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•Lietuvių telkiniuose.
Poetai skaitė savo eiles
NY. Naujasis Venesuelos
lietuvių vadovas (p. 2, 9)
•Derybų su Rusija neat-
naujinimas nebūtų ge-
riausias sprendimas (p.3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Komentaras. Įkarštis po
Šaltojo karo (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Rudens gė-
rybės (p. 8)
•Kaleidoskope (3) (p. 9)
•Pasivaikščiojimas vai-
kystės takeliais (p. 10)

Pasirašyta paskutinè beviziam
režimui reikalinga sutartis

Vèl grîñtama prie dvigubos pilietybès klausimo

Vilnius, spalio 29 d. (ELTA) –
Lietuvos karines pajėgas tikrinanti
Ginkluotės kontrolės inspekcijos gru-
pė iš Rusijos priekaištų Lietuvai ne-
turi. Rusijos pareigūnų teigimu, Lie-
tuva įvykdė visus tarptautinius įsipa-
reigojimus ir patenkino visus tikrin-
tojų pageidavimus.

Zokniuose Rusijos pareigūnai su-
sitiko ir su Baltijos šalių oro erdvę
saugančiais NATO kariais. 4 Rusijos
kariniai specialistai Lietuvos kari-
niuose daliniuose domėjosi mūsų ša-
lies karinėmis pajėgomis, gynybos pa-
jėgumų vystymo planais.

Ginkluotės kontrolės inspekcijos
grupės iš Rusijos apsilankymas ren-
giamas pagal 1999 m. priimtą Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos (ESBO) Vienos dokumen-
tą. Remiantis juo, kiekviena ESBO
priklausanti šalis turi teisę patikrin-
ti, ar kitoje šiai organizacijai priklau-
sančioje valstybės teritorijoje nėra
vykdoma karinė veikla, apie kurią
būtina pranešti iš anksto.

Anot Krašto apsaugos ministeri-
jos, Vienos dokumentas įpareigoja
valstybes kasmet pateikti žinias apie
savo karines pajėgas, gynybos pajė-
gumų vystymo planus ir karinį biu-
džetą, iš anksto pranešti apie planuo-
jamą karinę veiklą.

Valstybės įsipareigoja priimti sa-
vo teritorijoje nustatytą skaičių kitų
šalių karinių specialistų patikrinimų.
Šiais metais tai jau antras Rusijos
ginkluotės kontrolės specialistų apsi-
lankymas Lietuvoje. Lietuvos kari-
niai specialistai šiemet jau aplankė
Rusijos karines pajėgas.

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus sudarė
darbo grupę, kuriai pavedė iki kitų
metų vasario pateikti išvadas, kaip
tobulinti pilietybės santykius regu-
liuojančius teisės aktus.

Prezidento dekretu sudarytoje
darbo grupėje paskirti dirbti Vilniaus
universiteto teisininkai – buvęs
Konstitucinio Teismo (KT) pirmi-

ninkas Egidijus Kūris, Arvydas And-
riuškevičius, Dainius Žalimas, My-
kolo Romerio universitete dirbantys
buvęs KT teisėjas Egidijus Jarašiū-
nas, Gediminas Mesonis, Vytautas
Sinkevičius, Elena Vaitiekienė ir bu-
vęs KT pirmininkas Jonas Žilys bei
Seimo Teisės departamento direkto-
rius Andrius Kabišaitis. Darbo gru-
pės veiklai vadovaus prezidento pa-

tarėja teisės klausimais Aušra Rau-
ličkytė.

A. Rauličkytė sakė, kad darbo
grupė visų pirma turės įvertinti, ko-
kius įstatymus reikia keisti. ,,Taip,
yra galimybė keisti ir Konstituciją.
Prezidentas yra už platesnį dvigubos
pilietybės taikymą. Darbo grupė tu-
rės nuspręsti, ar reikia rengti ir
Konstitucijos Nukelta į 6 psl.

Lietuvos ginkluotê
tikrino rusû
specialistai

Vilnius, spalio 29 d. (ELTA) –
Vidaus reikalų ministras Regimantas
Čiupaila ir Jungtinių Valstijų amba-
sadorius Lietuvoje John A. Cloud pa-
sirašė paskutinę sutartį, būtiną tam,
kad Lietuvai būtų įvestas bevizis re-
žimas su JAV.

Susitarimas dėl glaudesnio bend-
radarbiavimo nusikaltimų prevenci-
jos ir kovos su jais srityse netrukus

bus pateiktas patvirtinti Seimui. Šis
dokumentas sudaro sąlygas JAV gau-
ti informaciją apie Lietuvos piliečius,
dėl kurių kyla abejonių.

Ambasadorius John A. Cloud su-
tarties pasirašymo iškilmėse pabrėžė,
kad susitarimas yra dar vienas JAV ir
Lietuvos draugystės simbolis ir svar-
bus žingsnis Vizų atsisakymo prog-
ramos link.

,,Po Rugsėjo 11-osios tapo aki-
vaizdu, kad vienas iš būdų, kuriais
galima kovoti su nusikalstamumu ir
dirbti kartu, yra keitimasis informaci-
ja”, – sakė ambasadorius.

Anot R. Čiupailos, susitarimas
leis ,,užkirsti kelią nusikalstamumui
labai specifinėje srityje – kai naudoja-
masi bevizio režimo sąlygomis su
Jungtinėmis Valstijomis”.

,,Gyvenime tai atrodys labai pap-
rastai – jeigu naudodamasis elektro-
nine keleivių leidimo sistema asmuo
paprašys leidimo įvažiuoti be vizos į
JAV ir ekrane pasirodys ne žalia, bet
geltona šviesa, tai bus priežastis ne
tik konsului aptarti reikalus, bet ir
sistemoms susidomėti, kodėl taip
vyksta. Vienas iš labai retai pasitai-
kančių dalykų yra tas, kad tai gali bū-
ti asmuo, kurio ieškoma, kuris turi
blogų kėslų JAV atžvilgiu. Tokiu at-
veju jiems apie šitą, jų manymu, įta-
riamą žmogų reikėtų turėti patikrin-
tą informaciją”, – sakė vidaus reika-
lų ministras.

„Bernardinû takams” –
valstybès dèmesys

Vidaus reikalų ministras Regimantas Čiupaila (k.) ir JAV ambasadorius Lietuvoje
John A. Cloud pasirašė sutartį. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) – Vy-
riausybės strateginio planavimo ko-
miteto posėdyje nuspręsta projektų
grupę „Bernardinų takais” pripažinti
valstybei svarbiu kultūriniu projektu.

Projektų grupę „Bernardinų ta-

kais” sudaro Bernardinų vienuolyno
ansamblio Vilniuje, Kauno bernardi-
nų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio
bažnyčios pastatų bei Kretingos ber-
nardinų vienuolyno ir Viešpaties Ap-
sireiškimo Švč. Mergelei Marijai baž-
nyčios statinių tvarkymo ir pritaiky-
mo projektai. Nei vienas iš trijų ar-
chitektūrinių paminklų šiuo metu
nėra pritaikytas kultūrinio, pažinti-
nio, piligriminio turizmo reikmėms.

Šio projekto pagrindinis tikslas –
sudaryti sąlygas piligriminio turizmo
tradicijų atgaivinimui Lietuvos re-
gionuose, užtikrinti tinkamą archi-
tektūros ir istorijos paveldo išsaugoji-
mą, turistų bei maldininkų saugumą
lankantis restauruotuose pastatuose.

Įgyvendinant šį projektą bus su-
kurti 3 piligriminiai maršrutai, įren-
gti 2 piligrimų nakvynės namai ir at-
likti sakralinės paskirties kultūros
vertybių restauravimo darbai. Šio
projekto įgyvendinimas kainuos apie
42 mln. litų. 16 milijonų valstybė jau
sulaukė iš ES, dar 10 mln. gavo iš
Norvegijos. Liko surinkti 26 mln.

Projektų grupė „Bernardinų takais”
pripažinta svarbiu valstybei kultūriniu
projektu. ELTOS nuotr.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
NEW YORK, NY

JURGITA RAŠKEVIÇIÙTÈ
Specialiai ,,Draugui”
iõ New York

Žymus poetas iš Lietuvos A. A.
Jonynas bei du išeivijos rašytojai – dr.
J. Zdanys ir V. Bakaitis š. m. spalio 16
dieną savo eiles skaitė New York, Lie-
tuvių susivienijimo Amerikoje klube.
Anot vakaro vedėjos Dinos Kopilevič,
ją nustebino pačių poetų iniciatyva, o
ypač Jonyno noras sugrįžti į New
York. Jonynas Jungtinėse Amerikos
Valstijose lankosi jau antrą kartą.
Pirmą kartą čia jis buvo prieš devy-
niolika metų. Anot Jonyno, per tuos
metus nedaug kas pasikeitė, netgi su-
sitiko tuos pačius žmones, apsilankė
tose pačiose kavinėse. Jis net eilė-
raštį sukūrė apie vieną kavinę, į ku-
rią poetas užėjo išgerti kavos, prieš
eidamas skaityti savo poezijos prieš
19 metų New York. Su šypsena ir
pasididžiavimu autorius skaitė ,,Bal-
tojo arklio taverną”, kuri atkeliavo iš
prisiminimų prieš 19 metų.

Jonynas – vienas talentingiausių
lietuvių lyrikų. Atidžiau įsiklausę į
autoriaus eiles, galėtume išgirsti H.

Radausko kūrybai būdingą este-
tizmą, pavasario gamtos žydėjimą.
Kai kuriuose eilėraščiuose atsispindi
kultūros ženklai, dvasinė patirtis ir
jos išsakymas, asmens laisvė ir priva-
tumas. Jonynas taip pat yra melan-
choliškos meilės ir rudens dainius,
kadangi jo kūryboje galime sutikti
nemažai meilės ir rudens motyvų,
kuriuos vieną su kitu sieja melan-
cholijos šešėliai. Pastebima, jog jo
poezija pripažįsta tik laikinąjį žmo-
gaus gyvenimą, kuriame aptinkame
meilės akimirksnius, aistras, nerimą,
nuotaikas ir kasdienybę. Poeto kūry-
boje stebina ir tai, jog vaizdai, melodi-
ja, žodžiai, išreikšti jausmai pasako,
ko negalima išreikšti kalba. Būtent
čia ir slypi grynosios lyrikos galia.

Vakaro metu autorius skaitė savo
kūrybą iš kelių eilėraščių rinkinių
knygelių. Savo poezijos skaitymus
Jonynas pradėjo eilėraščiais ,,Labai
senas romansas”, ,,Elgetos kapas” ir
,,Prie miesto”. Kaip pats rašytojas
teigia, pirmenybę teikia ,,senoviš-
kiems, mėgiamiems eilėraščiams”.
Tokius eilėraščius poetas pasiliko
pabaigai, vienas iš jų buvo ,,Tuščių

Poetai skaitė savo eiles
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namų bliuzas”. Poetas yra ir labai
žymios dainos ,,Kalėdų eglutė”, kuri
dar ir dabar dainuojama Lietuvoje,
teksto autorius. Manau, jog ne vie-
nam vakaro dalyviui tai buvo nau-
jiena.

Kalbant apie šį rašytoją reiktų
nepamiršti paminėti ir tai, jog jo po-
ezija yra išversti į anglų, prancūzų,
švedų, rusų, lenkų, vokiečių, norve-
gų, slovėnų ir kitas kalbas.

* * *
Išeivijos poetas J. Zdanys daly-

vius stebino eilėraščių grakštumu ir
žaismingumu. Jo eilės – tai tarsi poe-
tiniai labirintai, kuriuose galime at-
skiri grafinę raišką nuo prasmės ir
atvirkščiai. Žodžiai tartum išvaduo-
jami iš tam tikrų rėmų, o tai jiems ir
suteikia muzikalumo ir žaismingu-
mo. Poeto eilėraščius galėtume pa-
vadinti originaliais dar ir dėl to, jog
jie stengiasi suintriguoti klausytoją,
palikdami galimybę jam pačiam
nulemti eilėraščio pabaigą.

Poetas savo skaitymus pradėjo
eilėraščiais: ,,Vaikų žaidimas” ir
,,Meilės elegija vakarėjant”, kuriame
pastebime ryškias meilės ir erotikos
temas. Kita itin svarbi rašytojo kūry-
bos tema yra jo šeima. Tai tarsi ištisa
baladė apie žmogaus likimą, susi-
mąstymą, būties pilnatvę. Būtent
žmogaus veiksmai ir jausmai atsklei-
džia eilėraščio savitumą ir prasmę.
Vieną tokių eilėraščių – ,,Dotnuvos
stoty”, poetas ir skaitė vakaro metu.
Kaip jis pats teigė, ,,tai eilėraštis apie
mano šeimą, močiutę, motiną”.

J. Zdanys yra vienas geriausių li-
teratūros vertėjų iš lietuvių į anglų
kalbą. Todėl nenuostabu, jog sėdėda-
mas šalia Jonyno skaitė ir šio poeto
eiles, kurias pats yra išvertęs į anglų
kalbą.

* * *
Vakaro dalyviams teko nusišyp-

soti, klausant rašytojo V. Bakaičio
linksmų, nuotaikingų eilėraščių. V.
Bakaitis – dar vienas išeivijos rašyto-
jas, šiuo metu gyvenantis ir kuriantis
New York. Poetas, kaip ir dr. J. Zda-
nys, yra lietuvių poezijos vertėjas į
anglų kalbą. Jis taip pat yra nemažai
išvertęs Jonyno eilių. Tai bene pag-
rindinis dalykas, sujungęs visus to
vakaro dalyvius.

V. Bakaitis išsiskiria iš senosios
lietuvių emigrantų kartos ir patenka
į Jono Meko bei Jurgio Mačiūno kar-
tą. Anot poeto, J. Mekas ir J. Mačiū-
nas yra jo geri draugai, todėl nenuos-
tabu, kad šį vakarą rašytojas ne tik
skaitė eiles, bet ir pasakojo būtent
apie šiuos asmenis. Daugelis kūrėjo
eilių yra anglų kalba, bet buvo pa-

skaityta ir keletas lietuviškų eilėraš-
čių.

Savo kūrybos skaitymus V. Ba-
kaitis pradėjo memuariniais eilėraš-
čiais ,,Primintyje”, ,,Kelionė į Rytus”
ir ,,Naujokaitis”. Nustebina ir tai, jog
V. Bakaičio eilės labai skiriasi nuo
kitų poetų ne tik originalumu, bet ir
temų prasmingumu. Atvykęs į Jung-
tines Amerikos Valstijas rašytojas
suprato, jog lietuviškos kaimo tradi-
cijos ir vertybės jam yra labai sveti-
mos. Galbūt todėl jis pasirinko vis
skubantį, nesustojantį, maištingą
New York gyvenimo būdą. Nepai-
sant to, šis poetas mus žavi paprastu-
mu, kūrybos žaismingumu bei nuo-
taikingumu.

Po kūrybos skaitymo ne tik va-
karo dalyviai, bet ir patys svečiai dar
neskubėjo skirstytis. Visi turėjo ga-
limybę pabendrauti su rašytojais, įsi-
gyti jų kūrybos knygelių bei pabūti
kartu su kitais Amerikos lietuviais,
kurie visi čia atvyko turėdami bendrą
tikslą – išgirsti ir bent maža dalele
prisiliesti prie lietuviškos kultūros
slėpinių, kurių čia, užsienyje, taip
trūksta. Dėkoju visiems trims kūrė-
jams, tautos dainiams, kurie taip
gražiai ir nuoširdžiai skaitė savo
eiles. Ačiū už tai, kad pasidalijote
savo kūrybos paslaptimis, kad atvė-
rėte savo sielą visiems čia susirinku-
siems. Tikiu, jog toks susitikimas ne-
bus paskutinis ir pasidžiaugti lietu-
viškos kultūros slėpiniais teks dar
ne kartą.

Poetinio vakaro dalyviai (iš k.): J. Zdanys, A. A. Jonynas ir V. Bakaitis.

DEIMANTÈ DOKŠAITÈ

Prieš savaitę, spalio 19 dieną, Ve-
nesuelos lietuviai Maracay mieste ne
tik minėjo savo bendruomenės veik-
los šešiasdešimtmetį, bet ir rinko
naują vadovybę.

Paskutinė bendruomenės valdy-
bos pirmininkės pareigas ėjo šviesaus
atminimo, itin energinga ir pasišven-
tusi lietuvybei Elena Baronas-Šulcas.
Po kovos su sunkia liga Elenos gyvy-
bė užgeso šių metų balandžio 23
dieną. Nuo to laiko nedidelė Venesue-
los Lietuvių Bendruomenė buvo liku-
si be vadovo.

Nelengvas darbas skatinti lietu-
vybės išlaikymą šioje šalyje uždėtas
ant Maracay gyvenančio Vytenio
Folkmano pečių. Jis lietuviams.com

sakė, kad tai labai rimtas įpareigoji-
mas, skatinantis dar entuziastingiau
ir iš visų jėgų imtis lietuviškų reikalų.

V. Folkmanui padės nauja ben-
druomenės valdyba: Rimas Mažeika
(Karakasas), vicepirmininkas; Ambar
Žalnieriūnaitė (Valencija), iždininkė;
Luis Rosales Statkus (Karakasas),
sekretorius, ryšininkas; Adriana Yo-
cys, Karakaso delegatė; Anita Gegu-
žytė de Ravenna, Maracay delegatė;
Vanda Liesinskaitė Aleksiejūnaitė,
Valencijos delegatė; Jaime Chauvin
Sidlauskas (Valencia), narys; Audra
Mulevičiūtė (Karakasas), narė; Irina
Segoleva (Karakasas), narė; Angelė
Stapulionytė de Martínez (Karaka-
sas), narė; Audra Delgado Baronaitė
(Karakasas), narė.

Nukelta į 9 psl.

Naujasis Venesuelos lietuvių vadovas – Vytenis Folkmanas

Vytenis Folkmanas
L. R. Statkaus nuotr.
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DERYBŲ SU RUSIJA
NEATNAUJINIMAS NEBŪTŲ
GERIAUSIAS SPRENDIMAS

Europos Sąjungos narių pozicijos
santykiuose su Rusija dar kartą
išsiskyrė. ES pirmininkaujančios
Prancūzijos ministrui prakalbus apie
galimybes atnaujinti derybas dėl nau-
jos partnerystės sutarties, Lietuvos
pareigūnai kartoja ketinimus šias
derybas blokuoti. Politologas Gedimi-
nas Vitkus įsitikinęs, kad šiuo metu
per daug dėmesio skiriama pačiam
derybų pradžios faktui, o ne būsimų
derybų turiniui.

Po šią savaitę vykusio susitikimo
su Rusijos užsienio reikalų ministru
Sergej Lavrov Prancūzijos diplomati-
jos vadovas Bernard Kouchner pa-
reiškė, jog rugsėjį sustabdytos dery-
bos artimiausiu metu gali būti tę-
siamos lapkritį vyksiančiame ES ir
Rusijos viršūnių susitikime.

„Manau, jog derybos dėl naujos
partnerystės sutarties gali būti tę-
siamos. Jei iki lapkričio 13-osios, kai
vyks viršūnių susitikimas, nebus jo-
kių netikėtumų, galime pradėti tartis
dėl naujo derybų tvarkaraščio”, – B.
Kouchner cituoja naujienų agentūra
AFP.

Tokiems Prancūzijos ketini-
mams nepritaria Lietuva, reikalau-
janti, kad derybos būtų atnaujintos
tik tuomet, kai Rusija įvykdys visus
taikos susitarime su Gruzija numaty-
tus reikalavimus bei grasina derybų
atnaujinimą užkirsti.

„Mus šis B. Kouchner pasiūly-
mas pribloškė. Ministras kalba apie
susitarimo, kurį pasiekė tos pačios
Prancūzijos prezidentas, sulaužy-
mą”, – teigė savo pavardės įvardinti
nenorėjęs aukštas Lietuvos pareigū-
nas.

Anot politologo Vitkaus, ES vals-
tybių narių pozicijos santykiuose su
Rusija išsiskiria nebe pirmą kartą.

„Kalbant apie derybų atnauji-
nimą, kol kas tai tik vienos Prancū-
zijos nuomonė. Tačiau būtų gaila, jei
ES vis dėlto Rusijai nusileistų. Tai
reikštų, kad ES ir Rusijos santy-
kiuose darbotvarkę diktuoja Maskva.
Iš kitos pusės reikia pridurti, jog pati
ES neturi rimtų priemonių, galinčių
priversti Rusija gerbti ir vykdyti
prisiimtus įsipareigojimus”, – kalbėjo
Vitkus.

Politologo teigimu, sprendimas
neatnaujinti derybų ar jas nutraukti
nebūtinai būtų pati geriausia išeitis.

Jis pažymi, jog dažnai didesnis
dėmesys skiriamas pačiam derybų
pradžios faktui, o ne būsimų susi-
tarimų turiniui.

„Tas derybų pradėjimas tampa
daiktu, kurio visi labai trokšta, tačiau

jis pats dar nieko nereiškia. Todėl
verta gerai pagalvoti, ar dėl to ES
reikia laužyti ietis. Labiau reiktų
galvoti apie patį derybų turinį, pro-
cesą, kokie turėtų būti derybų tik-
slai”, – sakė Vitkus.

„Europos Sąjungai tikrai never-
tėtų galvoti apie globalią sutartį,
kurioje deklaruojami bendri siekiai ir
tikslai. Svarbiausia susitarti dėl
konkrečių, ūkiškų reikalų, tarkime,
dujų tiekimo, neaiškias deklaracijas
paliekant nuošalėje”, – pridūrė poli-
tologas.

Anot jo, ES šalys turėtų ieškoti
bendrų vardiklių, dėl kurių pavyktų
susitarti.

Komentuodamas Lietuvos parei-
gūnų pareiškimus apie galimą derybų
užkirtimą, Vitkus pažymi, kad tai ne-
būtų pati tinkamiausia priemonė.

„Jei Lietuva nuspręstų vetuoti, ji
turėtų aiškiai, racionaliai išdėstyti
priežastis. Tačiau veto turėtų būti
naudojamas tik kaip kraštutinė prie-
monė, gyvybiškai svarbiems intere-
sams apginti, tuo neturėtų būti pikt-
naudžiaujama. Lietuva vetuodama
blogai padarytų. Nesu tikras, ar tai
būtų tinkamiausia priemonė”, – sakė
politologas.

ES šalių narių pozicijos išsiskyrė
jau vertinant Rusijos ir Gruzijos ka-
rinį konfliktą bei sprendžiant dėl ga-
limų sankcijų Rusijai.

Vakarų Europos šalys pasisakė
už švelnesnę Sąjungos poziciją ir
būtinybę išlaikyti gerus santykius su
Maskva. Tuo metu pokomunistinės
šalys ragino ES laikytis griežtos lini-
jos.

Po ilgų derybų galiausiai pasiek-
tas susitarimas stabdyti liepą pradė-
tas derybas su Rusija dėl naujos part-
nerystės sutarties, kol Rusija neįvyk-
dys visų taikos susitarimo sąlygų.

Pagal taikos susitarimą, pasiektą
po rugpjūčio mėnesio Rusijos ir
Gruzijos karinio konflikto, Rusija
turėjo išvesti savo pajėgas iš aplink
Pietų Osetiją ir Abchaziją esančių
buferinių zonų, o nepriklausomybę
paskelbusiuose separatistiniuose re-
gionuose karių skaičių sumažinti iki
buvusio prieš prasidedant konfliktui.

„Pagal mūsų turimą informaciją,
karių skaičius Pietų Osetijoje tik dar
labiau padidėjo”, – teigė Lietuvos
pareigūnas.

„Iki tol, kol rusų kariai neatsi-
trauks ir į separatistinius regionus
nebus įleisti ES stebėtojai, apie jokius
derybų atnaujinimus nebus kalba-
ma”, – teigė jis.

LRT.lt

Ar sodinsime Obama
ant sosto?

ALEKSAS VITKUS

Nors Amerikos prezidento rinkimai įvyks jau mažiau nei už sa-
vaitės, ir todėl dar nežinome, kas iš dviejų pagrindinių kandidatų
sausio mėnesį užims Baltuosius rūmus, daugeliui amerikiečių su-

sidaro įspūdis, kad rinkimų rezultatas žiniasklaidos jau yra nuspręstas.
Obama randa laiko skristi į Hawaii, McCain beveik nuleido rankas, o į kan-
didatus viceprezidento vietai užimti jau iš viso nebekreipiama daug dėmesio.

Pats įtakingiausias Čikagos dienraštis „Chicago Tribune” savo spalio
18 d. laidoje nustebino skaitytojus trumpu straipsniuku juos perspėda-
mas, kad jau kitą dieną, spalio 19 d., sekmadienį, laikraščio redaktorių ta-
ryba paskelbs jų pasisakymo už Obama tekstą, kuriame būsią išdėstytos
tokio sprendimo priežastys.

Toks stebinantis istorinis šio laikraščio posūkis į kairę ir nusigręži-
mas nuo respublikonų partijos nustebino tūkstančius jo skaitytojų. Juk
tai tas pats laikraštis, kuris prieš pusantro šimto metų labai reikšmingai
prisidėjo prie respublikonų partijos atsiradimo ir plėtros, o dabar pirmą
kartą savo istorijoje JAV prezidentu siūlo demokratų kandidatą. Tuojau
pasirodė reakcija į tokį netikėtą vedamąjį. Vieni jį gyrė, kiti – peikė. Gerai,
kad laikraščio redakcija bent nepabijojo prisipažinti, kad dauguma skaity-
tojų pasisakymų buvo prieš vedamąjį.

Kodėl įvyko toks stulbinantis „Chicago Tribune” redakcinio kolekty-
vo posūkis? Gal iki šiol geriausiai tai išnagrinėjo ir išaiškino „Chicago
Tribune” bendradarbis, žinomas Čikagos apylinkių žurnalistas ir konsul-
tantas Dennis Byrne. Jis to laikraščio spalio 21 d. straipsnyje „The Aura
of Mr. Smooth” išdėsto, kodėl amerikiečiai atrodo yra jau pasiruošę prezi-
dentu išrinkti žmogų, kuris kažkaip vien savo iškalba ir neribotu pasiti-
kėjimu savimi sugebėjo juos paveikti vadovautis jausmais, o ne šaltu logiš-
ku protavimu.

Byrne savo straipsnyje rašo, kad norint paaiškinti, kodėl Obama gali
tapti naujuoju Amerikos prezidentu, užtenka vieno žodžio. Jo nuomone,
tas žodis yra „aura”, kuris tiksliausiai mums ir apibūdina demokratinį
kandidatą. Graikų mitologijoje aura yra deivės Artemidės draugė, Dzeuso
paversta šaltiniu, kitaip dar suprantama kaip oro pokytis ar naujo vėjo
dvelkimas. Todėl amerikiečiai, suvilioti to pokyčio ar „change” šūkio, ir
nori tikėti, kad tik Obama išspręs visas jų sudėtingas problemas.

Taip susidariusi labai iškalbingo Obama aura, kurią mes lietuviškai
kartais vadiname ir aureole, Byrne nuomone, jau paveikė milijonus ame-
rikiečių. Demokratui Obama užtenka pažadėti „change”, ir prez. Bush
valdžia nepatenkinti amerikiečiai tikės sulauksią geresnių laikų. Obama
aura atsvers ir jo nepatyrimą, jo liberalias pažiūras, jo neaiškius religi-
nius, politinius ir finansinius draugus ir net jo pirmykštį melą, kad jis pa-
sitenkins valstybiniu rinkimų finansavimu, taip mažinant rinkimų kam-
panijos reklamos įtaką. Nors Byrne savo straipsnyje to ir nemini, bet aš
prisimenu Mussolini, Hitlerio ir Stalino laikus, kai tie gražbyliai tautų
vadovai savo pažadais mokėjo suvedžioti milijonus savų tautiečių ir juos
paveikti eiti su jų vadais, nepaisant, ką jie beveiktų.

Milijonai amerikiečių džiaugsis Obama pergale, sako Byrne, tikėda-
miesi biržos atsigavimo, ekonomikos pakilimo, namų verslo atgaivos ir t.
t. Bet Byrne perspėja, kad ateis laikas, kai reikės valstybę tvarkyti, ir
Obama aureolė ištirps, kaip ištirpsta ankstyvo vasaros ryto migla prieš
pakylant saulei. Ar nepasirodys tada tikrieji Obama polinkiai į didesnį
valstybės kišimąsi į privatų tavo gyvenimą, aukštesnius mokesčius, „tik-
slingesnį” turto piliečiams padalinimą ir t. t.? Tada ir Obama supras, kad
norint duoti vargšui centą, valstybei reikia tą centą iš ko nors atimti.

Vienas nusivylusių „Chicago Tribune” skaitytojų taip byloja: „Nieka-
da netikėjau, kad mano laikraštis rems Obama, kuris mus nuves į socia-
lizmą, kuriame turtas bus paskirstytas pagal marksizmo principus, o Jung-
tinės Amerikos Valstijos vietoj žlugusios USSR taps žinomos kaip USSA.”

Jei amerikiečiai, pamiršę nesutarimus dėl Irako ar terorizmo pavo-
jaus, staiga labiausiai susirūpino ekonomine krašto padėtimi, tai JAV lie-
tuviai vis neužmiršta lietuviškų reikalų. Bet, užuot gausiai balsavę ir po
to rimtai diskutavę apie pirmojo Lietuvos Seimo rinkimų turo rezultatus,
jie įnirtingai agituoja už jų pasirinktus Amerikos kandidatus į prezidentus.

Spalio 16 d. „Drauge” išspausdintas šešių lietuviškoje veikloje gerai
žinomų asmenų pasirašytas skelbimas (spėju, kad apmokamas) kviečia
lietuvius sekti Rusijos žinovo Zbigniev Brzezinski pavyzdžiu ir balsuoti už
Barack Obama. Ar jis yra tinkamiausias būti JAV prezidentu, pasirašiu-
sieji neaiškina, bet tik tvirtina, kad svarbu, kas geriau supranta Lietuvai
iš Rusijos kylančią grėsmę.

Neatsilieka ir „Amerikos lietuvis”. To savaitraščio spalio 18 d. laidoje
žinomas Amerikos lietuvių respublikonų veikėjas Jonas Urbonas ilgame
straipsnyje kviečia Amerikos lietuvius balsuoti už senatorių John McCain
ir gubernatorę Sarah Palin. „Kodėl?” – klausia Urbonas, ir čia pat pats
atsako: „Sarah Palin šaknys Lietuvoje. Jos senelis kilęs iš Lietuvos –
Vilkaviškio.” Toliau jis dar primena, kad McCain yra ne tik lankęsis Lie-
tuvoje, bet yra ir LR prezidento apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lie-
tuvai”. Straipsnio pabaigoje autorius gana įtikinamai pamini ir kai kurias
McCain ir Palin politikos pozicijas. Ragindamas lietuvius būti politiškai
aktyviais, Urbonas su entuziazmu tvirtina, kad pagal mūsų (lietuvių)
skaičių mes galėtume turėtų porą ar net trejetą JAV senatorių. Tik reikia
veikti. Baigdamas savo straipsnį autorius skaitytojus ragina gerai pagal-
voti, už ką balsuoti, ir su tuo, manau, mes visi turėtume sutikti.

Pabėgėlių stovykla Gruzijoje.
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Plaukai – dovana 

sergantiems vėžiu
Viltė plaukus augino beveik visą

savo 11 metų gyvenimą. Didžiavosi
jais, pynė įvairiausias kasas, darė šu -
kuosenas. Willow Springs, IL,  mo-
kykloje, kurioje Viltė mokosi, to kio
ilgio plaukus turėjo ji vienintelė, to-
dėl visuomet būdavo pastebėta ir
pagirta. Tačiau praėjusią vasarą grį -
žusi iš Dainavos ateitininkų stovyk-
los pareiškė, kad plaukus turinti nu -
sikirpti, nes jų daug labiau reikia vė -
žiu sergančioms mergaitėms. Pasiro -
do, kad stovykloje iš bendraamžių su -
žinojo apie organizaciją ,,Locks of
Love” (Meilės sruogos), kuri surenka
dešimties colių bei ilgesnius plaukus
ir iš jų gamina perukus. Paaiškėjo,
kad iš natūralių plaukų pagaminti
pe  rukai yra daug geresni, nei iš sinte-
tinių. O jei dar pagalvosime, kad tie
šilti jausmai – meilė, rūpestis, užuo-
jauta, noras padėti – gal būt nemato-
momis bangomis persiduoda ser-
gantiems… 

Dar mėginau atkalbėti, bandyti
įtikinti, kad jai pačiai kasos reikalin-
gos, ypač šokant tautinius šokius, o ir
neataugs jie  taip greitai, tačiau Viltė
laikėsi savo – reikia nors taip padėti
ligos kamuojamiems vai kams, ypač
mergaitėms, nes jos juk visuomet no -
ri gražiai atrodyti. 

Viltė internete susirado  ,,Locks
of Love” organizacijos tinklalapį,
užpil dė anketą... o neseniai paštu jau
atkeliavo ir padėka iš šios, Floridoje
įsi kūrusios organizacijos. Prezidentė
Ma donna Coffman organizacijos di -
rektorių tarybos bei sergančių vaikų
vardu asmeniškai dėkoja kiekvienam,
atsiuntusiam dovaną – savo plaukus.
Perukai dovanojami ,,alopecia area-
ta” – reta ir nepagydoma autoimu-
nine liga – sergantiems ir nuo vėžio

besigydantiems vaikams bei patyru-
siems įvairių traumų, tokių kaip
nudegimai. Padėkos laiškelyje orga-
nizacijos vadovė teigia, kad gražūs
plaukai yra puiki dovana ir grąžina
šypseną dau geliui sergančiųjų vai-
kučių veidų.

Taigi plaukai buvo nukirpti tik -
rai ne veltui. Nors tai ir maža pagal-
ba, tačiau tikrai iš širdies. Iš vienos
mažo vaiko širdies į kitą, likimo la -
biau nuskriausto vaiko širdį. 

Norin tieji padovanoti savo plau -
kus ,,Locks of Love” organizacijai in -
formacijos ga li surasti internete ad -
resu:  www.lockoflove.org

Viltės mama

Viltė, padovanojusi savo plaukus
sergantiems vaikams.

LLietuvių tauta nuo seniausių laikų
tikėjo pomirtiniu gyvenimu. Vėles

labai gerbė, todėl sugalvojo joms šventę.
Yra išlikusių rašytinių šaltinių iš XIV –
XV a., jog lietuviai rudenį (manoma, kad
spalio pabaigoje ar lapkričio mėn. pradžio-
je) švęsdavę didelę savo šventę, kurioje
ypatingai buvo atsimenami mirusieji.

Vėlinės eina po Visų Šventųjų dienos
(lapkričio mėn. 1 d.), kuri Lietuvoje buvo
gana nublukusi prieš Vėlinių papročius ir
tradicijas. Kitados kapinėse žmonės rink-
davosi atsinešę valgių ir puotaudavo ke-
letą dienų. Aukodavo aukas dievams, ypač
Perkūnui, kad šis pastiprintų mirusiųjų
vėles. Mirusiųjų tėvų, protėvių, giminių
vėlėms būdavo iškūrenama pirtis, kelia-
mos vaišės. Pirmiausia vėlės būdavo kvie-
čiamos nusiprausti, paskui – į vaišes.
Vėlių laukė stalas, nukrautas valgiais, gėrimais. Po to valgius ir gėrimus
žmonės nunešdavo į kapines, gėrimus išliedavo ant kapų, o valgius palikdavo.
Vėlės būdavo laukiamos visuose namuose. Vėlinių išvakarėse joms būdavo
paliekama vandens ir rankšluostis, laisva vieta prie stalo, neretai net atvertos
durys ir langai, kad vėlėms būtų lengviau patekti į namus. Siekiant joms
netrukdyti, šį vakarą buvo vengiama be reikalo vaikščioti. Buvo laikomasi

rimties bei ramybės, draudžiama linksmin-
tis.

Žmonės manė, kad Vėlinių vakarą gali-
ma atrasti senuosius kapus, išbarstytus po
visus laukus, miškus, piliakalnius, jeigu
atsiranda drąsuolis, kuris nebijotų jų ieš-
koti. Tose vietose, kur kada nors buvo pa-
laidotas miręs žmogus, Vėlinių naktį žybsi
mažytės švieselės. Būdingas lietuvių Vėli-
nių papročių bruožas – „klajojančių vė-
lelių”, nesava mirtimi mirusiųjų, niekieno
neprisimenamų pagerbimas. Buvo tikima,
kad tokios vėlės, pvz., mirusių ne krikštytų
kūdikių, per Vėlines klaidžiojančios po lan-
gais, prašydamos maldų.

Vėlinių dieną prisimenami šeimos mi-
rusieji, aplankomi ir sutvarkomi jų kapai.
Žvakių liepsnelės sušildo protėvių kapus.
Tad ir mes bent vieną žvakelę neužmirš-
kime uždegti ant užžėlusio, apleisto kapo.

Redaktorė

Mūsų kalendoriusMūsų kalendorius

SIMONAS DAUKANTAS
(Gimė 1793 m. spalio 26 d. Kalviuose, Skuodo raj., mirė 1864 m. gruodžio 6 d. Papilėje, Akmenės raj.)

Spalio 26 d. sukako 215 metų kai
gimė Lietuvos istorikas, rašytojas ir
švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio
atgimimo ideologų Simonas Daukan -
tas.

Jaunasis Simonas iš prigimties
buvo žingeidus, tad, baigęs Kretingos
pradinę ir Že mai  čių Kalvarijos 4
klasių mokyklą, nusprendė studijuoti
Vilniaus universitete. Nebuvo Simo -
no šeima turtinga, tad jaunuolis pės -
čiomis patraukė į Lietuvos sostinę.
1825 metais, gavęs Vilniaus univer-
siteto teisių magistro diplomą, išvyko
į Rygą, kur tarnavo Rygos generalgu-
bernatoriaus kanceliarijoje.

S. Daukantas buvo apsisprendęs,
jog užaugęs pasiaukos mokslui, savo
tautai ir jos istorijos paslaptims, savo
tautos kultūros tyrinėjimams ir vi -
suomenės švietimui. Žinodamas, jog
jo užsibrėžtas tikslas vertas didelės
au kos, atsisakė asmeninio gyvenimo
ir liko nesukūręs šeimos. Svarbiausiu
savo uždaviniu jis laikė lietuvių tau-
tos istorijos šaltinių paiešką, juos
tyrinėjo ir rašė knygas savo tautai, ją

švietė ir kėlė jos savigarbą, savo ver -
tės suvokimą. Tai buvo tikrai tita niš -
kas darbas tais lietuvių tautos pries-
paudos metais, kai buvo niekinamas,
že minamas lietuviškumas. Simonas
stengėsi šviesti savo tautą ir ginti
nuo kitų, gausesnių ir galingesnių
tautų įtakos.

Nuo 1835 m. – Senato valdinin -
kas Sankt Peterburge, didesnę tarny-
bos dalį dirbęs už ,,Lietuvos Metriką”
atsakingame Senato padalinyje. S.
Daukanto ir jo bendražygių pastan-
gomis iš carinės valdžios 1841 m.
gau tas leidimas steigti parapijines
lie tuviškas mokyklas Lietuvoje. Šis
leidimas legalizavo jau veikiančias
mo kyklas ir leido plėsti jų tinklą, kas
labai prisidėjo prie lietuvių kalbos iš -
laikymo ir plėtojimo.

S. Daukantas pirmasis parašė
Lie tuvos istoriją lietuviškai. Jo dar-
bai iš Lietuvos istorijos: ,,Darbai se -
nųjų lietuvių ir žemaičių” (1822 m.);
,,Is torija žemaitiška” (1838 m.); ,,Bū -
das senovės lietuvių, kalnėnų ir že -
maičių” (1845 m.) ir ,,Pasakojimas

apie veikalus lietuvių tautos senovė-
je” (1850 m.). Gerai žinomi ir jo
sudaryti tautosakos rinkiniai bei
vadovėliai ir žo dynai.

Jeigu būsite Lietuvoje ir keliau -
site po Žemaitiją užsukite į mu ziejų,
veikiantį šalia Papilės (Akmenės raj.)
baž ny čios stovinčioje tradi cinėje že -

mai tiš koje troboje, buvusioje Papilės
al ta ri joje. Čia paskutiniuosius savo
gy  ve nimo metus praleido ra šytojas,
švie tė jas ir istorikas Simonas Dau -
kantas.

Simono Daukanto muziejų 1986
m. įsteigė Akmenės rajono savivaldy-
bė. Muzie juje apie 300  eksponatų.
Čia lankytojams pateikiami Lietuvos
dailininkų muziejui padovanoti pa -
veikslai Simono Daukanto kūrinių
motyvais, įvairi dokumentinė me -
džia ga, žymių žmonių prisiminimai ir
kt., pasakojantys apie šį iškilų že -
maitį. Apsilankiusieji susipažįsta su
S. Daukanto gyvenimo keliu, jo is -
toriniais ir kalbiniais darbais bei kitų
autorių kūriniais apie šį istoriką, ra -
šytoją, švietėją.

Papilėje kiekvieno dėmesį pa -
traukia ir miestelio centre esantis pa -
minklas Simonui Daukantui (skulp-
torius V. Grybas), pastatytas už Lie -
tuvos mokytojų surinktus pinigus.

Pagal lietuvišką spaudą paruošė                   
Laima Apanavičienė

Simonas Daukantas

VėlinėsVėlinės
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��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

2008 m. rugsėjo 19 d. „Drauge”
laiškų skyriuje, Antanas Klimas,
rašydamas apie amerikiečių aptuki -
mą ir nutukimą, Amerikai pranašau-
ja nepavydėtinas dienas („Liūdna
JAV ateitis”) ir kartu džiaugiasi, kad,
„apytikrėmis žiniomis” Lietuva yra
net 22 kartus sveikesnė už JAV. Ar
šios, atrodo neginčytinos, išvados tik-
sliai atspindi lietuvių sveikatingumo
tikrovę, sunku pasakyti. Tačiau tokį
palyginimą darant reikėtų neuž-
miršti nepaprastai didelio lietuvių
alkoholizmo ir savižudybių procento
ir, Lietuvos daktarų nuomone, labai
didelio skaičiaus karinei tarnybei

netinkančių šauktinių – jaunų vyrų,
kurie turėtų būti pačioje jauno žmo-
gaus sveikatos viršūnėje. Šios „ydos”
ne tik „veda prie visokių ligų”, bet
kartu yra ir tų ligų padariniai. O kas
dėl nutu kimo, tai būtina turėti ome-
ny, kad juo greičiau Lietuva „suva-
karės”, tuo greičiau ji „sustorės”, ir
kuo daugiau bus patogių mygtukų,
tuo daugiau bus apvalių pilvukų.
Todėl džiūgauti dėl Lietuvos „sveika-
tingumo” gal dar būtų kiek per anks-
ti.

Nuoširdžiai,
Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

DÑIÙGAUTI DÈL LIETUVOS 
,,SVEIKATINGUMO” DAR PER ANKSTI

Gana keistai skamba tas žodis. Š.
m. spalio 17  d. ,,Drauge” Romualdas
Kriaučiūnas parašė vedamąjį, kurį
pavadino ,,Skaičiai, sukaktys ir nu-
merologija”. Kadangi jis tame straip-
snyje rašė apie skaičius ir Šventame
Rašte, tai aš noriu dar šiek tiek pra-
tęsti temą arba pridėti. 

Pirmiausia keletas klausimų:
Koks yra trumpiausias skyrius

(chapter) Šv. Rašte? Atsakymas:
Psalmė 117.

Koks yra ilgiausias skyrius (chap-
ter)  Šv. Rašte?  Atsakymas: Psalmė 119.

Koks skyrius yra pačiame Šv.
Rašto centre? Atsakymas: 118 Psalmė.

Faktas: Prieš 118 psalmę yra 594
skyriai.

Faktas: Po 118-tos psalmės irgi
seka 594 skyriai.

Dabar sudėkime tuos du skaičius
ir gausime 1,188.

Kokia eilutė yra pačiame Šv.
Rašto centre?  Atsakymas:  118 psal-
mės 8-ta eilutė. Ar ši eilutė pasako ką
nors apie Dievo planą, Jo valią mūsų
gyvenimui? 

Kitą kartą, kai kas nors paklaus,
kad nežino, kokia yra Dievo valia, ir
sakys, kad jie norėtų ją vykdyti,
pasiųskite juos į Jo Žodžio centrą:
Psalmė 118, 8-ta eilutė: ,,Geriau ieš-
koti pagalbos pas Viešpatį, negu pa-
sitikėti žmonėmis.”

Vincas Kolyčius
Toronto, Kanada

NUMEROLOGIJA

Atrodo, kad  KDVK įgaliotiniui
nepatiko, kad ,,Draugas” atskleidė jo
tikrąją pavardę (,,Draugas”, laiškų
skyrius, 2008 m. spalio 17 d.). Neži-
nau, kodėl gerb. Donatas Januta
galvoja, kad sulietuvinti pavardę yra
neigiama charakterio savybė. Lietu-
vai tapus nepriklausoma, daug lietu-
vių keitė okupantų sudarkytas pavar-
des. Aš patenkintas, kad tarp jų buvo
ir mano senelis. Argi Viskanta ne-
skamba daug maloniau nei Viskacka.

Poetas Visvydas yra žymus kul-
tūrininkas ne tik Los Angeles, bet
visoje Amerikoje. Gyvenimas be jo
būtų ne toks įdomus. Tiesa, jis mėgs-
ta šmaikščiai pasijuokti iš kai kurių

mūsų papročių, bet tai daro be as-
meniškų užgauliojimų.

Redakcija keistokai elgiasi. Pir-
miausia išspausdina straipsnį pasi-
rašytą slapyvardžiu, o vėliau skelbia
laišką, kur slapyvardis yra atsklei-
džiamas. Aš manau, kad slapyvar-
džiai, įskaitant ir autorių, kurie yra
stambūs ,,Draugo” finansiniai rėmė-
jai, neturėtų būti naudojami.

Baigiant norėčiau pagirti D. Ja-
nutą, kad jis rašo humoristinius
straipsnius. Lietuviams ir ,,Draugui”
labai trūksta humoro.

Zigmas Viskanta (Viskacka)
Los Angeles, CA

SLAPUKO KOMENTARAS

Ritonės Rudaitienės straipsnio
,,Čilės fiorduose ir Patagonijos tyr-
laukiuose” paskutinėje atkarpoje
(,,Draugas”, 2008 m. spalio 25 d.) po
paskutine nuotrauka parašytos ne

tos pavardės. Turėtų būti: (iš d.): I.
Draugelienė, R. Rimkus, G. Rimkie-
nė, L. Tirvienė, A. Tirva, J. Peckienė,
A. Draugelis, Š. Peckus, R. Rudai-
tienė ir T. Rudaitis.

KLAIDOS IŠTAISYMAS

Įkarštis po Šaltojo karo: politiniai
keliai tarptautinėje erdvėje

ALGIMANTAS EIMANTAS

Rusijoje mažai kas pasikeitė po
Sovietų Sąjungos žlugimo. Po keletą
metų trukusių demokratinių bandy-
mų, Sovietija buvo atgaivinta, nors ir
kitokiu vardu, ir vėl įsitvirtino Krem-
liaus bokštuose, toliau sekdama ko-
munistinio totalitarizmo pėdomis.

Dabartinė Rusijos valdžia garsėja
aktyviais antidemokratiniais išpuo-
liais ir deklaracijomis. Karo mūšiai
Gruzijoje, pagalba priešingai Vaka-
rams nusiteikusiam Iranui ir jo ap-
ginklavimas (net raketomis), nors ši
šalis tebeslapsto atominės ginkluotės
pasirengimo planus, bei karinių
veiksmų su Venesuela planavimas
netolimoje ateityje, ne tik prieštarau-
ja demokratiniams principams, bet ir
gresia kraštų saugumui. Taip laužo-
ma viso teisėto pasaulio teisė.

Subyrėjus Sovietų Sąjungai tikė-
tasi, kad Rusija ir jos žmonės godžiai
apglėbs visus laisvės dėsnius ir juos
įgyvendins. Manyta, kad naujoji
taikos epocha suvešės, tarpininkavi-
mas klestės, o tarptautinis bendra -
darbiavimas tobulės, ypač tarp Rusi -
jos, NATO, Europos Sąjungos, Jung -
tinių Amerikos Valstijų ir Kinijos.

Kada Rusijoje buvo nusikratyta
valstybinių ekonomikos pančių, žy-
miai pakilo visuotinis pragyvenimo
lygis. Toji transformacija paragino
piliečius ir užsienio investitorius su-
sidomėti ir išnaudoti Rusijos žemės
turtus, ypatingą dėmesį kreipiant į
biologinį kurą. Staiga Rusijos preky-
ba užvirė, krašto iždas pasipildė. Ru-
sai pamatė, kad tokie ryšiai su Va-
karais atgaivina, atstato ir praturtina
kraštą. Rusija pasijuto autoritetin-
gesnė ir galingesnė, net pradėjo dik-
tuoti prekybines sąlygas verslinin-
kams ir kompanijoms. Bet ir valsty-
binė kontrolė pakėlė galvą.

Šaliai sėkmingai vystantis eko-
nomiškai,  Ru sija sėdo deryboms su
JAV, Kinija ir Europos šalimis, sie-
kiant sumažinti įtampą ir plėtoti tar-
pusavio santy kius. Gerėjanti finan-
sinė padėtis suviliojo ir sugundė Ru-
siją nukreipti savo politinę veiklą
buvusios Sovietų Sąjungos diktatūros

linkme. Netrukus laisvasis pasaulis
patyrė jos karinių pajėgų, dėl kurių
kilo dar aršesnis politinis spaudimas,
grėsmę.

Įsiveržimas į Gruziją parodė Ru -
sijos ketinimus ir savanaudišką bei
amoralų pasaulinės teisės traktavi -
mą. Rusijos spaudimas Ukrainai pri-
pažinti nepriklausomomis Pietų Ose-
tiją ir Abchaziją peržengė ne tik tei-
sines, bet ir moralines taisykles, nes
oficia liai abi teritorijos buvo ir tebėra
Gruzijos provincijos.

Visi vykstantys pasitarimai ir
pokalbiai buvo sustabdyti Rusijai taip
akiplėšiškai pasielgus. Nutarta, kad
okupacinės sąlygos Gruzijoje turi
būti nutrauktos pagal pasirašytas
rezoliucijas, Rusi jos priimtas. Tačiau
Rusija simuliuoja ir atvirai nekreipia
dėmesio į bet kokį ją varžantį nu-
rodymą ar įvykį. Ginčo modus ope-
randi užkliuvo, galutinis sprendimas
kol kas nėra įmanomas.

Rusijos spaudimas yra jaučiamas
ir Lenkijoje, Čekijoje ir net Lietuvoje.
Šios šalys jaučiasi gana nesaugiai dėl
pagrįstų nesantūrių Rusijos protestų
ir grasinimų šioms šalims, jei jos su-
tiks savo teritorijose įkurdinti rake-
tinės gynybos skydus. Sunku supras-
ti tokią  Rusijos laikyseną – nejaugi
dabartinėmis sąlygomis tos, palyginti
mažos valstybės kelia pavojų milži-
nės Rusijos egzistencijai? O gal Ru-
sija tikisi JAV ginkluoto įsikišimo?

Toks naivus samprotavimas yra
tikrai nerealus, nes Amerikos akty-
vumas Irake ir Afganistane bei jos vi-
daus ekonominė ir finansinė krizė
bylotų vien tik apie diplomatinį jos
įsikišimą sprendžiant šį nesutarimą.
Karinis rungtyniavimas su Rusija
pavojingai, gal net nesąmoningai, tai
byloja.

Pažvelgus į Rusijos elgesį pasau-
liniu mastu, matome, jog ji iššvaistė
visas galimybes taikiam gyvavimui
ne tik sau, bet ir visai planetai. Kaip
gi demokratijos, ypač JAV, nesiprie-
šins kariniams veiksmams, vykstan-
tiems pačios Amerikos panosėje?
Atsimintina, kad Sovietų  Sąjungos ir
Kubos politinė intriga praeityje bai-
gėsi taikiai – Rusijos raketų kelione iš
Havanos atgal namo į Maskvą. Visa
tai atlikta be karinių veiksmų, nesi-
griebiant barbariškų žingsnių, Rusi-
jos surengtų Gruzijoje. Tad ir čia rei-
kia laukti iš JAV pana šaus žingsnio
Rusijos ir Venesuelos bičiulystei pa-
baigti.

Rusija privalo išklampoti iš para-
nojos ir valstybinio egoizmo raisto.
Jai būtina suprasti ir įsitikinti, kad
tarptautinis bendradarbiavimas bei
taikus visuomeninis sugyvenimas
nokina ateitį visam pasauliui.

Rusija turi suprasti ir
įsitikinti, kad tarptautinis
bendradarbiavimas bei
taikus visuomeninis sugy-
venimas nokina ateitį vi-
sam pasauliui.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.,

išskyrus savaitgalius, klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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Keisis Katalikû� Bažnyçios
šv. Mišiû� pabaiga

Vilnius, spalio 28 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos krepšinio fe-
deracijos (LKF) prezidentas Valdas
Garastas viešai atgailauja dėl savo ra-

sistinių komentarų spaudoje ir tvir-
tina, kad juodaodžius įžeidžiantys žo-
džiai jam išsprūdo dėl įtampos ir susi-
rūpinimo „Žalgirio” likimu.

LKF vadovas V. Garastas duoda-
mas interviu „Kauno dienai” kelis kar-
tus paminėjo, kad Kauno „Žalgiris”
neugdo krepšininkų ir nepagarbiai at-
siliepė apie juodaodžius žaidėjus.

Išplatintame atsiprašyme LKF
prezidentas tvirtina, kad nenorėjo
įžeisti kitos rasės žmonių. „Kalbėda-
mas apie Kauno ‘Žalgirio’ žaidėjus
užsieniečius ir komentuodamas jų,
mano manymu, prastą požiūrį į dar-
bą ir treniravimąsi, jokiu būdu nesie-
kiau išreikšti neigiamo ar niekinan-
čio požiūrio į šių asmenų rasę, tauty-
bę ar odos spalvą. Nuoširdžiai gai-
liuosi, kad mano išsakytos mintys ga-
lėjo būti suprastos būtent taip”, – tei-
sinasi V. Garastas.

Dolerio vertè – didžiausia per
pastaruosius dvejus metus

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA) –
Nueinanti socialdemokratų vadovau-
jama Vyriausybė Seimui pristatė
2009 m. valstybės biudžeto projektą,
kurio deficitas siekia daugiau nei 2,6
mlrd. litų. Iš viso į valstybės biudžetą
planuojama surinkti 20,259 mlrd.
litų, o kartu su Europos Sąjungos
(ES) ir kita tarptautine finansine pa-
rama, sieksiančia 5,274 mlrd. litų,
gauti beveik 25,533 mlrd. pajamų.

Pagal Vyriausybės patvirtintą
projektą, kitąmet į nacionalinį biu-
džetą, kuris apima valstybės ir savi-
valdybių biudžetus, kartu su ES lėšo-
mis turėtų įplaukti 30,199 mlrd. litų, o
išlaidos sieks 32,834 mlrd. litų.

Kadenciją baigiančiam Seimui
biudžeto ir su juo susijusių įstatymų
projektus pateikęs finansų ministras
Rimantas Šadžius aiškino, kad tai –
,,pradinis atspirties taškas” svarstyti
biudžetą ir atitinkamų įstatymų pa-
keitimus bei siūlė ieškoti politinio su-
tarimo. Anot jo, minėti projektai tarsi
pereina iš vienos kadencijos į kitą.
Ministras tikino, kad biudžetas su-

darytas remiantis makroekonominė-
mis prielaidomis, kitąmet numatant
nedidelį 1,5 proc. šalies bendrojo vi-
daus produkto (BVP) augimą, nors
anksčiau Finansų ministerija numatė
4,5 proc. BVP augimą, taip pat mažė-
siančią infliaciją, kuri gali smuktelėti
iki 5,4 proc.

R. Šadžiaus nuomone, kitąmet
pelno mokesčio ir akcizų bus surink-
ta daugiau, o PVM surinkimas bus
mažesnis, nes ir šiemet šio mokesčio
bus gauta mažiau nei planuota.

Tuo tarpu kritikuojantys Seimo
nariai atkreipė dėmesį, kad biudžeto
kontroliniai skaičiai gali būti perne-
lyg optimistiniai, nes dar nežinia, ko-
kia laukia ekonominė ,,duobė”, tad
galbūt geriau žiūrėti į pesimistinį va-
riantą. Parlamentaras Kęstutis Gla-
veckas sakė, jog biudžeto projektai –
tai nueinančios Vyriausybės samprota-
vimai, kaip tvarkytis būsimai valdžiai.

Centro dešiniųjų valdančiąją ko-
aliciją sudarysiančios partijos biudže-
to projektą žada keisti iš esmės ir ap-
karpyti kai kurias išlaidas.

V. Garastas. 

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

V. Garastas atgailauja dèl
rasistiniû� pareiškimû�

Vilnius, spalio 29 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus paprašė
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų (TS-LKD) vadovo And-
riaus Kubiliaus imtis sudaryti naują
Vyriausybę. 

Šalies vadovo įsitikinimu, nauja-
sis Ministrų kabinetas turėtų būti
ryžtingas ir nebijoti imtis nepopulia-
rių, bet labai reikalingų sprendimų, o
vienas iš pirmųjų darbų turi būti kitų
metų biudžeto projekto peržiūra.

Prezidentas svarbiausiais dar-
bais įvardijo energetinius projektus,
elektros jungčių tiesimo spartinimą,
esminę sveikatos apsaugos pertvar-
ką, mokslo ir studijų bei teismų siste-
mų pertvarkas.

Daugiausia balsų Seimo rinki-
muose iškovojusios TS-LKD vadovas
teigė, kad jis ir prezidentas ,,labai pa-
našiai mato” šiandienos padėtį ir iš-
šūkius, laukiančius būsimos valdžios
ir Lietuvos visuomenės. ,,Panašiai

matome ir tuos problemų sprendimo
būdus, kurie yra būtini ir neišvengia-
mi”, – sakė A. Kubilius. 

Anot politiko, nedelsiant bus pa-
rengtas krizės prevencijos planas, o
tai susiję ir su kitų metų biudžeto
peržiūra. A. Kubilius netiesiogiai pat-
virtino, kad jo vadovaujama partija
siūlys ministrus į Finansų, Ūkio,
Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ir
Žemės ūkio ministerijas. Tačiau kon-
servatorių vadovas tvirtino, jog apie
konkrečius būsimus ministrus kalbė-
ta nebuvo.

Naują valdančiąją daugumą TS-
LKD sudarys kartu su Tautos prisi-
kėlimo partija, Liberalų sąjūdžiu bei
Liberalų ir centro sąjunga. Šių parti-
jų nariai dėl vietų Vyriausybėje derasi
ir visi kartu, ir tarp atskirų partijų.
Kol kas daugiausia derybininkų gin-
čų keliantis klausimas – kuriai parti-
jai turėtų priklausyti Seimo pirmi-
ninko vieta.

Vilnius, spalio 29 d. (Bernardi-
nai.lt) – Toks brangus kaip šiandien
JAV doleris Lietuvoje paskutinį kartą
buvo daugiau kaip prieš dvejus me-
tus. Gera žinia aplankė santaupų do-
leriais turėtojus, pabudo ir smulkūs
investuotojai. Specialistai teigia, kad
sujudimas valiutų keityklose Lietu-
voje su Lenkijoje kilusia eurų ir dole-
rių paklausa nieko bendra neturi.

Galimybė laikyti pinigus užsienio
valiuta kojinėje, po čiužiniu ar seno
palto vidinėje kišenėje žinoma nuo tų
laikų, kai taupyti pinigus ne valsty-
bine valiuta buvo saugu ir patikima.
Pilnos kojinės JAV dolerių, kurių vie-
nas kainavo net 4 litus, šalyje buvo
prigrūstos iki 2001 m. Vėliau, po tero-
ro įvykių JAV, stabiliausia pasaulio
valiuta laikyto dolerio vertė pradėjo
tirpti.

AB ,,Parex” banko Vilniaus filia-
lo Stoties aptarnavimo skyriaus dar-
buotojai neslėpė, jog nuo savaitgalio
pradžios jaučiamas didesnis nei įp-
rasta susidomėjimas JAV doleriais.
Nors didesnės eilės nenusidriekia, ta-
čiau pripažįstama, kad prekybos JAV
doleriais apyvarta yra netikėtai išau-
gusi. Pastaruoju metu po truputį
brangęs JAV doleris per paskutinį
mėnesį neįprastai greitai ,,užsiaugi-
no” papildomą 50 centų svorį arba –
pabrango 20 proc.

Šios valiutų keityklos darbuoto-

jai pažymėjo, kad dabar ši valiuta yra
populiariausia prekė – jos perkama
daugiau nei parduodama. Kol kas,
kaip teigė keityklos darbuotojai, šios
valiutos trūkumo nepatiria: atsiran-
da ir parduodančiųjų JAV dolerius
dabartiniu kursu. 

Valiutų keityklos darbuotojai
savo klientus skirsto į kelias grupes.
Neabejotina, kad valiutų keityklos
slenkstį mina vadinamieji spekulian-
tai, arba specialistų gražiau vadinami
,,smulkieji investuotojai”, kurie va-
liutą perka žemesne kaina, o kursui
pakilus – atneša ją parduoti. Kiti do-
lerius naudoja kaip pagrindinę valiu-
tą atsiskaitydami, tad jiems palan-
kiausia šią valiutą pirkti mažesne
kaina. Pastebėta, kad kylant šios va-
liutos kursui kurį laiką jie lūkuriavo
ir nepirko dolerių, nes tikėjosi kurso
kritimo. O šiuo metu perka galvoda-
mi, kad dar brangs.

Pasak klubo ,,Pinigų srautas”
prezidento Audriaus Dzikevičiaus,
JAV dolerių paklausa auga ir dėl to,
kad esant finansų sąmyšiui visame
pasaulyje ši valiuta dėl savo likvidu-
mo vertinama kaip saugi. Pasak jo,
artimiausius 3 mėnesius ir toliau nu-
matomas dolerio stiprėjimas, tačiau
tikėtina, kad tokių augimo tempų,
kokius stebėjome pastarąjį ketvirtį,
jau nematysime. 

A. Kubilius imsis sudaryti 
naujâ Vyriausybê�

Vèl grîñtama prie dvigubos 
pilietybès klausimo

Atkelta iš 1 psl. pataisą
ir atitinkamai keisti Pilietybės
įstatymą, ar užtenka keisti tik
Pilietybės įstaty-mą”, – sakė preziden-
to patarėja.

Buvęs KT pirmininkas, paklaus-
tas, kaip pasikeitė padėtis nuo 2006
m., kuomet jo vadovaujamas Konsti-
tucinis Teismas išaiškino, jog pagal
Konstituciją dvigubos pilietybės atve-
jai turi būti reta išimtis ir dvigubą pi-
lietybę įteisinančius įstatymus pas-
kelbė prieštaraujančius pagrindniam
šalies įstatymui, kaip naujieną įvardi-
jo Seime priimtas Pilietybės įstatymo

pataisas.
,,Konstitucinis teismas aiškino

tuometinę Konstituciją ir sprendė, ar
įstatymas, toks, koks jis tuomet buvo,
neprieštarauja Konstitucijai. Dabar
yra kitas įstatymas, tiksliau, įstaty-
mų pakeitimai, be to, yra įvairiausių
pasiūlymų dėl Konstitucijos keitimo,
arba bent jau diskusijų ir kalbų”, –
sakė E.Kūris.

Pastebėjus, kad prezidentas ne-
gali pats siūlyti Konstitucijos patai-
sų, E. Kūris tikino, kad grupė ,,neke-
tina daryti nieko, kas būtų ne pagal
Konstituciją”.

Vilnius, spalio 29 d. (Bernardi-
nai.lt) – Nauji šv. Mišių pabaigos žo-
džių variantai turėtų padėti tikintie-
siems geriau sujungti liturgiją su mi-
sionierišku pašaukimu savo gyveni-
me. „Pats popiežius Benediktas XVI
parinko formules, kurios padėtų
žmonėms pamatyti ‘Eucharistijos
metu įvykstantį perkeitimą’”, – JAV
katalikų naujienų agentūrai aiškino
tėvas Richard B. Hilgartner, Kulto ir
sakramentų kongregacijos sekretori-
ato darbuotojas.

Anot tėvo B. Hilgartner, naujo-
sios versijos siekia atspindėti „keletą
perkeitimų”, kurie įvyksta per šv. Mi-
šias. „Duona ir vynas tampa Jėzaus
kūnu ir krauju, o kadangi tikintieji
dalijasi vienu Kristaus kūnu ir krau-
ju, maldoje prašoma, kad mes patys
vis labiau taptume Kristaus kūnu, o
tai turi ryšį su tuo, kaip mes gyvena-
me”, – sakė jis.

Variantus pristatė kardinolas
Francis Arinze, Vatikano Kulto ir
sakramentų kongregacijos pirminin-

kas, duodamas interviu dienraščiui
„Osservatore Romano”. Greta „Ite,
missa est” frazės, kuri lotynų kalba
reiškia „Mišios baigtos, eikite ramy-
bėje”, kiti galimi variantai yra šie:
„Ite ad Evangelium Domini annun-
tiandum” (Eikite ir skelbkite Viešpa-
ties Evangeliją), „Ite in pace, glorifi-
cando vita vestra Dominum” (Eikite
ramybėje, šlovindami Dievą savo gy-
venimu) ir „Ite in pace” (Eikite ramy-
bėje).

„Suprantame Šventojo Tėvo troš-
kimą rasti būdų, kaip kuo aiškiau iš-
reikšti ryšį tarp to, kas yra švenčiama
liturgijos metu, ir to, kaip tikintieji
gyvena anapus liturgijos, svarbus tas
judesys nuo altoriaus į pasaulį”, – sa-
kė tėvas Hilgartner, duodamas inter-
viu CNS.

Užbaigimo formulių žodžiai bus
įtraukti į naujai leidžiamus mišiolus.
Naujajame peržiūrėtame Romos Mi-
šiole bus pakeistos ir kitos maldos bei
liturgijoje dalyvaujančios bendruo-
menės atsiliepimo žodžiai.

Nueinanti Vyriausybè 
pristatè biudžeto projektâ�
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tojišką pagalbą Šv. Liudviko bažny-
čioje Maskvoje.

KOLOMBAS
Tamilų ,,tigrų” sukilėlių aviacija

puolė elektrinę Šri Lankos sostinėje
Kolombe ir armijos stovyklą salos
šiaurėje, pranešė gynybos ministras.
Per sukilėlių antskrydį, kuris buvo
pirmas jų išpuolis per pastarąsias 6
savaites, žuvo vienas žmogus ir buvo
sužeisti 3 kariai. Antskrydis buvo su-
rengtas tuo metu, kai Šri Lankos
saugumo pajėgos atnaujino didelę ka-
rinę operaciją, siekdamos užimti
,,Tamil-Ilamo” išlaisvinimo ,,tigrų”
sukilėlių (TIIT) politinę sostinę Kili-
nočį, esantį salos šiaurėje. 

MALĖ
30 metų Indijos vandenyne esan-

tį Maldyvų salyną valdęs prezidentas
pralaimėjo buvusiam politiniam ak-
tyvistui ir kovotojui už demokratiją,
kurį jis ne kartą buvo įkišęs į kalėji-
mą. Suskaičiavus visus balsus paaiš-
kėjo, kad Mohamed  Anni Nasheed
gavo 54,2 proc. balsų, o ilgiausiai Azi-
joje valdęs prezidentas Maumoon Ab-
dul Gayoom – 45,8 proc. balsų.

KVETA
Pakistano pietvakarių regioną

netoli sienos su Afganistanu trečia-
dienį sukrėtė stiprus žemės drebėji-
mas, per kurį žuvo ne mažiau kaip
160 žmonių, pranešė vietos administ-
racijos pareigūnas. Per drebėjimą su-
griuvo šimtai molinių namų, susida-
rė akmenų nuošliaužos. Pakistano
kariškiai į rajoną nusiuntė karius ir
sraigtasparnius padarytai žalai įver-
tinti ir pagalbai teikti.

KUTAS
Irakas trečiadienį iš JAV kariš-

kių perėmė saugumo kontrolę cent-
rinėje Vasito provincijoje, kurioje gy-
vena daugiausiai šiitai, o centrinei
Bagdado valdžiai perduota jau 13
provincijų. Irako patarėjas naciona-
linio saugumo klausimais Mowaffak
al Rubaie pažymėjo, kad Vasitas pa-
darė didelę pažangą civilinėje ir sau-
gumo srityse.

PRAHA
Čekijos parlamentas pradėjo

nagrinėti 2 susitarimus, numatan-
čius JAV priešraketinės gynybos
(PRG) sistemos dalių išdėstymą ša-
lies teritorijoje. Prieš prasidedant
diskusijoms Čekijos užsienio reikalų
ministras Karel Schwarzenberg pri-
minė šio projekto svarbą. ,,Šie susi-
tarimai – nuolatinių Čekijos pastan-
gų dalyvauti PRG sistemoje, kuri su-
tampa su mūsų saugumo užtikrini-
mo strategija, išdava”, – sakė jis. 

VARŠUVA
Lenkijos Polkovicių-Seroševicių

anglių kasykloje trečiadienį ryte per
stiprų požeminį smūgį maždaug 1
km gylyje buvo sužeista 13 šachti-
ninkų, pranešė naujienų agentūra
PAP. 3 sužeistieji paguldyti į ligoninę,
o kitiems medicininė pagalba buvo
suteikta įvykio vietoje. Smūgis buvo
labai stiprus, sužeistųjų skaičius gali
būti ir didesnis, nes į gydytojus ir to-
liau kreipiasi nukentėję angliakasiai.

MASKVA
Rusija imsis atsakomųjų prie-

monių, taip pat – ir karinėje srityje,
atsakydama į JAV strateginės prieš-
raketinės gynybos (PRG) objektų iš-
dėstymą Europoje, pareiškė šalies
ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo
viršininko pirmasis pavaduotojas ge-
nerolas leitenantas Aleksandr Buru-
tin. Straipsnyje ,,Pavojaus pozicinis
rajonas”, kurį spausdina ,,Russkaja
gazeta”, A. Burutin rašo: ,,Esant šiai
padėčiai, Rusija nesėdės, tarsi nieko
nevyksta.”

***
Maskvos centre savo bute buvo

nužudyti du jėzuitų ordino nariai,
pranešė šaltiniai Rusijos sostinės tei-
sėsaugos įstaigose. Pasak pasiro-
džiusių pranešimų, vienuolius už-
puolė du į jų butą įsibrovę asmenys.
Abu dvasininkai, kaip pažymi jų vie-
nuolijos broliai, teikė aktyvią gany-

AZIJA

Maskva patvirtino sutartis
su Gruzijos regionais 

Kilimanjoka, spalio 29 d.
(,,Reuters”/BNS) – Kongo Demokra-
tinės Respublikos sukilėlių pajėgos
trečiadienį puolė vienos rytinės pro-
vincijos sostinę Gomą ir gali sutriuš-
kinti vyriausybines pajėgas bei Jung-
tinių Tautų (JT) pajėgas, kurias su-
daro 17 tūkst. karių ir kurios buvo iš-
dėstytos tam, kad būtų užkirstas ke-
lias karo atsinaujinimui.

,,Reuters” liudininkas 10 km į
šiaurę nuo Gomos, palei vieną iš dvie-
jų pagrindinių iš miesto vedančių ke-
lių, girdėjo šaudant iš artilerijos pa-
būklų, kulkosvaidžių ir mažo kalibro
ginklų.

JT taikos palaikymo pajėgos
MONUC (Jungtinių Tautų misija
Kongo Demokratinėje Respublikoje)
rėmė Ruandos pajėgų operacijas prieš

sukilėlius, kurie savo naujausią puo-
limą Šiaurės Kyvaus provincijoje pra-
dėjo sekmadienį. Šioje provincijoje
smurtas niekaip nesiliovė, nors 1998
m. prasidėjęs Kongo regioninis karas
baigėsi 2003 m.

JT Saugumo Taryba išreiškė
rimtą susirūpinimą šiomis kovomis,
pasmerkė sukilėlių puolimą ir paragi-
no visas šalis tuoj pat nutraukti ugnį.

JT taikdarių vadas Alain Le Roy
sakė, kad anksčiau pateiktas prašy-
mas dėl MONUC pastiprinimo dėl šių
kovų pasidarė dar skubesnis.

MONUC pranešė, kad atrėmė su-
kilėlių antradienio puolimą ir ugnimi
iš kovinių sraigtasparnių sunaikino
jų pajėgas netoli Kibumbos, esančios
20 km į šiaurę nuo Gomos.

Apie sukilėlių ir MONUC kovas
Rutshuruje nepranešama. JT pajėgos
žadėjo ginti Rutshurų ir Gomą, taip
pat – Sakės ir Masisio miestelius. Ta-
čiau iš Rutshuraus atsitraukiančios
vyriausybinės pajėgos antradienį va-
kare atsisuko prieš taikdarius ir
puolė MONUC bazę, esančią už 35
km į šiaurės vakarus nuo šio
miestelio. Šaltiniai MONUC sakė,
kad per tą puolimą buvo sužeisti ma-
žiausiai 2 taikdariai.

Šiaurės Kyvuje nuo rugpjūčio,
kai žlugo sausį pasiektas taikos susi-
tarimas, savo namus turėjo palikti
maždaug 250 tūkst. civilių gyventojų.
Per dvejus ankstesnius metus savo
namus paliko beveik 850 tūkst. žmo-
nių, nurodo JT. 

JT Saugumo Taryba išreiškė rimtą su-
sirūpinimą šiomis kovomis.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

RUSIJA

Kongo sukilèliai puola Gomâ�

EUROPA

Maskva, spalio 29 d. (,,Reuters”/
BNS) – Rusijos žemieji parlamento
rūmai patvirtino sutartis su nuo Gru-
zijos atsiskyrusiomis Pietų Osetijos ir
Abchazijos respublikomis, kurios įtei-
sins tūkstančių Rusijos karių buvimą
šiuose separatistiniuose regionuose.

Maskva pripažino abu regionus
nepriklausomomis valstybėmis po
rugpjūtį vykusio trumpo Rusijos karo
su Gruzija. Šį sprendimą pasmerkė
Vakarų šalys, kurios teigia, jog jis pa-
žeidžia Gruzijos suverenumą ir teri-
torinį vientisumą.

Rusijos Valstybės Dūmos nariai
vienbalsiai patvirtino sutartis, nusta-
tančias formalius karinius, diploma-
tinius ir ekonominius ryšius su Pietų
Osetija ir Abchazija.

Maskva pareiškė, kad abiejuose
regionuose bus 7,600 jos karių. Šis
sprendimas grindžiamas separatistų

vyriausybių prašymais apsaugoti jas
nuo bet kokių Gruzijos puolimų. Už-
sienio reikalų viceministras Grigorij
Karasin sakė įstatymų leidėjams, kad
karių skaičius gali būti sumažintas.

Be bendradarbiavimo saugumo
srityje patvirtintos sutartys numato
ekonominę paramą užsienio politikai,
kurią Rusija pasiryžusi suteikti šioms
respublikoms, kurias kol kas pripaži-
no tik Nikaragva.

Pasak G. Karasin, Rusijos rublis
bus mokėjimo priemonė abiejų res-
publikų teritorijoje, jų gyventojai taip
pat gauna teisę į dvigubą pilietybę.

Tačiau ne visi apžvalgininkai
mano, jog akivaizdūs tie privalumai,
kuriuos gauna Rusija, prisiimdama
įsipareigojimus naujose sutartyse.

Suchumis pripažįsta, kad pir-
miausia laukia iš dvišalio bendradar-
biavimo politinės naudos sau.

Sutartys įteisins tūkstančių Rusijos karių buvimą Pietų Osetijoje ir Abchazijoje.                                                          
SCANPIX nuotr. 

ARTIMIEJI RYTAI
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SKELBIMAI

HALLOWEEN
Moliūgo ir bulvių vyniotinis

3 šaukštai aliejaus, 
1 stiklinė smulkiai supjaustytų

svogūnų, 
1/2 šaukštelio druskos, 
pipirų, 
1 šaukštas smulkiai supjaustytų

šviežių meirūnų (arba pusė šaukšto
džiovintų), 

13/4 stiklinės kubeliais supjaus-
tyto moliūgo, 

2 nedidelės kubeliais supjausty-
tos bulvės, 

2 šaukštai sutrupinto feta sūrio, 
2 šaukštai ištirpinto sviesto, 
1/2 stiklinės pyrago džiuvėsių, 
4 lakštai graikiškos fillo tešlos.
Keptuvėje įkaitinti aliejų, sudėti

svogūnus, pipirus, druską, meirūnus.
Maišant pakepinti 5 min. Sudėti bul-
vių ir moliūgų kubelius, maišant
pakepinti apie 10 min. Uždengti ir
dar 10 min. patroškinti. Kai daržovės
suminkštės, atvėsinti ir sudėti sūrį.
Vieną fillo tešlos lakštą kloti ant len-
tos, kitus uždengti drėgna servetėle,
kad nedžiūtų. Išklotą lakštą šepetu-
ku tepti tirpintu sviestu ir pabarstyti
džiuvėsiais. Ant jo kloti kitą lakštą ir
pakartoti tą patį. Taip sudėti visus
keturis lakštus. Ant viršaus paskleis-
ti daržoves ir suvynioti į volelį. Vynio-
tinį perkelti ant riebalais pateptos
skardos siūle į apačią. Aštriu peiliu
įstrižai padaryti keturias įpjovas.
Patepti sviestu ir kepti 350 F tempe-
ratūros orkaitėje apie 30-35 minutes.
Tinka prie mėsos ar daržovių sulti-
nio.

Pyragas su moliūgais

Tešla: 
11/2 stiklinės miltų, 
2 šaukštai cukraus, 
6 šaukštai sviesto, 
3 šaukštai vandens, 
žiupsnelis druskos.
Į dubenį supilti miltus, druską,

cukrų ir gabaliukais supjaustytą
šaltą sviestą. Viską sutrinti į kruope-
les (galima naudoti plakiklį). Supilti
vandenį, suformuoti rutulį ir, suvy-
niojus į sviestinį popierių, valandai
padėti į šaldytuvą. Ant miltuotos
lentos iškočioti 9 colių skersmens
skritulį. Juo iškloti kepimo formą,
kraštus šiek tiek pakelti. Kepti 350 F
temperatūros orkaitėje apie 25 mi-
nutes. Iškepus atšaldyti.

Įdaras: 
3 dideli kiaušiniai, 
2 stiklinės moliūgo tyrelės, 

1 stiklinė rudojo cukraus, 
1/2 šaukštelio druskos, 
3/4 riebios grietinėlės, 
1/2 stiklinės liesesnės grietinėlės, 
1 1/4 šaukštelio cinamono, 
1 šaukštelis malto imbiero, 
1/4 šaukštelio maltų gvazdikėlių, 
1/4 muskato riešuto.
Dideliame dubenyje gerai ištrinti

moliūgo tyrę su kiaušiniais. Sudėti
visus prieskonius ir cukrų. Išmaišyti
ir supilti abiejų rūšių grietinėles.
Mišinį supilti ant atšaldyto pyrago ir
kepti 450 F temperatūros orkaitėje
15 minučių. Sumažinus karštį iki 325
F, dar kepti apie 35 minutes.

Įdaryta  cukinija

1 vidutinio dydžio cukinija, 
5 oz. virtos maltos vištienos, 
1 supjaustytas svogūnas, 
2 šaukštai pomidorų padažo, 
2 šaukštai tarkuoto parmezano

sūrio, 
druskos, pipirų, 
aliejaus.
Cukiniją nuplauti, nupjauti galus

ir perpjauti išilgai. Nulupti žievę, vi-
dų išskaptuoti paliekant apie 1/2
colio storio sienelę. Svogūną ir iš-
skaptuotą cukinijos masę apkepinti
aliejuje. Sudėti maltą vištieną. Mai-
šant viską šiek tiek apkepinti. Įdėti
pagal skonį druskos ir pipirų. Išskap-
tuotos cukinijos dalis suminkštinti
verdančiame vandenyje arba garuose.
Įdaryti paruoštu mėsos mišiniu. Ant
viršaus užpilti pomidorų padažo,
pabarstyti parmezano sūriu. Sudėjus
į skardą kepti orkaitėje apie 15 mi-
nučių. 

IŠNUOMOJA PARDUODA

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 Pl. 

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500

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

Mūsuose įprasta sakyti, kad atėjo
auksinis ruduo. Ir tikrai, Amerikoje
jis yra nepaprastai gražus metų lai-
kas. Lietuvoje rudenį vadiname ,,Bo-
bų vasara”, o Amerikoje – ,,Indėnų
vasara”. Skirtumas tik tas, kad čia šis
laikotarpis yra ilgesnis ir gražesnis.
Daugiausia visur auga įvairūs la-
puočiai medžiai ir krūmai, tad jie,
atėjus rudeniui, lapų spalvas keičia
ne vienu laiku ir tai sudaro nuostabų
spalvų žaismą. Be viso šio grožio ru-
duo mums pateikia savas gamtos gė-

rybes: sunoksta obuoliai, kriaušės,
slyvos, prasideda grybų laikotarpis ir,
pagaliau, prisirpsta vėlyviausios ru-
dens uogos – spanguolės. 

Gerai prisimenu, koks įtemptas
ir sunkus darbo laikotarpis prasidė-
davo rudenį kiekvienai šeimininkei
Lietuvoje. Pradžioje džiaugiausi, kad
gyvenant Amerikoje man nereikia rū-
pintis uogų, vaisių vakavimu, nei gry-
bų rauginimu bei marinavimu, ko-
pūstų rauginimu ir t. t. Tačiau laikas
ir sveika galvosena priverčia kiekvie-

Tęsinys iš 23 d.

Mūsų stalui

Rudens gėrybės

ną susimąstyti: ar parduotuvių len-
tynose išdėliotos prekės atitinka rea-
lius poreikius, ar jos iš tiesų yra
vertingas rudens gėrybių pakaitalas? 

Anksčiau dar daug vaisių ir dar-
žovių, kurie nebūdavo chemiškai ap-
doroti, galėjai nusipirkti parduotuvė-
se. Dabar jau ieškome garsiai rekla-
muojamų organiškų produktų, tačiau
ar jie ne iš to paties daržo? Gal čia ta
pati apgaulė, kaip ir su vandeniu – vi-
sas iš to pat čiaupo? Gerai prisimenu
mamą, kuri, parsinešusi iš turgaus
nupirktus kalafijorus, pirmiausia
tuoj pat pamerkdavo į šaltą pasūdytą
vandenį, kad iš jų išeitų visi vaba-
liukai, kirmėlės. Į kopūstus kirmėlės
negali įsigraužti, nes jų lapai kietai
susispaudę, tik į pirmuosius lapus.
Tad parduotuvėse nepamatysime jo-
kio skirtumo tarp organiškai siūlomų
vaisių ir daržovių ar neorganinių.
Skirtumą pamatysime tik tarp kainų. 

Obuoliai

Obuoliai mūsų gyvenime gyvuoja
daugiau nei 3 tūkstančius metų. Nuo
obuolio juk prasidėjo Adomo ir Ievos
gyvenimas, tai dėl jo Dievas išmetė
juos iš Rojaus. Apie obuolius gausu
visokių padavimų ir legendų, ypač
graikų mitologijoje. 

Obuoliai buvo ir yra pagrindinis
vaisius Lietuvoje. Taip jau Dievas
sutvarkė pasaulį ir paskyrė kiekvie-
nam kraštui savus vaisius. Pasigar-
džiuojame iš kitų kraštų atvežtais
vaisiais, bet tie atvežtiniai neturi tų
natūralių vitaminų bei mineralų, nes
jie visi buvo nuskinti prieš laiką ir
laikyti sandėliuose. Visados vertin-
giausi yra sezoniniai vaisiai. 

Obuoliai turi daug vertingų savy-
bių. Jie žmogaus mitybai turi didelės
reikšmės savo cukrumis, ypač frukto-
ze. Obuoliuose esančios pektininės
medžiagos labai reikalingos norma-
liam žmogaus virškinimo trakto dar-
bui. Šiuose vaisiuose esanti organinė
rūgštis (obuolių rūgštis) mityboje lai-
koma ne tik lygiaverte, bet ir prana-
šesne už tropikų vaisiuose esančias
rūgštis. Ši rūgštis ne tik sužadina
apetitą, bet padeda geriau įsisavinti
kitą maistą, todėl obuolių reikia val-
gyti kuo daugiau. Jie papildo mūsų
organizmą vitaminais, mineralinėmis
medžiagomis, padeda daugiausia
virškinimo trakto sistemai. Tad ne-
nuostabu, kad sakoma, jog obuolys
per dieną – daktaro nė vieno. 

Rudens pradžioje reikėtų pirkti
obuolius, kol jie dar neturi cheminių
apvalkalų arba važiuoti juos rinkti
patiems ūkininkų ūkiuose. Jau iš
savo patirties žinau, kaip teigiamai
visą organizmą veikia obuoliai. Sava-
me sode turiu tris obelis, tad obuolius
ruošiu sandėliavimui, o pažeistus,
kirmėlių apgraužtus – džiovinu, ir tai
puikus, sveikas pakaitalas bet ko-
kiems nesveikiems užkandžiams. Iš
obuolių galime privirti visokių košių,
marinuoti juos su daržovėmis, pa-
ruošti juos žiemai.

Obuolių sūris

Obuolių sūris Lietuvoje gana po-

puliarus, nes jis yra naudingas ne tik
vaikams, bet ir suaugusiems. Anks-
čiau obuolių sūrį pagaminti užtruk-
davo apie 4–5 valandas. Tai būdavo
labai varginantis darbas, nes visą lai-
ką tekdavo intensyviai maišyti besi-
taškančią iki lubų masę. Čia pateik-
siu obuolių sūrių receptus, kurių vir-
imo trukmė yra vos 1 valanda. 

Pirmąjį receptą paėmiau iš Kons-
tancijos Brundzienės knygelės ,,Vis-
kas iš obuolių”. Ji buvo mokslų dak-
tarė Žemės ūkio akademijoje, turėjo
gražų namą Kauno Žaliakalnyje su
gražiu sodu, buvo mūsų kaimynė. (O
juk Kauno Žaliakalnis buvo gražiausia
Kauno periferija – su žydinčiais sodais
ir gražiausiais namais, iš kurių rusai
daugiausia ištrėmė į Sibiro gulagus.)
Aš dažnai lankydavausi Brundzų
namuose, draugavau su jų dukra ir visa-
dos ragaudavau visokius gardžius
obuolių užkandžius. O obuolių sūris bu-
vo mano mėgstamiausias užkandis.

Paprastas obuolių sūris

5 kg (10 sv) obuolių, 
2 sv. cukraus, 
šaukštelis cinamono
Obuolius nuplauti, nusausinti ir

pašalinus sėklalizdžius supjaustyti
plonomis skiltelėmis. Sudėti į ema-
liuotą indą ir užberti cukrumi. Pamai-
šyti, kad cukrus vienodai pasiskirsty-
tų, ir palikti, uždengus švaria marle,
kambario temperatūroje 12 ar dau-
giau valandų. Kitą dieną atsiradusias
sultis nupilti į indą (geriausia į ema-
liuotą dubenį), kuriame virs sūris, ir
15-20 min. kaitinti, kad išgaruotų da-
lis vandens. Tada į verdantį skystį
suberti obuolių skilteles ir virti ant
stiprios ugnies, maišant ilgesniu me-
diniu šaukštu. Kai masė sutirštėja,
reikia maišyti smarkiau, kad nepri-
sviltų. Masės virimo trukmė nustato-
ma perbraukus mentele per verda-
mos masės vidurį. Jeigu masė ne-
greit susilieja, vadinasi sūris baigė
virti. Karšta masė, nepaliekant oro
tarpų, sukrečiama į sūrmaišius, iš-
klotus plėvele. Toliau sūriai džiovi-
nami sausoje vietoje.

Obuolių sūris

Pateikiu mūsų garsios kulinarės
Stefanijos Stasienės receptą.

10 sv. obuolių, 
2 sv. cukraus, 
1/2 šaukštelio cinamono.
Obuolius nuplauti, nulupti, pa-

šalinti sėklalizdžius ir supjaustyti
skiltelėmis. Sudėti į didesnį dubenį,
užpilti cukrumi ir uždengtą laikyti
per naktį. Kitą dieną obuolius iš du-
bens išimti, o ten susidariusį skystį
supilti į kaituvą ir užvirinti. Pavirinti
apie 15 min., kad išgaruotų dalis van-
dens. Į verdantį skystį suberti obuo-
lius ir virti toliau, vis pamaišant me-
diniu šaukštu. Kai masė sutirštės ir
vanduo bus išgaravęs, nukelti nuo ug-
nies. Suberti cinamoną, o karštą ma-
sę supilti į sūrmaišį, jį pakabinti sau-
soje patalpoje ir laikyti 5-6 dienas,
kad apdžiūtų. Į visus obuolių sūrius
aš dar pridedu riešutų, kurie pageri-
na skonį.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Lietuva kaleidoskopeLietuva kaleidoskope
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 3

Vitalija Miklyčienė su šeima.                         Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Mielą staigmeną padarė Eglė
Juozapaitienė su dukrele Ieva pado-
vanojusios E. Juozapaitienės vado-
vaujamo vokalinio moterų ansamblio
„Eglė” naujai išleistą kompaktą „Žie-
dų pūga”. Ansamblis šiltai priimamas
ne tik Lietuvoje, bet Latvijoje, Len-
kijoje, Rusijoje, Belgijoje, Austrijoje
bei Slovakijoje ir yra įvairių kon-
kursų laureatas. Ne kartą žavėjomės
ansamblio giedojimu bažnyčioje ir 15
įvairių profesijų įvairaus amžiaus
moterų laisvalaikio pasišventimu dai-
nai. Ansamblis susikūrė 1981 metais.
Jo repertuaras įvairus – bažnytiniai,
klasikiniai, liaudies, estrados, džiazo
kūriniai. Dainuojamos Raudonikio,
Vaitkevičiaus, Bražinsko, Abariaus ir
harmonizuotos liaudies dainos. Kom-
pakte „Žiedų pūga” solistai yra Eglė
ir Vytautas Juozapaičiai,  L. Urnikytė
ir Lidija Rasutienė, su šeima prieš
devynerius metus iš JAV persikėlusi į
Lietuvą ir išgarsėjusi, kaip ir Rita
Dapkutė, per Konkursą televizijos
laidoje „Lietuvos dainų dešimtukas”.

* * *
Visuomet stebina susitikimas su

Mindaugu Liepa. Nuo gimimo jis kur-
čias, bet tėvelių, brolio  ir mokytojų
pastangomis išmoko kalbėti ir iš su
juo kalbančių skaityti lūpas. Min-
daugas vedęs, turi sūnų. 2002 metais
jis baigė Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Architektūros specialy-
bę. Po poros metų gavo magistro
diplomą. Kai M. Liepa 1992 metais
baigė Kauno aukštesniąją mokyklą,
jis tapo profesionaliu dailininku. Jo
freska „Lietuvos kultūros istorija”
puošia Alytaus verslo kolegijos svečių
kambarį. Tai Aušros Vartų, Univer-
siteto rūmų, Šv. Onos bažnyčios, Ka-
tedros, Bernardinų bažnyčios,  Šv.
Kotrynos bažnyčios, Varpinės fasadų
junginys, primenantis Lietuvos isto-
rinės architektūros didybę. Mindau-
go žmona Daina girdinti. Ji yra Aly-
taus lopšelio-darželio „Putinėlis” di-
rektorė ir jos iniciatyva čia veikia
integruotos kurčiųjų grupės. Min-
daugas Liepa yra vienintelis negir-
dintis architektas Lietuvoje. Lietuvos
kurčiųjų draugijos mėnraštyje „Aki-
ratis”. Daiva Liepienė sako: „Su juo
sunkumai nebaisūs, nes jis niekada
nepasiduoda. Neįsivaizduoju jo atsi-
žadėjusio vilties.”

* * *
Birželio 17-ta diena buvo ypatin-

ga – Kaune teko įteikti Vitalijai
Miklyčienei ateitininkių Korp! Gied-
ra premiją, kurią įsteigė a. a. prel. dr.
kun. Juozas Prunskis. Premija ski-

riama Korp! Giedra narei, moteriai,
Lietuvoje įgyvendinančiai ir sklei-
džiančiai krikščioniškus idealus, t. y.
pasižymėjusiai krikščioniškų idealų
tarnyboje. Raminta Marchertienė
susitarė su kun. Vitkumi, kad diplo-
mą, piniginę premiją ir Korp! Giedra
pirmininkės Danos Šlenienės sveiki-
nimo laišką galėsiu įteikti po šv.Mišių
Šv. Ksavero bažnyčioje prie Rotušės.

Vitalija Miklyčienė su vyru Anta-
nu užaugino ir išmokslino tris vai-
kus. Tarybiniais metais ji dalyvavo
Eucharistijos bičiulių pogrindinėje
veikloje, jų namuose saugumas darė
kratas, ieškodamas pogrindinės veik-
los. Prasidėjus Atgimimui, 1988 m.
Vitalija įsijungė į savanorišką kata-
likių moterų sambūrį „Caritas”,
prisidėjo prie jo plėtimo ir vystymosi.
Ji reiškėsi Lietuvos Kolpingo draugi-
jos socialinėje ir švietėjiškoje veikloje.
Pal. J. Matulaičio parapijoje ji atidarė
Dvasinės ir Socialinės paramos cen-
trą. Nuo 2001 m. Vitalija dirba Tito
Masiulio mokykloje socialine darbuo-
toja. Vitalija sako: „Skaudžiausia
rūpintis vaikais, kurie tėvams tampa
nebereikalingais. Jiems reikia ypa-
tingai daug dėmesio ir meilės... Nie-
kada nieko nedarau dėl to, kad kas
apdovanotų ar pagirtų, nes niekas
negali padaryti daugiau nei jam
suteikia galimybę  Dievas. Dėl visko
tik jam garbė.” Įvertinant jos dėmesį
gyvenimo nuskriaustiesiems, bažny-
čioje gausiai susirinko Vitalijos šei-
ma, giminės, draugai.

Atėjo anksčiau Korp! Giedra pre-
miją gavusi seselė Albina Pajarskaitė.
Ji man padovanojo a. a. Onos Gai-
galaitės Beleckienės atsiminimų kny-
gą „Neužmirštami metai”. Viršelyje –
mano vaikystės draugės Rasos tėve-
lio, dail. Pauliaus  Augiaus grafika.

Knygoje Ona Beleckienė, anksti
likusi našlaite, perduoda, kokia dva-
sia gyveno idealų vedamos moterys
Nepriklausomoje Lietuvoje. Ji 1925
m. baigė Linkuvos gimnaziją ir įstojo
į Kauno universitetą. Darbavosi Lie-
tuvių katalikių moterų draugijoje,
buvo uoli pirmininkės Magdalenos
Galdikienės talkininkė, kurią, jai gy-
venant Putname, čikagietės giedri-
ninkės įamžino filme. Beleckienė
įsteigė mergaičių globos sekciją bei
Motinos ir vaiko sekciją, steigiančią
motinos ir vaiko namus ir lopšelius ir
beglobių vaikų priežiūrą. Bet 1941 m.
vasarą ji atsirado gyvuliniam vagone
su savo maža dukryte,  atskirta nuo
savo vyro, tremiama į Sibiro kolūkį.

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl.
Minint bendruomenės jubiliejų,

sulaukta itin garbingų svečių – vy-
riausių organizacijos narių – lietuvių,
kurie ir kūrė iki šiol gyvuojančią ben-
druomenę: Vlado Mažeikos, Marios
Šidlauskienės, Jadvygos Klovaitės,
Arūno Šepučio, Petronėlės Gegužie-

nės ir Henriko Petraičio.
Šiuo metu Venesueloje gyvena

apie 100 lietuviškų šeimų. Prieš šešis
dešimtmečius į šį kraštą atvyko apie
pora tūkstančių mūsų tautiečių.
Šventiniame minėjime dalyvavo apie
šimtą lietuvių. 

Lietuviams.com

VENESUELA

Naujasis Venesuelos lietuvių vadovas 

Šv. Mišios. V. Folkmano nuotr.

Bendruomenės senjorai: Vladas Mažeika, Maria Šidlauskienė, Jadvyga
Klovaitė, Arūnas Šeputis, Petronėlė Gegužienė ir Henrikas Petraitis. 
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Pasivaikščiojimas 
vaikystės takeliais

DANUTÈ BINDOKIENÈ

,,Amerikos Lietuvių Montessori
Draugija 1958-2008”; sudarė redak -
ci nis kolektyvas: Danutė Dirvonienė,
Marytė Kuncinienė ir Stasė Vaišvi -
lienė; viršelis: dail. Adomo Varno pie -
šinys (paruošė Eugenijus Kuncinas).
Išleido Amerikos Lietuvių Monte ssori
draugija 2008 m., 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439. Knyga
minkštais viršeliais, 232 puslapių.

Tituliniame puslapyje rašoma,
kad ,,Šis leidinys skiriamas vaikui –
ateities kūrėjui, kurį šeima sutiko,
atė jus į šį pasaulį, o Kriaučeliūnų
vardo Vaikų nameliai ir ‘Žiburėlis’
atvėrė duris į jo pažinimą”. Knygos
puslapiai užpildyti  tūkstančiu (arba
– beveik tūkstančiu) veidelių/veidų ir
statistika, kruopščiai surinkta iš
Mon tessori mokyklėlių mokyklinės ir
kitos veiklos, nusitęsusios daugiau
kaip pusšimtį metų: išleistos moko -
mo  sios medžiagos, suruoštų paskaitų
šeimoms, motinoms, lietuvių visuo -
me nei, propaguojant ne tik monteso -
rinį vaikų auklėjimo metodą, bet taip
pat dvasia ir kūnu sveiką, visavertį
šeimos gyvenimą. Yra ir ,,lengvesnio
pobūdžio” veiklos, taip būtinos kiek -
vienai lietuviškai organizacijai, mo -
kyk lai, institucijai, nuolat stokojan -
čiai lėšų.  Tai įvairūs renginiai plates-
nei visuomenei – madų parodos, kon-
certai ir pan. 

Pirmuose puslapiuose pateikia-
ma išsami psichiatrės-pedagogės Ma -
ria Montessori biografija. ,,Auklė ji -
mas yra ne tai, ką mokytojas moko;
auk lėjimas yra natūralus procesas,
spontaniškai individo pasisavintas ir
įsigytas, ne žodžių klausant, bet per
patirtį esamoj aplinkoj, – tvirtina Ma -
ria Montessori. – Būtina, kad mažo
vaiko aplinkoje būtų tvarka ir pasto -
vumas, nes vaikas kuria pats save iš
elementų, esančių jo aplinkoje”. Tuo
principu ir pagarba vaikui, kaip
žmogui, pagarba jo savarankiškumui,
yra  paremtas montesorinis auklėji-
mas. Danutė Dirvonienė plačiai tą
Montessori auklėjimo metodą aprašo,
apibūdindama tai, kas vyksta Mon te -
ssori mokyklėlėse, ką vaikas iš jų gali
pasisavinti. 

Praėjo penkiasdešimt metų nuo
anų dienų, kai mamytės, laikydamos
savo mažuosius pupuliukus už ran -
ku tės, žengė pro Montessori mokyk-
lėlių – pradžioje ,,Židinėlio”, po to
Kriaučeliūnų vardo Vaikų namelių,
dabar ,,Žiburėlio” – duris. Šiandien
ne beatpažintume tų pupuliukų, jau
persiritusių per pusamžį, dažnai ir
savo mažuosius leidžiančių į Mon -
tessori mokyklėlę, kad patirtų tą
veiks mingą, vaikui suprantamu būdu
pateikiamą auklėjimą, kurį jie ka -

daise patyrė.
Amerikos Lietuvių Montessori

draugija (ALMD) šiemet švenčia 50
metų sukaktį. Susižavėję italės psi -
chiatrės-pedagogės Marios Monte sso -
ri mokymo metodais dirbant su vai -
kais, 1958 m. Marija ir Adomas Var -
nai kartu su Domicele Petrutyte įkū -
rė Amerikos Lietuvių Montessori drau-
 giją. M. Varnienė jau buvo su kau pusi
nemažą patirtį dirbdama su ikimo-
kyklinio amžiaus vaikais mon te sori-
niu metodu, nes  10 metų šį auk lėji-
mo darbą dirbo nepriklausomoje Lie-
tuvoje, vėliau trejetą metų Vokietijo-
je, lietuvių pabėgėlių stovyklose, o
nuo 1949 m. – JAV. 1959 metais pra-
dėjo veikti ,,Židinėlis”, privataus mon-
tesorinio auklėjimo iki mo kyklinio
amžiaus Vaikų nameliai. Jis veikė Ma-
rijos ir Adomų Varnų na muose. Susi-
domėjimas Montessori auklėjimo me-
todu augo ne tik tarp lietuvių, bet ir
tarp amerikiečių. Tiek M. Varnienė,
tiek D. Petrutytė buvo kviečiamos
skaityti paskaitų, praves ti pavyzdi-
nes pamokėles su ikimo kyklinio am-
žiaus vaikais, suruošti mon tesorinio
mokymo priemonių pa rodėles. 

Pusšimtis metų – ilgas laiko tar -
pas. Daug kas per tą laiką pasikeitė
Amerikoje, Lietuvoje, pasaulyje, įžen-
gusiam į XXI a. Iš Čikagos Marquette
Park apylinkės kartu su didžiąja da li -
mi jaunų lietuvių šeimų į priemiestį
išsikėlė Montessori mokyklėlė, gavusi
naują vardą – ,,Žiburėlis”. Tik ne pa -
sikeitė ALM draugijos tikslas: ,,Per
mokslišką vaiko auklėjimą siekiame
dvasinės žmogaus pažangos ir lietu-
vių kalbos bei kultūros išlaikymo iš -
eivijoje”. O toks tikslas buvo svarbus
prieš pusšimtį metų, jis yra reikšmin-
gas ir dabar, jis nenustos savo reikš -
mės ir ateityje, kol tik šioje šalyje gy -
vens bent kelios susipratusios lietu-
viškos šeimos su mažais vaikais, ku -
riems montesoriškas auklėjimas duos
tvirtą  ir lietuviškumo, ir asmenybės
ug dymo, ir mokslo pagrindą.

Knygos ,,Amerikos Lietuvių
Mon tessori Draugija 1958-2008 m.”
vertė daugiausia istorinė: gerai, kad
pa galiau po vienais viršeliais surink-
ta lietuviškų Montessori mokyklėlių
statistika. Jeigu ko nors trūksta, atei -
tyje bus galima papildyti, patikslinti.
Tai padaryti bus daug lengviau nei
viską pradėti iš naujo. Be abejo, šis
leidinys ir netaikomas plačiajai vi -
suomenei. Buvusiems Montessori lie -
tuviškų mokyklų mokinukams tai
tik rai svarbus jų vaikystės dokumen-
tas, tarsi pasivaikščiojimas vaikystės
takeliais, o dabartiniai ,,Žiburėlio”
auklėtiniai apsidžiaugs, pamatę savo
nuotrauką knygos puslapiuose. Gai -
la, kad ne visos nuotraukos su para -
šais – neišvardinti jose matomi patys
ankstyviausieji ,,Židinėlio” ar Vaikų
namelių mokinukai, o būtų kaip tik
įdomu tas pavardes ir vardus skai -
tyti. Žinoma, po tiek metų sunku vi -
sus vaikučius atpažinti, prisiminti,
bet reikėjo šiek tiek daugiau pastan -
gų. Taip pat gaila, kad visgi knygoje
nemažai gramatinių klaidų. Bet, kaip
minėta, ,,Amerikos Lietuvių Mon -
tessori Draugija 1958-2008” nėra
lengvo pasiskaitymo knyga. Tai tary-
tum istorinis dokumentas, įdomus ne
tik būsimiems Montessori mokyk-
lėlių Amerikoje ir nepriklausomybę
atkūrusioje Lietuvoje istorijos tyrinė-
tojams, bet buvusiems bei esantiems
šių lietuviškų židinėlių auklėtiniams,
jų šeimų nariams. Sveikiname ALM
draugiją, redakcinį kolektyvą ir visus,
prisidėjusius prie šio leidinio gimimo.

IŠKILMĖS CICERO, IL, MIESTE
Atidarytas didžiulis miesto vadovybės 

pastatų kompleksas

EDVARDAS ŠULAITIS

Nors prie pat Čikagos prisi glau -
dęs Cicero miestelis gyvuoja jau 150
metų (šiemet kaip tik minima ši ne -
eilinė sukaktis) ir per tą laikotarpį
čia būta įvairių reikšmingų įvykių,
ta čiau 2008 m. spalio 14-oji įeis į is -
toriją kaip pati svarbiausia data.

Tą dieną buvo iškilmingai ati da -
rytas Cicero miesto įstaigų komplek-
sas, oficialiai pavadintas „New Cicero
Municipal Complex”, kuris turbūt
yra didžiausias ne tik Čikagos apylin -
kėse, bet ir visoje Illinois valstijoje.

Pagrindinis statinys užima visą
miesto kvartalą Cermak gatvėje –
nuo 50-tos iki 49 Ave. Tai naujojo
Cicero projekto, kuris jau tęsiasi porą
metų, kai į miesto prezidento postą
atėjo energingas ir sumanus žmogus
– Larry Dominick, dalis.

Naujasis Cicero sparčiai plečiasi

Spalio 14-osios rytą pagrindinio
pastato centriniame koridoriuje vy -
ku  sio atidarymo ceremonijoje dalyva-
vo per 500 žmonių, kurie kartu šven-
tė šį istorinį momentą.

Sveikinimo kalbas pasakė Cicero
„Project Management” direktorius
Craig Pesek ir miesto prezidentas L.
Dominick. Pirmasis papasakojo, kaip
vystėsi projektų, kainavusių mili-
jonines sumas, įgyvendinimas, ir
paminėjo, kad tai buvo nemažas
mies to prezidento ir visos miesto va -
dovybės nuopelnas.

Apie tai kalbėjo ir prezidentas L.
Dominick, kuris pasidžiaugė ir kitais
pasiekimais: atidaryta sporto aikštė

jaunimui bei Cicero „Community
Park” Laramie Ave. Paminėjo ir šalia
miesto Vyriausybės rūmų jau anks -
čiau atidarytą „The Town of Cicero
Community Center”, kuris yra šio
miesto gyventojų švietimo, pramogų
ir sporto vieta. Pažymėjo, kad tarp
šių dviejų pastatų yra didžiulė aikštė
su fontanais ir paminklas (jis bus ofi-
cialiai atidengtas per veteranų šven-
tės minėjimą lapkričio 11 d.) žu -
vusiems kare atminti.

Buvo perkirpta juosta

Po oficialių kalbų juostą perkirpo
dešimt svarbių miesto pareigūnų.
Didžiulėje konferencijų salėje (ji tar-
naus kaip teismo ir miesto tarybos
po sėdžių vieta) buvo parodytas 20
mi nučių trukmės filmas „New Cice -
ro” apie tai, kaip iš prieš 150 metų in -
korporuotos negausios gyventojais
vietovės išsiplėsta į daugiau nei
100,000 žmonių turintį miestą, vis
au gantį, stiprėjantį.

Vėliau salėje vyko miesto tarybos
posėdis. Iškilmių dalyviai galėjo likti
posėdyje arba pasivaišinti bei lauke,
susėdus prie staliukų, klausytis mek -
si kiečių orkestro garsų.

Šventėje dalyvavo ir lietuviai

Šioje šventėje teko susitikti ir lie -
tuvių tarpininko su miesto vadovybe
pareigas einantį Mindaugą Baukų,
JAV LB Cicero apylinkės pirmininką,
bei daugiau mūsų tautiečių, Cicero
gy venančių jau ne vieną dešimtmetį.
Tarp jų buvo ir šioje apylinkėje prieš
daugiau nei 80 metų gimęs Robertas
Lukšta (buvęs žymus krepšininkas),
kuris ir šiandien Šv. Antano parapijos
bažnyčioje lanko lietuviškas pamal-
das bei bendrauja su vėlesnių kartų
lietuviais, kurių, deja, Cicero dabar
nė ra daug. Kadaise ši lietuvių koloni-
ja buvo didžiausia ir veikliausia Čika -
goje bei jos apylinkėse. Maždaug
prieš dešimtmetį mūsų tautiečių gre-
tos pradėjo gerokai mažėti daliai tau-
tiečių išsikėlus į priemiesčius, o ki -
tiems iškeliavus amžinybėn. Gaila,
kad naujieji lietuvaičiai Cicero kaž -
kodėl vengia, nors čia yra viena pa to -
giausių vietovių (ypatingai susisieki-
mo su miesto centru atžvilgiu)

Beje, anksčiau miesto vadovybėje
yra buvę lietuvių, net miesto prezi-
dente buvo lietuvių kilmės mo teris.

Cicero miesto prezidentas Larry
Dominick.

Lietuviai, dalyvavę Cicero vadovybės pastatų komplekso atidaryme (iš
kairės): JAV LB Cicero apylinkės pirmininkas Mindaugas Baukus, Olimpija
Baukienė, Sigutė Žemaitienė, Nijolė Baronienė.        Edvardo Šulaičio nuotr.
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Pietryčių Lietuva – „Vilnijos”
draugijos rūpestis

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Spalio 8 d. Rytų Lietuvos reikalų
taryba ir „Vilnijos” draugija sukvietė
žmones į Vilniaus mokytojų namų Di-
džiąją salę, kur įvyko Rytų Lietuvos
atstovų ankstesnis suvažiavimas, tu-
rėjęs du tikslus: paminėti Vilniaus
dieną – Lenkijos įvykdyto Rytų Lietu-
vos užgrobimo 88-ąsias metines ir
grąžinimo Lietuvai 69-ąsias metines,
taip pat įvertinti dabartinę padėtį
Pietryčių Lietuvoje.

Nuo pat Vilniaus ir Vilniaus
krašto užgrobimo Lietuvoje spalio 8-
oji nepraeidavo be dėmesio. Ši diena
buvo minima ir JAV. Kaip prisiminė
Eugenija Bulotienė, kai karo išvyti iš
Tėvynės dauguma lietuvių apsigyve-
no JAV, ši diena buvo minima Čikago-
je, Bostone, Niujorke, Detroite... Pa-
kviestas paskaitininkas paskaitydavo
ta tema paskaitą, koncertuodavo cho-
rai, solistai, bažnyčiose už Tėvynę
vykdavo pamaldos, per radiją buvo
transliuojamos laidos. Tačiau Ameri-
koje vis mažėja antrosios bangos lie-
tuvių, daugelis Viešpaties kvietimu
iškeliauja į „amžinuosius namus”.
Dabar teliko radijo valandėlės.

Daug nelaimių patyrė lietuviai
lenkų okupuotame krašte. Doc. dr.
Romas Batūra priminė atsitikimą,
kai lenkų žandarai už tai, kad ūkinin-
ko sodyboje atrado lietuviškai besi-
meldžiančius vaikus, žmogų basą,
pririštą prie arklių traukiamo veži-
mo, varė į kalėjimą. Buvo primintos
Žvėryno aukos. Keičiantis frontui,
lenkų Armija Krajova šaudė žmones
vien už tai, kad jie kalbėjo lietuviškai.
Priglausti Lietuvoje nuo nacių lenkai
vis dar kūrė planus, kaip užvaldyti
Lietuvą.  Batūra siūlė Rasų kapinių
dešinėje pusėje pastatyti paminklą su
užrašu „Lietuvių aukos 1920–1945 –
visa, kas įvyko, tebūna ir jiems, ir
mums”, – sakė docentas Batūra. Jis
siūlė perleisti kai kuriuos prieškario
leidinio „Mūsų Vilnius” numerius.
Taip pat būtų tikslinga įkurti muzie-
jų, kuris primintų lietuvių kančias
lenkų okupacijos metais. 

Prasidėjus Atgimimui ir keletą
metų po Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo Pietryčių Lietuvai buvo
skiriama daug dėmesio. Sėkmingai
įveiktos lenkų užmačios įkurti auto-
nomiją. Apskrities viršininku dirbo

A. Vidūnas, Švietimo ministru esant
akademikui Z. Zinkevičiui kone kiek-
viename kaime buvo įkurtos lietuviš-
kos pradinės mokyklos, atsirado lie-
tuviškų pagrindinių ir vidurinių mo-
kyklų. „Keitėsi valdžios – keitėsi ir si-
tuacija. Dabar lietuviška pradinė mo-
kykla liko tik Milkūnuose. Visos kitos
– lenkiškos. Prarandamas lietuviškas
švietimas, per savivaldą pradėta įtei-
sinti autonomiją”, – pastebėjo Šalči-
ninkų Lietuvos Tūkstantmečio vidu-
rinės mokyklos direktorius Vidman-
tas Žilius.

„Vilnijos” draugijos pirmininkas
hab. dr. Kazimieras Garšva priminė
pragaištingą lenkų rinkimų akcijos
veikimą Lietuvoje (LRAL). Ji šlovina
1920 – 1922 m. Lenkijos įvykdytą ry-
tinės Lietuvos dalies okupaciją dėl to
liepos 5–13 d. ją pagerbė pietryčių
Lietuvoje, pasikvietus trijų prieška-
rio Lenkijos pulkų rėmėjus su jų uni-
formomis, ginklais ir visais kitais
atributais.

Šiais veiksmais suabejota pietry-
tinių etninių lietuvių žemių ir ilga-
amže istorine Vilniaus priklauso-
mybe Lietuvai, šlovintas 1920 metų
Lenkijos kariuomenės puolimas prieš
piliečius ir Lietuvos kariuomenę, pa-
gerbtas tam puolimui įsakymą davęs
Lenkijos kariuomenės vadas marša-
las J. Pilsudskis, genocidą ir etninį
valymą vykdžiusi Armija Krajova,
vietiniams gyventojams teigiant, kad
čia ne tik buvo, bet ir vėl bus Lenkija.
Elgiamasi taip, tarsi 1994 m. Lietu-
vos ir Lenkijos draugiškų santykių ir
gero kaimyninio bendradarbiavimo
sutartis, kurioje pasmerktas smurto
naudojimas, neegzistuotų. Be to
LRAL ir jų vadovaujamų savivaldy-
bių veiksmai prieštarauja Lietuvos
Respublikos konstitucinės santvar-
kos pagrindams, skatina pažeisti LR
Konstitucinę santvarką, teritorijos
vientisumą, pažeidžia LR konstituci-
jos 2 d., 8 str. 4 d.

Iki šiol tebemeluojame, kad Ar-
mija Krajova „laisvino mūsų Lietuvą
nuo fašistų”, tuo tarpu dar 1993 m.
LR vyriausybės Komisija Armijos
Krajovos veiklai Lietuvoje ištirti pa-
skelbė, jog „Lenkija, 1920-1922 m.
okupuodama ir aneksuodama Lietu-
vos sostinę Vilnių ir Rytų Lietuvą,
vykdydama prievartinio lenkinimo
politiką, ilgai aptemdė lietuvių ir len-

kų tautų santykius. Tai buvo pagrin-
dinė kliūtis, neleisti Lietuvai ir Len-
kijai plėtoti gerus kaimynystės san-
tykius tarpukario metais. Prasidėjus
Antrajam pasauliniam karui, konflik-
tas įgavo naujų bruožų, pasireiškė
antilietuviška lenkų pogrindžio orga-
nizacijų, nuo 1943 m. – Armijos Kra-
jovos partizanų veikla Rytų Lietu-
voje. Armija Krajova nepripažino Vil-
niaus grįžimo Lietuvai, ruošėsi jį vėl
atplėšti nuo Lietuvos, t.y. kėsinosi į
Lietuvos teritorijos vientisumą. Siek-
dami šio politinio tikslo, Armijos
Krajovos daliniai Rytų Lietuvoje ne-
vengė ryšių su vokiečių pareigūnais.
Jų veiksmai turėjo ne tik antivokiš-
ką, antitarybinį, bet ne mažiau anti-
lietuvišką pobūdį. Armija Krajova
slopino lietuviškumą Rytų Lietuvoje
ir laukė momento, kada bus galima
užimti Vilnių.”

LRAL šeštasis suvažiavimas pri-
ėmė keletą rezoliucijų, kurios pažei-
džia LR Konstituciją, valstybinės kal-
bos įstatymą.

Didelėmis Seimo nario ir Lietu-
vos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kup-
činsko pastangomis, remiant „Vilni-
jos” draugijos ir kitoms visuomeni-
nėms organizacijoms, Seime buvo pa-
siūlyta tobulinti įstatymo projektą
„Dėl Lietuvos Respublikos vardų ir
pavardžių”. Jei  įstatymas būtų pri-
imtas ir įvestos kelios naujos raidės,
reikalingos lenkų pavardžių rašymui,
lietuvių kalbos rašyboje kiltų visiška
suirutė.

Atsižvelgiant į tai, kad lenkų
agentūrų veikla kelia nerimą, reikia
iš naujo Seimo narių išgauti viešą
nuostatą šiuo klausimu, reikia atkur-
ti Tautinių reikalų komisiją, įkurti
pietryčių Lietuvai paramos fondą (R.
Ozolo pasiūlymas).

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją
„Dėl Lenkų rinkimų akcijos veiksmų
įvertinimo”, kurią nutarė išsiųsti LR
generaliniam prokurorui ir LR Sau-
gumo departamento direktoriui. 

Vilniaus miesto panorama iš Gedimino bokšto 2008 m. rugpjūčio 25 d. Dešinėje - Mečio Brazaičio nuotraukoje Vilniaus panorama 1940 metų pavasarį. 
www.antraspasaulinis.net
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, lapkričio 1 d., 9:30 val. r.,  sese-
lių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Mišias
aukos marijonų provincijolas kun.
Donald Petraitis, MIC. Kviečiame vi -
sus dalyvauti.

�Lapkričio 1 d., šeštadienį, po
4 val. p. p. šv. Mišių Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje
vyks Vėlinių apeigos. Kviečiame daly-
vauti.

�Lapkričio 2 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo bažnyčioje, 6812 S. Wash te naw
Ave., Chicago bus atliekamas Cheru -
bini Requiem C-minor (1816 m.). Kon -
certe dalyvauja Lincoln Cham ber
cho ras ir orkestras (dirigen tas Timo -
thy Woods). Bilietų kaina – 15 dol.
Koncerto dieną prie įėjimo durų – 20
dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 815-
806-0066 arba: 

lincolnchamberproductions.org

�ALRK moterų sąjungos 3-oji
kuopa praneša, kad lapkričio 8 d.,
šeštadienį, 11 val. r. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje,
Marquette Park, bus aukojamos šv.
Mišios už mirusais nares. A. a. mi-
rusiųjų narių artimieji, giminės ir visi
tikintieji kviečiami dalyvauti.

�Komitetas, vadovaujamas Vi -
dos Kosmonienės kviečia visus lap-
kričio 9 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. atvykti į kasmetinę madų parodą
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Bilietus užsisakyti galite tel.: 630-
852-3204 (Daina Siliū nienė); 630-
257-0153 (Žibutė Pran c kevičienė).

�Lietuvių rašytojų draugijos
(LRD) literatūrinė popietė įvyks š. m.
lapkričio 23 d., sekmadienį, 2 val. p.p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
Bus paminėti šiais metais amžiny-
bėn iškeliavę LRD rašytojai, įvyks
knygos ,,Trys iš Pajūralio” sutiktu-
vės, naujos poezijos skaitiniai, me-
ninė dalis. 

�Keturiasdešimt metų minintis
XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-

bos (PLMKS) simpoziumas įvyks š.
m. lapkričio 26–30 dienomis Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Simpoziu-
mų pradžia – 1969 metais Čikagoje.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę,
simpoziumai pakaitomis vyksta Lie-
tuvoje ir JAV. 1987 m. Lietuvos moks-
li ninkams pagaliau pavyko pralaužti
ge ležinę uždangą ir dalyvauti Čikago-
je ruošiamame Mokslo ir kūrybos
simpoziume. Jų atvyko apie šimtinė,
nors kai kurie turėjo keliauti per
Mek siką. Šiemetiniame PLMKS su
pranešimais dalyvaus apie pusantro
šimto mokslininkų net iš 14 pasaulio
šalių; tarp jų: Singapūro, Urug va -
jaus, Sibiro, Belgijos, Anglijos, Lie -
tuvos, Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos,
Vokietijos, žinoma, ir iš JAV. 

�Artėja dienraščio ,,Draugas”
šimtmetis. Šiai datai paminėti bus
išleistas  gausiai nuotraukomis ilius-
truotas leidinys. Norintys užsisakyti
šią knygą čekį (35 dol.) prašome
rašyti ,,Draugo” vardu ir siųsti ad-
ministracijai adresu: 4545 W. 63rd
St., Chicago, IL 60629, pažymint
,,Prenumerata knygai”. Vėliau leidi-
nys bus brangesnis. Laukiame aukų
leidiniui paremti.

�Lapkričio 2 d., sekmadienį,
1:30 val. p. p. Švč. Mergelės Apsi-
reiškimo parapijoje, 259 North Fifth
Street, Brooklyn, NY 11211, vyks
Vilniaus universiteto  mišraus choro
,,Pro musica” koncertas. Koncerte
skambės lietuvių bei Šiaurės Europos
kompozitorių klasikiniai kūriniai.
Įėjimas – 15 dol.

�Lapkričio 23 d., sekmadienį, 4
val. p. p. Švč. Mergelės Apsireiškimo
parapijoje, 259 North Fifth Street,
Brooklyn, NY 11211, aktorės Dalios
Michelevičiūtės kūrybos popietė. Įėji-
mas   – 10 dol.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI ... 

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Spalio 18 d. Pasaulio lietuvių centre vyko jubiliejinis centro 20-mečio
vakaras, kuriame dalyvavo gausus būrys svečių. 

Rimas Gilvydis, Pat McCarthy, Michael Verachtert, Robertas Blinst-
rubas, Christopher Sherpitis Pasaulio lietuvių centro 20-mečio  pokylyje.

Rasa McCarthy nuotr.

Parodos galerijoje Čikagos kultūros centre, 78 E. Washington ST.,
Chicago, IL 60602, spalio 18 d. atidaryta fotografijų paroda ,,Pagaminta
Čikagoje: portretai iš Bank of America LaSalle kolekcijos” (,,Made in
Chicago: Portraits from the Bank of America LaSalle Collection”), kurioje
ekspo nuojami ir lietuvio fotografo Jono Dovydėno darbai. Gruodžio 18 d.,
12:15 val. p.p. apie šią parodą kalbės fotografas Jonas Dovydėnas ir paro-
dų kuratorė Sofia Žutautas. 

Paroda tęsis iki 2009 m. sausio 4 d.  Įėjimas į visas Čikagos kultūros cen-
tre vykstančias parodas nemokamas. Darbo laikas: pirmadienias - šešta-
dieniais nuo 10 val. r. iki 6:30 val. v., sekmadieniais nuo 10 val. r. iki 5 val. p. p.

,,Draugo” knygynėlyje – knyga
apie Didžiosios Kovos apygardos
(DKA) partizanus, kurioje pasakoja-
ma apie žmones ir jų likimus sun-
kiais pokario metais, kai kovotojai už
lais vę priešinosi dešimtį kartų gau-
sesnėms ir geriau ginkluotoms oku-
panto pajėgoms. Knyga taip ir pava -
dinta – „Didžiosios Kovos apygardos
partizanai” (leidėjas – Lietu-vos lais -
vės kovų sąjūdžio Didžiosios Kovos
apygarda, 714 p., 2007 m.). Is-torikų
teigimu, tai viena geriausių kny-gų
apie pokario rezistenciją Aukštai-
tijos regione iš visų kada nors pasie-
kusių skaitytoją tokio pobūdžio kny-
gų.

Rašytojas S. Abromavičius užra -
šė žmonių atsiminimus, istorinius
fak tus, pokario peripetijas, remda -
masis daugiausiai liudininkų atsimi -
ni mais ir papildydamas juos Ypatin -
gajame archyve išlikusiais dokumen-
tais. Knygoje rasite pasakojimus apie
kelių šimtų šeimų likimus. Kad me -
džiaga taptų įdomesnė, geriau ir grei -
čiau surandama, pasakojimai sus -
kirstyti pagal tuometinių valsčių te -
ri torijas (jų buvo net 28). Be to,
knyga prasideda svarbiausių DKA
įvykių kronika, tai galima atsekti no -
rimo laikotarpio pagrindinius parti-
za nų mūšius ir kitus įvykius. Pub-
likuojama DKA vadovybės su dėtis
(nuo apygardos iki batalionų va dų), o
apie 37 iš jų – atskiri pasakojimai ir
biografiniai duomenys. Įdo mūs, nau-
jais tyrimais paremti, yra dvie jų di-
džiausių KGB agentų J. A. Markulio

– Erelio ir V. Pečiūros – Griežto gyve-
nimų ir veiklų aprašymai, tačiau
juose ne tik smerkiama jų veikla, bet
nutapyti jų „žmogiškieji” veidai, liki-
mai po didžiųjų išdavysčių ir reakcija
į išdavysčių įvertinimą.

Knyga skirta visų pirma mokyto-
jams ir moksleiviams, kurie nori ži -
noti ne tik Lietuvos, bet ir savo ar tė -
vų gimtųjų vietų, mokyklų istorijas. 

Knygos kaina  — 52 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10.25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L.A.

„Didžiosios Kovos apygardos partizanai”

,,Draugo” loterijos, kuri įvyko š. m. spalio 25 d. ,,Draugo” po-
kylio metu, laimėtojai:

Jonas Činkus, Downers Grove, Illinois – 500 dol.
Egidijus Einoris,  Chicago, Illinois – 300 dol.
K. Kubilius, Willowbrook, Illinois  – 250 dol.
Ada Lelis, Sterling Heights, Michigan – 150 dol.
V.  Radžius, Chicago, IL – 100 dol. 

„Draugo” info

Jono Dovydėno nuotrauka ,,Iron Worker”, Čika ga, 1969.


