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,,Draugo” 100-meçio paroda vieši
Vyriausyb∂s rùmuose

Seimo pirmininkè lankosi Briuselyje

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė priė-
mė Jungtinių Amerikos Valstijų am-
basadorės Anne E. Derse skiriamuo-
sius raštus.

Diplomatinį darbą JAV valstybės
departamente 55 metų A. E. Derse
pradėjo 1981 m. 2006 m. ji buvo pa-
skirta JAV ambasadore Azerbaidžano
Respublikoje. Diplomatė taip pat yra
dirbusi JAV misijoje prie Europos Są-
jungos, JAV ambasadose Irake, Tri-
nidade ir Tobage bei Singapūre.

Po iškilmių A. Derse sakė, jog ka-
dencijos metu sieks glaudesnių sau-
gumo, ekonominių ir verslo saitų,
tvirtesnių draugystės ryšių tarp Lie-
tuvos ir Amerikos bei laisvę ir demo-
kratines vertybes puoselėjančios part-
nerystės.

,,Lietuva yra svarbi Jungtinių
Valstijų draugė ir sąjungininkė. Dau-
gelio turimų bendrų interesų srityse
mus sieja puikūs santykiai”, – sakė
ambasadorė.

A. E. Derse pakeitė kadenciją bai-
gusį ambasadorių John Albert Cloud.

Briuselis, spalio 14 d. (ELTA) –
Su darbo vizitu Briuselyje viešinti
Seimo pirmininkė Irena Degutienė
susitikime su Europos Parlamento
(EP) pirmininko pavaduotoju Alejo
Vidal-Quardas pažymėjo, kad ES įs-
taigos turėtų bandyti geriau suprasti
Vidurio ir Rytų Europos šalis ir jų po-
žiūrį į Lisabonos sutartyje numato-
mas naujoves.

Susitikime su EP pirmininko pa-
vaduotoju kalbėta apie ES šiandieną,
Lisabonos sutarties įsigaliojimą, ap-
tarti konkretūs veiksmai, kurie pa-
dėtų įtvirtinti XX a. totalitarinių re-
žimų nusikaltimų įvertinimą nuola-
tinėje ES darbotvarkėje.

Seimo pirmininkė išsakė viltį,
kad po Airijos ir Lenkijos apsispren-
dimo Lisabonos sutarties klausimas

bus sėkmingai išspręstas ir Čekijoje, su-
tartis įsigalios iki šių metų pabaigos.

Lietuvos parlamento vadovė
paragino totalitarinių nusikaltimų
įvertinimo klausimus įtraukti į Stok-
holmo programą teisingumo ir vidaus
reikalų srityje, kuri turėtų būti pa-
tvirtinta 2009 m. gruodžio mėnesį
Europos Vadovų Taryboje.

Apdovanojimas
îteiktas Toronto LB

pirmininkei

Darbâ pradèjo nauja JAV ambasadorè

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) –
Pažymint 100 metų, kai Čikagoje lie-
tuvių lėšomis pradėtas leisti dien-
raštis ,,Draugas”, šiai sukakčiai pa-
minėti Vyriausybės rūmuose atida-
ryta jubiliejinė laikraščio paroda.

Fotodokumentinė paroda ,,Drau-
gui – 100” į Vilnių atkeliavo iš Čiur-
lionio galerijos Čikagoje (JAV), iš Vy-
riausybės rūmų ji pradės kelionę po
visą Lietuvą.

Parodos atidarymą pagerbė
premjeras Andrius Kubilius, užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas,
savo mintimis pasidalijo ,,Draugo”
redaktorė, Čikagos Čiurlionio galeri-
jos direktorė Laima Apanavičienė,
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento vadovas Arvydas Daunora-
vičius. Lietuvos nacionalinės kultū-
ros ir meno premijos laureatė daini-
ninkė Veronika Povilionienė daino-
mis palydėjo jubiliejinę parodą į ke-
lionę po Lietuvą.

Parodos lankytojai turi galimybę

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) – Il-
gametė Toronto Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė Danutė Garba-
liauskienė už lietuvybės puoselėjimą
Kanadoje apdovanota ,,Lietuvos tūks-
tantmečio žvaigžde”.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos garbės ženklą Toronte spalio
9–11 dienomis vykusių Kanados lie-
tuvių dienų metu D. Garbaliauskienei
įteikė Lietuvos ambasadorė Kanadoje
Gintė Damušytė.

Kanados lietuvių dienų metu pri-
statyta Kanados lietuvių menininkų
darbų paroda. Joje savo darbus
pristatė daugiau kaip 20 lietuvių kil-
mės menininkų iš visos Kanados.
Šventėje koncertavo grupė iš Lietu-
vos ,,Jonis”, aktorė ir dainininkė Ni-
jolė Narmontaitė, pasirodymus su-
rengė Kanados lietuvių šokių ir mu-
zikos ansambliai iš Toronto, Hamil-
tono, Monrealio ir Otavos.

Toronto LB apylinkė šiais metais
švenčia savo 60 metų veiklos jubiliejų.

Užsienio reikalų ministerijos gar-
bės ženklas ,,Lietuvos tūkstantmečio
žvaigždė” įsteigtas 2007 metais Lie-
tuvos valstybei ir jos užsienio politi-
kai nusipelniusiems asmenims pa-
gerbti.

Šiuo garbės ženklu yra apdova-
nojami Lietuvos ir užsienio valstybių
piliečiai už ypatingus nuopelnus gar-
sinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir
plėtojant tarpvalstybinius santykius,
taip pat už ypatingus nuopelnus vals-
tybės tarnyboje.

A. E. Derse pakeitė kadenciją baigusį
ambasadorių John Albert Cloud.

Eltos nuotr.
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pažvelgti į ,,Draugo” istoriją, prisi-
minti svarbiausius mūsų tautos ir pa-
saulio įvykius, dokumentines pirmų-
jų puslapių nuotraukas, pamatyti,

kaip per šimtmetį keitėsi dienraščio
turinys, išvaizda, kalbos kultūra ir
svarbiausių naujienų pateikimas
skaitytojui.

Parodos atidarymą pagerbė užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas (k.),
premjeras Andrius Kubilius bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento va-
dovas Arvydas Daunoravičius. Eltos.lt nuotr.
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Kaip mažai žinome, o nere-
tai – ir domimės savo žmonių
pasiekimais svetur, rodo žinutė
apie 4-tąsias Eduardo Mata di-
rigavimo konkursą (Eduardo
Mata Conducting Competition),
vykusį rugsėjo 22–27 d. Mexico
mieste, laimėjusį lietuvį kom-
pozitorių Vytautą Lukočių. Mi-
nėtame konkurse jis pirmąja
vieta pasidalijo su amerikiečių
dirigente Rebecca Miller. Kol
kas ši žinutė nebuvo „pagrieb-
ta” Lietuvos žiniasklaidos. Pa-
bandžius internete surasti žinių
apie 34-erių metų lietuvį, teko
šiek tiek nusivilti, dauguma jų
parašytos anglų kalba, o išga-
ningoji Wikipedia žinias apie Lu-
kočių pateikia tik suomių kalba.
Kaip rašoma konkursą rengusių
pranešime, laimėtojų laukia
svarbūs projektai, jiems dirbant
su Meksikos, Pietų Amerikos ir
Ispanijos orkestrais. Tad, atro-
do, dar kurį laiką apie Lukočių
savi mažai negirdės, vadinasi, ir
nesidomės?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Pirmasis „Vaivoros” pasirodymas jau įvyko –
kviečiame į kitus

RAMUTÈ ŽUKAITÈ

Sekmadienį, spalio 4-ąją, New
York mieste prasidėjo tarptautinių
konkursų laureatų – ansamblio „Vai-
vora” bei solistės Irenos Milkevičiū-
tės (sopranas) – koncertų turas JAV,
skirtas paminėti Lietuvos vardo tūk-
stantmetį. Įspūdingas jų pasirodymas
įvyko Our Lady of Mt. Carmel bažny-
čioje Brooklyn, NY.

Atlikėjus pristatė šių eilučių
autorė, NY JAV LB apygardos pir-
mininkė. Pirmosiomis kanklėmis
skambino Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos profesorė Lina Naikelie-
nė, antrosiomis kanklėmis – talentin-
ga kanklininkė Aistė Bružaitė, bo-
sinėmis kanklėmis – Aušrelė Juške-
vičienė. Ansamblyje taip pat groja
birbynininkas Algirdas Jedemskij ir
Eugenijus Čiplys.

Solistė I. Milkevičiūtė atliko kon-
certo vokalinę dalį. Ji yra viena žy-
miausių šiandieninės Lietuvos muzi-
kos atstovų, pasaulinį pripažinimą
pelniusi dainininkė. I. Milkevičiūtė
yra surengusi per 100 koncertų savo
tėvynėje bei svetur, koncertavo žy-
miausiose pasaulio salėse, įskaitant
Metropolitan NY, „La Scala” ir kele-
toje kitų. Labai dera, kad šiuo metu I.

Milkevičiūtė koncertuoja su „Vaivo-
ra”, nes Lietuvos muzikos akademijo-
je ji pirmiausia pasirinko studijuoti
kankles. Jos puikus balsas tą sekma-
dienį aidėjo visoje Mt. Carmel bažny-
čioje.

Pirmojoje atlikėjų iš Lietuvos pa-
sirodymo dalyje nuskambėjo lietuvių
kompozitorių V. Juozapaičio, B. Bud-
riūno, J. Tallat-Kelpšos, V. Jakubėno,
A. Kačanausko ir B. Dvariono kūri-
niai, atlikti ne vien patobulintomis
kanklėmis ir birbynėmis, bet ir kitais
tradiciniais lietuvių liaudies instru-
mentais: ragais, ožragiais, Sekminių
rageliais, lumzdeliais ir skudučiais.
Antrojoje dalyje išgirdome lietuvių
bei kitų tautų kompozitorių kūrinių,
tarp jų operų arijų bei dainų.

„Vaivoros” ansamblio liaudies
instrumentų skleidžiamas garsas pri-
minė orkestrą, o birbynės skambėjo
kaip brangiausi instrumentai. Pub-
lika, turbūt net nesvajojusi išgirsti to-
kių tobulų garsų ir atlikėjų profesio-
nalumo, nesustojo plojusi! Gal ir per
daug pasirodė entuziazmo, nes an-

samblis turėjo net sutrumpinti kon-
certą, kad bažnyčioje būtų galima
laikyti kitas šv. Mišias! Tuose liaudies
instrumentuose glūdinčias galimybes
puikiai išnaudojo jais grojantys mu-
zikantai. Jų lietuviško garso dvasia
stebino visus!

,,Vaivoros” ansamblis yra įrašęs
nemažai kūrinių Lietuvos, Vokietijos,
JAV radijo stotims, išleidęs kompak-
tinių plokštelių, kurias buvo galima
nusipirkti po renginio.

• • •
Šią „Vaivoros” ir I. Milkevičiūtės

kelionę į Ameriką surengė JAV LB
Kultūros taryba (pirm. Dalė Lukienė)
su Lietuvių Fondo parama. Koncertas

NY ir atlikėjų iš Lietuvos priėmimas
buvo suruoštas vietinės Lietuvių
Bendruomenės apygardos kartu su
LR gen. konsulatu šiame mieste.
Renginio komitetą subūrė LB NY
apygardos pirmininkė R. Žukaitė,
kuri labai dėkoja amb. Jonui Pas-
lauskui ir jo žmonai Daliai bei vi-
siems kitiems, prisidėjusiems – LB
Manhattan, NY apylinkės pirmi-
ninkei Laimai Šileikytei-Hood, Aldo-
nai Marijošienei, Sonatai Petravičiū-
tei, Pat Sidienei, Vidai Penikienei,
Laurynui Vismanui, Luisui van der
Biestui ir mons. Joseph P. Calise, ku-
ris yra ir Mt. Carmel bei lietuvių Ap-
reiškimo bažnyčių klebonas – už di-
delę paramą ir nuoširdumą mūsų
tautiečiams.

Po koncerto gražioje bažnyčios
salėje buvo paruoštos vaišės. Visi
išgėrė šampano Lietuvos vardo 1000-
mečio proga. Ambasadorius J. Pas-
lauskas pasveikino susirinkusius, sa-
kydamas: „Džiaugiuosi, kad Lietuva
turi tokius pasaulinės klasės atlikėjus
ir kad ‘Vaivoros’ ansamblis labai gra-
žiai išlaiko mūsų lietuviškos muzikos
kultūrą.”

„Vaivora” dar pasirodys Detroit
(MI), Boston (MA), Putnam (CT),
Philadelphia (PA) ir Rockville (MD).
Tad visus raginu savo telkiniuose kuo
greičiau pirkti bilietus į šį nuostabų
koncertą, o NY apylinkių lietuviams,
kurie nespėjo apsilankyti minėtame
koncerte Brooklyn, būtinai nuvykti į
Putnam arba Philadelphia – nepasi-
gailėsite!

Įspūdingas ,,Vaivoros” pasirodymas įvyko Our Lady of Mt. Carmel bažnyčioje.
Ramutės Žukaitės nuotr.

Pirmasis ,,Vaivoros” ir solistės I. Milkevičiūtės koncertas Jungtinių Valstijų lie-
tuviams surengtas Brooklyn (NY).

,,Vaivoros” ir I. Milkevičiūtės koncertas
viename iš Florida lietuviškų telkinių
JAV Lietuvių Bendruomenės St.

Petersburg apylinkė spalio mėn. 8 d.
Lietuvių klubo salėje surengė liau-
dies instrumentų ansamblio ,,Vaivo-
ra” koncertą, sutraukusį apie 180
klausytojų, tarp jų ir apie 30 latvių
klubo narių. Penketui ,,Vaivoros”
instrumentalistų vadovauja Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos profe-

sorė Lina Naikelienė (pirmosios kan-
klės). Ansamblyje groja Aistė Bru-
žaitė (antrosios kanklės), Aušrelė
Juškevičienė (bosinės kanklės), Al-
girdas Jedemskij (birbynė) ir Euge-
nijus Čiplys (birbynė). Dainas ir ari-
jas dainavo Lietuvos operos prima-
dona Irena Milkevičiūtė.

Nukelta į 9 psl.

ST. PETERSBURG, FL
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Kai nepraėjus nei devyniems mėnesiams nuo inauguracijos, JAV
prezidentui Barack Obama buvo paskirta prestižinė, visame pa-
saulyje žinoma Nobel taikos premija, nustebo ne tik pats ta pre-

mija pagerbtas laureatas, bet ir jo gausūs šalininkai. Gal ir ne be pag-
rindo. Juk XIX amžiaus turtingas pramonininkas, dinamito išradėjas Al-
fred Nobel (1833–1896), tos premijos įsteigėjas, savo testamente buvo
parašęs, kad premija būtų skiriama „žmogui, kuris daugiausiai pasidar-
buoja, puoselėdamas brolybę tarp tautų, ir ženkliai veikia už kariuomenių
panaikinimą ar jų sumažinimą”.

Kad Obama nesiruošia atsisakyti kariuomenės – nėra klausimo. Prie-
šingai, jis jau kelis kartus buvo pasisakęs už karo tęsimą Afganistane, ir
net už jo išplėtimą siunčiant ten daugiau Amerikos karių. Kad Obama, skir-
tingai nuo prezidento George Bush, yra labiau linkęs puoselėti taikų sugy-
venimą tarp pasaulio tautų, irgi negalima abejoti. Bet Obama tik pradėjo
bandyti tokią politiką vesti, ir kaip jam tai pasiseks, parodys tik ateitis.

Nors valstybių vadovai ir politikai taikos premijos suteikimą prezi-
dentui Obama sutiko su pasitenkinimu, įvairūs komentatoriai neslėpė
savo nuostabos ar net keistos šypsenos, gūžčiojo pečiais. Ne vienas jų davė
suprasti, kad taip, kaip ir anksčiau, Nobel premijos skyrimas vis dar yra
stipriai politizuotas. Kad Norvegijos parlamentarai, sudarantys tos pre-
mijos komisiją, darosi vis daugiau įgudę savo sprendimais paveikti pa-
saulio nuomonę ir nusiteikimą politiniais reikalais, darosi vis aiškiau.
Cinikai pasakytų, kad ne kiekvienas Nobel taikos premiją laimėjęs yra
geras kandidatas į šventumą. Tam patvirtinti yra nemažai pavyzdžių.

Nereikia stebėtis, kad iš profesijos būdamas chemijos inžinieriumi,
Nobel įsteigė premijas tokių griežtųjų mokslų šakoms kaip chemija, fizika
ir t. t. Kitaip atsirado taikos premija. Šaltiniai rodo, kad Nobel turėjęs ar-
timą draugę, taikos įgyvendinimo veikla pasižymėjusią Bertha von Sut-
tner. Sakoma, kad ta draugystė ir paakino Nobel įsteigti taikos premiją,
kurią jis jai tuojau 1901 m. ir paskyrė.

Grįžkime prie Nobel premijos ankstyvos pradžios. 1906 m. JAV prezi-
dentui Theodore Roosevelt (1858–1919) buvo duota premija už jo pastan-
gas sutaikyti tuo metu prieš Rusiją kariavusią Japoniją. Bet pacifistu Roo-
sevelt tikrai nebuvo. Tik prisiminkime jo entuziastišką ir savanorišką ko-
vą Kuboje prieš Ispaniją. Tapęs Amerikos prezidentu (1901 m.) jis pagarsė-
jo savo kieta jėgos naudojimo „Speak softly and carry a big stick” politika.

Kai pasibaigus Pirmajam pasauliniui karui, 1919 m. taikos premija
buvo paskirta JAV prezidentui Woodrow Wilson, daugiausiai prisidėju-
siam prie Tautų sąjungos įkūrimo ir Versailles taikos pasirašymo, to pa-
skyrimo priešininkai tvirtino, kad pasirašydamas tą sutartį, Wilson išdavė
savo principą „taika be pergalės”, kas, deja, reiškė iš nugalėtos Vokietijos
reikalaujamas reparacijas, ilgainiui atvedusias prie Hitler iškilimo ir Ant-
rojo pasaulinio karo.

Kuo prie pasaulinės taikos prisidėjo 1973 m. taikos premiją gavęs JAV
Valstybės sekretorius Henry Kissinger, ilgus metus vedęs atkaklią prezi-
dento Nixon užsienio politiką Vietnamo karo metu? Toji premija buvo
kartu skirta ir Vietnamo atstovui Le Duc Tho, kurie tą premiją griežtai
atsisakė priimti. Kai vėliau Kissinger bandė grąžinti savo premiją, jam
buvo atsakyta, kad kartą priimta premija negali būti grąžinta.

Už ką taikos premija 1994 m. buvo paskirta trims politikams, turė-
jusiems ilgą ir kruviną teroristinių veiksmų praeitį? Laimėtojai buvo Iz-
raelio prezidentas Yitzhak Rabin, jo užsienio reikalų ministras Shimon
Peres, abu buvę pagarsėjusios pusiau karinės Haganah grupės kovotojai,
ir PLO vadovas Yasser Arafat. JAV prezidento Bill Clinton įtaigoti taip
vadinami Oslo sutarimai prie tikros ir ilgalaikės taikos neatvedė, įtampa
pasiliko, dar ir šiandien kartais prasiveržianti nuožmiais abiejų pusių
susirėmimais.

Tai tik keli pavyzdžiai, kad Nobel taikos premijos laureatai nebūtinai
turi būti laikomi tikrais, be jokių užkulisių taikos trokštančiais apaštalais.
Antra vertus, turbūt niekas negalėjo protestuoti ar bent stebėti, kai Nobel
taikos premijas gavo tokie taikai ir žmonių teisėms ginti pasišventę
žmonės kaip, pvz., švedas, JT generalinis sekretorius Dag Hammarskjold
(1905–1961), gavęs taikos premiją 1961 m. jau po savo mirties. Prisiminti
reikėtų ir tokį žmonių teisių kovotoją rusą Andrej Sacharov (1921–1989),
kurie netiesiogiai prisidėjo ir prie Lietuvos kovos už nepriklausomybę.
Arba premiją gavusi 1979 m. vienuolė ir misionierė albanė, vėliau tapusi
Indijos piliete, Motina Teresė (1910–1997). Budistų vadas IV Dalai Lama
(g. 1935 m.) gavo Nobel premiją 1989 m. už savo smurto atsisakiusią kovą
dėl Tibeto laisvės, taip išsaugojant Tibeto istorinį ir kultūrinį paveldą.

Sunku suprasti, kodėl didysis kovotojas dėl Indijos laisvės, pasyvaus
pasipriešinimo prieš Anglijos dominavimą vadovas Mohandas Gandhi
(1869–1948) nėra gavęs premijos. Kai kurie Nobel premijos istorikai ma-
no, kad jam jau buvo rengiamasi suteikti tokią pomirtinę premiją, kai
1964 m. paskirta kitam kovotojui už teises – Martin Luther King Jr.

Kai kurie komentatoriai neslepia, kad taikos premijos tyčinis paskyri-
mas prezidentui Obama yra tik vaizdingas protestas prieš buvusį prezi-
dentą George W. Bush ir jo politiką. Gal teisingai prezidentui Obama No-
bel taikos premijos paskyrimo proga pasisakė tokią premiją 1983 m. gavęs
kovotojas už žmogaus teises lenkas, vėliau tapęs Lenkijos prezidentu,
aktyvistas Lech Walęsa (g. 1943 m.): „Taip greitai? Per lengvai. Jis dar į
tai neįdėjo jokio įnašo.”

Nobel taikos premijos
užkulisiai

ALEKSAS VITKUS

VIKTORAS ZAMORSKAS

Žurnalo „The National Interest”
tinklalapyje 2009 m. rugsėjo 30 d.
paskelbtas dėmesio vertas buvusio
JAV prezidento Ronald Reagan spe-
cialiojo padėjėjo Doug Bandow straip-
snis „DIY Defense”. Bandow domėji-
mosi sritys yra užsienio politika ir
pilietinės laisvės. Šiuo metu jis dirba
su Amerikos libertarais siejamame
CATO institute.

Vidurio ir Rytų Europos (VRE)
regiono valstybės neturi verkšlenti
dėl 2009 m. rugsėjį JAV prezidento
Barack Obama priimto sprendimo
atsisakyti priešraketinės gynybos
skydo elementų įkurdinimo Čekijoje
ir Lenkijoje. Galima sakyti, kad JAV
šiuo atveju pasielgė savanaudiškai –
atsisakė įsipareigojimų Rytų Europai
mainais į geresnius santykius su
Rusija. Tačiau visos valstybės tarp-
tautinėje arenoje elgiasi savanaudiš-
kai, t.y. žiūri pirmiausia savų inte-
resų.

JAV šiuo metu naudinga gerinti
santykius su Rusija. Washington rei-
kia Maskvos paramos kovoje su tarp-
tautiniu terorizmu, gerinant saugu-
mą Afganistane, sprendžiant Irano
branduolinių ambicijų klausimą. Tai
reiškia, kad JAV visiškai nenaudinga
nesutarti su Rusija dėl mažų ir Ame-
rikos nacionaliniam saugumui ne-
reikšmingų VRE valstybių. Vargu ar
JAV veltųsi į branduolinį karą su Ru-
sija net ir tuo atveju, jei rusų užpul-
toji VRE valstybė būtų NATO narė.

VRE regiono valstybėms laikas
atsitokėti ir nustoti gyventi iliuzija,
kad tolima, didelė ir savanaudiška
galybė gali pasirūpinti jų saugumu.
Tokių valstybių kaip Čekija, Lenkija,
Lietuva, Latvija, Estija, Gruzija ir
Ukraina nacionalinio saugumo užtik-
rinimas – jų pačių reikalas. Taip visa-
da buvo ir bus. VRE valstybių nacio-
nalinio saugumo užtikrinimo proble-
mos nerūpi nei JAV, nei ,,senosios
Europos” valstybėms.

Rusijos – meškos – bijančios ir
pažeidžiamos VRE valstybės turėtų:
pirma, diplomatinėmis priemonėmis
gerinti santykius su Maskva; antra,
vystyti savo gynybinius pajėgumus;
trečia, aktyviau bendradarbiauti tar-
pusavyje – kurti naująją ,,mažąją
antantę”.

VRE regiono valstybės santy-
kiuose su Rusija turėtų vengti impul-
syvaus ir agresyvaus elgesio. Jei
gyveni šalia alkanos meškos, tai ge-
riau jos neprovokuoti. VRE valstybės

turi suprasti, kad Rusijos nuomonė
visada bus svarbi, kai bus kalbama
apie Rytų Europos saugumą. Lygiai
taip pat JAV nuomonė yra svarbi,
kuomet kalbama apie Lotynų Ame-
rikos saugumą.

Aišku, kad savo kariniais pajėgu-
mais VRE valstybės niekada nepri-
lygs Rusijos galybei. Tačiau jos gali
tapti dygliakiaulėmis, kurių net meš-
ka nenorėtų bandyti praryti. VRE
valstybės neturėtų švaistyti savo
ribotų išteklių tokioms karinėms
avantiūroms kaip JAV pastangomis
pradėtos misijos Afganistane ir Irake.
VRE valstybėms reikėtų užsiimti ne
ekspedicinių karinių pajėgų rengimu
dalyvavimui toli nuo jų teritorijų vyk-
stančiuose konfliktuose, bet terito-
rinės gynybos (pavyzdžiui, partiza-
ninio karo) planavimu.

Naujosios „mažosios antantės”
sukūrimas galėtų atgrasinti Rusiją
nuo jėgos panaudojimo, nes žymiai
padidintų jėgos panaudojimo kaštus.
Pagrindinį vaidmenį naujoje „mažo-
joje antantėje” turėtų vaidinti Čekija,
Lenkija ir Vengrija. Rusijos agresijos
atveju šios valstybės mažosioms „ma-
žosios antantės” šalims galėtų suteik-
ti svarbią tiesioginę ir netiesioginę
karinę pagalbą.

Bandow idėjų pritaikomumas
Lietuvai

Verta pastebėti, kad pagrindinė
Bandow straipsnio „DIY Defense”
mintis nėra nei nauja, nei originali.
VRE valstybių saugumas – jų pačių
reikalas. Tikriausiai, tai puikiai su-
pranta dauguma Lietuvos politikų ir
saugumo žinovų. Įdomesnės yra
Bandow pasiūlymai VRE valstybėms,
kaip joms pačioms užtikrinti savo
saugumą. Teorijoje šie pasiūlymai
atrodo protingi ir įgyvendinami.
Tačiau šiek tiek pamąsčius, praktinis
jų įgyvendinimas Lietuvos atveju yra
mažai tikėtinas.

Lietuva ir santykių su Maskva
gerinimas diplomatinėmis

priemonėmis

Panašu, kad prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir Andriaus Kubiliaus
vyriausybė iš tiesų siekia vengti
Kremliui nepatinkančių kalbos tono
ir retorikos. Kontrastas yra pakanka-
mai akivaizdus, jei dabartinę Lietu-
vos užsienio politiką lygintume su
prezidento Valdo Adamkaus valdymo
metų moralizuojančiais pasisakymais
Rusijos atžvilgiu. Kita vertus, prezi-
dentės D. Grybauskaitės ir A. Kubi-
liaus vyriausybės gerus norus žlugdo
atskirų politikų ar politinių jėgų
keliami reikalavimai Rusijai dėl oku-
pacinės žalos atlyginimo. Konstruk-
tyviam Lietuvos ir Rusijos bendra-
darbiavimui nepadeda kai kurie
Seimo priimami įstatymai (pavyz-
džiui, sovietinę simboliką drau-
džiantis įstatymas ir bausmes už so-
vietinės okupacijos neigimą numa-
tantis įstatymas).

Lietuvos nacionalinių gynybinių
pajėgumų vystymas

Bandow patarimas dėl gynybinių
pajėgumų vystymo ir pasirengimo te-
ritoriniam partizaniniam karui nėra
ir artimiausiu metu nebus Lietuvoje
įgyvendintas. Lietuva vysto ekspe-
dicines pajėgas (pavyzdys – specialių-
jų operacijų pajėgų eskadronas „Ait-
varas”) ir Nukelta į 11 psl.

JAV NERŪPI LIETUVOS SAUGUMAS.
AR RŪPI JIS PATIEMS LIETUVIAMS?

Rusijos – meškos – bi-
jančios ir pažeidžiamos Vi-
durio ir Rytų Europos vals-
tybės turėtų: pirma, diplo-
matinėmis priemonėmis
gerinti santykius su Mask-
va; antra, vystyti savo gy-
nybinius pajėgumus; tre-
čia, aktyviau bendradar-
biauti tarpusavyje – kurti
naująją ,,mažąją antantę”,
– teigia Bandow straipsny-
je „DIY Defense”.



ir rimtu fiziko balsu, naudoja nesą-
monę, absurdą ir hiperbolę...” – rašė
Laima Bačkienė ,,Alfa.lt”.

Knyga įdomi ne tuo, kas joje vyk-
sta, bet traukia pasakojimo menišku-
mas, gebėjimas pagarbiai kalbėtis su
paaugliu.

G. Morkūnas yra mokslininkas,
fizikas, kuriantis vaikams. Kadangi
kasdien tenka eiti į darbą, rašymui
skiria vakarus, savaitgalius, atosto-
gas. Kodėl vaikams? Todėl kad vaikai
– patys geriausi ir reikliausi skaityto-
jai. Kaip pradeda rašyti knygą? Nors
kai kurie rašytojai imasi rašyti knygą
tuomet, kai sugalvoja knygos pa-
baigą, G. Morkūnas elgiasi kitaip. Jis
pradeda kurti nuo pradžių, nuo pir-
mo sakinio ir kartais rašymas tampa
tarsi ėjimu į tamsą – niekada nežinai
kuo baigsi. Pabaigą padiktuoja kny-
gos herojai, o juos autorius renkasi iš
aplinkos. Yra tokių vaikų, pro ku-
riuos negali praeiti jų nepastebėjęs,
nepakalbinęs. Jau po pirmos frazės
tampa aišku, kad jie kitokie, ypatingi.
Rašytojas sutiko daug Vilijų, kurios
turi po gabalėlį tos Vilijos, iš knygos.
Autorius sukūrė knygą taip, kad
vaikai atpažintų save, veikiančius
visa tai, ką jie veikia: miegančius, val-
gančius, žaidžiančius, stebinčius
pasaulį, o kartais liūdinčius. Bet

svarbiausia – mokančius keistis
žvaigždėmis.

Tarptautinės vaikų ir jaunimo
literatūros asociacijos Lietuvos sky-
riaus komisija pripažino šią knygą
geriausia 2007 metų knyga vaikams
ir paaugliams.

Laima Apanavičienė
Parengta pagal Lietuvos spaudą
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Ką apie mokyklą galvojo 2008 metų 
laidos Maironio mokyklos (Lemont)

abiturientai
Mano mintys baigiant MLM

Lankant MLM, aš jaučiu, kad daug išmokau ir susipažinau su naujais
draugais. Kiekvieną šeštadienį aš atsikeldavau ir nusišypsodavau, kad eisiu
išmokti lietuviškos kalbos ir kultūros. Kiti vaikai neturi tokios geros galimy-
bės ir aš dėkoju savo tėvams ir MLM, kad jie man tai suteikia. Šeštadieniai
buvo dienos, skirtos prisiminti savo lietuvybę, praleisti laiką su lietuviškais
draugais, pakalbėti lietuviškai.  Aš labai pasiilgsiu MLM, ir prisiminsiu visus
nuostabius prisiminimus iš ten.

Gabrielė Dumašius

Lietuva, aš tau dovanojau 333 šeštadienius

Aš pradėjau eiti į šią mokyklą būdamas 10 metų. Ėjau į mokyklą Čikago-
je iki 3-čios klasės. Paskiau atsikrausčiau į Lemontą ir pradėjau eiti į Lemonto
mokyklą. Kiekvieną šeštadienį aš kėliaus anksti ryte eiti į lituanistinę mokyk-
lą ir, atrodo, labai greitai praėjo 10 metų. Šiandien yra paskutinis šeštadienis
ir aš noriu padėkoti tėvams ir mokytojams už viską ir, kad vežiojo mane 10
metų į mokyklą, ir kad aš išmokau didžiuotis būti lietuviu ir visada juo būsiu.

Stepas Grybauskas

Lietuva, aš tau dovanojau 333 šeštadienius

Mano savaitgaliai yra dovanoti Lietuvai. Kai aš grįžtu iš mokyklos penk-
tadieniais ir iki sekmadienio vakaro aš bendrauju ir dirbu su lietuviais.
Manau, kad Lietuva dar daugiau man dovanoja. Mano visi artimiausi draugai
yra lietuviai. Aš moku antrą kalbą ir kas dieną gyvenu tarp dviejų kultūrų.
Tai yra didžiulės dovanos.

Andrytė Siliūnaitė

Lietuva, aš tau dovanojau 333 šeštadienius

Maironio lituanistinėje mokykloje aš daug ko išmokau, turėjau daug
draugų. Aš dėkoju mano mokytojams ir visiems, kas man pagelbėjo kiekvieną
šeštadienį Maironio mokykloje.  Aš dėkoju mano tėvams, kad mane leido į šią
mokyklą. Aš laikysiu visus mokyklos prisiminimus mano širdyje. Aš paliksiu
dalį mano širdies Maironio mokykloje. Mano visa šeima yra antros kartos
lietuviai, gimę Amerikoje (o aš – trečios) ir jie džiaugiasi, kad aš užbaigiau
lituanistinę mokyklą. Aš niekada nepamiršiu Maironio mokyklos mokytojų ir
savo draugų.

Tomas Strikas

Knyga paaugliams
Ką ir bekalbėti. Visi, kas nors

truputį domisi vaikų literatūra pui-
kiai žinome – sunkiausia rasti knygų
paauglliams. Tad noriu Jums pris-
tatyti Lietuvoje išleistą Gendručio
Morkūno knygą ,,Grįžimo istorija” ir
jos autorių.

Lietuvių literatūros ir tauto sa-
kos institutas paskelbė meniškiausių
2007 metų knygų dvyliktuką, į kurį
pateko vienintelė vaikų knyga – G.
Morkūno „Grįžimo istorija”, kurią
išleido skaitantiems vaikams gerai
žinoma leidykla „Nieko rimto”.

Tai antroji G. Morkūno knyga
(pirmoji rašytojo knyga „Vasara su
Katšuniu” (2005) buvo įvertinta kaip
reikšmingiausias metų vaikų litera-
tūros debiutas), kurioje pasakojama
apie mergaitę, kuri tik gimusi pra -
dėjo mąstyti apie gyvenimą, tačiau
staiga dingo iš namų ir grįžo tik po
dvylikos metų.

,,Jeigu bent vieną akimirką esate
patyrę, koks svetimas jums yra šis
pasaulis, jei sunkiai susikalbate su
aplinkiniais, kurie žvilgčioja į jus
kaip į marsietį, jei kartkartėmis jūsų
tėvai burbteli ‘Ar tu mūsų vaikas, ar
ne?’ – tikrai suprasite, ką jautė Vilija,
dvylikametė mergaitė, po dvylikos
metų dingimo staiga grįžusi namo.

Tai labai rimta knyga, parašyta
nerimtu stiliumi. Kodėl rimta? Todėl,
kad knygoje parodomas tikrasis
suaugusiųjų veidas ir išteisinami
vaikai. Autorius pasakoja apie mažo
kaimelio blogybes, apie nepagrįstas
suaugusiųjų baimes, nelogiškas jų
sukurtas taisykles, kurias atitaisyti
išdrįsta tik... dvylikametė Vilija.
Kodėl nerimtu stiliumi? Todėl, kad ir
pačioms rimčiausioms situacijoms
apibūdinti autorius, kalbantis ramiu

Gendrutis Morkūnas. 
Romos Kišūnaitės nuotr. 

Knygų pasaulyje...Knygų pasaulyje...

SPALVOS

Jau rudeniop vėjelis lekia
O paukščiai skrenda į pietus.
Ir medžiai spalvomis prašneko
Pas rudenėlį einant į svečius

Šermukšnis – pumpuru pražydo
Berželis auksu sužibės
Ir ąžuolėlis toly rymo
Prie tėviškėlės pakelės

Jo stiprų liemenį kedena
Jau broliai vėjai keturi
Ir lapai padabinti variu
Žemelėn krenta lietumi

O aš džiaugiuos, ir sieloj gera
Spalvų harmonija gili
Paliečia virpesį kiekvieną
Ir lieka pėdsakas širdy...

Vytautas Nausėda
Radvilėnų vidurinė m-kla 5 kl.

Rudens medis.
Emilija Miškinytė, Čikagos lit. m-la
5B kl.

Čikagos lituanistinės mokyklos ,,jaunųjų architektų” suprojektuoti namai. 
Laimos Apanavičienės nuotr.
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INDIANAPOLIS, IN

Lit. mokykla naujus mokslo metus
pradėjo naujose patalpose

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Saulėtą rugsėjo 12-tosios rytą
Indianapolio lituanistinė mokykla
(ILM) pakvietė Lietuvių Bendruo-
menės moksleivius jau į ketvirtuosius
mokyklos gyvavimo metus. 

Praeitų mokslo metų pavasarį iš-
kilus drąstiškai mokyklos patalpų
problemai, ILM  – visi tėveliai ir mo-
kytojai – nedelsdami pradėjo ieškoti
mokyklai naujų patalpų. Juk visiems
norėjosi tęsti mokyklos veiklą. Tikrai
nelengva ir ne iš karto pavyko surasti
tinkamas patalpas, su ,,įkandama”
kaina nedidelei bendruomenei,  ,,cen-
trine” vieta, patogia atvažiuojan-
tiems iš visų aplinkinių Indianapolis
vietovių, taip pat net ir iš tolimesnių
Indiana valstijos miestų – West La-
fayette bei Bloomington. 

Ir tik moterų – ILB pirmininkės
Viktorijos Arthur, ILM mokytojų –
Daivos Miller ir Deimantės Hirs-
chauer, ILM Tėvų komiteto pirminin-
kės Aleksandros Simonaitis – nenuil-
stančio darbo, atkaklumo bei diplo-
matiškumo dėka Traders Point krikš-
čioniškoji akademija svetingai atvėrė
duris Indianapolio lituanistinei mo-
kyklai.

Šiais mokslo metais mokykloje
veikia šeši skyriai. Įsikūrė pačių ma-
žiausiųjų – trimečių ,,Pabiručių” kla-
sė, kuriai entuziastingai sutiko mo-
kytojauti Rūta Young, tik prieš metus
atvykusi iš Lietuvos.

Darželio klasėje jau trečius me-
tus mokytojauja Sonata Jakučionie-
nė, pirmokų klasėjė – Deimantė Hir-
schauer. Beje, Deimantės bei Rūtos
vyrai lanko suaugusiųjų lietuvių kal-
bos klasę, kurią jau antrus metus ve-
da Daiva Miller. 

Šiais mokslo metais Indianapolio

lituanistinės mokyklos vyresnieji
moksleiviai susibūrė į chorą, kad ga-
lėtų dalyvauti 2010 metų IX Dainų
šventėje Toronto mieste. Moksleivių
chorui ,,Aušra” vadovauja profesio-
nali chorvedė Dalia Mockienė, atva-
žiuojanti  į repeticijas  net iš West La-
fayette. 

Savo entuziazmu vaikai užkrėtė
tėvelius bei kitus bendruomenės vy-
resniuosius ir šie mokyklos metu kol
vaikai mokinasi, nusprendė susiburti
į chorą ,,Gintaras” ir taip pat ruoštis
būsimai Dainų šventei Toronte. 

Indianapolio lituanistinė mokyk-
la, pradėjusi naujuosius mokslo me-
tus su energingu pagreičiu naujose
patalpose, pritraukdama vis naujų
bendruomenės narių, tikisi ir toliau
skleisti bei stiprinti lietuvybės židinį
nedidelėje, bet aktyvioje Indianapolio
Lietuvių Bendruomenėje.

Adrija Beleckienė

Net du kartus perskaičiau Dalios
Cidzikaitės vedamąjį „Sugrįžimai”
(2009 m. rugsėjo 12 d.). Ak, tai tikras
šedevras, lietuviškas žemčiūgas, tau-
tinės premijos vertas! Jame tiek daug
dvasinės šilumos, sielos atidengimo,
jautrių, žmogiškų jausmų, susidūmo-
jimo apie savo bei visos tautos padėtį,
net pamokantis. Autorės išreikštos
teigiamos mintys taip gerai nuteikė,
jog visai dienai iš širdies skverbėsi
noras niūniuoti „Mano sieloj šiandien
šventė...”

Tarp vedamojo autorės išmintimi
dvelkiančių žodžių veržėsi ir patrio-
tiniai jausmai, ir kartu susitaikymas
su savo esamu likimu. O tarp eilučių
šmėkščiojo tarsi ir mūsų, antraban-
gių, pergyventa didžioji tragedija –
savos žemės netekimas, savosios tė-
vynės bei tautos nustojimas – paties
brangiausio žmogaus turto, žiauriai
išplėšto. Lyginant mūsų tėvynės ilge-
sį su naujųjų ateivių tėvynės pasiil-
gimu, pastarieji yra daug laiminges-

ni. Jie visada gali (jei tik nori) kas-
met, kaip tie musulmonai, kurie
traukia į Meką, skristi į Lietuvą, pa-
sisemti dvasinio peno – tautinės stip-
rybės, it iš trykštančio jaunystės tyro
šaltinio atsigaivinti, atjaunėti...

O mes tada, karo šmėklos per   -
mesti į kitą, svetimą žemyną, tegalė-
jome svajoti kada nors sugrįžti į sa-
vąjį pamiltą gimtąjį kraštą. Baisiojo
Stalino trenkta, grasinanti, mirtį
nešanti „geležinė uždanga” iki pat jo
mirties neleido mums net savųjų
aplankyti.

Mūsų kartą iš dalies tėvynės mei-
lės, laisvės netekimo supratimą iš-
mokė paauglystėje mokykloje dekla-
muoti rašytojo, patrioto, lietuvių kal-
bos garsintojo Simono Stanevičiaus
politinio turinio pasakėčia „Arklys ir
meška”. Dar ir po 78 metų jaudina
širdin įstrigę meškos (Žemaitija)
pasakyti žodžiai arkliui (Aukštaitija)
„Man lenciūgas ant kaklo, tau pan-
čiai paliko.”  Nukelta į 9 psl.

DAŽNAI GALVOJAMA, KAD VALDŽIA TURI
VISKÂ IR VISUS IŠGELBÈTI

„Draugas” rašo, kad redakcija
straipsnius taiso savo nuožiūra.

Po šv. Mišių bažnyčios kavinėje
pašnekovus, ypač pašnekoves, nie-
kaip negalėjau įtikinti, kad redakcija
išbraukė vyr. redaktorės D. Cidzikai-

tės pavardę iš mano laiškučio („Drau-
gas”, Nr. 177). Malonėkite klaidą
pataisyti.

Petras Pagojus
Detroit, MI

KOKS NUOSTABUS VEDAMASIS!

PABÈDAVOJIMAS

Noriu keletą žodžių pasakyti apie
praėjusią savaitę (2009 m. spalio 6 d.)
išspausdintą ,,Redakcijos žodį” ir
jame išsakytas pastabas apie Lietu-
vos jaunimo nedarbą. Jame pateiktos
statistika ir įžvalgos, bendraujant su
Lietuvių jaunimo organizacijų tary-
bos (LiJOT) prezidentu Šarūnu Fro-
lenko, klausant jo pranešimo Ateiti-
ninkų studijų savaitgalio metu Dai-
navoje, skaitant jo pokalbį ,,Drauge”
(2009 m. spalio 2 d.) privertė mane
pagalvoti, ir jau ne pirmą kartą, apie
jaunimo padėtį Lietuvoje.

Kodėl dažnai galvojama, kad val-
džia turi viską ir visus išgelbėti? Kur
asmeninė ir nevyriausybinė pagalba?
Gal yra jaunimo įdarbinimo ir pro-
fesinės patirties įgijimo pasisekusių
modelių pačioje Lietuvoje ar kitose
šalyse, pvz., JAV, į kuriuos galima
būtų pažiūrėti ir gal Lietuvoje pri-
taikyti ar plačiau išmėginti? Ar kar-
tais ne per siaurai galvojama, kokie
darbai tinka kokius nors mokslus
baigusiems? Ar tam tikri darbai mok-
slus baigusiems laikomi ,,per prasti’’?
Ar Lietuvoje yra užtenkamai pro-
fesinio lygio amatų mokyklų – kai
kurie mielai dirba tokius darbus, jie
tinka jų gabumams. Ar Lietuvos jau-
nimas nori dirbti tik didmiesčiuose?
Kodėl dažnai galvojama, kad drąsuo-
liai jaunuoliai yra tik tie, kurie emi-
gruoja? Ar ta emigracija turi būti
visam laikui? Ar iš tikrųjų emigrantai
randa puikiausius darbus, ar jie kar-
tais namiškiams ir draugams atvirai
nepasisako, kad užsienyje jie dažnai
dirba net po kelis darbus ir gyvena
labai kukliai ar net vargingai? 

Yra vilties žiburėlių, žmonių,

kurie laikinai padirbę užsienyje su-
grįžta į Lietuvą su entuziazmu ir nau-
jais sumanymais. Kartais ir savano-
rystė gali atvesti prie naujų ryšių ir
naujų profesijų. Atrodo, kad 62 Lietu-
vos ir jos regionus jungianti jaunimo
organizacijų taryba – LiJOT jau sten-
giasi puoselėti savanorystę ir skelbia
įvairias partnerystės ir darbų galimy-
bes. Lietuvos organizacijos gali padė-
ti savo nariams, kai kurie pavieniai
žmonės gali tokiomis galimybėmis
pasinaudoti.

Štai keli JAV nevyriausybinių ir
vyriausybinių organizacijų pavyz-
džiai:

Teach for America (http://www.
teachforamerica.org) – Ką tik univer-
sitetus baigę studentai pasirašo 2
metų sutartį. Tie universitetus bai-
gusieji nebūtinai turi būti baigę pe-
dagogiką. Jie paruošiami (padedami
globėjų/konsultantų) mokyti tose mo-
kyklose, kur yra didžiausias mokyto-
jų trūkumas – mažuose JAV mies-
tuose, kaimuose, varginguose rajo-
nuose.

Junior Achievement (http://www.
ja.org) – Šiek tiek jaunesniems – part-
nerystė tarp verslininkų bendruo-
menės, įmonių, švietimo atstovų ir
savanorių. Ši programa moko jauni-
mą apie ,,entrepreneurship” ir finan-
sus (,,financial literacy’’). Gal pana-
šių programų yra ir Lietuvoje? 

Americorps (http://www.ameri-
corps.gov) – JAV nacionalinė ir vie-
tinė visuomeninė talka po vienos or-
ganizacijos skėčiu.

Ramunė Kubiliūtė
Evanston, IL

ILM mokytojai su mokiniais.

ILM mokinių Draugystės ąžuolas.

Povilas Arthur pertraukėlės metu mė-
gaujasi lietuviškais ,,Dadu” ledais.
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Elektroninèje erdvèje – daugiau
lietuviû kalbos

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) –
UNESCO minės Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio 100-ąsias mirties
ir Česlavo Milošo 100-ąsias gimimo
metines.

Paryžiuje per Jungtinių Tautų
švietimo, mokslo ir kultūros organi-
zacijos (UNESCO) generalinės konfe-
rencijos 35-ojoje sesiją patvirtintas
2010–2011 m. UNESCO minimų da-
tų sąrašas. Į jį įtrauktos ir minėtos
datos.

Č. Milošo sukakties minėjimo pa-
raiška pateikta kartu su Lenkijos na-
cionaline UNESCO komisija.

Valstybės narės, pateikdamos

kandidatūras minimų datų sąrašui,
įsipareigoja rengti toms datoms skir-
tus renginius.

2011 m. Lietuvoje numatoma su-
rengti mokslinę konferenciją, paro-
das, kūrybines dirbtuves vaikams ir
jaunimui, sukurti televizijos laidas,
skirtas M. K. Čiurlioniui. Įvairūs ren-
giniai (parodos, koncertai) taip pat
numatomi ir kitose Europos valsty-
bėse bei Japonijoje.

Č. Milošo sukakties minėjimui
Vilniuje, Kėdainiuose ir Šeteniuose
vyks literatūros vakarai, poezijos
skaitymai. Be to, vyks konferencija,
simpoziumas, parodos. Įvairūs šiai
progai skirti renginiai taip pat bus
surengti Krokuvoje, Krasnogrudoje
(Lenkija), Barselonoje (Ispanija) ir
New York (JAV).

193 UNESCO valstybės narės ir
6 asocijuotos valstybės narės kas dve-
jus metus gali pateikti pasaulio kul-
tūrai, švietimui ir mokslui nusipel-
niusių žmonių bei įvykių jubiliejinių
datų kandidatūras į UNESCO mini-
mų datų kalendorių.

Lietuvos pasiūlytos datos į mi-
nėtą sąrašą buvo įtrauktos jau ketu-
ris kartus: 1996–1997 m. Martyno
Mažvydo ,,Katekizmo” išleidimo 450-
osios metinės, 1998–1999 m. Adomo
Mickevičiaus 200-osios gimimo me-
tinės, 2002–2003 m. Ignoto Domeikos
200-osios gimimo metinės, 2004–
2005 m. Lietuviškos spaudos lotyniš-
kais rašmenimis atgavimo 100-osios
metinės.

Vilnius, spalio 14 d. (Delfi.lt) –
Netrukus bus metai, kai Kauno mies-
to taryba nutarė, kad sovietinės atri-
butikos ant Vytauto Didžiojo (Alek-
soto) tilto turi nebelikti. Tačiau šis
tarybos nutarimas neįgyvendintas iki
šiol – sovietiniams herbams uždengti
tiesiog nėra pinigų. O jų artimiausiu
metu ir nebus.

Dar 2008 m.  taryba nutarė, kad
sovietiniai herbai ant tilto turi būti
uždengti mėlynomis švieslentėmis,
tačiau herbai puikuojasi iki šiol.

„Tai yra baisu. Tai akivaizdi ne-
pagarba mūsų istorijai. Čia būtų tas
pats, jei Vokietijoje kabėtų nacių
svastikos”, – piktinosi Kauno vice-
meras Stanislovas Buškevičius.

Kauno savivaldybės administra-
cijos direktorius Vygantas Gudėnas
neslepia – nors taryba ir priėmė
sprendimą, tačiau jam įgyvendinti
nėra lėšų.

Dabar politikams bus siūloma
rinktis iš dviejų variantų. Vienas iš jų
– sovietinius herbus uždengti švies-
dėžėmis. Šio projekto įgyvendinimas
kainuotų 75,000 Lt. Kitas variantas
triskart pigesnis – už 25,000 Lt siū-
loma herbus paslėpti po aliumini-
zuotomis plastiko plokštėmis.

Kauno savivaldybės administra-
cijos vadovas teigė, kad bet kuriuo at-
veju, dėl tos pačios priežasties – lėšų
trūkumo – šiais metais herbai nebus
uždengti.

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) –
Planuojama, kad valstybės biudžeto
pajamos, be Europos Sąjungos (ES)
paramos, sudarys 13,152 mlrd. litų,
arba 1,245 mlrd. litų mažiau nei šie-
met. Planuojama, kad kitų metų
išlaidos, be ES lėšų, sudarys maždaug
18,3 mlrd. litų, tai yra maždaug 891
mln. litų mažiau nei šiemet.

Tokiam biudžeto projektui vien-
balsiai pritarė ministrų kabinetas.
Vyriausybės pasitarime svarstytame

biudžeto projekte buvo planuota su-
rinkti 13,017 mlrd. litų. Pajamų pla-
nas šiek tiek padidėjo dėl to, kad į vals-
tybės biudžetą pervedamą Lietuvos
banko pelno dalį kitąmet ketinama
padidinti nuo 50 iki 70 proc. Todėl
2010 metų biudžetas gaus maždaug
100 mln. litų daugiau.

Panaikinus akcizų lengvatą ener-
getiniams produktams iš biologinės
kilmės medžiagų ar jų priedams keti-
nama sutaupyti 70 mln. litų. 

Kauno valdžia neturi pinigû�
sovietiniams herbams uždengti

URM si∆loma skirti 170,5 mln. lit¨�

S. Šedbaras îžvelgia bylos vilkinimâ�

Planuojama surinkti 1,245 mlrd.
lit¨ mažiau nei šiemet

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Delfi.lt nuotr.

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) –
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
pirmininkas Stasys Šedbaras mato
galimą pedofilijos bylos vilkinimą.

,,Jeigu paaiškėtų, kad vilkinimas
buvo tyčinis, jau reikėtų kelti klausi-
mą dėl pareigūnų baudžiamosios at-
sakomybės. Ar bus pateikta tokia in-
formacija atlikus tarnybinį patikrini-
mą, dabar sunku pasakyti”, – po Sei-
mo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
posėdžio teigė S. Šedbaras.

Posėdyje generalinis prokuroras
Algimantas Valantinas atsakinėjo į
klausimus, susijusius su Drąsiaus
Kedžio skundų dėl mažametės galimo
seksualinio išnaudojimo tyrimu. S.
Šedbaro nuomone, jeigu būtų grei-
čiau reaguota į D. Kedžio skundus,
tyrimas būtų buvęs sėkmingesnis.

Anot S. Šedbaro, pirmas periodas
iki sausio pabaigos vyko Kauno vy-
riausiame policijos komisariate. Jo
nuomone, spragų yra ir Baudžiamojo
proceso kodekse, kuriam jis žada
teikti pataisas dėl ikiteisminio tyri-
mo.

Seimo komiteto vadovas kritiškai
įvertino ir vaiko teisių apsaugos tar-
nybų veiklą. ,,Manau, kad reikėtų la-
bai atsakingai  pasižiūrėti, kaip vaiko
teisės apsaugos tarnybos gina vaiko
interesus. Manau, kad šiuo atveju bu-
vo ginama nepakankamai”, – teigė
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
vadovas.

Pasak jo, komitetas ketina tęsti
šito klausimo svarstymą ateinantį
penktadienį ir kitą trečiadienį.

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) –
Užtikrinti visavertį lietuvių kalbos
vartojimą elektroninėje erdvėje padės
Lietuvių kalbos informacinėje visuo-
menėje programa 2009–2013 me-
tams, kurią patvirtino Vyriausybė.

Pasak Vyriausybės spaudos tar-
nybos, šioje programoje numatyta li-
tuanizuoti kompiuterinę programinę
įrangą, plėtoti ir norminti kompiute-
rinių sąvokų terminologiją, kaupti
lietuvių kalbos bei raštijos išteklius ir
jų pagrindu kurti skaitmeninius pro-
duktus, diegti lietuvių kalbos vartoji-
mą kompiuteriuose ir kompiuterizuo-
tuose prietaisuose bei kurti lietuvių
kalbos automatinio vertimo ir sintak-
sinės-semantinės analizės įrankius,

pagrįstus naujausiomis technologijo-
mis.

Siekiant programoje numatytų
tikslų planuojama sukurti svetainę,
kurioje visi norintys galės rasti ir ne-
mokamai naudotis esamais ir progra-
mos įgyvendinimo metu sukurtais
naujais produktais bei paslaugomis,
taip pat numatoma sukurti automati-
nį vertėją vertimams iš lietuvių į ang-
lų, prancūzų kalbas ir atvirkščiai, su-
daryti skaitmenines nacionalinio kal-
bos ir tautosakos paveldo kartotekas,
skaitmeninti vienakalbius ir daugia-
kalbius žodynus, kitomis priemonė-
mis stiprinti lietuvių kalbos statusą
ir populiarinti taisyklingą jos vartoji-
mą. 

Lietuvai svarbios sukaktys –
UNESCO minim¨ datû sâraše

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) – Už-
sienio reikalų ministerijai (URM) pa-
gal Vyriausybei pateiktą 2010 m. biu-
džeto projektą kitais metais siūloma
skirti 170,5 mln. litų siekiantį finan-
savimą. Kaip pranešė URM atstovas
spaudai Rolandas Kačinskas, palygi-
nus 2009 m. ministerijos biudžetą
(185,4 mln.) su tuo, kuris siūlomas
2010 metams, finansavimo mažėji-
mas siekia 8 proc.

Vis dėlto URM atstovas pažymė-
jo, kad biudžeto skaičių aritmetiškai
lyginti negalima, nes 2010 m. URM
esą atliks papildomus darbus ir turės
papildomų finansinių įsipareigoji-
mų, kurių nevykdė 2009 metais.

Šiems papildomiems darbams,
pasak R. Kačinsko, 2010 m. planuo-
jama skirti 25,1 mln. litų, todėl reikia
lyginti 2009 ir 2010 m. finansavimą
atmetus papildomus poreikius. Tuo-
met biudžetas, skirtas diplomatinei
tarnybai išlaikyti, anot jo, kitais me-
tais mažėtų 40 mln. litų arba 21 proc.

R. Kačinskas kaip papildomus
darbus įvardijo iš Tautinių mažumų

ir išeivijos departamento perimtą
darbą su užsienio lietuviais, pirmi-
ninkavimą Baltijos jūros valstybių ta-
rybai ir Demokratijų bendrijai, pasi-
rengimą pirmininkauti ESBO ir ES,
iš Vyriausybės perimtą ES reikalų
tvarkymą, viešosios įstaigos ,,Euro-
pos informacijos centrai” administ-
ravimą ir  dukart padidėjusius mokes-
čius tarptautinėms organizacijoms.

URM, pasak jo, 2009 metais tai-
kė tiek sistemines, tiek ir laikinas
taupymo priemones, ir jos bus ple-
čiamos kitais metais.

,,Vien darbo užmokesčio lėšų ei-
dami nemokamų atostogų šiemet su-
taupėme daugiau kaip 1 mln. litų. Tai
sudaro 43 proc. visų valstybinių įs-
taigų šiais metais nemokamų atosto-
gų pagalba sutaupytų lėšų. Mažina-
me darbuotojų skaičių ambasadose.
Per šiuos metus iš viso darbuotojų
užsienyje sumažės 75-ais diplomatais
ir valstybės tarnautojais. Be to, per
šiuos metus iš URM atleisti 77 dar-
buotojai, priimti 34”, – kalbėjo R. Ka-
činskas.

Aleksoto tiltas.                                                         K. Čachovskio nuotr.
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bė, kad Britanija skirs papildomai 10
mln. svarų sterlingų (37,246 mln.
litų) humanitarinei pagalbai ,,išva-
duotuose” iš kovotojų priespaudos
Pakistano regionuose. 

BURSA
Turkijos ir Armėnijos preziden-

tai po neseniai pasiektų susitarimų
dėl santykių normalizavimo tęs pas-
tangas užbaigti šimtmetį trunkantį
priešiškumą tarp valstybių ir drauge
stebės 2010 m. pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynes tarp
savo šalių komandų. Abiejų valstybių
vienuolikės jau neturi galimybių
iškopti į planetos pirmenybes, todėl
rungtynės nežada didelės intrigos.

MASKVA
Sutelkti dėmesį į apribojimus

Iranui dėl šios šalies branduolinės
programos dar per anksti, nes tebe-
vyksta derybos, pareiškė Rusijos už-
sienio reikalų viceministras Sergej
Riabkov. Ženevoje vykusiame susi-
tikime su galingosiomis valstybėmis
įtampą mėginantis sumažinti Iranas
sutiko įsileisti tarptautinius stebėto-
jus į iki šiol buvusį slaptą branduolinį
centrą, taip pat išsiųsti į kitas šalis
mažai prisodrintą uraną tolesniam
sodrinimui. S. Riabkov komentarai
nuskambėjo Rusijoje viešint JAV val-
stybės sekretorei Hillary Clinton,
kuri siekė susitarti dėl griežtesnių
apribojimų Iranui, jeigu Teheranas
nevykdys įsipareigojimų dėl savo
branduolinės programos.

* * *
Rusijos opozicinės partijos su-

rengė nedažnai pasitaikančią protes-
to akciją ir išėjo iš šalies parlamento,
pasipiktinusios dėl savaitgalį vykusių
prieštaringai vertinamų vietos val-
džios rinkimų rezultatų, o komu-
nistai apkaltino premjerą V. Putin dėl
neveikiančios sistemos. Sekmadienį
vykusius rinkimus laimėjo partija
,,Vieningoji Rusija”, kurią remia
prezidentas D. Medvedev ir kuriai
formaliai vadovauja V. Putin. 

WASHINGTON, DC
JAV pilietis, kuris prieš 41 metus

pabėgo į Kubą pagrobtu lėktuvu ir
praeitą savaitę buvo sulaikytas, kai
savo noru grįžo į New York, teismui
pateikė kaltės nepripažinimo pareiš-
kimą. 66 m. Luis Armando Pena Solt-
ren pateikė kaltės nepripažinimo
pareiškimą federaliniam teismui,
kuris jį kaltina sąmokslu įvykdyti oro
piratavimo aktą ir pagrobimą, truk-
dymu orlaivio įgulai. Teismas nu-
sprendė pratęsti jo sulaikymą. Jeigu
L. A. P. Soltren kaltė bus įrodyta, jam
gresia įkalinimas iki gyvos galvos.

Pasaulio naujienos

PRAHA
Čekijos prezidentas Vaclav Klaus

pareiškė neatsisakysiąs savo neprita-
rimo Europos Sąjungos Lisabonos ar-
ba Pertvarkų sutarčiai, net ir vis la-
biau spaudžiant ES vadovams pasi-
rašyti. Europos Komisijos pirminin-
kas Jose Manuel Barroso ragino Če-
kijos prezidentą, kuris tapo pasku-
tine kliūtimi seniai laukiamai ES
pertvarkų sutarčiai įsigalioti, nebe-
vilkinti šio reikalo.

FRANKFURTAS
Vokietijos kanclerė Angela Mer-

kel ir Kinijos viceprezidentas Xi Jin-
ping Frankfurte atidarė didžiausią
pasaulyje tarptautinę knygų mugę,
kurioje ypatingas dėmesys skiriamas
Kinijos kultūrai, tačiau organizato-
riai taip pat pabrėžė remsiantys žodžio
laisvę. ,,Pastaraisiais metais Kinijos
politinis ir ekonominis svoris gerokai
išaugo, – A. Merkel sakė per mugės
atidarymo iškilmes. – Taip pat ir jos
atsakomybė pasaulyje dėl politinės ir
ekonominės laisvės bei žodžio laisvės.”

VARŠUVA
Šiaurės Rytų Lenkijoje po naktį

šėlusių vėtrų daugiau kaip 41,000 na-
mų ūkių liko be elektros, pranešė ša-
lies naujienų agentūra PAP. Smarkus
vėjas traukė aukštos įtampos laidus,
vartė medžius. Buvo pažeista pagrin-
dinė 400 kilovatų įtampos linija,
kuria elektra yra tiekiama Palenkės
vaivadijai ir daliai Varmijos Mozūrų
vaivadijos. Kol kas nežinoma, kiek
laiko truks jos remontas.

* * *
Trečiadienį Varšuvos tarptau-

tiniame Okencės oro uoste gausus
sniegas ir lėktuvų tupdymo pagal
prietaisus sistemos ILS gedimas su-
trikdė skrydžius. Neturėję pakanka-
mai degalų lėktuvai buvo nukreipti į
kitus šalies oro uostus, o kitiems teko
sukti ratus ore. Kai kurie atskridę
lėktuvai jau pasiekė Lodzės oro uos-
tą. Vieni keleiviai į Varšuvą buvo ve-
žami autobusais, kiti lauks galimybės
lėktuvu grįžti į Lenkijos sostinę.

LONDONAS
Didžiosios Britanijos ministras

pirmininkas Gordon Brown paskel-
bė, jog į Afganistaną bus pasiųsta
papildomai 500 britų karių, ir dar
paragino kitas NATO šalis ,,sąžinin-
gai prisidėti” prie vis daugiau aukų
atnešančios ir nepopuliarios misijos.
Savo pranešime apie Afganistaną ir
Pakistaną G. Brown taip pat paskel-

EUROPA

Washington, DC, spalio 14 d.
(,,Reuters”/BNS) – Svarbus Jungti-
nių Valstijų Senato komitetas palai-
mino sveikatos apsaugos sistemos
didelio masto pertvarką, kuriai per
balsavimą pritarė ir įtakinga respub-
likonė.

Šis sprendimas yra reikšminga
pergalė prezidentui Barack Obama,
kuris sveikatos sistemos pertvarką
laiko vienu svarbiausių savo vidaus
politikos uždavinių.

Per balsavimą demokratų kon-
troliuojamame Senato finansų ko-
mitete numatytai sveikatos priežiū-
ros sistemos pertvarkai pritarė 14
narių prieš devynis. Senatorė Olym-
pia Snowe pirmoji iš Kongreso res-
publikonų parėmė įstatymo projektą
dėl sveikatos apsaugos reformos.

Įstatymo projektas, paskutinis iš
penkių sveikatos sistemos pertvarkos
priemonių, kurioms turėjo pritarti
Kongreso komitetas, per kelias atei-
nančias savaites bus suderintas su
Senato sveikatos reikalų komiteto
parengtu projektu. Tuomet įstatymo
projektas bus pateiktas visų Senato
narių aptarimui, po kurio vyks bal-
savimai.

O. Snowe, kurios paramos siekė
B. Obama ir jo demokratai, sakė, jog
vis dar turi tam tikrų abejonių dėl

sveikatos sistemos pertvarkos ir ne-
gali užtikrinti savo paramos jai atei-
tyje.

Senato finansų komiteto pritari-
mas suteikė naują postūmį pastan-
goms pertvarkyti sveikatos sistemą ir
turėjo nudžiuginti B. Obama, kuris
buvo griežtai kritikuojamas už tai,
kad užsimojo išsyk spręsti daugybę
klausimų, pradedant karais Afganis-
tane bei Irake ir baigiant klimato kai-
ta bei homoseksualių asmenų teisė-
mis.

Pasiūlymu, kurį parengė Senato
finansų komiteto pirmininkas de-
mokratas Max Baucus, siekiama ma-
žinti išlaidas, reguliuoti draudimo
įmonių veiklą ir užtikrinti sveikatos
priežiūrą žmonės, kuriems šiuo metu
ji yra neprieinama. Respublikonai pa-
smerkė šį planą, pavadinę jį brangiai
kainuosiančiu smarkiu vyriausybės
įsikišimu į privatų sveikatos sektorių,
ir sakė, jog numatytos priemonės taps
dar prastesnės jas toliau svarstant.

Parama projektui sustiprėjo, kai
praėjusią savaitę nepriklausomi spe-
cialistai paskelbė, kad, jų vertini-
mais, šio plano įgyvendinimas atsieis
829 mlrd. JAV dolerių – gerokai ma-
žiau nei B. Obama įvardyti 900 mlrd.
dolerių, ir bus pasiektas prezidento
tikslas sumažinti biudžeto deficitą.

RUSIJA

JAV Senato komitetas pritarè sveikatos
sistemos pertvarkai

Maskva, spalio 14 d. (AFP/BNS)
– JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton paragino Rusiją griežčiau
vertinti žmogaus teisių pažeidimus,
sakydama, kad vyriausybei jau laikas
pasisakyti prieš užsakomąsias žmog-
žudystes ir neteisingo įkalinimo atve-
jus.

Antrąją viešagės Rusijoje dieną
H. Clinton buvo spaudžiama reaguoti
į šios šalies vyriausybės nesugebė-
jimą surasti žurnalistės Ana Polit-
kovskaja žudikų, taip pat į buvusio
naftos magnato Michail Chodorkovs-
ki kalinimą.

,,Manau, kad visas šias proble-
mas – įkalinimus, sulaikymus, muši-
mus, žudymus – skaudu stebėti iš ša-
lies”, – JAV diplomatijos vadovė sakė
duodama interviu radijui ,,Echo
Moskvy”, neįvardydama konkrečių
atvejų.

,,Kiekvienoje šalyje esama nusi-
kalstamų elementų ir žmonių, kurie

mėgina piktnaudžiauti valdžia. Ta-
čiau per pastaruosius 18 mėnesių įvy-
ko daug tokių įvykių, – pridūrė ji. –
Manau, jog norime, kad vyriausybė
pasipriešintų ir pasakytų, jog tai blo-
gai.”

Po susitikimo su prezidentu
Dmitrij Medvedev JAV valstybės
sekretorė sakė pasiuntusi aiškią ži-
nią, ,,kad mes netikime, jog buvo
pakankamai padaryta siekiant užtik-
rinti, kad niekas neišvengtų teisingu-
mo”.

,,Tai kelia didelį susirūpinimą ne
vien Jungtinėms Valstijoms, bet ir
Rusijos žmonėms, – pridūrė ji. – Ne-
išaiškinti nužudymai – labai rimtas
iššūkis tinkamam visuomenės gyva-
vimui”.

H. Clinton apgailestavo, kad dar-
botvarkė neleido jai susitikti su žmo-
gumi, kurį daugelis laiko tikruoju
Rusijos vadovu – premjeras Vladimir
Putin šiuo metu yra išvykęs į Kiniją.

Rusija privalo kalbèti apie žmogaus
teisiû pažeidimus, sako Clinton

JAV

,,Visas šias problemas – įkalinimus, sulaikymus, mušimus, žudymus – skaudu
stebėti iš šalies”, – sakė JAV diplomatijos vadovė.                 SCANPIX nuotr.
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SLYVOS – ARTĖJANČIO
RUDENS PRANAŠĖS

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

Šeimininkės patarimai

Nors jau kiek ir pavėluotai ra-
šau, bet, kaip sakoma, geriau vėliau,
negu niekad. Slyvos jau nuo žilos se-
novės yra auginamos soduose. Ne-
paprastai daug yra išvesta visokių
slyvų rūšių. Nuo seno slyvos auga ir
Lietuvos soduose. Žmones valgo jas
žalias, gamina įvairius desertus, nau-
doja kepiniams, jų dedama į mėsiškus
patiekalus, iš jų verda kompotus,
uogienes,  jas šaldo, džiovina ir t. t.
Slyvos noksta rudeniui artėjant. Tai-
gi, jos tam tikrose klimatinėse zonose
yra paskutiniai vasaros vaisiai.

Laukinė hibrido odisėja

Slyvos, kurias jau daugiau kaip 2
tūkstančius metų žmonės augina
savo soduose yra kultūrinės. Lauki-
nėje gamtoje tokių nėra. Tiesa, šių
kultūrinių slyvų protėviai žinomi –
juos mokslininkai nustatė kryžmin-
dami laukines slyvas, kol gavo jau
nuo seniau žinomą kultūrinę veislę.
Taigi, savotiško atgalinio bandymo
būdu. 

Kažkada, prieš 2 tūkstančius me-
tų, susikryžminę laukiniai augalai
padovanojo žmonijai nuostabų vaisių.
Labiausiai tikėtina, kad tai atsitiko
Kaukaze. Tačiau tikrąja slyvų tėvyne
tapo Kinija, nes pirmieji masiškai
auginti kultūrines slyvas soduose
pradėjo Azijos gyventojai.

Kinų filosofo ir mąstytojo, gyve-
nusio 551–479 m. pr. Kr. Konfunci-
jaus tekstuose randama įrašų, ku -
riuo se slyvos minimos kaip vienos iš
senovės Kinijos gastronomijoje pir-
maujančių. Kaip žinoma, slyvos žydi
anksti, todėl Kinijoje šis medis laiko-
mas jaunystės ir nekaltybės simboliu.
Vestuvių guolis Kinijoje puošiamas
slyvų žiedų spalvos užklotu. Savo
simboliką slyvos turi ir Japonijoje.
Čia ankstyvą ir dar vėsų pavasarį
žydintis medis simbolizuoja stiprų ir
negandoms atsparų samurajų.

Tad savo kelionę po pasaulį kul-
tūrinės slyvos pradėjo iš Azijos. Alek-
sandras Makedonietis iš ten atvežė
slyvų į Viduržemio jūros regioną, o
jau gerokai vėliau žymus Romos kar-
vedys ir politikas Gnėjus Pompėjus
užveisė jų romėnų soduose. Graikai
taip pat augino kai kurių veislių sly-
vų. Jos ne kartą minimos graikų
mituose. Beje, pirmaisiais atsiradimo
šioje šalyje metais slyvos kainavo mil-
žiniškus pinigus. Tačiau graikai ne-
būtų graikai. Jie labai greitai supra-
to, kaip sparčiau ir geriau auginti

šiuos vaismedžius. Tad netrukus sly-
vos prarado gardumyno vardą. 

Jau labai seniai slyvos pasiekė ir
Europą, kur jos tapo viena populia-
riausių sodo kultūrų. Archeologai sly-
vų kauliukų rado senovinių kaimelių
griuvėsiuose dabartinės Šveicarijos ir
Vokietijos teritorijose. Ir dabar net 80
proc. slyvų derliaus išauginama Eu-
ropoje – ypač daug Vengrijos ir Bal-
kanų šalių soduose.

Sveikatai nusipelnęs maistas

Negalima teigti, kad kurio nors
vitamino slyvose daugiau, negu ki-
tuose vaisiuose, bet visus juos kartu
paėmus slyvos, ko gero, sumuštų bet
kokį rekordą. Jose yra ne tik vita-
mino B12 ir biotino, bet ir visų kitų B
grupės vitaminų. Slyvos – geriausi
angliavandenių apykaitos gerintojai,
jos stiprina nervų sistemą, gerina
protinę veiklą, didina darbingumą
bei atsparumą stresui.

Slyvose yra pakankamai ir vita-
minų, ir mineralinių medžiagų. La-

biausiai jos vertinamos už tai, kad de-
zinfekuoja žarnyną, gerina žarnyno
veiklą, virškinimą. O tai puiki ate-
rosklerozės, reumato, podagros profi-
laktika, priemonė sumažinti choles-
terolio kiekį kraujyje. Slyvos padeda
pašalinti iš organizmo natrio druskų
ir vandens perteklių, todėl jos gali
būti pagalbinė priemonė hipertonijai,
širdies ir kraujagyslių ligoms, inkstų
nepakankamumui gydyti.

Slyvos taip pat puikiai padeda
prieš ankstyvą senėjimą bei yra
veiksminga priemonė kovojant su
vėžiu. Slyvose randama mineralinių
medžiagų, kaip natrio, kalio, kalcio,
fosforo, vario, magnio. Jei pvz., mūsų
organizme trūksta vario, tampame
neramūs, dirglūs, nervingi, ilgainiui
apima depresija. Pažeistą pusiaus-
vyrą puikiai atkuria slyvos. Be to,
slyvų odelėje yra augalinių aliejų bei
nesočiųjų riebalų rūgščių, kurios sau-
go ląstelių membranas nuo išdžiuvi-
mo ir trukdo prasiskverbti bakteri-
joms. Slyvos sukaupia nemažai vita-
minų A, B grupės vitaminų, K, PP, C,
E. Ypač daug yra karoteno ir vita-
mino P, mažinančio kraujospūdį ir
stiprinančio kraujagysles. Beje, šis
vitaminas išlieka ir perdirbus slyvas,
pvz. tyrėje, uogienėje ar kompote.
Slyvose esantys angliavandeniai labai
lengvai pasisavinami ir yra puikus
energijos šaltinis.

Na, o tiesiog stebuklingas šių vai-

sių poveikis žarnynui priklauso nuo
ląstelienos gausos. Slyvos veikia kaip
organizmo valytojos – jos šalina cho-
lesterolį, bloguosius medžiagų apy-
kaitos produktus, toksinus, gerina
virškinamojo trakto ir žarnyno veik-
lą, padeda kepenims atlikti savo
funkciją, tinka sergant inkstų ligo-
mis, hipertonija. Ryte išgėrus stiklinę
slyvų sulčių – puikiausiai išvalysime
organizmą. 

Negana to, nuostabiosios slyvos
teigiamai veikia nervų sistemą, pade-
da įveikti nuovargį, gerina atmintį,
didina vyrų potenciją, greitina me-
džiagų apykaitą – žodžiu, atkuria ir
palaiko mūsų organizmo harmoniją.
Gerosios slyvų ypatybės atskleidžia ir
gydant reumatą.

Gydomosios slyvų savybės

Visą savaitę kasdien valgant po
5–6 slyvas, sumažėja nervingumas,
pagerėja nuotaika.

Slyvose (tarp jų ir džiovintose)
yra daug vitaminų A, C ir E, aktyviai
kovojančių su laisvaisiais radikalais.
Šiuo požiūriu slyvos pranoksta net
razinas, mėlynes, juoduosius serben-
tus, apelsinus ir obuolius. Šie švelnūs
vaisiai neutralizuoja pavojingas ir
labai aktyvias daleles, kurios skatina
priešlaikinį senėjimą ir sukelia šir-
dies kraujagyslių ligas bei vėžį. Be to,
slyvose yra daug žmogaus sveikatai
naudingų elementų – kalio, geležies,
kalcio, fosforo magnio ir mangano.

Slyvose esančius angliavande-
nius organizmas lengvai pasisavina ir
gauna daug energijos. Šie vaisiai
žarnynui naudingiausi todėl, kad
juose yra daug ląstelienos. Slyvos iš
organizmo pašalina medžiagų apy-
kaitos produktus bei toksinus, todėl
puikiai tinka organizmui valyti ir
pašalinti kenksmingas medžiagas.

Norint išvalyti organizmą, patar-
tina 1–2 dienas laikytis slyvų dietos.
Ryte, per pietus ir vakare valgykite
vien slyvas, užgeriant mineraliniu
vandeniu arba žolelių arbata. Per die-
ną reikėtų suvalgyti ne mažiau nei 4
svarus slyvų.

Organizmą puikiai valo slyvų
sultys. Patariama gerti po 1 stiklinę 2
kartus per dieną prieš valgį. Kad gau-
tume skanų ir naudingą gėrimą, iš 1
sv. slyvų išspaustas sultis reikia su-
maišyti su 1 valgomuoju šaukštu
apelsinų sulčių ir 1 arbatiniu šaukš-
teliu medaus.

Slyvos dietinėje mityboje

Slyvos – puikus dietinis maistas.
Dietologai skatina slyvas valgyti nu-
tukusiems žmonėms. Štai Ispanijos
dietologai paskelbė, kad 1–2 dienų
slyvų dieta išvalo organizmą ir pade-
da atsikratyti nuo 2–4 svarų. 

Šviežios slyvos iš organizmo šali-
na vandens perteklių, todėl jas pata-
riama valgyti apkūniems žmonėms,
kurių organizme susilaiko skysčiai.

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

Slyvų kauliukuose yra medžia-
gų, kurios veikiamos organizmo fer-
mentų, išskiria nuodingą ciano van-
denilio rūgštį. Dėl to prieš vaišindami
slyvomis vaikus būtinai pašalinkite
kauliukus.

Maistingas skanėstas

Dabar pasaulyje žinoma daugiau
kaip 2 tūkst. slyvų rūšių. Iš esmės
visos jos vienodai naudingos, todėl jas
galima rinktis pagal savo skonį. Su

slyvomis galima gaminti įvairius de-
sertus, kepti puikius pyragus, apke-
pus, dėti į mėsos patiekalus ir pan.

Slyvos – vieni tinkamiausių vai-
sių konservuoti. Jos skanios mari-
nuotos, džiovintos ar šaldytos. Iš sly-
vų verdamos uogienės, tyrės, džemai,
kompotai. Jas puikiai tinka maišyti ir
su kitomis sodo bei miško gėrybėmis.
Nepaprastai skanūs ir galintys pa-
įvairinti mūsų stalą yra slyvų pada-
žai. Jie gali būti ir saldūs, ir aštrūs su
įvairiomis prieskoninėmis daržovė-
mis.

Labai vertinamos džiovintos sly-
vos. Beje, jų kaloringumas net 4–6
kartus didesnis nei šviežių vaisių, to-
dėl jų turėtų vengti nutukę žmonės.
Džiovinti labiausiai tinkamos didelės,
mėsingos, tankaus minkštimo, ska-
nios ir turinčios tvirtą luobelę bei
lengvai atsiskiriantį kauliuką slyvos. 

Slyvas galima ir šaldyti. Pato-
giausia tai daryti prieš šaldant išė-
mus slyvos kauliuką, nes jis sušaldy-
tas apkarsta ir gadina slyvų skonį.
Slyvas galima užšaldyti be cukraus
arba užpiltas cukraus sirupu.

Natūraliai šaldytos slyvos gali
būti naudojamos salotoms, vaisi-
niams plovams gaminti, jų galima
dėti į mėsos patiekalus. Šaldytų slyvų
laikymo trukmė neturėtų būti ilges-
nė kaip 12 mėnesių, nes laikant
ilgiau labai sumažėja vertingųjų me-
džiagų.

Slyvų padažas

Avieną, kiaulieną, paukštieną,
kaip ir kiekvieną kitą maistą galima
gardinti ir kvepinti padažais. Jų su-
galvojama daugybė: karštų, šaltų,
saldžiarūgščių ir labai rūgščių, sūrių,
salsvų, švelnių, aitrokų ir labai ,,kan-
džių”. Daugelis ruošiami iš kokio
nors nuoviro ar sultinio, nors nebūti-
nai. Kai kurių padažų pagrindas yra
sviestas, grietinė, kiaušiniai ir kiti
greitai gendantys priedai. Tokių pa-
dažų ilgai laikyti negalima – privalu
juos tučtuojau suvartoti arba užšal-
dyti.

Slyvų padažą patogiausia ruošti
iš džiovintų slyvų be kauliukų.

Reikės:
vieno puoduko džiovintų slyvų

arba slyvų uogienės,
2 šaukštų pomidorų padažo,
vienos citrinos sulčių,
vieno šaukšto medaus arba pus-

antro šaukšto cukraus,
pusės šaukštelio cayenne maltų

pipirų,
pusės šaukštelio cinamono,
pusės šaukštelio garstyčių mil-

telių. 
Viską sudėkite į plaktuvą ir su-

plakite į tyrelę. Toks padažas bus sal-
džiarūgštis ir karštas. Norint gauti
švelnesnį – nedėkite pipirų. Skonį
kiekvienas pagal save nusitaiso. Toks
aštrokas padažas tinka prie avienos,
ant grotelių keptos vištienos, dešre-
lių.

Paprastai nuo padažų priklauso
gero virėjo vardas, nes padažai su-
teikia ypatingą skonį bet kokiam pa-
tiekalui. Jie suteikia maistui spalvą,
drėgmę ir skonį, taip pat ir pasigė-
rėjimą akiai.

Naudotasi ,,Sveikata”

Savininkai parduoda 9 kamb. 1 1/2
aukšto mūrinį namą. 46 pėdų kie-
mas, 3 automob. garažas, 4 mieg. 2
virtuvės, 2 1/2 vonios, įrengtas rūsys,
labai švarus. Šalia I-55, Oranžinė lini-
ja ir Archer. Tel. 708-422-6679

PARDUODA



DRAUGAS, 2009 m. spalio 15 d., ketvirtadienis                     9

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
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus
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Sunerimau dėl kitko: šis variklis
sunaudoja labai daug benzino. Tai su-
prantama. Juk ši valtis nebuvo skirta
ir pritaikyta ilgoms ,,ekskursijoms”
po Baltijos jūrą, o tik trumpam ir grei-
tam desanto išlaipinimui iš didelių
karo laivų, kurie dėl savo gramzdos,
negali priplaukti arti kranto – prisi-
miniau dar krante besiruošiant iš vo-
kiečių karininkų išgirstus paaiški-
nimus. Supylus degalus, variklis vėl
užbirbė normaliai ir tęsėme kelionę.
O jūra vis smarkiau šėlo ir bangos jau
siekė 4–5 metrus aukščio. Nors aš va-
riklio ,,uodegą” ir stengiausi visą
laiką laikyti nugramzdintą vandeny-
je, bet kai valtis patekdavo ant ban-
gos keteros, variklis,  t. y. ,,uodega” ir
pats sraigtas atsidurdavo ore, tokiu
būdu dirbdavo be jokios naudos.

Tad man tekdavo, grumiantis su
bangom, stengtis kaip nors išlaikyti
,,uodegą” pastoviai panardintą. Tai
dar ir tokiems atvejams aš, kaip ,,vai-
rininkas”, visai neturėjau įgūdžių.

Dangus visai aptemo ir pradėjo
lyti. Įgula nuo suolų sugulė ant val-
ties dugno ir apsiklojo kareiviškais
lietpalčiais, kuriuos turėjo vokietu-
kai. Man teko tenkintis tuo, ką turė-
jau – kareiviška miline-paltu. Vai-
ruoti pasidarė sunku dar ir dėl to,
kad mūsų turimas kompasas, anks-
čiau rodęs teisingai, pradėjo kvailioti.
Jo rodyklė sukinėjosi į visas puses.
Lietus savo padarė: per suskilusį
stiklą vanduo užliejo visą kompaso
mechanizmą ir jis nustojo veikęs.
Apie tai pasakiau ,,kapitonui” Dūdai,
kuris pasiėmė kompasą prie savęs, po
lietpalčiu, kad galėtų išpilti iš jo van-
denį ir apsaugoti nuo drėgmės.

Audra įsismarkavo iki tiek, jog
bangos jau siekė maždaug 7–10 met-
rų. Atsirado realus pavojus apsivožti.
Aš jau buvau sumažinęs greitį ir tik
iš lėto stūmiausi į priekį, tik prieš
bangas laviruodamas. Jau galvojau,
kad eigos pagreitinimui vietoje be-
veik beveiksmio variklio reikėtų pa-
naudoti 4 didelius jūreiviškus irklus,
kurie buvo mūsų valtyje. Bet mano
mintis nutraukė lūžtančios bangos,
kurios pradėjo užlieti laivo vidų ir ten
gulinčius vyrus. Įgula greit atsidūrė
vandenyje. Tad visi staigiai pašoko
nuo dugno ir vienintelėm turimom
priemonėm – kariškais katiliukais
pradėjo semti vandenį. Aš visą tą
laiką sėdėjau prie vairo ir stebėjau
jūros šėlsmą. Jau nemąsčiau nei apie
laisvę ir prieglobstį Švedijoje, nei apie
rusų naikintuvus, o galvojau tik apie
tai, kaip greičiau pasiekti bet kokį
krantą, ir jei žūti – tai tik sausumoje.
Vyrai, nenustodami semti vandenį,
kurio jūra mums negailėjo, tik dabar
atkreipė į mane savo žvilgsnius. Jie
pamatė mane visą sustirusį ir pa-
mėlusį...

Vienas iš įgulos narių (dabar jau
nepamenu kuris) pasiūlė pririšti ben-
zino bakelius (aišku tuščius) prie
irklų galų, o šiuos, nuleidus į van-
denį, užmauti ant vyrių. Tokiu būdu
šie plūdurai sulaikys mūsų valtį nuo
apvirtimo. Variklį (aišku išjungus)
naudoti tik vairavimui. Visiems pri-
tarus, šis sumanymas tuoj pat buvo
įgyvendintas. Vieną tuščią baką jau
turėjome. Tad reikėjo dar trijų. Du
išpylėme jūron, o trečią jau buvo gali-
ma supilti į variklio baką. Dabar mes
jau visi troškome tik vieno – kad kuo
greičiau nurimtų audra. Bet ji vis

daugiau ir grėsmingiau šėlo. Su pri-
rištais prie irklų ir prie valties šonų
bakeliais mes jautėmės žymiai sau-
giau, tačiau mus jau stūmė ne varik-
lis, bet jūra. Tad, tokiu būdu greitai
pasiekti krantą vilties buvo maža. O
jūra mus nešiojo tai tolyn į šiaurės
rytus, tai pasisukus vėjui, vėl į va-
karų pusę.

Kai valtis pakildavo ant bangos
keteros ir staiga leisdavosi žemyn,
atrodydavo, kad tuoj tuoj susiglaus
tas siauras bangų tarpeklis ir užbaigs
mūsų varginančią kelionę... Man,
kaip niekad neplaukusiam jūroje, tai
atrodė itin baisu. Aš apie tokią audrą
buvau tik girdėjęs iš savo žuvusio bro-
lio Jurgio, kuriam tuokart pasisekė.

Kartu su neapsakoma baime žūti
tarp bangų man atėjo mintis, jog vis
vien šiek tiek pagelbės variklis, nors
ir iš lėto, bet vis vien galėtume, prie-
šinantis jūros užgaidoms, plaukti no-
rima kryptimi. Tad įjungiau variklį ir,
dabar jau turėdamas daugiau patir-
ties bei šiek tiek pailsėjęs (semti van-
dens man neleido draugai, leisdami
ilsėtis) tęsiau savo – vairininko pa-
reigas. Lėtai judėjome dar ir todėl,
kad su irklais buvo nuleisti mūsų
,,plūdurai”. Taip iškentėme naktį ir
visą kitą dieną.

Artėjo kitas gegužės 11-tosios
vakaras, bet audra vis nerimo. Vėjo
kryptis kelis kartus kaitaliojosi. Da-
bar vėjas stūmė mus į vakarus, o aš
vairavau šiaurės kryptimi, tikėdama-
sis pasiekti Gotlando krantą. Pasta-
roji tikimybė rodėsi vis beviltiškesnė.
Juk, jei būtų buvęs geras oras, mes,
pagal visus įgulos apskaičiavimus,
jau seniai turėtume būti išsvajotoje
,,laisvės saloje”. Deja, to nesulaukė-
me iki vakaro. Vakare, saulei retkar-
čiais išnyrant iš debesų, horizonte,
toli į šiaurę, pamatėme slenkant juo-
dų dūmų ruoželį, kuris greitai išsi-
sklaidydavo. Visi nutarė, kad tai lai-
vas (gal net švedų!) ir reikia sukti ta
kryptimi. Aš pasukau, bet bangos ir
plūdurai neleido varikliui pasiekti
tokio greičio, kurio mes norėtume.
Plaukėme link spėjamo laivo, bet per
lėtai, kad galėtume jį pasivyti. Po
kokio pusvalandžio vyties ir tas vil-
ties dūmelis kažkur pranyko, ištirpo.
Taip ir neteko sužinoti, koks ten lai-
vas buvo. O gal visai ir ne laivas, o
koks tamsesnis debesėlis, pasiklydęs
audroje, kaip ir mes.

Pradėjo temti, bet tuo pačiu me-
tu ir vėjas aprimo. Nebuvo švilpian-
čių gūsių, bet bangos jau buvo tokio
aukščio, apie kurias tik nuotykių ro-
manuose tekdavo skaityti. Tad nu-
jausdamas, kad ir artėjančią naktį
teks praleisti šioje valtyje, nutariau
pavakarieniauti. Laikinai patikėjęs
vairą Arbačiauskui, ruošiau vakarie-
nę: atidariau konservų dėžutę bei
atriekiau penkias riekes duonos, ir,
uždėdamas ant kiekvienos po šaukštą
konservų, išdalinau likimo drau-
gams. Kiekvienas, pasiėmęs savo dalį
kaip Šv. Komuniją, persižegnojo ir iš
lėto valgė. Vokietukai, kurie anksčiau
buvo labai nepatiklūs, nenorėdami
patikėti mums savo maisto, dabar
šypsodamiesi valgė ir gyrė ,,mūsų
tvarką”. Ištraukiau vieną gertuvę
kavos ir padaviau, perspėdamas, kad
visi gertų taupydami, tik po kelis
gurkšnius, nes nežinia, kiek dar laiko
tęsis mūsų vargana kelionė. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl.
,,Vaivoros” ansamblyje grojama

koncertinėmis kanklėmis, sukons-
truotomis XX a. šeštame dešimtmety-
je. Grojama pirštais ir brauktuku.
Tradicinės birbynės buvo piemenų
instrumentas. Ansamblyje grojama
patobulintomis birbynėmis, sukon-
struotomis taip pat XX a. šeštojo de-
šimtmečio pradžioje. Birbynės tem-
bras primena klarnetą ar obojų.

Solistė Irena Milkevičiūtė daina-
vimo studijas baigė Lietuvos muzikos
akademijoje ir nuo 1976 metų dai-
nuoja  Lietuvos  nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre. Tarptautinį pri-
pažinimą pelniusi dainininkė dainavo
daugelyje žymių pasaulio teatrų bei
koncertų salėse.  Koncerte ji žavingai
atliko B. Budriūno, J. Tallat-Kelpšos,
V. Jakubėno, A. Kačanausko, B. Dva-
riono, G. Verdi, G. Puccini, V. Bellini,

V. Chiara dainas ir operų arijas su
nuostabiu kanklių ir birbynių akom-
panimentu. Solo ir kartu su kanklė-
mis įspūdingai grojo birbynių pūtėjai
Algirdas Jedemskij ir Eugenijus Čip-
lys.

Koncerto pabaigoje menininkai
buvo apdovanoti gėlėmis. Publikai at-
sistojus plojant  ir nenorint muzikan-
tų ir solistės išleisti nuo scenos, buvo
pakartotas vienas kūrinys. 

Po koncerto mažojoje klubo salė-
je buvo surengtas pabendravimas su
,,Vaivoros” ansamblio menininkais –
vakarienė, kurioje dalyvavo apie 80
svečių.

Džiaugiamės  turėję progą išgirs-
ti  šį ansamblį. Lauksime  jo sugrįž-
tant ir koncertuojant plačiajai St. Pe-
tersburg miesto visuomenei.

Albinas Karnius

ST. PETERSBURG, FL

,,Vaivoros” ir I. Milkevičiūtės koncertas
viename iš Florida lietuviškų telkinių

Atkelta iš 5 psl.
Drovu prisipažinti dėl savo nai-

vumo. Ilgą laiką „naujoje žemėje” ne-
žmoniškai ilgėjausi lietuviškų beržų
ir net sapne jie nuolat mane persekio-
jo. Illinois valstijoje neteko jų matyti
ir nutariau, jog jie šiame krašte neau-
ga. O va, dabar gyvenant Wisconsin
valstijoje, čia aibės jų, net ištisos
alėjos. O dukra, pasodinusi prieš
daug metų savo namo priešaky, jos
žo dži ais, keturių pagalių medelį,
dabar džiau giasi vešliu gražuoliu –
keturių kamienų beržu!

Labai patiko Dalios straipsnyje
panaudotas naujas žodis „dukteri-
nė”, ką Lietuvoje dabar vadina „fi-
lialu”. Vaje, kaip džiugu! Bendraujant
su naujaisiais ateiviais teko nemažai
naujų, gražių, tikrų lietuviškų žodžių
išmokti: „pavėsinė” (Lietuvoje anais
laikais sakydavome „oltanka”); „paš-
maikštauti” (tėvynėje niekad negir-
dėtas žodis) – vartojome „pašpo-
sauti”, bet tai ne visai 100-nuošimti-

niai tas pats; „alyvuogė” (neturėdami
savo žemėje pačių uogų, nepasigedo-
me jų pavadinimo) ir dar daugiau.

Nors gerbiama daktarė nėra me-
dicinos ar psichologijos daktarė, ta-
čiau jos vedamajame jaučiasi psicho-
loginio įsijautimo gyslelė. Todėl lyg
muzika suskambėjo Dalios: „Gal taip
turėtų jaustis kiekvienas ilgesniam
ar trumpesniam laikui tėvynę pa-
liekantis žmogus – prieš palikdamas
kraštą surasti ką nors kitą  savo vie-
ton?” Geniali mintis!

Na, ir čia pat aidu atsiliepė realy-
bė! Daliai skrendant atgal, Vilniaus
oro uoste sutikta mums visiems gerai
žinoma dailininkė Vida Krištolaitytė,
besišnekučiuodama su vedamojo
autore išsitarė, „jog galbūt reikėtų
imti ir pagaliau jau sugrįžti į Lietuvą
su visam. Užtenka tik kalbėti apie
tai.” Teišgirsta jos auksinius žodžius
Visagalis ir tepavirsta jie tikrove!

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

KOKS NUOSTABUS VEDAMASIS!

www.draugas.org
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Olimpiniai siekimai, nepasisekimai ir kiti nutikimai
PETRAS PETRUTIS

Sydney, Muenchen, Roma, Mexi-
co City, Beijing. Tai miestai, kuriuose
an ksčiau buvo surengtos vasaros
olim pinės žaidynės. Prieš kelerius
me tus Londonui buvo patikėta 2012
me tais surengti olimpines žaidynes.

Neseniai (ypatingai Čikagoje)
nu aidėjo Tarptautinio olimpinio ko -
miteto sprendimas 2016 metais žai -
dy nes rengti Rio de Janeiro mieste,
Bra zilijoje. Daugelis amerikiečių,
ypač čikagiečių, tebėra nepatenkinti
ir reiškia skirtingas nuomones. Dau-
ge lis tebemano, kad Čikagos miestas
yra tinkamiausias rengti 2016 metų
olim pines žaidynes. Deja, taip ma-
nan tiems teko apsirikti. Šiuo kartu
dau guma Tarptautinio olimpinio ko-
mi teto narių nepakluso čikagiečių už -
si mojimui.

Kodėl taip atsitiko? Toks klausi-
mas susilaukė daugybės įvairių atsa -
ky mų. Atsakymų gausybėje ne pas-
ku tinę vietą užima ir politiniai moty-
vai. Nors seniai teigiama, kad spor-
ta vimas ir politikavimas buvo, yra ir
bus nesuderinamos svarbos. Pasiro-
do, kad šį kartą būta ir kitų Čikagos
miesto kandidatūrai nepalankių prie-
žas čių.

Teigiama, kad Čikagos miestas,
be siruošiant galimybei 2016 m. su-
ren gti vasaros olimpines žaidynes, iš -
leido daugiau nei 75 milijonus dole -
rių. Nežinia, kokias pinigines išlaidas

pa tyrė Rio de Janeiro, Madrid, To -
kyo. Tiesa, reikėtų lyg ir pasidžiaugti,
kad Čikagoje susidariusių išlaidų pa -
den gimui nebuvo panaudotas miesto
biu džetinis kapitalas.

Čikagos miesto meras Richard
Da ley, siekdamas teisės rengti olim-
pines žaidynes, tikėjosi apvainikuoti
savo ilgametį veikimą. Kurgi ne? Ta-
čiau olimpinės žaidynės – tai ne Či-
ka  gos miesto sporto komandų run g-
ty nės ir rungtyniavimo pasekmės.
Me ras Daley iš Kopenhagos sugrįžęs į
Či kagą, kaip jau yra įprasta, susilaikė
nuo piktžodžiavimo ir puikiausiai
api būdino Čikagos miesto padėtį, tei -
giamai įvertino ateities galimybes.

Ak, nereikėtų pamiršti New
York, Los Angeles, San Francisco ir

ki tų JAV miestų siekio tapti olim -
pinių žaidynių rengėjais. Čia minimų
miestų kandidatūros atkrito, o Čika-
gos miesto norai baigėsi tuščiomis pa -
s tangomis. Čikagiečiams belieka
guos tis prancūzo, olimpinių žaidynių
at gaivintojo barono Pierre de Cou -
bertin išsakytais žodžiais, jog sporti-
nia me gyvenime svarbiausia yra da -
ly vavimas, o ne laimėjimas. Šiuo at -
ve ju gal ne pro šalį būtų ir lietuvių
liau dies išmintis: nesidžiauk radęs ir
neverk pametęs.

* * *
Kol kas nėra tiksliau žinoma Lie -

tuvos sportininkų bei sporto darbuo-
tojų nuomonė. Atrodo, kad didesnis
skai čius mūsiškių rodė pritarimą Či -
ka gos miesto kandidatūrai. Čikagoje
ir apylinkėse gyvena daugybė lietu-
vių ir lietuvių kilmės amerikiečių.
Daž nas čionai turi giminaičių, drau -
gų ir pažįstamų.

Teko nugirsti, jog kai kurie čika-
giečiai puoselėjo mintį imtis organi-
zacinių pastangų tinkamai pasiruošti
Lietuvos sportininkų sutikimui, pri-
ėmimui ir pagerbimui. Čikagos lietu-
viai svajojo pakartoti ankstyvesnį
Sydney lietuvių užsimojimą suteikti
sve čiams galimą paramą. Tikriausiai
2012 m. panašiai pasielgs London
miesto lietuviai. 

Vargu ar panašiai galėtų atsitikti
Rio de Janeiro mieste. Šiame Bra zi li -
jos didmiestyje gyvena nedaug lietu-

vių. Jame nėra lietuvių maldos na -
mų. Nėra jokių didesniam lietuvių
su  sibūrimui vietų, Rio de Janeiro
mies te stokojama ir lietuvių vi suo me -
ni nio veikimo. Galima sakyti, kad
nuo Rio gerokai nutolęs Sao Paulo
mies tas yra lietuvių veikimo pagrin -
di nė vieta. Kažin ar tarp Sao Paulo
lie tuvių atsirastų pakankamas skai -
čius sporto aistruolių vykti į Rio ste -
bė ti sporto varžybų ir kartu pasi rū -
pin ti atvykusiais sveteliais.

Šiaip Brazilijoje netrūksta spor-
ti nio veikimo. Kartais čia pasitaiko ir
iš ribų išeinančio entuziazmo. Kal-
ba ma, kad prieš daugelį metų Brazi-
lijai užėmus pasaulio futbolo pirme -
ny bėse pirmąją vietą, vienas brazilas,
apimtas neapsakomo džiaugsmo,
nesusivaldė ir čiupęs šaunamąjį gink-
lą nusišovė. Žinoma, tokio žmogaus
ne galima priskirti sporto aistruo-
liams. Regis, kad jį ir į jį panašius
žmo nes reiktų laikyti visiškai sune-
galavusiais sirgaliais.

Kad ir kaip ten buvo, negalima
spor to sirgaliams primesti visų nedo-
rybių. Štai  Antanas Laukaitis, buvęs
aktyvus sportininkas, o dabar pavyz-
dingas sporto darbuotojas, sugrįžęs iš
viešnagės Lietuvoje, Australijos lietu-
vių savaitraštyje „Mūsų pastogė” ra-
šo: „Gyvenime mačiau įvairių olimpi-
nių valstybinių ir pasaulinio lygio
run gtynių įvairiose pasaulio šalyse,
tačiau tokių rungtynių, tokio žiūrovų
rėmimo dar iki šiol niekur nema-
čiau.” Antanas Laukaitis, nenuil-
stantis sporto darbuotojas, turėjo lai -
mės būti Vilniuje ir stebėti Lietuvos –
Ispanijos krepšinio rinktinių rungty -
nes. Šios rungtynės baigėsi Lietuvos
per gale. Tenka pasakyti, kad lietuvių
lai mėjimas buvo iš dalies pasiektas
sir galių entuziazmo dėka. Yra ma -
nan čių, kad sporto sirgaliai yra rei ka -
lin gas ir naudingas elementas. Deja,
dėl suprantamų priežasčių, vargu ar
Lie tuvos sportininkai turėtų gali my -
bes Rio mieste susilaukti lietuvių
spor to sirgalių talkos. O galgi?

P. S.  Naudotasi vietine žinias klai  -
da, asmenine patirtimi ir kt.

Toks buvo Čikagos pasiūlyto olimpinio stadiono modelis.
Chicago2016.org nuotr.

Rio de Janeiro gyventojai džiaugėsi, kad pirmą kartą vasaros olimpinės žai-
dynės bus surengtos Pietų Amerikoje, Brazilijoje.                                         

Atsiûsta paminèti

2009 metais pasirodė antrasis
Leono Peleckio-Kaktavičiaus memu -
a rinės eseistikos knygos ,,Namuose
ant Pasadnos ulyčios” leidimas. Kny -
gą išleido Šiaulių ,,Aušros” muziejus,
leidybą parėmė Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija. 

Knygoje pristatoma  pirmosios
profe sionalios lietuvių aktorės Sta -
nis lavos Jakševičiūtės-Venclaus kie -
nės ir teisininko, kultūros veikėjo Ka -

zi miero Venclauskio bei jų šeimos is -
to rija. Pirmasis knygos leidimas pa si -
rodė 1991 metais. 

Per pastaruosius 20 metų knygos
autorius Leonas Pe leckis-Kaktavičius
to liau rinko naujus faktus, dokumen-
tus, asmeninius laiškus, atsimini -
mus, Stanislavos ir Kazimiero augin -
ti nių prisiminimus, susijusius su
Ven c lauskių šeima. Todėl 2009 m.
kny   gos leidimas turi paantraštę –
,,dar po dvidešimties metų”. 

Stanislavos Jakševičiūtės gyveni-
mas susijęs ir su Jungtinėmis Ame ri -
kos Valstijomis. Į Vakarus Stanislava
pasitraukė bėgdama nuo artėjančio
fronto. Paskutiniuosius savo gyveni-
mo metus ji, kartu su dukra, praleido
Waterbury miestelyje, Connecticut
valstijoje. Į Vakarus pasitraukė ir
nemažai šios šeimos augintinių
šeimų. 

Kaip teigiama knygos anotacijo-
je, antrasis knygos leidimas sutampa
su dviem reikšmingomis datomis:
Sta nislavos 135 m. gimimo ir 50 m.
mir ties metinėmis. Daugiau apie
knygą ir jos sutiktuves Šiauliuose
skai tytojai gali paskaityti rugsėjo 26
d. ,,Draugo” priede ,,Kultūra”. 
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Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”!    
,,DRAUGÅ” atminkime savo testamente.

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Prieš dvidešimt metų tik susikū-
rusi Sąjūdžio rėmimo Vabalninko
grupė perlaidojo pokario metais nu-
žudytų žmonių palaikus, kurie buvo
brutaliai išmesti į sąvartyną.

Tik susikūrusi Sąjūdžio rėmimo
Vabalninko grupė ėmė rūpintis iš
Vabalninko sąvartyno teritorijos į
kapines perkelti apie 200 ten užkastų
rezistentų. Buvo kreiptasi į Vabalnin-
ko ir Biržų valdžios įstaigas, sudaryta
perlaidojimo komisija, kuri kalbėjosi
su rezistentų artimaisiais, rinko
lėšas, aptarė perlaidojimo darbus.

Panevėžyje buvo padaryta 10
karstų, jie iškloti polietilenine plėvele
ir dezinfekuoti. Sanitarijos, higienos
reikalais rūpinosi gydytoja Nijolė
Matulienė. Darbai pradėti 1989 metų
rugsėjo viduryje. Tris dienas plušėjo
po 20–30 žmonių. Iš viso buvo surink-
ti  95 žmonių palaikai. Juos sudėjo į 9
karstus ir laikė bažnyčioje. Dešimtąjį
karstą skyrė Jonui Muraliui, kurio
palaikus giminės išsivežė ir palaidojo
Salamiesčio kapinėse.

Pokario metais nužudytų žmonių
palaikai Vabalninke buvo perlaidoti
1989 metų spalio 14 d. Sąvartyno vie-
toje pasodinta apie 350 ąžuolų gi-
raitė, pašventintas paminklinis ak-
muo. Ant jo iškalti žodžiai: „Žmogau,
sustok ir susimąstyk. Čia žuvo žmo-
nės, kurie Tėvynę mylėjo labiau už
gyvenimą.” Prie paminklo įvyko mi-

tingas, jame kalbėjo žuvusiųjų gimi-
nės, Sąjūdžio Vabalninko grupės at-
stovai.

Vabalninko bažnyčioje buvo
laikomos šv. Mišios už mirusius. Po jų
procesija pasuko link kapinių, kur ir
buvo palaidoti 9 karstai. Prie kapo
kalbėjo Sąjūdžio rajono tarybos atsa-
kingas sekretorius Vytautas Linke-
vičius, vabalninkiečiai, žuvusiųjų
giminės.

Tada buvo paskelbta, kad jau
žinomos 77 žuvusiųjų pavardės, tarp
jų 50 – iki 30 metų, 15 – virš 30, kitų
– nežinomas. 1945 m. žuvo net 36
žmonės, besislapstę namuose nuo
šaukimo į Raudonąją Armiją.

1990 m. vasario 16 d. prie rezis-
tentų kapo iškilo paminklinis kryžius
su užrašu:

Neliūdėkite, mes žuvome už
Tėvynę

Nenusilenkdami jos priešui
amžinam.

Kūnu pavirtome žeme, dvasia
gyva

Nenugalėta. Mes prisikelsime.
Broliai ir seserys, pasimelskite.
1945–1952. Žuvę partizanai 95.

Į kapo duobę atgulė 9 karstai su
95 palaikais.

Antanas Seibutis
Balsas.lt

* Prižiūrėsiu įvairaus amžiaus vai-
kus savo namuose Tinley Park ra-
jone. Tel. 708-307-8632.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų
kalba, nevairuoja, patirtis, rekomen-
dacijos. Tel. 773-954-5223.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo arba ofisų
valymo darbo. Tel. 708-691-6996.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patir-
tis. Gali išleisti atostogų arba pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Tel.

773-344-8829.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, vairuojanti, ieško senelių
priežiūros darbo pirmadienį, antra-
dienį ar naktinio pietiniuose rajo-
nuose. Valymo darbų nesiūlyti. Tel.
773-387-7232.

* Vyras, labai skaniai gaminantis
maistą, ieško senelių priežiūros
darbo savaitgaliais. Tel. 773-387-
7232.

* Moteris, gyvenanti šalia Napervil-
le, gali pakeisti savaitgaliais. Patirtis,
vairuoja. Tel. 224-766-9067 arba 630-
759-0510.

Pokario metais žuvusių rezistentų
palaikai perlaidoti prieš 20 metų

Atkelta iš 3 psl. pereina nuo šauk-
tinių kariuomenės prie profesinės
karinės tarnybos. Didelė dalis ribotų
Lietuvos išteklių, kurie galėtų būti
panaudoti šalies karinių pajėgų vys-
tymui, švaistomi saugumo užtikri-
nimui Afganistano Goro provincijoje.
Verta pastebėti, kad pastaruoju metu
užsienio viešojoje informacinėje erd-
vėje vis dažniau kalbama apie tikė-
tiną Vakarų (NATO) misijos Afganis-
tane nesėkmę. Tokia šios misijos
baigtis reikštų, kad Lietuva šimtus
milijonų litų iš tiesų paleido vėjais.

Lietuva ir naujosios 
„mažosios antantės” kūrimas

Sumanymas dėl naujosios „ma-
žosios antantės” kūrimo atrodo labai
gražus, tačiau jo įgyvendinimas –

sunkiai įveikiamas iššūkis. Derėtų
prisiminti, kad panašią mintį jau
mėginta įgyvendinti prieš Antrąjį
pasaulinį karą, tačiau norimo rezul-
tato tuomet nebuvo. Problema ta,
kad VRE valstybės (ar net Baltijos
valstybės atskirai) pernelyg daug
dėmesio ir energijos skiria vidiniams
nesutarimams, šių valstybių politi-
niai vadovai su savais projektais ne-
retai varžosi tarpusavyje. To pasek-
mė – nesugebėjimas strategiškai pla-
nuoti regioniniame lygmenyje. Senos
nuoskaudos ir naujos ambicijos, ku-
riomis neretai manipuliuoja Rusija,
dažniausiai labai lengvai sugriauna
visus VRE erdvėje kuriamas gynybi-
nes sąjungas. Todėl naujosios „ma-
žosios antantės” kūrimui reikėtų itin
stiprios politinės valios.

Delfi.lt

JAV NERŪPI LIETUVOS SAUGUMAS. 
AR RŪPI JIS PATIEMS LIETUVIAMS?

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
spalio 13 d. 9:15 val. ryto iškeliavo į amžinybę

A † A
VYTAUTAS KASNIŪNAS, Sr.

Gimė 1914 m. balandžio 10 d. Joniškyje, Lietuvoje.
Gyveno  Beverly Shores, IN.
Nuliūdę liko: žmona Ieva Ašmantaitė-Kasniūnienė; sūnus Vy-

tautas Jr. su žmona Julyte Pleiryte ir anūkai  Vytas III su žmona
Tracy ir Nina; sūnus Marius su žmona Rasa Narutyte ir anūkai
Julius, Algis ir Vija.

Baigė Mokslo Akademiją, žurnalistiką Vilniaus universitete,
skautininkas, plačiai reiškėsi vietos lietuvių  visuomeninėje veikloje.

A. a. Vytautas bus pašarvotas penktadienį, spalio 16 d. nuo 3 v.
p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 17 d. 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal.
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.  Vytautas bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių, prašom aukoti šv. Mišioms arba Jėzuitų gimnazi-
joms Kaune ir Vilniuje.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

A † A
Agr. JONAS ČINGA

Mirė 2009 spalio 8 d., sulaukęs 94 metų amžiaus.
Gimė Meškalaukio kaime, Joniškėlio valsčiuje. Lankė Meš-

kalaukio, Joniškėlio mokyklas, Linkuvos gimnaziją,  Dotnuvos
žemės ūkio akademiją ir karo mokyklą.

Paliko žmoną Aldoną; dukras Liną Daukienę, anūkus
Marita,  David ir Darren ir jų šeimas; dukrą Daivą, jos vyrą
Vytenį, anūkus Gintarą, Audrą, Arūną ir jų šeimas. Taip pat
paliko septynis proanūkius ir gimines Lietuvoje.

Jonas vis rūpinosi Tėvyne, dirbo įvairiose organizacijose,
įkūrė Ateitininkų ir Vilniaus Krašto Fondus Aldonos ir Jono Čin-
gos vardu, rėmė ateitininkų stovyklas ir jaunimą.

Šv. Mišios aukojamos spalio 17 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje,
Los  Angeles, Kalifornijoje. Po to žemiški palaikai bus pervežti į
Lietuvą ir velionis bus palaidotas Meškalaukio kapinėse.

Prašome pasimelsti už a. a. Joną.
Nuliūdę artimieji

Buvusiam ilgamečiam Lietuvių  Fondo nariui
A † A

VYTAUTUI KASNIŪNUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą jo sūnui, Lietuvių Fondo valdybos pirmi-
ninkui MARIUI KASNIŪNUI bei visiems kitiems
šeimos nariams ir artimiesiems. Pasigesime darbštaus
ir atsidavusio lietuvybei asmens. Netekties valandą
liūdime ir gedime kartu. Telydi Jus paguoda ir dvasios
stiprybė.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

,,Draugo” knygynèlyje

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

Jau pasirodė naujas ,,Lithuanian
Heritage” rugsėjo/spalio numeris.
Kaip redaktoriaus žodyje teigia Val
Ra monis, ,,Lithuanian Heritage” di -
džiuojasi, kad šiuo numeriu švenčia-
mas ir 15 metų jubiliejus. Pirmasis
,,Lithuanian Heritage” numeris švie -
są išvydo 1994 metų rugsėjo mėnesį.
Per visus šiuos penkiolika metų žur-
nalas išaugo, išgražėjo. Šiandien jis
skaitomas 50-yje Jungtinių Amerikos
Valstijų, Kanadoje, Europoje, Aus tra -
lijoje, Centrinėje Amerikoje ir kitur. 

Šio jubiliejinio ,,Lithuanian He -
ritage” numerio rubrikoje ,,Lithu -
anians around the World” skaitytojai
ras paminėtą ir ,,Draugą”, šiemet
švenčiantį 100 metų jubiliejų. Rai -
mun das Marius Lapas  pasakoja apie
Amerikos lietuvių sporto dievuką
Praną Lubiną ir pateikia pokalbį su
jo dukra Joan Urata. Pranas Lubinas
čia pristatomas ne tik kaip ,,Lietuvos
krep šinio tėvas”, bet ir kaip žmogus,
ilgai dirbęs Hollywood kino pramonė-
je. Algis Rukšėnas pristato kuni gaik -
ščio Armand De Caulaincourt, Na -
poleono generolo, memuarus ir kuo
jie galėtų sudominti lietuvį skai -
tytoją. Itin daug dėmesio šiame nu -
meryje skirta Kėdainiams ir jį su pan -
tiems miesteliams. Redaktorius Val
Ra monis pateikia savo vasaros įs -

pūdžius iš apsilankymo Lietuvos
,,širdyje”. James M. Boubonis aptaria
ne seniai DVD laikmenoje pa si rodžiu-
sį filmą ,,The Soviet Story”, o Dana
Siliūnienė šeimininkėms siūlo pasi-
džiaugti rudeniu ir pasigaminti tra-
dicinių lietuviškų patiekalų iš obuolių.

Žurnalo kaina  — 4.95 dol. Jį ga -
li ma įsigyti paštu, pri dedant 10,25
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kai na – 3 dol. Prieš
per kant pra šome paskambinti admi -
nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė A.T.

LR Generaliniame konsulate Čikagoje spalio 29 d. įvyko susitikimas su  Lie-
tuvos drabužių kūrėja Ramune Piekautaite. Nuotraukoje iš k.: LR generali nė
konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, drabužių kūrėja Ramunė Piekautaitė ir
,,IBInternational” prezidentė Ingrida  Bublienė, kuri supažindino viešnią su
Čikagoje esančiomis krautuvėlėmis (boutiques) ir pirkėjais.

Agnės Vertelkaitės nuotr.

Švietimo premija 2009!
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją” švietėjui, kuris

ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame
lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių lituanis-
tinių mokyklų mokytojų, pasižymėjusių lietuviško švietimo srityje, leidžiant ir
redaguojant vadovėlius bei knygas, tobulinant programas, gaires, ilgus metus
dirbusių ar tebedirbančių mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. paštu: Lithuanian Educatio-
nal Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu: donav-
ickas95@hotmail.com, pažymint, kad siūlomas kandidatas švietimo premijai.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
yra Daiva Navickienė. 

Švietimo premija 2008 m. buvo įteikta Reginai Kučienei.  Premiją anks-
čiau yra gavę: Danutė Bindokienė, Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas
Kavaliūnas, Julius Šarka, Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė. Švietimo
premijos mecenatas šiais metais yra JAV LB Švietimo taryba.

JAV Švietimo tarybos info

��Čikagos arkiv. kard. Frances
George, OMI visus katalikus kviečia į
tikėjimo šventę, kuri bus švenčiama
spalio 16–17 dienomis Rosemont, IL.
Įvairios paskaitos, prezentacijos, su -
sipažinimas su naujovėmis, koncer-
tas ir kitos įdomybės tikėjimo atnau-
jinimui ir sustiprinimui. Norintieji
dalyvauti kviečiami registruotis:
www.CatholicFest.org

��Šeštadienį, spalio 17 d., Pasau -
lio lietuvių centre (14911 127th
Street, Lemont, IL) 11 val. r.–1 val. p.
p. vyks pokalbis su profesoriumi Vy -
tautu Landsbergiu. Pokalbyje taip
pat dalyvaus Joana Kuraitė-Lasienė,
Sau lius Kuprys, Liūda Rugienienė.
Po kalbį ves – Vytautas Maciūnas.
Ma  loniai kviečiame visuomenę apsi-
lankyti.

��Jaunimo centro Moterų klubo
ge riausios šeimininkės kviečia į Jau -
ni mo centro kavinę, spalio 18 d., sek -
ma dienį, tuoj po 10:30 val. ryto šv.
Mi šių Jėzuitų koplyčioje. Klubo narės
pri žada skanių, šviežių mielinių bly -
nų su namuose virta obuoliene. Visi
lau kiami. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą.

��Pianisto Edvino Minkštimo ir
violončelininko Dane Johansen kon-
certas vyks sekmadienį, spalio 18 d.,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės mu zie -
juje, Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, IL. Viliamės,
kad koncerte apsilankys ,,Draugo”
po kylio garbės svečias, Lietuvos ne-
priklausomybės ,,tėvas” prof. Vytau-
tas Land sbergis. Į labdaros koncertą
vi sus maloniai kviečia ,,Saulutė”,
Lie tu vos vaikų globos būrelis.

��Į Čikagą atvyksta garsus pa -
mokslininkas, nuostabus pranciš -
konas vienuolis kunigas Gedimi nas
Numgaudis, OFM. Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Pra sidėjimo para pi jos
salėje,  2745 W. 44th. St. Chicago, IL

60632 (Brighton Park) jis ves tris at -
si naujinimo Šventojoje Dvasioje mal-
dos vakarus: spalio 20 d. 7 val. v. te -
ma ,,Susitikimas su Tėvu”, spalio 21
d. 7 val. v. – ,,Atgimimas iš Dvasios”
ir  spa lio 22 d. 7 val. v.  – ,,Jėzus Kris -
tus yra Viešpats”. Kviečiame visus.
Pa  si teiravimui tel.: 773-523-1402
arba 630-272–4907  kun. Jaunius.

��Spalio 24 d., šeštadienį, 6:30
val. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
vi sus kviečiame į susitikimą su Kau -
no arkivyskupu metropolitu Sigitu
Tamkevičiumi, SJ ir Vilniaus univer-
siteto docente, bažnyčios istorijos
dak tare Irena Vaišvilaite. Meninę
programą atliks Kęstutis Daugirdas.
Dėl išsamesnės informacijos skam-
binkite tel.:708-691-9674.

��Vėlinių susikaupimo apeigos
įvyks lapkričio  2 d., sekmadienį, 1
val. p. p. prie Įsteigėjų paminklo (111
ir Pulaski gatvių sankryža Čikagoje).
Apei gas rengia Šv. Kazimiero kapų
skly pų savininkų draugija. Religines
apei gas atliks rektorius kun. Jonas
Ku zinskas. Dalyvaus šauliai. Pagerb -
kime savo protėvių ir tėvelių atmini -
mą žvakės ir vainiko padėjimu. Pra -
šome kuo gausiau dalyvauti.

��Lapkričio 8 d., sekmadienį,
„Gar den Chalet” pokylių salėje
(11000 S. Ridgeland Ave., Worth, IL
60482) Čikagos lietuvių moterų klu -
bas ruošia pokylį. Pradžia – 12:30 val.
p. p. Muzikinėje programoje – „Har -
mony Harvest”. Vietas užsisakyti tel.
708-788-2781 (Birutė Zalatorienė).

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.


