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Lietuva ir Suomija bendradarbiaus
energetikos ir naujovi¨ îgyvendinimo srityse

,,Nord Stream” teroristiniai iõpuoliai nebais∆s

Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) – Du-
kart olimpinis ir dukart pasaulio dis-
ko metimo čempionas Virgilijus Alek-
na pagal dešimties geriausių metimų
vidurkį pasaulyje yra pirmas (71,299
m), skelbiama interneto svetainėje
team75plius.com.

Antrą vietą užima Beijing olim-
pinių žaidynių čempionas estas Gerd
Kanter (71,267 m), trečią – amerikie-
tis Mac Wilkins (70,438 m), kuris ge-
riausius rezultatus pasiekė 1976–
1984 m. Ketvirtoje vietoje – vengras
Robert Fazek (70,258 m), kuris buvo
įsipainiojęs į dopingo skandalą.

Barselonos olimpinių žaidynių
čempionas Romas Ubartas (68,268
m) tarp 65 klasifikuotų disko metikų
yra 19-as, Vaclovas Kidykas (67,260
m) – 37-as. 70 m ribą yra įveikęs 21
disko metikas, tarp jų – ir V. Alekna
bei R. Ubartas.

37 metų V. Alekna toliau nei 70
m diską yra nusviedęs net 19-oje var-
žybų. Antrą vietą šioje klasifikacijoje
užimančio G. Kanter sąskaitoje – 13
varžybų.

V. Alekna pirmauja ir pagal sezo-

nų, per kuriuos įveikė 70 m ribą,
skaičių. Lietuvis toliau nei 70 m dis-
ką numetė per septynis sezonus.

Šalių klasifikacijoje pagal dešim-
ties geriausių disko metikų geriausių
rezultatų vidurkį Lietuva (65,329 m)
užima dvyliktą vietą. Pirmauja JAV
(70,439 m).

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) – Bal-
tijos jūros dugnu ketinamas tiesti 7,4
mlrd. eurų vertės dujotiekis galėtų
būti sugadintas tik per labai didelį te-
roristinį išpuolį, teigia dujotiekį sie-
kiančios statyti bendrovės ,,Nord
Stream” patarėjas Baltijos šalių klau-
simais Romans Baumanis.

,,Rizikos beveik nėra. Tam reikia
rimto, labai didelio masto teroristinio

išpuolio”, – Vilniuje susitikęs su Sei-
mo opozicijai priklausančiais ,,dar-
biečiais” sakė R. Baumanis.

,,Nord Stream” aplinkos inžine-
rijos patarėjas Romke Bijker aiškino,
kad grėsmė esanti tik teorinė, o prak-
tiškai ji neįmanoma.

R. Baumanis tvirtino, kad 2025
m. Europoje bus jaučiamas 200 mlrd.
kubinių metrų dujų poreikis, ir ketvir-

tadalį jų patieks būsimasis dujotiekis.
Bendrovės atstovai Seimo na-

riams pranešė, kad iki metų pabaigos
ketinama sulaukti statybos leidimų iš
visų valstybių, per kurių teritoriją
bus tiesiamas dujotiekis. Lietuva ašt-
riai kritikuoja Rusijos ir Vokietijos
Baltijos jūros dugnu ketinamą tiesti
dujotiekį. Baiminamasi ne tik aplin-
kosauginių, bet ir politinių pasekmių.

Kauno miesto
biudžeto deficitas

pasiekè 103 mln. litû

V. Alekna – pirmas pasaulyje

Vilnius, spalio 7 d. (Presi-
dent.lt) – „Suomija yra labai svarbi
partnerė Lietuvai stiprinant bendra-
darbiavimą su Šiaurės šalimis. Taip
pat mums labai naudinga Suomijos
patirtis energetikos bei naujovių įgy-
vendinimo srityse”, – teigia į Suo-
miją išvykusi Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Lietuvos ir Suomijos bendradar-
biavimo galimybes, įgyvendinant
konkrečius, ypatingai su alternaty-
vios energetikos plėtra susijusius
projektus, D. Grybauskaitė Helsin-
kyje aptarė su Suomijos Respublikos
prezidente Tarja Halonen. Preziden-
tės pasikeitė nuomonėmis ir apie
,,Nord Stream” projektą, atkreipda-
mos dėmesį į būtinybę kruopščiai iš-
tirti ir įvertinti galimas šio projekto
grėsmes aplinkai. Taip pat Lietuvos
ir Suomijos vadovės pasisakė už to-
lesnį ES Rytų partnerystės progra-
mos vykdymą plėtojant santykius su
Europos Rytų kaimynėmis.

Atsakydama į klausimus apie nau-

Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) – Per
tris šių metų ketvirčius Kauno miesto
savivaldybės biudžeto deficitas drau-
ge su negauta dotacijų dalimi išaugo
iki 103,27 mln. litų. Toks susidarė
skirtumas tarp planuotų ir gautų biu-
džeto pajamų.

2009 m. pradžioje optimistiniu
vadintas Kauno miesto savivaldybės
biudžeto planas nuo pavasario buvo
mažintas jau du kartus, tačiau ir tai
nepadeda surinkti svarbiausioms
miesto reikmėms užtikrinti reikalin-
gų pajamų.

Nesiseka gauti ir planuotų dota-
cijų, nes visoje Lietuvoje tebesitęsia
krizė. Birželį dotacijų gauta 181,5
proc. planuoto kiekio, rugsėjį – tik
44,1 proc. Planui įvykdyti pritrūko
11,89 mln. litų.

Viltys, kad rugsėjis biudžetui bus
sėkmingesnis, deja, nepasiteisino:
įvykdyta tik 69,4 proc. mėnesio plano.
Ir nors savivaldybės administracijos
vadovai jau senokai pradėjo raginti
visus padalinius bei savivaldybės val-
domas įmones ir biudžetines įstaigas
„veržtis diržus”, nepavyksta sutau-
pyti tiek, kad savivaldybės skolos
nors laipsniškai imtų mažėti.

Vieno iš miesto tarybos komitetų
vadovas Gediminas Žukauskas tary-
bos kolegijos posėdyje balsu pasvars-
tė: „Jeigu pavyktų mokyklų šildymą
pradėti tik po moksleivių rudens atos-
togų, nemažai sutaupytume.”

Beje, miesto mokyklos rudens
atostogoms laikinai ištuštės nuo spa-
lio 23 iki lapkričio 2 dienos.

Virgilijus Alekna.
Delfi.lt nuotr.
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jos atominės elektrinės statybas Lietu-
voje, prezidentė sakė, jog investuotojai
bus atrinkti viešojo konkurso būdu, ir
pakvietė prie atominės jėgainės statybų
prisidėti ir Suomijos verslininkus.

Paprašyta įvertinti Lietuvos eko-
nomikos būklę, prezidentė teigė, kad

Lietuvai tarptautinėse rinkose išpla-
tinus vertybinių popierių už 1,5 mlrd.
JAV dolerių sumą, atsiranda visos ga-
limybės sunkmetį įveikti savo jėgo-
mis, neprašant Tarptautinio valiutų
fondo pagalbos.

D. Grybauskaitė Helsinkyje susitiko su Suomijos Respublikos prezidente Tarja
Halonen. President.lt nuotr.
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Redakcijos žodis

Šiuo metu Lietuvoje priskai-
čiuojama apie 300 elgetaujan-
čių vaikų. Ne visi Lietuvoje elge-
taujantys vaikai alksta – tokia
išvada buvo pateikta po Vilniaus
mieste atlikto tyrimo. Paaiškėjo,
kad vaikai per dieną elgetauda-
mi ,,užsidirba” apie 50 litų ir da-
lis elgetaujančių vaikų juos iš-
leidžia narkotikams arba įvai-
rioms linksmybėms. Visuomenė
pritaria, kad nereikia skatinti
vaikų elgetauti juos šelpiant,
dalijant išmaldą. Ketinama vyk-
dyti programą, kurios metu
daug dėmesio bus skiriama so-
cialinėms reklamoms. Jose bus
nurodytas telefonas, kuriuo bus
galima skambinti ir pranešti
apie elgetaujantį vaiką. Kyla
klausimas, ar visų pirma tomis
,,gyvenimo mokyklas” gatvėje
einančiomis atžalomis neturėtų
pasirūpinti esantys arčausiai jų –
tėvai, giminės? O gal tai yra dar
viena verslo rūšis ir už tų, ran-
kas išmaldai ištiesusiųjų, stovi
stambesni ,,elgetos”?

Redaktorė Loreta Timukienė

Persitvarkymai Dievo Apvaizdos ir
Šv. Antano parapijose

Pavasariop skaitėte mano žinu-
tes, pastabas apie tai, kas vyksta
Dievo Apvaizdos parapijoje. Jos nebu-
vo džiuginančios: skundai, ginčai.
Sulaukiau kaltinimų ir aš, kad tuos
nesutarimus keliu į viešumą.

Atrodė, kad viskas pamažu įeis į
normalias vėžes. Bet Šv. Antano lie-
tuvių parapijos klebonui kun. Alfon-
sui Babonui ruošiantis išeiti į pensiją
ir išvykti gyventi į Lietuvą, kilo kal-
bos apie Šv. Antano lietuvių parapijos
visišką uždarymą. Tačiau naujas Det-
roit arkivyskupas, pasitaręs su pre-
latu Edmundu Putrimu, nusprendė
Dievo Apvaizdos administratorių,
kun. Ričardą Repšį perkelti į Šv. An-
tano parapiją, o į Dievo Apvaizdos
parapiją atkelti iš Rochester kun.
Gintarą Joniką.

Bet jų planams nebuvo lemta
įvykti – kun. Repšiui tragiškai pa-
skendus begelbėjant skęstantį gimi-
naitį. Kun. Babonui išvykus į Lietu-
vą, Šv. Antano parapija liko be kuni-
go. Tas pat nutiko ir Dievo Apvaizdos
parapijoje. Sekmadieniais vyskupija į
abi parapijas atsiųsdavo amerikietį
kunigą.

Vasaros metu buvau beveik mė-
nesiui išvykęs į Lietuvą ir šiaip daž-
nai būnu Čikagoje, todėl tik keliom
dienom sugrįžtu į namus Detroit ir
visko nežinau, kas vyko parapijoje ir
vyskupijoje. Ir štai neseniai man su-
grįžus į Detroit, sekmadienį atėjus į
Dievo Apvaizdos parapiją, išgirdau
džiugią žinią, kad galų gale, atrodo,
viskas bus gerai. Šv. Mišias atnašavo
kun. Jonikas. Prieš pamokslą atida-
ręs didelį voką, išėmęs du laiškus,
pranešė, kad Detroit arkivyskupas jį
yra paskyręs Dievo Apvaizdos ir Šv.
Antano Detroit lietuvių parapijų
administratoriumi.

Jis taip pat pranešė, apie pa-

maldų laiko pasikeitimus, mat jis tu-
rės aptarnauti abi parapijas. Trum-
pai papasakojo apie save. Kun. Joni-
kas baigė Kauno kunigų seminariją,
darbavosi Panevėžyje Šv. Kazimiero
katedroje, Pasvalyje, Šeduvoje, Rad-
viliškyje. Amerikoje trejus metus
dirbo Rochester, NY ir dabar yra at-
keltas į Detroit. Prašė visų parapijie-
čių vieningai jungtis prie parapijos
darbų bei jam talkinti.

Po pamaldų Kultūros centre ir
parapijos kieme įvyko parapijos ge-
gužinė. Kun. Jonikas aplankė beveik
kiekvieną stalą, pasisveikino ir susi-
pažino su parapijiečiais. Netikėtai į
gegužinę atsilankė ką tik iš Lietuvos
sugrįžęs kun. Babonas. Kiek girdė-
jau, jis pasiliks čia ilgiau ir talkins
kun. Jonikui, kol viskas įeis į vėžes.

Kitos Detroit naujienos

Spalio 11 d. į Detroit atvyksta

tarptautinių konkursų laureatas,
liaudies instrumentų ansamblis ,,Vai-
vora’’ ir solistė Irena Milkevičiūtė.
Koncertas vyks Dievo Apvaizdos lie-
tuvių parapijos Kultūros centre 12
val. p. p., tuoj pat po pamaldų. Kon-
certo rengėjai Wayne State Univer-
sity Lietuvių kambario komitetas.
Lietuvių kambario komitetas tuo
užbaigs Lietuvos vardo tūkstantme-
čio paminėjimą.

Tai neeilinis koncertas, todėl Ko-
miteto nariai kviečia visus detroitie-
čius bei kaimynus windsoriečius gau-
siai koncerte dalyvauti. Įėjimas tik 25
dol. Į įėjimo kainą įeina ir vaišės.

Ansamblis ,,Vaivora’’ be Detroit
miesto dar koncertuos: St. Petersburg,
FL (spalio 8 d.), Lemont, IL (spalio 10
d.), Detroit, MI (spalio 11 d.), Boston,
MA (spalio 18 d.), Putnam, CT (spalio
18 d.), Philadelphia (spalio 24 d.) ir
Baltimore, MD (spalio 25 d.).

Jonas Urbonas

Kun. Babonas ir kun. Jonikas. J. Urbono nuotr.

„Lietuviais esame mes gimę –
lietuviais norime ir būt”!

ELENA SAKIENÈ-SLUDE

Nors ir pavėluotai, noriu pranešti, kad tarp mie-
gančių kalnų ir saulės spindulių Colorado valstijoje
yra nemažai gyvenančių lietuvių. Seniai atvažiavusieji
(antros bangos) lietuviai buvo labai veiklūs, bet jų gre-
tos sumažėjo, senatvė, ligos praretino jų eiles ir jų dar-
bus. Esam labai laimingi, kad į mūsų gretas įsijungė
labai aktyvūs, energingi ir gabūs naujos kartos atva-
žiavę lietuviai.

Ypatingai dėkingi esame Romui Zableckui, kuris
yra mūsų Bendruomenės pirmininkas, talentingas
muzikas, organizatorius ir Pasaulio lie-uvių bendruo-
menės narys. Jo ir jo komiteto dėka mes turime lietu-
vių mokyklą, šokių grupę „Rūta”, leidžiame laikraštį
„Žynys”, vyksta koncertai ir minėjimai, taip pat ben-
draujame su kitomis tautinėmis bendruomenėmis.

Liepos 5 d., sekmadienį, Lietuvoje ir visame pa-
saulyje gyvenantys lietuviai buvo raginami tuo pačiu
laiku paminėti Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktį.
Colorado LB žmonės neatsiliko ir liepos 5 d. 12 val.
(Denver laiku) susirinko prie Latvių kultūros centro.
Atvyko nemažas būrys žmonių su vėliavomis, pasi-
puošę tautiniais rūbais. Jie iš širdies gilumos giedojo
Lietuvos giesmę – himną, braukdami ašaras iš dži-
augsmo, kad mūsų žemė yra laisva ir tokia didinga
savo praeitimi. Nukelta į 9 psl.Mokytojai liepos 5 d. minėjime.
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Kai praėjusį penktadienį Kopenhagoje pasibaigė Tarptautinio
olimpinio komiteto (IOC) tris ratus trukęs balsavimas spren-
džiant, kuris iš keturių miestų kandidatų – Rio de Janeiro, Mad-

rid, Tokyo ar Čikaga – laimės varžybas dėl teisės surengti 2016 metų olim-
pines vasaros žaidynes, tūkstančiai čikagiečių, viltingai laukę laimėjimo,
nepaprastai nustebo, nusiminė ir apstulbo dėl visiškai jiems nelaukto ir
netikėto rezultato – Čikagos miesto pralaimėjimo.

Pralaimėjimas buvo triuškinantis: jau pirmame rate Čikaga iš 94 bal-
sų gavo mažiausiai – tik 18 ir tokiu būdu iškrito iš tolimesnių varžybų.
Madrid pirmavo su 28 balsais, nuo jo vos dviem balsais atsiliko Rio de
Janeiro miestas. Net ir Tokyo pralenkė Čikagą keturiais balsais, bet už tai
iškrito antrame rate, kai dauguma už Čikagą balsavusiųjų nutarė balsuoti
už Pietų Amerikos atstovą. Taip pasitraukus Azijos žemyno atstovui, tre-
čiame rate susirėmė du lotyniško pasaulio atstovai – Madrid ir Rio de Ja-
neiro. Dauguma už Tokyo balsavusiųjų, atrodo, nutarė savo balsus ati-
duoti už Pietų Amerikos atstovą – Rio de Janeiro, nurungusį Madrid
miestą 66:32 santykiu.

Tuojau po lemiamo balsavimo Amerikos žiniasklaida pradėjo ieškoti
priežasčių, kurios galėtų paaiškinti tokį netikėtą (bent čikagiečiams) Čika-
gos pralaimėjimą ar, tiksliau pasakius, nelauktą mūsų pietinių kaimynų
pergalę. Turbūt būtų tikslu pasakyti, kad Čikagos spauda buvo per daug
išpūtusi Čikagos laimėjimo galimybes, bet, pasirodė, kad IOC nariai turėjo
visiškai kitokią nuomonę ir gina vieningai atmetė amerikiečių siekius.

Kodėl Čikaga iškrito taip anksti? Spaudoje dėl to sklando įvairiausios
nuomonės. Vieni tuojau primena Čikagos miesto neigiamas puses: nusi-
kaltimus, korupciją, politikų paperkamumą ir pan. Juk vienas Illinois gu-
bernatorius jau sėdi kalėjime, o kitas jau laukia savo eilės. Ar pasaulis ne-
skaitė apie dar visai neseniai pagaliais užmuštą Čikagos moksleivį? Ir tai
nėra jokia naujiena, tai vos ne kasdieniniai įvykiai. Žinoma, bet kas gali pa-
sakyti, kad nusikaltimais Rio de Janeiro tikrai neatsilieka nuo Čikagos.

Kai kas aiškina Čikagos pralaimėjimą gana drungnu bei neuždegan-
čiu Čikagos miesto programos pristatymu. Atrodo, kad ir didžiosios Čika-
gos kortos, prezidentas Barack Obama, jo žmona Michelle, žiniasklaidos
garsenybė Oprah Winfrey, Illinois senatorius Dick Durbin ir Čikagos me-
ras Richard J. Daley, padedami viso būrio padėjėjų ir įvairių sporto garse-
nybių, nesugebėjo į savo pusę palenkti daugiau nei šimtui pasaulio vals-
tybių atstovaujančių IOC komiteto narių.

Obama savo kalboje aiškino, kad Čikaga yra tipiškiausias Amerikos
miestas, kuriame gyvena daugiau negu 130 įvairių tautybių žmonių. Bet
jis Kopenhagoje išbuvo tik keturias valandas ir didesnio įspūdžio nepali-
ko. Tuo džiaugėsi respublikonai, ir tie 45 proc. čikagiečių, kurie neseniai
atliktoje apklausoje buvo pasisakę prieš olimpines žaidynes Čikagoje. Kai
Pakistano atstovas Sved Ali iškėlė klausimą dėl įvažiavimo į Ameriką vi-
zų, Obama užtikrino, kad Valstybės departamentas pasirūpins, kad visos
problemos būtų išspręstos, kad visi užsienio svečiai būtų nuoširdžiai pri-
imti ir kad jie grįžtų namo įsitikinę nepaprastu amerikiečių tautos įvairumu.

Reikia pripažinti, kad Amerika šiuo metu pasaulyje ne tik nėra popu-
liari, bet yra nemėgiama, arba, paprastai pasakius, net ir nekenčiama.
Pasaulis prisimena nepopuliarius Amerikos (nors ir su šiokia tokia NATO
pagalba) karus Irake ir Afganistane, kuriems nepritaria Jungtinių Tautų
organizacija. Neužmiršo pasaulis ir dar prezidento George W. Bush pa-
skelbtos doktrinos, jog „reikalui esant, Amerika turės teisę pati pirma
užpulti bet kokią jai grasinančią valstybę”, arogantiškai pridurdamas, kad
„kas ne su mumis, tas yra mūsų priešas”.

Nors prezidentui Obama perėmus valdžią Amerikos kietas nusista-
tymas gal šiek tiek ir atlyžo, Amerika vis dar neranda progos sudrausmin-
ti ar bent papeikti Izraelį už kai kuriuos jo veiksmus Gazos ruože ar Vaka-
rų Krante. Ir kol Amerika laikys Izraelį savo patikimiausiu sąjungininku,
daugelio musulmoniškų tautų Azijoje ir Afrikoje ir toliau nekęs Amerikos.
Slavų tautos prisimena ir prezidentą Clinton vestą Serbijos bombardavimą.

Prisimena pasaulis ir nežabotą olimpinėse žaidynėse dalyvavusių
Amerikos sportininkų aroganciją. Kai, pvz., 1992 m. Barcelona įvykusios
olimpiados metu visų kraštų sportininkai buvo apgyvendinti olimpiniame
kaimelyje, JAV vyrų krepšinio komanda, pasivadinusi „Dream team”, nu-
tarė apsistoti prabangiausiame miesto viešbutyje. Nepadėjo Čikagai ir
ilgai rusenęs nesutarimas tarp IOC ir Amerikos olimpinio komiteto dėl
TV teisių būsimos olimpiados metu.

Brazilijos charizmatinis prezidentas Luiz Ignacio Lula da Silva savo
kalboje ragino IOC narius balsuoti už Rio de Janeiro, taip paskleidžiant
olimpinę idėją po visus žemynus. Pabrėžęs, kad Rio de Janeiro, Brazilijos
sostinė iki 1960 metų, dėl teisės surengti olimpiadą kovoja jau penktą
kartą, jis priminė, jog JAV jau vien vasaros žaidynes surengė keturis kar-
tus. Kad Brazilijai yra jau suteikta teisė 2014 metais surengti Paname-
rikos futbolo pirmenybes, jis neminėjo. Brazilams daug padėjo ir jų ko-
miteto vadovo Carlos Nuzman parodytas viso pasaulio žemėlapis, kuria-
me buvo sužymėti visi miestai, kur iki šiol vyko olimpinės žaidynės Euro-
poje, Azijoje, Australijoje ir Š. Amerikoje, tuo vykusiai parodant, kad
pagaliau turi ateiti eilė ir Pietų Amerikai.

Pralaimėję varžybas, čikagiečiai nerodys savo nevisavertiškumo kom-
plekso. Vieni jų galvos: „Išvengėme finansinės katastrofos”, o kiti gailėsis,
jog neturės progos išgyventi trijų savaičių olimpinės euforijos 2016 me-
tais. Ir kas būtų teisus, niekas nežino.

Kodėl Rio de Janeiro,
o ne Čikaga

ALEKSAS VITKUS

LAIMA ANDRIKIENÈ

Nesu tikra, ar Lietuvos valdžia
tai pastebi, ar ne, bet jau kuris laikas
Lietuvai bandoma „priklijuoti” vals-
tybės, sistemingai ir šiurkščiai pažei-
dinėjančios žmogaus teises, etiketę.
Sunku pasakyti, kas yra šios strategi-
jos autorius ar autoriai. Bjauriausia
tai, kad mes, Lietuva, mūsų valdžia
nesąmoningai padedame įgyvendinti
šią Lietuvos diskreditavimo tarp-
tautinės bendruomenės akyse strate-
giją, patys tampame jos vykdytojais.
O tai neabejotinai turės ilgalaikių
neigiamų pasekmių.

Pakanka išanalizuoti šios srities
– žmogaus teisių užtikrinimo, pagar-
bos žmogaus orumui – faktus, jų
seką, ir galima drąsiai teigti: tai – ne
atsitiktiniai sutapimai, tai – sistema.
Ką turiu galvoje, taip teigdama?

Pirma, jau žinome, kad Lietuvos
Generalinės prokuratūros reikalavi-
mu vieno Lietuvos europarlamentarų
Viktoro Uspaskicho parlamentinio
imuniteto atėmimo klausimas arti-
miausiu metu bus svarstomas Europos
Parlamente (EP), dėl jo bus balsuoja-
ma EP plenariniame posėdyje. Jau
dabar galima atspėti, kokius argu-
mentus parengs šio europarlamen-
taro gynyba. Greičiausiai tuos pačius,
kokius naudojo mano buvusios kole-
gės – europarlamentarės Ona Jukne-
vičienė ir Jolanta Dičkutė, kai prieš
kelerius metus, nuvykusios į Maskvą,
surengė spaudos konferenciją tuome-
tiniam jų partijos vadovui apginti.
Pagrindinis motyvas – V. Uspaskichas
Lietuvoje esą persekiojamas, nes yra
rusas. Tai, kad rusas V. Uspaskichas
Lietuvoje per trumpą laiką padarė
stulbinamą karjerą, ne tik tapo vienu
iš turtingiausių Lietuvos žmonių,
sukūrė ištisą verslo imperiją, bet ir
politinę partiją, tapo jos vadovu, Sei-
mo nariu, valstybės ministru, buvo
tarsi pamiršta. Spėju, kad reikės įro-
dinėti, jog V. Uspaskichas su Lietuvos
prokuratūra reikalų turi visai ne dėl
savo tautybės.

Antra, dar vienas Lietuvoje iš-
rinktas EP narys, buvęs prezidentas
Rolandas Paksas laukia savo bylos
baigties Europos Žmogaus teisių
teisme. Kadangi buvusio prezidento
R. Pakso byla Strasbūre laukia savo
eilės jau kokie penkeri metai, aišku,
kad jos nagrinėjimas – ne už kalnų.
Pagrindinė R. Pakso gynyba greičiau-
siai bus kaltinimas Lietuvos valdžiai
pažeidus įstatymus, apkaltintojo pre-
zidento R. Pakso žmogaus teises, pir-
miausia – teisę į nešališką teismą.

Trečia, rugsėjo 17 d. EP priėmė
rezoliuciją dėl lietuviškojo Nepilna-
mečių apsaugos nuo neigiamo viešo-
sios informacijos poveikio įstatymo.
Rezultatas – EP sukritikavo minėtą
įstatymą, įžvelgė jame nepagarbą
žmogaus teisėms, be to, įpareigojo
savo Piliečių laisvių, teisingumo ir
vidaus reikalų komitetą neribotą
laiką toliau domėtis šiuo klausimu,
stebėti Lietuvą. EP paragino „įsi-
jungti” ir ES Pagrindinių teisių agen-
tūrą, prašydamas pateikti savo nuo-
monę apie šį įstatymą bei pakeitimus,
atsižvelgiant į ES sutartis ir ES teisę.
Manau, kad ši EP rezoliucija turės

ilgalaikių neigiamų pasekmių: ją ci-
tuos, ja remsis visi, kurie norės įro-
dyti, kad jų teises Lietuva pažeidė.
Pradedant piliečiais, politikais ir bai-
giant kriminalinio pasaulio autorite-
tais...

Ketvirta, šį įstatymą supeikianti
rezoliucija rugsėjo pabaigoje pareng-
ta ir Europos Tarybos Parlamenti-
nėje Asamblėjoje (ET PA): projektą
pasirašė 32 parlamentarai iš 19 šalių.
Dėl šios rezoliucijos bus balsuojama
ET PA žiemos sesijoje 2010 m. sausio
mėnesį. Iki to laiko Lietuvą šioje ins-
titucijoje kritikuos visi, kas netingi.

Penkta, praėjusią savaitę pasi-
baigusioje Jungtinių Tautų Žmogaus
teisių tarybos sesijoje kalbėjusi JT
aukštoji komisarė žmogaus teisėms
Navanethem Pilley savo pranešime
taip pat minėjo Lietuvą. Deja, neigia-
mame kontekste: Lietuva pažeidžia
romų tautybės žmonių teises, konk-
rečiai – jų teisę į būstą. Nekalbu jau
apie tai, kad Lietuvos diplomatai
aukštajai komisarei jau anksčiau tu-
rėjo pateikti paaiškinimus dėl Nepil-
namečių apsaugos įstatymo.

Manote, jau viskas? Toli gražu!
Šešta, rugsėjo 7 d. Lietuvoje išrinktas
EP narys Valdemaras Tomaševskis,
dalyvavęs frakcijos susitikime su
Europos Komisijos prezidentu Jose
Manuel Barroso, pasiskundė dėl len-
kų padėties Lietuvoje. Skundas – nei
daug, nei mažai – dėl lenkų mažumos
Lietuvoje diskriminavimo, dėl šios
mažumos kalbos vartojimo Lietuvoje.

Septinta, rugsėjo pabaigoje, prieš
EP prezidento Jerzy Buzek apsilan-
kymą į Lietuvą, jau visa grupė Len-
kijos europarlamentarų iš Europos
liaudies partijos bei Europos konser-
vatorių ir reformistų frakcijų kreipėsi
į EP vadovą dėl lenkų padėties Lietu-
voje, prašydami apginti neva pažei-
džiamas lenkų tautinės mažumos tei-
ses. Laiške, kalbant apie lenkų mažu-
mą Lietuvoje, vartojamas ir žodis
„diskriminacija”. Galėčiau pasi-
džiaugti dėl EP prezidento, mano po-
litinės šeimos – Europos liaudies par-
tijos frakcijos – nario prof. J. Buzek
laikysenos Lietuvoje: lietuviai patys
išspręs problemas. O gyvenimas aps-
kritai be problemų įmanomas tik po
mirties – rojuje. Galėčiau pasi-
džiaugti, bet…

Ar matote, gerbiamieji, kokia
dėlionė susidėlioja iš šių paveikslėlių?

Nukelta į 9 psl.

LIETUVAI „KLIJUOJAMA”
ŽMOGAUS TEISIŲ

PAŽEIDĖJOS ETIKETĖ

Greitai tarptautinėje
arenoje bijosime net išsi-
žioti apie žmogaus teises
ir jų gynimą, nes pirštu bus
parodyta į mus pačius: pir-
miausia susitvarkykite sa-
vo kieme ir tik paskui rū-
pinkitės žmogaus teisėmis
ir jų gynėjais Rusijoje, Bal-
tarusijoje, Kuboje, Kinijoje
ir kitur.
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Lietuviai Čikagoje
Pirmą mokslo metų šeštadienį į

Čikagos lituanistinę mokyklą šiemet
važiavau su savo draugu Max. Aš jam
parodžiau mokyklą, mes pa žiūrėjome
atidarymo programą ir valgėme ku-
gelio.  Mes taip pat pasišne kėjome su
mokyklos direktore Jūrate Doviliene

ir mokytoju Juozu Poli kai čiu.  
Po pamokų nuvažiavome į Bal ze -

ko lietuvių kultūros muziejų. Ten
žiū rė jome filmą apie Lietuvą, apžiū -
rėjome senovinius pinigus, karines
uniformas ir didelius gintaro gabalus.

Mano draugas nėra lietuvis ir
mokyklos šeštadieniais nelankys.

Angliškos mokyklos istorijos pa -
mokai mums reikėjo paruošti prane -
šimą apie įvairių kultūrų įtaką Čika-
gos gyvenimui.  Aš, Max ir Nick su -
galvojome daryti pranešimą apie lie-
tuvius Čikagoje.

Šį antradienį Čikagos Britų mo -
kykloje mes pristatėme savo darbą.
Mo kytojai ir klasės draugams papa -
sakojome apie tai, kaip lietuviai įsi -
kūrė Čikagoje, apie lietuvių pastaty-
tas bažnyčias, apie lietuvišką mokyk-
lą ir apie Balzeko muziejų. 

Pamokos gale pavaišinome visus
lietuvišku šakočiu.  Kai kuriems vai -
kams jis taip patiko, kad klausė, kur
galima jo gauti.

Paulius Ruscitti
Čikagos lituanistinė mokykla

Iš kairės:  Max, Nick ir Paulius (straipsnelio autorius) pristato projektą apie
lietuvius Čikagoje savo klasės draugams.

Visi žmonės gyvena skirtingai.
Yra skurdžių, benamių, normalių,
neįgalių, labai turingų žmonių ir dar
daug daugiau. Nesijuok iš benamių.
Jie kadaise turėjo darbus, namus,
turėjo pinigų. Bet taip ir atsitinka,
kad žmonės praranda savo darbą,
nebeturi pinigų ir tampa benamiai.
Tad geriau nesijuokti iš jų, nes jie
kadaise gyveno kaip ir mes, laimin-
gai. Neįgalūs žmonės yra tikri varg-
šai. Kai kurie neturi rankų, kojų, yra
sužeisti, negali kalbėti, matyti ir
daryti daug visokių kitokių dalykų.
Neįgalių žmonių gyvenimas yra labai

sudėtingas. Jie gyvena kitaip nei
mes. Jiems reikia specialios priežiū-
ros. Jie daugiau negali daryti tų visų
linksmų dalykų. Gal jie turėjo avari-
ją, ar jie  tokiais gimė, gal dėl kitokių
priežasčių. Iš šitų pavyzdžių galima
suprasti, kad žmonės gyvena skirtin-
gai, ir mes jiems galime padėti. Mes
galime tiems žmonėms padova noti tą
gyvenimo džiaugsmą. Mes galim
tiems vargšams žmonėms pa aukoti
pinigų, rūbų maisto, bei daug dau-
giau dalykų.

Ada Kanapskytė
ČLM 5 A

Norime pasidalinti smagiomis
žiniomis. Manhattan  Beach pradinės
ir Pennekamper mokyklos mokinys
Vėjas Vasiliauskas dalyvavo devinta-
jame kasmetiniame Nacionalinio
Brailio rašto konkurso baigiamajame
etape, kuris įvyko š. m. birželio 19–20
dienomis. Vėjas turėjo nuostabų sa-
vaitgalį, nes galėjo susitikti ir paben-
drauti su gabiais neregiais vaikais iš
visos JAV ir Kanados. Tai jau ketvir-
tas kartas, kai Vėjas pateko į finalą,
bet šis buvo įsimintiniausias – jis lai-
mėjo pirmą vietą savo amžiaus
grupėje.

Tiems, kurie nežino apie šį kon-
kursą. Nacionalinis Brailio rašto kon -
kursas sukurtas, kad  Brailio rašto
skaitytojai motyvuotai pagerintų
Brai lio rašto žinias. Šešiasdešimt ge -
riausių  Brailio rašto skaitytojų (1–12
kla sių mokiniai) iš visos JAV ir
Kanados kasmet sukviečiami į finali-
nį etapą, kuris vyksta  Brailio insti-
tute (JAV Nacionalinio  Brailio Rašto
konkursas). Konkurse yra penkios
am  žiaus grupės (apie 12 vaikų grupė-
je): „Apprentices” (1–2 kl.), „Fresh-
man” (3–4 kl.), Sophomores” (5–6
kl.), „Junior Varsity” (7, 8, 9 kl.) ir

„Varsity” (10, 11, 12 kl.). Vėjas daly -
va vo „Sophomore” lygyje ir rungty-
niavo su 11 kitų jo amžiaus dalyvių.

Vėjas Vasiliauskas yra šaunus
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanis -
tinės šeštadieninės mokyklos 7 klasės
mokinys. Mokyklos mokytojai ir mo -
kiniai džiaugiasi Vėjo puikiais pasie -
kimais ir linki geros sėkmės kituose
konkursuose.

Vitalija Virbukienė
Šv. Kazimiero lituanistinės

Sveikiname Vėją Vasiliauską

Vėjas Vasiliauskas

Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont, IL) mokiniai darė dovanas mokyklos penkiasdešimtme-
čiui. 4 b klasės (mokytoja Loreta Lagunavičienė) mokinių linkėjimai mokyklai ir mokytojos Taiydos
Chiapetta ir 9 B klasės mokinių dovana mokyklai.                       Laimos Apanavičienės nuotr.

Moksleiv ių  kūryba

Moksleivių dovanos mokyklos jubiliejui

Padovanokime žmonėms džiaugsmą

Vaikams labai patiko šakotis.
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Čikagoje gyvenantis Kęstutis
Daugirdas, pirmą kartą pasirodęs
2006 m. per VIII Dainų šventę Čika-
goje su savo sukurta, labai populiaria
daina vaikams ,,Skanu”, ir vėl pra-
džiugins publiką savo visiškai nauju
kūriniu – ,,Saulė dovanojo”. Kūrinys
pirmą kartą dienos šviesą išvys per
IX Dainų šventę, kuri įvyks 2010 m.
liepos mėnesį Toronto mieste, Ka-
nadoje.

Susipažinkime su K.  Daugirdu

Kęstutis baigė chorinės muzikos
dirigavimo ir muzikos mokymo spe-
cialybę University of Illinois at Ur-
bana-Champaign. Muzikos ir kompo-
zicijos studijas tęsia toliau. Pradžioje,
neturėdamas aiškios krypties, Kęs-
tutis pradėjo studijuoti literatūrą,
paskui filosofiją, tada ekonomiką, po
to pamažu pradėjo sukti muzikos
link. Ėmęs studijuoti muzikos kom-
poziciją, vėliau atsirado chorinės
muzikos srityje. Kompozicijos moks-
lai, anot jo, buvo per daug akade-
miniai – lyg muzikiniai galvosūkiai,
kuriuos tenka spręsti su  profesūra.
Jam labiau patiko muzikos pritaiky-
mas, jos atlikimas:  ,,Nusprendžiau,
kad galiu padaryti didesnę įtaką, mo-
kindamas muzikos”, – įsitikinęs Kęs-
tutis. 

Daina, dainavimas, muzika kas-
dieninėje aplinkoje padarė didelę įta-
ką Kęstučiui bręstant: ,,Šeimoje ma-
ma visados dainuodavo naktimis, kai
buvom mažiukai. Pasąmonėje jos dai-
nos turbūt mane veikė. Nenusteb-
čiau, jeigu būtų įrodyta, kad vaikai
tampa muzikalesni, klausydami tėvų
dainavimo.”  Kaip ir daugelyje šeimų,
tėvai pasiūlė fortepijono ir akordeono
pamokas. Vasaromis daug laiko pra-
leista lietuviškose stovyklose, kuriose
daug laiko skiriama dainavimui. Ta-
lentų vakarai sudarė galimybę pasi-
rodyti, kurti, įgyti drąsos ir  sulaukti
tam tikro pripažinimo – visa tai pa-
skatino kurti ir toliau.

Daugirdui chorinė veikla nėra
svetima. Jis pats yra dainininkas: da-
lyvauja universiteto chore ,,Concert
choir”, lanko balso pamokas,  vado-
vauja studentų a cappella grupei
,,Xtension Chords”. ,,Ši grupė – tai
turbūt smagiausias muzikinis užsiė-

mimas; mes esam 12 vyrų, repetuo-
jam triskart į savaitę po kelias valan-
das, koncertuojam daugiau kaip 100
kartų per metus.  Man, kaip muzikos
vadovui, tenka vesti repeticijas, pa-
rinkti repertuarą ir aranžuoti popu-
liarias Amerikos dainas balsams.
Teko vadovauti naujos plokštelės pro-
jektui. Šalia dainavimo kartais pa-
groju pianinu, gitara. Kol kas – dau-
giausiai dėl malonumo.”

Kęstutis lietuviškas chorines dai-
nas kuria pagal užsakymą, o angliš-
kas dainas rašo su tikslu kada nors
sukurti ,,super hit”.  Šiuo metu Či-
kagoje buria lietuviško jaunimo chorą
ateinančiai dainų šventei Toronto
mieste. 

Daugiau apie save ir savo planus
pasakoja pats Kęstutis.

– Kęstuti, ar teko dalyvauti
kokioje nors lietuvių dainų šven-
tėje išeivijoje ar Lietuvoje?  Koks
buvo Jūsų vaidmuo?

– Esu dalyvavęs VIII išeivijos
dainų  šventėje Čikagoje, kuriai sukū-
riau dainelę ,,Skanu”, taip pat dvejo-
se Lietuvos šventėse 2003 ir 2009 me-

Man reikia tik pianino ar vargonėlių 
ir kažkiek tylumos

Jaunas kompozitorius kalba apie savo naują kūrinį ,,Saulė dovanojo”

tais, kuriose buvau tik paprastas, bet
labai laimingas dainininkas.

– Kaip manai, kokią prasmę
turi išeivijos lietuvių dainų šven-
tės?

– Visuomet yra reikšmingas da-
lykas, kai visa bendruomenė moka tą
pačią dainą. Nepaisant, kokie būtu-
me nepažįstami, iš karto randame
bendrą kalbą. Išeivijos dainų šventės
primena mums, kad ne tik aš vienas
čia sau mokausi ir saugoju lietuvišką
ugnelę – sueiname kartu ir matome,
kokį turtą turime!

– Ar dalyvauji lietuvių muzi-
kinėje veikoje savo telkinyje?
Tarp nelietuvių savo gyvenvietė-
je?

– Šiais metais pradedu Jaunimo
chorą Čikagoje. Taip pat akompanuo-
ju vaikų chorui, dainuoju ,,Dainavos”
ansamblyje. O be to, vis pakliūna
muzikiniai darbeliai Čikagos veikloje.

– Kas įkvepia kūrybai, ar
reikia tam tikros vietos, sielos
ramybės, gamtos, gerų eilėraš-
čių, gerų žmonių aplink, kad at-
sirastų įkvėpimas ką nors gra-
žaus duoti kitiems? 

– Man sunku pasakyti, kas įkve-
pia kūrybai.  Kažkokios ypatingos ap-
linkos nereikia. Daug kas sako, kad
negalima spausti, kūryba tada neatsi-
randa. Man gal atvirkščiai. Kai jau-
čiu, kad reikia kažką sukurti, imu ir
sukuriu. Reikia man tik pianino ar
vargonėlių ir kažkiek tylumos.

– Iš kur ateina įkvėpimas
kurti muziką?

– Iš dalies, iš geros muzikos, ypač
gyvos muzikos, su kuria susiduriu.
Kažkaip ją semiu ir vis nepajėgiu su-
kaupti... Ji tuomet iš manęs pradeda
piltis. O žodžius pasiūlo gyvenimas.
Vien muzikantu negali būti, jeigu no-
ri kurti žodžius, turi būti ir ,,gyven-
tojas”.

– Kiek įtakos  kuriant muziką
turi žodžiai/lyrika? Ar žodžiai
pagauna vaizduotę ir tada vys-

tosi muzika, ar muzika sukasi
galvoje ir ieško tinkamų žo-
džių?

– Būna ir taip, ir taip. Kartais
viskas prasideda nuo kažkokio muzi-
kinio gabaliuko. Kartais pradedu su
žodiniu sakiniu. Kai rašiau ,,Saulė
dovanojo”, pradėjau nuo visos dainos
struktūrinių rėmų, tada pradėjau
juos pildyti žodžiais.

– Kur jauti didžiausią pasi-
tenkinimą: pačiame kūrybinia-
me procese ar kai išgirsti atlie-
kamą savo kūrinį?

– Kūrybinis procesas yra labai
smagus, bet jis yra vis tiek tik paruo-
šiamasis darbas. Kai kiti dainininkai
pasisavina mano muziką, kaip kom-
pozitorė N. Sinkevičiūte sakė, ,,Jūs
priimate mano muziką į savo širdis”,
tada iš tikro supranti muzikos galią,
įtaką. Kai pamačiau, kad mano ,,Ska-
nu” tapo ,,didesnė už mane” – ją mo-
ka šimtai, kurių aš niekad nesu suti-
kęs, buvo puikus jausmas.

– Ar žadate kurti ir toliau? 
– Planuoju toliau kurti!   

– Kęstuti, dėkui už pokalbį.
Su dideliu nerimu ir dėmesiu
lauksime išgirsti tavo naujo kūri-
nio ,,Saulė dovanojo”. Tikimės
ateityje sulaukti dar daug daug
gražių kūrinių, kuriuos mes su
dideliu malonumu ,,priimsime į
savo širdis”!  Tokių kūrėjų kaip
tu dėka krausime didžiulį, nura-
minantį, pamąstyti kviečiantį, o
svarbiausia – džiuginantį dva-
sinį lobyną, kuris tikrai mus
visus praturtina!  

Daugiau informacijos rasite ad-
resu internete: www.dainusvente.org
Iki pasimatymo dainų šventėje ,,Dai-
na aš gyvenu” 2010 m. liepos 3–4
Toronto mieste!

* * *
P. S. K. Daugirdas su grupe

,,Draugo” šimtmečio pokylyje, kuris
įvyks spalio 17 d., atliks meninę pro-
gramą.

K. Daugirdo vadovaujamo Čikagos jaunimo choro pirmoji repeticija.
http://adamonis.smugmug.com

Šiuo metu Kęstutis Daugirdas (pirmas iš kairės) Čikagoje buria lietuviško jaunimo chorą ateinančiai dainų šventei
Toronto mieste. 
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Lietuvos vardas – tik su specialiais leidimais

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) – Nuo
Lietuvos teisėsaugos besislapsčiusį
Kauno nusikaltėlių vadeivą Henriką
Daktarą Varnos apeliacinis teismas
leido išduoti Lietuvai. Tai patvirtino
Varnos apygardos ir apeliacinio teis-
mo atstovė spaudai Jelena Bangijeva.
Ši apeliacinio teismo nutartis yra
galutinė ir neskundžiama.

J. Bangijevos teigimu, apeliacinis
teismas nutarė, kad Lietuvoje H.
Daktarui bus užtikrinta teisė į tei-
singą teismą, o nusikaltimai, kuriais
jis yra įtariamas, yra laikomi sun-
kiais tiek Lietuvoje, tiek Bulgarijoje.

H. Daktaras apeliaciniam teis-
mui buvo apskundęs rugsėjo 11 d.
Varnos apygardos teismo nutartį dėl

leidimo įtariamąjį perduoti Lietuvai.
Rugsėjo 15 d. Varnos apeliacinis teis-
mas atmetė H. Daktaro skundą dėl
suėmimo ir paliko jį suimtą, kol bus
išspręstas klausimas dėl ,,Henytės”
perdavimo Lietuvai.

Kauno nusikalstamo pasaulio
autoritetu vadinamas H. Daktaras
Bulgarijoje sulaikytas rugsėjo 4 d. Jį
sulaikė Bulgarijos kriminalinės poli-
cijos pareigūnai, atlikus nemažai ope-
ratyvinių paieškos veiksmų, priside-
dant Jungtinės Karalystės, Norvegi-
jos, Ispanijos ir Europolo pareigū-
nams. Aktyviai prie šių policinių
priemonių prisidėjo ir Lietuvos poli-
cijos atašė Europole.

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) – Ka-
liningradą domina atominės energe-
tikos specialistai, kurie neteks darbo
šių metų pabaigoje uždarius Ignalinos
atominę elektrinę (IAE) Lietuvoje.

Tai per susitikimą su Lietuvos
Seimo komitetų vadovais pareiškė
Kaliningrado srities Dūmos pirmi-
ninkas Sergej Bulyčiov.

,,Žinome, kad uždarius Ignalinos
AE be darbo lieka apie tūkstantis
žmonių, tarp jų greičiausiai yra
mums tinkamų specialistų”, – sakė
kaimyninės šalies atstovas.

Anot jo, atominės energetikos
specialistai galėtų būti įdarbinti sta-
tant naują Baltijos atominės elektri-
nę. Pasak S. Bulyčiov, Lietuvos ir Ka-
liningrado atstovams reikėtų susėsti
ir drauge aptarti specialistų panau-
dojimo klausimą.

Tuo metu Lietuvos Užsienio rei-
kalų komiteto pirmininkas Audro-
nius Ažubalis kėlė aplinkos apsaugos
klausimus, statant naują branduo-
linę jėgainę.

,,Mums šiek tiek nerimą kelia,
kad poveikio studija aplinkai ren-gia-
ma labai greitai. Jau 2010 m. pla-

nuojama pradėti ten rengti statybų
aikštelę. Paprastai tokiems dalykams
rengiamasi labai ilgai, atsargiai. Čia
matome skubinimą ir tai mums kelia
nerimą”, – po susitikimo su Kalinin-
grado atstovais sakė Lietuvos parla-
mentaras.

Jo nuomone, Kaliningradui tu-
rėtų užtekti šiluminės elektrinės pa-
gaminamos energijos, juo labiau, kad
baigiamas statyti antrasis jos blokas.

Kaliningrado srities Dūmos pir-
mininkas sakė, kad jų regione numa-
toma daug investicinių projektų, ku-
riems užtikrinti reikia papildomos
energijos.

Lietuvos generalinis konsulas
Kaliningrade Vaclavas Stankevičius
prašė Kaliningrado valdžios atstovų į
naujos AE projektavimo, statybos ir
kitus darbus kaip galima labiau įt-
raukti ir Lietuvos specialistus.

Rusijos premjeras Vladimir Pu-
tin neseniai pasirašė nutarimą, lei-
džiantį Kaliningrado srityje statyti
2,300 megavatų (MW) galios Baltijos
atominę elektrinę. Ji turėtų iškilti
15–20 km nuo Lietuvos sienos.

Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) –
Premjeras Andrius Kubilius teigia,
jog dalis lėšų, skirtų regionų žinia-
sklaidai paremti dėl išaugusios mo-
kestinės naštos, buvo paskirstyta ne-
teisingai. Anot jo, 1,5 mln. litų para-
mą gavo dideli laikraščių leidėjai.

,,Iš 3 mln. litų, kurie buvo skirti
paremti žiniasklaidą dėl padidėjusio
pridėtines vertės mokesčio, apie 1,5
mln. litų pateko į vietinę žiniasklai-
dą. Kita dalis buvo paskirstyta ne
taip, kaip planavome. Parama pateko
pakankamai stambiems dienraš-
čiams, kurie save kartais vadina re-
gioniniais, kartais nacionaliniais. Aš
turiu omeny tokius dienraščius kaip
‘Kauno diena’, ‘Vilniaus diena’, ‘Klai-

pėda’ ir ‘15 min’”, – sakė A. Kubilius.
Premjero teigimu, kaltę turėtų

prisiimti Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas, kuris skirstė paramą.
Pasak A. Kubiliaus, Vyriausybė ne-
ketina įvesti lengvatinį PVM žinia-
sklaidai: ,,Yra geriau kai kurias papil-
domas sąnaudas atlyginti iš biudžeto,
nei grįžti prie nesibaigiančių lengva-
tų sistemos.”

Iš 2009 metų biudžeto skirtais pi-
nigais buvo paremtos 65 žiniasklai-
dos priemonės. Nuo šių metų sausio
spaudai taikomas 19 proc., nuo rug-
sėjo – 21 proc. PVM, iki 2009 m. sau-
sio mėnesio buvo taikomas lengvati-
nis 5 proc. mokesčio dydis.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

H. Daktaras bus iõduotas Lietuvai�

Kaliningradieçiai dairosi î
atleidžiamus Ignalinos AE darbuotojus

A. Kubilius – apie V. Ußacko skrydî

Aukso kaina – didñiausia per pusantrû� metû�

Premjeras: parama žiniasklaidai
buvo paskirstyta neteisingai

Vilnius, spalio 7 d. (Delfi.lt) –
Pasak policijos pareigūnų, po visuo-
menėje atgarsio sulaukusių nusikal-
timų komisariatai būna užversti gy-
ventojų pranešimais apie neva paste-
bėtus įtariamuosius. Tačiau dėl dvie-
jų žmogžudysčių ieškomo Drąsiaus
Kedžio atvejis visiškai netipinis: per
pastarąsias dienas užregistruoti tik
keli tokie pranešimai.

Pavyzdžiui, ieškant garsiojo žu-
diko ir plėšiko Romo Zamolskio (beje,
nerasto iki šiol) policija, pasak parei-
gūnų, net nespėdavo tikrinti infor-
macijos – iš įvairiausių šalies vietų
skambindavo daugybė žmonių, kur

nors „pastebėjusių” R. Zamolskį.
Pakrikusios psichikos plėšikas R.

Zamolskis su bendrininku du žmones
nužudė, keletą sužeidė (tarp jų – ir
policininkus). Žmonės nuoširdžiai
norėjo, kad tas nusikaltėlis greičiau
būtų sučiuptas ir vis skambino į poli-
ciją. Pasak pareigūnų, dar daugiau
nepasitvirtinusių pranešimų būdavo
pilnaties metu.

Šiuo metu irgi pilnatis, tačiau po-
licijai dėl D. Kedžio neskambina net
ir nestabilios psichikos asmenys. Tik
dviejuose policijos komisariatuose
gauti pranešimai apie D. Kedį: du
Vilniaus apskrityje ir vienas Kaune.

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) –
„CNBC” duomenimis, Europoje auk-
so kaina už unciją pasiekė naują 18
mėn. rekordą – 1,025.10 dolerių.
Aukso kainos kilimą lėmė susilpnėjęs
doleris, taip paskatindamas susido-
mėjimą kitomis investicijomis.

Dolerio vertė krito po to, kai ži-
niasklaidoje pasirodė pranešimų, tei-
giančių, kad Saudo Arabija slapta su-
sitarė su kitomis valstybėmis dėl do-
lerio pakeitimo kita valiuta prekiau-
jant naftos žaliavomis. Tarp valsty-

bių, dalyvavusių slaptame susitari-
me, įvardijama Rusija, Kinija, Japo-
nija ir Prancūzija. Vėlesniuose pra-
nešimuose skelbiama, kad jokio slap-
to susitarimo nebuvo ir doleris toliau
bus pagrindinė valiuta prekiaujant
naftos žaliavomis.

Banko „HSBC” specialisto J.
Steel teigimu, jei dolerio vertė ir to-
liau laipsniškai kris, o prekių kainos
tvirtai laikysis, auksas gali išlikti pa-
klausus ir jo vertė pasieks visų laikų
aukštumas.

Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) – Lie-
tuvos vardą interneto adresuose prieš
aukščiausiojo lygio domeną ,,.lt” bus
galima vartoti tik turint Ryšių regulia-
vimo tarnybos (RRT) išduotą leidimą. 

Tai nustatyta Lietuvos vardo
vartojimo interneto adresų varduose
taisyklėse, kurias  patvirtino Vyriau-
sybė. Taisyklėmis siekiama užtikrinti
tinkamą Lietuvos vardo vartojimą ir
šalies pristatymą internete.

Lietuvos vardas yra oficialusis il-
gasis ar trumpasis Lietuvos valstybės
pavadinimas – Lietuvos Respublika
ar Lietuva – visomis oficialiomis Eu-

ropos Sąjungos kalbomis ir visomis
šių kalbų gramatinėmis formomis,
pavyzdžiui, ,,manolietuva.lt”, ,,lietu-
vosrespublika.lt”.

Leidimai bus išduodami neribo-
tam laikui, o pati išdavimo tvarka ne-
bus sudėtinga.

Asmenys, iki šių taisyklių įsiga-
liojimo dienos įregistravę interneto
domenų vardus, kuriuose Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo ir naudo-
jimosi juo įstatymu nustatytais atve-
jais vartojamas Lietuvos vardas, tu-
rės teisę vartoti jį be RRT leidimo.

Visuomen∂ neprisideda prie D. Kedžio paieškos

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius, komen-
tuodamas užsienio reikalų ministro
Vygaudo Ušacko skrydį Rusijos Kali-
ningrado srities gubernatoriaus Ge-
orgij Boos lėktuvu, teigia, jog taip V.
Ušackas ,,pralaužė užšalusį ledyną”.

Ministras pirmininkas  sakė ,,ne-
matantis valstybiškai reikšmingo da-
lyko”, kai kaimynai pakeliui paskrai-
dina vieni kitus.

,,Be abejo, ir ministras, ir politi-
kai turi įvertinti kai kuriuos tokius
grynai politinių jausmų reikalus,
bet nėra blogai ir kai kuriuos dalykus
tiesiog savo aktyvumu, ką minist-
ras visą laiką rodo, pralaužti kaip led-
laužiui užšalusį ledyną”, – tikino A.
Kubilius.

Anot premjero, Lietuvai svar-
būs geri santykiai su kaimynine Ru-
sijos Kaliningrado sritimi.

,,Jei rusai  pasiūlys nemokamai

dujų, elektros, nematau tame nieko
blogo”, – juokavo A. Kubilius, žurna-
listams paklausus, kaip tai verti-
na politinio korektiškumo atžvilgiu,
nes rusai gali nemokamai pasiūlyti ir
ką nors kita.

Užsienio reikalų ministras V.
Ušackas į Baltijos jūros regiono plėt-
ros forumą Stokholme skrido ne rei-
siniu lėktuvu, o kartu su Kaliningra-
do srities gubernatoriumi G.
Boos. Sužinojęs, kad abu dalyvaus
tame pačiame renginyje, gubernato-
rius pasiūlė ministrui vietą, V. Ušac-
kas kvietimo neatsisakė teigdamas,
kad taip taupo mokesčių mokėtojų
pinigus. Į Vilnių V. Ušackas ketino
grįžti reisiniu lėktuvu.

Baltijos jūros regiono Davosu va-
dinamame forume dalyvavo ir prem-
jeras A. Kubilius, kuris į Švediją iš-
vyko paprastu reisu su persėdimu
Helsinkyje. 

Pirmąjį elektrinės bloką numatyta pastatyti 2010–2016 metais, antrąjį – 2012
–2018 metais.         SCANPIX nuotr.



DRAUGAS, 2009 m. spalio 8 d., ketvirtadienis                     7

riausybės pasitraukus socialdemok-
ratams žlugo koalicinė vyriausybė. 

DELIS
Didžiausi per kelis dešimtmečius

potvyniai Indijos pietuose nusinešė
jau bent 300 žmonių gyvybes, gelbė-
tojai mėgina padėti nukentėjusiems.
Po kelias dienas trukusių liūčių
Karnatakos, Maharaštros ir Andhra
Pradešo valstijose namus buvo
priversti palikti mažiausiai 1,5 mln.
žmonių.

MASKVA
Kai kurie garsūs Rusijos rašyto-

jai sakė nesiruošiantys atvykti į susi-
tikimą su premjeru Vladimir Putin,
švenčiančiu 57-ąjį gimtadienį. Prane-
šama, kad V. Putin pakvietė kai ku-
riuos garsius Rusijos rašytojus, tarp
jų Sibire gyvenantį romanų autorių
V. Rasputin ir garbingos Bunin premi-
jos laureatą Andrej Bitov, į renginį,
kuris buvo vadinamas plačia diskusija.

JERUZALĖ
Neseniai vykusios riaušės Jeru-

zalėje ir tolesnis palestiniečių ir Iz-
raelio policijos susipriešinimas dėl
Šventyklos kalno lankymo gali sukel-
ti trečią palestiniečių sukilimą prieš
izraeliečius,  pareiškė ,,Fatah” judėji-
mo atstovas Hatem Abdel Qader. Tuo
tarpu Izraelio viešojo saugumo mi-
nistras Yitzhak Aharonovich paža-
dėjo, kad Izraelio teisėsaugos įstaigos
,,oliau gins įstatymą be jokių išlygų”.
Savo ruožtu Izraelio ginkluotųjų
pajėgų pasienio kariuomenės ir kon-
tržvalgybos tarnybos vadovas žada
neleisti plisti riaušėms į kitas šalies
dalis, tarp jų – ir į Vakarų Krantą. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

pažadėjo pulti ,,al Qaeda” visur, kur
tik šis judėjimas mėgins įsitvirtinti,
ir sunaikinti slėptuves, iš kurių
Osama bin Laden tinklas gali rengti
savo išpuolius JAV. Virginia valstijoje
įsikūrusiame Nacionaliniame kovos
su terorizmu centre žvalgybos spe-
cialistams B. Obama sakė, jog jis ne-
galįs atmesti naujų išpuolių galimy-
bės JAV žemėje, bet padarys viską,
kas jo galioje, kad to neįvyktų.

Pasaulio naujienos

VARŠUVA
Lenkijos premjeras Donald Tusk

iš naujo sudarys savo vyriausybę, kad
nuslopintų valdančiosios centro deši-
niųjų Pilietinės platformos (PO) po-
puliarumą sumažinusį skandalą dėl
lošimų įstatymo projekto. Šis skan-
dalas kol kas nekelia grėsmės koalici-
jos daugumai parlamente, finansų
rinkos reagavo ramiai, bet D. Tusk
turi veikti griežtai, kad sustiprintų
savo pozicijas prieš kitais metais
įvyksiančius rinkimus.

* * *
Kilus ekonominei krizei Lenkijos

sostinėje Varšuvoje, kuri dar neseniai
buvo laikoma bene saugiausiu šalies
miestu, karaliauja nusikaltėliai, rašo
dienraštis ,,Zycie Warszawy”. Nusi-
kaltimų skaičius auga, o išaiškintų
nusikaltimų skaičius mažėja. Policija
sugauna tik kas dešimtą automobilių
vagį, kas trečią ginkluotą plėšiką.
Šiais metais per Varšuvą nusirito iki
šiol nematyta bankų apiplėšimų ban-
ga. Šiemet Varšuvoje buvo įvykdyta
118 ginkluotų užpuolimų, bet policija
sulaikė tik 30,5 proc. įtariamų kalti-
ninkų.

DUBLINAS
Airijos parlamento pirmininkas

John O’Donoghue sakė, kad kitą sa-
vaitę atsistatydins dėl išlaidų skan-
dalo. J. O’Donoghue nuo 2007 m. bir-
želio, kai tapo parlamento pirminin-
ku, užsienio kelionėms išleido maž-
daug 90,000 eurų (310,000 litų). Par-
lamento atstovas sakė, jog tai pirmas
kartas, kai pirmininkas pasisiūlė ofi-
cialiai atsistatydinti.

BUKAREŠTAS
Tūkstančiai darbininkų iš visos

Rumunijos trečiadienį sostinėje Bu-
karešte prie vyriausybės rūmų pro-
testavo prieš mažus atlyginimus ir
reikalavo vadovų imtis priemonių jų
užmokesčiui padidinti. Rumunija yra
įklimpusi į didelę recesiją ir priklau-
so nuo 17,1 mlrd. dolerių (40 mlrd.
litų) paskolos iš Tarptautinio valiu-
tos fondo (TVF), kad sumokėtų kai
kurias algas valstybiniame sektoriu-
je. Rumunijos ekonomikos nuosmu-
kis yra dar blogesnis dėl politinio ne-
stabilumo. Praėjusią savaitę iš vy-

EUROPA

Stokholmas, spalio 7 d. (AFP/
BNS) – 2009 m. Nobelio chemijos
premija už paslaptingų ir gyvybei
ypač svarbių ribosomų tyrimus buvo
skirta dviem JAV mokslininkams –
Venkatraman Ramakrishnan ir Thom
Steitz – bei izraelietei Adai Yonath,
pranešė šias premijas skiriantis
komitetas.

Šie trys mokslininkai buvo pa-
gerbti už ,,ribosomų – vienų iš su-
dėtingiausių ląstelių mechanizmų –
atomų lygio žemėlapio sudarymą”,
kuris yra ypač svarbus kuriant nau-
jus antibiotikus. Švedijos karališkoji

mokslų akademija pabrėžė, kad šių
mokslininkų darbai ypač padėjo su-
prasti gyvybės procesus, o kiti tyrėjai
jais rėmėsi kurdami antibiotikus nuo
įvairių ligų.

70 metų A. Yonath tapo ketvirtą-
ja Nobelio chemijos premiją pelniusia
moterimi. Paskutinį kartą šis apdo-
vanojimas buvo skirtas britei Dorot-
hy Crowfoot Hodgkin 1964 m. Struk-
tūrinės biologijos profesorė A. Yonath
tapo 9-ąja Nobelio premiją pelniusia
žydų valstybės piliete.

Iš Indijos kilęs 57 metų V. Rama-
krishnan yra Didžiosios Britanijos
mieste Cambridge įsikūrusios Medi-
cinos tyrimų tarybos vyriausiasis
mokslo darbuotojas, vadovaujantis
Molekulinės biologijos laboratorijos
mokslininkų grupei.

Milwaukee gimęs Th. Steitz, ku-
riam sukako 69 metai, yra Yale uni-
versiteto molekulinės biofizikos ir
biochemijos profesorius.

Trys šių metų laureatai sukūrė
trimačius modelius, kurie parodė,
kaip su ribosomomis jungiasi įvairūs
antibiotikai.

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

Nobelio chemijos premija paskirta
izraelietei ir dviems JAV tyrèjams 

Vilnius, spalio 7 d. (Delfi.lt) – ES
kuria slaptus planus, kaip pasaulyje
įtvirtinti savo statusą bei įgyti teisę
pasirašyti susitarimus šalių narių
vardu, rašo „The Telegraph”.

Slaptų derybų, kaip įgyvendinti
Lisabonos sutartį, metu gimė pasiū-
lymų leisti ES derėtis dėl sutarčių ir
netgi steigti užsienio šalyse savo
ambasadas, teigia britų dienraštis.

Parengtas laiško projektas, ku-
riuo Sąjungai pripažįstamas „juridi-
nio asmens” statusas. Tokiu atveju
Europos diplomatinės tarnybos tarp-
tautinių organizacijų ir ne ES narių
būtų pripažįstamos pilnaverčiais de-
rybininkais.

Pasak vieno slapto dokumento,
pirmąsias bandomąsias „ambasadas”
ketinama kurti New York, Kabule ir
Etiopijos sostinėje Adis Abeboje.
Toks sprendimas, priimtas kiek
anksčiau nei praėjusią savaitę Airi-
joje vykęs referendumas dėl Lisabo-
nos sutarties, reikš, jog bus kuriama
nauja Europos diplomatinė tarnyba,
sudaryta iš daugiau kaip 160 visame
pasaulyje esančių „ES atstovybių” ir
ambasadorių.

Tokio sumanymo priešininkai
baiminasi, jog toks didelis galios
perkėlimas ES padarys panašesnę į
valstybę, o ne į tarptautinę organi-
zaciją. „Juridinio asmens statuso
suteikimas ES reiškia, jog Sąjunga, o
ne šalys narės, pirmą kartą galės
pasirašinėti visokiausias tarptautines
sutartis: dėl užsienio politikos, gyny-
bos, nusikalstamumo, teisinių daly-
kų”, – teigė Didžiojoje Britanijoje
įsikūrusios euroskeptiškos interesų
grupės „Open Europe” vadovė Lor-
raine Mullally.

Tarnybiniam naudojimui skir-
tame dokumente, išplatintame Olan-
dijoje, Belgijoje ir Liuksemburge, dės-
toma teisinių normų keitimo būtiny-
bė, leisianti įsteigti Europos išorinių
veiksmų tarnybą (EIVT), „pasaulinę
geografinio veikimo sritį” turinčią

užsienio reikalų ir diplomatijos tar-
nybą. Dokumente teigiama: „EIVT
reikės tokio teisinio statuso, kuris
suteiktų visas juridinio asmens gali-
mybes ir suteiktų pakankamą auto-
nomiją”.

Briuselio ambasadoriai antra-
dienį pradėjo darbą, tardamiesi dėl
naujų institucijų – EIVT, ES užsienio
reikalų ministro ir ES prezidento –
sukūrimo, kurias numato Lisabonos
sutartis.

Sprendimai „iš esmės” bus pri-
imami nepaisant to, kad naujosios
sutarties dar nepatvirtino Lenkija ir
Čekija. EIVT kūrimas įžiebė karą
Briuselyje. Dėl to Europos Komisija
gali netekti daugiau kaip 1,400 aukš-
tesnes pareigas užimančių darbuoto-
jų.

Dar 400 darbuotojų bus perkelta
iš ES Tarybos, kiti pereis dirbti iš
nacionalinių diplomatinių tarnybų.
EIVT taip pat perims Komisijos ats-
tovybes.

ES kuria planus, kaip tapti
„pasaulio galia”

JAV

Parengtas laiško projektas, kuriuo
Sąjungai pripažįstamas „juridinio
asmens” statusas.

Corbis/Scanpix nuotr.
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RIEŠUTAI – NE TIK 
MAISTAS, BET IR VAISTAS

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

Šeimininkės patarimai

Jau nuo žilos senovės žmonės
maitinosi riešutais. Garsusis gydyto-
jas Hipokratas teigė, kad riešutai
padeda išgydyti skrandžio, kepenų ir
inkstų ligas. Gydytojai nuo seno yra
pastebėję, kad riešutai ne tik maistas,
bet ir geras vaistas. Žmonės, nuolat
valgantys riešutus bus sveikesni,
mažiau sirgs širdies ligomis.

Riešutų savybės

Visų rūšių riešutuose yra uni-
kalus vitaminų ir mikroelementų pu-
siausvyra, juose gausu baltymų, rei-
kalingų organizmo ląstelėms. Skir-
tingai negu gyvulinės kilmės produk-
tai, kuriuose yra daug sočiųjų rie-
biųjų rūgščių, didinančių cholestero-
lio kiekį kraujyje, riešutuose yra daug
nesočiųjų riebiųjų rūgščių, kurios
mažina cholesterolio kiekį kraujyje.

Riešutų patariama valgyti po ne-
daug, nes jie gana sunkiai virškina-
mi. Riešutus patariama valgyti lėtai
ir labai gerai sukramtyti. Per dieną
patariama suvalgyti ne daugiau kaip
po 10–15 graikinių riešutų bran-
duolių (pakanka trijų), lazdyno ir
žemės riešutų – po 30–50, smulkiųjų
riešutų (kedro) – apie 100 branduo-
lių. Riešutų maistinės ir gydomosios
savybės išlieka ilgiau nei metus.

Nereikėtų vartoti su druska ap-
dorotų riešutų, nes mums nereikia
druskos pertekliaus, o be to pakepin-
ti riešutai, tai jau būna praradę daug
maistinių savybių.

Graikiniai riešutai

Antikos laikais daugelyje Euro-
pos tautų graikiniai riešutai buvo
vadinami karžygių maistu, nes po
didelių fizinių krūvių sustiprina bei
atpalaiduoja raumenis. Senieji liau-
dies medicinos žinovai patardavo
atmintį stiprinti graikiniais riešutais,
suvalgant nors po 2 riešutus kasdien.
Jau po mėnesio atmintis pagerėdavo.
Graikiniai riešutai padeda suvirškin-
ti sunkų maistą, stiprina galvos sme-
genis, širdį ir kepenis, gydo tulžies
pūslės ligas. Graikinių riešutų, datu-
lių ir razinų patariama valgyti vyres-
nio amžiaus žmonėms, nes jie žvalina
ir tonizuoja organizmą, neutralizuoja
žalinguosius medžiagų apykaitos pro-
duktus, atjaunina viso organizmo
ląsteles.

Graikiniuose riešutuose ypač
daug vitamino C. Jei per dieną suval-
gysite 5 graikinius riešutus, organiz-
mas gaus visą vitamino C paros kiekį.
Graikinių riešutų branduoliuose yra
daug fosforo ir kalcio, todėl jų pata-
riama valgyti nėščioms moterims ir
vaikams. Graikinių riešutų branduo-
liuose yra daug magnio, kuris plečia
kraujagysles ir skatina šlapimo išsi-
skyrimą. Šiuose riešutuose gausu ka-
lio, kuris padeda sumažinti krau-
jospūdį. 

GYDOMOSIOS SAVYBĖS

• Sergant skydliaukės ligomis
patariama kiekvieną rytą prieš pus-
ryčius suvalgyti po 3 graikinius riešu-
tus, susmulkintus ir sumaišytus su 1
šaukšteliu medaus.

• Širdies raumuo sustiprės, jei

valgysite susmulkintų graikinių rie-
šutų, sumaišytų su razinomis.

• Jei sergate anemija, susmul-
kinkite puse puodelio riešutų ir su-
maišykite su 2 šaukštais medaus.
Vartokite keturis kartus per dieną po
puse šaukšto. Kiekį galima pasididin-
ti.

• Jei padidėjęs skrandžio rūgš-
tingumas, 3 kartus per dieną suval-
gykite po 5 graikinių riešutų bran-
duolius.

• Puikūs akių lašai blogėjant re-
gėjimui – graikinių riešutų aliejus. Į
miltelius sutrinkite graikinių riešutų
branduolius, suberkite šiuos milte-
lius į tankią medžiagą, kurias spaus-
dami šiek tiek išspausite graikinių
riešutų aliejaus. Juo pasitepkite akis.
Be to, graikinių riešutų aliejus gydo
nudegimus ir ilgai negyjančias odos
žaizdas, stabdo gangrenos plitimą,
gydo rožę. Riešutų aliejus yra veiks-
minga priemonė raukšlėms. Juo pa-
tepkite apie akis, apie lūpas ir pirštų
galais švelniai palieskite pateptas
vietas, kad susigertų.

Lazdynų riešutai

• Lazdynų riešutuose yra unika-
lus baltymų ir vitamino E derinys,
kuris stiprina raumenis, todėl juos
patartina valgyti žmonėms, dirban-
tiems sunkų fizinį darbą. 

• Sergantiems anemija, nusilpu-
siems žmonėms patariama valgyti
lazdynų riešutų su medumi.

• Lazdynų riešutų patariama
valgyti sergantiems šlapimo pūslės
akmenlige.

• Kūdikius maitinančioms moti-
noms lazdynų riešutai padidina pieno
kiekį.

• Bronchitą ir nervų ligas gydo
lazdynų riešutų pienelis: 2 oz skal-
dytų lazdynų riešutų branduolių už-
pilkite 1 stiklinę šilto vandens ir pa-
likite per naktį nusistovėti. Ryte rie-
šutus sutrinkite, užvirkite, nukoškite
ir įdėkite 5 šaukštus grietinėlės ir du
šaukštelius medaus. Gerkite po vieną
šaukštą 2 kartus per dieną prieš
valgį.

• Kai gydomas varikozinis venų
išsiplėtimas, flebitai, kapiliarinės he-
moragijos: reikia šaukštą susmulkin-
tos lazdyno žievės užpilti stikline
karšto vandens, uždengti, užvirti. Po
valandos, kai pritrauks, perkošti, iš-
spausti likučius. Gerti po trečdalį
stiklinės tris kartus per dieną 30 mi-
nučių prieš valgį. Gydymo trukmė –
mėnuo. Jei būtina, po dviejų savaičių
pertraukos gydymą galima pakartoti.

• Kai gydoma išeminė širdies li-

ga: reikia šaukštą susmulkintos laz-
dyno žievės užpilti stikline verdančio
vandens, uždengti. Po valandos, kai
pritrauks, perkošti. Gerti po vieną –
du šaukštus 3–4 kartus per dieną 15
minučių prieš valgį. Gydymo laikas:
nuo dviejų savaičių iki pusantro
mėnesio.

Migdolų riešutai

• Migdolų riešutuose yra medžia-
gų, minkštinančių kraujagysles ir ge-
rinančių širdies darbą. Jei norite
išvengti širdies ligų, kasdien suvalgy-
kite bent po vieną migdolo riešutą.

• Migdolų riešutai išvalo vidaus
organus, sustiprina galvos smegenis,
atmintį ir regėjimą.

• Migdolų riešutų su cukrumi pa-
tariama valgyti sergantiems astma,
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos
opalige.

• Sergantiems skrandžio ir žar-
nyno ligomis patariama valgyti mig-
dolų, užgeriant juos karštu pienu. 

Dėmesio: migdolų nepataria-
ma valgyti turint sutrikusią
virškinimo sistemą.

Kedro riešutai

Kedro riešutai yra patys švel-
niausi, nes juose nėra ląstelienos, jie
lengvai virškinami.

• Ataugų gydymas: išlukštenkite
10 oz kedro riešutų, jų branduolius
užpilkite puse litro degtinės ir paliki-
te nusistovėti 40 dienų. Iš pradžių šio
antpilo gerkite po 5 lašus per dieną,
po to kasdien 5 lašais daugiau. Kai
per dieną išgersite 25 lašus, vaistus
pradėkite gerti ne lašais, o šaukštais:
vieną, kitą dieną du ir t. t. Taip atau-
gas tirpdykite mėnesį.

• Kedro riešutų antpilas gydo vi-
daus organų uždegimines ligas: puse
stiklinės kedro riešutų užpilkite ne-
dideliu kiekiu vandens, palikite dvi
valandas nusistovėti, dar įpilkite 2
stiklines vandens ir viską suplakite
plaktuvu, po to antpilą nukoškite.
Gerkite šio antpilo kelis kartus per
dieną prieš valgį.

• Jei sutriko organizmo medžia-
gų apykaitos procesai, pasigaminkite
tokio kedro riešutų kevalų antpilo:
kedro riešutų kevalus suberkite į bu-
telį, užpilkite degtine taip, kad ap-
semtų kedro riešutų kevalus, ir pa-
likite nusistovėti 10 dienų, po to nu-
koškite. Gerkite po šaukštelį su van-
deniu 3 kartus per dieną pusę valan-
dos prieš valgį. Antpilą gerkite 3–4
savaites, padarykite 4 savaičių per-
trauką, po to gydymą vėl 2–3 kartus
pakartokite. Šio antpilo taip pat pa-
tariama gerti sergantiems hemoroju-
mi, kraujo ligomis, osteochongroze ir
artritu.

Pistacijos

Pistacijos stiprina bei gydo gal-
vos smegenis ir širdį. Jose yra susi-
kaupęs gausus vitaminų šaltinis,
priskaičiuojama net iki 30. Pistacijos

turi vario, fosforo, magnio, vitamino
B6, luteino ir zeaxanthino, kuris pa-
gerina regėjimą, mineralų. Sveika
juos duoti valgyti vaikams, nes pista-
cijose esanti absorbinė rūgštis, rami-
na smegenų veiklą, stiprina atmintį.
Pistacijos mažina cholesterolį, stipri-
na raumenis. Jų patariama valgyti,
jei padažnėjo širdies plakimas, jei ser-
gate kepenų ligomis ar vemiate.
Eteriniai aliejai, esantys šiuose riešu-
tuose, žvalina organizmą, gerina nuo-
taiką. Per dieną patariama suvalgyti
ne daugiau kaip penkiolika pistacijų
branduolių.

Riešutų ,,nugos’’

Žodis ,,nuga’’ (pranc. nougat)
kilo iš lotyniško žodžio ,,nux’’ – riešu-
tas ir reiškia ,,riešutainis”. Šis saldė-
sis nuo senų senovės gaminamas iš
riešutų, medaus, džiovintų vaisių ir
kiaušinių baltymų. Prancūzijoje gar-
siausi yra Monlimaro (Montelimar –
miestas Prancūzijoje) riešutiniai
triauš kučiai. Jų esama keleto rūšių:
balti (kietesni ir minkšti), rudi (ver-
dami su medumi) ir Pravanso. Į pas-
taruosius dedama džiovintų, o kar-
tais su cukrumi virtų vaisių.

Valgiaraščiuose minima ledų nu-
ga iš tiesų yra vaniliniai ledai su mig-
dolais bei konservuotais vaisiais, pa-
tiekiami su nugos gabalėliais. Kartais
vietoj nugos dedama to, ką prancūzai
vadina ,,nugele” (nougatine) – su
cukrumi virti migdolai arba pieniški
cukrinukai su migdolais, pagardinti
subrankintais ir sugrūstais riešutais.

Ne tik Prancūzijoje gaminamos
nugos, jos jau nuo seno gaminamos
Korsikoje, Kinijoje, Azijos kraštuose.

Kiniška nuga

Nors šis saldėsis vadinamas nu-
ga, iš tikro jis yra kas kita. Jis gami-
namas labai sodrian cukraus tiršta-
lan įmaišius baltai nulukštentų ked-
ro riešutų, supylus tirštalą į skardas
plonu sluoksniu, sustingdžius, sup-
jausčius nedideliais kąsneliais, kiek
apdrėkinus ir apvoliojus sezamų sėk-
lose. Toks saldumynas gaminamas
daugelyje Azijos šalių, ne tik Kinijoje.
Valgomas su liciu, mangu arba koko-
sų salotomis, patiekiamas prie arba-
tos.

Juodoji nuga

Keletą minučių karštoje orkaitėje
pakepinti 8 oz migdolų bei 4 oz pis-
tacijų. Puode sumaišykite 10 oz smul-
kaus cukraus, puse puoduko van-
dens, 1 šaukštą gliukozės saldalo, už-
virinkite. Viralui įkaitus, supilkite
puse puoduko medaus. Vėl užkaitin-
kite ir įstatykite dubenin su lediniu
vandeniu. Viralui nustojus virti lėtai
ir tolygiai maišant medine mentele
po truputį suberkite pakepintus
riešutus. Gerai išmaišykite ir su-
pilkite į plačią ketvirtainę metalinę
kepimo skardą. Uždenkite sviestiniu
popieriumi, kuo nors tolygiai pris-
lėkite ir palikite mažiausiai parai
sukietėti. Po to supjaustykite nedi-
deliais gabalėliais.

Parengta pagal ,,Liaudies medi-
ciną”, R. Zinkevičienę.

Apartment for Rent
Marquette Rd. & Cicero 4 1/2

Room Heated apt. – stove & refri-
gerator, hardwood floor & trim.

(773) 585-0623

IÕNUOMOJA
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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,, MMDD
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

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 100

Kai tarnavau prie ryšių štabo,
mano ūkio dalies skyriuje, kurį
sudarė apie 11–12 žmonių, pamenu,
buvo du lietuvių kariai su skambio-
mis ir įsimintinomis pavardėmis –
Pupelis ir Pimpė. Po kurio laiko, jau
patyrę, kokį latvišką žodį labai pri-
mena antroji lietuviška pavardė, mes
nevengdavome ta tema pajuokauti.

Kartą, kai pamatęs, kad mano
tvarkingai išrikiuotą skyrių su nesle-
piamu susidomėjimu stebi pulkas jau-
nų, gražių latvaičių iš vietinės pajūrio
gyvenvietės, aš tyčia pradėjau šaukti
karius pavardėmis, paeiliui. Pagal nu-
sistovėjusią tvarką, kiekvienas pa-
šauktasis privalėjo atsiliepti ir žengti
žingsnį į priekį, o po to – atgal. Kai,
priėjus eilei, pašaukiau: – Pupelis!

– Aš!
– Pimpė!
Merginos, išgirdusios paskutinę

pavardę, nelaukė, kol kažkoks ,,pim-
pis” atsilieps. Jos nuraudusiais vei-
dais spruko šalin, kuo toliau nuo mū-
sų ,,šauniosios” rikiuotės. Pimpė dro-
viai latviškai ausiai skambėjo žymiai
,,riebiau”, negu lietuviams – graži
latviška pavardė Birkavas.

* * *
Mano tarnyba šiame dalinyje

buvo lengva ir aš turėdavau nemažai
laiko, kad galėčiau dažniau susitikti
su savo kuopos ar skyriaus draugais.
Vėliau, kai visų dalinių vadams buvo
duotas Šernerio įsakymas – dėl de-
galų stokos apriboti transporto prie-
monių, ypač lengvųjų mašinų bei
sunkvežimių, važinėjimą – aš nete-
kau šio darbo ir buvau paskirtas į
savo būrį vykdyti eilines sargybos
pareigas. Tad teko vėl kartu su savo
draugais valgyti tą pačią sriubą bei
košę iš kareiviško katiliuko, o juk
štabe tarnaujant valgiau skaniau, ir
iš lėkštės. Nors tas pats davinys buvo
gaunamas iš karinių sandėlių, koks ir
eiliniams kariams, bet štabe maistą
gamindavo samdytos vietinės, latvių
tautybės gyventojos. Jos paįvairinda-
vo pietų patiekalus visokiomis dar-
žovėmis ir prieskoniais, supirktais iš
aplinkinių gyventojų. Šiems reika-
lams pinigus iš savo kišenių išskirda-
vo patys štabo karininkai. Tad štabe
,,papuotavus”, iš pradžių bunkeryje
pasiilgau tokio maisto, bet vėliau vėl
viskas buvo užmiršta, ir kareiviškas
davinys vėl buvo skanus.

* * *
Pagaliau paskelbus ir Kuržemės

dalinių kapituliaciją, bolševikų ka-
riuomenė, pagal abipusį susitarimą,
turėjo įžengti ne anksčiau kaip gegu-
žės 10 dieną 24 valandą. Iki to laiko
mūsų daliniai turėjo visą techniką bei
ginklus ir amuniciją tvarkingai išri-
kiuoti bei išdėstyti atvirose vietose ar
aikštėse. O patys kariai privalėjo pa-
silikti savo vietose. Jau ir prieš Kuršo
kapituliaciją daugelis tankų bei ma-
šinų stovėjo nepajudinamai išrikiuo-
tos savo daliniuose. Buvo juntamas
didelis dyzelinio kuro ir benzino sty-
gius, o visų tų eigos priemonių vai-
ruotojai bei mechanikai buvo įjungti į
gynybinius dalinius. Tad ir aš buvau
priverstas eiti budėti į apkasus. Visos
likusios degalų atsargos buvo skirtos
tik aviacijai ir tankams. Bet ir ši tech-
nika buvo panaudojama tik kraštu-
tiniais atvejais, t. y. kai reikėdavo at-
remti stipresnius rusų antpuolius.

Į ŠVEDIJĄ
(1945.V.10–12)

Gegužės 10-tos ryte paskelbus
kapituliaciją, daugelį karių apėmė
panika. Labiausiai buvo pasimetę ir
nusiminę baltiečiai. Jie puikiai žinojo
bolševikų užmačias, iki galo neįvyk-
dytas per pirmąjį mūsų šalių ,,išlais-
vinimą” 1940–1941 metais. Supras-
dami, kad NKVD-istai karo belaisvių
iš okupuotų Baltijos Respublikų ne-
pasigailės, pastarieji visais įmano-
mais būdais stengėsi nepakliūti į
bolševikų nagus. 1945 metų gegužės
10-tos dienos popietę mūsų dalinio
vadovybė, su majoru Pranu Ambra-
ziūnu bei jo adjutantu Jonu Jančiu
priešakyje, o ir kiti dalinio karininkai
susėdo į vieną sunkvežimį ir nuvažia-
vo Paviluosto kryptimi. Na, o aš, kaip
eilinis vairuotojas, neturėdamas savo
mašinoje benzino, pastačiau ją į ri-
kiuotę, sėdau ant dviračio, kuris buvo
mašinos kėbule, ir jiems įkandin taip
pat patraukiau į Paviluostą. Atvažia-
vęs ten jau radau daug savo dalinio
kareivių, kurie besiblaškydami sten-
gėsi išprašyti latvių žvejų, kad tie su
savo žvejybiniais kuteriais perkeltų
juos į Švediją, Gotlando salą, kuri
nuo šio uosto krantų buvo arčiausiai.
Deja, latvių žvejai labai nepalankiai
sutiko mūsų prašytojus ir dauguma
jų išsislapstė. Be to, žvejai (kai kurie)
iš savo laivų motorų spėjo išimti būti-
nas dalis, kad kareiviai prievarta
nepasinaudotų jų nuosavybe. Dalinio
vadovybė, kuri sunkvežimiu buvo at-
važiavusi anksčiau, atseit susitarė su
vienu latvių žveju, kad tas, nupluk-
dęs pirmiausiai juos – karininkus,
sugrįš atgal, paimti kitų, eilinių ka-
rių. Tad daugelis iš esančių krante
tikėjosi sulaukti to kuterio sugrįži-
mo.

Toje prieplaukos sumaištyje suti-
kau du geriau man pažįstamus ka-
rius, žemaičius – savo dalinio ryšinin-
ką Arbačiauską (plungiškį ar kretin-
giškį?) ir klaipediškį Dūdą. Laikyda-
miesi drauge ieškojome būdo, kaip
greičiau pasprukti nuo besiartinan-
čių ,,išvaduotojų”. Laiko liko nedaug.
Rytojaus naktį rusai jau turbūt val-
dys visą Kuržemės teritoriją, o tuo
pačiu ir Baltijos pakrantės vandenis,
o tuomet ištrūkti laisvėn bus nepaly-
ginamai sunkiau. Ore jau tvyrojo
NKVD tvaikas.

Taip svarstydami trise ėjome
pakrante, žvalgydamiesi nors kokio
laiviūkščio, kuris galėtų mus nunešti
į neutraliąją Švediją. Staiga mums
nusišypsojo viltis: eidami žvejų dam-
ba užtikome burlaivį-jachtą su ro-
mantišku pavadinimu ,,Ijolė”. Mes
nutarėme nelaukti žadėtojo kuterio,
o ,,pasiskolinę’’ ,,Ijolę” kuo greičiau
plaukti Gotlando link. Mūsų laimei,
laivas buvo menkai prirakintas, tad
,,skolinimasis” ypatingų problemų
nesukėlė. Akimirksniu atsidūrę jach-
toje, mes ištempėme burę ir lėtai pra-
dėjome tolintis nuo kranto. Tuo me-
tu, aš tolumoje pamačiau, jog kuteris,
kuriame ,,traukėsi” dalinio karinin-
kai, jau buvo išplaukęs atviron jūron,
ir mūsų vadai tolo, pamojuodami
mums atsisveikinimui.

Taigi mes, neturėdami nei jokio
kompaso, nei jokios patirties buriavi-
mo ,,sporte”, pradėjome kelionę į Va-
karus. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl. Priešai ją siaubė,
žudė, griovė, degino, bet ji išliko gyva.
Ta mūsų žemelė yra kažkuo turtinga,
joje yra daugiau ko nors, ko niekas
negali paimti, sunaikinti jos. Ji yra
mūsų visų motina – sulaukusi tokio
gražaus amžiaus. Po giedojimo visi
įsiamžinome bendroje nuotraukoje,
po to dalijomės visų atsineštu maistu,
bendravome.

• • •
Rugpjūčio 22 d. 6 val. v. Latvių

kultūros centre latviai ir lietuviai pa-
minėjo „Baltijos kelio” 20 metų su-
kaktį. Šis įvykis buvo labai įspūdingai
paminėtas. Dalyvavo daugiau nei 100

žmonių.
Suėję bendravome ir dalijomės

atsineštais kiekvienos tautos valgiais.
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
R. Zableckas ką tik buvo grįžęs iš
Lietuvos, parodė 3 filmus. Taip pat
buvo rodomas filmas „Baltijos ke-
lias”. Kadangi tarp mūsų buvo daug
kitataučių, R. Zableckas vertė į anglų
kalbą. Po to visi išėjo į kiemą, susi-
kibę rankomis, skandavome, daina-
vome, kad Lietuva, Latvija, Estija
laisva. Jaunimas šoko ir dainavo or-
kestrui grojant, vadovaujant R. Zab-
leckui. Renginys pralinksmino ir se-
nus, ir jaunus.

DENVER, COLORADO

„Lietuviais esame mes gimę –
lietuviais norime ir būt”!

Atkelta iš 3 psl.   Ogi Lietuvos,
pažeidžiančios visokių mažumų tei-
ses, paveikslas. Greitai tarptautinėje
arenoje bijosime net išsižioti apie
žmogaus teises ir jų gynimą, nes pirš-
tu bus parodyta į mus pačius: pir-
miausia susitvarkykite savo kieme ir
tik paskui rūpinkitės žmogaus tei-
sėmis ir jų gynėjais Rusijoje, Baltaru-
sijoje, Kuboje, Kinijoje ir kitur. Ką
siūlau?

Pirmiausia, siūlau skubiai, ir ne
žodžiais, o darbais sutelkti dėmesį į
žmogaus teises Lietuvoje. Žmogaus
teisių problemomis naudojasi ir
išorės strategijų kūrėjai, ir politiniai
spekuliantai valstybės viduje. Tačiau
tik silpna pilietinė visuomenė nesu-
geba apginti savo šalies demokratinių
vertybių, teisinių pamatų ir garbės,
beje, ir tarptautinio prestižo.

Antra, siūlau suvokti ir įvertinti
šios prieš Lietuvą nukreiptos strate-
gijos pasekmes ir jų mastą, susilai-
kyti nuo įvairių pareiškimų ir veiks-
mų, kurie tik dar padidintų mūsų
problemas. Reikia parengti ir įgyven-
dinti savo strategiją minėtai strategi-
jai įveikti. Tradicinių būdų, kaip Lie-
tuvos diplomatų pateikiami išaiškini-
mai, čia nepakaks.

Ir trečia, padarytas klaidas iš-
taisykime neatidėliodami, pavyz-
džiui, kaip dabar taisome Nepilname-
čių apsaugos įstatymą. O šmeižtą,
nukreiptą prieš mūsų valstybę, pri-
valome įveikti. Mūsų visų bendromis
pastangomis. Patyrimo turime. Prisi-
minkime 1990–1991-uosius. Antraip,
mums nepadės jokie milijonai, „me-
tami” valstybės įvaizdžiui gerinti.

Bernardinai.lt

LIETUVAI „KLIJUOJAMA” ŽMOGAUS
TEISIŲ PAŽEIDĖJOS ETIKETĖ

Maria Utz, gyvenanti Evergreen Park, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.

Jonas Talandis, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei  atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums,
kad mus skaitote ir remiate.



10           DRAUGAS, 2009 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

Petras Medonis su savo pagamintais smuikais ir  kanklėmis.
Michigan Photo studijos nuotr.

Medonis, tai ne italų Medoni
PETRAS PETRUTIS

Prieš daugelį metų teko susi-
pažinti su italų kilmės amerikiečiu.
Jis, beje, anksčiau vertėsi muzikos
instrumentų pirkimu ir pardavimu.
Vėlesniais metais jis užsiiminėjo se-
noviškų garso įrašų atnaujinimu.
Ypatingai domėjosi italų dainininkų
įrašais. Didžiulė jo plokštelių kolekci-
ja siekė porą tūkstančių vienetų. Kai
kurios plokštelės buvo „išgrotos”,
grojant girdėdavosi šnabždesys ir
traškėjimas. Tačiau panaudojus tam
tikras priemones ir perrašius į garso
juosteles, skambėdavo žymiai geriau.
Plokštelių atnaujinimui jis naudoda-
vo europietiškos gamybos aparatūrą.
Tuo metu aš buvau susirūpinęs An-
tano Vanagaičio ir jo „sėbrų” įdainuo-
tų plokštelių atnaujinimu. Deja, pri-
trūko laiko. Manasis specialistas stai-
ga susirgęs, ėmė ir iškeliavo Amži-
nybėn. O jo giminaičiai išsidalijo ir
išsinešiojo plokšteles. Kažin kur din-
go ir jo „stebuklinga” aparatūra?

Tenka pasakyti, kad „italionas”
labai mėgo kalbėti apie seniai prabė-
gusias dienas. Vieną kartą jis papa-
sakojo apie išgarsėjusį smuikų ga-
mintoją. Jis, girdi, gyvendamas Mi-
chigan valstijoje gamino aukščiausios
kokybės instrumentus. Pasakotojo
žodžiais, tas smuikų meistras iš Ita-
lijos persikėlęs į JAV, gyveno Michi-
gan valstijoje. Jo vardas buvo Peter, o
pavardė Medoni. Man, neblogai pa-
žįstančiam Michigan valstijos lietu-
vius, buvo sunku patikėti.

Kartą, prisiminęs senokai girdė-
tą itališkai skambančią pavardę,
ėmiau ieškoti teisybės. Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre (LTSC) vei-
kiančiame Žilevičiaus ir Kreivėno
muzikologijos archyve, vartydamas
lentynose suguldytas „papkes”, užti-
kau „siūlo galą”. Radau Vlado Min-
gėlos 1963 m. „Draugui” ir „Lietuvių
dienoms” rašytų straipsnių iškarpas.
Jose buvo aprašyti Detroit gyvenusio
mūsų tautiečio gyvenimas, veikla ir

pomėgiai. Jo vardas buvo Petras, o
pavardė Medonis. Vartant ir skaitant
archyve „užkonservuotas” žinias at-
rodė, kad mūsiškis jau bus senokai
išėjęs Anapus.

Skaitant V. Mingėlos straipsnius
ir kitus šaltinius aiškėja, kad Petras
Medonis smuikų gamybos išmoko
gyvendamas  caro valdytoje Lietuvo-
je. Viename šaltinyje parašyta: „Det-
roit gyvena, galbūt, žymiausias smui-
kų ir kanklių dirbėjas Petras Medo-
nis. Apie jį dažnai parašo amerikie-
čių laikraščiai.” Taip pat aiškėja, kad
jis (P. Medonis), 1910 m. atvykęs į
JAV, pelnė duoną ne smuikų dirbtu-
vėse. Jis daug metų dirbo dailidės ir
braižytojo darbus Chrysler Corp.,
laisvalaikiu užsiminėjo muzikos inst-
rumentų gamyba. Teigiama, kad jo
gaminiai pasižymėjo maloniu ir retai
užtinkamu nuostabiu skambesiu.
Jam lygaus Amerikoje nėra. Jis, gir-
di, gali lygintis su Stradivari.

Petras Medonis gimė 1892 m.
gruodžio 2 d. Paliūnų kaime, Seirijų
parapijoje, Seinų apskrityje. Atvykęs
į JAV dirbo lietuvių organizacijose.
Jis didelę duoklę atidavė Homstead ir
Pittsburgh Lietuvos Vyčių organi-
zacinei veiklai. Pirmojo pasaulinio
karo metu ir pokario metais buvo įsi-
jungęs į Tautos fondo, Aukso fondo ir
kitų lietuviškų organizacijų veiklą.
1925 m. apsigyvenęs Detroit veikė
lietuvių katalikų oranizacijose ir sep-
tynetą metų vadovavo Detroit lietu-
vių centrui.

Petras ir Petrė Medoniai užaugi-
no 4 vaikus.  Atrodo, kad teks ieškoti
P. Medonių palikuonių, o taip pat
žinių apie muzikinių instrumentų
gamybą (užrašų, spaudos iškarpų,
instrumentų ir pan.).

Turimomis žiniomis, Petras Me-
donis pagamino daugiau 200 smuikų
ir kitų muzikos instrumentų. Ant
kiekvieno instrumento yra jo pavardė
– emblema.

Petro Medonio darbai praturtin-
tų LTSC Muzikologijos archyvą.

Naujas Jono Jurašo spektaklis
– apie dvejonės vertę

Spalio 11 dieną Vilniaus dailės
akademijos studijoje (Malūnų g. 5)
„Audronio Liugos produkcija” (ALP)
pristatys režisieriaus Jono Jurašo
spektaklio „Dvejonė” premjerą. Tai –
pirmasis J. Jurašo darbas Lietuvos
dramos teatre po ilgos pertraukos.

Rugsėjo mėnesį 11-ajame festiva-
lyje „Naujosios dramos akcija” paro-
dytas būsimojo spektaklio eskizas
sulaukė didelio publikos susidomėji-
mo ir palankių kritikos vertinimų.
Spektaklis „Dvejonė” kuriamas pagal
garsaus Amerikos scenaristo John
Patrick Shanley pjesę, pelniusią  Pu -
litzer premiją ir įkvėpusią pasaulyje
(taip pat ir Lietuvoje) rodytą to paties
pavadinimo filmą „Abejonė”. Pagrin -
dinius vaidmenis spektaklyje kuria
aktoriai Eglė Mikulionytė ir Povilas
Budrys. Taip pat vaidina jauni akto-
riai Vaida Būtytė, Oneida Kunsunga
ir Simonas Lindešis.

Pjesėje „Dvejonė” aštriai kalba-
ma apie vertybių krizę dogmomis pa -
remtoje bažnytinėje bendruomenėje.
Tačiau jos problematika yra platesnio
visuomeninio pobūdžio. Autorius ieš -
ko atsakymo į klausimą, kur glūdi vi -
suomenės moralinės krizės prie žas -
tys? Jo nuomone, – tai abejonės ir to -
le rancijos stoka skirtinguose visuo -
me ninio gyvenimo lygmenyse.

Vienas iškiliausių vyresniosios
kartos Lietuvos režisierių J. Jurašas
garsiausius savo spektaklius sukūrė
aš tuntame dešimtmetyje Kauno dra -
mos teatre. Jurašo spektakliai „Bar -
bora Radvilaitė”, „Mamutų medžiok-
lė”, „Grasos namai” pelnė jam  kovo-
tojo už laisvą mintį vardą. Už savo
kūrybines ir pilietines idėjas privers -
tas palikti Lietuvą, Jurašas dirbo
JAV, Vokietijos, Japonijos ir kitų šalių
teat ruose. Į Kauno dramos teatrą
režisierius grįžo keliems pastaty-
mams jau Lietuvai atgavus nepri -
klau somybę.

J. Jurašo nuomone, Patrick
Shan ley pjesės temos ir keliami klau -
simai ypač aktualūs šiandieninei Lie -
tuvos visuomenei: „Bandydamas per -
kelti šį veikalą į lietuvišką terpę, puo -

se lėju  gal ir nepagrįstą iliuziją, kad
jis galėtų turėti šiokį tokį terapinį po -
veikį visuomenėje, kur kategorišku-
mas, arši priešprieša tarp žmonių,
skubėjimas teisti, nesusimąsčius
svies ti akmenį į artimą arba bent

mesti juodinantį šešėlį yra tapę kas-
dienišku reiškiniu. ‘Dvejonė’ kalba
apie žmogaus lemtį egzistuoti ne pa -
togiame tikrume, bet ‘niekieno žemė-
je’, tarp juodo ir balto, tarp troškimo
būti teisiu ir įgimto nuodėmingumo.
Dvejonė nepatogi, bet tai apsauga
prieš skubotus ir dažnai neteisingus
sprendimus materialiame, dvasinia -
me ir politiniame visuomenės gyve-
nime.”

Jonas Jurašas itin kruopščiai
ruošėsi šiam darbui – ieškojo repetici-
jų ir vaidinimo erdvės, daug diskuta-
vo su aktoriais. Nuo seno ypač verti-
nantis netradicines erdves, režisie -
rius ir šįkart pasirinko tokias vietas,
kur dar nebuvo įžengusi teatralo
koja. Repeticijos vyko Marijos Ne kal -
tojo Prasidėjimo Vargdienių se serų
Šv. Kryžiaus namuose ir Vil niaus dai -
lės akademijos studijoje. Šių erdvių
atmosfera įtakojo spektaklio kū rybinį
procesą ir meninius sprendimus.  

Bernardinai.lt

Režisierius Jonas Jurašas.                                         www.15min.lt nuotr.

Aktorius Povilas Budrys.

Irena Dirda gyvenanti Oak Lawn, IL, parėmė „Draugą  50 dol.
auka. Labai Jums ačiū.

Adolfas Kanapka, gyvenantis Wasaga Beach, Ontario, Canada,
užsiprenumeravo „Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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Lietuvos ,,Caritas’’ mini
veiklos 20-metį

Š. m. spalio 9 d. Lietuvos ,,Cari-
tas’’ minės veiklos atkūrimo Lietuvo-
je 20-ąsias metines. Šventinę konfe-
renciją „‘Caritas’ Lietuvoje: 20 metų
veiklaus gailestingumo” atidarys ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius, pra-
nešimus skaitys Lietuvos ,,Caritas’’
generalinis direktorius kun. Robertas
Grigas ir Lietuvos ,,Caritas” gen. di-
rektoriaus pavaduotoja Janina Ku-
kauskienė. 

,,Caritas” – tai tarptautinė kata-
likiška organizacija, visame pasaulyje
vykdanti humanitarinę veiklą ir pa-
dedanti vargstantiems, nepriklauso-
mai nuo jų rasės, religijos, lyties ir
tautybės. ,,Caritas” savo veikloje re-
miasi Katalikų bažnyčios socialiniu
mokymu, pabrėžiančiu žmogaus oru-
mą. 

Lietuvos ,,Caritas” – tai savano-
riškas pagalbos artimui sambūris,
kurio profesionalius koordinatorius
remia ir išlaiko bažnyčia. Organiza-
cijos narių daugumą (95 proc.)
sudaro savanoriai. Pagrindinė Lietu-
vos ,,Caritas” veikla – teikti socia-
lines paslaugas.

,,Caritas” veikla grindžiama sa-
vanorišku darbu – šiandien skaičiuo-
jama pustrečio tūkstančio savanorių,
kurie neatlygintinai darbuojasi orga-
nizacijoje. Šiuo metu Lietuvos ,,Cari-
tas” organizacijoje dirba dvidešimt
trys etatiniai darbuotojai. Didžiąją
dalį darbų nuveikia apie 2,500 sa-
vanorių. Kai kuriose vyskupijose

nėra etatinių darbuotojų, visa veikla
patikėta savanoriams. 

Lietuviams talkina ir iš užsienio
šalių atvykstantys ,,Caritas” savano-
riai, dalyvaujantys Europos Sąjungos
savanorių tarnybos veikloje. Savo
ruožtu lietuviai savanoriai darbuojasi
kituose kraštuose.

,,Caritas” savo veiklą pasaulyje
pradėjo XIX a. pabaigoje. Tuo metu
katalikų vyskupai įvairiose šalyse
ėmė burti labdara užsiimančias ben-
druomenes. Pirmoji ,,Caritas” orga-
nizacija pradėjo veikti Vokietijos
Freiburgo mieste 1897 m. 

Netrukus tapo akivaizdu, kad
skirtingų šalių organizacijoms būtina
bendradarbiauti tarpusavyje. 1924
m. liepą Amsterdame vykusiame
Eucharistiniame pasaulio kongrese
buvo išrinktas tarptautinis ,,Caritas”
komitetas. Prasidėjus Antrajam pa-
sauliniam karui organizacijos veikla
buvo sutrikdyta. Po karo 1950 m. Ro-
moje įvyko savaitės trukmės ,,Cari-
tas’’ organizacijų atstovų iš 22 šalių
susitikimas, kuriame buvo aptariama
organizacijos veikla. Po susitikimo
nuspręsta įkurti tarptautinę ,,Cari-
tas’’ konferenciją – Caritas Interna-
tionalis. 

1951 m. gruodį įvyko steigiama-
sis Caritas Internationalis susirinki-
mas. Steigėjais tapo 13 šalių atstovai:
Austrijos, Belgijos, Kanados, Danijos,
Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos,
Italijos, Liuksemburgo, Portugalijos,
Ispanijos, Šveicarijos ir JAV. 

Šiuo metu Caritas Internatio-
nalis – viena didžiausių pasaulyje
humanitarinės pagalbos organizaci-
jų, kuriai priklauso 154 nariai, dir-
bantys 198 šalyse ir teritorijose. Į jos
sudėtį įeina regioninės organizacijos,
sukurtos ne tiek pagal žemynų geog-
rafijos, kiek pagal socialinių politinių
realijų ir kultūros tradicijų principą. 

Nepriklausomoje Lietuvoje ,,Ca-
ritas’’ federacija veikė nuo 1926 m. Ji
siejo beveik visas katalikų švietimo ir
labdaros organizacijas. Sovietų Są-
jungai okupavus Lietuvą 1940 m.
,,Caritas’’ federacijos veikla buvo nu-
traukta. Organizacijos atgaivinimo
darbai pradėti tik 1988 m.

Lietuvos ,,Caritas” info

Margumynai

Kinų filosofo ainiais šiuo metu
pripažįstami 2 mln. žmonių – triskart
daugiau nei skaičiuota prieš tai. Tai
yra didžiausias giminės medis pasau-
lyje. Apie tai pranešta po penktojo
Konfucijaus palikuonių sąrašo papil-
dymo, paskelbto filosofo 2560-ojo
gimtadienio proga, rašo BBC.

Naujienų agentūra „Xinhua”
pranešė, kad prieš tai giminės medis
pildytas 1937 metais, jis apima 83 pa-
likuonių kartas. Sudarytojai teigia,
kad tai yra pats didžiausias giminės
medis visame pasaulyje.

„Konfucijaus giminės medis yra
nacionalinė vertybė”, – teigia Deyong
Kong, 77 kartos filosofo palikuonis,
vadovaujantis Tarptautinei Konfu-
cijaus asociacijai. Anot jo, nubraižyti
giminės medį svarbu ne tik dėl aka-
deminių tyrimų, bet ir „padedant
Konfucijaus palikuonims visame

pasaulyje atrasti savo protėvius ir su-
stiprinti šeimos ryšius”.

Konfucionizmas savo griežtoje
hierarchijoje tradiciškai moterims
skyrė žemesnį statusą nei vyrams, to-
dėl filosofo palikuonės moterys ne-
skaičiuotos, bet 2006 metais geneolo-
gai pranešė, kad nusprendė „ne-
įstrigti laike”. Pasak D. Kong, nors
dauguma Konfucijaus palikuonių
nėra kinai „mes turėtume juos skai-
čiuoti, nes esame viena didelė šeima”.
„Atsižvelgiant į genus, mūsų venomis
teka Konfucijaus kraujas”, – „Xin-
hua” sakė jis, pridurdamas, kad mo-
terų įtraukimas yra ženklas, jog
„Kinijoje moterų padėtis gerėja”.

Sudaryti naują Konfucijaus gi-
minės medį kainavo apie 4 mln. litų,
kuriuos sumokėjo patys palikuonys.

Lrt.lt

Konfucijaus giminės medis 
patrigubėjo

Pagal programą „Erasmus”, ku-
rią pradėta įgyvendinti maždaug
prieš 22 metus, užsienyje studijavo
arba stažavosi jau 2 mln. Europos
studentų. Vien tik 2007–2008 mokslo
metais užsienyje studijavo 160,000
Europos studentų ir paskaitas skaitė
27,000 dėstytojų.

Kitoje šalyje išklausyti mokymo
kursai yra pripažįstami studento
šalies universitete, taigi semestras ar
du praleisti užsienyje tikrai nėra
laiko švaistymas. Studentai turi ga-
limybę ne tik išplėsti žinias, bet ir
susipažinti su kitomis kultūromis bei
tapti labiau nepriklausomi. Kad pro-
gramos „Erasmus” dalyviams būtų
lengviau padengti gyvenimo išlaidas,
jiems, priklausomai nuo šalies, kurio-
je yra įsisteigęs jų šalies universite-
tas, skiriama maždaug 250 EUR

mėnesinė stipendija.
Pagal šią programą taip pat ska-

tinami dėstytojų mainai ir bendrasis
Europos aukštųjų mokyklų bendra-
darbiavimas. Šiuo metu programoje
dalyvauja per 4,000 aukštųjų mokyk-
lų iš 31 šalies – tarp jų yra 90 proc.
ES universitetų. Šis skaičius turėtų
padidėti, kai šių metų pabaigoje prie
programos prisijungs Kroatija ir bu-
vusios Jugoslavijos respublika Make-
donija.

Pagal programą „Erasmus” sti-
pendijos skiriamos ir norintiems at-
likti darbinę praktiką užsienio įmo-
nėje arba organizacijoje. Šia galimybe
nori pasinaudoti vis daugiau studen-
tų: 2007–2008 mokslo metais jų buvo
apie 20,000.

Esnaujienos.lt

Dumilijonasis „Erasmus“ studentas

VU biblioteka įsigijo du retus 
XVII ir XIX a. leidinius

Vilniaus universiteto biblioteka
pranešė už universiteto bendruome-
nės narių 2 proc. GPM mokestį įsigi-
jusi du leidinius – „Auksa altorius...”
(Vilnius, 1840) ir L. Moréri enciklo-
pedinį žodyną „Le grand dictionnaire
historique...” (Lyon, 1683).

Universiteto biblioteka turi 2 lei-
dinio „Auksa altoriaus...” egzemplio-
rius, išleistus 1840 m., bet abu turi
trūkumų – vienam trūksta antraš-
tinio lapo, pradžios ir pabaigos, kitas
– be dalies antraštinio lapo ir pabai-
gos. Naujai įsigytas egzempliorius

yra geros fizinės būklės, nors knygos
viršelis, deja, jau nėra originalus.
Lietuvoje žinomi 6 šio leidinio eg-
zemplioriai, bet visi su trūkumais.
VU biblioteka įsigijo pirmąjį pilną eg-
zempliorių.

Kitas leidinys – tai prancūzų
dvasininko, istoriko, erudito, enciklo-
pedisto Louis Moréri (1643–1680)
1674 m. Lione išleisto populiariaus
vieno tomo enciklopedinio istorinio ir
biografinio žodyno „Le grand diction-
naire historique, ou mélange curieux
de l’histoire sacrée et profane” (Di-
dysis istorinis žodynas arba švento-
sios ir pasaulietinės istorijos įdomy-
bių rinkinys), kuriame sudėti straips-
niai iš religijos ir pasaulietinės istori-
jos bei žymių asmenybių biografijos,
trečioji laida. 

Nusipirkdama L. Moréri žodyno
dvitomį, išleistą 1683 metais, biblio-
teka įsigijo vertingą kultūrinio pavel-
do leidinį ir savotiškai papildė turimą
nepilną vėlesnės laidos (1702) dau-
giatomį žodyną, sakoma pranešime.

Balsas.lt

A † A
EGLĖ MARIJA ŽEMGULYTĖ

NARBUTIENĖ

Mirė 2009 m. spalio 6 d., sulaukusi 75 metų. 
Gimė Kaune a. a. dr. Juozo Žemgulio šeimoje. Su broliu, seseri-

mis ir našle motina karo metu pasitraukė į Vakarus. Į Ameriką
atvyko 1949 metais ir apsigyveno Čikagoje. Baigė Šv. Kazimiero aka-
demiją, Loyola University Chicago ir ilgus metus dirbo įvairiose Či-
kagos ligoninėse. Jaunystėje buvo aktyvi studentų Korp! Neo-Lit-
huania narė.

Nuliūdę liko: sūnus Darius su žmona Melanie, Andrius su žmo-
na Janet ir vaikais Matu, Laura ir Carrie, duktė Julytė su vyru Liu-
du ir dukra Liusyte, brolis dr. Juozas Žemgulys su žmona Veronika
ir jų sūnūs Juozas, Paulius, Vincas bei dukra Andrea, sesuo Živilė
McPolin su dukra Nida ir sūnumi Jim.

Atsisveikinimas su velione penktadienį, spalio 9 d., nuo 3 val. p.
p. iki 8 val. v. Petkaus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo namų ve-
lionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r.
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Eglė bus pa-
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba
petkusfuneralhomes.com
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��Skaitytojams pranešame, kad
pirmadienį, spalio 12 d., redakcija
nedirbs.

��Visiems, kas domisi paukščiais
ir nori daugiau apie juos sužinoti,
pamatyti jų įvairovę,  gamtos mylėto-
jas Tadas Birutis kviečia kartu su juo
„pamedžioti paukščių”. Renkamės
spa    lio 10 d., šeštadienį, 9 val. r. Palos
Park, Mc Ginnis Slough parke, kuris
yra La Grange Rd. ir Southwest
High way sankryžoje. Norintys daly-
vauti ekskursijoje, prašome iš anksto
registruotis tel.: 708-289-0866. Kad
patogiau bū tų stebėti, ,,apsiginklu-
okite” žiūro nais ir fotoaparatais. 

��JAV LB Lemonto apylinkė ir
Vy  dūno fondas maloniai kviečia visus
į dr. Tomo Remeikio knygos ,,Lie tu -
vos Respublikos užsienio politika.
Dokumentai 1939–1940” sutiktuves, 
kurios vyks spalio 11 d. 12:30 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, Lemonte.

��Spalio 24 d., šeštadienį, Lietu -
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietu-
vių cent re, 4911 127th St., Lemont,
IL 60439, 6:30 val. v. vyks susitikimas
tema „Lietuvos tūkstantmetis – Eu -
ro pos atradimas”. Dalyvauja Kau no
ar kivyskupas Sigitas Tamke vičius ir
Vil niaus universiteto docentė dr. Ire -
na Vaišvilaitė. Bus meninė programa
bei vai šės.

��Ku nigų vieny bės cent ro valdy-
ba, Šv. An driejaus parapijos ko mi te -
tas ir JAV LB Con necticut apygarda
kviečia į JAV Romos katalikų kunigų

vienybės 100-ųjų metinių minėjimą,
kuris įvyks spalio 11 d. 3:30 val. p. p.
Šv. Andrie jaus bažnyčioje, New Bri -
tain. Po šv. Mišių pa rapijos salėje bus
va ka rienė, trum pas pranešimas apie
Ku ni gų vienybės veiklą. Bus rodomas
fil mas apie Ku nigų vienybės išvyką į
Lietuvą, pri si menant a. a. kunigą Jo -
ną Rik te raitį. 

��Spalio 18  d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolyno patalpose,
Putname, liaudies instrumentinio
an   sam blio ,,Vaivora” ir so lis tės Ire-
nos Milkevičiūtės koncertas. 11 val. r.
šv. Mišias atnašaus kunigas A. Žygas.
Dėl papildomos in for macijos kreiptis
į Angelę Jo ny nienę (New Britain)
tel.: 860-828-9954; Danutę Grajaus-
kienę (Har  tford) tel.: 860-657-9067;
Vytau tą Petruskevičių (Waterbury)
tel.: 203-757-9382; Dzi ną Inkratienę
(New Haven) tel.: 203-768-7344 ir
Žyd rūną Gimbutą (New Haven) tel.:
203-314-4645. Renginį ruošia Rytinio
Connecticut apylinkė ir Connecticut
apygarda.

��Lietuvoje pasirodė pirmasis
,,National Geographic” žurnalo
numeris lietuvių kalba.

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

2009 metų liepos 12 d. šimtmetį
paminėjo Čikagoje lietuvių leidžia-
mas dienraštis „Draugas”. Tai se -
niau sias be pertraukos leidžiamas
periodinis leidinys už Lietuvos ribų.
„Draugas”, pradėtas leisti savait -
raščiu, po kelerių metų tapo dienraš -
čiu. Toks išliko iki šiol.

Prieš šimtą metų ,,Draugo” įkū -
rėjai gal net nenumanė, kad jų įstei g -
tas laikraštis gyvuos tiek metų. Ne -
galvojo ir apie tai, kad jį skaitys lietu-
viai, gyvenantys visuose penkiuose
pa saulio žemynuose, kad šimtmetis
bus iškilmingai minimas viso pa sau -
lio lietuvių. 

Dar vienas renginys – iš Čiurlio-
nio galerijos Čikagoje į Vilnių atke -
liauja šiai sukakčiai paminėti skirta
paroda.

Kad laikraščiai sensta greitai, ži -
nome visi. Daugelis mūsų, perskaitę
laikraštį, be jokio gailesčio išmetame
jį į šiukšlių dėžę. Atrodytų, koks čia
įdomumas tie seni laikraščiai! Taip
galvodami – klystame. Pasirodo, straip-
s niai, nuotraukos neretai tam pa is -
torija – seni laikraščiai gali mums la -
bai daug papasakoti. Lietuvos žmo -
nėms  bus įdomu pažiūrėti, kaip per
šimtmetį keitėsi laikraščio turinys,
išvaizda, kalbos kultūra bei naujienų
pateikimas, kaip jis formavo skaityto-
ją. 

Parodoje – įvairių metų ,,Drau -
go” puslapių nuotraukos. Tad nors
pa rodos tikslas papasakoti apie šiais
metais šimtmečio sulaukusį ,,Drau -
gą”, parodos lankytojai, ,,vartydami”
parodoje rodomus  leidinio  pusla -
pius, ,,perskaitys” ne tik ,,Draugo” is -
toriją, bet ir prisimins svarbiausius

mūsų tautos ir pasaulio įvykius.
Parodos organizatoriai – dienraš -

čio ,,Draugas” redakcija, Čiurlionio
galerija Čikagoje, Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas prie Lie tu -
vos Respublikos Vyriausybės bei Lie -
tuvos Respublikos ministro pirminin-
ko tarnyba – tikisi, kad Lietuvos
žiūro vui bus įdomu iš arčiau susi-
pažinti su užsienyje leidžiamu lietu-
višku laik raščiu, kuris šimtą metų
buvo ištikimas Lietuvos laisvės,
krikščionybės ir lietuvybės idealams.
Šimtą metų dienraštis ,,Draugas”
rašė apie lietuvių gyvenimą pasauly-
je, gynė krikš čionišką mintį, būrė
draugėn naujai atvykstančiuosius.
,,Draugas” niekad neatitrūko nuo
lietuviško ir pasau li nio gyvenimo,
todėl švęsdamas savo jubiliejų, jis
nejaučia nė mažiausių išsisėmimo
ženklų. 

Paroda ,,‘Draugui’ – 100” bus ati -
daryta 2009 m. spalio 14 d. (trečiadie-
nį) 12:40 val. p. p. Lietuvos Res -
publikos Vyriausybės kanceliarijos
rūmų  2 aukšto fojė (Gedimino pr. 11,
LT-01103 Vilnius). Ji veiks iki lap-
kričio 4 d. 

Daugiau informacijos: Ministro
pirmininko tarnybos Strateginio
koor dinavimo departamento Krizių
prevencijos ir valdymo skyriaus pa -
tarėja Aušra Šablinskienė, tel.: 8-5-
2663743, el. paštas: ausra.sablin-
skiene@tmid.lt; Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento Užsienio lie -
tu vių skyriaus vyriausiasis specialis-
tas Bertas Venckaitis, tel.: 8-5-
2629543, el. paštas: bertas.venck-
aitis@tmid.lt  

TMID info

Lietuvoje atidaroma paroda
,,‘Draugui’ – 100”

Kaip jau pranešėme, šių metų rugsėjo 28 d. Šv. Juozapo namuose, sulaukęs
85 metų, mirė buvęs ,,Draugo” administratorius kunigas Petras (Peter) Cibuls-
kis. Rugsėjo 30 d. Šv. Petro bažnyčioje, Kenosha, WI už a.a. velionį buvo
aukojamos šv. Mišios. Velionis  palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Chicago, IL. Paskutinį velionio palaiminimą atliko Šv. Petro parapijos kunigas,
tėvas Bill Hayward, MIC.                                                 Joe Kulys nuotr.

IŠLAIKYKIME LIETUVYBĖS ŽIDINIUS 
Spalio mėnesį Čikagos arkivyskupijoje skaičiuojami šv. Mišių lankytojai.

Raginame visus lietuvius kuo gausiau dalyvauti šv. Mišiose artimiausioje lie -
tuviškoje šventovėje, kur po Mišių galėsime susiburti ir pabendrauti parapijos
salėse. 

Šv. Mišios sekmadieniais lietuvių kalba vyksta:

Šv. Antano parapijoje (Cicero)
Sekmadieniais 9 val. r.
1510 South 49th Court, Cicero IL. Tel.: 708-652-0231

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (Marquette Park) 
Sekmadieniais 10:30 val. r.
6858 South Washtenaw Avenue, Chicago IL. Tel.: 773-776-4600

Švč. Marijos Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje (Brighton
Park)  

Sekmadieniais 10 val. r. 
2745 West 44th Street, Chicago IL. Tel.: 773-523-1402

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (Lemont)
Sekmadieniais 9 val. r.; 11 val. r.; 6 val. v.
14911 West 127th Street, Lemont IL. Tel.: 630-257-5613

Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jaunimo Centre, Chicago)
Sekmadieniais 10:30 val. r.
2345 West 56th Street, Chicago IL. Tel. 773-737-8400

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija

www.draugas.org


