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Jaunieji pasaulio lietuviai steigia savo atstovybê

Vilnius, spalio 26 d. (Bernardi-
nai.lt ) – Seimas nusprendė nepra-
plėsti Lietuvos Respublikos Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) komisijos.

Seimo nariai ketvirtadienio va-
kariniame posėdyje patvirtino devy-
niolika Lietuvos Respublikos Seimo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisijos narių. Tuo pačiu parla-

mentarai nepatenkino Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės Valdybos prašy-
mo praplėsti užsienio lietuvių bend-
ruomenių atstovavimą komisijoje
dviem nariais.

Primename, kad LRS ir PLB ko-
misija siekia koordinuoti užsienyje
gyvenantiems lietuviams svarbių
klausimų sprendimą. Šią vasarą vy-
kusiame PLB suvažiavime buvo nu-

tarta prašyti Seimo praplėsti minėtą
komisiją, atsižvelgiant į sparčiai besi-
keičiančią padėtį, didėjančią užsienio
lietuvių diasporą, suteikiant galimy-
bę komisijos darbe dalyvauti taip pat
ir Pietų Amerikos bei Australijos Lie-
tuvių Bendruomenių atstovams. Ta-
čiau Seimo nariai atmetė tokį užsie-
nio lietuvių pageidavimą.

Naujai patvirtintą LRS ir PLB

komisiją sudaro Rūta Avulytė-Morei-
ra, Rima Baškienė, Asta Baukutė, Bi-
rutė Bublienė, Saulius Bucevičius,
Irena Anna Gasperavičiūtė, Živilė Il-
gūnaitė, Jurgis Joga, Joana Kuraitė-
Lasienė, Vytas Maciūnas, Jonas Pruns-
kis, Antanas Rasiulis, Paulius Saudar-
gas, Giedrė Stankūnienė, Andrius Še-
džius, Dalia Teišerskytė, Zita Užlytė,
Ona Valiukevičiūtė, Artūras Zuokas.
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Vilnius, spalio 26 d. (Lietu-
viams.com) – Praėjusį savaitgalį Dau-
girdiškėse susirinkę jaunieji užsienio
lietuviai po mėnesius trukusių svars-
tymų įkūrė Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos (PLJS) atstovybę Lietuvoje.

„Šiandien Lietuva susiduria su
naujais emigracijos iššūkiais, kuriuos
lemia globalizacija ir naujos migraci-
jos tendencijos. Tūkstančiai lietuvių

gyvena užsienyje, jausdami artumą
Tėvynei, tačiau jų atstovavimas vis
dar vyksta pagrįstas senomis tradici-
jomis ir infrastruktūra”, – rašoma
pranešime spaudai.

„Svarbu buvo peržvelgti visame
pasaulyje gyvenančių jaunų lietuvių
interesų atstovavimą ir prisidėti prie
jų veiklos kokybės gerinimo – tai
buvo vienas iš PLJS valdybos tiks-

lų”, – sako PLJS pirmininkas Stasys
Kuliavas. Taip pat buvo reikalinga
užtikrinti geresnę PLJS veiklą ir
glaudesnius ryšius su Lietuvoje gyve-
nančiais lietuviais bei Lietuvoje vei-
kiančiomis įstaigomis ir organizaci-
jomis. „Porą metų vykusius nuolati-
nius svarstymus dėl būtinybės įsteig-
ti PLJS atstovybę Lietuvoje vainika-
vo iniciatyvinės grupės suvažiavimas,
kurį parėmė Jaunimo reikalų depar-
tamentas”, – džiaugiasi pirmininkas.

Karštos diskusijos su PLJS val-
dybos atstovais visame pasaulyje vy-
ko teletiltu iki paryčių. „Šios atsto-
vybės sukūrimas – tai jokiu būdu
nėra alternatyvios organizacijos kū-
rimas, o tiesiog ieškojimas būdų, kaip
sustiprinti PLJS veiklą Lietuvoje”, –
aiškina PLJS atstovybės (PLJSA)
išrinkta direktorė Ieva Davydenko.

Pagal įtvirtintus atstovybės nuo-
status aukščiausia valdžia yra Pa-
saulio lietuvių jaunimo suvažiavimas,
tad tolimesnis atstovybės likimas bus
sprendžiamas gruodį įvyksiančiame
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongrese
Pietų Amerikoje.

Patvirtinta Seimo ir Pasaulio Lietuvi¨ Bendruomen∂s komisija
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Čikaga, spalio 26 d. (,,Draugo” info) – Praėjusį savaitgalį Čikagoje vyko „Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos
vardo tūkstantmečio” iškilmės, kuriomis paminėta vyskupo šv. Brunono krikščioniška misija, pirmasis Kristaus
Evangelijos paskelbimas Lietuvos krašte, kartu buvo švenčiama Lietuvos vardo sukaktis. Penktadienį Ziono lietuvių
evangelikų liuteronų parapijoje vyko ekumeninės „Taize” pamaldos. Jose dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ. Šeštadienį arkivyskupas atnašavo šv. Mišias Mundelein kunigų seminarijoje. Vakare Pasaulio lietu-
vių centre vyko vakaras-susitikimas tema „Lietuvos tūkstantmetis – Europos atradimas”, jame dalyvavo arkivysk. S.
Tamkevičius, SJ ir Vilniaus universiteto docentė dr. Irena Vaišvilaitė. Sekmadienį tikintieji rinkosi į Šv. Vardo Čika-
gos katedrą, kur iškilmingas šv. Mišias atnašavo Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI ir arkivysk. S.
Tamkevičius, SJ. Kartu meldėsi evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai. Giedojo „Dainavos” choras, vargona-
vo muzikas Ričardas Sokas, grojo kanklių ansamblis „Gabija”. Po šv. Mišių katedros parapijos salėje susirinkęs gausus
būrys tikinčiųjų pabendravo, pasivaišino, pasiklausė ansamblio „Gabija” atliekamos programos.

Jono Kuprio nuotr. – iškilmingų šv. Mišių Šv. Vardo Čikagos katedroje akimirka.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai.
K. Čachovskio (Delfi. lt) nuotr.
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DALIUS KEDAINIS, MD
Lockport Crossings Advocate Medical Center,

Tel. 815-834-8777 Lockport, IL

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Ką mes žinome apie vandenį?

Nuo mažų dienų žinome, kokį
svarbų vaidmenį atlieka vanduo.
Žmonijos istorija, civilizacijos bei
kultūros raida yra stipriai paveikta
vandens teikiamų galimybių. Pažvel-
gus į istorinius ar į dabarties pasaulio
žemėlapius, rasime daugybę miestų
ar gyvenviečių, įsikūrusių šalia upių,
jūrų ar didžiųjų ežerų. Gana vaizdus
pavyzdys yra Australijos žemynas:
pakrantėse gyvena 95 proc. visų ša-
lies gyventojų. Pažvelgus į žmonijos
istoriją, sparčiai tobulėjančios tautos
skyrė ypatingą dėmesį vandeniui.
Vien ko verta senovės Romos civi-
lizacija, pietų Europai palikusi romė-
niškas vonias, akviadukus bei van-
dens talpyklas, paskatinusi tinkamai
saugoti bei naudoti tyro vandens šal-
tinius! Kita vertus, prisiminkime
viduramžių miestus, garsėjančiais
nešvarumu, prasta gyventojų higie-
na, nuolat pasikartojančiais choleros
ar maro epidemijas. Choleros epi-
demijų pagrindinė priežastis buvo
bakterijomis užteršto vandens varto-
jimas.

Vandens vaizdiniai susiformuoja
gana anksti, jie giliai įstringa mūsų
sąmonėje ar pasąmonėje. Jau anksty-
voje vaikystėje pastebime gyvūnus ir
paukščius, geriančius šaltinio ar
balos vandenį, žmones, laistančius
gėles ar daržoves, žalią pavasario žolę
ir išdegusius žolės plotus vidurvasarį.
Ir maži vaikai gali pasakyti, kad van-
duo yra būtinas visiems gyviams ir
augalams. Pradinėse klasėse išmoks-
tame, kad be maisto žmogus gali iš-
gyventi mėnesį, o be vandens žmogus
mirs jau po savaitės. Vėliau mums vis
primena, kaip svarbu gerti pakanka-
mai vandens, kad gyventume ilgai ir
sveikai.

Iš mokyklos suolo prisimename,
kad vanduo sudaro net 60 proc. viso
mūsų kūno masės. Vanduo atlieka
daugybę funkcijų mūsų kūne: regu-
liuoja kūno temperatūrą, dalyvauja
maistinių medžiagų įsisavinime bei
transporte į audinių ląsteles, palaiko
gleivinių ar kūno membranų drėgmę,
išplauna kūno atliekas ir t. t. Mūsų
plaučius sudaro 90 proc. vandens,
smegenis – 70 proc. vandens, raume-
nis – 75 proc. vandens, kraują – 80
proc. Vandens, ir net kaulų sudėtyje
randama apie 20 proc. vandens.

Kodėl prarandame vandenį?

Kaip žmogaus organizmas pra-
randa vandenį? Vanduo pasišalina ne
tik su šlapimu ar išmatomis, bet ir
kvėpuojant ar prakaituojant. Viduti-
nis 70 kg sveriantis žmogus praranda
apie 1,500 ml vandens su šlapimu ar
išmatomis, apie 500 ml vandens išga-
rinama su prakaitu bei apie 250 ml
vandens pašalinama kvėpuojant.
Beje, čia taip pat norėčiau paminėti,
kad vandens apykaitoje labai svarbus
vaidmuo tenka ir organizmo elek-
trolitams – natriui (Sodium), chlorui
(Chloride), kaliui (Potassium), natrio

bikarbonatui (Bicarbonate), Gliuko-
zei. Šių elektrolitų netenkama kartu
su vandeniu, tad yra labai svarbu
palaikyti jų pusiausvyrą.

Sudėjus visus anksčiau minėtus
skaičius akivaizdu, kad vidutinis
žmogus kasdien praranda apie 2
litrus vandens. Todėl labai svarbu tai
įsidėmėti ir sąmoningai stengtis, kad
vartotume pakankamai skysčių, ne-
leisdami kūnui ,,išdžiūti’’. Tiesiai pa-
sakius, kasdien turime suvartoti bent
jau minėtus 2 litrus skysčių. Pavertus
į amerikietišką matinę sistemą, tai
sudaro apie 8 puodelius vandens.
Priklausomai nuo dietos ir maisto pa-
sirinkimo, su maistu kasdien gauna-
me apie 20–30 proc. vandens. Likusį
vandens kiekį turime papildyti gerda-
mi skysčius.

Vandens vaidmuo
profilaktikai

Pažvelgus daugiau iš medicininės
pusės, norėčiau atkreipti mielo skai-
tytojo dėmesį į vandens vaidmenį ligų
ar kūno sutrikimų profilaktikai:

Vanduo, kaip minėjau, išplauna
kūno atliekas ir yra esminė šlapimo
dalis. Šlapime randama itin daug
druskų bei mineralų. Jei vartojama
nepakankamai vandens, šlapimas
tampa labiau koncentruotas, druskos
gali pradėti kristalizuotis, sulipti į
gabalus ir formuoti inkstų akmenis.
Todėl pakankamas vandens kiekis
yra būtinas inkstų akmenligės profi-
laktikai. Beje, ligoniams, sergantiems
inkstų akmenlige, patariama gerti
dar daugiau vandens (iki 12 puodelių
per dieną).

Vanduo padeda tinkamai formuo-
tis išmatoms. Vartojant nepakanka-
mai vandens, vystosi vidurių užkie-
tėjimas. Tuo pačiu padidėja hemoro-
jaus ar divertikuliozės/divertikulito
rizika. Todėl labai svarbu vartoti
daug maistinių skaidulų, randamų
vaisiuose, daržovėse, grūdinėse kul-
tūrose bei pakankamai gerti vandens.

Vanduo taip pat svarbus šlapimo
takų infekcijoms užkirsti ir gydyti.
Paprastai pasakius, vanduo ,,išplau-
na’’ bakterijas bei jų išskiriamus
toksinus su šlapimu.

Praradus daug vandens, pvz.,
viduriuojant ar karščiuojant, išsivys-
to dehidratacija (ūmus vandens pra-
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radimas). Vėlgi, nepamirškime, kad
su vandeniu prarandami ir elektroli-
tai. Todėl karščiuojant ar viduriuo-
jant, patartina gerti ne vandenį iš
čiaupo, bet elektrolitų turinčius gėri-
mus. Namuose jį lengvai galima pasi-
gaminti patiems, stiklinėje vandens
ištirpdžius cukraus, druskos bei
kepimo sodos.

Vanduo sumažina skrandžio bei
stemplės rūgštingumą. Nuolat ir daž-
nai išgeriant 2–3 gurkšnius vandens,
praskiedžiamas bei nuplaunamas
rūgštus skrandžio sulčių turinys.

Vanduo užima tūrį. Todėl prieš
valgį išgėrus 1–2 stiklines vandens,
greičiau pasiekiamas sotumo jaus-
mas, mažiau suvalgoma maisto ir ge-
riau valdomas kūno svoris. Vanduo
juk neturi maistinių kalorijų.

Peršalus, sergant viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijomis, nosiaryk-
lėje kaupiasi ir dauginasi bakterijos.
Jos sulimpa, formuodamos plėveles
(,,biofilma’’). Kūno gleivinės išskiria
daug gleivių. Todėl gale gerklės esan-
tys skrepliai iš esmės yra kūno glei-
vės, sumišusios su bakterijomis bei jų
pagamintais toksinais. Geriant daug
vandens, šios gleivės praskiedžiamos,
lengviau jas iškosėti. Iš kitos pusės,
dažnai skalaujant gerklę, daug
gleivių pašalinama mechaniškai.

Vanduo labai svarbus palaikant
sveiką odos stangrumą bei jaunumą.
Netekus vandens, oda raukšlėjasi,
skilinėja, dažniau susergama odos
infekcinėmis ligomis. Todėl itin svar-
bu ne tik gerti pakankamai vandens,
bet ir dažnai prausti odą po vande-
niu.

Pabaigai norėčiau priminti, kad
sveikiausia gerti gryną vandenį.
Daug cukraus turintys skysčiai
(,,gaivinantys gėrimai’’, ,,sodos’’, sul-
tys, kava ar arbata) ne tik kad nepa-
pildys jūsų kūno atsargų, bet dar jas
išsekins. Mūsų organizmui tenka
pašalinti visą šį perteklinį cukrų,
druską, fosfatus, oksalatus ir t. t. su
šlapimu. O su šlapimu pasišalina
nemažai vandens. Alkoholis yra vie-
nas blogiausių gėrimų, sukeliantis
dehidrataciją, skatinantis šlapini-
mąsi bei skysčių netekimą.

Vandenį patartina pradėti gerti
nuo pat ryto (dažnai ryte atsibunda-
me ištroškę dėl per naktį netektų
skysčių kvėpuojant ar prakaituojant,
taip pat gaminant šlapimą) ir jį gerti
dažnai. Prisiminkite, kad geriau per
dieną 16 kartų išgerti po 1/2 stiklinės
vandens, nei 4 kartus po 2. Taip van-
duo geriau pasisavinamas ir paskirs-
tomas po organizmą. Nors nevertėtų
sąmoningai savęs prievarta girdyti,
patartina nelaukti, kol stipriai iš-
trokšite.

Paskutinis patarimas, kuriuo
itin dažnai dalinuosi su savo pacien-
tais: ryte pripildykite 1/2 galono ar 2
litrų butelį vandens, pastatykite jį
ant virtuvės stalo: tai jūsų dienos
norma. Dienos bėgyje vis prisipilkite
iš šio butelio vandens, jį gerkite val-
gant ar tiesiog, kai ištrokštate. Jūsų
tikslas yra iki dienos pabaigos šį bu-
telį išgerti. Nesvarbu, kokiais kie-
kiais ir kuriuo dienos metu gersite,
bet jei pasieksite indo dugną, žino-
site, kad bent jau išgėrėte dienos kie-
kį. Šis butelis atlieka ne tik vandens
talpos funkciją, bet taip pat yra ir
tūrio priemonė bei vaizdinis primini-
mas. Dienos pabaigoje mažiau teks
teisintis patiems sau!

Tad gerkime pakankamai van-
dens ir būkime sveiki!

Lietuvos vardo 1000-mečio
arba Lietuvos Evangelizacijos
žinia pasiekė ir Čikagos bei jos
apylinkėse gyvenančius lietu-
vius krikščionis. Visą savaitgalį,
pradedant spalio 23 d. penkta-
dieniu, baigiant spalio 25 d. sek-
madieniu, išeivijos lietuviai tu-
rėjo progą, anot šventėje daly-
vavusio arkivysk. Sigito Tamke-
vičiaus, pasakyti, ,,kad mes gyvi,
kad mes čia esame, ir kartu
priminti tokius dalykus, kurie
brangūs kiekvienai tautai”. Tai
taip pat buvo proga ne tik
prisiminti istoriją, bet kartu ir
apmąstyti dabarties dalykus.
,,Kažkas mums nešė Dievo žodį,
o kaip mes atsiliepiam ir kaip
mes patys jį nešam, ir kokius
vaisius jis mumyse subrandina?”
– Šv. Vardo katedroje, Čikagoje,
gausiai susirinkusių tikinčiųjų
klausė arkivyskupas.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Per ,,Margučio II” radijo valandėlę AM 1450 spalio 28 d., trečiadienį, 8 val. v.
ir lapkričio 4 d., trečiadienį, 8 val. v. klausykite dr. Kudirką kalbant apie H1N1 virusą.



DRAUGAS, 2009 m. spalio 27 d., antradienis 3

Tai buvo ne prieš šimtą,
bet prieš 50 metų

ALEKSAS VITKUS

Kai spalio 17 d. beveik pusė tūkstančio lietuvių sugužėjo į Čikagos
priemiesčio Willow Springs, IL didžiąją Willowbrook salę pasi-
džiaugti ir atšvęsti vienintelio lietuvių išeivijos dienraščio „Drau-

gas” šimto metų jubiliejaus, turbūt retas kuris tame didžio džiaugsmo sū-
kuryje dalyvavęs tautietis pagalvojo, kad lygiai prieš 50 metų kukliose lie-
tuvių evangelikų liuteronų „Tėviškė” parapijos patalpose, esančiose lietu-
vių pamėgtoje Marquette Park apylinkėje, spalio 17 d. pradėjo pirmuosius
žingsnius nauja lituanistinė mokykla, ilgainiui pavadinta didžiojo lietuvių
poeto Kristijono Donelaičio vardu.

Nemažai įdomios informacijos apie šią 1959 m. Čikagoje įsikūrusią
mokyklą galima rasti Pedagoginio lituanistikos instituto 2000 m. išleisto-
je Juozo Masilionio bei Stasės Petersonienės redaguotoje knygoje „Lie-
tuviškasis švietimas Šiaurės Amerikoje”. Tai stambi 755 puslapių knyga,
kurioje Donelaičio mokyklos veiklai aprašyti buvo skirta daugiau nei 40
puslapių. Kai metais vėliau apie tą pačią mokyklą pasirodė dar viena kny-
ga „Su mokslu į rytojų”, man tuojau kilo klausimas: kam dar viena knyga,
kartojanti žinias? Ir tik ją perskaitęs supratau, kad tik šitoje naujoje kny-
goje skaitytojas galės pajusti, su kokia meile ir smulkiu atidumu šios kny-
gos sudarytojai plačiai aprašė Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyk-
los Čikagoje 33-jų metų veiklą.

Nenorėdamas minėti gausių tos mokyklos steigėjų, rėmėjų ir mokyto-
jų, negaliu nepaminėti tos mokyklos pirmojo ir vienintelio direktoriaus –
Juliaus Širkos, kuris, mano nuomone, ir buvo tikroji tos mokyklos siela.
Ukmergės apskrityje gimęs 1922 m., 1941 m. baigęs Kėdainių gimnaziją,
Širka jau buvo mokytojavęs Lietuvoje, Vokietijoje ir Kanadoje. Tai buvo
ypatingas mokytojas, kurį tegu apibūdins šio straipsnio autoriaus sūnus,
lankęs ir su VII laida baigęs šią mokyklą. Jis prisimena direktorių kaip
reikalaujantį, griežtą, bet labai teisingą pedagogą. Sūnus pasakoja: „Vieną
dieną per pertrauką koridoriuje žaidžiau su mažu automobiliuku ir po
skambučio dar nespėjau laiku įeiti į klasę. O čia pat ir direktorius, ir atė-
mė mano žaislą. Tiek to, pagalvojau, – tęsė vaikas, – o štai po visų pamo-
kų ponas Širka to neužmiršo ir man tą automobiliuką grąžino!”

Taip to paties pono Širkos ir kitų mokytojų auklėjami lietuviukai
užaugo, baigė mokyklą, daugelis iš jų tapo lietuvių išeivijos veikėjais, vi-
suomenininkais, dažnai jau mokykloje susiporuodami ir vėliau sukurdami
tautiškai susipratusias lietuviškas šeimas, neretai ir „Draugo” skaitytojas.

Naujoje knygoje rašoma ne tik apie mokyklos istoriją, yra ir mielų jau-
nų žmonių nuotraukų galybė – jų priskaičiavau daugiau nei 300 ir nusto-
jau toliau skaičiuoti. O kur dar visų 26-ių aukštesniosios mokyklos laidų
abiturientų, kurių buvo net 602, nuotraukos?! Kiekvieno aukštesniąją
mokyklą baigusio mokinio individuali fotografija! Ir kiek to šilto lietu-
viško sentimento!

XV laidos abiturientė Ramona Steponavičiūtė su mokykla atsisveiki-
na nostalgiškai savo eilėraštyje:

Sudievu, Donelaiti, kažin ar begrįšiu?
Nauji veidai užims mūs apleistas eiles,
Tavo duotas mintis širdyje vis nešiosiu, –
Jos į Lietuvą brangią, į laisvę nuves!
Negrįžo ji pas Donelaitį, bet nužygiavo lietuviškos veiklos keliu, taip,

kaip ir daug daug kitų, palikusių Donelaičio mokyklos suolą.
Nors Kristijono Donelaičio mokykla ir nebuvo Čikagoje pati seniausia

lituanistinė mokykla, kurį laiką ji buvo pati gausiausia. 1969–1970 moks-
lo metais buvo pasiektas net 444 mokinių skaičius. Čikagos Aukštesnioji
lituanistikos mokykla, pradėjusi veikti jau 1950 m., geriausiais savo gyva-
vimo laikais skaičiuodavo 285 mokinius, išleido 41 laidą su 969 abiturien-
tais. Donelaičio aukštesniąją mokyklą baigė 602 abiturientai, pradžios
mokyklą perėjo net 616 mokinių, kurių dauguma (beveik 95 proc.) tęsė
savo mokslą čia pat aukštesniojoje mokykloje.

Kaip Donelaičio mokyklos dvasia mokėjo suvienyti lietuviškąjį jauni-
mą, galima matyti iš fakto, kad pvz., VI laidos abiturientai net po 20 metų su-
sirinko susitikti su savo buvusiais mokytojais ir kartu pabendrauti bei pa-
sidalinti savo mokslo dienų prisiminimais. Vakaro programą vedė buvusi
abiturientė dr. Nora Sugintaitė, pasveikinusi visus mokyklos šūkiu – Bernar-
do Brazdžionio eilute – „Mylėsi Lietuvą iš tolo visa širdimi, visais jausmais.”

Knygos pabaigoje yra ir liūdnesnis epilogas, rašytas 10 metų Bend-
ruomenės mokslą mokykloje dėsčiusio mokytojo Juozo Polikaičio. Ilgai-
niui jaunos šeimos pradėjo keltis į tolimesnius priemiesčius, ir jaunesnių-
jų tėvų ryšys su mokykla gerokai sumenkėjo, mokinių skaičius žymiai nu-
krito. Taip gana smarkiai smunkant mokinių skaičiui, trijų Čikagos mies-
to lituanistinių mokyklų (Čikagos aukštesniosios lituanistikos mokyklos,
Dariaus-Girėno pradinės ir Kristijono Donelaičio aukštesniosios ir pra-
džios mokyklų) tėvų komitetai nutarė visas tris mokyklas sujungti į vieną,
kuri dabar veikia Jaunimo centre.

Paskutinius savo mokslo metus Donelaičio mokykla pradėjo su ma-
žiau negu šimtu mokinių. 1992 m. mokyklos Mokytojų taryba, nors ir la-
bai nenoriai, savo veiklą sustabdė. Mokykla buvo oficialiai uždaryta. Nau-
jai sukurtoji mokykla, veikianti Jaunimo centre, ir jau nuo 1959 metų gy-
vuojanti lituanistinė Maironio vardo mokykla Lemont išaugo į dvi dideles
mokyklas su šviesia ateitimi ir vis augančiu mokinių ir mokytojų skai-
čiumi. Apgailestaujant, kad po 33 metų Donelaičio mokykla baigė savo
darbą, vis dėlto galima džiaugtis, kad lituanistinis švietimas nesustojo, o
vyksta ir toliau, tik kitokio vardo mokyklose, vedamas naujų jėgų, ne vie-
nos iš jų kadaise buvusių Donelaičio mokyklos auklėtinių.

RIMAS BRUŽAS

Klausimas: ar gali valstybės pa-
reigūnai (net vadovai) nežinoti, kad
Lietuvoje kažkas pasistatė kalėjimą
(tokį nedidelį Dachau), koncentra-
cijos stovyklėlę 8 įtariamiesiems, ku-
rioje, korektiškai kalbant, buvo gali-
mai pažeidžiamos žmogaus teisės?
Tokį, apie kurį buvęs prezidentas pa-
reiškė nieko negirdėjęs, o dabartinė
paslaptingai prasitarė turinti „netie-
sioginių įtarimų” (?!).

Valstybės saugumo departamen-
tas apskritai nekomentuoja žiniask-
laidoje pasirodžiusios informacijos
apie VSD slaptoje bazėje Antaviliuose
netoli Vilniaus anksčiau neva veikusį
JAV Centrinės žvalgybos valdybos
kalėjimą. „Nebuvo!”, – vienbalsiai
šaukia Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterija (ta pati, kurios ministrui
prezidentė it motina). „Buvo!”, –
teigia „ABC News” ir atskleidžia lėk-
tuvų, esą gabenusių CŽV kalinius į
Lietuvą, numerius, kelius ir datas,
kada jie leidosi Vilniuje.

Komentuodamas JAV karinių
lėktuvų atvykimo į Lietuvą tikslus,
kažkuris tos pačios VRM atstovas
prasitarė, jog su jais niekas nesitaria
ir nekomentuoja. Nelabai ką ir pri-
dursi. Tuo tarpu buvęs VSD vadovas
Mečys Laurinkus, paklaustas, taip
pat teigė nežinąs, ar buvo Lietuvoje
statomas CŽV kalėjimas. Ir t.t., ir
pan.

Tai buvo kalėjimas ar nebuvo?
„Bet kokiu atveju, kai nėra atsakyta į
klausimus, iškyla įvairių spekuliaci-
jų. Tai tik parodo, kad turime atlikti
išsamų tyrimą ir atsakyti į visus ky-
lančius klausimus”, – sakė A. Anu-
šauskas. „Išsamus tyrimas” reikalin-
gas, bet ne ten, kur rekomenduoja
NSGK vadovas. Toks tyrimas – būti-
nas, kad būtų atsakyta į kitą klau-
simą – kas, galų gale, vyksta, jei nie-
kas nežino apie tai, kas daroma pa-
nosėje? Ne trobelę pastatė ir ne
šiukšles išpylė. Negi CŽV agentai
Antavilių sodų bendrijos pirmininkui
davė kyšį, vietiniam įgaliotiniam
„akis užpylė” ir slapta privatizuo-
tame sklypelyje pasistatė kuklų ka-

lėjimą, apsitvėrė tvoromis su spyg-
liuotomis vielomis, į apylinkes palei-
do keletą CŽV agentų-smogikų ir ty-
liai, keleiviniu autobusu (konspiraci-
jos tikslais), atvežė visus 8 „al Qae-
dos” kovotojus. Nė šuo nesulojo ir
niekas nieko nepastebėjo.

Tik Arvydui Anušauskui visa tai
nebuvo netikėta ir buvo žinoma. Tai
kodėl tylėjo? Bijojo išsišokti ar gavo
nurodymų „iš viršaus”, kur irgi yra
„netiesioginių įtarimų”? Sutikite,
kažkoks negudrus žaidimas slėpynė-
mis. Nereikia nė priminti, su kokiu
įniršiu ir visais privalomais viešųjų
ryšių atributais verčiamos nelegalios
pirtelės Lietuvos paežerėse, o čia –
kalėjimas, apie kurį niekas nežino!
Visa tai vyksta XXI a., ES valstybėje!

Nereikia kalbėti apie „strateginę
partnerystę” ir „tarptautinių įsi-
pareigojimų vykdymą”, kad „turime
įnešti savo indėlį į kovą su teroriz-
mu” – turime, privalome ir įsipa-
reigojimus vykdome (kartais net ne
pagal išgales). Kaip atrodo valstybė,
kurią atstovaujantys pareigūnai į
užsienio žiniasklaidos klausimus apie
CŽV kalėjimą atsako „mes nežino-
jome...”.

Nežinojimas neatleidžia nuo
atsakomybės. Veikiau priešingai, nes
nežinantis, ką daro, yra dar ir kvailys
– taip galima perfrazuoti vieno an-
tikos filosofo mintį. Taip ir atrodom.
Apmaudu, kad ne dėl savo kaltės ir
vėl (vis dar) atrodom kvailiai, bet argi
tai pirmas kartas? Argi paskutinis?
Gal kitą kartą kas nors atveš saugo-
jimui radioaktyvių atliekų? Prašom,
nes vėl bus galima pasakyti, kad
„mes nežinojom”.

Gerai. Tarkim CŽV kalėjimo Lie-
tuvoje nebuvo ir JAV žiniasklaida
blefuoja, ką nors painioja arba inter-
pretuoja informaciją. „Mes nežino-
jom” atrodo lygiai taip pat kvailai ir
tai nieko nekeičia. Mūsiškai aki-
vaizdžiai susimovė.

Reikia labai rimtų tyrimų (gal
būt net „stacionare”), idant atsaky-
tume į klausimus, kurie dar net nesu-
formuluoti. Šiandien tie, kurie turėtų
žinoti ir spręsti (nes toks jų darbas),
apsupti žurnalistų kamerų ir mikro-
fonų, žiūri didelėmis akimis ir tesu-
geba išlementi „mes nežinojome…”.
Bet, ponai, ne apie žaidimus smėlio
dėžėje ar atgailą už nuskriaustą
kaimyno šunį kalbame. Ką veikiate
už valstybės vairo, jei nežinote apie
tokius objektus arba jus kamuoja
vien įtarimai? Ko dar jūs nežinote? Iš
tiesų reikia „išsamaus tyrimo”, po
kurio ne pro šalį būtų su šluota „pra-
sisukti” po VSD, Seimo ir ministerijų
koridorius irgi kabinetus, kad žinotų,
jog žinom, kad jie nežino.

Delfi.lt

CŽV KALĖJIMAS:
„MES NEŽINOJOME”

Apmaudu, kad ne dėl
savo kaltės ir vėl (vis dar)
atrodom kvailiai, bet argi
tai pirmas kartas? Argi
paskutinis? Gal kitą kartą
kas nors atveš saugojimui
radioaktyvių atliekų? Pra-
šom, nes vėl bus galima
pasakyti, kad „mes neži-
nojom”.
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Šiais metais sueina 70 metų, kai
po 19 lenkų okupacijos metų Lietuva
atgavo savo sostinę. Lietuvos kariuo-
menės Vilniaus rinktinė 1939 m. spa-
lio 27 dieną peržengė nekenčiamą de-
markacijos liniją ir kitų dieną, spalio
28-tą, įžengė į Vilnių. Pirmieji pasi-
rodė žvalgai dviratininkai, už jų žy-
giavo pėstininkai, važiavo šarvuočiai
ir artilerija, jojo raiteliai. Vilniečiai
lietuviai juos sutiko ir sveikino su
didžiausiu džiaugsmu, Lietuvos ka-
riuomenę sveikino ir daugelis kitų
tautybių Vilniaus gyventojų, nes,
nors ir laikina 5 savaičių ir 4 dienų
sovietų okupacija jau buvo nepaken-
čiamai įkyrėjusi. Rytdieną, sekmadie-
nį, spalio 29 dieną, po pamaldų Auš-
ros vartų koplyčioje, Gedimino kalno
Aukštutinės pilies bokšte buvo iškil-
mingai iškelta Lietuvos trispalvė vė-
liava.

Tomis dienomis visa Lietuva bu-
vo prigludusi prie radijo imtuvų, per
visą kraštą ritosi džiaugsmo banga.
Bet tą džiaugsmą malšino skaudus
nusivylimas ir didelis rūpestis. Nusi-
vylimas, kad sovietai grąžino tik apie
ketvirtį Vilniaus krašto, kurį pagal
1920 metų taikos sutartį Sovietų
Sąjunga pripažino Lietuvai (neskai-
tant vokiečių okupuotos ir prie Ryt-
prūsių prijungtos Suvalkijos, tada va-
dinamos Suvalkų trikampiu). Tris
ketvirčius Vilnijos sovietai pasilaikė
sau ir netrukus prijungė prie Gudijos
sovietinės respublikos. Jie pasilaikė
ne tik istorinius Lietuvos miestus –
Gardiną, Lydą, Ašmeną, Brėslaują,
bet Gudijai priskyrė ir lietuvišką
Švenčionių kraštą bei lietuviškas
Apso, Vydžių, Gervėčių, Pelesos, Mar-
cinkonių, Druskininkų apylinkes.
(Vėliau, jau sovietams okupavus Lie-
tuvą, dar buvo sugrąžintas Švenčio-
nių kraštas, Marcinkonių ir Drus-
kininkų apylinkės, o kitos lietuvių
gyvenamos vietovės pasiliko Gudi-
jai.).

Didelį rūpestį dėl Lietuvos atei-
ties kėlė sovietų primestos Raudono-
sios armijos bazės. Pagal naująją sa-
vitarpio pagalbos sutartį buvo numa-
tyta, kad jos Lietuvoje pasiliks 15
metų ir jų buvimas galėjo būti pratęs-
tas dar 10 metų. Pagal šią sutartį,
Lietuva neteko dalies savo nepriklau-

somybės, ji prarado savo neutralumą
ir veikimo laisvę ir virš jos pakibo so-
vietų okupacijos grėsmė.

Sovietų karinių įgulų įvedimas
nebuvo visai netikėtas, nes Sovietų
Sąjunga jau buvo privertusi Estiją ir
Latviją įsileisti sovietų armijos, karo
laivyno ir karo aviacijos bazes. Jos už
tai nieko mainais negavo. Lietuva
taip pat negalėjo to išvengti ir Vil-
niaus atgavimas ar neatgavimas nie-
ko negalėjo pakeisti. Tačiau netrukus
tai užsimiršo ir pradėjo sklisti nuo-
monė, jog Lietuvos vyriausybė įsilei-
do sovietų bazes mainais, kad at-
gautų Vilnių. Tai buvo netiesa, bet
naudinga rusams ir lenkams, kurie
pasistengė tą gandą kuo plačiau
paskleisti.

Apie Sovietų bazių įsileidimą ir
Vilniaus atgavimo derybų eigą suži-
nojom daug vėliau, kai buvo paskelbti
tų įvykių dalyvių atsiminimai – to
meto Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro Juozo Urbšio, Užsienio reikalų
ministerijos politikos departamento
direktoriaus Edvardo Turausko,
Krašto apsaugos ministro brigados
generolo Kazio Musteikio ir kitų. Jo-
sifas Stalinas iškart pareikalavo kari-
nių bazių ir nuo to reikalavimo nesi-
traukė. Prasidėjus karui, Didžioji
Britanija ir Prancūzija negalėjo Bal-
tijos kraštų pasiekti, net ir savo są-

jungininkei Lenkijai nesugebėjo pa-
dėti, o Vokietija antruoju Molotovo-
Ribbentropo slaptuoju susitarimu
atidavė Lietuvą sovietų įtakos sferon,
tad Lietuva ir kitos dvi Baltijos val-
stybės buvo visiškai izoliuotos ir ne-
turėjo galimybės iš kur nors susilauk-
ti paramos. Stalinas išnaudojo šią
progą ir ėmėsi skubiai vykdyti savo
planą okupuoti ir prisijungti visas
tris Baltijos valstybes, to siekiant,
sovietų karinių bazių įvedimas buvo
jo pirmas žingsnis.

VILNIAUS ATGAVIMAS

Nėra abejonės, kad Lietuvos pre-
zidentas Antanas Smetona, vyriau-
sybė, kariuomenės vadovybė ir visa
tauta norėjo atgauti Vilnių, dėl jo
daug ką būtų paaukoję, bet ne Lietu-
vos nepriklausomybę. O svetimos ka-
riuomenės įgulos Lietuvos teritorijoje
reiškė, kad Lietuva jau nebėra tikrai
nepriklausoma valstybė. Kad ir norė-
dama Vilniaus, tuometinė Lietuvos

vadovybė išlaikė blaivų protą ir nebu-
vo akla Lietuvai gresiantiems pavo-
jams. Kai vokiečiai prisispyrę ragino
Lietuvos vyriausybę ginklu atsiimti
Vilnių, ji atsisakė, nes žinojo, jog to-
kiu atveju Didžioji Britanija ir Pran-
cūzija būtų paskelbusios Lietuvai
karą. O prezidentas Smetona buvo
įsitikinęs, kad ir Antrąjį pasaulinį
karą Vokietija pralaimės. Kai Stali-
nas pasiūlė Vilnių ir pareikalavo ka-
rinių bazių, Lietuvos vyriausybė, lai-
kydama nepriklausomybės išsaugo-
jimą pirmuoju ir svarbiausiu savo už-
daviniu, buvo pasiryžusi svarstyti, ar
ne geriau atsisakyti Vilniaus, kad tik
išvengti sovietų įgulų (Edvardas Tu-
rauskas, ,,Lietuvos nepriklausomy-
bės netenkant”, Lietuviškos knygos
klubas, Chicago, metai nepažymėti,
p. 128 ir 131). Bet kaip liudijo to meto
Krašto apsaugos ministras brig. gen.
Kazys Musteikis, Stalinas tą prob-
lemą greitai išsprendė: ,,Urbšys pa-
sakė, kad mes atsisakome Vilniaus
krašto, bet nenorime ir rusų įgulų.
Stalinas jau susinervinęs atsakė:
‘Imsit ar neimsit Vilnių, bet rusų įgu-
los į Lietuvą vis tiek bus įvestos’.
Kitos išeities nebuvo, kaip ginklu
priešintis arba nusileisti. Nusileidę
gal dar galėsime nors ribota neprik-
lausomybe naudotis.” (,,Prisiminimų
fragmentai”, Nidos knygų klubas,
London, metai nepažymėti, p. 59–60).

Po šio Stalino pareiškimo galuti-
nai paaiškėjo, kad jis nesiejo sovietų
bazių su Vilniaus grąžinimu, jis at-
metė bet kokius mainus, tad ir nebu-
vo galimybės atsisakant Vilniaus iš-

vengti jo reikalaujamų karinių įgulų.

Tuo laiku niekas nesiūlė atmesti
Stalino reikalavimų ir priešintis gin-
klu neišvengiamam sovietų įsiverži-
mui. Atrodė, kad dar per anksti
beviltiškai kovai, kad verta kuo ilgiau
pratęsti valstybės egzistenciją, nors ir
su ribota nepriklausomybe, ir kuo to-
liau nustumti sovietų okupaciją, jei ji
būtų neišvengiama. Buvo vilties, kad
vykstant didžiųjų Europos valstybių
karui, dar gali atsirasti progų išsi-
vaduoti iš Stalino žabangų.

Lietuva niekad neatsisakė Vil-
niaus. Lenkijos 1938 m. kovo 17 d. ul-
timatumas reikalavo užmegzti su ja
diplomatinius santykius ir atkurti
susisiekimą, bet Vilniaus atsisakyti
nereikalavo ir jo iš viso neminėjo.
Lietuvos konstitucijoje liko 5-tas
straipsnis, kad ,,Lietuvos sostinė –
Vilnius’’. Ta nuostata liko ir naujoje,
1938 m., konstitucijoje, kuri buvo
paskelbta jau priėmus lenkų ultima-
tumą ir kuri be pakeitimų išliko iki
nepriklausomybės galo (6-tas str.).

Lietuva ieškojo jėgų, kurios padė-
tų atgauti Vilnių ar bent padėtų iš-
laikyti tą klausimą gyvą. Pirmą-
jį pasaulinį karą laimėjusios didžio-
sios valstybės – Prancūzija, Didžioji
Britanija, Italija ir Japonija – 1923 m.
pripažino Vilnių Lenkijai, Lietuva ne-
galėjo tikėtis jų paramos. Tokios pa-
ramos buvo galima laukti iš ka-
rą pralaimėjusios Vokietijos ir komu-
nistinės Sovietų Sąjungos. Vokietija
nepripažino Vilniaus Lenkijai, bet
toliau į tą klausimą nenorėjo kištis ir
nesikišo iki pat Vokietijos-Lenkijos
karo. Nors Lietuvos diplomatija ne
kartą bandė išgauti Vokietijos para-
mą Vilniaus klausimu, bet nieko ne-
laimėjo. Liko tik Sovietų Sąjunga, ku-
ri, aišku, savais išskaičiavimais visą
laiką Vilniaus ginče nuosekliai palai-
kė Lietuvos teises. Ji šiuo klausimu
rėmė Lietuvą, nes siekė sutrukdyti
bet kokį Lenkijos ir Baltijos valstybių
politinį ir karinį bendradarbiavimą.
Lietuva gerai suprato tikruosius so-
vietų tikslus ir kad jų parama buvo
su velniu riešutavimas, bet komunis-
tų partija Lietuvoj buvo silpna, o Lie-
tuvą nuo Sovietų Sąjungos skyrė
lenkų užgrobtas Vilniaus kraštas ir
anapus jo lenkų valdomas siauras
Gudijos ruožas. Tad kol sovietai ne-
užėmė Vilniaus, jų nagai Lietuvos ne-
siekė. Nukelta į 9 psl.

Tomis dienomis visa Lietuva buvo prigludusi prie
radijo imtuvų, per visą kraštą ritosi džiaugsmo banga.
Bet tą džiaugsmą malšino skaudus nusivylimas ir didelis
rūpestis. Nusivylimas, kad sovietai grąžino tik apie
ketvirtį Vilniaus krašto.

d.

o.

Gėlėmis pasipuošę Lietuvos tankai Vilniaus gatvėse karinio parado metu.

Rusų karininkams pranešus, pasienio policijos karininkai perpjauna užtvarą ir,
kariuomenės vadui įsakius, Lietuvos kariai pradeda žygį į Vilnių, 1939 m. spa-
lio 27 d.
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GABIJA PETRAUSKIENÈ

2007 metais IX Dainų šventės
Toronto mieste meno vadovė Dalia
Skrinskaitė-Viskontienė kvietė visus,
valdančius plunksną, sudalyvauti IX
Dainų šventės žodžio/poezijos kon-
kurse. Žodžio kūryba ir buvo pirmoji
tos šventės muzikinės programos pa-
ruošiamoji dalis. Turint žodžius, at-
siras ir jiems pritaikyta muzika –
pasaulį išvys naujai sukurtos dainos.
Tarp konkurso laimėtojų matome
Nijolę Puranaitę-Benotienę iš Toron-
to, Kanados, Vidą Bučmienę iš Cle-
veland, JAV, taip pat Anatolijų Kairį
ir Viktorą Jakimavičių.

A. Kairys savo kūryboje išgyvena
skaudžius Lietuvos partizanų kovų
laikus, tėvynės ilgesį. V. Jakimavičius
iš Lietuvos savo eilėraštyje ,,Partiza-
no mirtis’’ primena nenuginčijamą ir
skaudžią mūsų istorijos raidą: ,,Juo-
das nerimas sklando po šalį. Kur be-
eisi, sustoti – baisu… Kraupūs šūviai
vis aidi už miško. Žūsta broliai –
Tėvynės vaikai… Nuo beblėstančios
saulės sutviska tuščio – išvežto – kai-
mo langai… Nebaisu mums numirt
už tėvynę, kad tik būtų laisva ir gyva!
Priešo kulkos susminga krūtinėn,
partizano nusvyra galva.” A. Kairys
savo eilėraštyje ,,Tėvynė’’ išsako la-
bai asmeninį jos pasiilgimą: ,,Pravė-
ręs langą aš regiu tave, Atidarau
duris – tu čia… Ne aš tavęs, o tu ma-
nęs eini ieškoti dieną ir nakčia… Esu
tavy, tavęs malonėje, Tave aš valgau
ir tave geriu.”

Eilėraštyje ,,Pavasaris’’, V. Jaki-
mavičius išsako savo jautrumą gam-
tai ir dažnai lietuviuose pastebimą
didžiulę meilę jai bei ryšį su žeme:
,,Paklausyk, jau pavasaris eina, ap-
sikaišęs bijūnų žiedais. Ir jo dainą, tą
nuostabią dainą, ošia medžiai pa-
budę rytais… Pažiūrėk, upeliai jau
alda, jau žolė žiburiuoja rasa: savo
amžiną žaliają maldą vėliai gieda
žemelė visa.”

Laura Lapinskienė iš JAV savo
poemoje ,,Dalinkimės namais’’, taiky-
toje vaikučiams, taip pat įvairiausių
gyvuliukų balsais išsako pagarbos
reikalingumą mūsų žemiškiems na-
mams, kuriuose turime visi gyventi
kartu – dalintis namais: ,,Gyvenu aš
su jumis, miegame po žvaigždėmis.
Būkime visi draugais ir dalinkimės
namais…”

Nijolė Puranaitė-Benotienė iš
Toronto eilėraštyje ,,Į Lietuvą, į dva-
sinę tėvynę” lyg šiandieninis kvieslys
kviečia visus: seniai išvykusius, įvai-
rias kartas, gimusias įvairiose pasau-
lio šalyse, naujai iš Lietuvos išvyks-
tančius į nepažįstamus kraštus – ne-
pamiršti, kad visi esame Lietuvos vai-
kai ir giliai savo širdyse mes visuomet
nešiosimės jos dalelę:

Į Lietuvą, į dvasinę tėvynę,
Aš dainos tiltu vėlei sugrįžtu.
Į Lietuvą, į dvasinę tėvynę,
Širdies dalelę dainoje nešu.

Daina ramino tėviškę palikus,
Kai tamsią naktį gaubė nežinia.
Daina paguodė širdį ir paliko,
Tėvynės laisvės ir vilties žvaigžde.

Daina lydėjo mūsų suėjimus,
Stovyklose skambėjo ji vaikų

balsais.
Daina sukūrėm mes pasaulį kitą,
Toli nuo Tėviškės, bet taip arti

širdies.

Daina lyg tiltu grįžtam į tėvynę,
Prie dainų aukuro, prie amžinos

versmės.
Daina širdies geluonį nuraminę,
Per amžius liekam Lietuvos

vaikais.

* * *
Ne visuomet pasiseka iš žodžių

sukurti dainą. Kad nauja daina išvys-
tų pasaulio šviesą – reikalinga ypa-
tinga žodžių ir muzikos dermė, kuri
būtų tinkama ir atlikti.

Po metų darbo gimė 6 naujos ori-
ginalios dainos, kurios pirmą kartą
bus sudainuotos IX Dainų šventėje
Toronto mieste. Žodžių kūrėjai: Ni-
jolė Benotienė (Toronto, Kanada),
Vida Bučmienė (Cleveland, JAV),
Kęstutis Daugirdas (Čikaga, JAV);
muzikos kūrėjai: Leonidas Abarius
(Lietuva), Rita Kliorienė, Rimas
Biliūnas, Saulius Kliorys, Kęstutis
Daugirdas (visi iš JAV).

Tai žmonės, plačiai išsisklaidę po
platųjį pasaulį. Ką jie turi bendro?
Tai ypatingai kūrybingi žmonės, ku-
rie savo žodžio bei muzikos kūriniais
praturtins išeivijos lietuvių dainų lo-
byną. Žemiau pristatau ištraukas iš
jų sukurtų dainų.

Vida Bučmienė labai įdomiai
gvildena paties žodžio ,,Lietuva’’
reikšmę jaunimui ir jo brandinimą.
Savo kūrinyje ,,Buvo žodis Lietuva’’.
ji seka tą žodį nuo pat kūdikio lopšio,
per jaunuolio brendimo laikotarpį iki
pilno supratimo ir vėl primena, kad
žodis ,,Lietuva” turi būti įskiepytas
dar lopšyje:

Dar vaikystės aušroje
buvo žodis LIETUVA…
Sakė tėtis ir mama,
kad už marių, tolima
žydi žemė mums sava.
Ji vadinas – LIETUVA…

Vida poemą baigia pastraipa:

Mūsų žemė Lietuva
Mano sieloje gyva.
Neužges jau niekada
Meilė mano širdyje
Man lopšely įžiebta
Švento žodžio LIETUVA.

Čikagietis Kęstutis Daugirdas
kūrinyje ,,Saulė dovanojo’’ kviečia
žengti į šviesią ateitį, džiaugtis ir
branginti draugystę:

POEZIJOS KVIESLIAI Į IX DAINŲ ŠVENTĘ
TORONTO MIESTE

Gatvės raitytos kryžiavos priešaky.
Kiekviena kryptis lyg klaida.
Ištiesei man ranką, rytojun

kviesdama,
Ir pilkame pasaulyje pasklido

spalva!

Saulė dovanojo man tave.
Vėjelis atnešė mus čia.
Skambiausia daina neatstos,
Neatstos draugystės mūs brangios.

Torontietė Nijolė Puranaitė-
Benotienė savo kūryboje taip pat
išgyvena ilgesį Lietuvai, bet kartu ir
džiaugiasi galimybe būti lietuviu(e)
bet kuriame pasaulio krašte. Ji dali-
jasi stipriu tarpusavio ryšiu per lietu-
viškos dvasios pajutimą su plačia
lietuviška šeima. Kūrinyje ,,Dainuo-
kim pasauliui’’ ji rašo:

Visi, kai sueinam į būrį
didžiausią,

širdy spurda laimė, veide –
šypsena...

Dainuokime žemei, dainuokime
saulei,

dainuokim tėvynei ir likim
drauge.

Kitame kūrinyje ,,Dainos spar-
nais’’ ji susieja gamtos kvietimą kelti
žmogaus sielą į aukštumas per mu-
ziką ir vėl atkartoja asmeninį ryšį su
Lietuva, nors ir iš svetur:

Pakelk mane dainos sparnais lig
debesų,

Leisk man pasveikint ryto saulę,
Kuri užmigdžius Lietuvos

laukus,
Į mus atgręžia savo veidą…

Pakelk mane dainos sparnais lig
debesų,

Leisk man skambėti prosenių
daina,

Užgimusia mažam vaikelio
lopšyje

Ir tebeskambančia mūsų vaikų,
anūkų širdyse…

O savo kūrinyje ,,Nebuvo tai
žemė” skirtame išeiviui, Nijolė jaut-
riai išsako išėjusio iš savo tėvynės
dalią:

Nuo Nemuno kranto į tolimą
žemę

Atklydęs meldeis, kad tai būt
laikinai.

Paklusęs likimui radai čia
tėvynę,

Sustojai trumpam, o likai
amžinai.

Tačiau autorė tam likimui nelei-
džia pasiduoti, bet skatina pripažinti
ir kitą likimą, kurį kiekvienam iš
mūsų nusako mūsų prigimta lietuviš-
ka kilmė:

Čia gimė vaikai, čia lietuvišką
žodį

Kaip antspaudą dėjai širdin
kiekvienon.

Supratęs – išnyksim be meilės
tėvynei,

Be meilės jos kalbai ir dainai
tautos.

Pasaulio platybių vargus
nugalėjęs,

Neleidai užmiršti gimtosios
kalbos.

Suprantam dabar, kai daina
susilieja,

Nebuvo tai žemė, tai buvo
žmogus.

* * *
Šios dainos skirtos bendram,

suaugusių, jaunimo bei vaikų cho-
rams. Patys dainų kūrėjai priklauso
jaunimo, suaugusių bei vyresnio am-
žiaus grupėms – choristams, kuriems
tenka didžiulė garbė ir atsakomybė
teisingai interpertuoti ir žiūrovams
perduoti kūrėjų norus bei jausmus.
Teatlieka šie žodžiai kvieslio vaid-
menį ir pakursto susidomėjimą daly-
vauti artėjančioje šventėje.

Tad kas jungia visus šiuos kūry-
bingus žmones? Ogi gilus suprati-
mas, kas jie yra, iš kur yra kilę ir
nuoširdi meilė Lietuvai. Štai ką
mums sako jų žodžiai – šaukliai į
šventę. O pačias dainas teks patiems
išgirsti atvykus į pačią šventę.

,,Dainų šventė” 1983 m.
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V. Ušackas – apie JAV viceprezidento
viešnagê Vidurio Europoje

„ABC News“ îvardyti l∂ktuvai buvo
kaimyninèse šalyse

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) –
Seimo Socialinių reikalų ir darbo ko-
miteto sudaryta darbo grupė, tyrusi
vaiko teisių pažeidimus Kauno pedo-
filijos skandale, ypač daug priekaištų
pareiškė vaiko teisių apsaugos kont-
rolierei Rimantei Šalaševičiūtei.

,,Vaiko teisių apsaugos kontro-
lierė ne tik nesiėmė atsakingų
veiksmų, bet ir pati dalyvaudama lai-
dose neužkirto kelio neigiamos infor-
macijos platinimui. Ji rūpinosi savo
įstaigos garbe ir orumu, o ne vaiko
teisėmis, kas pagal įstatymą yra pag-
rindinė jos prievolė”, – komentuoda-
mas darbo grupės išankstines išva-
das sakė Seimo Socialinių reikalų ir
darbo komiteto pirmininkas Riman-
tas Dagys.

Dėl šių išvadų dar turės balsuoti
Seimo Socialinių reikalų ir darbo ko-
mitetas.

R. Dagio teigimu, trūkumų rasta
ir prokuratūros, ir vaiko teisių apsau-

gos įstaigų darbe.
Pasak komiteto vadovo, galima

teigti, kad visa vaiko teisių apsaugos
sistema neužtikrino vaiko teisių ap-
saugos. ,,Ne vieno vaiko, o visų vaikų,
dalyvavusių šitoje skandalingoje isto-
rijoje, apsauga nebuvo užtikrinta, ir
jų interesai buvo neapginti. Vadinasi,
šitai sistemai reikia tam tikro ‘re-
monto’”, – sakė R. Dagys.

Jo teigimu, darbo grupė siūlo iki
gruodžio 1 d. priimti atitinkamus
sprendimus, ,,sutvarkant šitą siste-
mą, aiškiau nustatant drabo tvarką
įvairiose srityse, pradedant nuo pačių
tarnybų darbo tvarkos, lygiai taip pat
viešosios informacijos patekimą į ži-
niasklaidą”.

Paklaustas apie vaiko teisių ap-
saugos kontrolierės R. Šalaševičiūtės
atsakomybės klausimą, R. Dagys sa-
kė, kad darbo grupė nesiėmė šio klau-
simo.

R. Šalaševiçiùtès darbas sulaukè
griežto îvertinimo

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) – Sei-
mo Nacionlalinio saugumo ir gynybos
komiteto (NSGK) pirmininkas Arvy-
das Anušauskas sako iš Civilinės
aviacijos administracijos gavęs atsa-
kymus, jog ,,ABC News” nurodyti
lėktuvai, esą atgabenę kalinius, nu-
rodytu laiku nei buvo, nei kirto Lie-
tuvos teritoriją.

,,’ABC’ nurodyti tie konkretūs
skrydžiai Lietuvoje nebuvo užfik-
suoti, konkrečiai nurodyti lėktuvai
Lietuvos teritorijos nei kirto, nei joje
buvo, nurodytu laiku jie užfiksuoti
Lietuvai kaimyninėse šalyse”, – sakė
komiteto vadovas.

Patikslinti duomenis NSGK va-
dovas paprašė po to, kai JAV televi-
zija ,,ABC News” atskleidė lėktuvų,
esą gabenusių CŽV kalinius į Lietu-
vą, numerius, datas, kada keli lėktu-
vai leidosi Vilniuje.

JAV televizija ,,ABC News” pra-
nešė, kad ,,2004 metų rugsėjo 20
dieną lėktuvas ‘Boeing 707’ numeriu
N88ZL atliko tiesioginį skrydį iš Bag-
ramo oro bazės (Afganistane) į Vilnių”.

Pranešime teigiama, kad buvu-
sių CŽV pareigūnų tvirtinimu, lėktu-
ve buvo teroristinės organizacijos ,,al
Qaeda” sulaikytasis, kuris buvo gabe-
namas iš vienos sulaikymo vietos į kitą.

Lietuvos prezident∂ ragina
imtis bendr¨ veiksm¨

Išeiviai aprauda bažnyçias

D. Grybauskaitė dalyvavo Rygoje vykusioje konferencijoje. President.lt nuotr.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) –
Daugiau nei 100 metų JAV lietuviai
meldėsi Šv. Jurgio šventovėje Cleve-
land. Bet sekmadienį šv. Mišios čia
vyko paskutinį kartą. Netrukus ne-
liks ir istorinės lietuvių bažnyčios
Pennsylvania.

„Esu labai piktas ir labai liūdnas.
Man sunku kalbėti apie tai, kas vyks-
ta”, – sakė James Setcavage.

Išeivių iš Lietuvos palikuonis la-
bai susikrimto išvydęs, kaip ruošia-
masi griauti lietuvišką Šv. Jurgio baž-
nyčią Shenandoah mieste Pennsyl-
vania.

Tai – pirmoji lietuvių parapija
JAV, įkurta dar 1891 m., kai į šią ang-
liakasių vietovę kėlėsi tūkstančiai iš-
eivių.

Prieš trejus metus Šv. Jurgio
bažnyčia Pennsylvania buvo uždary-
ta dėl prastos būklės.

Nors 2002  m. JAV ir Lietuva pa-
sirašė susitarimą išsaugoti šį kultū-
ros paveldą, Allentown vyskupija ga-
vo leidimą šventovę nušluoti nuo že-
mės paviršiaus. Neseniai pradėti iš-
rinkti spalvoti vitražai, išvežamas ki-
tas lietuvių parapijos turtas.

„Du mano seneliai statė šį pa-
statą. Močiutė plovė altoriaus audek-
lus. Darosi vis sunkiau išlaikyti savo
tikėjimą, kai dabar šie žmonės taip
elgiasi”, – ašaras liejo viena parapi-

jiečių Cindy Tancredi.
Protestuojantys parapijiečiai, su

trispalvėmis susirinkę į teismo posė-
dį, bandė sustabdyti bažnyčios grio-
vimą. Lietuviai reikalavo išsiaiškinti,
kur dingo remontui aukotos lėšos.

JAV katalikų bažnyčios pertvar-
kų auka tapo ir Šv. Jurgio lietuvių pa-
rapija Clevelend, kur emigracijos me-
tais lankydavosi ir pirmasis Lietuvos
prezidentas Antanas Smetona.

Per šimtmetį patamsėjusiame ru-
dų plytų pastate sekmadienį daugiau
nei 300 žmonių giedojo ,,Pulkim ant
kelių” ir kitas lietuviškas giesmes
paskutinį kartą. Prieš 114 metų įkur-
ta parapija po šv. Mišių buvo užra-
kinta visiems laikams.

Grėsmę pajuto ir kita Clevelend
lietuvių Dievo Motinos Nuolatinės
Pagalbos bažnyčia, kurioje yra įsikū-
rusi vienintelė šio miesto lietuvių mo-
kyklėlė. Buvo planuojama šią para-
piją sujungti su amerikietiška.

Vyskupas netikėtai priėmė lietu-
viams palankų sprendimą ir nutarė
sujungti dvi sumažėjusias lietuvių
parapijas į vieną.

Naujoji parapija pradėjo veikti
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
bažnyčioje ir gavo Šv. Kazimiero
vardą. O istorinė Šv. Jurgio bažnyčia
laukia naujo šeimininko, kuris pas-
tatą gali nutarti nugriauti.

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) –
Vidurio Europoje lankęsis Jungtinių
Valstijų viceprezidentas Joe Biden
atitaisė viešųjų ryšių žalą, kuri buvo
padaryta skubotai paskelbus apie
ankstesnius planus įkurti priešrake-
tinės gynybos sistemą (PRG) Euro-
poje, ir pasiuntė aiškią žinią, kad
Amerika laiko Vidurio Europą savo
svarbia sąjungininke, kurią ji yra pa-
sirengusi ginti. Tuo yra įsitikęs už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas.

Lietuvos diplomatijos vadovas
priminė, jog, paskelbus apie PRG sis-
temos atsisakymą, per Vidurio Euro-
pos spaudą nuvilnijo susirūpinimas ir
pasipiktinimas, neva Amerika par-
duoda savo interesus Vidurio Euro-
poje. Tai V. Ušackas sako vadinantis
padaryta viešųjų ryšių žala.

,,J. Biden  labai aiškiai pasakė,
kad tai yra netiesa, kad Vidurio Eu-
ropa yra Amerikos interesas ir kad
nauja sistema dar geriau apgins Vi-
durio Europos interesus. Jis pabrėžė,
kad naujoji sistema yra lankstesnė ir
veiksmingesnė už anksčiau planuotą
sistemą. Ji gins ne tik JAV, bet ir vi-
sus JAV sąjungininkus Europoje, tai-
gi – ir Lietuvą”, – aiškino užsienio
reikalų ministras.

Lietuvos diplomatijos vadovas
taip pat atkreipė dėmesį, jog J. Biden
pirmą kartą aiškiai suformulavo JAV
nuostatą Vidurio rytų Europos at-
žvilgiu, pažymėdamas, kad šis senojo
žemyno regionas yra ypač svarbus

partneris, o jo šalys – sąjungininkės,
kurias Amerika gins savo nauja PRG.
JAV viceprezidentas taip pat pabrėžė,
kad JAV užsienio politikoje nepripa-
žįsta įtakų sferos politikos ir gina ša-
lių teisę pačioms pasirinkti sąjungas.

,,J. Biden išreiškė paramą demo-
kratijos plėtrai į Rytų Europos šalis.
Mes taip pat norime matyti demokra-
tines laisvos rinkos principais besiva-
dovaujančias kaimynes”, – sąlyčio
taškus JAV ir Lietuvos užsienio poli-
tikoje nurodė V. Ušackas.

Kalbėdamas apie panašius JAV ir
mūsų siekius gynybos politikoje, Lie-
tuvos diplomatijos vadovas priminė
JAV prezidento Barack Obama šį pa-
vasarį Prahoje išreikštą nuostatą,
kad visoms NATO šalims reikalingi
gynybos planai. ,,Tai susišaukia su
mūsų tiesioginiu interesu, apie tai
kalba ir prezidentė D. Grybauskaitė”,
– sakė V. Ušackas.

Vis dėlto užsienio reikalų mi-
nistras pažymi, kad ,,NATO grožis ir
patrauklumas yra būtent bendros gy-
nybos principe: vienas – už visus, visi
– už vieną”, todėl Lietuva pasisako
už tai, kad penktasis Washington su-
tarties straipsnis išliktų toks pats ne-
liečiamas ir išliktų svarbiausias.

Lietuvos diplomatijos vadovas
nemano, kad santykiams tarp JAV ir
Lietuvos gali koją pakišti sprendimas
nepriimti kalinio iš Guantanamo ba-
zės bent jau tol, kol nebus išsklaidy-
tas CŽV kalėjimo buvimo Lietuvoje
šešėlis.

Ryga, spalio 24 d. (BNS) – Lie-
tuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
ragina imtis bendrų veiksmų Baltijos
valstybių saugumui užtikrinti.

,,Visos trys Baltijos šalys turi
veikti kartu ir vieningai paprašyti
organizacijos partnerių, kad NATO
planai Baltijos šalims apginti būtų
kuo greičiau parengti atsižvelgiant į
naujas grėsmes”, – Rygoje konferen-
cijoje ,,Transatlantinė darbotvarkė
2010 – Baltijos vizija”, skirtoje saugu-
mo klausimams, sakė D. Grybauskaitė.

Prezidentė D. Grybauskaitė pa-
brėžė, jog nuolat kintančiame pasau-
lyje keičiasi ir grėsmės, su kuriomis
tenka susidurti. Tai ir terorizmas, ir
kibernetiniai bei informaciniai iš-
puoliai, energetinis saugumas.

,,Lietuva, Latvija ir Estija yra vi-
sateisės NATO narės, ir pačios yra
aktyvios saugumo teikėjos, dalyvau-
damos operacijose Afganistane ir ki-

tur. Todėl nusipelnome saugumo
užtikrinimo bei konkrečių apgina-
mumo planų ir savo atžvilgiu”, – sakė
Lietuvos vadovė.

Pasak D. Grybauskaitės, visų tri-
jų Baltijos šalių prezidentai sutaria,
jog būtina imtis bendrų pastangų re-
giono saugumui užtikrinti.

Kalbėdama apie Euroatlantinių
santykių raidą, valstybės vadovė
pabrėžė, jog ne tik Baltijos regiono,
bet ir visos Europos saugumas labai
priklausys nuo ES ir JAV santykių.
Todėl Lietuva pasirengusi aktyviai
dalyvauti juos kuriant.

Anksčiau įvykusiame trišaliame
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovų
susitikime taip pat buvo aptarti Bal-
tijos šalių energetikos rinkos kūrimo
klausimai ir pasirengimas šią savaitę
įvyksiančiam Europos vadovų tary-
bos posėdžiui Briuselyje. 
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RYGA
Nukritęs Latvijos Mazsalacos

vietovėje kosminis objektas iš tikrųjų
galėjo būti meteoritas, o ne palydovo
nuolauža ar koks nors kitas daiktas,
pareiškė Latvijos aplinkos, geologijos
ir meteorologijos centro žemės gel-
mių skyriaus vadovas. Jis pats buvo
nukritimo vietoje, apžiūrėjo beveik
10 metrų pločio duobę ir vietovę
aplink ją. Į Mazsalacą atvyks ir kitų
mokslininkų, jie paims uolienos mė-
ginius ir juos ištirs laboratorijoje. 

TBILISIS
Gruzija apkaltino Rusijos pajė-

gas pagrobus 16 gyventojų Tbilisio
kontroliuojamoje teritorijoje netoli
Maskvos remiamos separatistinės
Pietų Osetijos. Padėtis prie Gruzijos
ir Pietų Osetijos faktinės sienos
tebėra labai įtempta po praeitų metų
rugpjūtį vykusio Tbilisio ir Maskvos
karo dėl šio separatistinio regiono.

VARŠUVA
Lenkų mažumos atstovai Vokie-

tijoje siekia iš naujo aptarti 1991 m.
pasirašytą Lenkijos ir Vokietijos
tarpvalstybinę sutartį, specialus
priedas prie kurios padėtų įteisinti
lenkų mažumos teises Vokietijoje.
Neoficialūs pokalbiai šia tema dėl pa-
pildomo tarpvalstybinės sutarties pa-
reiškimo turėtų prasidėti ateinančių
metų vasarį Vakarų instituto rengia-
mos mokslinės konferencijos metu. 

KIJEVAS
Visos Ukrainos susivienijimas

,,Tėvynė” iškėlė Julija Tymošenko
kandidate į šalies prezidentus. J.
Tymošenko kandidatūrą parėmė iš
suvažiavimo tribūnos pirmasis Uk-
rainos prezidentas Leonid Kravčuk.
Rinkimai vyks kitų metų sausio 17 d.

MALJORKA
Ispanijos policija pranešė, kad

Maljorkos saloje esančiame Palmos
mieste sugriuvus daugiabučiui žuvo
bent penki žmonės, dar du buvo su-
žeisti. Pasak policijos, gelbėtojai dir-
ba keturaukščio griuvėsiuose, ieško-
dami likusių gyvų žmonių ir žuvu-
siųjų kūnų. Šio įvykio priežastis kol
kas nežinoma. Ispanijos nacionalinės

policijos atstovė spaudai sakė, kad
tas pastatas buvo senas.

MASKVA
Kabardos-Balkarijos respubliko-

je (KBR) nužudytas žinomas kaimy-
ninės Ingušijos opozicionierius, Ru-
sijos žmogaus teisių įgaliotinio biuro
tarybos narys Makšarip Aušev. Tai
dar vienas kruvinas išpuolis Rusijos
Šiaurės Kaukazo regione, kuris darosi
vis neramesnis. Užpuolikai apšaudė
automobilį, kurį vairavo M. Aušev.
M. Aušev, buvęs tinklalapio Inguše-
tija.org savininkas, griežtai kritikuo-
davo korupciją, klestėjusią valdant
buvusiam Ingušijos prezidentui Mu-
rat Ziazikov, kurį Rusijos prezidentas
D. Medvedev pernai atleido. 

KABULAS
Afganistano policija pradėjo šau-

dyti į demonstrantus, kurie reiškė
savo pasipiktinimą pranešimais, esą
Vakarų pajėgų kariai padegė Korano
egzempliorių, pranešė pareigūnai ir
liudininkai, kurie sakė, kad mažiau-
siai trys žmonės buvo sužeisti. Susi-
rėmimai kilo policijai bandant neleis-
ti maždaug 300 studentų žygiuoti
prie parlamento. Jis pridūrė, kad po-
licija taip pat panaudojo vandens
patranką.

RIJADAS
Saudo Arabijos karalius Abdul-

lah nurodė panaikinti plakimo baus-
mę šios šalies žurnalistei, kuri buvo
apkaltinta dalyvavimu televizijos
pramoginėje laidoje. Karaliaus nuro-
dymu panaikinama 60 kirčių bausmė
Rozannai al Yami, kaltinamai daly-
vavus televizijos laidoje, kurioje Sau-
do Arabijos pilietis viešai kalbėjo apie
seksą. Sekso tema šioje ultrakonser-
vatyvioje valstybėje yra uždrausta.

TUNISAS
Tuniso prezidentas Zine al Abi-

dine Ben Ali per rinkimus gavo maž-
daug 89,28 proc. balsų ir buvo per-
rinktas penktai kadencijai. Jau du
dešimtmečius valdančio Z. al A. Ben
Ali varžovai, kurie nebuvo labai žino-
mi, smarkiai atsiliko. Vienintelis
realus opozicijos kandidatas Ahmed
Brahim liko paskutinis. 

Iranas galètû pasigaminti atominê
bombâ per pusantrû metû?

Teheranas tvirtina vykdantis tik taikią branduolinės energetikos programą ir
sako, kad Vakarų šalių šnipai meluoja.                          AFP/Scanpix nuotr.

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) –
Žvalgybos agentūros mano, kad Ira-
nui nusprendus pasigaminti atominę
bombą, šis procesas užtruktų bent 18
mėnesių, sako Vakarų šalių diplo-
matai ir žvalgybos pareigūnai.

JAV Centrinė žvalgybos valdyba
(CŽV), Didžiosios Britanijos slaptoji
žvalgyba MI-6, Izraelio ,,Mossad”,
taip pat Prancūzijos, Vokietijos ir ki-
tų šalių žvalgybos agentūros daugelį
metų mėgino prasiskverbti į įslaptin-
tą Irano branduolinę programą. Nu-
rodoma, kad šios tarnybos ir netgi
atskiri jų specialistai nesutaria, kada
Iranas galėtų pasigaminti branduo-
linių ginklų.

Teheranas tvirtina vykdantis tik
taikią branduolinės energetikos prog-
ramą ir sako, kad Vakarų šalių šnipai
meluoja, jog Iranas siekia pasiga-
minti atominių ginklų.

Kai kurie pareigūnai iš Vienoje
įsikūrusios Jungtinių Tautų (JT)
Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) perspėja ne-
skleisti nepagrįstų kaltinimų prieš

Iraną ir nekartoti prieš Irako karą
padarytų klaidų.

Tačiau kai kurie Vakarų šalių
diplomatai sakė naujienų agentūrai
,,Reuters”, kad pajėgiausios pasau-
lyje žvalgybos agentūros iš esmės su-
taria, jog Teheranui nusprendus pa-
sigaminti branduolinių ginklų, šis
procesas užtruktų bent 18 mėnesių.

Toks laikotarpis – daug trumpes-
nis, negu buvo nurodytas kai kurių
agentūrų viešai paskelbtuose prane-
šimuose apie galimus Irano bran-
duolinio ginklavimosi planus.

Mažiausią įmanomą laikotarpį
nustatyti labai svarbu, nes jis yra
pagrindinis atskaitos rodiklis šešioms
šalims (JAV, Didžiajai Britanijai,
Prancūzijai, Vokietijai, Rusijai ir
Kinijai), kurios mėgina įtikinti Iraną
sustabdyti urano sodrinimą.

Iranas kol kas atmeta bet kokias
ekonomines ir politines skatinamą-
sias priemones, kurias šios šešios ša-
lys siūlo mainais į sodrinimo nutrau-
kimą, nors JT jau tris kartus skelbė
apribojimus šiitiškai respublikai.

„Fox News” supykdè JAV prezidento
administracijâ

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) – Bal-
tieji rūmai, pasipiktinę respubliko-
nams palankios televizijos „Fox
News” nuolat reiškiama kritika JAV
prezidento Barack Obama adminis-
tracijai, uždraudė šiam kanalui imti
vieno aukšto Iždo departamento pa-
reigūno interviu ir atšaukė šį spren-
dimą tik pareiškus protestą kitiems
žiniasklaidos vadovams, pranešama
BBC tinklalapyje.

Prezidento B. Obama adminis-
tracijai nerimą kelia prieš ją nu-
kreipta kritika, kuri nuolat reiškiama
„Fox News” – populiarioje televizi-
joje, kuri priklauso respublikonui Ru-

pert Murdoch.
„Visos televizijos pasakė – pa-

kaks, jūs peržengėte ribą”, – „Fox
News” vadovams pareiškė televizijos
„CBS News” akredituotasis žurnalis-
tas Baltuosiuose rūmuose Chip Reid.

Taupydamos laiką ir išteklius,
televizijos ABC, CBS, NBC, CNN ir
„Fox News” yra sudariusios susivie-
nijimą: viena operatorių grupė įrašo
interviu su JAV administracijos pa-
reigūnais, o įrašais naudojasi visi su-
sivienijimo kanalai.

Baltųjų rūmų ryšių direktorė
Anita Dunn pareiškė, kad „Fox
News” neretai atlieka „Respublikonų
partijos tyrimo arba ryšių organo
funkcijasa”.

Prezidento B. Obama konfliktas
su žiniasklaida nėra pirmasis Baltųjų
rūmų istorijoje. Antrojo pasaulinio
karo laikų prezidentas Franklin D.
Roosevelt, pasipiktinęs dienraščio
„The New York Daily” koresponden-
to pranešimais, mėgino įteikti jam
nacistinės Vokietijos ordiną, o John F.
Kennedy reikalavo, kad vienas dien-
raščio „The New York Times” žur-
nalistas būtų išsiųstas iš Vietnamo.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

AFRIKA

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

Prezidento B. Obama administracijai
nerimą kelia prieš ją nukreipta kriti-
ka, kuri nuolat reiškiama „Fox News”.

AP nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXX EILINIS SEKMADIENIS

NEREGYS IŠ JERICHO

Iškeliaujant Jėzui su mokiniais
ir gausinga minia iš Jericho, aklas
elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus)
sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jė-
zus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai
šaukti: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasi-
gailėk manęs!” Daugelis jį draudė,
kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė:
„Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!”
Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį.”
Žmonės pašaukė neregį, sakydami:
„Drąsos! Kelkis, jis tave šaukia.” Ta-
sai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir
pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį:
„Ko nori, kad tau padaryčiau?” Ne-
regys atsakė: „Rabuni, kad praregė-
čiau!” Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik,
tavo tikėjimas išgelbėjo tave.” Jis tuoj
pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų
keliu. (Mk 10, 46-52)

Neregys iš Jericho, vardu Bar-
timiejus, sėdi elgetaudamas šalia ke-
lio. Kelias skirtas ėjimui, o ne sėdė-
jimui, vadinasi, kažkas apriboja šio
žmogaus gyvenimą. Aklumas nelei-
džia Bartimiejui eiti keliu, taip sa-
kant, jį suparalyžiuoja, padaro jį elge-
ta, neįstengiančiu parsirūpinti savo
gyvenimu.

Todėl Viešpačiui einant Jericho
keliu neregys kreipiasi į jį garsiai
šaukdamas: „Dovydo Sūnau, Jėzau,
pasigailėk manęs!” Ši malda (nuo VI
a. ji taps Rytų krikščionims pagrin-
dine širdies malda: „Viešpatie Jėzau
Kristau, Dievo Sūnau, pasigalėk ma-
nęs!”) paliečia Kristaus širdį. Jis sus-
toja ir pakviečia neregį. Tekste mes
išgirstame kvietimą pakilti, atsistoti
ant kojų. Čia užrašytas veiksmažodis
yra tas pats, kuris nurodo mirusiųjų
prisikėlimą: „Drąsos! Kelkis, jis tave
šaukia.”

Lemiama akimirka tampa asme-
niniu, tiesioginiu susitikimu tarp
Viešpaties ir to kenčiančio žmogaus.
Jie stovi vienas priešais kitą: Dievas
su savo valia išgydyti ir žmogus su
savo valia išgyti. Dvi laisvės, dvi su-
tampančios valios. „Ko nori, kad tau
padaryčiau?”, – klausia jo Viešpats.
„Kad praregėčiau!”, – atsako nere-
gys.

Rytų Bažnyčia tai vadina „siner-
gizmu” (gr. ,,bendras veikimas”).
Nors teisumas yra Dievo dovana,
krikščionis nėra atleistas nuo parei-
gos rimtai stengtis bei būti atviras

kelionėje su Kristumi: „Aš nesakau,
kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobu-
las, bet vejuosi norėdamas pagauti,
nes esu Kristaus Jėzaus pagautas”, –
sako apaštalas Paulius Laiške fili-
piečiams (3, 12).

„Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo
tave” – su šiais žodžiais įvyksta ste-
buklas. Dievo džiaugsmas, žmogaus
džiaugsmas. Ir Bartimiejus, įžengęs į
šviesą, „nusekė paskui Jėzų keliu”:
jis tampa jo mokiniu ir keliauja su
Mokytoju į Jeruzalę, kad dalyvautų
su juo didžiajame išganymo slėpinyje.

Šis pasakojimas esminėse aki-
mirkose primena katechumeno (gr.
,,tas, kuris yra mokomas”) kelionę į
Krikšto sakramentą, kurį pirmykštė
Bažnyčia dar vadino „Apšvietimu”.
Beje, buvusio neregio iš Jericho pa-
liktas apsiaustas – savo jėgomis siek-
ti išganymo ir senojo žmogaus ženk-
las – buvo taip pat simboliškai mena-
mas pirmaisiais krikščionybės am-
žiais: prieš įžengdamas į Krikšto van-
denis, katechumenas palikdavo savo
drabužius, o po Krikšto, išbridęs iš
vandens, apsivilkdavo nauju, baltu
drabužiu.

Tikėjimas yra apšvietimo kelias:
prasideda nuolankiu suvokimu, kad
esame reikalingi išganymo, ir siekia
asmeninio susitikimo su Kristumi,
kuris kviečia jį sekti meilės keliu.
Šiuo būdu yra parengtos Bažnyčioje
įkrikščioninimo kelionės, kurios pa-
ruošia Krikšto, Sutvirtinimo ir
Eucharistijos sakramentams.

Dabar, kai yra paplitęs kūdikių
Krikštas, siūloma vaikams, paaug-
liams ir suaugusiems katechezės (gr.
,,sakytinis mokymas”) ir dvasingumo
patirtis, kuri suteikia galimybę pra-
eiti naujai atrandamo ir labiau są-
moningo tikėjimo kelią. Paprastai
Eucharistijos katechezė prasideda
nuo aštuonerių metų, o Sutvirtinimo
– nuo keturiolikos metų.

Iš tiesų, gilesnio tikėjimo ieškoji-
mas apsireiškia kaip mūsų išgydymo
ženklas: matymas nėra žinojimas, bet
– ieškojimas mūsų tamsoje, bandant
geriau suprasti, kas yra Jėzus Kris-
tus. Mat krikščioniškas tikėjimas
nėra teorija ar didi idėja, bet įvykis,
susitikimas su pasaulio šviesa (Jn 8,
12), su gyvu Asmeniu, kuris duoda
žmogui tvirtą kryptį ir praplečia jo
gyvenimo ribas.

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

NETEKOME ŽYMAUS ŽURNALISTO
IR VISUOMENININKO

Su a. a. Vytautu Kasniūnu atsisveikinant
EDVARDAS ŠULAITIS

Vienas po kito gyvųjų gretas pa-
lieka senosios išeivių kartos veikėjai,
ilgus dešimtmečius darbavęsi Ame-
rikos lietuvių veikloje. Neseniai pa-
laidojome Algį Regį, o šiandien reikia
atsisveikinti su Vytautu Kasniūnu.

Apie V. Kasniūną spaudoje teko
ne taip seniai rašyti, kai jis praėjusį
pavasarį, balandžio 10 d., šventė savo
95-ąjį gimtadienį. Sulaukęs šio gar-
bingo jubiliejaus, sukaktuvininkas
skundėsi sveikata, o š. m. spalio 13 d.
užgeso jo gyvybė amžinai.

Gimęs 1914 m. Joniškyje, iki
1938 m. jis buvo žinomas Kasnicko
pavarde, vėliau ją pakeitė lietuviš-
kesne, gražesne. V. Kasniūną galima
vadinti vieninteliu išeivijoje gyvenu-
siu profesionaliu žurnalistu, nes jis
Lietuvos spaudoje pradėjo bendra-
darbiauti 1930 m., o 1937–1940 m.
buvo didžiausio Lietuvos dienraščio –
„Lietuvos aido” korespondentu. Lie-
tuvą užėmus rusams, šis dienraštis
buvo uždarytas, atėjus vokiečiams –
nuo 1941 iki 1943 m. V. Kasniūnas
redagavo „Panevėžio apygardos bal-
so’’ laikraštį.

Pabėgo į Vakarus, 
vėliau atvyko į JAV

1944 m. rudenį žurnalistas nuo
rusų kariuomenės pabėgo į Vokietiją,
po karo gyveno keliose tremtinių
stovyklose. 1949-aisiais pakėlė spar-
nus kelionei į Dėdės Samo žemę. Čia
apsigyveno Amerikos lietuvių sosti-
nėje Čikagoje ir tuoj įsijungė į lietu-
višką veiklą, pradėjo rašyti čionykštė-
je spaudoje – daugiausia katalikiška-
me „Draugo’’ dienraštyje bei tauti-
ninkų leidžiamoje „Dirvoje’’. V. Kas-
niūnas, būdamas Lietuvių žurnalistų
sąjungos valdyboje, redagavo leidinį
„Lietuvos žurnalistas’’, o darbuoda-
masis Susivienijimo lietuvių Ameri-
koje (SLA) organizacijoje buvo ir jos
seniausio Amerikoje tautiečių jun-
ginio oficiozo „Tėvynė’’ redaktorius.
Nuo 1976 m. jis buvo jėzuitų leidžia-
mo ,,Laiškai lietuviams” žurnalo re-
dakcinio kolektyvo narys.

Negana to, šis žymus veikėjas
bendradarbiavo lietuvių radijo pro-
gramoje „Margutis’’ (ji veikia iki šių
dienų), 1967–1977 metais vadovavo
jau nutilusiai „Lietuvių forumo’’ ra-
dijo programai.

Be veiklos minėtame SLA, ku-
riam V. Kasniūnas ilgesnį laiką va-
dovavo, jis dirbo ir BALF’e, buvo JAV
Lietuvių Bendruomenės tarybos, kor-
poracijos „Neo-Lithuania’’ tarybos
narys.

Už savo veiklą V. Kasniūnas
apdovanotas Amerikos revoliucijos
dukterų organizacijos narių ir „Už
nuopelnus Lietuvai’’ ordinu.

Ilgesnį laiką gyveno 
Beverly Shores, IN

Žymus lietuvių bendruomenės
veikėjas ilgą laiką buvo įsikūręs
Beverly Shores, IN, miestelyje ir iš čia
dažnai važinėdavo į lietuviškus vaka-
rus ar posėdžius Čikagoje, tačiau dėl
to jis nesiskųsdavo, nes buvo darbš-

tus ir pasišventęs lietuvybei žmogus.
Apie šį darbštų ir pavyzdingą

mūsų tautietį gana daug rašoma vil-
niečio dr. Remigijaus Naužemio pa-
ruoštoje knygoje „Beverly Shore
lietuviai prie Mičigano” (išleista
Vilniuje 2005 m.). Knygos autorius
apie V. Kasniūną taip rašė: „Dažnai
šią iškilią asmenybę galima sutikti su
savo bendražyge ir gyvenimo drauge
Irena (jie užaugino du sūnus – Vy-
tautą, jaun. ir Marių), besimankšti-
nančius prie Mičigano ežero, vaikš-
čiojančius po Beverly Shores apylin-
kes kalnuotais takais ir takeliais.
Šitaip besigrūdindami atvirame ore,
jie stiprina sveikatą.”

Atsisveikinimas, šv. Mišios 
ir laidotuvės

Paskutinis atsisveikinimas su ve-
lioniu įvyko Petkaus laidojimo koply-
čioje, Lemont, spalio 16 d. vakare. Čia
religines apeigas atliko kun. Antanas
Saulaitis, o patį atsisveikinimą vedė
geras jo draugas Vaclovas Mažeika ir
iš Lietuvos atvykęs Leonas Narbutis.

Žodį tarė „Neo-Lithuania’’ kor-
poracijos valdybos pirmininkas
Eduardas Modestas, SLA vardu atsi-
sveikino advokatas Saulius Kuprys.
Lietuvių Bendruomenės vardu – Auš-
relė Sakalaitė, skautų vardu kalbėjo
Antanas Paužuolis. L. Narbutis per-
skaitė Lietuvių žurnalistų sąjungos
valdybos pirmininko, šių eilučių
autoriaus atsisveikinimo žodį. Tada
skautai, susikibę rankomis, sudaina-
vo „Ateina naktis...’’

Šeštadienio rytą Pal. J. Matulai-
čio koplyčioje, Lemont, kun. Antanas
Saulaitis ir prel. Ignas Urbonas auko-
jo šv. Mišias, po kurių laidotuvių pro-
cesija (apie 25 automobiliai) pajudėjo
lietuviškų Šv. Kazimiero kapinių
link. Čia apeigas atliko kun. Saulai-
tis, vėliau nuskambėjo „Marija, Ma-
rija” giesmės ir Lietuvos himno žo-
džiai. Po to apie 60 žmonių susirinko
laidotuvių pietų į Willowbrook salę.
Ten nuskambėjo paskutinieji atsi-
sveikinimo su a. a. V. Kasniūnu akor-
dai.

Ilsėkis, mielas kolega, svetimoje
žemėje, toli nuo savo tėvynės, kurią
taip mylėjai.

Vytautas Kasniūnas

Živilė Jurys, gyvenanti Richmond Hill, NY, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

��� www.draugas.org   ���

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 109

Ir toliau stengiausi kalbėti šia
,,prokalbe”.

Visa mūsų įgula stovėjo išsirikia-
vusi vienoje eilėje. Kiekvienas prie
savo kojų buvo pasidėjęs kuprines su
maistu. Gruzinas, nužvelgęs mūsų
mantą, paklausė: – O kur jūsų ginklai?

– Jokių ginklų mes neturime ir jų
nenaudojame, – atsakiau savo išrasta
,,slavų” kalba.

Jis tik nusišypsojo ir paklausė: –
Kur tu išmokai rusų kalbą?

– Aš gyvenau netoli čekų ir slo-
vakų pasienio, – atsakiau net nemirk-
telėjęs. (Aš todėl ir įterpdavau len-
kiškų žodžių į savo dirbtinai laužytą
rusų kalbą, kad pateisinčiau tokį
melą). Nežinau, ar manim patikėjęs,
bet daugiau jis manęs nekamanti-
nėjo. Tuo metu sugrįžo eiliniai ka-
reiviai, vado įsakymu apieškoję visas
laivo patalpas. – ,,Fricų” daugiau ne-
rasta, – guviai atraportavo.

Po to karininkas užsimanė, kad
mes atsegtume kuprines, o kareiviai
gavo įsakymą patikrinti, ar jose nėra
ginklų bei sprogstamosios medžiagos.
Šie rusų kariai frontininkai su mu-
mis buvo gana mandagūs ir, apžiūrė-
dami kuprines, vado įsakymą vykdė
labai paviršutiniškai. Aš supratau,
kad jiems nelabai rūpėjo mūsų kup-
rinių turinys (ko nesitikėjau). Matyt,
jie buvo sotesni už mus, nes visai
nekreipė domės į tokią daugybę gero
maisto. Turbūt jie buvo prisisotinę
amerikoniškos ,,tušonkos”. Tiesa, iš
tų keturių ,,rusų” karių, rusų tauty-
bės buvo tik vienas, kiti – kaukazie-
čiai. Kol kareiviai apžiūrinėjo mūsų
turtą, kapitonas manęs paklausė:

– Kas yra šiose tvirtovėse?
Aš jam nemeluodamas viską iš-

vardinau, ką pats mačiau. Tuomet jis
netikėtai išsivedė mane iš rikiuotės į
šalį ir negarsiai paaiškino: – Kaip ma-
čiau, jūs esate prisikrovę daug kon-
servų dėžučių, kurios dar neatidary-
tos. Todėl prieš tai, kai jūs pateksite į
belaisvių stovyklą (lagerį), jas gali
atimti, įtarinėdami, kad tai sprog-
menys. Einant į lagerį vertėtų dau-
giau pasiimti kruopų bei cukraus.

Aš tiesiog apstulbau tai išgirdęs.
Be to, supratau, kodėl jis mane nu-
sivedė į šalį – nenorėjo, kad išgirstų jo
kareiviai, tarp kurių turbūt (kaip
visur pas juos) buvo savų ,,ausų”. Po
pirmosios nelaisvės (o pirmas įspūdis
– visada ryškiausias) niekaip negalė-
jau patikėti, kad ir tarp bolševikų
esama gerų žmonių. Aš tam gruzinui
esu iki šios dienos dėkingas.

Įsitikinęs, kad ginklų neturime,
jis panoro apžiūrėti tvirtovės patal-
pas bei jų turinį (galbūt dar tikėjosi ir
,,fricų” rasti). Mums liepė ,,prišvar-
tuoti” ,,Hamburgą” prie pat tvirtovės
sienų. Tam reikėjo pirmiausia jį at-
rišti. Todėl įsakė savo kareiviams
paimti du iš mūsų įgulos ir kartu at-
likti tą darbą.

Du rusų ir du mūsų įgulos ka-
reiviai nusileido atgal į valtelę ir api-
plaukę laivą nuo molo grandinės
atrišo lyną, kuriuo buvo pririštas
vilkikas. Atlaisvinę mus, jie priplaukė
prie laiptų, vedančių į tvirtovę ir
laukė. Dūda vėl visus išskirstė į
vietas ir užlipęs į vairinę įsakė ,,me-
chanikui” įjungti variklį, o pats, kaip
įgudęs kapitonas, priplukdė laivą
šonu prie tvirtovės laiptų. Tada ka-
rininkas liepė man, savo dviems
kareiviams ir visiems kitiems, kurie

dar buvo vilkike, išlipti iš laivo, o
tiems keturiems, kurie mūsų laukė,
sugrįžti atgal ant denio. Kai mes
aštuoniese apžiūrėjome visas tvir-
tovės patalpas ir viską, kas jose buvo,
gruzinas, stabtelėjęs ties maisto san-
dėliu, šypsodamasis man pasakė:

– Na, o dabar plauksime į krantą,
ir aš jūsų nepaleisiu į lagerį tol, kol ne-
pergabensite šias trofėjines gėrybes.

Viską vokiškai paaiškinau savo
įgulai. Nors mūsiškiai lietuviai ir taip
viską suprato, bet vis tiek dėjosi ati-
džiai besiklausą mano vertimo. O
mūsų tikrieji vokietukai visą laiką
buvo lyg žado netekę. Mat jie dar la-
biau nesitikėjo, kad bolševikai su
mumis elgsis taip humaniškai. Be to,
jie labai baiminosi, kad mes neišsi-
duotume, o drauge neišduotume ir jų.
Ypač pirmiesiems dviems, su kuriais
,,pasiplaukiojome” po Baltijos jūrą,
buvo dėl ko bijoti ir jaudintis. Pas-
tarieji vokiečių ,,kareiviai” tik vėliau,
jau būnant lageryje, man prisipažino,
kad jie visai ne eiliniai (kaip aš pra-
džioje ir įtarinėjau), o karininkai to-
kiais apsimetę. Ir ne bet kokie, o iš
vyriausiosios vadovybės štabo, t. y.
prieš kapituliaciją tarnavę feldmarša-
lo Šiornerio štabe.

Į krantą mūsų (dabar jau rusų)
,,Hamburgui” teko plaukti lėtai ir
labai atsargiai, saugojantis, kad
neužplauktų ant kokio nuskendusio
laivo, kadangi uosto farvateryje buvo
priskandinta daug laivų, ir tik stiebai
kyšojo virš vandens. Be to, ir priep-
laukos – pirsai buvo išsprogdinti.
Todėl pagaliau priplaukę prie kranto,
negalėjome visai arti prisišvartuoti,
nes susprogdintoje krantinėje kyšojo
įvairių nuolaužų, kurios trukdė
glaudžiau prisiartinti prie sausumos.
O krante mūsų jau laukė minia
linksmų rusų kareivių. Jie visi buvo
to paties dalinio, iš kurio ir ta gruzi-
no grandis. Todėl savo bendražygius
(atplukdžiusius ,,trofėjinį” laivą!), jie
sutiko plojimais. Mes – belaisviai
paniurusiais veidais – nuo denio žiū-
rėjome į džiūgaujančius ,,nugalėto-
jus”. Tarp eilinių kareivių buvo ir
bolševikų karininkų. Daugelis buvo
išdidžiai apsigelžgaliavę.

Tai buvo tokie patys ruseliai su
savo išblukusiom uniformom, kokius
man teko matyti 1941 metais prie
Smurgainių ir vėliau, panikoje ne-
šančius kudašių nuo agresyvių ir ge-
rai ginkluotų vokiečių. Bet šitų veidai
jau nebuvo iškreipti nuo siaubingo iš-
gąsčio ir nevilties. Jie džiaugėsi, kad
praėjo visą tą pragarą ir išliko gyvi,
skirtingai nuo 30 milijonų jų tėvynai-
nių, žuvusių tik karo metu. O kur dar
kiti?..

Mums nebuvo ypatingai linksma,
laimingai išėjus pro vienus ir dabar
stovint priešais kitus pragaro vartus.
Mums karas dar nesibaigė. Sustojo-
me netoli kranto. Mūsų ,,palydovai”,
palikdami apsaugai vieną kaukazietį
kareivį, liepė pasilikti laive, o patys nu-
sileido į valtį ir nuplaukė pas savus.
Kapitonas buvo mane įspėjęs, kad sa-
vo daiktus – kuprines susidėtume į
saugią vietą, nes jis ,,neatsako už sa-
vo kareivius”, kurie gali panorėti ,,ap-
žiūrėt laivą”. Turbūt ir todėl sargy-
biniui įsakė į laivą nieko iš rusų ka-
reivių neleisti, o man paaiškino, kad
visa ,,komanda” privalo nusileisti į
,,kubriką” ir laukti bei klausyti tik jo
įsakymų ir pavedimų.  Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.
Vilniaus klausimas akivaizdžiai

priminė, kad Lenkija buvo prisigro-
busi daug svetimų, ukrainiečių, gudų
ir Lietuvos žemių, o Versailles siste-
mą sukūrusios didžiosios valstybės
Lenkijai pataikavo ir jos grobį pri-
pažino. Stalinas galėjo tikėtis, kad
Vilniaus grąžinimas Lietuvai paro-
dys, jog Versailles sutarties sistema,
kurią jis su Hitleriu užpuolę Lenkiją
galutinai sugriovė, buvo neteisinga ir
veidmainiška, kad ją reikėjo nušluo-
ti.

Neilgai Vilnius buvo laisvos Lie-
tuvos miestas, jos istorinė ir konsti-
tucinė sostinė. Bet jau nuo 1939 m.
spalio 28 dienos, kai Lietuvos kariuo-
menė įžengė į Vilnių, jo likimas buvo
tas pats, kaip ir likusios Lietuvos: ki-
tais metais sovietų okupacija, tada po

metų – vokiečių ir po trijų metų vėl
ilga 46 metų antroji sovietinė oku-
pacija. Vilniuje prasidėjo išsilaisvini-
mas, čia 1987 metais prie Adomo
Mickevičiaus paminklo įvyko pirmoji
vieša demonstracija už laisvę, čia įsi-
steigė Sąjūdis, čia viena po kitos vyko
masinės demonstracijos už neprik-
lausomybę. Pagaliau Vilniuje 1990 m.
kovo 11 dieną buvo paskelbtas ne-
priklausomybės atkūrimas, čia 1991
m. sausio 13 naktį nuo sovietų tankų
nepriklausomybę plikomis rankomis
apgynė Lietuvos žmonės, ir Vilnius
vėl tapo laisvos ir nepriklausomos
Lietuvos sostine.

Kova dėl Vilniaus pasibaigė 1994
metais, kai Lenkija pripažino Vilnių
Lietuvos sostine. Laimėjo teisingu-
mas, laimėjo Lietuva ir laimėjo sos-
tinės garbę atgavęs Vilnius.

VILNIAUS ATGAVIMAS

www.antraspasaulinis.net nuotraukos
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Šių metų lapkričio 5 d., nuo 6 v. v.
iki 11 v. v., Čikagos kultūros centre
(78 E Washington St., Chicago, IL
60602) vyks trečiasis kasmetinis Eu -
ro pos džiazo festivalis Čikagoje „Eu -
ro pean Jazz Meets Chicago”, kuria -
me koncertuos muzikantai iš šešių
Eu ropos šalių. Pirmą kartą tradici -
nia me renginyje dalyvaus ir atstovas
iš Lietuvos – saksofonininkas, klar -
ne tininkas ir kompozitorius Liudas
Moc kūnas. 

L. Mockūnas yra vienas iškiliau -
sių Lietuvos džiazo kūrėjų, moder -
nio jo džiazo ir laisvosios avangar di -
nės muzikos atstovas. Ir džiazo, ir
aka  deminį išsilavinimą muzikantas
įgi jo M. K. Čiurlionio menų mokyklo-
je, Lietuvos muzikos ir teatro aka de -
mi joje bei Kopenhagos ritmo muzikos
kon  servatorijoje. Nuo 15 metų L.
Moc  kūnas nuolat dalyvauja džiazo
fes tivaliuose, o nuo 1996-ųjų pasirodo
ir kaip kolektyvų vadovas. Me ni nin -
kas pelnytai vadinamas Lietuvos
džia zo ambasadoriumi. Jis – įvairių
tarp tautinių projektų sumanytojas,
dau gelio konkursų laimėtojas.

Dalyvauti Europos džiazo festi -
va lyje L. Mockūną pakvietė LR Ge ne -

ra linis konsulatas Čikagoje, kuris
kartu su kitais Čikagoje įsikūrusiais
Europos šalių konsulatais ir Geothe
institutu organizuoja šį renginį.
Muzikanto iš Lietuvos dalyvavimą
festivalyje Čikagoje parėmė LR Už-
sienio reikalų ministerija bei Čikagos
bendrovė, atvežanti „Švyturio” alų.

Be Lietuvos atstovo „European
Jazz Meets Chicago” taip pat daly-
vauja Austrijos, Švedijos, Vokietijos,
Šveicarijos ir Olandijos muzikantai.
Im provizuoto džiazo vakaras, kuria -
me europiečiai muzikantai gros kartu
su kolegomis amerikiečiais, pradės
di desnį kelių dienų festivalį „Umbrel-
la jazz festival”. 

Festivalio „European Jazz
Meets Chicago” programa:

6 v. v. – Liudas Mockūnas Quar-
tet (Lie tuva) Claudia Cassidy Thea-
ter salėje: Liudas Mockūnas (pučia-
mieji), Jim Baker (pianinas), Brian
Sand strom (bosinė gitara), Steve
Hunt (mušamieji)

6:45 v. v. – Martin Brandlmayr
Solo (Austrija) Preston Bradley salė-
je: Mar tin Brandlmayr solo (muša-

Džiazo muzikantas Liudas Mockūnas Europos džiazo festivalyje Čikagoje
mieji ir elektronika)

7:30 v. v. – David Stackenas Trio
(Švedija) Claudia Cassidy Theater sa -
lė je: Jason Stein (bosinis klarnetas),
Da vid Stackenas (gitara), Josh Ab -
rams (bosinė gitara)

8:15 v. v. – Gratkowski/Kauf-
mann/de Joode (Vokietija ir Olandija)
Preston Bradley salėje: Frank Grat-
kowski (pu čiamieji), Achim Kauf-

mann (pia ni nas), Wilbert De Joode
(bosinė gi ta ra)

9 v. v. – Hans Koch Quartet (Šve-
icarija) Claudia Cassidy Theater salė-
je: Hans Koch (pučiamieji), Fred Lon -
berg-Holm (violančelė), Brian Labycz
(elektronika), Marc Riordan (mu ša -
mieji)

10 v. v. – Guus Janssen Trio
(Olandija) Preston Bradley salėje:
Guus Janssen (pianinas), Dieter
Man derscheid (bosinė gitara), Wim
Jan ssen (mušamieji)

Nuoširdžiai kviečiame atvykti į
Europos džiazo festivalį paklausyti
improvizuoto džiazo. Įėjimas į ren-
ginį nemokamas.

Taip pat informuojame, jog lap-
kričio 4 d. 11 val. vakare vyks papil-
domas Liudo Mockūno pasirodymas
„Hideout” bare (1354 W. Wabansia
Ave., Chicago, IL 60642), kur jis kon-
certuos drauge su vokiečiais Frank
Gratkowski (pučiamieji) ir Achim
Kauf mann (elektrinis pianinas) bei
olan du Wim Janssen (mušamieji).
Dau giau informacijos www.hideout -
chicago.com.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvoje veikia jo 
vardo gimnazija

Lygiai prieš 60 metų iš Vokietijos
pabėgėlių stovyklos į Cicero miestą
šalia Čikagos atvyko Mackų šeima su
būsimu poetu ir visuomenės veikėju
Al gimantu Mackumi. Dar gyvenda -
mas Cicero jis išleido pirmąjį ei lė raš -
čių rinkinį „Elegijos”. Vėliau, jau iš si -
kė lęs į Čikagą, labiau subrendo ir, ga -
li ma sakyti, išplaukė į plačiuosius
van denis – tapo pripažintu poetu.
Taip pat pradėjo vesti „Margučio” ra -
di jo programą ir redaguoti žurnalą
„Margutis”.

Visą šią veiklą nutraukė netikėta
au tokatastrofa 1964 m. gruodžio 28
d., pasiglemžusi dar jauną A. Mac -
kaus gyvybę kartu su „Margučio” ra -
di jo valandėlės savininke Lilija Va na -
gai tiene.

Po jo mirties dar ilgą laiką veikė
A. Mackaus knygų leidybos fondas,
iš leidęs daug vertingų spaudinių. O
prieš porą metų ir jis baigė savo veik-
lą.

Dabar A. Mackaus pavardė jau

neminima išeivijoje ir jo buvę artimi
draugai (kurie dar yra gyvi), atrodo, jį
pa miršo. Gerai, kad A. Mackus kelių
Pa gėgių vidurinės mokyklos litera tū -
ros mokytojų Vilmos Vaivadienės ir
Van dos Žuklijienės dėka atgimė jo
gim tuosiuose Pagėgiuose. A. Mac -
kaus vardu pavadinta ankstesnė Pa -
gė gių vidurinė mokykla, dabar turin-
ti gimnazijos statusą, įsteigtas jo var -
do muziejus ir t. t.

Lietuvoje gerai žinomas, 
išeivijoje – užmirštas

Šiomis dienomis gavome elektro -
ni nį laišką iš anksčiau minėtų mo te -
rų, kuriame rašoma: „Per tą laiką
nuo mūsų paskutiniojo laiško šį tą
nu veikėme. Gaila, kad nepavyko pa -
mi nėti poeto A. Mackaus gimtadie -
nio, kaip buvome planavę, nes vos
prieš keletą savaičių iki renginio
kvies tasis teatras, turėjęs parodyti
spek taklį pagal A. Mackaus poeziją,
at sisakė atvykti. Tad organizavome
dai lyraščio ir piešinių pagal poeto ei -
les konkursus bei pristatėme kasme -
ti nį mokinių kūrybos almanachą.

Taip pat Lietuvoje leidžiamas

žur nalas ‘Mokslas ir gyvenimas’ iš -
spaus dino mūsų parengtą straipsnį
‘Pilietiškumo pamokos Algimanto
Mac kaus kūryboje’. Mūsų darbą puo -
se lėjant poeto atminimą bei muziejų
įvertino ir savivaldybės viešoji biblio -
te ka, suteikusi apdovanojimą už
kraš to raštijos sklaidą. Bet labiausiai
mus džiugina tai, kad muziejumi do -
mi si žmonės. Vasarą jį aplankė poeto
A. Mackaus pusbrolis V. Strikaitis,
me džiagos fotografijos albumui (jis
tu rėtų pasirodyti spalio–lapkričio
mėn.) muziejuje ieškojo Lietuvos fo -
to menininkai, nuolat sulaukiame
lan kytojų iš savivaldybės ir šalies mo -
kyk lų. Taip pat užmezgėme ryšius su
L. Narbučiu, kuris muziejui pažadėjo
pa dovanoti ‘Margučio’ numerių.

Pavasarį kartu su mokiniais išlei -
do me ir kelis A. Mackaus bibliografi-
jos egzempliorius. Finansiškai pa rė -
mė mokyklą, visą techninį darbą at li -
ko mokiniai, o leidinuką išleido
spaus tuvė Tauragėje. Šiuo metu kar -
tu su mokiniais toliau atliekame ke le -
tą projektų: rengiama virtuali muzie-
jaus ekspozicija, taip pat į kompiute -
ri nes laikmenas keliami vaizdo ir gar -
so įrašai, ruošiamas elektroninis bib -

lio grafijos variantas. Labai džiaugia -
mės, jog mūsų gimnazistai mielai pri -
si deda prie poeto A. Mackaus vardo
po puliarinimo ir jo atminimo iš sau -
go jimo. Todėl tenka tik apgailestauti,
kad Amerikoje poeto vardas užmirš-
tas, o čia, Pagėgiuose, yra ir jo vardu
pa  vadinta gimnazija, ir muziejus.”

Reikia paminėti,  jog Pagėgiuose
prie namo, kuriame gimė Algimantas
Mac kus, yra prikalta graži pamink-
linė lenta.

Laukiama daugiau dėmesio ir
šiame krašte

Kadangi šių metų pabaigoje su ei -
na 45 metai nuo poeto A. Mackaus
mir ties, tikėtina, jog kas nors imsis
ini ciatyvos paminėti šio poeto 45-ą -
sias mirties metines. Ypač kai dar
vei kia „Margučio II” radijo programa
ir dar gyvuoja „Santaros-Šviesos” fe-
de ra cija, kurios artimas narys poetas
bu vo. Reikia manyti, kad kas nors ne -
pa tingės ir čia suruoš šia proga poeto
A. Mackaus paminėjimą.

Nejaugi ir ši užuomina bus pra -
leis ta negirdomis, kaip ir ankstesnieji
mū sų raginimai?

Greitai minėsime poeto A. Mackaus 
45 metų mirties sukaktį

A. Mackus (stovi pirmas iš dešinės) 1957 m. su kitais kultūros veikėjais. Šalia
jo – žymusis beletristas Marius Katiliškis, taip pat nuotraukoje matyti daili-
ninkas Vytautas Ignas, jo būsimoji žmona Dalia Juknevičiūtė, Zinaida Katiliš-
kienė (Liūnė Sutema) ir kiti.                    Edvardo Šulaičio archyvo nuotr.

A. Mackus po pasikalbėjimo su žymiu JAV lietuvių politikos veikėju Vaclovu Si-
dzikausku ,,Margučio” radijo programos studijoje 1961 m. vasarą. Nuotrau-
ka spausdinama pirmą kartą. 

Liudas Mockūnas
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10 „IMIGRANTŲ MIESTŲ” 10 „IMIGRANTŲ MIESTŲ” 
Nuo neatmenamų laikų, kai pir-

mieji žmonės paliko Afriką, migracija
tapo nepaneigiamu planetos reiški-
niu. Vengrai, visgotai, mongolai, van-
dalai, vikingai – visi istorijos tėkmėje
ieškojo žemių, kurias galėtų vadinti
namais.

Moderniuose amžiuose žmonės
„šturmavo” Ameriką, tikėdamiesi
naujos pradžios ir naujų galimybių.
10 imigrantų miestų sąraše žmonių
migracija iš dalies buvo sukelta
dirbtinai – bandant užpildyti darbo
jėgos poreikį. Kaip bebūtų, visi nau-
jakuriai į šiuos miestus įnešė savo
muzikos, virtuvės, mados ir kalbos
tradicijas. Imigrantų pilni miestai
yra daug kosmopolitiškesni ir atvi-
resni naujovėms.

10. Meka, Saudo Arabija

Imigrantų skaičius– 37,75 proc.
Žinant, jog kiekvienam musul-

monui per gyvenimą bent kartą pri-
valu apsilankyti Mekoje, nesunku
suvokti, kodėl šis islamo tikėjimo
miestas-šventovė traukia įspūdingas
atvykėlių minias. Dar 1996 m. Me-
koje gyveno 1,7 mln. užsieniečių.
Šiuo metu į miestą kasmet persikelia
bent keturi milijonai imigrantų. Ka-
dangi Meka išgyvena statybų karš-
tinę – jos gatvėse dygsta vis nauji dan-
goraižiai – darbo užtenka visiems.
Tačiau dažniausiai su atvykusiais
darbininkais yra elgiamasi žymiai
blogiau negu su vietiniais.

9. Ženeva (Geneva), Šveicarija

Imigrantų skaičius – 38,37 proc.
Nors Ženeva savo dydžiu panaši į

Vilnių, joje yra įsikūrę maždaug 200
tarptautinių organizacijų. Todėl dau-
guma užsieniečių mieste yra išsilavi-
nę profesionalai, atvykstantys dirbti
vienoje iš daugianacionalinių kom-
panijų. Nuo seno Ženeva garsėja
urbanistika ir kosmopolitiškumu. Be
to, pietrytinėje Šveicarijos dalyje
įsikūręs miestas siūlo labai palankius
mokesčius turtingiems atvykėliams.

8. Auklandas (Oakland), 
Naujoji Zelandija

Imigrantų skaičius – 39 proc.
Didžiausias Naujosios Zelandijos

miestas svetimšalius traukia švelniu
klimatu ir gamtos įvairove. Be to,
neįprasto grožio saloje yra išvystytos
puikios verslo galimybės ir infra-

struktūra. Kasmet šalyje rengiami
japonų, italų ir čiabuvių kultūros fes-
tivaliai byloja apie margaspalvę vi-
suomenę.

7. Haga, Olandija

Imigrantų skaičius – 40 proc.
Hagoje yra įsikūręs Tarptautinis

Teisingumo ir Tarptautinis Baudžia-
masis Teismas bei daugybė kitų tarp-
tautinių organizacijų, todėl, kaip ir
Ženevoje, čia didžiąją dalį imigrantų
sudaro išsimokslinę daugiakalbiai,
gaunantys solidžius atlyginimus.

6. Maskatas, Omanas

Imigrantų kiekis – 44,61 proc.
Omane, kaip ir kai kuriose kitose

Artimųjų Rytų valstybėse, įspūdingą
skaičių migrantų pradėjo pritraukti
„naftos pinigai”. Todėl nenuostabu,
jog daugiausia imigrantų Maskate –
pigi darbo jėga iš Azijos. Kaip ir Me-
koje, atvykėliai čia neišvengia diskri-
minacijos iš vietinių pusės.

5. Vankuveris (Vancouver, BC),
Kanada

Imigrantų skaičius – 45,6 proc.
Kanada – dar viena gera vieta

gyventi. Ji puikuojasi gražiausiu
gamtovaizdžiu šiaurės Amerikoje ir
aukštu pragyvenimo lygiu. Vanku-
veryje beveik pusę gyventojų sudaro
atvykėliai iš Europos ir Azijos, kurie
dažniausiai ten lieka visam laikui ir

visom išgalėm bando gauti Kanados
pilietybę.

4. Amsterdamas, 
Olandija

Imigrantų skaičius – 47,28 proc.
Amsterdamas ne vieną užsienietį

žavi laisvės dvasia. Paskaičiuota, kad
iš 750,000 miesto gyventojų, 350,000
– ne vietiniai. Dažniausiai į Amster-
damą atvyksta žmonės iš buvusių
Olandijos kolonijų – Surinamo, An-
tilų ar Arubos. Tačiau netrūksta
atvykėlių ir iš Afrikos bei Azijos.

3. Torontas (Toronto), Kanada

Imigrantų skaičius – 49,9 proc.
Antrojo Kanados miesto pateki-

mas į sąrašą byloja apie šalies planą
pritraukti jaunų žmonių, kurie tu-
rėtų išspręsti senstančios visuomenės
problemą, sėkmę. Torontas garsėja
kaip vienas iš įvairiapusiškiausių
miestų žemėje. Be to, jame saugu
gyventi.

2. Majamis (Miami), JAV

Imigrantų skaičius – 59,9 proc.
Majamyje iš 1,2 mln. iš 2,2 mln.

gyventojų sudaro imigrantai. Daž-
niausiai – atvykėliai iš Kubos arba
Nikaragvos. Ispanų yra kalbama
viena greta su anglų. Šio amžiaus
pradžioje miestas išgyveno statybų
bumą, pritraukdamas vis naujų vers-
lo kompanijų bei turistų.

1. Dubajus, 
Jungtiniai Arabų Emyratai

Imigrantų skaičius – 71 proc.
Nors oficialiai Dubajuje gyvena

71 proc. užsieniečių, kai kurių studi-
jų teigimu, jų skaičius mieste gali
siekti net 80–90 proc. Dubajaus spin-
desį kuria ne tik  pigi darbo jėga iš
Azijos, bet ir išsilavinę inžinieriai iš
Vakarų. Deja, labiausiai miesto įvaiz-
dį teršia žvėriškos sąlygos, kuriomis
yra verčiami dirbti imigrantai.

,,Aaskmen”, Balsas.lt

Ženeva. Majamis.

Vankuveris.

Amsterdamas.



12                            DRAUGAS, 2009 m. spalio 27 d., antradienis

��Spalio 29 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks Zara siš -
kių klubo susirinkimas. Valdyba kvie -
čia visus narius dalyvauti.

��Šv. Kazimiero seselės spalio 30
d., 6 val. v. visus kviečia į Motiniškųjų
namų koplyčią (2601 W. Marquette
Rd., Chicago, IL 60629) susikaupimo
ir tylos valandai. Ši susikaupimo
valanda skirta asmeninei maldai,
tylai, poilsiui nuo kasdieninės ruti-
nos, triukšmo. Norėdami pasiteirauti
skambinkite seselei M. Janine tel.
630-243-8349.

��Penktadienį, spalio 30 d. 4 val.
p. p. Zionio liuteronų evangelikų baž -
nyčioje (9000 South Menard Avenue,
Oak Lawn, Illinois 60453) kun. Val -
das Aušra „Spindulėlio” vaikams ir
tė vams laikys pamaldėles, skirtas pa -
minėti Visų Šventų dieną. Kviečiame
ir parapijiečius prisijungti.

��Lapkričio 1 d., sekmadienį,
10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo (Nativity B.V. M.) bažnyčioje
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629) bus aukojamos Visų Šventųjų
iškilmių šv. Mišios. Iš karto po šv.
Mišių kviečiame dalyvauti bažnyčioje
rengiamoje Vėlinių procesijoje, kurio-
je melsimės už visus mūsų mirusiuo-
sius. Šv. Mišias aukos ir procesijai
vadovaus kun. Gediminas Jankūnas.
Lapkričio 2 d. pirmadienį, Vėlinių
dieną, šv. Mišios bažnyčioje bus auko-
jamos 9 val. r. anglų kalba ir 10 val. r.
lietuvių kalba.

��Vėlinių susikaupimo apeigos
įvyks lapkričio 1 d., sekmadienį, 1
val. p. p. prie Įsteigėjų paminklo (111
ir Pulaski gatvių sankryža Čikagoje).
Apeigas rengia Šv. Kazimiero kapų
sklypų savininkų draugija. Religines
apeigas aukos kapinių direktorius
Jonas Kuzinskas. Dalyvaus šauliai.
Pa gerbkime savo protėvių ir tėvelių
at minimą žvakės ir vainiko padėjimu.
Pra šome kuo gausiau dalyvauti.

��Lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks Su val kie -

čių klubo susirinkimas. Valdyba kvie -
čia visus narius dalyvauti.

��Draugo fondas (DF) primena,
kad DF narių suvažiavimas įvyks lap-
kričio 7 d., šeštadienį, 9 val. r. Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre. Visus
narius kviečiame 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 -
mo ny Harvest”. Vietas užsisakyti tel.
708-788-2781 (Birutė Zalatorienė).

��Visus nuoširdžiai kviečiame į
kasmetinę madų parodą ,,Rudens
simfonija – 2009”, kuri įvyks sekma-
dienį, lapkričio 15 d. 12:30 v. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje (14911 127th St, Lemont, IL).
Pietų ir bilieto kaina 35 dol. Dėl vietų
užsakymo skambinkite Žibutei tel.
630-852-3204 arba Dainai tel. 630-
257-0153.

��Filisterių skautų sąjungos Či -
ka g os skyrius ruošia kalėdinių šiau -
di nukų gaminimo kursus, kurie įvyks
š. m. lapkričio 15 d. (sekmadienį)
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių cen-
tre, konferencijų kambaryje. Lau kia -
me gausaus atsiliepimo į mūsų kvie -
timą. Apie dalyvavimą prašytume
pra nešti Jolandai tel. 630-257-2558.

��Lietuvių rašytojų draugijos li-
te ratūrinė popietė ,,Pavasaris ru de -
nį” įvyks lapkričio 15 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Čiurlionio galerijoje Jau ni -
mo centre.

��Lapkričio 7–8 d., šeštadienį ir
sekmadienį, nuo 12 val. p. p. iki 6 val.
v. Philadephia Lietuvių namuose ren-
giama mugė. Jūsų laukia lietuviška
mu zika, tautiniai šokiai, dainos, lie -
tu viškas maistas, ,,Pasaulio ska -
niausi bulviniai blynai”, lietuviškas
alus ir kiti gėrimai, pramogos vai -
kams, lietuviškos muzikos kompakti -
nės plokštelės, knygos, rankdarbiai ir
įvairios kitos prekės, kurias nusipir k-
si te kalėdinėms dovanoms. Tre čia -
dienį, lapkričio 4 d., nuo 7 v. v. bus rei-
kalinga savanorių talka paruošti sales
mugei.  Apie savo  geranorišką  galimy-
bę dalyvauti talkoje, prašome pranešti
Esterai: Ewashofsky@verizon. net

IŠ ARTI IR TOLI...

PIRKSIU:
Jono Rimšos, Vizgirdos,
Domšaičio, Žoromskio,

Puzino,Valeškos,
Kiaulėno ir Veščiūno  

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

Spalio 17 d., Willowbrook pokylių salėje buvo surengtas ,,Draugo” 100-me-
čio pokylis, sukvietęs gausų būrį dienraščio bičiulių, skaitytojų, prenume ra -
torių, rėmėjų ir draugų. Nuotraukoje linksmai šnekučiuojasi Joe Kulys, Ernes-
tas Lukoševičius ir Nerijus Šmerauskas.                          Jono Kuprio nuotr. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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: donavic-
kas95@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 Ka-
valiūnas, Julius Šarka, Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė. Švietimo pre-
mijos mecenatas šiais metais yra JAV LB Švietimo taryba.

JAV Švietimo tarybos info

,,Draugo” knygos 
,,‘Draugas’ – 100. 

Už tikėjimą ir lietuvybę” 
ir susitikimas su ,,Draugo”
kultūrinio priedo redaktore

RENATA ŠERELYTE
įvyks lapkričio 29 d.,

Lietuvių dailės muziejuje
Pasaulio lietuvių centre (14911

127th St, Lemont, IL).  

Bus įdomu išgirsti ,,Draugo”
bendradarbio Alekso Vitkaus pas-
kaitą apie knygą ir susipažinti su
viešnia, redaktore iš Vilniaus. Tai
vienas iš ,,Draugo” šimtmečio rengi-
nių. Maloniai kviečiame visus apsi-
lankyti.

Spalio 14 d. Vyriausybės rūmuose Vilniuje atidarytoje ,,Draugo” 100-mečio
paropoje apsilankė ir poetė Eglė Juodvalkė. Paroda Vyriausybės rūmuose
veiks iki lapkričio 4 d. Vėliau ji pradės kelionę po Lietuvą.

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Lapkričio 6 d. 7:30 val. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre atidaroma 

Audriaus Plioplio ir Aušrinės Plioplytės paroda 
,,MindScapes: A Tribute to Algimantas Kezys”. 

Parodą bus galima aplankyti kasdien nuo 12 val. p. p. iki 7 val. v., išskyrus
antradienį ir trečiadienį. Maloniai kviečiame visus apsilankyti.

Nuotraukoje – Audriaus Plioplio kompozicija ,,Dreams”.


