ryžto, susitelkimo dėka vi-
sados išliko čia gyvenusių ir gyvenančių lietuvių
šventove”, – sakė jis. Generalinis konsulas taip pat
dėkojo tautiečiams už jų kantrybę, ištvermę ir pa-
siaukojimą, puose lėjant lietuvybę. „Ačiū už tai, ką
da rote. Ir toliau išlikite viena darnia, draugiška
šeima, kartu ugdančia mū sų jaunąją kartą, kartu
švenčiančia lietuviškas šventes, kartu puoselėjan-
čia lietuvišką žodį”, – linkėjo V. Sarapinas.

Po Mišių visi rinkosi į parapijos salę, kuri iš toli

kvepėjo lietuviškais gardumynais. Virtuvėje plu-
šėjo V. Kudirkos lituanistinės mokyklos mokinių ir
choristų mamos, vadovaujamos  mokyklos vedėjos
Dainos Petkevičienės. Maisto paaukojo ir daugiau
parapijiečių – juk ne taip lengva pamaitinti tokį
būrį svečių. Didžiulio pasisekimo sulaukė ir kon-
certas, kuriame dalyvavo pietinio New Jersey vaikų
instrumentinis ansamblis „Spindulė lis”, vadovau-
jamas Violetos Kundro tie nės. Žiūrovus džiugino ir
ypatinga viešnia – tarptautinių konkursų Lie tuvoje
ir už jos ribų laureatė, pianistė  Eglė Andrejevaitė.
Ir muzikavusius vaikus, ir pianistę žiūrovai sutiko
la bai šiltai: apdovanojo gausiais plojimais ir buvo
sužavėti jų talentais. 

Niekas neskubėjo į namus: kas bendravo ar da-
lyvavo šventinėje lo te rijoje, kas dairėsi suvenyrų
ar rank darbių, kas sutiko seną draugą ar bendravo
su atlikėjais.  Jautėsi šiltas bendrumas ir gyvavo vil-
tis, kad ši parapija, mūsų visų pastangų dėka, dar il-
gai gyvuos.

Birutės Mockienės ir 
LR New Yorko generalinio konsulato info.

New Jersey lietuvių parapija šventė lietuvių festivalį

DANA VAINAUSKIENĖ

Spalio 6 d. vyskupas Paulius Antanas Baltakis grupei Bostono krašto lie-
tuvių kilmės jaunuolių suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Jo Eksce-
lencija Šv. Petro bažnyčioje laikė šv. Mišias, pasakė gražų pamokslą. Šv.

Mišiose taip pat dalyvavo klebonas Steponas Žukas ir daug parapijiečių. Tai
buvo didelė šventė ir ypatinga diena lietuvių parapijai, jaunuolių šeimoms
ir patiems jaunuoliams.

Sutvirtinimo sakramentui 12 jaunuolių grupė ruošėsi dvejus metus. Ti-
kėjimo tiesų mokėsi Elytė Auštraitė, Darius Shubert, Styvenas Bonda, Kris-
tina Narkevičiūtė, Alysa Rasytė, Lukas Narkevičius, Gabrie lius Žibaitis, Jo-
girdas Vainauskas, Gabija Baltaduonytė, Emilija Balan dytė, Indrė Naujo-
kaitė, Siga Juozels kytė.

Užsiėmimus vedė Šv. Petro Bos tono lietuvių parapijos klebonas Ste ponas
Žukas. Beveik visi šios grupės mokiniai aktyviai dalyvauja ir kitoje lietu-
viškoje veikloje (BLM, šokių grupėje „Sambūris” ir kt.). Jaunuo liai susitik-
davo kartą per mėnesį bei retkarčiais prisidėdavo prie parapijos renginių.

Jie dalyvaudavo šv. Mišiose, o po jų susitikdavo su klebonu, aiškindavosi
tikėjimo tiesas ir diskutuodavo. Dienomis, kai vykdavo Sutvir tini mo sakra-
mento pasiruošimo užsi ėmi mai, skaitinius bei visuotinę mal dą bažnyčioje
skaitydavo šios klasės mokiniai. Jiems tai buvo puiki lietuvių kalbos prak-
tika, nes, kaip žinia, religiniuose tekstuose daug ne kas dien vartojamų žo-
džių, išsireiškimų ir vardų. 

Sutvirtinimo sakramento pasi ruo ši mo pamokos baigėsi birželio mėnesį
vandens žygiu su klebonu ir kai kuriais tėveliais. Tai buvo dar vienas jau-
nimo išbandymas – kartu su draugais jiems teko kovoti su vandens stichija
ir gamta. Ypatinga die na buvo ir rugsėjo 21 d., kai visa gru pė važiavo į Mi-
ramar Retreat centrą, Duxbury, Massachusettso valstijoje, kur jie praleido
dieną. 

Programos organizatorės (iš k.): Birutė Mockienė, Violeta Kundrotienė, generalinis kon-
sulas Valdemaras Sarapinas ir pianistė Eglė Andrejevaitė kartu su vaikų ansambliu „Spin-
dulėlis”.                                                                             New Yorko generalinio konsulato nuotr.

Vaikų choras „Varpelis” giedojo Šv. Petro ir Povilo bažnyčios tikintiesiems.
Birutės Mockienės nuotr.

Bostono jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą

Vyskupas A. P. Baltakis Bostono jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą. 

Sutvirtinimo sakramento dieną į Bostono Šv. Petro bažnyčią susirinko daug tikinčiųjų.
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DAIVA MĖLINGYTĖ 
GAVRILČIKAS

Baltimorės Lietuvių namai kitą-
 met švęs 100 metų jubiliejų.
Čia virte verda kultūrinis gy-

ve nimas – rengiami koncertai, šokiai,
filmai, festi va liai, sporto varžybos, o
durys visada yra atviros kiekvienam,
norinčiam paminėti savo asmeninę
šventę. Tai buvo profesinių sąjungų,
religinių organizacijų, sporto bei šo-
kių grupių namai. Per visą amžių čia
spėjo išaugti ne viena lietuvių karta. 

Baltimorės Lietuvių namai – ne
pelno siekianti organizacija. Lapkri-
 čio 16 d. čia vyks paramos renginys.
Visos surinktos lėšos bus skirtos Lie-
 tuvių namų atnaujinimui. 

Tapo namais 
daugybei organizacijų

Šiandien mes esame namai lietu-
viškam knygynui, muziejui, Baltimo-
 rės Lietuvių atletų klubui ir Ame ri-
kos Legiono  lietuvių  padaliniui 154
(American Legion, Lithuanian Post
154). Taip pat džiaugiamės kiekvieną
penktadienį girdimais lietuvių liau-
 dies muzikos akordais, pagal kuriuos
trypia šokių grupės „Malūnas” šokė-
jai. Kiekvieno mėnesio pirmą penk-
tadienį čia taip pat trypiam ir šokam,
tik jau pagal rokenrolo muziką, ku-
rią jau daugiau nei 10 metų mums do-
va noja gerai visiems žinomos „Save
Your Soul” naktys. Tikimės, kad nau-
jus namus čia surado ir karaokė nak-
tys, pradėtos rengti vos prieš mėnesį.

Lietuvių namų durys atviros vi-
 siems, nepriklausomai nuo tautybės
ar rasės. Mes svetingai pasitinkame ir
išlydime kiekvieną, ir visai nesvarbu,
ar žmogus užsuko tik pasisveikinti,
ar paragauti  visų mėgiamo me daus
likerio, ar su draugų būriu atėjo pri-
sikimšti lietuviškų cepelinų, užsi ge-
riant lietuvišku alumi, o gal net iš si-
nuomoti salę savo šventei.

Turime net tris sales, kurių du rys
atviros didesniems renginiams – kon-
certams ar festivaliams. Visada esame
geranoriškai nusiteikę pagelbėti ar
suteikti nuolaidą,  jei  salė nuomo-
jama  lėšų rinkimo vakarui ar lietu-
vių organizacijoms.

Senai salei reikia pagalbos

Beveik po 100 metų, patys prašo -
me ištiesti pagalbos ranką. Kaip ži-
 nia, nieko nėra amžino. Nesitikime
surinkti šimtatūkstantinių sumų, su-
prantame, kad šiais laikais niekam
nėra lengva, tačiau mūsų senučiukei
salei reikia pagalbos. Neskaitant dau-
 gelio smulkių darbų, didžiausios iš-
 lai dos, kurių, be jūsų pagalbos ne ga-
 lime sau leisti, būtų skirtos naujų
grindų valgomajame, sienų ir lubų
laiptinėje bei muziejuje remontui,
naujoms scenos užuolaidoms didžio-
joje salėje ir naujoms pagrindinėms
durims. Jeigu surinktų lėšų užtektų
bent vienam iš šių darbų – būtų puiki
pradžia!

Džiugins muzika ir vyks aukcionas 

Kaip galėtumėte prisidėti? Kvie-
 čia me lapkričio 16 d. 7 val. v. ateiti į
Baltimorės Lietuvių namus (851–853
Hollins Street, Baltimore, Maryland),
įsigyti bilietą (25 dol.) ir linksmintis,
linksmintis ir dar kartą linksmintis!
Nemokamai vaišinsime alumi, vynu,

Spalio 19 d. Connecticuto valsti-
joje, Hartforde, vietiniai lietu-
viai rin kosi į Halloweeno šven -

tę, organizuo tą Connecticuto lietuvių
apygardos, padedant apylinkėms.

Dalyviai šurmuliavo pasipuošę
raganų, kalinių, čigonų, piratų ir bai-
 suoklių kostiumais. Vaikučiai dėvėjo
įvairių herojų kostiumus. Susirinku-
 siuosius linksmino didžėjus Rimas
Samis, šokių aikštelėje sukosi poros. 

Gražiausio kostiumo nugalėtoja
buvo išrinkta čigone persirengusi
moteris ir vokiečių tautiniais dra bu-
 žiais apsirengęs vyras. Visi vaiku čiai
gavo dovanų.

„Draugo” ir Connecticuto LB info

Baltimorės Lietuvių namai kviečia į paramos renginį
gaiviaisiais gėrimais ir užkandžiais. Už sim-
bolinę kainą bus siūlomi ame rikietiškos bei
lietuviškos virtuvės patiekalai.

Vyks aukcionas, kurio daiktus ir paslau -
gas paaukojo geranoriškai nu siteikę žmonės
– jiems esame labai dėkingi. Už simbo linę
kainą dalyviai ga lės  įsigyti vertų dėmesio
pre kių, o aukciono metu surinktos lėšos,
kaip ir pajamos už bilietus, bus skir tos salės
remonto fondui.

Didžiojoje salėje visus linksmins muzi-
kos grupė „Renee and Riff  Raff”, sa vo kūno
lankstumu visus ste  bins akrobatikos meist -
rė Robin Miller.

Aukštu žemiau, visą vaka rą  au sį  džiu-
gins žinomo didžėjaus grojama muzika, pri-
sijungs ir garsusis Cyrus Reel, spėjęs užka-
riauti ne vieno širdį, grodamas elektronine
violončele, ku rios melodija persipina su šiuo-
lai kine muzika. Taip pat vyks meno pa roda. 

Baltimorės Lietuvių namų tiks las yra
tapti kultūros centru, suartinti ne tik lietu-
vių bendruomenę, bet ir atidaryti duris kiek-
vienam, kas tik pasibels. 

Išsamią renginio informaciją galima
rasti interneto puslapy je:www.facebook.
com/ #!/ events /448761145241541/ 461601
723957483/?notif_t=plan_ mall_activity. Bi-
lietus iš anks to taip pat galima įsigyti inter-
netu: www.eventbrite.com/event/8679307041.

Jei paramos renginyje negalite daly-
vauti, tačiau norėtumėte prisi dė ti prie lėšų
rinkimo, čekius kviečia me siųsti vieno iš or-
ganizatorių var du: Victor Sajauskas, Lit-
huanian Hall, 851–853 Hollins Street, Balti-
 more, MD 21201.

Daiva Mėlingytė Gavrilčikas – Baltimorės Lie-
 tuvių namų vadovė.

Artėjant 100 metų jubiliejui, Baltimorės Lietuvių namai tikisi surinkti lėšų
grin dų, sienų ir lubų remontui, naujoms scenos užuolaidoms ir pagrindinėms
durims.

Connecticuto lietuviai smagiai šventė Halloweeną

Halloweeno vakarėlyje netrūko raganų.
Connecticuto LB socialinio tinklalapio „Facebook” nuotr.

Didžėjus Rimas Samis, persirengęs dryžuotu kostiumu,
trankia muzika linksmino susirinkusiuosius.

Persirengėlių šventėje buvo galima rasti ir lietuviškų motyvų.
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Atvykę į mūsų a. a. brolio skauto Vy-
tauto Namiko atsisveikinimą, spa-
 lio 17 d., laidojimo koplyčioje, ma-

tė me karste jo tipiškai ramų veidą, ša lia
žmoną Alę su šeima ir ant karsto jo skau-
tišką fetrą bei atremtą skauto vyčio lazdą.
Visa tai liudijo jo beveik aštuonių dešim-
čių metų gražaus pa si reiškimo kelią lie-
tuviškoje skautybėje.

Vaikystėje sužinome ir stropiai iš-
mokstame taip vadinamus skautiš kus ke-
lio ženklus. Tai, pvz., „šiuo ke liu eik”,
„šiuo keliu neik”, „išsisky rė me”, „lauk
manęs čia”, „nuėjau namo” ir kt. Vaikų
žaidimuose tai daugiausia praktiški ug-
dymo elementai, tačiau vėliau, jau su-
brendus,   jie gali būti suprasti ir kaip gyvenimo simboliai. Neabejotina, kad
būda mas vaiku Velionis tais ženklais sekė, juos įsisąmonino. Jau subrendęs,
užim damas vadovaujamas pareigas, juos dėliojo kitiems.  

Laidojimo koplyčioje susirinku sių jų nuotaiką gaubė likimo sim bo liais
dar tapę  „išsiskyrėme” ir „nuėjau namo”. Taip, to išsiskyrimo kryž kelėje
brolis Vytautas iškeliavo vienas, palikęs šiame pasaulyje mus visus. Koply-
čioje  jo palikimas saky te sakė, kad jau „išėjau namo” – į Di džiojo Tvėrėjo
namus.  

Šią siūlomą ženklų simboliką patvirtina Robert Baden-Powell ant ka pi-
nis paminklas Pietų Afrikoje. 

Jame taip pat yra išgraviruotas prasmingas ir iškalbingas skautiškasis
„nuėjau namo” apskritimas su ra tuku viduryje.  

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

SKAUT YBĖS KELIAS

A. a. Vytauto Namiko
skautiško kelio ženklai

šiuo keliu eik neik  išsisky rėm nuėjau namo

Vakare laidojimo koplyčioje ir kitą dieną prie kapo duobės po maldų nu-
aidėjo mūsų visų su a. a. Vytautu daug kartų giedoti „Ateina naktis” dainos
„Diev’s yra čia” paskutiniai žodžiai.

Antanas Dundzila

A. a. dr. Kazio Bobelio 
atminimui Rako stovyklai aukas skyrė:

A. ir I. Barauskai, D. Bartkienė, I. Biskis, A. Brivas, E. ir E.  Brooks, F. Cabano,
R. ir T. Chiapetta, B. Čiuris, dr. L. Devenis, A. ir I. Draugeliai, A. ir E. Garsiai, A. ir
L. Glavinskai, R. Jaloveckas, M. Jaloveckienė, E. Jasai tienė, E. Karaliūnienė, N. Ken-
tienė, R. Kirkuvienė, L. Kynas, T. ir R. Milo, A. Naudžiuvienė, V. ir R. Norkai, A. ir
V. Pauliai, Petraičių šeima, J. ir T. Pruns kiai, E. Reklaitis, I.  Rimavičie nė, V. Si liū-
nienė, R. Statulevičienė, A. Sut kuvienė, A. Šležys, E. Šulaitis.

V.S. AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

C7-132-13

Kas dveji metai Amerikos skau  -
tų (Boys Scouts of  America)
Calumet rajonas ruošia Gil-

wellio kursus. Kursai tęsiasi 6 dienas
per du savaitgalius. Pirmasis savait-
galis (Ca lumet raj. Camp Frank E.
Betz sto vykloje, Berrien Springs mies-
telyje, Michigano valstijoje) prasidėjo
anks tų penktadienio rytą, rugsėjo 13
d., o baigėsi sekmadienio popietę, rug-
sėjo 15 d. Antrasis – ankstų šeštadienio
rytą, spalio 25 d., o baigėsi spa lio 28-
osios, pirmadienio, popietę.

Gilwellio mokykloje susirinko 36
kursantai: iš Calumet rajono, Rain bow
rajono (tai kitas Amerikos skau tų ra-
jonas Illinojaus valstijoje) ir net 4 se-
sės iš Čikagos, atstovaujan čios Lie  tu-
vių skautų sąjungą, Či ka gos tun tus.
Tai j.p.s. Vilija Pau liūtė – „Ne rijos”
jūrų skaučių tuntas; s. fil. Ra mona Ste-
ponavičiūtė-Žemai tie nė, v.s. fil. Vida
Brazaitytė, s. fil. Ra mu nė Pa partienė
– „Aušros” skaučių tuntas. Šių kursų
štabe dalyva vo 19 skautų/skaučių, net
dvi iš „Auš ros Var tų/Kernavės” tunto
– v.s. Audra Lin takienė ir v.s. Aušra Ja-
sai tytė Petry. 

Kursų apžvalga

1919 m. rugsėjo 8 d. ankstų rytą 19
vyrų trumpomis kelnėmis, koji nė mis
iki kelių, marškiniais iki alkūnių už-
raitytomis rankovėmis Gilwellio par-
ke, Epping miškuose, netoli Lon dono,
Anglijoje susirinko skiltimis į pirmą
vadovų stovyklą/kursus.

Šių vadovavimo kursų baigimo
pro ga, lordas Robert Baden-Powell,
skautų įkūrėjas, kiekvienam įteikė
po medinį kauliuką. Šie mediniai kau-
 liukai buvo iš karolių, kuriuos Baden-
Powell 1888 m. rado apleistuo se Zulu
karaliaus  namuose, Pietų Af rikoje.

Šie kursai  buvo labai  sėkmingi  ir
pradėti  rengti kasmet (dar ir dabar
vyksta kasmet skirtinguose rajo nuo-
 se). Kauliukai tapo šios mokyklos sim-
bolis ir kursai buvo pavadinti „Wood
Badge”. Šie vadovavimo kursai vyks-
ta visame pasaulyje, kur tik yra akty-
vi skautija. Kursai skirti suaugusiems
žmonėms, skautų vado vams/vado-
vėms, turintiems skauta vimo ir va-
dovavimo patirties, kurie no ri pato-
bulinti  savo vadovavimo bei skautiš-
kas žinias, pasisemti skautiš kos dva-
sios.

Šie kursai skiriasi kiekvienoje
šalyje, priklausomai nuo šalies tradi-
cijų, bet tikslas yra tas pats ir Gil wellio
ženklai tie patys. Kursą baigus, skau-

Gilwellio mokyklos kursas

tui/skautei įteikiami smė lio spalvos
kaklaraištis, pintas kakla raiš čio  žie-
das ir mediniai kau liu kai.

Kurso tikslai yra penki ir jie pa-ro -
dyti penkiakampio ženkle: 

1. Vizijos įgyvendinimas;
2.  Įtakingas vadovavimas;
3.  Sėkmės kryptys;
4. Vadovavimo  priemonės;
5. Gyvenimas  paremtas idealais.

Pirmasis savaitgalis

Kursantai rinkosi ankstyvą penk-
 tadienio rytą. Kai kurie atvyko ir įsi-
kūrė jau ketvirtadienio vakare. Buvo
labai gražus ir saulėtas rytas. Pasistatę
palapines, už siregistravę,  kursantai
gavo skirtingų spalvų kepuraitės. Ke-
puraičių spalvos – skilties spalvos.
Skilčių pa lydovai („troop guides” –
tai jau baigę kursus skautai/skautės,
kurie šiems kursams vadovavo) savo
skil tyse  pa žaidė keletą susipažinimo
žaidimų. Skiltys buvo sudarytos taip,
kad kursan tai vienas kito nepažinotų
– visi bu vo iš skirtingų rajonų, drau-
govių. 

Susipažinę skiltyse (jų buvo sep-
tynios) visi  nuėjo į vėliavų aikštę, pa-
 va dintą Gilwellio aikšte, vėliavų pa kė-
 limui ir kursų atidarymui. V.s. Aud ra
Linta kie nė, kursų vyr. skilti ninkė, pa-
 svei kino visus kursantus. Skilčių pa-
lydovai pakėlė vėliavas.

Vėliavas pakėlus, kursantai nu ėjo
prie laužavietės, kur  žiūrėjo skil čių pa-
lydovų iš anksto nufilmuotą kur sų
pristatymą. Trumpai ir su humo ru
buvo paaiškintas kursų tikslas. 

Kursantai pradėjo mokslą, būda-
mi jaunesniaisiais skautais, kurie
tarp Amerikos skautų žinomi kaip
„cub scouts”, o tarp lietuvių skautų ir
skaučių – „vilkiukai”, „bebriukai”,
„paukštytės” ir „ūdrytės”. Bet jau-
 nes  nieji skautai jie buvo tik trumpai,
nes jau per  pirmos kursų dienos pie-
 tus surengtose iškilmėse, visi tapo
skautais ir gavo savo amžinos skilties
vardą. Skilčių vardai: bebrai, putpelės
(„bobwhite”), ereliai, lapės, pe lė dos,
meškos, bizonai (,,buffalo”) ir antilo-
pės. 

Pirmasis savaitgalis yra labai var-

 gingas – tai skautamokslio teorijos
savaitgalis. Daug paskaitų. Daug žinių.
Daug reikia atsiminti. Bet ši  skautų
grupė buvo nuostabi. Kursan tai visur
ėjo su šypsenomis, su ener gija, dirbo
kartu, nors buvo pavargę. Jie tikrai sie-
kė Gilwellio kursų tikslų ir įgyvendi-
no lordo Robert Baden-Powell viziją. 

Bet kursas nesibaigė su pirmuoju
savaitgaliu. Iki antro savaitgalio kur-
santai turėjo atlikti darbų. Svar biau-
sias darbas – tai bilietų rašymas. Kas
tas bilietas? Gilwellio mokyklos bilie-
tas yra kursanto vizija, ką jis/ji no ri at-
likti savo skautavimo pareigo se, kaip
pagerinti savo vienetą ir patį save.
Kiekvieną bilietą įgyvendindamas,

kursantas turi atlikti  penkis darbus.
Pvz., suorganizuoti tėvų ko mi tetą savo
vienete; padaryti  pažan gą skauta-
mokslyje;  tapti vieneto mo ky mo sky-
riaus vadovu ir pan. Sėk mingai įgy-
vendinus savo bilietą, kursantams įtei-
kiami kauliukai, pintas kaklaraiščio
žiedas ir smėlio spalvos kaklaraštis.

Tarp dviejų savaitgalių kursantai
turi susitikti su savo skiltimi ir pa-
ruošti savo skilties gairelę, turėti šūkį,
suplanuoti  valgiaraštį antram sa vait-
galiui bei paruošti  kitų už siė mimų.
Antrą savaitgalį kursantai sto vyklauja
ir gamina maistą kaip skautai-paaug-
liai – nuo 10.5 iki 18 me tų amžiaus.

Bus daugiau.

Mišri Amerikos skautų draugovė, Venturing Crew 422, pristatę pastovyklės pavyzdį.
Šioje draugovėje priklauso net ir lietuviai: vyr. sk. vsl. Rima Lintakaitė, prit.  skautė
psl.Olivija Petry, v.s. Audra Lintakienė ir v.s. Aušra Jasaitytė Petry.  

v.s. Aušros Jasaitytės Petry nuotr.
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IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Saulėtą lapkričio 3 dieną lietuvių
bendruomenės nariai rinkosi į
Šv. Kazimiero kapines, prie Stei-

gėjų paminklo. Kalbėjo Šv. Kazimiero
kapinių sklypų savininkų draugijos
pirmininkė Birutė Matulienė. Kunigas
Gediminas Keršys sukalbėjo maldą, pa-
šventino vainiką. Nuskambėjo ,,Šven-
ta Marija”, JAV ir Lietuvos himnai.

Baltijos Jūrų Šaulių kuopos vadas
Rimantas Šalaviejus pakvietė visus
aplankyti keturių generolų kapus ir pa-
gerbti jų atminimą tylos minute. Am-
žinam poilsiui Šv. Kazimiero kapinėse
atgulė: gen. Povilas Plechavičius, Sta-
sys Dirmantas, Kazys Musteikis ir
Mi kas Rėklaitis. Prie paminklų padė-
tos gėlės ir uždegtos žvakutės. Kuo
žymus šie generolai ir kokie jų nuopel -
nai?

Povilas Plechavičius – Lietuvos ka-
riuomenės generolas. 

Gimė 1890 m. vasario 1 d. Židikų
vals čiuje, Mažeikių apskrityje. Mirė
1973 m. gruodžio 19 d. Čikagoje.

Žymūs apdovanojimai: 1920 m.
Vyčio kryžiaus ordinas, 2004 m. Vyčio
kryžiaus ordino Didysis kryžius (po
mirties).

1908 m. Maskvoje baigė gimnaziją,
1911 m. – komercijos institutą, 1914 m.
– Orenburgo kavalerijos karo mokyk-
lą. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame
kare, o 1917 m. kovojo prieš bolševikus
Rusijos pietuose. 1918 m. grįžęs į Lie-
tuvą, apsigyveno Žemaitijoje ir suor-
ganizavo žemaičių partizanų rinktinę.
Tapo Mažeikių karo komendantu. 1924
m. baigė Aukštuosius karininkų kur-
sus Kaune,1926 m. Generalinio štabo
akademiją Prahoje. Lietuvos kariuo-
menėje tarnybą pradėjo kapitonu, bai-
gė generolu leitenantu.Vadovavo 1926
m. gruodžio 17 d. perversmui Lietuvoje.
Nuo 1927 m. buvo Lietuvos kariuome-
nės vyriausiojo štabo viršininkas. 1944
m. vadovavo vietinei rinktinei, buvo
suimtas ir išvežtas į Salaspilio koncent -
racijos stovyklą, po to į Dancingą,
Klai pėdą, o iš ten paleistas. Netrukus
išvyko į Vokietiją. Nuo 1949 m. P. Ple-
chavičius apsigyveno JAV, kur gyveno
jo motina. Gyvendamas Čikagoje, ge-
nerolas domėjosi lietuviška veikla,
kultūriniu gyvenimu, ypač lietuvių
veteranų sąjungos ,,Ramovė” veikla.

Stasys Dirmantas – geodezininkas,
profesorius, Lietuvos kariuomenės
bri gados generolas, politinis ir visuo-
menės veikėjas.

Gimė 1887 m. lapkričio 14 d. Rasei -
niuose. Mirė 1975 m. sausio 26 d. Čika -
goje.

Žymūs apdovanojimai: 1928 m. –
Gedimino 2 laipsnio ordinas, 1933 m. –
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas.

1914 m. baigė Maskvos Konstanti-
no matininkų institutą. Per Pirmąjį pa-
saulinį karą buvo Rusijos kariuomenės
artilerijos karininkas. 1919 m. įstojo į
Lietuvos kariuomenę, 1919–1924 m.
dėstė Karo mokykloje. 1921–1920 m. jis
– Aukštųjų kursų, nuo 1922 m. Lietuvos
universiteto Geodezijos katedros vedė -
jas, nuo 1930 m. profesorius. 1935–1938
m. XVII ministrų kabinete krašto ap-
saugos ministras, nuo 1937 m. vasario
16 d. – brigados generolas. 1944 m. pa-
si traukė į Vokietiją. Nuo 1950 m. gyve -
no Čikagoje. Dalyvavo JAV lietuvių or-
ganizacijų veikloje, 1959–1968 m. buvo
Pasaulio lietuvių inžinierių ir archi-
tektų sąjungos, 1964–1974 m. Lietuvių
profesorių draugijos Amerikoje pirmi -
ninkas.

Kazys Musteikis – Lietuvos kari-
nis ir valstybės veikėjas, Lietuvos ka-
riuomenės brigados generolas.

Gimė 1894 m. lapkričio 22 d. Stu-
čiuose, Tauragnų valsčiuje. Mirė 1977
m. birželio 6 d. Čikagoje.

Žymūs apdovanojimai: 1929 m.
Ge dimino 3 laipsnio ordinas, 1935m.
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas.

1915 m. baigė Oranienbaumo pra-
porščikų mokyklą. 1917–1918 m. Lietu -
vių atskirojo bataliono Rovne vado E.
Adamkavičiaus adjutantas. 1920 –1921
m. – Automobilių bataliono šarvuočių
būrio vadas. 1921–1924 m. Šarvuočių di-
viziono, Šarvuočių rinktinės vadas.
1930 m. išvyko į Briuselį, kur 1932 m.
baigė generalinio štabo akademiją.
1934 m. laikinai ėjo Vyriausiojo štabo
viršininko pareigas. 1934–1938 m.  – Ka -
ro mokyklos viršininkas. 1937 m. –
bri gados generolas. 1938–1940 m. XIX,
XX, XXI Ministrų kabinetuose krašto
apsaugos ministras. 1940 m. birželio 15
d. pasitraukė į Vokietiją. 1941 m. grįžo
į Lietuvą, o 1944 m. vėl pasitraukė į Vo-
kietiją. 1949 m. persikėlė į JAV. Dalyva -
vo lietuvių išeivijos visuomeninėje
veikloje, buvo Karininkų ramovės se-
niūnas.

Mikas Rėklaitis – Lietuvos karinis
ir visuomenės veikėjas, generolas pul-
kininkas.

Gimė 1896 m. rugsėjo 6 d. Daugir-

LŠSI pagerbė Šv. Kazimiero kapinėse palaidotus Lietuvai nusipelniusius visuomenės veikėjus, karius, diplomatus.  
Rasos Marganavičienės ir Irenos Šalaviejienės nuotraukos

Konsulo Antano Kalvaičio amžino poilsio
vieta pagaliau pažymėta.

dėliuose prie Alytaus. Mirė 1976 m.
kovo 21 d. Čikagoje.

Žymūs apdovanojimai: 1919 m.
Vyčio Kryžiaus ordinas su kardais.

1915 m. baigė Veiverių mokytojų
seminariją, 1916 m. Maskvoje baigė
Aleksejaus karo mokyklą. 1918 m.
Lietuvoje organizavo Alytaus apskri-
ties miliciją, buvo milicijos vadas,
apskrities viršininko pavaduotojas.
1930 m. – Pirmojo pėstininkų Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pul-
ko vadas. 1935 m. – brigados generolas.
1941 m. liepos 9 d. NKVD suimtas ir
kalintas Kaune. 1944 m. pasitraukė į
Vokietiją, 1949 m. į JAV. Bendradar-
biavo JAV lietuvių spaudoje.

* * *
Šaulio Ernesto Lukoševičiaus

kvietimu aplankėme buvusio konsu-
lo Čikagoje Antano Kalvaičio kapą.
Tai buvo pirmos Vėlinės, kai Jakubo -
nių kapavietėje (konsulo giminaičiai),
ant paminklo pasirodė ir A. Kalvaičio

vardas – po išsamios E. Luko ševičiaus
studijos, šią vasarą išspaus dintos
,,Drauge”, tuo pasirūpino keli Čikago -
je gyvenantys idealistai. Po ilgesnės
pertraukos ant šio kapo sužibo ir ke-
lios Vėlinių žvakutės – jas uždegė LR
generalinis konsulas  Čikagoje Mari-
jus Gudynas (nuotrauka apačioje) bei
šauliai. Po to pietavome Šaulių na-
muo se.

* * *

Primename, kad š. m. lapkričio 17 d.
bus minima Lietuvos kariuomenės die na.
Minėjimas prasidės 10:30 val. r. šv. Mišio-
mis Jaunimo centre, Tėvų jėzuitų koply-
čioje. Pagerbimo iškilmės vyks prie pa-
mink lo kritusiems už Lietuvos Laisvę. Vė-
liau programą pra tęsime Šaulių namuose,
kur vyks pokalbis su iš Washingtono at-
vyksian čiu LR karo etašė pulk. Juozu Ka-
čergiu. 

Kviečiame visus dalyvauti ir garbingai
paminėti Lietuvos kariuomenės dieną.

Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse pagerbti generolai
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LIETUVA IR PASAULIS

Sirijos gyventojams reikia humanitarinės pagalbos

ES turėtų įkurti savo žvalgybos agentūrą

J. Kerry atvyko derėtis į Lenkiją 

Rusija grįžta į stalinistinius laikus

Kaunas (Kauno sąjūdžio info) –
Lap kričio 3 d. Kauno Paminklinės
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kon-
ferencijų salėje vyko atminimo va-
landa „Ėjau ir tikėjau”, skirta Ža lia-
 kalnyje gyvenusio aktoriaus, poeto,
laisvės šauklio, sąjūdiečio Kęstučio
Genio (1928–1996) gimimo 85-osioms
ir Lietuvos Sąjūdžio  25-osioms meti-
nėms paminėti. Ren ginyje dalyvavo
parapijos klebonas mons. Vytautas
Grigaravičius, Kal bos premijos lau-
reatė dr. Violeta Bakutienė, aktorė Re-

gina Varnaitė, K. Genio šeimos nariai,
Kauno sąjūdiečiai. Lietuvos sąjūdžio
Kauno tarybos  pirmininkas R. Ka-
minskas Lolitai Genienei įteikė LS
Kauno tarybos atminimo ženklą „Su
Sąjūdžiu už Lietuvą”, renginio orga-
nizatoriams ir aktyviems žalia kalnie-
čiams – padėkos raštus. Renginį orga-
ni zavo: bendruomenės centras „Žalia-
kalnio aušra”, Kauno V. Kudirkos vie-
šosios bibliotekos „Aušros” padalinys,
Žaliakalnio seniūnija.

Kaune pagerbtas K. Genio atminimas

Teismas tramdo prieš gimdyves siautėjusius
policininkus ir prokurorus

Varšuva (BNS) – JAV valstybės
sekretorius John Kerry lapkričio 4 d.
buvo atvykęs į Lenkiją derėtis dėl ple-
čiamų prekybinių ryšių ir planų iki
2018 m. išdėstyti šioje šalyje ameri-
kiečių raketinės gynybos sistemos ele-
mentus. Jo vizitas buvo surengtas to-
kiu metu, kai Europa piktinasi dėl
pranešimų apie JAV šnipinėjimo
prog ramos mastą, kuri sukėlė nesu-
ta rimus transatlantinių santykių sri-
tyje. J. Kerry pirmą kartą pripažino,
kad kai kuriais atvejais su JAV šnipi-
nėjimu buvo nueita per toli. JAV dip-
lomatijos vadovas į Lenkiją atskrido
iš derybų Saudo Arabijoje ir iškart
nuvyko padėti vainiko praėjusią sa-
vaitę mirusiam pirmajam po komu-
nizmo žlugimo Rytų Europos premje-
rui Tadeusz Mazowiecki. JAV parei-
gūnai pabrėžė, kad Washingtonas pa-
laiko svarbius ekonominius ir gyny-
binius ryšius su Lenkija. Pagal JAV

raketinės gynybos planą Europai, ku-
rio tikslas yra sukurti atsvarą gali-
mai Irano grėsmei, numatoma nuo da-
bar iki 2018 m. Rumunijoje ir Lenki-
joje išdėstyti dešimtis raketų gaudyk-
lių SM-3. Lenkija yra didžiausia Jung-
tinių Valstijų verslo partnerė centri-
nėje Europoje, o Jungtinės Valstijos
yra vienas pagrindinių užsienio in-
vesticijų Lenkijoje šaltinių. Dvišalė
prekyba per pastaruosius 10 metų iš-
augo keturgubai, o JAV eksportas į
Lenkiją vien per pirmuosius septynis
2013 m. mėnesius padidėjo daugiau
kaip 37 procentais. Be to, Amerikos
verslininkai Lenkijoje investavo maž-
daug 20 mlrd. dolerių ir tiesiogiai
įdarbino maždaug 180,000 žmonių.
JAV interneto milžinė „Amazon” pra-
ėjusį mėnesį paskelbė, kad iki 2015 m.
atidarys Lenkijoje tris logistikos cent-
rus ir sukurs maždaug 6,000 naujų
darbo vietų.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Vals ty-
binę Jono Basanavičiaus premiją už
etninės architektūros, Mažosios Lie-
tuvos kultūros tyrimus ir populiari-
nimą Vyriausybė paskyrė Martynui
Purvinui ir Marijai Purvinienei. Pa-
sak tyrėjus premijai pristačiusios Lie-
tuvos reformacijos istorijos ir kultū-
ros draugijos, M. Purvinas ir M. Pur-
vinienė savo darbais daug prisidėjo,

kad Mažosios Lietuvos kultūros pa-
veldo atkūrimas būtų paremtas fak-
tais, o gaivinama ir tęsiama tradicija
būtų autentiška. 2010 m. išleista ty-
rėjų parengta monografija „Mažosios
Lietuvos kapinės ir antkapiniai pa-
minklai. I knyga”. 2011 m. pasirodė
M. Purvino knyga „Mažosios Lie tuvos
etnografiniai kaimai”. 

J. Basanavičiaus premija – M. ir M. Purvinams 

Jaunimas nusiteikęs išvykti iš Lietuvos

Vilnius (BNS) – „Baltijos tyri mų”
apklausa parodė, kad iš viso iš Lietu-
vos norėtų išvykti 20 proc. žmonių.
Savo ruožtu tokį norą išreiškė net 56
proc. jaunuolių, kuriems dabar yra
15–19 metų. „Skaičius neatrodo toks
didelis, bet yra problema, kai pasižiū-
rime į amžiaus grupes”, – sakė „Bal-
tijos tyrimų” generalinė direktorė
Rasa Ališauskienė. Toks tyrimas jau
atliekamas septyneri metai. „Baltijos
tyrimų” apklausoje buvo pateiktas

toks klausimas: jeigu būtų idealios są-
lygos ir žmonės galėtų elgtis taip kaip
nori, ar jie norėtų likti savo šalyje, ar
norėtų išvykti gyventi kitur? Kalbant
apie Lietuvą, „Baltijos tyrimų” vado-
vės teigimu, apie 20 proc. visų suau-
gusių gyventojų norėtų išvykti iš Lie-
tuvos. Amžiaus grupėje nuo 20–29
metų palikti gimtąją šalį norėtų 40
proc. apklaustųjų. Vyresni žmonės
kiek realiau vertina savo ga limybes,
todėl rečiau nori išvykti. 

Vilnius (Tiesos.lt) – Teismas su-
tramdė neproporcingus gimdyvių na-
muose persekiojimus, prokuratūrai
kainavusius milijonus litų. Vilniaus
apygardos teismas, išnagrinėjęs Vals-
tybinės teismo medicinos tarnybos
Vilniaus skyriaus teismo medicinos
gydytojos Rasos Gaidienės apeliacinį
skundą, panaikino apylinkės teismo
pa skelbtą apkaltinamąjį nuosprendį
dėl piktnaudžiavimo tarnybine padė-
timi. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad
ekspertės veiksmuose nebuvo tyčios,
be to, neįrodyta, jog savo veiksmais ji
padarė didelės žalos valstybei. Pasak
teismo, R. Gaidienės veiksmuose ne-
sant nusikalstamos veikos sudėties

negali būti priimtas apkaltinamasis
nuosprendis. Dabar jau akivaizdu: jei
tokias milžiniškas pastangas genera-
linė prokuratūra skirtų išsiaiškinti,
kas išvogė milijonus, skirtus sukurti
sistemą skambinančiojo vietai nusta-
tyti, būtiną efektyviai Bendrojo pa-
galbos centro veiklai užtikrinti, arba
kas atsakingas už tai, kad Valdovų
rūmų nauji mūrai buvo statomi už ne-
teisėtus, kaip nustatė Valstybės kont-
rolė, restauracinius įkainius, užuot
nepagrįstai ir – svarbiausia – nepro-
porcingai persekiojusi gimdymo na-
muose šalininkes, tai Lietuvoje tei-
singumo būtų išties daugiau.  

Maskva (Bernardinai.lt) – Kri ti-
kai teigia, kad naujasis įstatymas, ku-
riuo siekiama numalšinti sukili mą
neramiame Šiaurės Kaukazo regione,
atgaivina Rusijoje stalinistinio laiko-
tarpio kolektyvinės kaltės ir kolekty-
vinio teisingumo principus, skelbia
„Laisvosios Europos radijas”. Prezi-
dentas Vladimiras Putinas įstatymą
pa sirašė lapkričio 3 d. Jame numa-
toma, kad už tuos, kurie pripažinti
įvykdžiusiais teroristinį aktą, nuo-
stolius – tiek materialinius, tiek mo-
ralinius – gali būti priversti atlyginti
tiek artimi giminaičiai, tiek draugai.
Valdžiai taip pat suteikiama galia nu-
savinti įtariamų kovotojų giminaičių
ir draugų nuosavybę. Be to, laisvės at-
ėmimo iki 10 metų bausmės gresia

tiems, kurie bus pripažinti dalyvavę
apmokymuose, kurių tikslas – išmo-
kyti rengti teroristinius išpuolius.
„Tai yra visiškai nenormalu. Tai su-
grįžimas į ketvirtąjį dešimtmetį, kai
Stalinas taikė kolektyvinę atsako-
mybę už įvykdytus nusikaltimus. Dar
kartą pamatėme, kad V. Putinas yra
Stalino ir stalinistinio laikotarpio ger-
bėjas”, – teigė analitinio centro „Ja-
mestown Foundation” Šiaurės Kau-
kazo analitikas Mairbekas Vačagaje-
vas. Įstatymas išleistas likus vos ke-
liems mėne siams iki Žiemos olimpi-
nių žaidynių Sočyje, esančiame vos už
ke lių šimtų kilometrų nuo Šiaurės
Kaukazo regiono. Šis kovos su tero-
riz mu įstatymas buvo priimtas ypa-
tingos skubos tvarka.

Briuselis (BNS) – Europos Są-
jungos (ES) teisingumo komisarė Viv-
jan Reding pareiškė, kad iki 2020 m.
Bendrija turėtų įkurti savo žvalgybos
tarnybą. Duodama interviu apie JAV
šnipinėjimo skandalą, V. Reding sakė:
„Mums reikia sustiprinti Europą šioje
srityje, kad galėtume išlyginti žaidimo
jėgų pu siausvyrą su mūsų partneriais
JAV”. Komisarė pridūrė, kad reikėtų
išnaudoti šią progą deryboms dėl su-
sitarimo stiprinti ES šalių slaptųjų
tarnybų bendradarbiavimą, idant vi-
sos šalys galėtų kalbėtis stipresniu
bendru balsu su Jungtinėmis Valsti jo-
mis. NSA (JAV Nacionalinio saugumo
agentūrai) reikalinga atsvara. Dėl to

teisingumo komisarė pasiūlė įkurti
Europos žvalgybos tarnybą iki 2020
m. Buvusio NSA kontraktininko Ed-
wardo Snowdeno nutekinti dokumen-
tai rodo, jog JAV agentūra šnipi nėjo
milijonus europiečių elektro ninių
laiškų ir pokalbių telefonu. NSA taip
pat tikriausiai šnipinėjo 35 pasaulio
vadovus, įskaitant Vo kietijos kanclerę
Angela Merkel. ES žvalgybos tarny-
bos bendradarbiaudavo ir anksčiau –
tam tikru mastu. Jos dalijasi įslap-
tinta informacija apie konfliktus ir te-
rorizmo grėsmes per ES diplomatinės
tarnybos pada linį „IntCen”. Tačiau
„IntCen” dirba, tik gavus tų šalių vy-
riausybių leidimą.   

Damaskas (BNS) – Jungtinės
Tautos teigia, kad 9 milijonams 300
tūkstančių žmonių Sirijoje – arba 40
proc. visų gyventojų – šiuo metu rei-
kia humanitarinės pagalbos. JT hu-
manitarinės pagalbos vadovė Valerie
Amos Saugumo tarybai pareiškė, kad
krizė šalyje sparčiai gilėja. Rugsėjį hu-
manitarinės pagalbos reikėjo 6,8 mln.
žmonių, tai dabar šis skaičius išaugo
iki 9,3 mln. Daugiau nei pusę tų, ku-
riems reikia pagalbos, sudaro Sirijoje
likę, tačiau dėl karo pastogės netekę
žmonės. V. Amos ragina Saugumo ta-
rybą panaudoti visą savo politinį

svorį, kad tiek režimo pajėgos, tiek su-
kilėliai užtikrintų civilių gyventojų ir
nevy riausybinių infrastruktūrų ap-
saugą; saugų medicinos darbuotojų
judėjimą ir medikamentų tiekimą;
sau  gų ir nekliudomą humanitarinės
pagalbos pristatymą. Daugiau nei 2,5
mln. žmonių yra izoliuotose ar apgul-
tose Sirijos srityse, daugelis jų išgyve -
na maisto stygių, neturi elektros ir
bū  tinų medikamentų. Kaimyninės ša-
 lys, tokios kaip Jordanas, perspėja,
kad nepajėgia susidoroti su pa bėgėlių
iš Sirijos antplūdžiu.

K. Genio metinių minėjimas.                                                                   Kauno sąjūdžio nuotr.
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VERSLO NAUJIENOS

Pradedama statyti Baltarusijos AE

Rusijos branduolinės energetikos korporacija „Rosatom” pradėjo statyti
Baltarusijos atominę elektrinę (AE) Astrave, vos 50 kilometrų nuo Lie-
tuvos sostinės. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka lapk-

ričio 2-ąją pasirašė įsaką dėl atominės elektrinės statybos. Skelbiama, kad
pirmoji Baltarusijos AE turės du reaktorius, kurių kiekvieno nominali galia
– 1194 megavatai, o visos jėgainės – 2388 megavatai. Elektrinės eksploatacijos
laikotarpis – 50 metų, vidutinė elektros gamyba per metus dirbant baziniu re-
žimu – 17,095 mlrd. kilovatvalandžių. Lietuva neseniai paragino Baltarusiją ne-
statyti Astravo atominės elektros, kol nėra baigtas poveikio aplinkai vertini-
mas. Pasak Lietuvos, AE statybos būtų akivaizdus tarptautinės konvencijos pa-
žeidimas. Baltarusija teigia, kad veikia pagal Espo konvenciją, o neigdama jos
pasiūlymus Lietuva pažeidžia geros kaimynystės dvasią. Tuo tarpu Lietuva tei-
gia, jog kol nepateikti visi atsakymai, jokios konsultacijos negali vykti. Lie-
tuvos pareigūnai teigia negaunantys atsakymų iš Minsko, kodėl atominei
elektrinei pasirinkta Astravo aikštelė, esanti vos 50 kilometrų nuo Lietuvos sos-
tinės Vilniaus. 

BNS

Žemės sklypų
rinkoje – rekordai 

Lietuvoje per dešimt šių metų mė-
nesių parduota 53,900 žemės sklypų –
15 proc. daugiau nei pernai sausio-spa-
lio mėnesiais. Tiek sandorių sudaryta
be iš valstybės įsigytos žemės. Vien
spalį parduota 6,660 sklypų – 17,5 proc.
daugiau nei rugsėjį. Tai pastarųjų 7,5
metų rekordas, pranešė Registrų cent-
ras. Vilniaus mieste spalis taip pat
buvo rekordinis – parduoti 362 žemės
sklypai. Tai didžiausias per pastarąjį
dešimtmetį prekybos žeme mastas.

Indija į Marsą 
paleido kosminį laivą

Indija sėkmingai į Raudonąją pla-
netą paleido pirmąjį automatinį erd-
vėlaivį. Į Marso orbitą Indijos sukurta
raketa pakilo iš Satiš Davano kosmi-
nių tyrinėjimų centro rytinėje šalies
pakrantėje. Indijos kosmoso agentū-
ros vadovas sakė, kad misija siekiama
parodyti technologinę pažangą pasi-
ekus Marso orbitą ir atlikus bandy-
mus. Numatyta, jog erdvėlaivis per
300 dienų turėtų pasiekti Marso or-
bitą. Tai įvyktų 2014 m. rugsėjį. Paly-
dovui išėjus į Marso orbitą, Indijos
kosmoso agentūra taptų ketvirta pa-
saulyje po JAV, Rusijos ir Europos

agen tūrų, sėkmingai įgyvendinusi
Marso misiją. 

Ragina D. Britaniją likti ES

Didžiausia Didžiosios Britanijos
darbdavių grupė stiprina savo kam-
paniją, kuria siekiama, kad šalis liktų
Europos Sąjungoje (ES), tvirtindama,
kad dėl ES narystės daugiausia turi
būti suinteresuota pati šalis. Britų
pramonės konfederacijos (CBI) gene-
ralinis direktorius John Cridland,
pradėdamas nacionalinę konferen-
ciją, pareiškė, kad bendra rinka yra
gyvybiška svarbi britų ateičiai. Di-
džiosios Britanijos ministro pirmi-
ninkas David Cameron pažadėjo atka-
riauti iš Briuselio kai kuriuos įgalio-
jimus, o tada naujas Britanijos narys-
tės sąlygas pateikti per visuotinį refe-
rendumą 2017 m. pabaigoje. CBI tei-
gimu, 78 proc. kompanijų, kurias ji ap-
klausė, pasisakė už pasilikimą ES, tuo
tarpu 10 proc. kompanijų norėtų, kad
šalis pasitrauktų iš Sąjungos. Narystė
suteikia Didžiajai Britanijai priėjimą
prie beveik 500 mln. žmonių rinkos ir
įtvirtino Londono, kaip vieno di-
džiausių pasaulinio finansų centro,
padėtį, teigia CBI, kuriai priklauso
240,000 kompanijų. 

Parengta pagal internetinę žinia    s k-
laidą

Lietuvių menas – Philadelphijos meno mugėje

Valiutų santykis (2013 m. lapkričio 6 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,56 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,43 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,45 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,09 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,08 LTL

Lietuvos kaimas sėdi ant tiksinčios bombos

Pirmosios nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vyriausybės žemės ūkio
ministras konservatorius Vytautas Knašys teigia, jog Lietuvoje susi-
klostė padėtis, kai Europos Sąjungos pinigais dosniai remiami stambūs

ūkiai, o mažesnius žemės plotus valdančios šeimos gujamos iš kaimo. Žmonės
lieka be darbo, šalyje mažėja gyvulių, o ateitis šviesi atrodo tik stambiais vers-
lininkais tapusiems ir didelius turtus sukaupusiems kaimo gyventojams.

Seimui ir Vyriausybei adresuotą pareiškimą dėl Lietuvos kaimo ateities
jau pasirašė 25 žmonės, taip pat – pirmos vyriausybės ministras V. Knašys, Ne-
priklausomybės akto signatarai Eimantas Grakauskas, Birutė Valionytė, ra-
šytojas Romas Sadauskas ir kiti.

Atsikūrus Lietuvos valstybei, buvusius kolūkius pakeitė žemės ūkio ben-
drovės, kurių vadovai sugebėjo geriau už kitus pasinaudoti turtu. Dalis ben-
drovių tapo akcinėmis. Kūrėsi ir fiktyvios akcinės bendrovės, kurių tikslas įsi-
gyti kuo daugiau žemės. Tokių „bendrovių” žemdirbiai liko paprasčiausiais
samdiniais, neturinčios jokios įtakos jų valdyme. Dėl šios ir kitų daugelio
priežasčių taip ir nebuvo pereita prie šeimos ūkių kaimo. Paprasti kaimiečiai
nesugebėjo pasinaudoti ir ES parama. Kas turi daugiau žemės, tas gauna dau-
giau paramos. Taip ES parama skatina ūkių stambėjimą. Lietuvos vadovams
adresuotame pareiškime rašoma, kad natūriniuose arba pusiau natūriniuose
ūkiuose dirba dauguma (per 98 proc.) Lietuvos kaimo žmonių, taip ir negalė-
jusių arba nesugebėjusių pasinaudoti ES parama ūkiams plėsti. 2010 m. in-
vesticinė parama iki 30 hektarų sklypus valdantiems ūkininkams, skaičiuojant
vienam žmogui, buvo daugiau nei 10 kartų mažesnė nei turintiems per 100 hek-
tarų.

Turtingų žmonių kaime beveik nėra. Yra keli stambūs ūkininkai, nedide-
lis vidutinis sluoksnis ir 60–70 proc. skurstančiųjų. JAV valstybė paramą ski-
ria ūkiams tik iki 250 hektarų. Vienam šeimos nariui skaičiuojama 100 karvių.
Europoje – 50. Taip remiami vidutiniai ūkiai. Europoje mažiausiai 5 proc. pri-
valoma skirti skurdo mažinimui, nes Europai gresia revoliucija. Nyksta vi-
durinis sluoksnis. Yra arba labai turtingi, arba visiškai nuskurę. Tai puikiai
matyti ir Lietuvos kaime. Numatytą ribą viršiję ūkiai turi būti pakankamai pa-
jėgūs išsilaikyti be paramos. 

Lietuvoje ES parama teikiama neribojant ūkio dydžio. Stambiems ūkiams
sukuriami ir kiti konkurenciniai pranašumai. Jie gali kur kas lengviau sko-
lintis lėšas pagal investicines programas, tam veikia kreditų garantijų fondas.
V. Knašio teigimu, du procentai ūkininkų valdo 40 proc. Vyrauja grūdinis
ūkis, be gilesnio perdirbimo, bet tai nesukuria naujų darbo vietų. Grūdų au-
gintojui patogu: pasėjai, nupjovei, pardavei ir dar ES paramą gavai. Pieno ga-
mintojai stambiems ūkininkams moka iki dviejų kartų didesnę kainą. Valstybė
paskatino žmogų pasitraukti iš žemės ūkio. Jis tapo išlaikytiniu, – dėstė V. Kna-
šys.

Sunykus šeimos ūkiams kaimai galutinai ištuštės. Pareiškime atkreipia-
mas dėmesys, kad kaip tik dabar tvirtinama nauja 2014–2020 m. kaimo plėtros
programa. Pasak V.  Knašio, tai paskutinė galimybė perskirstyti paramą taip,
kad ji skatintų šeimos ūkių kūrimąsi, nes šiandien padaryti sprendimai lems
Lietuvos kaimo ateitį artimiausius dešimtmečius.

15min.lt; Tiesos.lt

www.pmacraftshow.org nuotr.

Lapkričio 6–10 d. Lietuva viešnios teisėmis dalyvauja Philadelphijos meno
muziejaus mugėje „Craft Show” (The Philadelphia Museum of  Art Craft
Show, www.pmacraftshow.org), kurioje pirmą kartą JAV tokiu dideliu

mastu  surengtas Lietuvos taikomojo meno pristatymas. Lietuvos menininkų
darbų vertinimo komisijoje mugėje „Craft Show” dalyvauja kultūros ministras
Šarūnas Birutis. 

Dalyvauti mugėje atrinkti 23 Lietuvai atstovausiantys menininkai, ku-
riantys juvelyrikos, keramikos, tekstilės, stiklo, odos, baldų srityse. Juos „Craft
Show” renginio komisija atrinko bendradarbiaudama su Tarptautinių kultū-
ros programų centru bei Lietuvos dailininkų sąjungos galerija. 37-ojoje „Craft
Show” mugėje kiekvienas Lietuvos menininkas pristato savo ekspoziciją, ku-
rią sudaro kelios dešimtys darbų. Mugėje taip pat veikia informacinis Lietuvos
stendas, kuriame platinamas Lietuvos prisistatymo katalogas bei informacija
apie Lietuvą.  „Craft Show” mugė – tai puiki galimybė Lietuvos menininkams
įsilieti į meno rinką JAV ir didinti Lietuvos kūrybinių industrijų tarptautinį
konkurencingumą.  

„Džiaugiamės galimybe bendradarbiauti su „Craft Show” rengėjais, tai iš-
ties neeilinė proga pristatyti Lietuvos kultūrą JAV. „Craft Show” mugė yra ne
tik puiki platforma, leidžianti menininkams užmegzti ryšius su potencialiais
užsakovais ir platintojais, bet ir geriausias pavyzdys, kaip menas supažin-
dina, suartina ir vienija kultūras ir tautas”, – teigė Lietuvos ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis. 

Philadelphijos meno muziejaus „Craft Show” mugė – vienas didžiausių ir
profesionaliausių pasaulyje vykstančių specializuotų srities renginių. Jo pa-
jamos skiriamos muziejui, gautos lėšos investuojamos į nuolatinės kolekcijos
atnaujinimą, edukacines programas ir meno kūrinių išsaugojimo bei leidybos
projektus. Per keturias dienas jame apsilanko apie 18,000 lankytojų. Pagal il-
gametę kasmetinės mugės tradiciją joje pristatoma apie 195 JAV menininkų
(vertinimo komisija atrenka iš daugiau nei 1200) ir viena užsienio šalis viešnios
teisėmis. 

LR kultūros minist. info 
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Trečia savaitė iš eilės Didžiojoje Britanijoje lietuviui Laurynui Grige liui
yra tokia pat sėkminga kaip pir ma ir antra. Šį kartą Edgbaston (Ang -
lijoje) žaidęs mūsų tautietis laimėjo trečią pergalę iš eilės ir aštuntą

nuo rugpjūčio mėnesio pradžios.
Paskutinio turnyro finale lietuvis vėl susitiko su belgu Joris De Loore,

kurį L. Grigelis įveikė praėju sią savaitę. Tada jis neturėjęs vargo su varžovu,
ir šįkart istorija pasikartojo. L. Grigelis laimėjo susitikimą 6–3, 1–6, 6–0. Ši
pergalė – tai 22-ejų me tų lietuvio 15-tas laimėtas susitikimas iš eilės.

Šios pergalės dėka L. Grigelis ATP lentelėje iš 369-osios vietos pakilo į
326-ąją. Per šiuos metus lietuvis  susižėrė daugiau nei 16,000 dole rių.

Kitas lietuvis, Ričardas Beran kis, per savaitę iš 132-osios vietos nu krito į
138-ąją.

Prieš savaitę užsitikrinęs ketvir tąjį „Formulės 1” čempiono titulą, vo-
 kietis Sebastian Vettel praėjusią sa vaitę Jungtiniuose Arabų Emyratuo -
se šventė septintą pergalę iš eilės, taip pakartodamas 2004-aisiais Mi chael

Schumacher pasiektą rekordą.
Abu Dabyje vykusiose lenkty nėse iš pirmosios pozicijos startavo Mark

Webber. Australui pagaliau pa vyko aplenkti savo komandos draugą kvalifika-
cijoje, tačiau lenktynių starto metu šis prarado kelias pozicijas varžovams, tarp
kurių buvo ir ko mandos draugas S. Vettel. Vokietis ne delsdamas šoko į priekį
ir pirmoje pozicijoje važiavo visus 55 ratus.

Už vokiečio nugaros vyko labiau strateginiai mūšiai. Vienais iš kon ku-
rentų į vietą ant apdovanojimų pakylos tapo abu „Ferrari” lenktynininkai. At-
rodė, jog septintoje vietoje lenktynes pradėjęs Felipe Massa ir tik dešimtoje –
Fernando Alonso pasirinko vieno sustojimo techninio aptarnavimo zonoje
taktiką. Visiems po kartą ten apsilan kius, F. Massa liko antroje vietoje, o F.
Alonso – trečioje.

Lenktynėms jau artėjant prie pabaigos antroje vietoje įsitvirtino M. Web-
ber. Dėl trečios pozicijos kova vyko tarp Nico Rosberg ir Romain Grosjean. F.
Massa tuo metu antrą kartą pasuko į techninio aptarnavimo juostą, tačiau jo
komandos draugas liko trasoje. Kol brazilas lenkė šiek tiek lėtesnius lenkty-
nininkus, F. Alonso pasuko pasikeisti padangas, užsidėjo kitokios sudėties pa-
dangas ir grįžo į trasą prieš F. Massa. F. Alon so su kiekvienu ratu gerino tra-
sos rekordą, tačiau pasivyti pirmaujan čių nesugebėjo.

Lenktynes trisdešimties sekun džių persvara prieš komandos drau gą lai-
mėjo S. Vettel. Antras – M. Web ber, trečias – N. Rosberg, ketvirtas – R. Grosjean,
penktas – F. Alonso. Paul di Resta liko šeštas, Lewis Hamilton – septintas, F.
Massa – aštuntas, Sergio Perez – devintas, Adrian Sutil – de šimtas. Kimi Raik-
konen pirmajame lenktynių posūkyje susidūrė su Gie do van der Garde ir pa-
sitraukė iš varžybų.

Likus vos dviems etapams iki čempionato pabaigos, titulą užsitik rinęs S.
Vettel bendroje čempionato įskaitoje turi 347 taškus. Daugiau nei šimtu taškų
atsilieka F. Alonso, ku ris yra sukaupęs 217 taškų. Trečias – K. Raikkonen, 183
taškai, ketvirtas – L. Hamilton, 175 taškai, penktas – M. Webber, 166 taškai. Ko-
voje dėl konstruktorių taurės pirmauja „Red Bull Racing”, kurie turi 513 taškų.
Antri – „Mercedes”, 334 taškai, treti – „Fer rari”, 323 taškai.

Kitos lenktynės vyks Austin, Texas (JAV) po dviejų savaičių.

Praėjusį savaitgalį vykusiame New Yorko maratone pergalę iškovojo ab-
soliutus pasaulio maratonų nu galėtojas Geoffrey Mutai. Kadangi pernai
dėl uragano „San dy” maratonas buvo atšauktas, G. Mutai laimėjo antrąjį

New Yorko maratoną iš eilės. Šį kartą bėgikas iš Kenijos nuotolį įveikė per 2 va-
landas, 8 min. ir 24 sek. Už pirmąją vietą pasaulio maratonų įskaitoje 32-ejų me -
tų sportininkas gavo 500,000 JAV dolerių premiją.

Antrą vietą užėmė pernykštis Či kagos maratono nugalėtojas Tsegaye Ke-
bede iš Etiopijos, o trečią – Lu sapho April iš Pietų Afrikos Respub likos.

Geriausiai iš lietuvių, dalyvavusių maratone, pasirodė Žydrūnas Gaudie-
šius. Įveikęs atstumą per 3 val., 10 min. ir 15 sek., jis užėmė 1,407 vietą tarp maž-
daug 45 tūkst. dalyvių. Lietuvą taip pat atstovavo Justas Stasiūnas, Justas Bal-
čiūnas, Konstantinas Balakinas, Linas Juodelė ir Raimundas Rakauskas.

Pirmąją vietą tarp moterų iško vojo Kenijos ilgųjų nuotolių bėgikė Priscah
Jeptoo. 2012-ųjų metų olimpi nio sidabro medalio laimėtoja atstu mą įveikė per
2 valandas, 25 min. ir 7 sek. P. Jeptoo su šia pergale taip pat užsitikrino pasau-
lio maratonų nu galėtojos titulą ir 500,000  JAV dolerių premiją.

Antra liko Etiopijos bėgikė Bi zunesh Deba, trečia – latvė Jelena Prokop-
cuka. Lietuvė Laura Žukaitė maratoną įveikė per 4 val. ir 53 sek., užimdama
3,676 vietą. Iš moterų Lietuvos garbę taip pat gynė Skaistė Cohen, Agnė Juci-
kaitė, Rita Rivera ir Liubova Zaiceva.

SPORTAS
Parengė Paul Triukas

New Yorko maratoną laimėjo
Kenijos bėgikas

S. Vettel įrodinėja, kodėl jis čempionas

Lietuvos šokėjams – auksas ir sidabras!

L. Grigelis – nenugalimas

Vokietijoje surengtame Pasaulio sportinių šokių federacijos (WDSF) profesionalų ly-
gos Europos klasikinių šokių čempionate neprilygstami buvo Lietuvos atstovai: Edita
Daniūtė ir italas Mirko Gozzoli iškovojo aukso, o Donatas Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė
– sidabro medalius. Bronza atiteko ukrainiečiams Andrejui Čubarevui ir Anastasijai Jar-
molenko. Čempionate dalyvavo 25 poros iš 14 šalių.

E. Daniūtė ir M. Gozzoli šiemet tapo ir pasaulio čempionais. 
ELTA 

Šokėjams Editai Daniūtei ir Mirko Gozzoli – Europos profesionalų čempionato auk-
sas. EPA-ELTA nuotr.
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Vėl Paryžius, gal net dar labiau
nei prieš 38 metus, tapo lenkų
ir lietuvių emi grantų sostine.

Jei XVIII a. pabaigos emigrantai buvo
įsisąmonię savo laikinumą, juto artė-
jantį Napoleono karą su Rusija ir di-
dėjančias greito sugrįžimo viltis, tai
po 1831 m. Rusijos įsigalėjimas buvu-
siose Abiejų Tautų Respublikos že-
mėse ir įsi tvirtinimas Europos žan-
daro vaidmenyje nepaliko daug iliu-
zijų šiai išeivių kartai. Ji buvo labiau
nei bet kada emigracija ir labiau, nei
T. Kosciuškos laikais palik ta pati sau,
savo tikėjimui, kuris su protinga at-
eitimi nedaug bendro turėjo. Tai buvo
ilgos emigracijos ir diasporos įsišak-
nijimo laikas, kuris Paryžių bei kitus
Vakarų Europos miestus pavertė lie-
tuvių pasaulio dalimis. Dar daugiau,
lietuvių ir lenkų likimai tuo metu su-
sipynė su viso emigrantų internacio-
nalo gyvenimais, darė Lietuvos ir
Lenkijos kančių ir laisvės kovų Gol-
gotą pasauliniu reiškiniu. 

Pavienius Didžiosios emig-
racijos atstovus likimas
nuvedė ir į kitas, to-
limesnes šalis:
Tur kiją, Angliją,
Belgiją, Italiją, Jung-
tines Amerikos Valsti-
jas, Braziliją ir Argen-
tiną, net Čilėje buvo atpa-
žinti lietuvių siluetai ir
įmintos pėdos. Štai San tjago
de Chile universiteto profeso-
riumi tapo filomatas, Adomo
Mickevičiaus studijų ir klajonių
bičiulis Ignas Domeika. Ne tik jo
kelionės yra nuostabios, bet ypač tų
kelionių prisiminimai, prieinami ir
lietuvių skaitytojui, ir galintys būti
vaizdžiu gyvosios emigracijos istori-
jos šaltiniu. Galima nematyti tokiose
seno sios Lietuvos karių ir poetų egzi-
lio klajonėse lietuvių diasporos užuo-
mazgų, ta čiau neabejotina, kad į da-
bartinę mūsų atmintį sugrąžinti pri-
siminimai padeda suprasti, kaip kei-
tėsi lietuvių erdvėlaikis, kur siekė lie-
tuvių vaizduotė, priartinusi tolimus
pasaulio kraštus ir nutolinusi nuo
protėvių žemės.

Po sukilimo XIX a. egzilis, buvęs
pirm tikros valsčioniškos emigracijos,
tam ti kra prasme lietuvių diasporos
istorikams galėjo atrodyti netikra
emigracija. Ry šys su tėvyne, politinis
įsipareigojimas jos laisvės kovai, gy-
venimas nuolatiniame laukime, kada
ateis akimirka sugrįžimui, pasiauko-
jimui. Tokia egzilinė būsena tik išim-
tiniais istorijos epizodais būdavo iš-
tveriama ilgesnį laiką. Bet dažniau-
siai ji negalėdavo trukti ilgiau nei vie-
nos sąmoningos kartos gyvenimas.
Politinio egzilio būsena neleisdavo vi-
siškai įsišaknyti naujoje imigravimo
šalyje, trukdydavo susitapatinti su
diasporos pasauliu, kuris sugrįžimo
mitus pakeisdavo ryšių su pažadėtąja
žeme sentimentais, prisiminimais ir
pasakojimais.

Dar vienas išskirtinis aptariamos
epochos bruožas buvo lemtas bendro
ro mantizmo klimato, šatobrianiško
individualizmo, įsižiebusio po seno-
sios tvarkos žlugimo, aristokratiško
kilnumo ir taurumo nuosmukio.
Grafo Montekristo ar Fenimoro Kupe-
rio romanų herojaus, vienišiaus, sa-
vyje sutelkusio visų nuodėmių atpir-
kimo užduotis klajūno ir kerštautojo
tipas buvo anuomet iš tiesų dažnas.
Savotiška egzilų piligrimystė, ieškoji-
mas salos ne tiek naujai Dievo kara-
lystei, ko siekė XVII a. pirmosios pu-
sės religiniai emigrantai, bet pir-
mapradės darnos su natūralia ben-
druomene, gamtos vaikais, kartais pa-
baigdavo šių lietuvių indivi dualistų

klajones kur nors Artimuose Rytuose,
Amerikos toliuose ar Afrikos gi lu-
moje. Tai buvo būdinga XIX amžiui.

Diasporos sąmonei būtinas tam
tikro lygio įsigyvenimas, įsipilietini-
mas nau jojoje tėvynėje. 1831–1863 m.
Prancūzijoje susispietę emigrantai ne-
labai stengėsi tokiais tapti. Nauji lais-
vės kovų vėjai juos galėjo blokšti ten,
kur dar nebuvo įkelta lietuvio koja.
Arba, pasikeitus valdovui ir paskel-
bus eilinę abejotiną amnestiją, tiesiog
susikrauti daiktus ir grįžti į Lietuvą.
Po Rusijos caro ir Europos žandaro
Nikolajaus I mirties taip padarė gan
daug emigrantų.

Tačiau poetų ir karių emigracija
turėjo vieną išskirtinį bruožą: tai di-
džiulis su sitelkimas, aukštas organi-
zavimosi lygis, didelis socialinis ka-
pitalas ir nepapras tas kūrybingumas,
kuris egzilinėje būsenoje net viduti-
nius talentus paskatindavo kurti di-
delius kūrinius. Tokia būsena lietu-
vių emigracijos istorijoje pasikartos
po II pasaulinio karo, kuomet politi-
niai pabėgėliai vėl taps egzilio Grand
Epoch kū rėjais. Emigracijoje užaš-
trintas tautos likimo rūpestis, inte-
lektualinę įtampą su kelianti kelių
kultūrinių tradicijų ir tapatybių sam-
 plaika kūrybą darė svarbiausiu išli-
kimo ir žmogiškumo išsaugojimo da-
lyku, vieninteliu padoraus išgyve-
nimo principu. Atplėšimo nuo tėvy-
nės ir ilgesio jėga buvo tuo metu labai
didelė.

Kaip tapti emigrantu XIX a. vidu-
rio Prancūzijoje? Sakytume, kad tai
buvo paprasta, kaip XVII a. būti reli-
giniu pabėgėliu. Tik XIX a. prancūzų
išnešiotos revoliucijos sėklos dygo pla-
čiajame pasaulyje, grąžindamos der-
lių Prancūzijai. Iš visų kraštų, kur se-
nosios monarchijos gebėjo užgesinti
revoliucingos visuomenės įkarštį. Lie-
tuviai ir lenkai buvo bene geriausi, ar

net rinktiniai šio tautų krausty mosi
etapo herojai. Štai vaizdus Ignoto Do-
meikos memuarų puslapis:

Vieni įdomiausių ir labiausiai
vertų prisiminti tais laikais išgyventų
įspūdžių buvo patirti Paryžiaus pre-
fektūroje pirmą kartą registruojantis
kaip emigrantui. Buvau palydėtas į di-
džiulę salę, skirtą išimtinai emigran-
tams, kaip sakant, įvairių tautų išeivi-
jai.

Aplinkui pasieniais buvo aukštos
spintos su užršais: „Emigration polo-
nai se”; „Emigration espagniole”,
„Emigration portugaise”, „Emigration
italienne”, Emigres allemands”. Žvilg-
terėjus į tuos užrašus atrodė, kad į
Prancūziją emigravo visa Europa.

Juk tuo metu Paryžiuje ir arti-
muose miestuose buvo susitelkusi gausi
ispanų emigracija, paskutiniųjų libe-
ralų kortesų nariai ir daugybė libe-
ralų, kurie vėliau parūpino Kristinai ir
jos dukrai sostą, o kraštui – naują
konstituciją. Tuo metu Prancūzijoje
buvo susidūrę portugalų emigrantai
su savo karaliumi Petru I ir jau na ka-
raliene Marija II etc.

Gausesni už pastaruosius buvo
italų emigrantai, tarp kurių buvo daug
moksli ninkų – Libri, Matteuci ir jau
kalbama apie Mazzini ir Naująją Ita-
liją.

Vis dėlto gausiausia buvo mūsų,
lenkų, emigracija, su savo vadovu ir
Tautinės Vyriausybės nariais; čia su-
sirinko beveik visas seimas, deputatų
rūmai ir sena toriai; mūsų generolai,
vyriausiasis štabas, pulkininkai, įvai-
rių rangų karininkai, daugybė puska-
rininkių ir jokio rango neturinčių su-
kilėlių – 5,000 išeivių.

Visiems tiems emigrantams Pran-
cūzija suteikė paramą, saugumą, čia
jie turė jo ramybę, o kas svarbiausia –
viltį, kad kiekvieno jų tautai kada nors
prancūzų tauta ateis į pagalbą su

ginklu rankoje. (...) Tačiau pati Pran-
cūzija dar peikėjosi nuo stiprių sukrė-
timų: buvo įklimpusi į skolas, per kar-
listus ir respublikonus kentė vidaus
karų grėsmę, be to, mažai turėjo regu-
liariosios kariuomenės ir gerai pa-
ruoštų karių.

Prie trijų ar keturių milijonų, ku-
riuos Prancūzija išleisdavo remdama
tiek emigrantų, pridurkime dar nema-
lonumus, kurių ji rizikuodavo susi-
laukti iš visų Europos šalių; juo labiau
reikėjo baimintis suirutės dėl suteikto
prieglobsčio ir liki mo nuskriaustie-
siems, ir padūkėliams karštagalviams,
įvairaus plauko urgzliams – revoliu-
cionieriams...91

Politinė XIX a. Europos istorija
yra plačiai išskleidusi visus strategi-
nius ir prieš taringus Prancūzijos val-
džios imigracijos politikos motyvus.
Mūsų pasakojimo atveju ne taip
svarbu, kokiai lemčiai buvo globo-
jami ir ruošiami emigrantai, kiek tai
susipynė su paprasčiausiu politiniu
šeimininkų egoizmu. Svarbu, kad iš-
eiviai lietuviai jautėsi vienaip arba
kitaip. Svarbu, kad tame egzilų inter-
nacionale, kuris būriavosi prie Senos
krantų, kartu su kitais buvo brandi-
nama lietuvių patirtis. 

Nors pagrindinė poetų ir karių
emigracija susispietė Vakarų Euro-
poje, tačiau priartėjo ir Amerikos ho-
rizontai. Dramatiškas likimas lėmė,
kad keli šimtai su kilėlių, kurie buvo
internuoti Austrijoje, buvo susodinti
į Triesto uoste stovėju sias fregatas ir
1834 m. atsidūrė Niujorke. Vėliau prie
jų prisidėjo dar daugiau panašios lem-
ties tremtinių. Amerikiečių imigra-
cinės tarnybos dėka liko žino mos at-
vykėlių pavardės, tarp kurių lietuvių
atminčiai arčiausi buvęs Vilniaus
universiteto studentas Barnabas Put-
ramentas, kunigas Liudvikas Ježiko-
vičius, leitenantas Liucijus Eismon-
tas ir kiti92. Jų veikla naujoje tėvy-
nėje nėra gerai iš tyrinėta. Kaip ir
Prancūzijoje lietuviai ir lenkai veikė
kartu, o kilmės atskirumo bruožai čia
greitai dilo. Lietuviškos ir lenkiškos
pavardės šmėžuoja tai šen, tai ten,
leisdamos it mantrą kartoti žodžius:
Žinome, kad tame bendrame lenkų ir
lietuvių būryje buvo lietuvių, bet mes
nebegalime atskirti, kiek ir kokių.
Amerikos lenkų diaspora yra susi-
laukusi daugiau istorijos studijų, to-
dėl yra tikėtina, kad lietuviškos ben-
dro pasakojimo gijos dar gali būti at-
pažintos.

Amerikos pilietinio karo laukuose
kariai su lenkiškai lietuviškomis pa-
vardė mis nebuvo retenybė. Anot Ra-
mūno Kondroto, šimtai lietuvių ir dar
daugiau lenkų kovėsi ir žuvo tiek pie-
tiečių konfederatų, tiek šiauriečių
jankių kariuome nėse 1861–1865 me-
tais. Tarp jų buvo kapitonas Alexan-
der Bielaski, 1811 m. gimęs Lietuvoje.
Amerikoje jis atsidūrė po 1831 m. su-
kilimo Lietuvoje. Įsikūrė Ilinojaus
valstijoje, susidraugavo net su būsi-
muoju prezidentu, kilusiu iš tos pa-
čios vals tijos, A. Linkolnu. Jis kovojo
šiauriečių gretose ir žuvo jau mūšyje
prieš pietie čius. Vienas jo sūnų Oscar
Bielaskis taip pat buvo kare, o paskui
žaidė beisbolą JAV aukščiausioje ly-
goje (1872–1876). Kapitono O. Bielas-
kio vaikaitis lemtingais pasauliui ir
JAV 1912–1919 metais buvo antruoju
Federalinio tyrimo biuro (FBI) direk-
toriumi.93 Štai tokios šeimų sagos pi-
nasi lietuvių pasaulio erdvėlaikyje.

91. Domeika, Ignotas. Mano kelionės, t. 1, p. 193–194.

92. Eidintas, Alfonsas. Lietuvių kolumbai, p. 12.

93. Kondrotas, Ramūnas. Lietuviai Amerikoje – pirmoji
emigracijos banga, p. 6.



12 2013 LAPKRIČIO 7, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

VIDA KUPRYTĖ

Lapkričio 3 d. Palos County Club, Orland Park, Illinois
Čikagos lietuvių moterų klubas iškilmingais pietumis
atšventė savo 90 metų veiklos sukaktį. 

Nuotaikingi pietūs pradėti Ame rikos ir Lie-
tuvos himnais, kuriuos giedojo sol. Prau ri -
mė Ragienė, pritariant salėje sėdintiems.

Susirinku sius pa sveikino klubo pirmininkė Ge ne-
 vie ve Maluska, primindama, kad klu bas, įsteigtas
1923 m. septynių iškilių Amerikos lietuvaičių, iki
šios dienos nuolat remia kultūrą, švie timą ir lab-
daringus darbus. Klubo žinomiausia narė, genera-
linė konsu lė Juzė Dauž vardienė buvo viena tų pra-
dininkių, kuri sumanė ,,Gin taro balių”, per kurį
jau nos Ameri kos lietuvaitės – gintarėlės buvo pri-
statomos visuo menei. Nuo 1963 m. Či kagos lietuvių
moterų klubas yra su teikęs 90 sti pen dijų lietuvai-
tėms studentėms. 

Klubo sekretorė, diakonė Erika Brooks sutelkė
susirinkusius maldon ir palaimino skanius pietus.
Šiltoje draugiškoje nuotaikoje svečiai pietavo, ma-
loniai nuteikti ,,Grace Note Trio” smuikų skambe-
sio. 

Stipendininkes pristatė Birutė Zalatorienė ir
Irena Norbutienė. B. Zalatorienė pranešė, kad šiais
metais (buvo daug prašymų) buvo išrinktos dvi Či-

kagos lietuvių moterų klubo stipendininkės: peda-
go giką ir ispanų kalbą studijuojanti Alexa Va lavi-
čiū tė ir ilgas medicinos studijas be pradedanti Indrė
Bielskutė. Abi stipendininkės dalyvavo pietuose  ir
padėkojo už gautą paramą.

Ypatingą gražią meninę progra mą atliko ,,Si-
monetta & FourEver” dainininkių grupė. Tai mama
Simo netta Giedraitytė Pacek ir jos keturios duk-
ros: Simonetta-Marie, Anna, Helen ir Mary. Jos pa-
dainavo lietuviškų ir amerikietiškų dainų bei re li-

ginių giesmių. Pietų metų buvo galima įsigyti jų
giesmių įrašų. Po pietė baigta Mėtos Gabalienės ir
Irene Buckbinder vesta turtinga loterija – per 20
sve čių į namus parsinešė laimėtus lai mikius. 

Nors sulaukė brandaus amžiaus, Čikagos lie-
tuvių moterų klubas yra labai gyvybingas. Jo il-
gaamžiškumą galima priskirti tam, kad per drau giš-
kumą ir prasmingą darbą pritraukia įvairių kartų
ir bangų lietu ves į gražų darnų vienetą. 

APOLONIJA
STEPONAVIČIENĖ

Išaušo šiltas gaivus rytas. Rimtis
ir ramybė viešpatavo aplink. Ryš-
kios gamtos spalvos tarsi sakė ,,su-

die” vasarai. Krintantys lapai priminė
mūsų būties trapumą ir laikinumą.

Tą rytą į Brighton Parko bažnyčią
žmonės rinkosi tylūs ir susikaupę. Tik
atvėrus duris visus apgaubė graudi,
dangiška muzika. Grojo Daunių šei-
mos ansamblis „Regnum Musicale” iš
Lietuvos.

Susirinkusieji rašė savo miru-
siųjų artimųjų vardus ir tvirtino juos
prie didelio kryžiaus, kuris pabaigoje

TELKINIAI

Čikagos lietuvių moterų klubas atšventė savo veiklos 90-metį
Amerikos lietuvaitėms paskirtos dvi stipendijos

Čikagos lietuvių moterų klubo 2013 m. stipendininkės Alexa Va-
lavičiūtė ir Indrė Bielskutė.

Čikagos lietuvių moterų klubo 90 metų jubiliejiniuose pietuose meninę programą atliko grupė ,,Simonetta &
Forever”, vadovaujama Simonetta Giedraitytės Pacek. Dainuoja keturios Pacek šeimos dukros (iš k.): Mary, Si-
monetta-Marie, Helen ir Anna.

Čikagos lietuvių moterų klubo valdyba. Iš k.: Birutė Zalatorienė, Irena Buchbinder, Genevieve Maluska, Cecelia Matul,
Mėta Gabalienė ir Erika Brooks. Trūksta Frances Simanonis.                                                            Vidos Kuprytės nuotraukos

Dvasingos Vėlinių Mišios atrodė tarsi apglėbtas nu-
kritusių rudens lapų.
Visų delnuose švietė, ne-
šamos prie altoriaus, žva-
kių liepsnelės. Ši šviesa
mums priminė tuos, ku-
rie, nušvietę mūsų gyve-
nimus, persikėlė į kitą
erd vę. Prie altoriaus pa-
dė tos nuotraukos lyg sa -
kė: „Kol jūs gyvi, mes
esam čia, šalia.” Žmonės,
kaip  upė, vingiavo bažny -
čios takais, besiruošdami
Vėlinių mišių pradžiai.
Buvo gera, jauku, nes visi
jautėsi tarsi viena šeima,
susirinkusi labai svar-
biam įvykiui – prisiminti iškeliavu-
sius amžinybėn savo artimuosius.

Mūsų parapija be galo dėkinga
ansambliui „Regnum Musicale” atli-
kė joms: Raimondai Daunienei, Vitai-
Marijai, Kotrynai, Joanai ir Elenai
Daunytėms už nuostabią muziką, kuri
buvo kaip Dievo dovana tokią mums
svarbią valandą.

Taip pat parapija dėkoja kun. Ge-
diminui Keršiui už jautriai perskai-

tytas a. a. dr. kun. Kęstučio Trimako
eilės, aktorei Apolonijai Steponavi-
čienei, skaičiusiai Justino Marcinke-
vičiaus eiles ir choro pirmininkei, pa-
sidalinusiai savo kūryba, taipogi mū -
sų maestro Algimantui Barniškiui bei
chorui už gražias giesmes.

Ačiū visiems dalyvavusiems Vė-
linių Mišiose – kartu galėjome dalin-
tis savo liūdesiu ir viltimi.

Vėlinių šv. Mišias aukojo kun. G. Keršys.

Sesučių Daunyčių atliekama programa – tai Dievo dova -
na mums.                                            Rengėjų archyvo nuotr.
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ĮVAIRŪS

ĮVAIRŪS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

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

�  Moteris ieško įstaigų, klinikų valymo
darbo arba senelių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Tel. 708-415-3641.

�  Moteris ieško darbo su grįžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-960-6278.

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

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti
sa vaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško senelių priežiūros darbo po
Padėkos dienos. Turi rekomendacijas, patir-
ties. Buitinė anglų kalba. 
Tel.  847-436-2583.

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

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Vairuoja, laisvai kalba angliškai.
Tel. 630-390-7977.

�  Moteris ieško senelių slaugos darbo su
gyvenimu 5–6 dienas. Anglų kalba, reko -
men dacijos, vairuoja. Tel. 773-786-7078.

�  Moteris ieško darbo savaitgaliais su
grįžimu ar su gyvenimu, o taip pat darbo
antradieniais ir ketvirtadieniais. 
Tel.  773-712-5906.

KARILĖ VAITKUTĖ

Tikriausiai nedaug yra mamų ar
tėčių, kuriems nerūpėtų jų vai-
kai. Paprastai visi tėvai nori,

kad jų vai kai išaugtų dori žmonės,
kad gerai mo kytųsi, kad gautų gerą
darbą, o svar biausia – kad būtų lai-
mingi. Ta čiau kartais ima ir atsitinka
taip, kad vaikai nueina šunų keliais, o
tėvai net nežino, kada ir kodėl taip
įvyko. Ko dėl vaikas pradėjo blogai
mokytis? Kodėl jis tapo nekalbus? Ko-
dėl jis nebenori grįžti namo ir mie-
liau leidžia laiką su draugais parke? 

Apie visa tai pasikalbėti kviečia
Balzeko lietuvių kultūros muziejus,
kuriame paskaitą skaitys ilgametė Či-
kagos policijos darbuotoja, į pensiją
iš ėjusi prieš dvejus metus Daina
Smith. Paskutinius dešimtį savo tar-
 nybos metų Daina praleido ne tik Či-
 kagos gatvėse vaikydamasi nusikal-
 tė lius, bet ir su tėvais ir mokiniais
mokyklose, nes dalyvavo G.R.E.A.T.
programoje. Ši programa, kurios pir-
mosios raidės reiškia Gang, Resis-
 tance, Education, and Training arba,
išvertus, Gaujos, Pasipriešinimas,
Mokymasis bei Treniravimasis pa-
deda vaikams ir jų tėvams sužinoti
dau gelį dalykų. Pavyzdžiui: kaip vai-
kui išmokti atsispirti blogai įtakai,
kaip tapti savimi pasitikinčiu, kaip tė-
 vams bendrauti su vaiku kilus įtari-
 mui, kad jis susidėjo su blogais drau-
gais, kaip vaikui netapti kitų moki-

 nių užgaulių ir patyčių objektu ir kaip
netapti tuo, kuirs užgaulioja ki tus,
kaip patikrinti, kuo vaikas do misi in-
ternete, kaip ,,užrakinti” kai kurias
internetines svetaines vaiko kom piu-
teryje ir telefone, kiap išlai ky ti ryšį
su vaiku, kaip įgyti bendravimo įgū-
džių, kaip išmokti tvar dyti pyktį ir ne-
pasitenkinimą... G.R.E.A.T. progra-
mos instruktoriai-po licininkai po ati-
tinkamų studijų lai kotarpio įgyja ser-
tifikatą, leidžian tį mokyti vaikus ir jų
tėvus. Savo kva lifikacijas šie darbuo-
tojai kelia kasmet. Daina Smith kaip
instruktorė yra apvažinėjusi įvairias
Jungtinių Amerikos Valstijų mokyk-
las. 

Kviečiame visus, net ir tuos, ku-
 rie mano viską žiną, pasiklausyti ver-
 tingų patarimų, kurie gali padėti au-
ginant vaikus. Visi mes nesame ap-
sau goti nuo blogų įtakų. Nėra apsau-
goti ir mūsų vaikai. Ypač sunku tiems
tė vams, kurie, norėdami išlaikyti šei-
 mas, ilgas valandas dirba, o vaikai lie -
ka namuose vieni, bei tiems, kurių
šeimos nėra pilnos – vienišiems tė-
 vams, vienišoms motinos, imigran -
ams, kurių namuose negyvena mo-
čiu tės ir seneliai, dažnai galintys pa-
 dėti prižiūrėti vaikus. 

Paskaita bus nemokama ir įvyks
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd. Chicago, IL šešta-
dienį, lapkričio 9 d., 10 val. ryto. Dau-
 giau informacijos telefonu 773-582-
6500. 

ANGELĖ NELSIENĖ

Amerikos Baltų Laisvės Lygos
(The Baltic American Free-
dom League), sutrumpintai

BAFL, direktorių tarybai pritarus,
1998 m. JAV Kongrese Angelė Nel sie -
nė įsteigė Kongreso narių grupę, pa-
vadintą ,,Baltic Caucus”. Ji susidėjo iš
Atstovų rūmų narių ir jos tikslas buvo
atstovauti trims Baltijos valstybėms:
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Ši grupė
JAV Kongrese tapo viena svarbiausių
įstaigų, besirūpinančių Baltijos vals-
tybių reikalais, ypač užtik rinant sau-
gumą bei nepriklausomybę, o taip pat
plėtojant JAV ir Baltijos valstybių
bendradarbiavimą. Nuo pat įkūrimo
pradžios vadovauti šiai grupei Angelė
Nelsienė pakvietė lietuvių kilmės
Kongreso narį respublikoną Joną
Šimkų (John Šimkus). Kad grupėje
būtų abiejų partijų atstovai, demok-
ratui Denis Kusinich, kuris buvo pa-
lankus Baltijos valstybių siekiui būti
nepriklausomomis, buvo pasiūlyta
tapti „Baltic Caucus Co” vado vu. Pa-
starajam šiuo metu nepatekus (ne-
buvo išrinktas) į Kongresą, Amerikos
Baltų Laisvės Lygos direktoriai pa-
prašė žydų kilmės Kongreso atstovo
Adam Schiff, kurio prosenelis gimęs
Ukmergėje, tapti „Baltic Caucus Co”
pirmininku. Šis Californijai atsto-
vaujantis ir Kongreso Pinigų skirs-
tymo komitete (Approprientions Com-
mittee) dirbantis asmuo yra labai įta-
kingas. Jis jau suspėjo šią vasarą
Kongreso įstaigų atstovus nusiųsti į
Lietuvą pasidomėti esama   šalies pa-
dėtimi. 

Žymiai sumažėjus ,,Baltic Cau-
cus” narių skaičiui (nebuvo išrinkti),
skubiai prašome kreiptis į savo apy-
gardoje išrinktus Kongreso atstovus,
kad jie taptų ,,Baltic Caucus” nariais.
Rašykite jiems laiškus arba kreipkitės
į juos savo rinkiminėje apygardoje.
Skambinkite į Kongresą Washingtone
tel. 202-224-3121, prašykite, kad jus su-
jungtų su jūsų atstovu ir kvieskite jį
tapti ,,Baltic Caucus” nariu. Sutikęs
tapti ,,Baltic Caucus” nariu, Kongreso
atstovas apie tai turi pranešti John
Šimkus tel. 202-225-5271 arba Adam
Schiff  tel. 202-225-4176. 

Jei reikia daugiau informacijos,
rašykite BAFL vykdomajai vicepir-
mininkei Angelei Nelsienei el. paštu:
(www.bafl.com) – Angela Nelsas. 

Angelė Nelsienė – Amerikos Baltų
Laisvės Lygos vykdomoji vicepirmi-
ninkė.

Mums rūpi mūsų vaikai
Buvusios Čikagos policijos darbuotojos Dainos Smith paskaita

,,Baltic Caucus” 
mums vis dar svarbus!

,,DRAUGĄ” 
galite užsisakyti ir internetu:

www.draugas.org
Adam Schiff.
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Rudeniniai vaisiai – slyvos

MŪSŲ STALUI

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

Soduose sunokusios slyvos ne tik skanūs,
bet ir naudingi vai siai. Jos tin ka beveik vis-
kam: pyra gams, ap kepams, mėsos patieka-
lams ir, žinoma, žiemos atsargoms.

Naudingi ne tik vaisiai

Slyvų tėvynė – Artimieji Rytai. Jos buvo atga-
bentos į Vidurio Euro pą, čia paplito ir tapo daugelio
sodų bei vaismedžių plantacijų puošmena. Kuo il-
giau šie kaulavaisiai noksta ant medžių, tuo dau-
giau juose susikaupia vitaminų. 

Mūsų soduose auginamoms kul tū rinėms sly-
voms – jau daugiau kaip 2 tūkstančiai metų. Šie
skanūs ir nau dingi vaisiai yra tyrinėjami visame
pasaulyje, jie nuo seno kėlė ne tik so dininkų, bet ir
mokslininkų susido mė jimą. 

Slyvose gausu sveikatai naudin gų
mineralinių medžiagų: kalio, kal cio,
fosforo, natrio, magnio ir kt. Slyvos
sukaupia nemažai vitaminų A, B1, B2,
B6, K, PP, C, E. Jose ypač daug karo-
tino ir vitamino P, mažinan čio krau-
jospūdį bei stiprinančio kraujagysles.
Šis vitaminas išlieka ir perdirbus sly-
vas (pavyzdžiui tyrėje, uogienėje ar
kompote). Šiuose kaula vai siuose yra
mikroelementų vario bei cinko. Jei or-
ganizme trūksta va rio, tampame ne-
ramūs, dirglūs, ner vingi, ilgainiui ap-
ima depresija. Pa žeistą pusiausvyrą
puikiai atkuria slyvos. Slyvų odelėje
yra augalinių aliejų bei nesočiųjų rie-
balų rūgščių, kurios saugo ląstelių
membranas nuo išdžiūvimo ir trukdo
prasiskverbti bakterijoms. Slyvose
esantys angliavandeniai labai lengvai
pasisavinami ir yra puikus energijos
šaltinis, o gau si ląsteliena šalina iš or-
ganizmo cholesterolį,  toksinus, ge-
rina virškina mojo trakto ir žarnyno veiklą, pa deda
kepenims atlikti savo darbą, tin ka sergant inkstų li-
goms, hipertonija. Be to, šie vaisiai puikiai nu-
kenks mina organizme besikaupiančius laisvuosius
radikalus, lemiančius anks tyvą senėjimą, suke-
liančius šir dies ir kraujagyslių ligas bei vėžį. Sly vos
taip pat teigiamai veikia ner vų sistemą, padeda
įveikti nuovargį, gerina atmintį, didina potenciją,
grei tina medžiagų apykaitą, tinka ir gy dant reu-
matą bei podagrą.

Sveikatai naudingi ne tik slyvų vaisiai. Jų la-
puose yra medžiagų, ne leidžiančių formuotis trom-
bams, ple čiančių kraujagysles. O šviežių ir džio-
vintų slyvų lapų nuovirai bei pa vilgai naudojami
kaip puiki priemo nė žaizdoms gydyti. Slyvų žievės
nuo viras skatina prakaitavimą ir tinka karščiuo-
jantiems ligoniams.

Neleiskite slyvoms pražūti

Argi galima leisti tokiems nau dingiems vai-
siams pražūti? Tačiau ką daryti, jei kiekvieną rytą
savo so de randate prikritusių sunokusių sly vų? Juk
jas šviežias galima valgyti la bai trumpą laiką. Nu-
skintas jas būtina perdirbti per kelias dienas, o sa-
 vaime nukritusias – dar greičiau.

Slyvos Lietuvoje paprastai noksta nuo rugpjū-
čio vidurio iki rugsėjo pabaigos. Slyvos, skirtingai
nei obuoliai ar kriaušės, galintys sunokti ir  ant pa-
langės, skaniausios ir sultingiau sios būna kuo il-
giau iškabėjusios ant medžio. Kuo ilgiau jos gauna
natūralios šviesos ir šilumos, tuo daugiau naudin-
gųjų medžiagų su kaupia. Todėl per anksti nuskintos
slyvos gulėdamos tik patamsėja,  bet lieka rūgščios.

Ir nors dabar pasaulyje žinoma daugiau kaip 2
tūkstančiai veislių sly vų, besiskiriančių dydžiu,
forma, spalva, skoniu, visų jų maistingumas ne-
daug skiriasi. Su slyvomis galima pagaminti įvai-
rius desertus, kepti puikius pyragus, apkepus, jų
dėti į mėsos patiekalus ir pan. Slyvos – vienos iš tin-

kamiausių vaisių konservuoti. Jos skanios ir mari-
nuotos, ir džiovintos, ir šaldytos. Iš slyvų verdami
džemai, uogienės, tyrės, kompotai. Jas puikiai tinka
maišyti su kito mis miško ir sodo gėrybėmis – obuo-
liais, kriaušėmis, bruknėmis ir kt. Nepaprastai ska-
nūs ir galintys pa įvairinti mūsų stalą yra slyvų pa-
 dažai. Jų gali būti ir saldžių, ir aštrių su įvairiomis
prieskoninėmis daržo vė mis, žolėmis.

Ypač vertinamos džiovintos

Džiovintos slyvos – gana kalo ringas produktas.
Jų kaloringumas net 4–6 kartus didesnis nei šviežių
vaisių, todėl jų turėtų vengti nutukę bei diabetu
sergantys žmonės. Džio vinti labiausiai tinkamos
didelės, mė singos, tankaus minkštimo, skanios ir
turinčios minkštą odelę bei lengvai atskiriantį kau-
liuką slyvos. Dideles slyvas patariama džiovinti be

kau liukų, mažesnes – su kauliukais. Ruošiantis
džiovinti slyvas orkaitėje, nuplautas ir apdžiūvu-
sias jas reikėtų paskleisti ant skardos ir apie 3 va-
landas laikyti jas atviroje 130˚ F tem pe ratūros or-
kaitėje. Tuomet orkaitę iš jun kite, slyvas kartais pa-
maišykite, o po 2–3 valandų slyvoms apdžiūvus  ir
vėl kartokite tą patį. Slyvoms apdžiū vus tempera-
tūrą galima pa di dinti iki 150˚F. Tinkamai išdžio-
vintos slyvos būna elastingos, laužiant links ta, ne-
lūžta. Išdžiūvusias slyvas laikyti reikia medžiagi-
niuose maiše liuose arba sandariuose induose. Iš ki-
logramo šviežių slyvų gaunama 300 g džiovinto pro-
dukto. 

Iš džiovintų slyvų galite turėti dve jopą naudą: ir
vaistą nuo vidurių užkietėjimo, aterosklerozės, pa-
didė jusio cholesterolio kiekio, ir puikų ska nėstą
žiemai. Slyvas galima džio vinti paprastai paskani-
nant su riešutais.

Norėdami pasigaminti tokį gar dėsį, slyvas nu-
plaukite ir nusausin kite. Įpjaukite iki pusės, išim-
kite kauliukus ir įdėkite po migdolą ar lazdyno rie-
šutą. Slyvas sudėkite ant sviestiniu popieriumi iš-
klotos skardos ir 3 valandas laikykite praviroje
130˚F temperatūros orkaitėje. Tuo met orkaitę iš-
junkite ir palikite ke lioms valandoms. Paskui or-
kaitę įkai tinkite iki 120–130˚F tempera tūros ir pa-
vartę slyvas džiovinkite toliau. Taip kartokite, kol
slyvos iš džius. Džiovintos slyvos ne tik naudojamos
ruošiant patiekalus, bet ir valgomos vienos ar iš-
mirkytos vyne.

Šaldyti – patogu

Puikus būdas išsaugoti slyvose esančias nau-
dingąsias medžiagas – jas užšaldyti. Juk šaldymas –
vienas geriausių šiuolaikinių konservavimo būdų.
Šaldytų slyvų ypatybės pakinta minimaliai, puikiai
išsilaiko biolo giš kai aktyvios medžiagos – vitaminai
ir fermentai. Kokybiškiausios bū na greitai nuo – 10
iki 15˚F tempera tūroje užšaldytos slyvos. Jos turi

būti laikomos tinkamoje žemai tempera tūrai at-
sparioje taroje. Negalima jos perpildyti, nes šal-
domų produktų tūris didėja.

Prieš šaldant reikia išimti slyvų kau liukus, nes
jie sušalę apkarsta ir gadina slyvų skonį. Slyvas ga-
lima šal dyti be cukraus ar užpiltas cuk raus sirupu.
Natūraliai šaldytos sly vos gali būti naudojamos sa-
lotoms, vaisiniams plovams gaminti, jų de da ma į
mėsos patiekalus. Šaldytų slyvų laikymo trukmė
neturėtų būti ilgesnė kaip 12 mėnesių, nes laikant il-
giau vertingųjų medžiagų kiekis labai su mažėja.

Labai svarbus ir atitirpinimas. Atšildyti slyvas
reikia lėtai – geriausia jas palaikyti apatinėje šal-
dytuvo lentynoje, t. y. maždaug ke lių laipsnių tem-
peratūroje, nes atitirpinant greitai netenkama daug
maistinių ir kitų biologiškai vertingų medžiagų.

Gydomosios slyvų savybės

� Visą savaitę kasdien valgant po 8 oz
slyvų, sumažėja nervingumas, page-
rėja nuotaika.

� Slyvose (tarp jų ir džiovintose) yra
daug vitaminų aktyviai kovojančių su
laisvaisiais radikalais. Šiuo požiūriu
slyvos pranoksta net ir obuolius. Šie
švelnūs vaisiai neutralizuoja pavojin-
gas ir labai aktyvias daleles, kurios
skatina prieš anks tyvą senėjimą ir su-
kelia širdies ir krau jagyslių ligas,
vėžį. Be to, slyvo se yra daug žmogaus
sveikatai naudingų elementų – tai ka-
lis, geležis, kalcis, fosforas, magnis ir
manganas.

� Slyvose esančius angliavandenius
organizmas lengvai pasisavina ir
gauna daug energijos. Šie vaisiai žar-
nynui naudingiausi todėl, kad juose
yra daug ląstelienos. Slyvos iš orga-
nizmo pašalina medžiagų apy kai tos

produktus bei toksinus, todėl puikiai tinka orga-
nizmui valyti ir detoksikuoti.

� Norint išvalyti organizmą, pa tartina 1–2 dienas
laikytis slyvų die tos. Ryte, per pietus ir vakarienę
valgoma vien slyvas, užgeriant minera liniu vande-
niu arba žolelių arbata. Per dieną reikėtų suvalgyti
ma žiau siai 4 sv slyvų.

� Organizmą puikiai valo slyvų sultys. Siūloma jų
gerti po 1 puodelį 2 kartus per dieną, prieš val gį.
Kad gautume skanų ir naudin gą gėrimą, iš 1 sv
slyvų išspaustas sultis reikia sumaišyti su 1 valgo-
muo ju šaukštu apelsinų sulčių ir 1 ar batiniu šaukš-
 teliu medaus.

� Slyvos stiprina vyrų potenciją, žodžiu, padeda iš-
saugoti organizmo harmoniją ir suteikia žvalumo
bei energijos.

Slyvos dietinėje mityboje

Slyvos – puikus dietinis maistas. Suvalgę vos
100 g šviežių slyvų gaunama vos 43 kcal, džiovintos
– gero kai kaloringesnės. Kiekvieną dieną suvalgę po
2–3 porcijas šviežių slyvų per keletą savaičių ga-
lima atsikratyti keletą antsvorio svarų.

Šviežios slyvos iš organizmo šalina vandens
perteklių, todėl jas pata riama valgyti apkūniems
žmo nėms, kurių organizme susikaupia skysčių per-
teklius.

Žarnyne slyvos „suriša” riebalų perteklių, todėl
jie nesikaupia ant pil vo, klubų, sėdmenų bei šlaunų.
Jos angliavandeniams neleidžia virsti mus tuki-
nančiais trigliceridais.

Slyvų kauliukuose yra me džia gų, kurios, vei-
kiamos organizmo fermentų, išskiria nuodingą van-
denilio rūgš tį. Dėl to prieš vaišindami sly vo mis vai-
kus būtinai pašalinkite kauliukus.

Paruošta pagal Rimą Marcinkevičienę.



Apsilankykite „Draugo” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org
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ŽIBUTĖ MAČIULIENĖ

Netekome dar vienos Montes-
sori pradininkės. Stasė Vaiš-
vilienė visą sa vo gyvenimą pa-

šventė vienam tikslui – pasiaukojimui
vaikams. Prižiūrėdama savo brolius,
Stasė pasirinko mokytojos profesiją.
1941 m. baigė Šiaulių mokytojų semi-
nariją ir dirbo kaime Mažeikių ap-
 skri tyje. 1944 m. išplaukė iš Liepojos į
Vokietiją. Karui pasibaigus ji dirbo su
maža įvairaus amžiaus vaikų grupele
Mainleus miestelyje. 

Mokymo priemonių neturėjo, vai-
 kus mokė naudodama smėlį, ak menu-
kus, šakeles.

1947 m. išvažiavo į Angliją. Čia
mokytojavo sekmadieniais po Mišių.

1951 m. išplaukė į Kanadą (Mon -
treal), 4 metus dirbo lituanistinėje šeš-
 tadieninėje mokykloje. 

1957 m. persikėlė į Čikagą.
1961–1963 m. tęsė mokytojos dar bą

Donelaičio mokykloje.
1962–1963 m. pradėjo studijuoti

Montessori metodą.
1963 m. padedant tėvams įsteigė

dr. Kriaučeliūno vardo vaikų name-
 lius. Ten dirbo trejus metus.

1964–1966 m. dirbo ikimokyklinio
auklėjimo atstove JAV Lietuvių Ben d -
ruomenės Švietimo taryboje.

1966–1967 m. po pietų dirbo Near
North Montessori mokykloje, o rytais
studijavo Roosevelt University.

1967 m. padedant amerikiečiams
tėvams įsteigė Beverly Montessori
mo kyklą. Jai vadovavo 20 metų. Mo-
 kykla turėjo didelį pasisekimą. Joje
mokėsi 150 vaikų. Dirbo 6 mokytojos
ir 10 mokytojų  padėjėjų.

Tuo pačiu metu Stasė Vaišvilienė
dirbo Midwest Montessori Teacher
Training centre administratore, dės-
 tytoja ir studentų darbų vertintoja.

1987 m. Stasei Vaišvilienei išėjus

į pensiją prasidėjo kitas etapas jos gy-
venimo darbuose. Kartu su monteso-
rininke Domicele Petrutyte dalyvavo
susitikimuose su Lietuvos švietimo
darbuotojais ir mokytojais Kaune ir
Vilniuje.

1992–1993 m. pradėjo vesti semi-
narus Šiauliuose, Vilniuje, Mažei kiuo -
se ir Kaune. Buvo didelis susido mėji-
mas Montessori auklėjimu. To dėl 1994
m. Lietuvoje buvo nutarta pradėti 3
savaičių mokytojų kursus – pagal tuos
pačius reikalavimus ir programas
kaip ir JAV.

Ji apsiėmė būti kursų direktore.
Vedė kursus, lankė ir stebėjo Mon tes-
sori klases Lietuvoje ir davė praktiš-
kus patarimus mokytojams.

1995 m. vedė 2 savaičių kursus
Lietuvoje.

1985–1989 m. redagavo žurnalą
„Mūsų vaikas”, skirtą jaunoms šei-
 moms.

Priklausė įvairioms organizaci-
joms: JAV Lietuvių Bendruomenei,
Amerikos lietuvių Montessori drau-
 gijai, Šiaurės Amerikos Montessori
asociacijai.

Stasė Vaišvilienė yra viena iš
knygos „Amerikos lietuvių Montes-
 sori draugija 1958–2008” redaktorių.

Savo gyvenime Stasė Vaišvilienė
buvo mokytoja, Montessori mokyklų
Amerikoje ir Lietuvoje puoselėtoja.

1992 m. ji buvo pagerbta Ameri-
 can Montessori Society 32-ame suva-
 žiavime dėl didelės įtakos monteso ri-
niam atsigavimui Amerikoje.

Žemaitijos Mon tes sori bendrija
jos darbus įvertino garbės nario pa-
žymėjimu. Padėkos raštą gavo iš Lie-
tuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro Vladislavo Domarko ir Lie-
tuvos Montessori kursančių.

Į paskutinę kelionę Stasė Vaišvi-
 lienė buvo palydėta didelio būrio gi-
minių, draugų ir pažįstamų…

EMILIJA ALGAUDĖ 
BUKONTIENĖ

Kiekvienas metais su lietuvių
kalbos ir etnokultūros moki-
niais švenčiame Rudenėlio

šventę. Šiemet ji vadinosi „Rudenėlio
taku”. Šventei ruošėmės iš anksto:
mokiniai piešė piešinius, karpė me-
džių lapus, mokėsi eilėraščių apie ru-
denį, mergaitės darė karūnas su vai-
siais ir daržovėmis.

Aptarėme metų
laikus ir rudens požy-
mius, kai trumpėja
die nos ir artėja tam-
susis paros laikas, vė-
jas drasko medžių la-
pus, vis dažniau žemę
merkia lietus. Kalbė-
jome apie saulę, vėją,
žemę, augalus, paukš-
čius ir žmonių darbus
rudenį, mokėmės nau -
jų žodžių. Mokėmės
įsi klausyti į gamtos
garsus, matyti ru-
dens spalvų įvairovę,
saugoti gamtą. Ant
stalų buvo vaisių ir

daržovių, rudeninių puokščių paro-
dėlė. Dėdė Rudenėlis atnešė dovanų:
lietuviškų knygelių ir žurnalų, sąsiu-
vinių, rašiklių ir pieštukų, piešimo al-
bumų, lietuviškų saldumynų. Už šias
dovanėles nuoširdžiai dėkojame Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugijai Či-
kagoje.

Emilija Algaudė Bukontienė – Ul-
janovo (Kraupiško) vidurinės mokyk-
los mokytoja.

Mūsų mylima mama

A † A
ONA JASULAITIENĖ

PRAPUOLENYTĖ

Į Amžinuosius namus iškeliavo anksti ryte 2013 m. lapkričio
4 d., sulaukusi 92 metų.

Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje.
Gimė 1920 m. lapkričio 28 d., Lietuvoje, Lauckaimyje, Suval -

ki joje, Vilkaviškio apskrityje.
Buvo žmona a. a. Petro Jasulaičio.
Giliai nuliūdę liko: sūnus Jonas ir duktė Irena, kiti giminės

Lie tuvoje bei artimieji ir draugai.
A. a. Ona priklausė Romos katalikių Moterų sąjungai, Lietu -

vių Bendruomenei ir Namų Savininkų draugijai.
Ona energingai darbuodavosi kieme ir gamtoje, mėgo augin-

ti gėles (ypatingai rožes) ir grybauti. Ji mėgo megzti ir daryti
įvai rius rankdarbius. Turėjo ypatingą talentą kurti kalėdinius
šiau dinukus, kurių daugumą paaukojo Brighton Park bažny-
čiai. A. a. Ona rėmė daug katalikų ir lietuviškų organizacijų,
įskaitant lie tu vių televiziją, radiją ir „Draugo” laikraštį. Ji labai
mylėjo savo šeimą ir brangią tėvynę Lietuvą.

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 8 d. Alliance
Funeral Services, 4330 S. California Ave., Chicago, IL nuo 3 val.
p. p. iki 9 val. v.

Šeštadienį, lapkričio 9 d., 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už a. a. Onos sielą Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra -
sidėjimo bažnyčioje, 4400 S. California Ave., Chicago, IL.

Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-

vėse.

Nuliūdusi šeima

Stasę Vaišvilienę prisimenant

Su 90 gimtadieniu pasveikinti Stasės Vaišvilienės atvy ko montesorininkės (iš kairės): Ma-
ry tė Kucinienė, Liuda Germa nienė, Danutė Dirvonienė, Žibutė Mačiulienė ir Nijolė Cijū-
nėlienė.

Eilėraščius deklamuoja vyresniųjų klasių moksleiviai.

Rudens gėrybės. Mokytojos E. A. Bukontienė, R. Aleksian ir
bibliotekos vedėja R. Tamošaitytė-Rotar.

Rudenėlio šventė
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� Lapkričio 8 d., penktadienį, 6–9 val. v.,
Lietuvos Respublikos generalinis konsu-
latas New Yorke (420 Fith Ave, Third
Floor, NY) kviečia į Kristinos Kleizienės pa-
rodos atidarymą ir pianistės Agnės Ra dze-
vičiūtės koncertą. Renginyje dalyvaus ir
sveikinimo žodį tars Lietuvos Respubli-
kos kultūros ministras Šarūnas Birutis.

� Lietuvių Fondas kviečia į pasaulinio
garso pianisto Rudolfo Budgino koncertą
lapkričio 9 d. Pasaulio lietuvių centre Le-
monte (14911 127 th St. Lemont, IL),
Lietuvių Fondo salėje. Koncerto pradžia
6:30 val.v. Dėl bilietų kreipkitės į Lietuvių
Fondo raštinę tel.: 630-257-1616.  

� Lapkričio 9 d., 12 val. p. p. grupė
,,Liūdni Slibinai” susitiks su New Yorko
Maironio lituanistinės mokyklos mokslei-
viais. Kviečiame visus New Yorko ir jo
apylinkių moksleivius į šį susitikimą.
Įėjimo mokestis – jūsų dosni auka atlikė-
jams. Mokyklos adresas: St. Francis of
Paola, 206 Skillman Ave, Brooklyn, NY
11211.

� Koncertas Lietuvos kūdikių namams
paremti rengiamas sekmadienį, lapkričio
10 d. 4 val. p. p. Round Hill Community
Church, 395 Round Hill Road, Green-
wich, Connecticut. Lietuvių Moterų Fe-
deracija, Greenwich, CT pažymės Lietuvos
pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai
ir pagerbs LR nuolatinę atstovę prie Jung-

tinių Tautų ambasadorę Raimondą Mur-
mokaitę. Koncertuos smuikininkė Justina
Auškelytė (Julliard muzikos mok. mokinė)
ir pianistė Vilija Naujokaitienė. Po kon-
certo vaišės. Informacija tel.: 203-353-
3328.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL), sekmadienį, lapk-
ričio 10 d., 10 val. r. šv.  Mišias atna-
šaus kun. Gediminas Keršys. Tą dieną visi
parapijiečiai bus prašomi užpildyti savo
pažadų anketas 3-jų metų ,,Capital Cam-
paign – To Teach Who Christ Is” vajui.
1:30 val. p. p. parapijos didžiojoje salėje
vyks šio vajaus šventimas su vaišėmis ir
muzika. Bus parapijos organizacijų stalai
su informacija apie jų veiklą. Mūsų para-
pija švenčia savo 100 metų jubiliejų. Ma-
loniai kviečiame visus dalyvauti. Taip pat
primename, kad kiekvieną ketvirtadienį, 8
val. r., šv. Mišios yra laikomos lietuvių
kalba.   

� Organizuojame bilietus į krepšinio var-
žybas, vyksiančias 2014 m. sausio 5 d.
tarp Miami ,,Heat” ir Toronto ,,Raptors” ir
2014 m. kovo 16 d. tarp Miami ,,Heat”
ir Houstono ,,Rockets”. Po pirmų varžybų
– susitikimas su J. Valančiūnu, po antrų –
su D. Motiejūnu. Bilietų kainos prasideda
nuo 45 dol. Skambinkite Arvydui tel.:
561-574-0024.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

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

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

Apsilankykite
„Draugo” 

internetinėje
svetainėje 

www.draugas.org

Literatūrinis vakaras – pabendravimas su rašytoju 
WEnDELL MAYO

įvyks
lapkričio  22 d., penktadienį,  7 val. vakare

DRAUGO laikraščio redakcijoje • 4545 West 63 gatvėje Čikagoje

Mayo naujausia knyga ,,The Cucumber
King of Kėdainiai” buvo įvertinta Subito
Press Award for Innovative Fiction.
Šmaikštus amerikietis rašytojas knygas
rašo lietuviška tematika.

Vakaro vedančioji –
rašytoja  Daiva Markelytė
(Eastern Illinois University)

Vakaronė bus vedama angliškai

Papuoškite Kalėdų eglutę saro rankų darbo šiaudinukais!
Visus norinčius išmokti padaryti šiaudinukus Kalėdų eglutei lapkričio 17 d., sek-
madienį, 10 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejus (6500 S. Pulaski Rd., Či-
kaga) kviečia į užsiėmimą, kurį ves Vaida Lagoneckytė. Atsineškite žirkles, liniuotę ir
pieštuką, o mes pasirūpinsime šiaudeliais, siūlais ir instrukcijomis. Pamokos kaina:
suaugusiems $15; vaikams iki 12 metų $6; muziejaus nariams $12.
Registracija: tel. 773-582-6500 arba muziejaus internetinėje svetainėje www.bal-
zekasmuseum.org

Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras dažnai
sulaukia svečių, besi-

dominčių turtingais Centro
archyvais. Dažnai tai būna
mokslininkai, archyvarai, stu-
dentai, žurnalistai iš Lietuvos,
ieškantys medžiagos savo
moksliniams ar tiriamiesiems
darbams, studijoms. Spalio
mėnesį centre kelias dienas
viešėjo menotyrininkė dr.
Rasa Andriušytė-Žukienė iš
Vytauto Didžiojo universi-
teto. Dr. Žukienė nuo 1999
m. dirba Vilniaus dailės aka-
demijos Kauno dailės insti-
tuto direktoriaus pavaduotoja, ji tiria XX a.
Rytų Lietuvos, ypač M. K. Čiurlionio ir Vaka-
rų Europos dailę. Paskelbė dailėtyros straips-
nių apie M. K. Čiurlionio kūrybą Lietuvos, Ru-
sijos, Italijos, Vokietijos, Japonijos leidiniuo-
se, sudarė lietuvių dailininkų grupių kūrybos
katalogų. 2007 metais buvo išleista dr. Žu-
kienės knyga ,,Akistatos: dailininko V. K. Jo-
nyno kūryba pasaulio meno keliuose. 

Šiuo metu  menotyrininkė su kolegomis
vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą
projektą ,,Lietuva karuose: kultūra, tapatybės,
egzilis”. Lietuvos dailės istorikė, kritikė, hu-
manitarinių mokslų daktarė Rasa Žukienė kar-
tu su dr. Laimonu Briedžiu, dr. Laima Lauč-
kaite, prof. Giedre Jankevičiūte, dr. Skaidre Ur-
boniene ir dr. Larisa Lempertiene tyrinėja kul-

tūrą politinių ir visuomeninių lūžių laikotar-
piais, tai yra per karus ir po jų. Lankydamasi
LTSC menotyrininkė domėjosi lietuvių kul-
tūriniu gyvenimu (daugiausiai dailės reikalais)
Vokietijoje po Antrojo pasaulinio karo.  Po ke-
lių Lituanistikos tyrimo ir studijų centre pra-
leistų dienų dr. Žukienė sakė radusi nemažai
įdomios ir reikalingos medžiagos savo vyk-
domam projektui: dokumentų apie lietuvių
meno parodas Vokietijos DP stovyklose, dai-
lės kūrinių nuotraukų iš Stasio Budrio foto-
archyvo, Freiburgo meno mokyklos mokinių
ir jų darbų nuotraukų. Kaip sakė menotyri-
ninkė, parsivežtas dokumentų kopijas ji tiki-
si panaudoti tolimesnėms mokslinėms stu-
dijoms.

LTSC info

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvais 
domėjosi menotyrininkė iš Lietuvos

Iš k.: LTSC archyvų direktorė Skirmantė Miglinienė, vieš-
nia dr. Rasa Žukienė, LTSC vykdomoji direktorė Kristina
Lapienytė. 


