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•Lietuvių telkiniuose. St.
Petersburg, FL lietuvių žin-
ios. Šv. Antano Detroit, MI
rudens gegužinė. Bonoje
įvyko Baltijos jaunimo
suvažiavimas (p. 2, 9)
•JAV laukia permainos,
santykiai su Lietuva nesi-
keis (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.4)
•Muzikos karaliaus inaugu-
racija Rochester (p. 5)
•Mūsų stalui. Auksinis ru-
duo (p. 8)
•Kaleidoskope (7) (p. 9)
•SLA nariai renkasi į 69
Seimą (p. 10)

B. Obama pergal∂ vadinama istorine

Raketos Kaliningrade keltû grèsmê saugumui

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) –
Lietuvos piliečiai, norintys aplankyti
JAV be vizos, aktyviai registruojasi
elektroninėje leidimo keliauti siste-
moje, nors naudojantis šia tvarka nu-
vykti už Atlanto bus galima po 2 sa-
vaičių.

,,Nemažai Lietuvos piliečių jau
užsiregistravę ir yra gavę leidimus
keliauti į Ameriką”, – per spaudos
konferenciją sakė JAV ambasados
konsulas Bradley Steven Norton.

Anot ambasados darbuotojų,
naujoji bevizio režimo tvarka nepa-
naikins iki šiol galiojančios vizų tvar-
kos. Nuo lapkričio 17 d. įsigaliojus
leidimams lankytis JAV be vizų, ke-
liauti už Atlanto galima bus ir su vi-
za, ir be jos – piliečiai galės rinktis,
kuri tvarka jiems patogesnė. ,,Žmo-
nės klausia, ar dabartinė kelionių su-
paprastinimo programa pakeičia ke-
lionių su viza tvarką – atsakymas yra
‘ne’”, – tvirtino B. S. Norton.

Vicekonsulės Michele Hoyt teigi-
mu, iš besikreipiančiųjų į ambasadą
dėl kelionės į JAV maždaug pusė pra-
šo vizos, o kita pusė – leidimo keliau-
ti be vizos.

Tiems, kurie šiuo metu yra JAV
nelegaliai, naudotis beviziu režimu
vėliau gali būti kebloka. ,,Ši progra-
ma nepanaikina nelegalaus statuso.
Aš manau, kad šita sistema žino, jog
dabar tie žmonės gyvena Amerikoje
nelegaliai, ir neleis jiems važiuoti į
JAV”, – sakė JAV konsulas. Ambasa-
dos darbuotojų teigimu, per 2 leidimo
galiojimo metus laikas, praleistas
JAV, negalės būti ilgesnis nei tas lai-
kas, kurį asmuo praleido Lietuvoje ar
kitoje šalyje.

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) –
D. Medvedev trečiadienį pareiškė, jog
Rusija Kaliningrado srityje, besiribo-
jančioje su NATO narėmis Lenkija ir
Lietuva, išdėstys artimojo nuotolio
raketų sistemas ,,Iskander”, jos esą
turi atsverti JAV priešraketinės gy-
nybos planus.

Rusijos vadovas pabrėžė, kad
,,šios priemonės – priverstinės”. Jis

nenurodė, kiek raketų bus išdėstyta
ir ar jos bus apginkluotos branduoli-
nėmis galvutėmis, bet pridūrė, kad iš
Kaliningrado srities teritorijos taip
pat bus vykdomas radioelektroninis
JAV priešraketinės gynybos objektų
slopinimas.

Krašto apsaugos (KA) ministras
Juozas Olekas teigia, kad Maskva ne-
teisingai vertina JAV priešraketinės

gynybos planus ir pažymi, kad dau-
giau ginkluotės pakenks saugumui ir
Lietuvoje, ir Rusijoje. Pasak ministro,
Rusija šių raketų išdėstymą sieja su
JAV priešraketinės gynybos (PRG)
planais Lenkijoje, tačiau jie nėra nuk-
reipti prieš Rusiją ir nekelia grėsmės
jai. KAM vadovas sakė manantis, kad
tai yra tiesiog jėgos rodymas Rusijos
viduje, Nukelta į 6 psl.

Lietuviai ruošiasi
keliauti î JAV

Washington, DC, lapkričio 5 d.
(AFP/BNS/,,Draugo” info) – Po dve-
jus metus trukusios įtemptos rinki-
minės kampanijos bei atkaklios ko-
vos, įveikęs savo priešinininką res-
publikoną John McCain, naujuoju
JAV prezidentu išrinktas demokra-
tas Barack Obama. 44-uoju šalies
prezidentu tapsiantis B. Obama bus
pirmasis šalies istorijoje juodaodis

valstybės vadovas.
Negalutiniais duomenimis, jis

jau užsitikrino 338 rinkėjų balsus.
Pergalei pasiekti reikia 270 iš 538
rinkėjų balsų. Išankstiniais skaičiavi-
mais, Respublikonų senatorius John
McCain sukaupė 163 rinkėjų balsus.

J. McCain pasveikino B. Obama
su istorine pergale, pasidžiaugdamas,
jog pirmąsyk Jungtinėms Valstijoms

vadovaus juodaodis. J. McCain savo
rėmėjus paragino pagerbti naują pre-
zidentą ir padėti jam rasti bendrą
kalbą su politiniais priešininkais,
sprendžiant opias šalies problemas.

„Kad ir kokie skirtingi mes
esame, vis dėlto esame amerikiečiai ir
patikėkite manimi, kad svaresnės
priežasties bendradarbiavimui už tai
nėra, – teigė J. McCain. – Šį vakarą
natūralu jausti nusivylimą, tačiau ry-
toj mes turime judėti pirmyn, nepai-
sant pralaimėjimo kartėlio.”

Daugiau kaip 125 tūkst. žmonių
minia buvo susirinkusi Čikagos
Grant Park pasveikinti nugalėtojo. B.
Obama susirinkusiems sakė: „Per-
mainos atėjo į Ameriką”.

CNN atlikta rinkėjų apklausa ro-
do, kad už B. Obama dažniau balsavo
moterys ir jauni žmonės. Šiuose rin-
kimuose baltieji rinkėjai sudarė 74
proc. visų rinkėjų – net 7 proc. punk-
tais mažiau nei 2004 m. 95 proc. juo-
dųjų ir 66 proc. ispanakalbių pasirin-
ko B. Obama, tačiau net 55 proc. bal-
tųjų balsavo už J. McCain.

Nukelta į 7 psl.

„Tùkstantmeçio odisèjos”
dalyviams – karšti išbandymai

B. Obama susirinkusiems sakė: „Permainos atėjo į Ameriką.” SCANPIX nuotr.

Vilnius, lapkričio 5 d. (1000 odi-
seja.lt/,,Draugo” info) – ,,Tūkstant-
mečio odisėjos” antrosios atkarpos
įgula Atlanto vandenyne jachta „Am-

bersail” baigia kirsti taip vadinamą
Arklių platumą – pusiaujo zoną, ku-
rioje nepučia jokie vėjai. Kapitono
Audriaus Jasinsko teigimu, visa jach-
tos „Ambersail” įgula priversta kęsti
didelius karščius.

Kaip pasakoja kapitonas, seno-
vėje burlaiviai šioje Atlanto vande-
nyno vietoje patekdavo į ilgą štilį.
Kaitra sekindavo jūrininkus, baigda-
vosi maisto atsargos, tad kartais jie
būdavo priversti valgyti labiausiai
branginamus gyvulius – arklius. Taip
ši vieta gavo Arklių platumos pava-
dinimą.

Visa antrosios „Tūkstantmečio
odisėjos” atkarpos įgula ruošiasi ir
tradicinei pusiaujo kirtimo šventei.
Nuo „Tūkstantmečio odisėjos” pra-
džios įveiktas 6,681 jūrmylės kelias.
Antroje atkarpoje plaukiant maršru-
tu Las Palmasas – Keiptaunas jau
įveiktas didesnis nei 3,830 jūrmylių
atstumas. Numatyta, kad iš viso per
antrąją atkarpą jachta „Ambersail”
turėtų nuplaukti apie 4,570 jūrmylių.

,,Tūkstantmečio odisėjos” antrosios at-
karpos dalyviai. 1000odiseja.lt nuotr.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
ST. PETERSBURG, FL

DETROIT,MI BONA, VOKIETIJA

Lankėsi garbingas
svečias

Rugsėjo 21 d. Šv. Jėzaus Vardo
bažnyčioje koncelebracijai vadovavo
ir pamokslą pasakė svečias iš Lie-
tuvos – Mažesniųjų brolių ordino
Lietuvos, JAV ir Kanados Šv. Kazi-
miero provincijos provincijolas kun.
Astijus Kungys, OFM. Svečias lan-
kėsi ir Lietuvių klubo pietuose.

Klubo veikla
vasarą

Karšta Floridos saulutė nestab-
do lietuviškų susibūrimų ir veiklos
St. Petersburge. Sudarytas Šv. Kazi-
miero misijos vadovo kan. Bernardo
Talaišio vadovaujamas komitetas
paminėti 400 metų sukaktį nuo Ma-
rijos pasirodymo Šiluvoje. Minėjimas
ruošiamas lapkričio 9 dieną, sekma-
dienį, 2 val. p. p. Šv. Vardo bažnyčio-
je, Gulfport, FL, dalyvaujant vysk.
Baltakiui, St. Petersburgo diecezijos
dvasininkams ir kitiems garbingiems
svečiams.

Komitetas sudarė pradinius pla-
nus, jau pradėti darbai numatytoms
išlaidoms padengti. Todėl Lietuvių

klube rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 7 d.
pietūs buvo gaminami vien šiam tik-
slui. Pietų gamybai vadovavo komite-
to narė Angelė Karnienė su pagal-
bininkėmis Vida Meiluviene, joms
pagelbėjo Vilius Juška ir Albinas
Karnius. Taip pat minėjimui bus
renkamos ir aukos. Į šį minėjimą yra
įsitraukusi ir Lietuvių klubo valdyba.

Išvykus klubo virėjai Angelei
Straukienei į Lietuvą, rugsėjo 14 ir
21 dienomis pietus paruošė klubo
valdyba. Mečiui Šilkaičiui su žmona
išvykus į Čikagą dalyvauti šeimos
nario vestuvėse, jo pareigos, kaip ži-
nių iš Lietuvos pranešėjo, sekmadie-
nio popietėse atiteko Šv. Kazimiero
misijos St. Petersburge vadovui kan.
Bernardui Talaišiui. Rugsėjo 21 d.
popietėje jis informavo, kad prieš 56
metus Lietuvoje buvo įšventinta į
kunigus 16 asmenų, o šiandieną yra
likę tik 4, tarp kurių yra ir jis. Jis taip
pat priminė, kad rugsėjo 22 dieną
suėjo 5 metai, kai jis pradėjo tarnauti
mums – st. petersburgiečiams. Jo
kalba buvo palydėta gausių plojimų.

Kultūrinių popiečių būrelis, va-
dovaujamas Angelės Karnienės, rug-
sėjo 14 ir 21 d. turėjo paskaitą apie
Vilniją ir Vilnių.

ST. PETERSBURG LIETUVIŲ
ŽINIOS
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
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Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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Naujienos iš „Saulutės”
mokyklėlės

Nuplasnojo vasarėlė žaliasparnė
Paskui gerves, paskui pempes,

paskui garnį.
Rudenėlis, atkeliavęs pro

palaukę,
Vaikučius visus mokyklon

šaukia.

Rugsėjo 7 d. lituanistinės mo-
kyklėlės mokiniai, mokytojai ir
tėveliai susirinko į naujų mokslo
metų atidarymo šventę – visi, kurie
neabejingi lietuvių kalbai, kultūrai ir
papročiams, kurie nenori, kad jų
vaikai augtų, nežinodami savo šak-
nų, savo kalbos.

Šiemet mokyklėlę lankys apie 20
įvairaus amžiaus vaikučių. Jie, kaip
ir pernai, suskirstyti į 4 klases.
Mažiukus, kaip ir praėjusiais metais,
globos ir išminties mokys Vida Mei-
luvienė, vyriausius – Ramutė Krikš-
čikienė. Mokyklėlės vedėja Edita Na-
vickienė pasveikino visus su švente ir
pristatė dvi naujas mokytojas: Soterą
Kungytę-Maksvytienę ir Rasą Kay.

Mokytoja V. Meiluvienė savo
trumpame pasisakyme pasidžiaugė,
kad mokyklėlė gyvuoja, paragino
aktyviau dalyvauti klubo veikloje,
siekiant išsaugoti šiuos mūsų na-
mus.

Į mokyklėlės atidarymą atvyko ir
visus pasveikino LR garbės konsulas
vakarinei Floridai Algimantas Kar-
navičius. Jis papasakojo apie savo
lietuvių kalbos pamokas virtuvėje
prie stalo: mamą – mokytoją ir vie-

Lietuvių, latvių ir estų kilmės jaunimas diskutuoja Anabergo namuose.

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Šv. Antano parapijos metinė
gegužinė po stogu vyko sekmadienį,
spalio 26 d. Saulutė bėrė savo šiltus
spindulėlius, rudeninės medžių spal-
vos ir gražus oras kvietė visus į Šv.
Antano parapiją. Šv. Mišias aukojo
klebonas kun. Alfonsas Babonas.
Liturginius skatinius skaitė Antanas
Osteika.

Po šv. Mišių gražus būrys parapi-
jiečių ir svečių iš Šv. Kazimiero para-
pijos Windsor, Canada, ir Dievo
Apvaizdos parapijos, Southfield, Mi-
chigan, susirinko išpuoštoje salėje,
kur visų laukė parapijos šeimininkės
Pranciškos Televičienės ir jos talki-
ninkių paruošti gardūs lietuviški
patiekalai, parapijiečių kepti pyragai,
o ištroškusių – ,,alijošiaus lašai”.
Vyko gausi laimikių loterija. Laimė-
tojai džiaugėsi savo dovanomis.

Nuotaika buvo jauki. Šventės
dalyviai buvo patenkinti maloniai
tarp draugų ir bendraminčių praleidę
sekmadienio popietę ir tuo pačiu
parėmė Šv. Antano parapiją. Klebo-
nas kun. A. Babonas dėkojo visiems
už gausų atsilankymą, talką ir už
parapijos veiklos paramą. Dalyviai
dar ilgai linksminoai ir šnekučiavosi
su draugais ir pažįstamais. Renginys
buvo sėkmingas ir parapijai pel-
ningas. Gegužinę ruošė kun. Alfon-
sas Babonas ir parapijiečiai.

Šv. Antano
parapijos

metinė rudens
gegužinė

nintelį klasioką – jaunesnįjį brolį
Rimą. Reikia pripažinti, kad mokyto-
ja gerai atliko savo darbą – Algi-
mantas puikiai kalba lietuviškai.

Gerbiamas konsulas pritarė mo-
kyklėlės veiklai ir pažadėjo, pagal ga-
limybes, paremti.

Trumpų iškilmių pabaigoje tėvų
komitetas ir mokyklėlės vadovybė,
kad sklandžiai vyktų darbas, pasi-
dalino pareigomis, po to pakvietė
visus pasivaišinti pyragaičiais ir
kava. Dar ilgai po renginio būriavosi
mokytojos ir mamos, svarstydamos,
ką gražaus ir naudingo nuveikti nau-
jais mokslo metais, kaip sukurti
šventę sau ir kitiems.

Džiugu pranešti, kad „Saulutės”
mokyklėlė jau turi ir rėmėjų. Po 50
dol. paaukojo Elena Krasauskienė,
Loreta Borkauskienė ir Jadvyga
Giedraitienė. Nuoširdus ačiū!

R. K.

Loterija mokyklos
paramai

Rugsėjo 28 d., sekmadienį, St.
Petersburgo Lietuvių klube buvo
rengiama loterija lituanistinei mo-
kyklai paremti. Visus nuostabius ir
gausius loterijai laimikius parūpino
mokyklos tėvų komitetas.

Iš Lietuvių klubo biuletenio
,,Lietuvių žinios”

Buvusioje Vokietijos sostinėje Bo-
noje idiliško miško apsupti Anabergo
namai šių metų spalio 31 – lapkričio 2
dienomis subūrė Vokietijoje gyvenan-
tį lietuvių, latvių ir estų kilmės jau-
nimą. Tris dienas trukusio tradicinio
Baltiečių jaunimo kongreso metu
vyko įvairios diskusijos, filmų kūrimo
dirbtuvės ir baltijiečių helovino šven-
tė „Baltoween”.

Mokslinę kongreso programos
dalį šiemet sudarė interneto komu-
nikacinių priemonių poveikio naujo
kolektyvinio identiteto kūrimui te-
ma. Iš įvairių Vokietijos vietovių gau-
siai susirinkę lietuviai, latviai ir estai
diskutavo apie interneto galimybių
poveikį tarp ne savo kilmės šalyse
gyvenančių baltijiečių. Bonos univer-
sitete tyrimus migracijos ir kolek-
tyvinio identiteto tema atliekančio

Julian Stubbe parengtas klausimų
katalogas sudarė intensyvaus darbo
grupėse pagrindą, kurio rezultatus
pristatė Vokietijoje gimęs latvis Dai-
nis Zegners. Išryškėjo dvi interneto
naudotojų grupės: Vokietijoje gimę ir
užaugę baltijiečiai bei naujai emi-
gravę. Pirmiesiems internetas sutei-
kia puikias galimybes siekiant išsau-
goti savo tautinį identitetą, antrie-
siems jis atlieka dvigubą funkciją: jis
iš vienos pusės naudojamas palaikyti
ryšiams su šeima ir draugais gimtinė-
je, o iš kitos – užmegzti naujus ryšius
Vokietijoje. Pasirodo, jog ieškodami
naujų pažinčių interneto pagalba,
nauji migrantai vis dėlto labiau linkę
ieškoti savo tautiečių. Tačiau, norint
patvirtinti teiginį, kad informacinių
technologijų pagalba kuriamas nau-
jas kolektyvinis Nukelta į 9 psl.

Vokietijoje įvyko Baltijos šalių
jaunimo suvažiavimas



DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 6 d., ketvirtadienis 3

ANALITIKAI: JAV LAUKIA
PERMAINOS, SANTYKIAI SU

LIETUVA NESIKEIS
HENRIKAS ŠIMKAUSKAS

Lietuvos ir užsienio apžvalgi-
ninkai teigia, kad JAV prezidentu iš-
rinktam Barack Obama dar reikės
įrodyti, jog jo kalbos apie permainas
virs konkrečiais veiksmais. Visų pir-
ma naujajam šalies vadovui teks
įveikti šalį apėmusią ekonominę kri-
zę, spręsti karo Irake ir Afganistane
problemas. Pokyčių santykiuose su
Rusija, manoma, nebus daug. Kaip ir
santykiuose su Lietuva.

K. Girnius: amerikiečiai
laukia pokyčių

Anot politikos apžvalgininko
Kęstučio Girniaus, JAV rinkėjų pa-
sirinkimas rodo, jog šalis laukia per-
mainų, kurias savo rinkiminėje kam-
panijoje nuolat pabrėždavo Obama.
Tačiau, anot jo, dar sunku pasakyti,
kokios konkrečiai jos bus.

„Amerikiečiams daug kas rūpi,
bet svarbiausia šiuo metu sutvarkyti
ūkį, šiek tiek nerimaujama dėl kritu-
sio Amerikos prestižo. Per rinkimų
kampaniją Obama atkakliai teigė,
kad Ameriką reikia keisti, reikia
pasukti nauju keliu ir tai sulaukė pri-
tarimo. Tačiau dabar jo rėmėjai ir pa-
sekėjai nuogąstauja, nes nežino
konkrečių jo žingsnių ir nežino, koks
tas pokytis bus”, – ,,Lietuvos radijui”
teigė Girnius.

Anot apžvalgininko, svarbiausi
darbai naujojo prezidento laukia eko-
nomikos ir užsienio reikalų srityse.
„Nors ir būdamas protingu žmogumi,
Obama nėra šių dalykų specialistas,
tad daug kas priklausys nuo jo pa-
tarėjų komandos”, – mano Girnius.

Pasak jo, pagrindiniai iššūkiai, su
kuriais susidurs naujasis šalies
vadovas – tebesitęsiantis karas Irake
ir Afganistane, kova su terorizmu,
branduolinio ginklavimosi plėtra,
auganti Kinijos galia.

Girniaus teigimu, Obama teks
taisyti ir pastaruoju metu kiek pašli-
jusius santykius su Europa, tuo metu
santykiai su Rusija smarkiai keistis
neturėtų. „Santykiai radikaliai nesi-
keis, nes Rusijos parama svarbi JAV
sprendžiant esminius pasaulinius
klausimus. Rusija yra Jungtinių tau-
tų Saugumo tarybos narė ir turi veto
teisę. Tad reikia kalbėtis su Rusija ir
rasti bendrą kalbą”, – sakė analiti-
kas. Po prezidento rinkimų Girnius
neprognozuoja didesnių pokyčių ir
JAV santykiuose su Lietuva.

R. Sakadolskis: rinkimai parodė
visuomenės brandą

JAV gyvenęs ir dirbęs žurnalistas
Romas Sakadolskis šiuos prezidento
rinkimus, kaip ir daugelis apžval-
gininkų, vadina istoriniais.

„Amerikiečiai sugebėjo sueiti ir
priimti jiems ir pasauliui svarbius

sprendimus. Šie rinkimai buvo gali-
mybė pakeisti JAV istoriją ir paro-
dyti, kokią ateitį įsivaizduoja patys
amerikiečiai. Rinkimai pakeitė Ame-
rikos visuomenės dinamiką. Net
prieš dvejus metus niekas neįsivaiz-
davo, kad maišytos rasės žmogus taps
JAV prezidentu. Tai parodo, kad JAV
visuomenė yra labai subrendusi”, –
lrt.lt teigė Sakadolskis.

Anot jo, Obama tapus JAV prezi-
dentu, pasikeis ir pačios Amerikos
įvaizdis pasaulyje.

Tačiau didelių pokyčių santy-
kiuose su Lietuva ar likusia Europa
žurnalistas neprognozuoja.

„JAV užsienio politika Europos
atžvilgiu, nepaisant aiškių skirtumų
tarp demokratų ir respublikonų,
labai daug nesikeis. Abu kandidatai
puikiai žino savo pagrindinius sąjun-
gininkus Europoje ir skirs jiems tiek
pat dėmesio, kiek ir anksčiau. Todėl
ir Lietuvoje niekas ypač nepasikeis”,
– apie galimus pokyčius kalbėjo
Sakadolskis.

R. Lopata: JAV politika
taps lankstesnė

Anot politologo Raimundo Lopa-
tos, po prezidento rinkimų JAV užsie-
nio politika nesikeis, tik joje turėtų
atsirasti daugiau lankstumo.

„Amerikos užsienio politika iš
esmės kreipia ne tiek demokratų ar
respublikonų partijos, kiek apskritai
bendras Amerikos nacionalinių in-
teresų suvokimas. Šiuo atveju dėl
aktyvaus Amerikos vaidmens pa-
saulyje nesiginčija nei John McCain,
nei Obama. Klausimas buvo, tik kaip
tas aktyvumas turi reikštis. Manau,
kad šiuo atveju iš Obama ir Artimieji
Rytai, ir Europa, ir kiti regionai tikisi
didesnio lankstumo”, – kalbėjo poli-
tologas.

Tai, anot Lopatos, turėtų pa-
sireikšti intensyvesnėmis dvišalėmis
tarptautinių institucijų derybomis,
aktyvesniu jų įtraukimu į daugiašalį
sprendimą. Anot politologo, prezi-
dentu tapus Obama, kitaip nei val-
dant George W. Bush, „jėgos naudoji-
mas greičiausiai nebūtų prioritetinis
vėzdas”.

Anot Lopatos, JAV ir Lietuvos
santykiuose pokyčių tikėtis nerei-
kėtų.

„Daniel Freed yra pasakęs, kad
bet kuriuo atveju, kas belaimės, ar
McCain, ar Obama, santykiai vargu
ar keisis. Man atrodo, tą patį per
visus debatus tvirtino ir abu kandi-
datai į JAV prezidento postą. Galų
gale, laiškai, kuriuos gavo Amerikos
Lietuvių Bendruomenė, tiek iš vieno,
tiek iš kito, tą patvirtino. Žiūrint iš
Washington pozicijos, reikia turėti
omenyje, kad vargu ar galima kalbėti
JAV politiką Lietuvos atžvilgiu,
greičiau apie JAV politiką Baltijos
šalių atžvilgiu.

Nuo Rusijos, visų pirmiausia,
turime apsisaugoti mes patys. Bet
mes tam ir įstojome, tiek į NATO,
tiek į ES, kad užsitikrinti saugumą
plačiąja to žodžio prasme. Debatuose,
tiek vienas, tiek kitas kandidatas į
JAV prezidento postą aiškino, kad jie
toliau dės visas pastangas, kad Bal-
tijos regionas būtų saugus”, – ką tik
pasibaigusius rinkimus komentavo
politologas.

LRT.lt

Šaukštai po pietų

ALEKSAS VITKUS

Tik ką praėjo seniai laukti rinkimai ir štai, amerikiečiai jau turi
naujai išrinktą 44-ąjį krašto prezidentą – Barack Obama. Kas už
jį balsavo ir jo pažadais tikėjo, džiaugiasi, kas norėjo prezidentu

matyti respublikoną John McCain, yra nusivylę. Tokia jau visų kandidatų
į Amerikos prezidentus lemtis – Baltuosiuose rūmuose vietos yra tik vie-
nam.

Šių rinkimų kampanija tęsėsi vos ne dvejus metus, jai buvo išleista
šimtai milijonų dolerių, ir ne vienas amerikietis nekantriai laukė, kada ji
baigsis. Ačiū Dievui, ji pagaliau baigės. Tačiau komentarų srautas apie
rinkimus, jų eigą ir rezultatus kartu su pranašavimais ir spėliojimais,
kaip naujam prezidentui seksis vadovauti kraštui, dar negreitai išdžius.
Apie tai rašyti paliksiu ateičiai. O dabar, tik ką pasibaigus rinkimams, ir
dar neatslūgus susidomėjimui, panagrinėkime JAV prezidentinių rinkimų
tvarką.

Atsigavę nuo šoko, kad Amerikos istorijoje buvo išrinktas pirmas juo-
dosios rasės prezidentas, neužmirškime, kad nors JAV nepriklausomybės
1776 m. liepos 4 d. akte buvo iškilmingai paskelbta, jog „all Men are cre-
ated equal”, balsavimo teisė buvo numatyta tik baltiesiems, ir tik vyrams,
kurie turėjo nuosavybę. Moterims ir juodosios rasės piliečiams ta teisė
buvo suteikta tik XX amžiuje (moterims – 1920, juodaodžiams – 1964 m.).

Amerikoje, kaip ir visose demokratinėse šalyse, rinkimai paprastai
yra vedami visuotinio, lygaus, tiesioginio ir slapto balsavimo forma, ir juos
laimi daugiausiai balsų gavęs kandidatas. Taip yra renkami senatoriai,
Kongreso nariai, gubernatoriai, merai ir kt. Yra viena didelė ir mums
kartais sunkiai suprantama išimtis – Amerikos prezidento rinkimai. Ta
išimtis gal ir turėjo logišką pagrindą prieš 219 metų, kai Kongresas 1789
m. ratifikavo Konstituciją, kurioje yra pasakyta, kad kiekviena valstija
turi paskirti delegatus, kurie gana sudėtingu būdu išrenka prezidentą.
Kiekviena valstija gali turėti tiek delegatų, kiek ta valstija turi senatorių
ir Kongreso narių. Kadangi Kongrese yra 100 senatorių ir 438 Kongreso
nariai, bendrame balsavime dalyvauja 538 delegatai.

Daugelis amerikiečių apie tą išimtį dėl tiesioginio balsavimo buvo
užmiršę, todėl 2000 m. jie labai nustebo, kai kandidatas į prezidentus Al
Gore rinkimus pralaimėjo, nors ir buvo gavęs pusę milijono balsų daugiau
negu prezidentu tapęs George W. Bush. Kodėl? Pasirodo, Bush surinko
daugiau rinkiminių (electoral) balsų negu Gore ir to užteko. Balsuotojai
tik tuomet prisiminė, jog jie faktiškai balsuoja ne už kandidatą į prezi-
dentus, bet tik už jų valstijos rinkėjus (electors), kurie atiduoda savo bal-
sus už daugiausiai balsų toje valstijoje surinkusį kandidatą. Panašiai
galėjo atsitikti ir 2004 m. Jei John Kerry būtų laimėjęs Ohio valstiją, jis
būtų prezidentu, nors Bush jį ir būtų pralenkęs beveik keturiais milijo-
nais balsų.

Tokia dabartinė netiesioginio balsavimo tvarka savo nepatogumus ir
trūkumus dramatiškai parodė šių rinkimų kampanijos metu. Valstijos
(swing states), kur iš anksto buvo sunku nuspėti, į kurią pusę pasvirs jų
balsų dauguma, iš Obama ir McCain sulaukė neproporcingai daugiau dė-
mesio, negu kitų valstijų balsuotojai. Kandidatai beveik nelankė nei Cali-
fornia, nei Illinois, kur Obama tikėjosi lengvos pergalės. Apleido jie ir
Arizona, kur McCain buvo aiškus numylėtinis. Kam kovoti, jei žinai, kad
vis vien laimėsi? Už tai valstijose, kaip Michigan, Ohio ar Pennsylvania,
kuriose balsavimo rezultatus buvo sunkiau nuspėti, abu kandidatai lan-
kėsi po keliolika kartų.

Prisimenant, kiek buvo pasakyta jau visiems nusibodusių, vis karto-
jamų abiejų kandidatų kalbų, priekaištų ir pažadų, gal tai ir nebuvo didelė
tragedija, kad į mus, Illinois valstijos piliečius, Obama ir McCain taip
nekreipė dėmesio. Tačiau toks kandidatų elgesys davė progos suprasti,
kaip šitokia delegatų tvarka suteikia neproporcingai daugiau svorio gy-
ventojais negausių valstijų balsuotojams. Wyoming su apie puse milijono
gyventojų turi tris delegatų balsus, tai jai duoda vieną delegatą 167,000
žmonių. Tuo tarpu Illinois, kur gyvena 12,6 mln. žmonių, tegauna 21 de-
legatą, o tai yra vienas delegatas 600,000 žmonių. Ką tai reiškia? Kad
vieno Wyoming piliečio balsas yra vertas trijų Illinois piliečių balsų? Keis-
ta, bet Obama dėl to nesiskundė.

Manau, kad Illinois valstijoje, kuri žiniasklaidos jau senokai buvo
„nurašyta” kaip Obama žemė, McCain šalininkai nebalsavo, nes žinojo,
kad jų balsai jam nieko nepadės. Gal todėl reikėtų suvaržyti priešrinki-
mines apklausas, kurios iš anksto spėja, kas kokioje valstijoje laimės, ir
taip atbaido piliečius nuo balsavimo.

Šįmet tos 2000 m. atsitikusios problemos nebuvo, nes Barack Obama
laimėjo ne tik daugumą rinkimų (electoral) balsų, bet ir populiariai su-
skaičiuotų už jų balsavusių milijonų. Bijau tik, kad daug ko visiems pri-
žadėjęs Obama pasakys taip, kaip neseniai pasakė Lietuvoje rinkimus
laimėjęs TS-LKD partijos pirmininkas Andrius Kubilius, sakydamas, jog
„ekonominė padėtis yra prastesnė, nei buvo manyta”.

Baigėsi rinkimai ir nieko nepakeisi – šaukštai jau po pietų. Lauksime
sausio mėnesį įvyksiančios Obama inauguracijos, tikėdami, kad visi, de-
mokratai ar respublikonai, paklus tautos balsui ir vieningai rems demok-
ratiškai išrinktą naująjį Amerikos prezidentą.

Kad santykiai tarp JAV
ir Lietuvos vargu ar keisis
per visus debatus tvirtino
abu kandidatai. Galų gale,
laiškai, kuriuos gavo JAV
LB tiek iš vieno, tiek iš kito,
tą patvirtino.
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Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo
šventė. Nuo seno ugniai buvo pri -
skiriama ypatinga reikšmė, manant,
kad degdami žvakelę gyvieji susitaiko
su mirusiaisiais. Seni žmonės pasako-
ja, kad anksčiau vėlėms būdavo ke -
liamos puotos,  buvo ruošiamos vai -
šės, kviečiant į jas savo mirusiuosius.
Kartais kapai būdavo palaistomi me -
dumi ir vynu. Jaunimas mėgdavo pa -
sakoti šiurpias istorijas apie vėles.

Maironio lituanistinės mokyklos
mokiniai ir mokytojai Vėlinių šventę
pažymėjo su ypatingu rimtumu. Dau -
giau nei 500 mokinių Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje vienu me -
tu jau nebesutilpo. Tad, mažieji lietu-
viukai į misiją, nešini žvakelėmis,
skubėjo iš pat ryto. Apie Vėlines jiems
pasakojo ir kartu maldeles kalbėjo
seselė Laimutė ir kunigas Antanas
Saulaitis, SJ. Seselė Laimutė prisimi -
nė, kad, kai ji buvo maža mergaitė,
Vėlinių dieną surasdavo kapelius ant
kurių nedegė žvakutės ir jas uždegda-
vo. 

Vyresniesiems mokiniams 12 val.
p.p. šv. Mišias atnašavo svečias iš
Lietuvos, Kauno arkivyskupas met-
ropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ.
Ypatingai tą dieną atrodė ir pats alto-
rius, prieš jį buvo įrengtas prisimi -
nimų kampelis, kur buvo sudėtos
vaikų atsineštos brangių žmonių
nuot raukos. Malda ,,Amžiną atilsį”

buvo skirta ir dviems buvusioms
Maironio litua nistinės mokyklos mo -
kytojoms: Ag nei Katiliškytei-Berner
ir Lorai Krumplytei.  Prisimindami
maldose savo artimuosius, iškeliavu-
sius amžinybėn žino me, kad: 

„Mirtis – tik slenkstis, bet ne
pabaiga ...

Brangiausi žmones eina – ir
palieka ...

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, 
Ir atminty gyvi išlieka ...”

Živilė Ramašauskienė

Vėlinės Maironio lituanistinėje
mokykloje, Lemonte

Mažieji Maironio lituanistinės mokyklos mokinukai Vėlinėms padarė savo
žvakeles.                                                  

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai misijos altorių papuošė gėlėmis
ir atsinešė nuotraukas tų, kuriems Vėlinių dieną uždegė žvakutę.

Živilės Ramašauskienės nuotraukos

Šv. Mišias atnašavo svečias iš Lie -
tuvos, Kauno arkivyskupas metro-
politas Sigitas Tamkevičius, SJ.  

Ekskursija buvo netikėta, mat keletas mokinių, ir kai kurie tėveliai
nežinojo apie šį muziejų. Tad buvo gera proga ne tik susipažinti su
muziejaus prezidentu S. Balzeku, Jr., bet ir dalyvauti ekskursijoje po
muziejų, kurią vedė Karilė Vaitkutė.

Nuotraukose (viršuje): Paulius Ruscitti muziejuje pasijautė tikru
viduramžių riteriu; (apačioje): muziejuje buvo įdomu mokiniams ir jų
tėveliams.                                                Audronės Sidaugienės nuotraukos

Kasmet Čikagos lituanis-
tinės mokyklos (ČLM) šeštokai
atvyksta į Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejų. Jie ne tik apžiūri
muziejaus eksponatus. Muzie-
juje jiems vedama istorijos pa-
moka. 6 klasės mokytoja Aud-
ronė Sidaugienė dėkinga mu-
ziejaus prezidentui Stanley
Balzekui, Jr., muziejaus dar-
buotojai Ritai Janz ir visiems
kitiems už malonų mokinių pri-
ėmimą.

Lietuviška Montessori mokyklėlė ,,Žiburėlis”, neseniai atšventęs savo
25-metį, gyvuoja Amerikoje. Šiuo metu jame dirba neseniai iš Lietuvos
atvykusios auklėtojos. Mokytojoms vadovauja direktorė Žibutė Ma čiu -
lienė, daug mokytojoms padeda mokinių tėveliai. 
Šiandieniniai ,,Žiburėlio” lankytojai: Karis Garbonkus, Aurelius Žemaitis ir
Sigutė Garbonkus  kartu su tėveliais dalyvavo knygos ,,Amerikos Lietuvių
Montessori Draugija 1958-2008” sutiktuvėse, kurios įvyko š. m. spalio 26 d.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Knyga skirta
šiais metais savo gražią 50 sukaktį mininčiai Amerikos lietuvių Montessori
draugijai (ALMD), kurios dabartinis pir mininkas yra dr. Vincas Staniškis.                       

Laimos Apanavičienės nuotr.

Čikagos Čikagos 
lituanistinėslituanistinės

mokyklosmokyklos
istorijosistorijos
pamokapamoka
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MUZIKOS KARALIAUS INAUGURACIJA 
A. G. Casparini vargonai ir Radviliškio jaunimo choras

REGINA JUODEIKIENÈ
Specialiai ,,Draugui” 
iõ Rochester, NY

2008 metų spalio 16–oji į Roches-
ter istoriją įeis kaip svarbi data,
pažyminti ilgo ir sudėtingo projekto
įgyvendinimą. Kai 2004 m. spalio
21–24 dienomis Rochester vyko kas-
metinis Eastman–Rochester Organ
Initiative (EROI) festivalis, jo metu
oficialiai buvo pranešta apie naują
Tarptautinį vargonų projektą. Pro-
jektą sudarė unikalių A. G. Casparini
vargonų (1776 m.), esančių Vilniaus
Šv. Dvasios (Domininkonų) bažnyčio-
je, kopijos kūrimas ir pastatymas
Christ Church episkopalų bažnyčioje
Rochester. Projekto vykdytojai – Uni-
versity of Rochester muzikos fakulte-
to (Eastman School of Music) profe-
sūra, bendradarbiaujanti su GoArt
instituto Švedijoje vargonų meistrais
ir restauruotojais Lietuvoje bei var-
gonų restauravimo specialistais iš
Italijos ir Vokietijos. 

Šio projekto ,,širdis ir siela” bu-
vo Eastman muzikos mokyklos profe-
sorius dr. Hans Davidsson. Šiam
reikalui jis skyrė nepaprastai daug
pastangų. Pagelbėti jam susikūrė
Casparini patariamoji taryba, į kurią
įėjo ir lietuviai, iš kurių aktyviausi
buvo LR garbės konsulas Rimantas
Česonis, LB Tarybos narė ir vietinės
LB apylinkės pirmininkė B. Litvi-
nienė, K. Lapinas ir R. Kirsteinas.
Atlikus begalę paruošiamųjų darbų,
surengus pinigų telkimo renginius,
keliavus į Švediją ir Lietuvą – projek-
tas įgyvendintas. A. G. Casparini var-
gonų kopija puikuojasi Rochester,
Christ Church episkopolų bažnyčioje.
Muzikos karaliumi vadinamo instru-
mento inauguracija įvyko š. m. spalio
16 d.

Prieš pradedant vargonų šventę,
Rochester universiteto prorektorius
R. Kuncl, Eastman Muzikos mokyk-
los dekanas Douglas Lowry, vakaro
kalbėtojai su vargonų departamento
profesūra turėjo progą pabendrauti
priėmime, kuriame  dalyvavo ir LR
gen. konsulas ambasadorius J. Pas-
lauskas, kun. Gintaras Antanas Joni-
kas, LR garbės konsulas R. Česonis
su žmona Roma ir Arūnas Česonis –
Universiteto patikėtinių tarybos na-
rys. Oficialioje vakaro programoje
dalyvavo kviestiniai svečiai iš Švedi-
jos, Vokietijos ir Lietuvos. 

Prorektorius Ralph W. Kuncl pa-
sveikino visus susirinkusius. Šiltą
sveikinimo žodį tarė ir mūsų gerbia-
mas LR gen. konsulas ambasadorius
iš New York Paslauskas. Ambasado-
riui kalbant ekrane buvo rodomi
Lietuvos vaizdai, suprojektuoti Re-
dos Butauskaitės-Juodeikis. Kalbė-
tojų tikrai netrūko, tarp jų buvo ir
Rochester mero patarėjas D. Porter,
episkopolų vyskupas P. Singh, East-
man muzikos mokyklos dekanas
Lowry, pagrindinis vargonų departa-
mento profesorius D. Higgs. Pačią
inauguracinę ceremoniją atliko pro-
rektorius R. Kuncl bei nusipelnęs
Eastman muzikos mokyklos vargonų
profesorius David Craighead.

Mums, Rochester lietuviams, ši
šventė niekuomet nebūtų buvusi to-
kia įspūdinga ir neužmirštama, jeigu
joje nebūtų dalyvavęs Radviliškio Šv.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios

jaunimo choras, vadovaujamas Aure-
lijos Šakėnienės. Šį chorą prieš pen-
kerius metus įkūrė šios parapijos kle-
bonas Gintaras Jonikas, šiuo metu
laikinai atliekantis sielovados darbą
Rochester Šv. Jurgio lietuvių parapi-
joje. Choro daugumą sudaro Radviliš-
kio gimnazistės bei jau studijuojan-
čios universitetuose studentės. A. Ša-
kėnienė nepaprastai didžiuojasi savo
merginomis ir tiki, kad jos neapvils.
Daug darbo valandų teko įdėti ruo-
šiantis šiai kelionei, mat inaugura-
ciniam vargonų koncertui turėjo būti
paruošti du gana sudėtingi kūriniai.
Tai: ,,Ecco il petto” – Benedetto Mar-
cello (1686–1739) ir iš ,,Gloria – Lau-
damus Te” – RV 589 – Antonio Vival-
di (1678–1741)

Kūriniai buvo atlikti profesiona-
liai, nuskambėjo nepaprastai gražiai
ir tai įrodė ne tik ilgi žiūrovų ploji-
mai, bet ir Eastman muzikos mokyk-
los dekano Lowry ir ambasadoriaus
Paslausko pagyrimai. Pagyrimų nesi-
gailėjo ir dalyvavę kiti lietuviai. 

Choras JAV lankėsi pirmą kartą,
nors merginoms teko koncertuoti
Vokietijoje ir Lenkijoje. Visur jos
buvo šiltai sutiktos ir maloniai priim-
tos. Kadangi tuo pačiu metu (2008 m.
spalio 10–12 d.) Rochester Šv. Jurgio
lietuvių parapija šventė 100-to metų
savo gyvavimo jubiliejų, buvo labai
malonu išgirsti jaunų širdžių giesmę
ir dainą, atvežtą iš Lietuvos. 

Radviliškio Šv. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios jaunimo choras
spalio 11 dieną koncertavo Sacred
Heart katedroje, kurioje dalyvavo
daug garbių svečių: Lietuvos amba-
sadorius JAV iš Washington, DC
Audrius Brūzga, vyskupas Eugenijus
Bartulis iš Šiaulių, vietinis vyskupas
Matthew H. Clark, gausus būrys ne
tik lietuvių, bet ir amerikiečių pub-
likos.

Didelį įspūdį paliko choro atlikta
choreografija su žvakėmis. Ilgi ploji-
mai lydėjo atliekamas merginų gies-
mes ir ne vieno lietuvio akyse matėsi

ROCHESTER, NY

ašaros. Tos pačios dienos vakare mer-
ginos savo dainomis džiugino pokylio
dalyvius, kurių buvo susirinkę  apie
400. Sekmadienį choras giedojo iškil-
mingose Šv. Jurgio parapijos šv. Mi-
šiose.

Ir ne tik tai, jaunosios atlikėjos
savo gabumais dalijosi Friendly Ho-
me senelių namuose. Nors ir nesu-
prasdami lietuvių kalbos, senukai
plojo, lingavo į taktą, džiaugėsi skam-
biomis melodijomis. Tarp jų buvo ir
lietuvių. Na, o atsidūrusios kitoje ap-
linkoje, kur taip pat dauguma žiū-
rovų buvo amerikiečiai, merginos
vienai savo globėjų šeimai skyrė dai-
ną ,,Trys milijonai” ir susilaukė  ki-
tataučių  plojimų. Na, o tai, kad jos
visos gražios, ne vienas vaikinas
bandė jas kalbinti ir klausinėjo, iš

kurio ,,pasaulio krašto” atvykusios.
Žodžiu, merginos vertos pagyrimo,
vertos gero žodžio.

O kas paliko didžiausią įspūdį iš
susitikimo su šiomis merginomis?
Ogi tai, kad jos pasirodė gražiai iš-
auklėtos,  mandagios, sugebėjo ben-
drauti ir su jaunu, ir su senu. Nepa-
prastai vertina ir gerbia savo vadovę
Aureliją. Atsidėkodamos savo gera-
dariams kaip dovaną jos skyrė savo
atliekamas dainas. Negailėjo mer-
ginos dainų pagrindinei savo globėjai
Romai Česonienei.

Visos giesmininkės sakė, kad jų
kelionė į JAV buvo palaiminta. O argi
galima tuo dar abejoti? Savo talentu
jos garbina Dievą ir džiugina klausy-
toją. Mielos merginos, dainuokit, gie-
dokit ir garsinkit Lietuvą!

Iš kairės: Aurelija Šakėnienė, centre LR generalinis konsulas ambasadorius New York Jonas Paslauskas. Toliau (iš
kairės į dešinę): Rimas Česonis, Roma Česonienė, Jolanda Česonis, kunigas Gintaras Antanas Jonikas ir Šv. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčios jaunimo choras.                                                                         Redos B. Juodeikis nuotr.

A. G. Casparini vargonų (1776 m.), esančių Vilniaus Šv. Dvasios (Domi-
ninkonų) bažnyčioje, kopija pastatyta Christ Church episkopalų bažnyčioje
Rochester.
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Kauno ateitis bus kuriama
tarptautiniame žaidime

Rengiant b∆simus kunigus
bus pasitelkiama psichologija

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) –
Ekonomikos komitetas  pritarė siūly-
mui kitų metų biudžeto išlaidas ma-
žinti karpant finansavimą Valdovų
rūmams, mažiau lėšų skiriant minis-
terijų pastatų remontui.

Tokius siūlymus pateikė parla-
mentaras Julius Veselka. Anot jo,
Valdovų rūmams kitų metų biudžete
numatytą 32 mln. litų sumą galima
sumažinti perpus.

Seimo narys taip pat siūlo 100
mln. litų sumažinti valdymo išlaidas,
59 mln. mažiau skirti kariuomenei,
40 mln. mažiau pinigų numatyti aps-
kričių, vyriausybės, ministerijos pas-
tatų remontui. Taip, pasak parla-
mentaro, būtų galima sutaupyti maž-
daug 200 mln. litų.

„Šiuos pinigus būtų galima ki-
taip panaudoti, skirti juos gydymo įs-
taigoms, mokykloms atnaujinti”, –
teigė J. Veselka.

Siūlymai mažinti Valdovų rūmų
finansavimą buvo pasigirdę dar per-
nai, svarstant šių metų biudžetą, bet
premjeras Gediminas Kirkilas tuo-
met sakė, kad sutaupyta suma nebū-
tų reikšminga.

Studentams bus skiriamos 
prezidentû� stipendijos

Valdovų rūmai.                                       
ELTOS nuotr.

Siùloma steigti Sâjùdžio medalî�

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Siùloma apkarpyti Valdovû
rùmû finansavimâ

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) –
Lenkijos premjeras ir užsienio reika-
lų ministras viešai papriekaištavo,
kad paskelbtas bendras Valdo Adam-
kaus ir Lech Kaczynski pareiškimas
nebuvo derinamas su Lenkijos vy-
riausybe.

Lenkijos užsienio reikalų mi-
nistras Radoslaw Sikorski piktinosi
apie pareiškimą sužinojęs ne iš Len-
kijos prezidento tarnybos, o iš Lietu-
vos užsienio reikalų ministro nefor-
malaus Europos Sąjungos (ES) už-
sienio reikalų ministrų susitikimo
Marselyje metu.

Lenkijos premjeras Donald Tusk
pareiškė su nerimu stebįs ,,neįp-
rastus prezidentūros sumanymus”.
D. Tusk sakė pats pareiškimo dar
neskaitęs, bet norėtų, kad ,,Lenkijos
nuostata išreikštų daugumos lenkų
valią ir būtų reiškiama laikantis
Konstitucijos reikalavimų”.

Lietuvos ir Lenkijos prezidentų
paskelbtame pareiškime tarptautinė
bendruomenė ir ES vyriausybės kvie-
čiamos reikalauti, kad Rusija iki galo
ir besąlygiškai išvestų savo kariuo-
menę iš Gruzijos teritorijos pagal
rugpjūčio 12 d. paliaubų sutartį.

Vilnius, lapkričio 5 d. (Bernardi-
nai.lt) – Vatikano spaudos salėje buvo
pristatytas Katalikiškojo auklėjimo
kongregacijos parengtas dokumen-
tas, nustatantis taisykles, kurių rei-
kia laikytis pasitelkiant psichologijos
pagalbą priimant kandidatus į semi-
narijas ir rengiant būsimus kunigus.

Katalikiškojo auklėjimo kongre-
gacijos prefekto kardinolo Zenon
Grocholewski pasirašytame ir prista-
tytame dokumente visų pirma pažy-
mima, jog psichologijos mokslai labai
reikalingi tiek atrenkant kandidatus
į seminarijas, tiek ir vėliau būsimų
kunigų rengimo kelyje. Tai ypač svar-
bu šiais laikais, kai mūsų visuome-
nėse užaugę kandidatai į kunigus,
stodami į seminarijas, atsineša da-
bartiniams laikams būdingų proble-
mų naštą. Į seminarijas stojantys jau-
nuoliai dažnai yra paveikti šeimyni-
nių santykių nepastovumo krizės, iš-
kreipto seksualumo suvokimo, varto-
tojiško požiūrio – visų tų problemų,
kurios šiandien slegia mūsų visuo-
menę.

,,Žinoma, – patikslino kardinolas

Grocholewski, – psichologijos įnašas į
kandidatų atranką ir juo labiau į visą
būsimų kunigų rengimo procesą ne-
gali būti suprantamas tik mechaniš-
kai, tarsi psichologija būtų svarbiau-
sia ir ji viena galėtų išspręsti visus
sunkumus. Svarbiausi yra ir išlieka
pašaukimas, dvasingumas, aiškus
kunigo pareigų ir gyvenimo būdo
supratimas. Tad ir psichologija į kan-
didatų atranką ir jų rengimą turi būti
labai apdairiai įterpta, išlaikant ne-
pažeistą bendrą kunigo pašaukimo
sampratą. Dėl to dokumentas pata-
ria, kad šiose specifinėse srityse į pa-
galbą kviečiami psichologai būtų ku-
nigai.”

Dokumentą pristatančios spau-
dos konferencijos metu, kaip ir buvo
galima tikėtis, žurnalistams labiau-
siai rūpėjo Bažnyčios požiūris į kuni-
gais norinčius tapti homoseksualus.
Atsakant į klausimus, dar kartą buvo
priminta nuostata, kad tokios lytinės
pakraipos kandidatai neturėtų būti
nei priimami į seminarijas, nei šven-
tinami kunigais.

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) –
Siūloma steigti naują valstybės ap-
dovanojimą – Sąjūdžio medalį, kuris
būtų teikiamas žmonėms, 1988–1991
m. pasižymėjusiems įkuriant Sąjūdį
bei plėtojant jo veiklą ir prisidėju-
siems prie Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo.

Sąjūdžio medalį įsteigti pasiūlė
Seimo Istorinių Lietuvos nepriklau-

somybės atkūrimo sukakčių minėji-
mo komisija. Projektui įgyvendinti
reikės apie 150 tūkst. litų papildomų
valstybės biudžeto lėšų per metus.

Lietuvos Respublikos Seimas, at-
sižvelgdamas į Sąjūdžio vaidmens at-
kuriant Lietuvos nepriklausomybę
svarbą, 2008 metus paskelbė Sąjū-
džio metais.

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Nuo kitų studijų metų gabiausiems
valstybinių aukštųjų mokyklų stu-
dentams kasmet bus skiriama 30 var-
dinių stipendijų – po 5 kiekvienai iš
šešių studijų sričių. Vyriausybė priė-
mė sprendimą dėl Lietuvos preziden-
tų vardinių stipendijų teikimo tvar-
kos pakeitimo. Padidėjo prezidentų
Antano Smetonos, Kazio Griniaus ir
Aleksandro Stulginskio vardinių sti-
pendijų skaičius ir dydžiai.

Iš kiekvienai studijų sričiai ski-
riamų 5 vardinių stipendijų po vieną
stipendiją bus skiriama neuniversite-
tinių studijų studentui (650 Lt), po 2
– pagrindinių universitetinių arba
vientisųjų studijų studentams (650 Lt)
ir po 2 – magistrantūros arba vienti-
sųjų studijų studentams (910 Lt).

Nuo 2009–2010 studijų metų iš
viso kasmet bus skiriama 15 A. Sme-
tonos stipendijų: po 5 humanitarinių
mokslų, socialinių mokslų ir meno
studijų sritims. Iš 10 K. Griniaus sti-
pendijų kasmet po 5 atiteks biomedi-
cinos mokslų studijų ir fizinių moks-
lų studijų sritims. 5 A. Stulginskio
stipendijos bus skiriamos technologi-
jos mokslų studijų sričiai.

Iki šiol valstybinių aukštųjų mo-
kyklų studentams stipendijos buvo
skiriamos pagal prezidentų veiklos
sritis, stipendijos buvo skiriamos tik
teisės ir politikos mokslų, medicinos
ir visuomenės sveikatos bei žemės
ūkio mokslų studentams. Į šias sti-
pendijas negalėjo pretenduoti neuni-
versitetinių studijų studentai.

Lenkijos vyriausybè� atsiribojo
nuo pareiõkimo dèl Gruzijos

Raketos Kaliningrade keltû 
grèsmê� saugumui

Atkelta iš  1 psl.
pateisinant agresyvias ambicijas.
Lietuvos kariuomenės vadas ge-

nerolas leitenantas Valdas Tutkus sa-
kė, jog jis apgailestauja dėl tokio Ru-
sijos sprendimo ir tikisi tarptautinės
bendruomenės bei NATO reakcijos į
raketų ,,Iskander” išdėstymą.

Kaip BNS sakė neįvardytu norė-
jęs likti KAM ginkluotės specialistas,
raketų sistema ,,Iskander” yra nuk-
reipta prieš karinius štabus, radarus
bei dideles ginkluotųjų pajėgų susi-
telkimo vietas. Pasak jo, pagal savo
paskirtį šios raketos yra taikytinos ne
strateginiams, o operaciniams tiks-
lams, tačiau pažymėjo, kad teoriškai,
pritaikius kovinę galvutę ,,Iskander”,
ji galėtų nešti ir branduolinį ginklą.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev kalbėdamas apie norą drauge
veikti prieš bendras grėsmes ir tuo
pačiu skelbdamas apie planus kai-
myninėje Kaliningrado srityje išdės-
tyti artimojo nuotolio raketų sistemas
prieštarauja pačiam sau, mano Lietu-
vos prezidentas Valdas Adamkus.

Valdas Adamkus tokį Rusijos ko-
legos pareiškimą vadina nesupranta-
mu: ,,Sunku suprasti Rusijos prezi-
dentą Dmitrij Medvedev, kuris savo
kalboje prieštarauja pats sau. Prezi-
dentas kalba apie norą drauge veikti
prieš bendras grėsmes ir siunčia savo
raketas į Kaliningradą JAV priešra-
ketinės gynybos sistemai neutrali-
zuoti”. Lietuvos prezidentas taip pat-
pabrėžė, kad JAV priešraketinės gy-
nybos sistema nėra nukreipta prieš
Rusiją.

Kaunas, lapkričio 5 d. (ELTA) –
Kauno technologijos universitetas
kartu su Britų taryba rengia bendrą
projektą ,,Kuriame ateities miestą”,
kuriame bus kuriamos žaidybiniai
modeliai, išsakomos ir apibendrina-
mos svajonės, samprotavimai apie
miesto Kauno dabartį bei jo plėtros
galimybes.

Jungtinės Kauno ir Londono
dirbtuvės – jų veikloje dalyvaus 24
sričių atstovai – taps projekto, kuris
vėliau bus įgyvendinamas keliolikoje
didžiausių Europos miestų, dalimi.

O kol kas Kaune tiriama visuo-
menės nuomonė, mėginant išsiaiš-
kinti, kodėl, pavyzdžiui, žmonės lan-
kosi Laisvės alėjoje, kokias problemas
čia mato, kokius sprendimo būdus
siūlytų, kaip jie iš viso įsivaizduoja
ateities Kauną.

Apklausos rezultatai bus nagri-
nėjami projekto dirbtuvėse. Į koman-
das suskirstyti dalyviai žais rimtą
žaidimą, kurio metu turės atlikti už-
duotis, patikrinti bei apginti savo su-

manymų ar sprendimų veiksmingu-
mą ir galimą naudą miestui.

Kaune veiksiančių dirbtuvių žai-
dimą tiesiogiai stebės kolegos iš Lon-
dono. Šiame mieste surinktos koman-
dos galės padėti Kaunui spręsti svar-
bias problemas.

Projekte apie miesto ateitį numa-
to dalyvauti Kauno miesto meras
Andrius Kupčinskas, šią savaitę pa-
tirties semtis išvykęs į Portugaliją.
Greta mero stos jau plačiai išrekla-
muoto dipolio Vilnius–Kaunas pro-
jekto, kuris pastaruoju metu nerodo
gyvybės ženklų, koordinatorius
Mindaugas Reinikis, kultūros, mies-
tų plėtros specialistai.

Kauno bei Londono komandos
bendraus tiesioginiu vaizdo ir garso
ryšiu, todėl galės greitai keistis infor-
macija, reikšti savo nuomonę, siūlyti
ar kritikuoti. Jos varžysis tarpusavy-
je dėl sprendimų veiksmingumo, ori-
ginalumo ir panašių dalykų. Projekto
nugalėtojų siūlymai bus viešai skel-
biami visuomenei.
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tuvos ir Vokietijos piliečiai”, – pra-
nešė pareigūnas. Pasak jo, iš grupės
dalyvių buvo paimta 10 kg heroino ir
16 kg žalio opijaus.

KANDAHARAS
Per JAV oro pajėgų antskrydį Af-

ganistano pietinėje Kandaharo pro-
vincijoje antradienį žuvo 37 civiliai
gyventojai, tarp jų – 23 vaikai ir 10
moterų, kurie buvo susirinkę į ves-
tuvių pokylį, pranešė įvykio liudi-
ninkai. JAV kariškiai sakė tiriantys
šiuos pranešimus. Prezidentas Ha-
mid Karzai skubiai pareikalavo, kad
išrinktasis JAV prezidentas Barack
Obama užkirstų kelią tolesnėms ci-
vilių gyventojų žūtims.

TEHERANAS
Irano kariškiai pranešė Irake

esančioms JAV pajėgoms apie pasie-
nyje pastebėtus amerikiečių kovinius
sraigtasparnius ir perspėjo, kad Te-
heranas reaguos į bet kokius jo oro
erdvės pažeidimus, pranešė Irano
valstybinis radijas. Irano kariuome-
nės štabo pranešimas buvo paskelb-
tas praėjus vos kelioms valandoms po
to, kai paaiškėjo JAV prezidento rin-
kimų rezultatai. Išrinktasis JAV pre-
zidentas Barack Obama yra žadėjęs
griežtinti apribojimus Iranui, tačiau
taip pat neatmetė galimybių surengti
tiesiogines derybas su Teheranu.

MEKSIKAS
Meksikos vidaus reikalų minist-

ras Juan Camilo Mourino žuvo ant-
radienį, kai nedidelis lėktuvas, ku-
riuo jis skrido, nukrito sostinės gat-
vėje per vakarines eismo spūstis. At-
vykęs į įvykio vietą Meksiko meras
Marcelo Ebrardo pranešė žurnalis-
tams, kad J. C. Mourino buvo lėktu-
ve, o visi jo keleiviai žuvo.  Nukritus
lėktuvui, užsidegė gatvėje buvę au-
tomobiliai. 

PRIŠTINA
Aukštesnio rango NATO parei-

gūnų delegacija, vadovaujama  orga-
nizacijos vadovo Jaap de Hoop Schef-
fer, atvyko į Kosovą derybų su vietos
valdžia. NATO generalinį sekretorių
šioje kelionėje lydi Šiaurės Atlanto
tarybos (NAC) nariai. Tai pirmoji jų
kelionė į Kosovą nuo vasario, kai
Kosovas atsiskyrė nuo Serbijos.

MADRIDAS
,,Al-Qaeda” įkūrėjo Osama bin

Laden sūnus pasiprašė politinio
prieglobsčio Ispanijoje, pranešė Vi-
daus reikalų ministerijos atstovas. 28
metų Omar bin Laden, kuris ragino
savo tėvą nutraukti ginkluotą kovą,
pateikė prašymą, atskridęs į Ispaniją
iš Kairo, kur jis gyvena. Vidaus rei-
kalų ministerijos atstovas nenurodė,
kokiais motyvais vadovaujasi Omar
bin Laden prašydamas politinio prieg-
lobsčio.

CCHINVALIS
Kijevui tenka moralinė atsako-

mybė už tai, kas įvyko Pietų Kauka-
ze, už tai, kad Ukrainos technika ir
ginkluotė žudė taikius gyventojus ir
Rusijos taikdarius, pareiškė Pietų
Osetijos sostinėje Cchinvalyje Uk-
rainos Aukščiausiosios Rados komi-
sijos vadovas Valerij Konovaliuk.
,,Gruziją apginklavo, sumažinę Uk-
rainos ginkluotųjų pajėgų kovingu-
mą, tai neleistina”, – pabrėžė jis.

MINSKAS
Baltarusijos milicijos darbuotojai

drauge su kolegomis iš kitų šalių su-
laikė nusikalstamą grupuotę, kuri
tiekė stambias heroino siuntas per
Baltarusiją į Europos Sąjungos (ES)
šalis, pranešė Baltarusijos vidaus rei-
kalų ministro pirmasis pavaduotojas.
,,Sulaikytas tarptautinės grupuotės
vadovas ir 7 jos dalyviai – Kirgizijos,
Kazachstano, Rusijos, Lenkijos, Lie-

ŠIAURĖS AMERIKA

AZIJAB. Obama pergal∂
vadinama istorine         

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

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

Atkelta iš 1 psl.            
Rinkėjų aktyvumas sudarė apie 65

proc. visų gyventojų ir buvo didžiau-
sias nuo 1908 m.

JAV rinko ne tik naują preziden-
tą, bet ir balsavo daugelyje kitų rin-
kimų – Atstovų rūmų, 1/3 Senato, gu-
bernatorius, šerifų ir kituose.

Demokratai sustiprino padėtį
Atstovų rūmuose – spėjama, kad jie
laimės 260 vietų ir padidins Atstovų
rūmų kontrolę 24 balsais.

Nemažai valstijų surengė refe-
rendumus: Arizona, California ir Flo-
rida nepritarė gėjų santuokoms,
Washington valstija pritarė pasiūly-
mui leisti nutraukti pacientui gyvybę
su gydytojo pagalba, Michigan prita-
rė pasiūlymui leisti naudoti kanapes
medicininiais tikslais ir leisti vykdyti
tyrimus su kamieninėmis ląstelėmis,
Marylend pritarė pasiūlymui rengti
vaizdo loterijas.

Pasaulio žiniasklaida šlovina juo-
daodžio Barack Obama pergalę JAV
prezidento rinkimuose ir vadina ją
svarbia JAV istorijos gaire, kuri su-
teikė galimybę pataisyti smukusį
Amerikos įvaizdį.

,,Milžiniškas žmonijos šuolis”, –
skelbė antraštė pirmajame populia-
riausio Didžiosios Britanijos  laikraš-
čio ,,The Sun” puslapyje. Dienraštis
,,The Independent” išspausdino iš-
rinktojo demokrato prezidento nuot-
rauką su antrašte ,,Istorinis žmogus”.

,,Amerikos žmonės, iš kurių kiti
dažnai negailestingai šaiposi, vakar
stojo į istorijos akivaizdą ir ryžtingai
nusprendė pasikeisti patys ir pakeisti
pasaulį”, – rašo kairiosios pakraipos
britų dienraštis ,,The Guardian”.

Londone leidžiamas centro deši-
niosios pakraipos dienraštis ,,The
Time” giria nepaprastą JAV rinkėjų
aktyvumą ir laiko jį ,,atjaunėjusios
Amerikos demokratijos” energijos ir
lūkesčių ženklu, o šios demokratijos
rezultatus vadina ,,svaiginančiais”.

,,Šalis, kurią daugelis europiečių
paniekinamai vadino beviltiškai ra-
sistine ir nepataisomai dešiniąja, bal-
savo už juodaodį vadovą, kuris vado-
vauja partijai, pasisakančiai už eko-
nominį perskirstymą, o užsienio poli-
tiką grindžiančiai taikiomis diploma-
tinėmis priemonėmis”, – rašo ,,The
Times”.

Azijos laikraščių pirmuosiuose
puslapiuose mirgėjo švytinčio B. Oba-
ma nuotraukos, o dienraštis ,,Legal
Evening News” paskelbė jį ,,pirmuo-

ju juodaodžiu JAV prezidentu”.
Didieji JAV laikraščiai rašo, kad

B. Obama dabar privalo pasinaudoti
galimybe atitaisyti bent dalį žalos,
kurią JAV įvaizdžiui padarė prezi-
dentas George W. Bush.

,,Ponas Obama negali ištrinti po-
no Busho palikimo, tačiau jis turi ga-
limybę pagerinti Amerikos įvaizdį pa-
saulyje, padarydamas galą piktinan-
tiems veiksmams, tokiems kaip kan-
kinimai ir įkalinimas neapibrėžtam
laikotarpiui su mažiausiomis galimy-
bėmis peržiūrėti bylą, kurie pablogino
mūsų šalies įvaizdį sąjungininkų
akyse”, – rašo ,,The Washington Post”.

Ispanijos dienraštis ,,El Pais”
mano, jog B. Obama pergalė suteikia
galimybę ištaisyti ankstesniojo prezi-
dento darbo klaidas, kurios apibūdi-
namos kaip ,,aštuoneri nekompeten-
cijos ir piktnaudžiavimo metai”.

B. Obama populiarumą Vokieti-
joje įrodė liepą jo pasiklausyti susirin-
kusi 200 tūkst. berlyniečių minia, o
šios šalies spauda rašo, jog pasaulis
laukia naujojo vadovo.

,,Labas rytas, pone prezidente!
Padarykite pasaulį geresnį!” – rašo
vienas iš populiariausių Vokietijos
dienraščių ,,Bild”, raginantis naująjį
JAV vadovą ,,įkvėpti gyvybės ekono-
mikai, pasiekti taiką Irake, išgelbėti
pasaulį, uždaryti Gvantanamą, ko-
voti už silpnuosius ir likti ištikimam
Izraeliui’.

Kita vertus, Izraelio kairiosios
pakraipos laikraštis ,,Haaretz” pa-
reiškė, kad B. Obama labiausiai galė-
tų paspartinti Artimųjų Rytų taikos
procesą spausdamas Izraelį atsi-
traukti iš Golano aukštumų, kurias
atkovojo iš Sirijos per 1967 m. karą ir
vėliau vienašališkai aneksavo.

,,Iš šios aklavietės gali ištraukti
tik aktyvus Amerikos vadovavimas,
skatinantis tęsti šį procesą ir remian-
tis jį saugumo priemonėmis bei eko-
nomine pagalba, – rašo ,,Haaretz”. –
Sėkmė neužtikrinta netgi šiuo atveju,
tačiau dabar jūsų didžiausia galimybė
pelnyti Nobelio taikos premiją glūdi
tarp Jeruzalės ir Damasko”.

B. Obama vienbalsiai palaikė Li-
bano spauda, o Sirijai palankus laik-
raštis ,,al Akhbar” vadino jį ,,Juoduo-
ju Kennedy Baltuosiuose rūmuose”.

Egipte, kuris yra vienas iš strate-
ginių JAV sąjungininkų Artimuosiuo-
se Rytuose, valstybinio dienraščio
,,Egyptian Gazette” trečiadienio nu-
meris buvo išspausdintas prieš pas-
kelbiant prezidento rinkimų rezulta-
tus, o jo svarbiausioji antraštė skelbė:
,,Pasaulis tikisi ‘mažiau pasipūtusios’
Amerikos”.

Tačiau JAV dienraštis ,,The New
York Times” rašo, jog žmonės netu-
rėtų krauti ant B. Obama pečių per-
nelyg didelių lūkesčių, nes jis ,,pavel-
dėjo siaubingą palikimą”.

,,Daugelio šios šalies išgyvenamų
sunkumų negali išspręsti vienas žmo-
gus arba viena politinė partija”, –
mano ,,The New York Times”.

Popiežius Benediktas XVI pas-
veikino B. Obama ,,istorine jo išrinki-
mo JAV prezidentu proga” ir perdavė
jam ,,savo palaiminimą, kad Dievas
palaikytų jį ir Amerikos žmones, ir
kad visi geros valios žmonės dirbdami
kartu kurtų taikos, solidarumo ir tei-
singumo pasaulį”.

Daugiau kaip 125 tūkst. žmonių minia
buvo susirinkusi Čikagos Grant Park
pasveikinti nugalėtojo. SCANPIX nuotr.
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SKELBIMAI

AUKSINIS RUDUO

Virtuvės paslaptys

Kiekvienas metų laikas turi savo
žavesio. Tik gal rudenį išgyvename
savotišką nostalgiją – juk su gelstan-
čiais lapais, gelstančia žole ir išskren-
dančių paukščių klegesiu reikia atsi-
sveikinti su praėjusia vasara. Vis dėl-
to ir ruduo atneša savo žavesio. Po
kojomis šnara nukritę lapai ir tas ru-
deniškas kvapas… Taip kvepia tik ru-
denį… 

Kai kas dar skuba važiuoti gry-
bauti, tik Amerikoje tam reikia dide-
lio patyrimo. Nors grybai tokie pana-
šūs į Lietuvoje sutinkamus, dauguma
jų nuodingi, tad reikia būti patyrusiu
grybautoju. Vieną kartą pabandžiau
ir daugiau grybus rinkti jau bijojau.

* * * 
Pačios vėlyviausios rudens uogos

– spanguolės. Stefanija Stasienė jas
labai gražiai pavadina – rudens rubi-
nai. Tai tikrai nuostabus palygini-
mas, puikiai tinkantis raudonai žė-
ruojančiai rudeninei miško uogai.
Amerikoje spanguolės daugiausia au-
ginamos Atlanto vandenyno pakran-
tėse, kur yra pakankamai smėlio ir
pelkynų, ten ir yra daugiausia įsikū-
rusių spanguolių ūkių. Lietuvoje to-
kių ūkių nėra, tad ūkininkės jas ren-
ka miškuose ir tai yra didelis darbas,
bet jų skonis visai kitoks – nuosta-
baus miško kvapo! 

Spanguolės yra šaltų kraštų uo-
gos, todėl jos daugiau auga šaltes-
niuose kraštuose. Spanguolių uogos
turi daug vertingų vitaminų: kalio,
geležies, todėl jas labai siūloma val-
gyti mokyklinio amžiaus vaikams.
Labai sveika ir rekomenduotina
spanguoles valgyti žmonėms, turin-
tiems problemų su endokreninėmis
liaukomis, nes spanguolių uogose yra
gausu jodo. 

Netrukus parduotuvių lentynose
pasirodys spanguolių, o dar kiek pa-
laukus jų galima bus nusipirkti pi-
giau. Spanguoles galima laikyti net
iki trijų mėnesių. Nuplautas supilti į
kibirą ir užpylus vandeniu laikyti šal-
toje vietoje, pvz., garaže. Net tą van-
denį, kuriame buvo spanguolės, yra
sveika gerti, o nupylus šį – vėl nauju
užpilti. 

Iš spanguolių sulčių beveik nepa-
darysi. Aš bandžiau, bet net iš ketu-
rių maišiukų vos vieną puoduką iš-

spaudžiau. Bet išspaudas panaudojau
kisieliui. Dabar aš jau ir kisielių ver-
du naujoviškai, gal taip daug kas
verda, tik aš vis naudojuosi senais
mamos receptais. Nuplautas span-
guoles sudedu su cukrumi į elektrinį
maišiklį, gerai jas ištrinu, o tada su-
dedu į puodą, užpilu vandeniu ir ver-
du. Spanguolių sezono metu sutrin-
tas spanguoles maišau su kitomis vai-
sių ir daržovių sultimis, tiesa, jos bus
tirštesnės.

Maltinukai su sūriu

1 svaras maltos mėsos, 
kiaušinis, 
2 šaukštai miltų, 
apie pusę svaro fermentinio sū-

rio, 
2 dideli svogūnai, 
aliejaus, 
mairūno, 
paprikos ankštis, 
petražolės lapelių,
druskos.
Mėsą išminkyti su kiaušiniu. Įdė-

ti supjaustytą ir gelsvai pakepintą
svogūną, suberti mairūną ir druską.
Padaryti apskritus kotletus, išvolioti
juos miltuose ir pakepinti aliejuje.
Ant kiekvieno kotleto uždėti fermen-
tinio sūrio riekelę ir pašildyti, kol sū-
ris ištirps.

Jautienos  suktinukai

1 suktinukui: 
150 g jautienos, 
20 g išvirtų džiovintų grybų,
20 g svogūnų, 
sviesto, 
aliejaus kepimui, 
prieskonių, druskos.
Jautieną sumalti, išmaišyti su

šaukštu vandens ir prieskoniais. Ma-
sę išploti delne, uždėti grybų įdaro,
suvynioti ir apkepti aliejuje. Po to su-
dėti į puodą, užpilti sultiniu ir dar pa-
troškinti. 

Įdarui virtus grybus sumalti
mėsmale, sumaišyti su pakepintais
svogūnais ir pagardinti  prieskoniais. 

Padažui pakepinti su sviestu mil-
tus, įpilti šiek tiek sultinio, kuriame
buvo troškinami suktinukai, ir grybų
nuoviro. Šiuo nuoviru užpilti sukti-
nukus ir pakaitinti 5 minutes.

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

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

Mūsų stalui

PINE BLUFF,
ARKANSAS 

LLIIEETTUUVVIIAAMMSS,,
KKUURRIIEE

GGAAMMIINNTTŲ
SSKKAANNŲ

LLIIEETTUUVVIIŠŠKKĄ
MMAAIISSTTĄ,, IIŠŠNNUUOOMMOOJJAAMMAASS

RREESSTTOORRAANNAASS,, 
KKUURRIISS TTIIKKRRAAII TTUURR�TTŲ
DDIIDDEELLĮ PPAASSIISSEEKKIIMMĄ..

Tel. 501-663-7579
Marija

Kepsniai

• Smėlinės tešlos negalima mai-
šyti per ilgai, kad nesukietėtų.

• Biskvito tešlą reikia gaminti
greitai ir tuoj pat kepti.

• Jeigu į tešlą dedamos razinos,
perplaukite jas karštu vandeniu ir
apibarstykite miltais, kad jie pasi-
skirstytų tolygiai.

• Jeigu kepinys apdegė, atvėsus
pabraukite kelis kartus trintuve pri-
degusias vietas ir pabarstykite milti-
niu cukrumi.

Kad salotos būtų skanios

• Prieš pateikiant į stalą salotas
su ryžiais ir makaronais, dar kartą
paskaninkite jas druska ir pipirais,
kadangi ryžiai ir makaronai sugeria
druską ir prieskonius.

• Skaninant salotas su bulvėmis,
reikia pilti daugiau padažo, negu pa-
prastai, kadangi bulvės jį sugeria.

• Salotos su majonezu ir miš-
raine bus itin skanios, jeigu prieš jas
patiekiant įbersite tarkuotos citrinos
žievelės.

Keli senų ateivių patarimai
(kalba nekeista ir netaisyta)

• Laikraščių gumulą (kuokštą)
yra geriau dėl čystinimo arba nušluo-
stymo pečiaus negu skudurai.

• Peiliai nušluostyti drūčiai su
laikraščiais nesurūdys, nežiūrint
kaip ilgai jie bus padėti kur nors.

• ,,Javelle” vanduo. Šis vanduo
yra vartojamas chiniečių skalbeny-
čiose, kad išbaltinti drapanas. Su juo
galima išimti kuone visokius plėt-
mus. Štai kaip jis padaromas: vieną
galioną šalto vandens; 4 svarus
,,washing soda” ir vieną svarą ,,ba-
king soda”. Užteks tik įpilti vos ket-
virdalį puoduko į mašiną. 

Paimta iš 
,,Amerikos lietuvio”  1932 metai

* * *
Pavalgėme, apsišvarinome, o da-

bar pasirūpinkime savo sveikata. Su-
balansuota mityba – puikus dalykas.
Ypač kai aplinkui tiek gundančių
skanėstų. Dar riekutė, dar kąsnelis,
dar gurkšnelis ir… slegiantis pilnu-
mo jausmas, gurgiantis ir net išsi-
pūtęs pilvas. Ką daryti? Gal paban-
dykime pasinaudoti austrų profeso-
riaus H. Banhofer knygos ,,Švelnioji
medicina” patarimais:  ,,Sumaišykite
2 litrus karšto vandens ir vieną litrą
obuolių acto. Pamirkykime šitame
mišinyje lininį rankšluostį ir išgręžtą
užsidėkime ant pilvo. Atvėsusį rankš-
luostį vėl pamirkykime karštame
vandenyje ir vėl užsidėkime. Taip pa-
kartokite keletą kartų.” Galbūt ši na-
tūrali priemonė nuo vidurių pūtimo
yra tokia pat veiksminga kaip judėji-
mas: mankšta, bėgimas, važiavimas

dviračiu. Bet jei mūsų dienos krūvis
toks įtemptas, tai nori nenori tenka
ieškoti mažiau pastangų ir laiko rei-
kalaujančių priemonių.

Dėl gausaus dujų kaupimosi virš-
kinimo trakte kalta ne vien tik nera-
cionali mityba. Pvz., dujos susidaro
vykstant angliavandenių bei amino
rūgščių fermentacijai storojoje žarno-
je; nurijus oro skubant valgyti ir kar-
tu kalbant; sergant pankreatitu (ka-
sos funkcijų nepakankamumu) ir kai
kuriomis su virškinimo traktu susiju-
siomis ligomis. 

O grįžtant prie mitybos, tai
reikia atkreipti dėmesį, ką mes val-
gome. Įvairūs maisto produktai su-
kels vidurių pūtimą, bet tai nereiš-
kia, kad mes jų turėtume atsisakyti.
Tik reikia protingai sutvarkyti mity-
bą.
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Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

,,DRAUGAS”

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. 7

Vida Krištolaitytė jos parodos atidaryme ,,Aido” galerijoje Vilniuje.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Kaune Maltos ordinas rengė
akciją „Kalėdų sriuba”. Dažniausiai
už lėkštę barščių sriubos žmonės
aukojo po 10 litų. Sriubą valgė ir var-
gingai gyvenantys žmonės, prašantys
net antros lėkštės, o savanoriai mie-
lai juos valgydino teigdami, kad tai
žmo nės daro „ne iš gero gyvenimo”.
Per vieną dieną karių pastatytoje pa-
lapinėje buvo išdalyta daugiau nei
400 porcijų karinės „Kavos klubas”
pa gamintos sriubos. Aukos skirtos
so cialiniams projektams.

Labdaros akcijos išryškino reika -
lingą paramą neįgaliesiems ir globėjų
trūkumą vaikų namuose augan tiems
vaikams. Tokiems vaikams la bai
trūksta nuolat su jais bendraujančių
žmonių. Kai vaikai krikštijami, pa-
renkami krikšto tėvai, kurie dažniau
aplankytų vaiką, bet neretai ir krikš-
to tėvams atsibosta lankymas ir ben-
dravimas. Vaikas vėl būna paliktas
skaudžioje vienatvėje. Ypač kū di-
kiams reikalinga artuma, žmogaus
šiluma, kad geriau vystytųsi. Linkė-
tina, kad Lietuvoje atsirastų daugiau
savanorių, galinčių suteikti be tėvų
augantiems vaikams artimo meilę.

Netikėtas malonumas buvo švęs-
ti Vytauto dieną su Vytautu ir Birute
Zalatoriais, kurie pakvietė sausio 5 d.
su jais vykti į Trakus. Pasirodo, vei-
kia „Vytautų klubas” ir jo nariai  ir
narės tradiciškai švenčia vardines
kartu. Nuėjome už Arkikatedros, kur
mūsų laukė autobusas, netrukus pri-
sipildęs  Vytautais, Vytautėmis ir jų
„antrosiomis pusėmis”. Maniau, kad
švęsime (kaip lyg ir tinka Vytautams)
Trakų pilyje, bet, pasirodo, kad šį
kartą Vytautai vardines paminėjo
modernioje aplinkoje – viešbutyje
„Trasalis” (Gedimino g. 26), kur yra
konferencijų salė, pramogos bei svei-
katingumo centras su druskų kam-
bariais. „Trasalis” SPA centre teikia-
mos gydytojų konsultacijos, kosme-
tinės procedūros ir vonios, yra tre-
niruoklių salės, net muzikinės psi-
chosavireguliacijos programa sie-
kiant sumažinti įtampą suaugusiems
ir kūdikiams. Dviviečio kambario
porai su pusryčiais kaina – 220 litų.

Atvykę į jaukią salę jau radome
pakiliai nusiteikusią gausią minią.
Sveikino Punsko meras Vytautas
Lin kevičius, aktorius „Brač” Gražys,
programą atliko moksleivių choras.
Nemaža grupė dalyvių buvo ragavę
„atostogų” Sibire. Viena moteris pa-
sakojo, kad ji gimė ant geležinkelio
bėgių... Pasivaišinus širdis glostė

liaudies ir partizanų dainos. Įsimin-
tinas buvo susitikimas su Vytautu
Visocku ir jo žmona, kuris padovano-
jo jų sūnaus Gintaro su Kęstučiu Ka -
minsku išleistą knygą „Žvalgybų
intrigos Lietuvoje 1994–2006”. Šis
antrasis knygos leidinys aprašo, kaip
sumaniai Rusijos šnipai stengiasi
daryti įtaką Lietuvos tarnybų veiklai
bei ekonominiams ir politiniams pro-
cesams šalyje, parenkant veiksmin-
giausius būdus. Ne veltui „Nepriklau-
somybės  Tėvas” Vytautas Landsber-
gis vis įspėja apie Rusijos imperijos
ketinimus! Vakare autobusas vėl pri-
vežė prie Arkikatedros ir laimingi pa-
buvoję taip patriotiškai nusiteikusių
būryje su Zalatoriais apsnigtais keliu-
kais žingsniavome namų link.

Einant iš Filharmonijos susi-
tikome vaikystės draugę dail. Vidą
Krištolaitytę. Užėję į jos butą pama -
tėme daugybę jos tapytų paveikslų,
portretų. Vida pakvietė į jos darbų
parodos atidarymą „Aido” galerijoje
(Žemaitijos g.). Vidos tapyba drąsi, ji
nesivaržo ryškių spalvų, emocijos
veda įvairia tematika.

Į atidarymą sugužėjo daug Vidos
gerbėjų. Ypatingas svečias buvo bar-
das kanklininkas Antanas Bujokas,
visuomet graudžiai kankliuojantis
per Sausio 13-osios minėjimo laužus.
Vidai palinkėti sėkmės atėjo Pažaislio
kazimierietės seselės Jonė ir Simona.
Vida jautriai visiems padėkojo, kiek-
vieną atskirai apibūdindama, kvietė
atkreipti dėmesį į jos artojėlių serijos
paveikslus ir pasivaišinti.

Gruodžio 22 d. Kongresų rūmų
kamerinėje salėje (Tilto g. 16) įvyko
kvapą gniaužiantis pianistės Gabrie-
lės Gylytės-Hein ir smuikininkės
Miglės – koncertas. Susirinko daug
pažįstamų iš JAV visam laikui sugrį-
žusių į Lietuvą ar čia besilankančių,
pvz., Kurkuliai, Narbučiai, Vaičiai,
Juškys, Kasparai, Bačkiai. Aukšto
lygio koncerte dvasinę atgaivą rado
dail. Ramunė Kmieliauskaitė su ma-
myte Rita, ryžtingai kovojančia prieš
užpuolusią vėžio ligą.

Žinoma, jaunoji „O lia lia” dai-
norėlė Neringa Nekrašiūtė jau užau-
go ir netrukus studijas Muzikos ir
teatro akademijoje apvainikuosianti
bakalauro laipsniu. Ji pakvietė į
spektaklį „Mauglis” pagal Kiplingo
pasaką. Neringa vaidina ir dainuoja,
bet svarbiausia – studijuoja ir, nepai-
sant gyvenimo bangų, neprarado jai
būdingos šypsenos.

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl.       identitetas, šių
išvadų nepakanka. Diskusijų rezul-
tatai bus panaudoti šiuo metu vykdo-
mame Europos Sąjungos tyriminia-
me projekte „The Social Impact of
ICT”.

Įpusėjus antrajai kongreso die-
nai, dalyvius bendrai kūrybinei veik-
lai sukvietė Vokietijoje veikiančio Euro-
pos lietuvių kultūros centro (ELKC)
organizuojamos filmų kūrimo dirbtu-
vės. ELKC direktoriaus Rimo Čuplin-
sko į dvi grupes pasiskirstyti kongre-
so dalyviai kūrė scenarijus, atliko
vaidybinius, filmavimo bei montavi-
mo darbus dviems dainoms. Filmavi-
mo dirbtuvėse dalyvavo patys muzi-
kinių kūrinių autoriai, pagal kurių
sukurtas dainas ir buvo kuriami vaiz-
do filmai. Tai lietuvių kilmės muzi-
kantai Elinas Venckus (grupė „Eli-
nas”), kurio dainos ,,Better way”
muzikinį filmą pastarosiomis savai-
tėmis galima išvysti per MTV Baltic
kanalą, bei Virginijus Jocys (grupė
„Virge”), kuris vaizdo filmo sukūri-
mui pasiūlė dainą „I’m flowing
away”. Kūrybinį procesą vainikavo
sukurtų muzikinių filmų pristaty-
mas, kurio metu organizatoriai, kon-
greso svečiai bei patys kūrybinių
dirbtuvių dalyviai buvo sužavėti dar-
bo vaisiais. „Tiesiog neįtikėtina, kaip
per tokį trumpą laiką buvo pasiektas
toks aukšto meninio lygio rezul-
tatas,” – savo lietuviškai dainai „Gal”
sukurtu video filmu džiaugėsi pa-
prastai angliškai dainuojantis Eli-
nas. 

Oficialiąją kongreso dalį lydėjo
įvairiapusiška muzikinė bei kūrybinė
programa. Jau penktadienio vakarą
susirinkusiesiems saksofonu grojo
grupės  „p. s. i. m.” narys Vaidas Bru-
deris, kuriam fortepijonu akompana-
vo Manheimo universiteto studentė
Sofija Loiter. Profesionalių muzikan-
tų įkaitinta publika savo muzikinius
sugebėjimus galėjo išbandyti dainuo-
dama lietuvišką karaokę. Antrosios
kongreso dienos vakarą pagal ame-
rikietško Halloween tradicijas buvo
rengiamos meninio moliūgų pjausty-

mo varžybos, o artėjant vidurnakčiui
Agnė Ručytė ir Sofija Loiter įsisma-
ginusius kongreso dalyvius sukvietė į
nuotaikingą kaukių balių „Balto-
ween”, kurio metu po žaismingų pri-
sistatymų buvo išrinkti ir apdovanoti
išradingiausi vakaro kostiumai. Sek-
madienio rytą visus norinčius ben-
dram susikaupimui į Pabaltijiečių
krikščionių studentų sąjungai
(BCSB) priklausančių Anabergo na-
mų koplyčią pakvietė BCSB reikalų
vedėjas bei vienas kongreso organiza-
torių Andrejs Urdze. 

Ilgametes tradicijas turintis Bal-
tiečių jaunimo kongresas tokia forma
buvo organizuojamas jau ketvirtą
kartą. Idėja reformuoti šį renginį
atsirado siekiant pritraukti daugiau
Vokietijoje gyvenančio Baltijos šalių
jaunimo. Organizatoriams šiuo atve-
ju ypatingai svarbus kūrybinis tokių
susibūrimų momentas. Pirmuosius
žingsnius ieškant naujų susibūrimo
ir bendravimo formų žengė šiuo metu
Arūno Damijonaičio vadovaujama
Vokietijos lietvių jaunimo sąjunga
(VLJS), į kurios rankas pagrindinio
organizatoriaus vaidmenį prieš ket-
verius metus perdavė BCSB. Šiuo
metu iš kongreso dalyvių lūpų daž-
niau galima išgirsti naują neoficialų
kongreso pavadinimą „Baltoween’as”,
su kuriuo labiau nei su senuoju kon-
greso pavadinimu tapatinasi ilgame-
čiai bei naujieji kongreso dalyviai.
Tikimasi, kad nauji darbo metodai,
draugiška bendravimo atmosfera bei
įvairiapusiška meninė programa atei-
tyje ir toliau pritrauks Vokietijoje
gyvenantį Baltijos šalių jaunimą
bendrai veiklai ir tuo būdu atliks
vieną iš pagrindinių, dar praeito
amžiaus šeštame dešimtmetyje api-
brėžtų šio renginio funkcijų –  tarp
Baltijos šalių jaunimo skatinti vieny-
bės sąmonę.

Renginio metu sukurtus muzi-
kinius filmus galimą pažiūrėti sve-
tainėjė www.elkc.org

Europos lietuvių kultūros
centro info

BONA, VOKIETIJA

Vokietijoje įvyko Baltijos šalių
jaunimo suvažiavimas
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Lankydamasi Bostone vykstan-
čioje XVIII tarybos trečiojoje sesijoje
susitikau Kęstutį Miklą, Susivieni-
jimo Lietuvių  Amerikoje (SLA) pre -
zidentą, kuris maloniai sutiko at -
sakyti į klausimus.

Prieš pradedant pokalbį K. Mik -
las šmaikštavo: ,,Kiek va landų galite
skirti pokalbiui? Ta šmaikščia nata ir
pradedame mūsų pasi kal bėjimą.

– Turiu tikrai daug laiko.
– Gerai, tada galime kalbėtis

(juokiasi)

– Kaip atsirado Jūsų organi-
zacija?

– XIX a. pradžioje Amerikoje ėmė
kurtis daugybė organizacijų. Dauge -
lis jų steigėsi tautiniu pagrindu. Gy -
venant išeivijoje reikėjo paremti vie -
nas kitą nelaimėje, ligos ar mirties
atveju. Pradžioje lietuviai daugiausia
glaudėsi prie lenkų. Stiprėjant lietu-
vių tautiniam susipratimui, sukūrus
atskiras nuo lenkų parapijas, kilo
reikalas kurti ir savas draugijas, ku -
rios tais laikais buvo pagrindinės  vi -
suomeninio reiškimosi ląstelės, vė -
liau išaugusios į didžiules organizaci-
jas. Nusižiūrėję į kitų tautų pavyzdį
1886 metais lietuviai įkūrė savo orga-
nizaciją. Tai mūsų Susivienijimo pra -
džia. Tais pačiais metais Plymouth,
PA įvyko pirmasis organizacijos sei -
mas ir buvo priimti pirmieji įstatai.

Po kurio laiko lietuviai jau turėjo
įkūrę net keturias organizacijas.

– Likęs tik Susi vienijimas
Lietuvių Amerikoje („Lithuanian
Alliance of Ame rica”). Kur dingo
kitos organizacijos?

– Kaip ir daug kas gyvenime
keičiasi, nyksta, taip ir organizacijos
ne visos išsilaiko. Laikui bėgant,
mažėjant narių skaičiui savo veiklą
sustabdė Lietuvių moterų Romos
katalikių sąjunga bei Lietuvių darbi -
ninkų susivienijimas. Kiek il giau
veikęs Susivienijimas lietuvių Ro mos
katalikų Amerikoje susijungė su slo-
vakais, nors galėjo jungtis prie mūsų.
Manau, kad tokiam prisijungimui
padėjo ir tai, kad tų laikų lietuvybė
buvo visiškai kitaip suprantama. Mes
galvojome, kaip išlaikyti lietuvybę,
tautiškumą, o tais laikais seniesiems
lietuviams (pastaroji or ganizacija bu -
vo įsteigta 1901 metais) tas nebuvo
svarbu. Pen nsyl vania anglia kasiams
la biau rūpėjo kaip pragyventi, o ne
lie tuvybė.

– Daugelis naujai atvažia -
vusių žmonių nelabai žino apie
jūsų organizaciją, nors ji seniau-
sia ne tik Amerikoje, bet ir vi -
same pasaulyje. 

– Tas tiesa, bet mes bandome
savo klaidą atitaisyti.

– Vienu metu atrodė, kad or -
ganizacija baigia išnykti, tačiau
dabar  jos veikla atsigavo. Kokia
atsigavimo prie žastis?

– Sunku pasakyti, bet mes tikrai
dedame visas pastangas, kad išlaiky-
tume savo organizaciją. Pirmiausia
mes atnaujinome savo laikraštį ,,Tė-
vynė”, kuris jau buvo nustojęs eiti.
Kažkada buvau Žurnalistų sąjungos
pirmininku, tad puikiai suprantu,
kokią galią turi spausdintas žodis.
Man pasisekė įkalbinti Edvardą
Šulaitį, kad jis padėtų tą laikraštį
atgaivinti. Aš jį pakviečiau būti laik-
raščio redaktoriumi. Dar vėliau išlei-
dome lankstinuką apie mūsų organi-
zaciją. Gal tas taip pat prisidėjo, jog
Susivienijimas pamažu atsigauna.

– Kokios asmenybės stovėjo
prie susivienijimo ištakų?

– Dar 1885 m. dr. Jonas Šliū pas
mėgino įsteigti atskirą laisvamanių
susivienijimą. Žymiausiu susivieniji-
mo darbuotoju XIX šimtmečio pa -
baigoje reikia laikyti kun. A. Burbą.
Susivienijimui gana sėkmingai 1894
–1898 m. vadovavo kun. J. Žilius, o
1889–1901 m. kun. A. Kaupas. Ku -
nigo J. Žiliaus vadovavimo metu
įsteigtas ir dabar tebeinąs laikraštis
,,Tėvynė”.

– Kokie darbai laukia Susi -
vienijimo šiomis dienomis?

– Mūsų Susivienijimas visų pir-
ma buvo ir išliko draudimo organi-
zacija (po mirties artimiesiems išmo-
kama pi nigų suma, atsižvelgiant į
draudimo dydį). Gaila, bet narių
skaičius mažėja, kai kuriose kuopose
sunku su da ryti vadovybę. Aišku, kad
didžiausias mūsų tikslas – sukviesti į
mūsų gretas kuo daugiau narių (apie
tai mes kal bė sime ir būsimame
seime).

Bandome susikalbėti su naujai
atvykusiais lietuviais. Reikia pasa -
kyti, kad kalbintieji nelabai supranta
mūsų, mat jiems draudimas dar yra
labai tolimas dalykas. Daugelis jų yra
Amerikoje nelegaliai ir jie nesupran-
ta, kam tas draudimas reikalin-
gas.

Turime rūpintis ir kita veikla.
Nuo pat Susivienijimo įkūrimo die-
nos šalia mokamų draudimo mokes-
čių kiekvienas narys įpareigotas skir-
ti taip vadinamus „tautiškus centus”
tautinio, kultūrinio, lie tu viškojo švie-
timo paramai.

Tačiau nors darbas ir sunkus,
ma tomi rezultatai. Per porą metų
mums pasisekė New York suburti
nemažą grupę žmonių ir iš jų sudary-
ti kuopą vien tik iš naujai atvykusių į
Ameriką lietuvių. Jau kurį laiką
kuopa veikia ir Boston. Ten dirba
senas (pagal veiklą), bet jaunas pagal
amžių  Jonas Stundžia. Tikimės, kad

netrukus turėsime naują kuopą ir
Čikagoje.

Atrodo, kad greitai naujieji visą
valdžią perims (juokiasi).

– Priminkime skaitytojams,
kada ir kur vyks SLA 69-asis
seimas ir kokia jo programa?

– Priminsiu, kad seimas vyksta
kas 3 metai. 69-asis seimas prasidės
lapkričio 8 d., 9 val. r. Balzeko lietu-
vių kultūros mu ziejaus patalpose,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago. Šešta-
dienį vyks dvi sesijos, o vakare –  6
val. v. – kartu su  Amerikos lietuvių
tarybos (ALT) suvažiavimo nariais
ruošiamas po kylis „Gintaro” salėje.

Sekmadienį, lapkričio 9 d., tre -
čioji seimo sesija vyks Tėvų marijonų
vienuolyno patalpose, 6336 S. Kil -
bourn Ave., Chicago.

Pranešimus skaitys SLA prezi-
dentas K. Miklas, viceprezidentas
Sau lius Kuprys, sekretorė Genovaitė
Meiliūnienė, iždininkė Vida Peni -
kienė, iždo globėjai Nickolas Boxter
ir Lionginas Kapeckas, daktarė kvo -
tėja – dr. Aldona Skripkus, „Tėvynės”
redaktorius – Edvardas Šulaitis ir
kiti.

– Ačiū už pokalbį ir linkiu
sėkmės Jūsų darbuose.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai
renkasi į 69-ąjį seimą

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
pirmininkas Kęstutis Miklas.

Washington, DC – Europos Sąjungos
šalių trumpo metražo filmų festivalis 

Washington, DC nacionalinėje
meno galerijoje lapkričio 2 dieną su -
rengtas Europos Sąjungos šalių
trumpo met ražo filmų festivalis
„Nau ji trumpo metražo filmai iš Eu -
ropos”, kurį pasiūlė ES pirmininkau-
janti Pran cūzija. 

Festivalyje pristatyti daugumos
ES šalių – Austrijos, Čekijos, Danijos,
Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, Pran  -
cūzijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos
ir Vokietijos – trumpo metražo filmai.

Lietuvos kinematografijos menui
festivalyje atstovavo scenaristės,
režisierės ir dailininkės Jūratės Lei -
kaitės animacinis filmas „Margučių
rytas”. Jame šiuolaikiška ir žaismin-
ga forma parodyti lietuvių pavasario
šventės – Velykų papročiai, lietuvių
sakmės, senosios tautos tradicijos.

Filme skambanti lietuvių liau -
dies muzika, paukščių balsų pa mėg -
džiojimas, lalavimas, Velykės bur tų
dainelė sudaro pavasarišką, linksmą

ir kartais mistinį foną. Filme taip pat
pasakojama apie Velykų bo butės –
Velykės, pasiruošimą šventei.

Animacinis filmas „Margučių
rytas” dalyvavo įvairių tarptautinių
animacinių filmų festivalių kon -
kursinėse programose Gruzijoje, Ita -
lijoje, Serbijoje, Vokietijoje ir kitose
šalyse. „Margučių rytas” pripažintas
geriausiu animaciniu filmu tarptauti -
niame animacinių filmų festivalyje
„Tindirindis” 2007 metais. Taip pat
2007 metais šiam filmui skirtas
pagrindinis „Sidabrinės gervės” ap -
dovanojimas animacinių filmų kate-
gorijoje.

Animacinio filmo pristatymą ES
trumpo metražo filmų festivalyje
Washington, DC surengė Lietuvos
ambasada JAV, bendradarbiaudama
su Lietuvos institutu.

Lietuvos ambasados
Washington, DC info

Kadras iš Jūratės Lei kaitės animacinio filmo „Margučių rytas”.

Ona Kartanas, gyvenanti Omaha, NE, pratęsė laikraščio prenume-
ratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Antanas Lembergas, paaukojo „Draugo” leidybai paremti 100 dol.
auką. Esame nuoširdžiai dėkingi už Jūsų auką.

Eugene  P. Vilkas, gyvenantis Valencia, CA, paaukojo laikraščiui 50
dol. auką. Dėkojame už Jūsų paramą.

Irena Alantas, gyvenanti  Redford, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir grąžindama pokylio loterijos bilietėlių šakneles paaukojo 50
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Palmira Janušonis, gyvenanti Mundelein, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir grąžindama pokylio loterijos bilietėlių šakneles
paaukojo 65 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.
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DIDŽIOJI BRITANIJA HELSINKIS, SUOMIJA

Londone bus prisiminta Lietuvos diplomatijos
Jungtinėje Karalystėje istorija

1918 metų lapkričio 7 dieną,
prieš 90 metų, buvo įsteigta Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų minis-
terija. Švęsdama šį jubiliejų, Lietuvos
diplomatinė atstovybė Jungtinėje
Karalystėje kviečia į renginius, skir-
tus prisiminti visus Lietuvos valsty-
bės atstovus Londone.

Lapkričio 7 dieną Šv. Patriko
kapinėse Rytų Londono rajone Lay-
ton palaidotų ambasadorių Broniaus
Kazio Balučio ir Vinco Balicko kapus
pagerbs Lietuvos Respublikos amba-
sadorius Vygaudas Ušackas. Trum-
poms pamaldoms vadovaus Londono
lietuvių katalikų parapijos klebonas
Petras Tverijonas.

Lapkričio 7 dieną Lietuvos am-
basadoje Londone įvyks priėmi-
mas–minėjimo vakaras. Savo istorinį
įvykių raidos vertinimą pristatys
istorikas ir diplomatas Laurynas
Jonušauskas, 2003 m. parašęs knygą
„Likimo vedami: Lietuvos diploma-
tinės tarnybos egzilyje veikla (1941–
1991)”. Apie Lietuvos atstovybės
Londone ir lietuvių bendruomenės
santykius papasakos Jaras Alkis–Al-
kimavičius, keturis dešimtmečius
vadovavęs įvairioms lietuvių organi-
zacijoms Didžiojoje Britanijoje. Ak-
tyvus bendruomenės narys, buvęs
Užsienio reikalų ministro Algirdo
Saudargo patarėjas Romas Kinka
pasidalins savo prisiminimais apie
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės san-
tykius Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 1998–1991 metais. Pirma-
sis britų ambasadorius Lietuvoje Mi-
chaelas Peartas prisimins atkūrusios
nepriklausomybę Lietuvos Respubli-
kos ir Jungtinės Karalystės santykių

„naująją” pradžią.
Lapkričio 9 dieną Londono lietu-

vių katalikų parapijos Šventojo Ka-
zimiero bažnyčioje kunigas P. Tve-
rijonas aukos šv. Mišias. Šv. Rašto
skaitinius Mišių liturgijoje skaitys
Lietuvos diplomatai Londone. Po šv.
Mišių bažnyčioje bus rodomas pro-
diuserių kompanijos „Spaudos tele-
vizija” 2007 metais sukurtas doku-
mentinis filmas „Gedimino keliu.
Atkurtos Lietuvos diplomatija”.

Jungtinėje Karalystėje dirbo šie
Lietuvos Respublikos diplomatiniai
atstovai: Vincas Čepinskis (1919), Al-
fredas Tiškevičius (1920-1921), To-
mas Norus–Naruševičius (1921-
1923), Ernestas Galvanauskas (1924-
1927), Kazys Bizauskas (1928-1931),
Vaclovas Sidzikauskas (1931-1934),
Bronius Kazys Balutis (1934-1967),
Vincas Balickas (1967-1993), Rai-
mundas Rajeckas (1994-1996), Justas
Vincas Paleckis (1996-2001), Auri-
mas Taurantas (2002-2006).

Lietuviams.com

Dabartinis ambasadorius Vygaudas
Ušackas.                 D. Dokšaitės nuotr.

Helsinkyje spalio 29 dieną ati-
daryta Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui skirta paroda „Lietu-
va: kultūra ir istorija”.

Kilnojamąją parodą parengė
Lietuvos dailės muziejus bendradar-
biaudamas su Užsienio reikalų minis-
terija. Ji aprėpia visą mūsų valstybės
raidos istoriją, išryškina pagrindinius
politinius įvykius ir iliustruoja juos to
meto ryškiausiais kultūros akcentais.

Parodą atidarė Lietuvos amba-
sadorė Suomijoje Halina Kobeckaitė,
Lietuvos dailės muziejaus direktorius
Romualdas Budrys ir Helsinkio uosto
direktorius Heikki Nissinen.

Atidaryme taip pat dalyvavo
Suomijos užsienio reikalų ministeri-
jos darbuotojai, šalies politikai,
užsienio šalių diplomatai, Suomijos
lietuvių bendruomenės, Lietuvos
bičiulių draugijos nariai, akademinis

jaunimas, Helsinkio visuomenės ir
žiniasklaidos atstovai.

Paroda yra pažintinio ir šviečia-
mojo pobūdžio, skirta ne tik Lietuvos
valstybės istorijai ir kultūrai pris-
tatyti, bet ir sužadinti susidomėjimą
mūsų šalimi, ypač artėjant Lietuvos
vardo tūkstantmečio jubiliejui ir
Vilniaus Europos kultūros sostinės
renginiams 2009 metais.

Suomija yra pirmoji šalis, kurioje
eksponuojama ši paroda. Tikimasi,
kad paroda, keliaudama po pasaulį,
pateiks jos lankytojams daug naujos
ir naudingos informacijos apie mūsų
šalies praeitį ir kultūrą.

Parodą surengė Lietuvos dailės
muziejus, Lietuvos ambasada Suo-
mijoje ir Helsinkio uostas. Helsinkyje
ji veiks iki lapkričio 14 dienos.

Lietuviams.com

Helsinkyje – Lietuvos vardo 
tūkstantmečio paminėjimo paroda

OLŠTYN, LENKIJA

Olštyne atidarytas Lietuvos garbės 
konsulatas

DUBLINAS, AIRIJA

Lietuvos menininkė – „Art Ireland“ parodoje

DANIJA

Skandinavai verbuoja Lietuvos 
chirurgus

Lenkijos Varmijos Mozūrų vaiva-
dijos sostinėje Olštyne spalio 28 dieną
atidarytas Lietuvos garbės konsulo
Henryko Banasiako vadovaujamas
konsulatas. Tai jau šeštasis Lietuvos
konsulatas Lenkijoje, vadovaujamas
garbės konsulo.

Konsulato atidaryme dalyvavęs
Lietuvos ambasadorius Lenkijoje
Egidijus Meilūnas pažymėjo Lietuvos
konsulato Olštyne atidarymo svarbą
Varmijos Mozūrų vaivadijoje.

„Konsulatas padės plėtoti eko-
nominį, kultūrinį ir mokslinį Lietu-
vos ir Varmijos Mozūrų vaivadijos
bendradarbiavimą”, – sakė ambasa-
dorius E. Meilūnas.

Į konsulato atidarymą susirinku-
siems svečiams dainavo Tauragės
apskrities moterų choras „Verdenė”.

Olštyno mieste spalio 28 dieną
taip pat vyko „Lietuvos diena”, ku-
rios metu Varmijos Mozūrų univer-
sitetas ir Lietuvos istorijos institutas
pasirašė bendradarbiavimo memo-
randumą dėl Lietuvos istorijos, et-
nologijos, lietuvių kalbos, kultūrolo-

gijos studijų šiame universitete.
Varmijos Mozūrų universiteto

humanitarinių mokslų centre buvo
atidaryta profesoriaus Alfredo Bum-
blausko parengta paroda „Užmirštoji
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė”.

Po parodos atidarymo Lietuvos
istorijos instituto direktorius Alvydas
Nikžentaitis ir Lietuvos ambasado-
rius Lenkijoje Egidijus Meilūnas susi-
tiko su universiteto studentais ir
diskutavo apie Lietuvos ir Lenkijos
santykių istorinę raidą, kultūrinę
atmintį, dabarties aktualijas ir
ateities galimybes.

Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Gižycko mieste, yra vieta, kur, kaip
teigia istorikai, buvo nužudytas Šv.
Brunonas. Būtent dėl Šv. Brunono
žūties Lietuvos vardas prieš tūkstan-
tį metų tapo žinomas Europoje. Taip
pat buvo aptartas pasirengimas Žal-
girio mūšio 600 metų jubiliejui. Žal-
girio mūšio vieta taip pat yra Var-
mijos Mozūrų vaivadijoje. 

Lietuviams.com

Lapkričio 14-16 dienomis daili-
ninkė iš Lietuvos Vilija Kisieliūtė-
Jonušienė pirmą kartą atstovaus
savo šalį didžiausiame bei lanko-
miausiame meno renginyje Airijoje
„Art Ireland”, kur kasmet suvažiuoja
per porą šimtų individualių dailinin-
kų, skulptorių bei meno galerijų
atstovų iš viso pasaulio.

Lietuvos dailininkų sąjungos bei
Lietuvos dailininkių moterų draugi-
jos narė išbandyti savo jėgas parodoje
„Art Ireland” sugalvojo prieš metus,
kai Dubline lankydama savo dukterį
Justę, užsuko apžiūrėti parodos. Nu-
siuntusi reikiamą medžiagą, gavo
teigiamą atsakymą ir pradėjo ruoštis
atvykimui.

Ši paroda nėra vienintelė tarp-
tautinė Vilijos patirtis. Nuo to laiko,
kai prieš daugiau kaip 20 metų baigė
tapybos specialybę Vilniaus dailės
akademijoje, Vilija savo kūrinius yra
eksponavusi Lenkijoje, Europos dai-
lininkų parodoje „Buren 800 Blick”
Vokietijoje, Jungtiniuose Arabų Emy-

ratuose, kelis kartus – tarptautinėje
tapytojų parodoje „La Pluralite de
l’Art Comtemporain” Paryžiuje bei
daugybę kartų – Lietuvoje. Greitai
personalinę parodą pristatys Mask-
voje.

Airijoje Vilija planuoja ne tik
sudalyvauti parodoje „Art Ireland”,
bet ir aplankyti Airijos Lietuvių
Bendruomenę bei susitikti su čia
gyvenančiais menininkais. 

Lietuviams.com

Vilijos Kisieliūtės-Jonušienės ,,Au-
tumn Symphony”.

Pastarosiomis dienomis nemažai
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos chirur-
gų, kuriems nuo 28 iki 50 metų, pa-
siekė Danijos darbuotojų paieškos
kompanijos, turinčios atstovybę Kau-
ne, siūlymai vykti į šią Skandinavijos
šalį arba jai priklausančią Grenlan-
diją. Laiškus gavę medikai užsienie-
čių viliones vertina atsargiai ir kol
kas nepuola krautis lagaminų. Bet
dalis chirurgų pasiūlymų ir telefonų
numerių neišmeta.

Panašus tos pačios Danijos kom-
panijos skelbimas nuo praėjusių me-
tų spalio puikuojasi ir Lietuvos gydy-
tojų sąjungos interneto svetainėje.
Tačiau pernai „Medico trust” mūsų
šalyje ieškojo radiologijos specialistų,
o šiemet nusitaikė į vienos prestižiš-
kiausių specialybių – chirurgijos –
atstovus.

Klaipėdos jūrininkų ligoninės
Chirurgijos klinikos vedėjas Artūras
Razbadauskas yra gavęs ne vieną to-
kį siūlymą, tačiau naujausias mediką
nustebino dėl to, kad buvo adresuo-
tas jam asmeniškai. „Ant voko ranka
užrašyta mano pavardė ir vardas. Jei
tikėtum tuo, kas rašoma laiške, gali
pagalvoti, kad jie siūlo išties puikias
sąlygas, – pasakojo gydytojas. – Pasi-
rašius sutartį būtų pasiūlyti inten-
syvūs kelių mėnesių danų kalbos kur-
sai čia pat, Klaipėdoje. Įdomiausia,
kad tokia galimybė būtų suteikiama
ir mediko šeimos nariams. Atvykus į
Daniją pirmus tris mėnesius taip pat
tektų mokytis danų kalbos. Tuo pat

metu būtų pasiūlytas darbas kurioje
nors šios šalies ligoninių ir mokamas
60 tūkst. Danijos kronų (maždaug 24
tūkst. litų) atlyginimas. Be to, ne-
kainuotų nei kelionė ten, nei pragy-
venimas. Ir darbo sąlygos kitokios nei
Lietuvoje. Vieną parą budi, trys –
laisvos. Manau, jauniems chirurgams
tai iš tiesų puiki galimybė.”

Sveikatos apsaugos ministerijos
Sveikatos priežiūros išteklių valdymo
skyriaus vedėjas Jonas Bartlingas pa-
tikino, kad per pastaruosius ketve-
rius metus medikų, išvykstančių į
užsienį dirbti pagal specialybę, su-
mažėjo. „Tokią išvadą darome įverti-
nę tai, kiek gydytojų kreipiasi į mi-
nisteriją dėl pažymų apie gauto me-
diko diplomo atitikimą Europos Ko-
misijos direktyvos reikalavimams, –
sakė jis. – Prieš trejus metus, 2005-
aisiais, tokių pažymų išrašėme 350,
2006 metais – 190, pernai – per 100,
pirmąjį šių metų pusmetį apie 50.
Taigi galime teigti, kad medikų emig-
racijos tempas sumažėjo.”

Statistikos departamento duo-
menimis, vidutinis mūsų šalies gydy-
tojų atlyginimas pernai buvo 3,500
litai. Greta Jūrininkų ligoninės esan-
čios Klaipėdos universitetinės ligo-
ninės interneto svetainėje kiekvieną
ketvirtį atnaujinama informacija apie
šios gydymo įstaigos darbuotojų atly-
ginimus. Tarkim, liepos mėnesį šios
ligoninės gydytojai vidutiniškai už-
dirbo beveik 6 tūkst. litų.

,,Lietuvos žinios”
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�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 mirusias nares. Visi kvie-
čiami dalyvauti.

�Kviečiame atvykti į Vytauto
Di  džiojo Šaulių rinktinės namus!
(Ad resas: 2417 W. 43th Street, Chi -
cago, IL). Lapkričio 15 d. 7 val. v.  sa -
vo dra bužių kolekciją ,,Kartą Ame -
rikoje...” rodys rūbų dizainerė Vida
Leonavičiūtė-Insodienė iš Lietuvos.
Ren ginyje dalyvauja dainų ir šokio
teatras ,,Pasaka”. Kaina – 30 dol.
Dau giau informacijos tel.: 773-875-
4532 (Lina Margalavičius) arba 630-
853-2488 (Živilė Ramašaus kie nė).

�Kviečiame į koncertą ,,Per
tamsu”, kuris įvyks sekmadienį, lap -
k ričio 16 d., Jaunimo rūmų salėje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Koncerte dalyvaus lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, tautinių šokių
ansamblis ,,Grandis”, Maironio litu-
anistinės mokyklos mokiniai, tau-
tinių šokių grupė ,,Spindulys”, Pal. J.
Matulaičio misijos vaikų choras ,,Vy -
turys” ir ,,Dainavos” ansamblio vyrų

vie netas. Dalyvaudami paremsite
PLC Jaunimo rūmų salės apšvie timo
įrangos vajų. Bilietai: suaugusiems –
10 dol., moksleiviams ir vai kams – 5
dol., 12 v. p. p. bus galima nusipirkti
pietus. Koncerto pra džia 1 v. p. p. 

�Šakių klubo metinis susirin ki -
mas įvyks lapkričio 20 d., ket vir ta -
dienį, 1 val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st Street, Chicago, IL.

�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. 

�St. Petersburg, FL lietuviai
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 metų jubiliejų minės
vyks lapkričio 9 d. 2 val. p. p. Most
Holy Name of Jezus bažnyčioje,
Gulfport, FL. Iškil min gas šv. Mišias
koncelebruos vysk. Paulius Baltakis,
OFM, dalyvaujant St. Petersburg
diecezijos dvasiškiams. Po  šv. Mišių,
4 val. p. p. vyks iškilmingi pietūs Lie-
tuvių klube. Veiks religinių dirbinių
paroda. 

�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

,,Emilija Pliaterytė. 
Dokumentinė apysaka”

Prozininkės, dramaturgės, publi-
cistės Emilijos Liegutės knyga
,,Emilija Pliaterytė. Dokumentinė
apysaka” patrauks ne vieno skaityto-
jo žvilgsnį. Ypač ji įdomi turėtų būti
mėgstantiems istoriją paaugliams.

Vienas pirmųjų E. Plia terytės
atminimą įamžino Adomas Micke -
vičius eilėraštyje „Pulkininko mir-
tis”. 1943–1945 m. jos vardu buvo pa -
vadinti Lenkijos liaudies armijos pa -
galbinis moterų batalionas (lenk.
Pla terówki).

E. Liegutės didesnę apysakos
dalį sudaro legendinės asmenybės,
bū simosios sukilimo vadės vaikystės
ir jaunystės gyvenimo epizodai, glau -
džiai susieti su XIX šimtmečio pra-
džios Lietuvos dvarų buities vaizdais. 

,,Jau vėlų gruodžio 4-osios vaka-
rą pasigirdo beldimas į grafaitės
kambario duris. Pažinusi pusbrolio
Ce zario Pliaterio balsą, grafaitė at-
rakino dvigubas filinguotas duris. Į
kambarį suvirto visas būrys jaunuo -
lių: pusbroliai Vladislovas ir Cezaris
Pliateriai, jų bičiulis Liudvikas Ju -
cevičius – Juzefas Ignacas Kra ševs -
kis, vadovavęs universiteto ‘Mąs -
tytojų’ būreliui, jau buvo suimtas –
bei dar keletas gimnazistų ir stu den -
tų.

– Sesute, prasidėjo! Pagaliau su -
laukėme! – džiugiai, iš susijaudinimo
virpančiu balsu pasakė karštuolis Ce -
zaris Pliateris.

Profesorius Lelevelis ir kiti Re-
voliucinės Tarybos nariai paskelbė

sukilimo pradžios datą: lapkričio dvi -
dešimt devintoji.” Taip aprašoma
sukilimo, kuriame dalyvavo jaunoji
grafaitė Emilija Pliaterytė, pradžia.

Knygą išleido Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla Vilniuje 2006 m.
Knygoje daug nuotraukų, dokumen-
tų kopijų.

Knygos kaina  – 21 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.

LR Generalinio konsulato Čikagoje pranešimas
Nauja pasų išdavimo/keitimo tvarka užsienyje gyvenantiems

Lietuvos Respublikos piliečiams
Informuojame, kad nuo 2008 me -

tų lapkričio 1 dienos, įsigaliojus Lie -
tuvos Respublikos paso įstatymo 2, 4,
5, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir papil -
dymo įstatymui, paprastėja Lie tuvos
Respublikos (toliau LR) pasų iš da -
vimo/keitimo tvarka užsie nyje gy ve -
nantiems LR piliečiams:

– LR piliečiai, gyvenantys JAV,
dėl paso keitimo į LR Generalinį kon-
sulatą privalės atvykti tik vieną kartą
– pateikti dokumentus paso kei ti -
mui/gavimui. Naujasis pasas, LR pi -
liečio pageidavimu bei lėšomis, ga lės

būti jam išsiųstas paštu; 
– pateikiant dokumentus dėl pa -

so išdavimo/keitimo LR piliečio vai -
kui iki vienerių metų, vaiko dalyvavi-
mas LR Generaliniame konsulate nė -
ra būtinas.

Detalesnę informaciją dėl pasi-
keitusios LR pasų išdavimo/keitimo
tvarkos galite rasti LR Gene ra linio
konsulato Čikagoje internetinėje sve-
tainėje www.konsulatas.org (Kon-
sulinė informacija/ LR Piliečio paso
keitimas). 

Draugo fondo 15-as suva žiavimas 
įvyks lapkri čio 8 dieną, šeštadienį, 9 val. r. 

Jau nimo cent re, adresu: 5620 S. Claremont Ave., Chicago 

Su va žiavimo programoje:
Naujų direktorių rinkimai 

Draugo fondo iž di nin ko pranešimas
In ves ta vimo žinios (brokeris Gytis Ka va liauskas)

Diskusijos

Kviečiame gausiai dalyvauti Draugo fondo metiniame suvažia vime 
ir jungtis į jo veiklą.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500


