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Apie CŽV kal∂jimus VSD viešai nekalb∂s

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Trečiadienį prie Vilniaus savivaldy-
bės protestavo pasipiktinusieji spren-
dimu parduoti nemažai miestui pri-
klausančių įmonių, o paslaugas iš jų
tik pirkti. Protestuotojų neįtikina
teiginiai, jog taip bus galima sutau-
pyti, o didžiosios dalies, pasak jų,
,,privatizuojamų” įmonių kontrolę

Vilniaus savivaldybė žada išlaikyti,
pasilikdama ne mažiau kaip 51 proc.
įmonių akcijų.

,,Šie miesto valdžios ketinimai
yra politiškai ydingi, ekonomiškai ne-
argumentuoti”, – pranešime apie vy-
kusią protesto akciją rašo sąjungos
,,Jungtinis demokratinis judėjimas”
atstovai.

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Apie galimą amerikiečių slaptų kalė-
jimų buvimą Lietuvoje Valstybės sau-
gumo departamentas (VSD) viešai
nekalbės. Taip į visus klausimus apie
Jungtinių Valstijų Centrinės žvalgy-
bos valdybos (CŽV) sulaikytų asmenų
galimą pervežimą ir kalinimą Lietu-
voje atsakė VSD vadovas Povilas Ma-
lakauskas, dalyvavęs pasitarime Vy-

riausybėje.
,,Visuomenėje kyla visokių dis-

kusijų, bet VSD niekada nedalyvaus
viešose diskusijose. Tai yra principinė
nuostata”, – kartojo P. Malakauskas.

Prezidentei Daliai Grybauskaitei
viešai pareiškus turint ,,netiesioginių
įtarimų” dėl galimai Lietuvoje veiku-
sių CŽV kalėjimų, parlamentinio tyri-
mo nutarė imtis Seimo Nacionalinio

saugumo ir gynybos komitetas.
Pirmoji apie tokių kalėjimų bu-

vimą pranešė Jungtinių Valstijų tele-
vizija ,,ABC News”. Anot televizijos
pranešimų, toks kalėjimas buvo Vil-
niaus apylinkėse, jame po tragiškų
2001 m. rugsėjo 11-osios įvykių JAV
iki 2005 metų esą buvo kalinti aštuo-
ni ,,al Qaeda” kovotojai.

Bus kuriama
Nacionalin∂ viz¨

informacin∂ sistema

Prie Vilniaus savivaldyb∂s –
protestas prieš îmoniû pardavimâ

Vilnius, lapkričio 4 d. (Presi-
dent.lt) – Lietuvos Respublikos pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės ir Sei-
mo bei Tarptautinių kultūros progra-
mų centro siūlymu pirmą kartą buvo
surengtas forumas, skirtas kūrybin-
gai visuomenei.

D. Grybauskaitės įsitikinimu,
siekiant esminių permainų ir ambi-
cingų tikslų paskatinti kūrybingos
visuomenės plėtrą, vienkartinės dis-
kusijos neužteks, todėl būtina kurti
nuolat veikiantį Kūrybingos visuo-
menės forumą. Šio Forumo užduotis
būtų ne tik teikti konkrečius siūly-
mus, bet ir stebėti, kokių veiksmų ima-
masi siekiant įgyvendinti modernios ir
novatoriškos Lietuvos ateities viziją.

Kreipdamasi į meno, kultūros,
švietimo ir verslo atstovus, susirin-
kusius svarstyti ir diskutuoti, kokių
veiksmų reikėtų imtis siekiant iš-
naudoti kūrybingų žmonių galimy-
bes kuriant modernią valstybę, pre-
zidentė D. Grybauskaitė kvietė meni-
ninkus, mokslininkus ir verslininkus
sutelkti bendras pastangas šiam tiks-

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) –
Vyriausybė pritarė Lietuvos naciona-
linės vizų informacinės sistemos
(VIS) kūrimui.

Šioje sistemoje numatoma kaup-
ti informaciją apie trečiųjų valstybių
piliečius, gaunančius vizas į Šenge-
no erdvę, pranešė Ministro pirmi-
ninko tarnyba.

Šis projektas – bendros Europos
Sąjungos (ES) VIS sistemos dalis,
kuri, tikimasi, ateityje leis greičiau
atskleisti nusikaltimus bei užkirsti
jiems kelią.

Vizų informacinė sistema Šenge-
no erdvės valstybėms suteiks galimy-
bę keistis sukauptais duomenimis
apie užsieniečius, gavusius vizas į
Šengeno erdvę, ir užkirsti kelią tero-
rizmo grėsmei.

Visos Šengeno erdvės šalys yra
susitarusios sukurti ir įdiegti nacio-
nalines vizų informacines sistemas,
kurios sudarys bendrą ES duomenų
bazę. Šioje duomenų bazėje sukaup-
tais duomenimis galės naudotis Eu-
ropolo ir Šengeno erdvės valstybių
pareigūnai.

Susirinkusieji protestavo prieš savivaldybei priklausančių įmonių pardavimą.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Lietuvos ateitis – k∆rybingû žmoniû rankose
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lui pasiekti.
„Lietuvos ekonomikos augimas,

socialinė gerovė ir piliečių pasidi-
džiavimas savo šalimi priklausys nuo
mūsų novatoriškų idėjų ir gebėjimo
jas kūrybiškai įgyvendinti”, – sakė
valstybės vadovė pabrėždama kultū-
ros, švietimo, mokslo ir verslo atsto-
vų bendradarbiavimo svarbą.

Prezidentė D. Grybauskaitė pa-

brėžė, kad kūrybiškas žmogus yra
Lietuvos ateitis. Todėl, pasak šalies
vadovės, būtina iškelti ambicingus
tikslus, mąstyti ir veikti taip, kad
mūsų valstybė taptų kūrybinių idėjų
skleidėja ne tik Europoje, bet ir pa-
saulyje.

2009-ieji Europos Sąjungoje pa-
skelbti kūrybingumo ir naujovių me-
tais.

D. Grybauskaitė forumo metu siūlė veikti taip, kad mūsų valstybė taptų kūry-
binių idėjų skleidėja ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. President.lt nuotr.
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Čekijos prezidentui galų
gale pasirašius Europos Sąjun-
gos Lisabonos sutartį, netrukus
ES pereis prie naujo valdymo.
Viena iš tokio valdymo naujovių
bus ES prezidento postas, į kurį
jau pareiškė norą kandidatuoti
Didžiosios Britanijos premjeras
Tony Blair, vis dažniau minima ir
Belgijos premjero Herman van
Rompoy pavardė. Visai netikėtai
šią savaitę kaip vieną iš galimų
kandidatų į ES prezidentus
Danijos savaitraščio ,,Mandag
Morgen” Europos politikos
skyriaus redaktorius Ole Ryborg
pasiūlė D. Grybauskaitę. Grįsda-
mas savo nuomonę žurnalistas
teigia, jog renkant ES preziden-
tą visų pirma reikėtų kreipti
dėmesį ne į asmenybes, o į vaid-
menį, kurį jis/ji turi vaidinti. Jei
tai bus padaryta, Grybauskaitės
galimybės yra nemenkos, įsiti-
kinęs Ryborg.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Ansamblis ,,Vaivora” ir solistė I. Milkevičiūtė
koncertavo JAV sostinėje

ELVYRA VODOPALIENÈ

Šeštadienį, spalio 24 dieną, 7 val.
vakaro Latvių salėje, Rockville, MD,
įvyko liaudies instrumentų ansam-
blio ,,Vaivora” ir solistės Irenos Mil-
kevičiūtės koncertas, skirtas pami-
nėti Lietuvos vardo tūkstantmetį.
Šiuo ansamblio ,,Vaivora” ir solistės
Milkevičiūtės koncertų ciklu po skir-
tingus lietuvių telkinius Amerikoje
rūpinosi JAV Lietuvių Bendruome-
nės Kultūros tarybos pirmininkė Da-
lė Lukienė. Ji rūpinosi ne tik koncer-
tų pasisekimu, bet kartu su Washing-
ton Lietuvių Bendruomenės valdyba
suruošė ir šio vakaro koncertą.

Įėjus į koncerto salę jau matėsi
Dalės ir Algio Lukų rūpesčiu gražiai
paruošta salė ir skanumynais pa-
dengtas stalas, o scenoje stygas jau
derino pavieniai koncerto atlikėjai.
Kiekvienam atėjusiam į šio vakaro
koncertą buvo dalijama D. Lukienės
įspūdingai paruošta programa, kurios
viršelį puošė ansamblio ,,Vaivora” na-
rių ir solistės Milkevičiūtės spalvota
nuotrauka.

Prieš koncertą JAV LB Kultūros
tarybos pirmininkė D. Lukienė pa-
sveikino visus susirinkusius, trumpai
papasakodama ansamblio tarptauti-
nius pasiekimus ir laimėjimus. Pami-
nėjo jų gastroles po įvairius kraštus.
Ji taip pat pabrėžė, kad tarptautinių
konkursų laureatas, liaudies instru-
mentų ansamblis ,,Vaivora” su soliste
Milkevičiūte atliko šimtus koncertų
Lietuvoje, yra įrašę kūrinių Lietuvos,
Vokietijos ir JAV radijo stotims, išlei-
dę kompaktinių plokštelių.

Tautiniais rūbais pasipuošę į sce-
ną įėjo ansamblio vadovė Lina Nai-
kelienė (I kanklės), Aistė Bružaitė (II
kanklės), Aušra Juškevičienė (bosi-
nės kanklės), Algirdas Jedemskij (bir-
bynė) ir Eugenijus Čiplys (birbynė,
lumzdelis).

Pirmąją programos dalį ansamb-
lis pradėjo su V. Juozapaičio ,,Maldos
sparnais” ir muzikine kompozicija
,,Lietuvos senovę prisiminus”. Tai
buvo gražus, užburiantis įvadas į to-

limesnę koncerto dalį. Po to skambėjo
B. Budriūno, J. Tallat-Kelpšos, V. Ja-
kubėno ir A. Kačanausko kūriniai,
kuriuos nuostabiai, su įsijautimu at-
liko Lietuvos operos solistė Milkevi-
čiūtė. Puikiai solo birbyne Eugeni-
jus Čiplys atliko A. Dvarionio ,,Ele-
giją”. Pirmoji programos dalis už-
baigta solistei dainuojant B. Dvario-
no ,,Žvaigždutę”.

Antroje dalyje ansamblis atliko
ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų kom-
pozitorių kūrinius: G. Puccini, G.
Verdi, V. Bellini, kurių arijas puikiai
sudainavo Milkevičiūtė. Lyg užbur-
damas klausytojus, solo Dvariono ir
E. Mezzacapo ,,Bonita” kūrinius bir-
byne atliko Algirdas Jedemskij. Kon-
certas pasibaigė J. Tallat-Kelpšos dai-
na ,,Mano sieloj šiandien šventė”,
solo atliekant Milkevičiūtei.

Programos metu įdomiai ir gra-
žiai klausytojus su kiekvienu kūriniu
supažindindavo Aistė Bružaitė. Ji
taip pat padėkojo visiems, kurie juos
globojo šios viešnagės JAV metu.
Programai pasibaigus, atlikėjams
buvo įteiktos gėlės. O ansamblio va-
dovė L. Naikelienė įteikė JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkei tra-
dicines kankles. Po to buvo vaišės,

pokalbiai ir pabendravimas su pro-
gramos atlikėjais.

Ansamblis ,,Vaivora” su trumpa
programa penktadienio vakare pa-
sirodė ir LR ambasadoje Washington,
DC. Vakaro metu atidaryta Lietuvos
Tūkstantmečio programos kilnojama
paroda ,,Lietuva kultūra ir istorija”,
ją atidarė LR ambasadorius JAV ir
Meksikai Audrius Brūzga. Įspūdin-
gos parodos atidarymo vakarą pra-
turtino ansamblis ,,Vaivora” su so-
liste Milkevičiūte. Kanklių, birbynių
muzikos garsai ir solistės lyrinio ir
dramatinio soprano stiprus balsas
užpildė LR ambasados rūmus ir
sužavėjo atsilankiusius svečius.

Nuoširdžiai dėkojame JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkei D.
Lukienei, kuri nenuilstamai dirba,
puoselėdama ir koordinuodama Lie-
tuvos ir JAV gyvenančių lietuvių
kultūrinius renginius. Taip pat nuo-
širdus ačiū visiems, kurie priėmė, ve-
žiojo ir rūpinosi ansamblio ,,Vaivora”
nariais ir soliste Milkevičiūte.

Nuostabus savaitgalis pasibaigė
ne tik koncertu, bet ir pirmomis po
vasaros atostogų lietuviškomis šv. Mi-
šiomis, kurias laikė monsinjoras Gin-
taras Grušas.

,,Vaivoros” ansamblio ir solistės Milkevičiūtės koncertas Latvių salėje, Rock-
ville, Maryland, spalio 24 d. Algio Luko nuotr.

,,Vaivora” po koncerto LR ambasadoje JAV (iš k.): Eugenijus Čiplys, Aušra Juškevičienė, JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė Dalė Lukienė, solistė Irena Milkevičiūtė, Imsrė Brūzgienė, ambasadorius Audrius Brūzga, ,,Vaivoros”
vadovė Lina Naikelienė, Aistė Bružaitė ir Algirdas Jedemskij. Ingos Lukavičiūtės nuotr.
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RYTAS STASELIS

Po ilgesnės pertraukos šią sa-
vaitę Klaipėdoje įvykusiame išvažiuo-
jamajame Vyriausybės posėdyje buvo
galima išvysti kuklias ministro
pirmininko Andriaus Kubiliaus ir
finansų ministrės Ingridos Šimony-
tės šypsenas. Optimizmo į valdžios
koridorius įpūtė trečią šių metų
ketvirtį šiek tiek ūgtelėjęs šalies ūkis.
Tačiau už valdiškų kabinetų ribų gal-
vas laužantys analitikai vis dar ne-
sišypso. Siūlo palaukti, ar teigiama
ekonomikos dinamika išliks ilgiau.
Kiti puse lūpų šnabžda, jog liepos,
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais tiesiog
būta gero oro: lietuviai galbūt į apy-
vartą metė pinigų iš savo santaupų –
jei „šėlti, tai jau su muzika”, nujaus-
dami keleriems metams užeinančius
sunkius laikus.

Pasak dviejų mokslininkų – prof.
Boguslavo Gruževskio ir prof. Romo
Lazutkos, šalies namų ūkiams iš
sunkmečio geriausiu atveju pavyks
išlįsti po penkerių ar šešerių metų.
Ligi tol darbo gali netekti kas šeštas
Lietuvos gyventojas, bedarbių armija
laukia savo naujokų – į jos gretas gali
patekti iki 290 tūkst. žmonių. Tie,
kam nusišypsos laimė sunkmečiu
išsaugoti darbą, uždirbs vidutiniškai
dviem šimtais litų mažiau. Socialinės
aplinkos ir grėsmių tyrimą atlikę
mokslininkai įspėja, kad net 440
tūkst. šalies gyventojų gali atsidurti
už skurdo ribos.

Darbo ir socialinių tyrimų insti-
tuto direktorius B. Gruževskis labai
paprastai piešia šių skaičių pasek-
mes: jeigu Vakarų šalių ūkis atsigaus
greičiau, Lietuvos laukia antra nuo
1990-ųjų emigracijos banga. Ko gero,
pareikalausianti daug daugiau šios
visuomenės kraujo – šįkart ji nusineš
kvalifikuočiausius ir kompetentin-
giausius. Žinia, dabar ir formalių
kliūčių Vakarų Europos darbo rinko-
je daug mažiau nei prieš dešimtmetį.

Iki šiol Lietuva negali susiskai-
čiuoti Rusijos krizės padarinių paska-
tintos pirmos emigracijos bangos
mastų – 200 tūkst., 300 tūkst. ar pusė
milijono – o tikrovėje laukia antros.
Jau kurį laiką tiesioginės tarnybos su
komerciniais bankais nesaistomi
ūkio ir socialinių santykių žinovai iš
esmės kelia pačius aštriausius klau-
simus: kas laukia šalies, kuri per
10–15 metų laisvai praranda 400
tūkst., 600 tūkst. ar milijoną savo
gyventojų?

Finansų analitiko Valdemaro
Katkaus teigimu, 1998–1999 metais

smukusios ekonomikos pasekmė
buvo 284 tūkst. bedarbių ir vėliau
Algirdo Brazausko Vyriausybė „buvo
laiminga”, kad prasidėjus emigracijai
nereikėjo sukti galvos dėl nedarbo.
Maža to, jo pažabojimą socialde-
mokratai nekukliai įsirašė į politikos
ataskaitas. V. Katkaus požiūriu, ant-
rą kartą per dešimtmetį daugiau nei
10 proc. (nuo apytikriai 5 proc. iki
17–20 proc.) svyruojanti nedarbo švy-
tuoklė visuomenei yra nepakeliamai
skausminga. Niekur Vakarų Euro-
poje nedarbo amplitudė nesvyruoja
daugiau nei 3–5 procentais. V. Kat-
kaus nuomone, dviženkliai svyravi-
mai per tokį trumpą laikotarpį pa-
kirstų bet kurio vokiečio ar prancūzo
psichiką.

Kraštutinių pažiūrų šalininkai,
ko gero, primintų, jog sprendžiant šią
problemą derėtų atitinkamai libera-
lizuoti migracijos įstatymus ir į lietu-
višką darbo rinką pritraukti daugiau
„gastarbaiterių” (tokių siūlymų visai
dėl kitų priežasčių buvo 2007–2008
metais, kada ne itin kvalifikuotos
darbo jėgos stygių jautė ypač statybos
ir mažmeninės prekybos bendrovės).
Šios problemos sprendimo versijos
skeptikai sako, esą tatai tėra teorinė
iliuzija. Reikalas tas, kad monoetninė
Lietuvos visuomenė visiškai nepa-
sirengusi gyventi kartu su kitos ra-
sės, kultūros, tradicijų bendruome-
nėmis (citatos iš šios savaitės žiniask-
laidos: „Per keturis mėnesius Šiau-
liuose atsidarė net keturios kinų par-
duotuvės”, „Parduotuvę Panevėžyje
atidarę kinai nemoka lietuvių kal-
bos”), nepaisant vyraujančio įsitiki-
nimo, jog „per amžių amžius visų
tautų žmonės sugyveno draugiškai ir
taikiai”. Skeptikai šio požiūrio šali-
ninkams siūlo išsamiau išstudijuoti
Vakarų Europos šalių etninės dina-
mikos ir iš to išplaukiančių problemų
patirtį.

Makroekonominiais rodikliais
besidžiaugianti Vyriausybė čia pra-
gaištingai vėluoja, nors vis daugiau
pasaulio ekonomikos protų pabrėžia,
kad bendrojo vidaus produkto dina-
mika – per prastas vertinimas post-
modernios visuomenės kokybei iš-
matuoti. 180 laipsnių kampo Vyriau-
sybės vykdomai politikai ieškanti po-
litinė opozicija kviečia didinti vie-
šąsias išlaidas ir palaimingai išdalyti
(pastarojo dešimtmečio patirtis rodo,
jog greičiausiai tik saviems). Sava-
naudžių socialinių partnerių dėka
„solidarumo” sąvoka tapo pati juo-
kingiausia lietuviškame „Tarptauti-
nių žodžių žodyne”.

O kaip mums angliškas „Failed
state” (žlugusi šalis)? Amžinasis
skeptikas, filosofas Arvydas Šliogeris
prieš kurį laiką pastebėjo, kad at-
kūrusi nepriklausomybę mūsų visuo-
menė nesugebėjo įgyvendinti nė vie-
no nacionalinio projekto. Sunkmečiu
išsaugoti pusę milijono žmonių šian-
dien yra pats svarbiausias projektas
iš visų iki šiol buvusių. Jeigu jis
sprogs it burbulas arba virs dar viena
afera, Lietuva po penkerių metų
tebeturės valdyti, o ne administruoti
gebančią korumpuotų valdininkų
armiją, vietoje verslo bendruomenės
– greičiausiai keletą dešimčių su
valdžia glaudžiai susijusių „biursli-
ninkų” ir minią nuolat ką nors duoti
reikalaujančią liumpenų. Ta prasme
iš Lietuvos liks tik pavadinimas.

,,Alytaus naujienos”

IŠ LIETUVOS - TIK VARDAS
Ar anglikonai grįš į
Katalikų Bažnyčią?

ALEKSAS VITKUS

Kai spalio 20 d. Vatikanas pranešė, jog popiežius Benediktas XVI
patvirtino dokumentą, kuris palengvins Anglikonų Bendrijos na-
riams pereiti į Katalikų Bažnyčią, tūkstančiai tikinčiųjų, nepa-

tenkintų savo Bažnyčios vis augančiu liberalizmu, šią žinią sutiko su dide-
liu džiaugsmu, tikėdamiesi, kad tai atves prie visiškos su Katalikų Bažny-
čia vienybės, bet ir išlaikant būdingas anglikonų dvasingumo savybes.

Spaudos konferencijoje kardinolas William Lavada, Vatikano vyriau-
sias doktrinų prižiūrėtojas, negalėjo atsakyti į klausimą, kaip to naujo do-
kumento vykdymas paveikė jau seniai egzistuojantį Vatikano ryšį su Can-
tenbury arkivyskupu. Manoma, kad į katalikybę pereinantys anglikonų
kunigai veiks panašiai, kaip ir dabartiniai katalikų kapelionai, tarnaujan-
tys kariuomenėje. Tradicinių anglikonų grupių atstovas Stephen Parkin-
son siūlo palaukti, kol Vatikanas paskelbs visą dokumento turinį, kas gali
užtrukti kelias savaites ar net mėnesius. Gal keista, bet konferencijoje ne-
dalyvavo nė vienas iš ekumeninės tarybos reikalams su Anglikonų Bend-
rija narių, nors ir buvo pakviesti. Lavada paaiškino, kad jie visi tuo metu
buvo išvykę iš Romos.

Anglikonų Bendrija, visame pasaulyje turinti apie 77 mln. tikinčiųjų,
šiandien susideda iš daugybės bažnyčių Anglijoje, JAV, Kanadoje, Airijoje,
Australijoje ir kituose kraštuose, kai kur vadinamų ir episkopalų bažny-
čiomis. Katalikų Bažnyčia savų tikinčiųjų priskaičiuoja apie 1,1 mln.

Jau kuris laikas Anglikonų Bendrijoje buvo nesutariama dėl paskuti-
niu metu iškilusių klausimų, kaip moterų įšventinimas į dvasininkes, ho-
moseksualius vyskupus ir gėjų santuokas. Prieš kelias dienas Episkopalų
bažnyčios South Carolina arkivyskupija, turinti net 75 parapijas, dėl
aukščiau paminėtų priežasčių nutarė atsiskirti nuo pagrindinės Episko-
palų bažnyčios, nors visų santykių su ja ir nenutraukė.

Nesutarimai dar labiau paaštrėjo, kai 2003 m. Lambeth rūmuose, ku-
rie yra Anglikonų Bendrijos Canterbury arkivyskupo Rowan Williams re-
zidencija, vyskupų suvažiavime 526–70 santykiu buvo nubalsuota, jog ho-
moseksualizmas yra nesuderinamas su Šventuoju Raštu, tuo pačiu balsavi-
mu pripažįstant, kad tas nutarimas nėra galutinis. 2004 m. Anglikonų
Bažnyčioje buvo nubalsuota šventinti į kunigus net tokius homoseksualus,
kurie nesilaiko celibato. Tokie ir panašūs nutarimai tarp kai kurių ang-
likonų ir episkopalų sukėlė nerimą ir net protestus prieš tokias pažiūras.

Nors kai kurie Anglijos laikraščiai šį pastarąjį Vatikano pareiškimą
šmaikščiai pavadino karine popiežiaus tankų rikiuote prie Lambeth rū-
mų, kiti laikraščiai dėl to nesijaudino, patardami laukti smulkesnių Vati-
kano plano detalių. Tačiau jau dabar yra žinoma, kad vedusieji anglikonų
kunigai ir net seminaristai galės būti šventinami į katalikų kunigus.

Šia proga reikėtų nors trumpai ir suglaustai prisiminti, kaip ta Angliko-
nų Bažnyčia atsirado, ir kaip ji nuo Romos Katalikų Bažnyčios atsiskyrė.

XVI amžiuje, kai naujos humanizmo ir renesanso idėjos prasiveržė į
plačią visuomenę, išdrįsusią suabejoti Bažnyčios mokslo tikslumu, Euro-
poje prasidėjo reformacija, kuri iš pagrindų sukrėtė visą Katalikų Baž-
nyčią. Nors Konstancos suvažiavime (1414–1418) Bažnyčios vadovai pri-
pažino, kad jos gyvenime reikia daug ką taisyti, prie vieningos nuomonės
nebuvo prieita. Nebuvo padaryta ir jokių radikalių pataisymų.

Naujieji humanistai, kaip Desiderus Erasmus Olandijoje, Thomas
More Anglijoje, John Knox Škotijoje, John Calvin Prancūzijoje, Martin
Luther Vokietijoje ir kiti, pradėjo skelbti, kad Kristaus mokslą reikėtų aiš-
kinti remiantis Šventuoju Raštu, o ne dažnai suklumpančia žemiška Baž-
nyčios valdžia.

Anglijoje reformacija vyko kitaip negu kitose Europos valstybėse, kur
reformaciją stūmė ir ją rėmė netituluoti humanistai ir neaukšto rango kuni-
gai. Anglijoje reformacija prasidėjo nuo karaliaus. Anglija jau buvo gana vie-
nalytė valstybė, valdoma stiprių karalių ir jiems pritariančio parlamento.

Mirus karaliui Henry VII (1485–1509), sostas atiteko jo sūnui Henry
VIII (1509–1547). Jam esant tik 12 metų amžiaus, siekiant palaikyti ge-
rus santykius su Ispanija, jis parlamento buvo apvesdintas su savo brolio
Arthur našle, Ispanijos karaliaus Ferdinando V ir karalienės Izabelės duk-
ra Catherine of Aragon. Su ja sulaukęs šešių dukterų, bet nė vieno sū-
naus, jis sugalvojo išsituokti su Catherine ir vesti Sir Thomas Boleyn duk-
rą Ann. Popiežiui nesutinkant karaliui duoti ištuoką ir nepripažįstant
naujos santuokos teisėta, Henry VIII sušaukė Anglijos dvasininkų kon-
vokaciją, kuri jį paskelbė Anglijos bažnyčios galva, tuo praktiškai atski-
riant ją nuo Katalikų Bažnyčios Romoje.

Nors Henry VIII nepripažino popiežiaus, jis net įstatymais uždraudė
bet kokius nukrypimus nuo Katalikų Bažnyčios teologinių tiesų, tuo pa-
čiu metu bausdamas už bet kokį parodytą paklusnumą popiežiui. Po tru-
putį buvo derinamos įvairios protestantiškos doktrinos, kol prieita prie to,
kad 1549 m. visoje Anglijoje bažnytinės apeigos, doktrinos ir maldos buvo
suvienodintos. Tai galima vadinti tikrąja Anglikonų Bažnyčios (Church of
England) pradžia. Taip Anglijoje susikūrė savotiška Bažnyčia, kuri, nors
ir protestantiška, pagal savo tradicijas kai kurių teologų yra vadinama be-
veik katalikiška.

Kad ekumenizmo dvasia Katalikų Bažnyčioje yra dar gyva, matome ir
mūsų lietuvių parapijų veikloje. Štai spalio 25 d. iškilmingų šv. Mišių
evangelijos paskelbimo Lietuvoje tūkstantmečio proga Šv. Vardo Čikagos
katedroje, dalyvaujant Čikagos arkivyskupui kardinolui Francis George ir
Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, kartu su šimtais katalikų mel-
dėsi ir evangelikai liuteronai, ir evangelikai reformatai.

Sunkmečiu išsaugoti pu-
sę milijono žmonių šian-
dien yra pats svarbiausias
projektas iš visų iki šiol
buvusių. Jeigu jis sprogs it
burbulas arba virs dar
viena afera, Lietuva po
penkerių metų tebeturės
valdyti, o ne administruo-
ti gebančią korumpuotų
valdininkų armiją (...). Ta
prasme iš Lietuvos liks tik
pavadinimas.
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Halloween šventė ,,Ąžuoliuko” lituanistinėje mokykloje

Švenčių ir linksmybių niekada
nebūna per daug! Taip nusprendę,
,,Ąžuoliuko” lituanistinės mokyklėlės
mokiniai, mokytojos ir tėveliai ėmėsi
darbo.

Vyresniųjų klasės mokytoja Lina
Upham pasisiūlė papasakoti apie Vė -
lines Lietuvoje. Tėvų komiteto pir -
mininkė Jolanta Gedvilienė rūpinosi
maistu. Mokytoja Inga Balčiūnienė
platino skelbimą. O pati išdykiausia
ir išradingiausia, „Giliukų” klasės
mokytoja Giedrė Avellino, padedama
vyresniųjų mokinių Luko ir Skir -
manto, puolė organizuoti žaidimus,
burtus, gąsdinimus ir kitokius bai-
sius ir net... šlykščius dalykus. Pasi -
ruošimą gaubė juodas paslapties šy -
das...

Halloween šeštadienį pamokos
vyko Lakes Park. Medžiuose šnarėjo
mokytojos Giedrės prikabinti vai -
duokliai, voratinkliai. Sklido baisi

muzika. Ant stalo puikavosi juodas
katilas su virstančiais garais, sal-
dumynai, kuriuos iškepė mokinės
Gabrielė ir Urtė, vampyrų šaltiena ir
morkos. Tačiau tai dar ne viskas.
Šventės dalyvių laukė dar daug už -
duočių ir žaidimų.

Komandos lenktyniavo, kas grei -
čiau apvynios ir pagamins „mumiją”,
surinks iš kaulų žmogaus skeletą,
gražiausiai prikabins raganai apga -
mą, neišsigąs numirėlio ir sužinos
ateitį. Buvo išrinkta gražiausia ir
baisiausia kaukės ir, žinoma, apdo va -
noti visi dalyviai.

Pusdienis pralėkė greičiau negu
vėjas. Nuotaika buvo puiki!

Galbūt ,,Ąžuoliuko” lituanistinės
mokyklėlės mokiniai, mokytojos ir
tėveliai šiek tiek pakvaišę, bet juk
taip gyventi linksmiau!

Inga Balčiūnienė
Mokyklos vedėja ir mokytoja

Gabrielė Gedvilaitė – ,,Žvaigždžių ragana” verda raganos viralą. 
Ingos Balčiūnienės nuotraukos

Tėvelis Vidas – ,,Šlubis” skelbia ,,Mumijos vyniojimo” konkurso nugalėtojus.

Išradingiausia mokytoja Giedrė Ave l lino – ,,Boružėlė”.

,,Raganos apgamo” lipdymo konkursas.

Ruduo

Man patinka ruduo,
Nors lyja už lango.
Man patinka ruduo,
Medžių lapai gelsvi.
Nors ir vėjas stiprus
Drasko medžių lapus,
Man patinka ruduo,
Nes už lango gražu.
Nors ir paukščiai išskridę
Ir gėlytės nuvytę,
Man patinka ruduo,
Nes po jo jau žiema.

Edvinas Daukša
Šiaulių Lieporių pradinės

mokyklos 3c klasė

Rudenėlis

Vėjas pučia neramus,
Drasko medžių lapelius.
Kiek prikrito žemėn jų?
Suskaičiuot juk negaliu!
Štai raudonas ir geltonas,
O tas žalias ant šakos.
Aš paklausiau rudenėlio:
- Ar ilgai jis ten kabos?
Sukasi ratu lapelis,
Neša jį švelnus vėjelis.
Kelia jį dangun aukštai,
Net spalvos jo nematai.

Gabrielė Svirplytė
Šiaulių Lieporių pradinės

mokyklos 3c klasė

Spalio 31 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje buvo surengta ,,Rudenėlio šven-
tė”, kurioje galėjome pasigėrėti rudeninėmis puokštėmis, mokinių darbeliais,
sukurtais naudojant gamtinę medžiagą. 
6 A skyriaus mokiniai su mokytoja Audrone Sidaugiene (šventės iniciatore)
prie savo rudeniškomis gėrybėmis papuošto stalo.

Loretos Timukienės nuotr.
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XXIII Lietuvių dienoms
prabėgus
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DÈL BRONIAUS VAŠKELIO APSILANKYMO LTSC
Ne veltui sakoma, kad lašas de-

guto medaus statinę sugadina. Taigi,
tikriausiai natūralu, kad prof. Vaške-
lis išreiškė savo nusivylimą laikrašty-
je, tačiau nė žodžiu neužsiminė apie
tai, kad anksčiau daug kartų jis buvo
atvažiavęs į Lituanistikos tyrimo ir
studijų centrą rinkti medžiagos savo
darbams ir visą laiką jo pageidaujami
dokumentai ir periodika būdavo pa-
teikiami nedelsiant, buvo sudarytos
visos sąlygos daryti kopijas ir pan. 

Apgailestaujame dėl nesusiprati-
mo, įvykusio dėl dr. B. Vaškelio
(ne)apsilankymo Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centre. Patikslinu, kad
Lituanistikos tyrimo ir studijų cen-
tras (LTSC) savaitgaliais (taigi, ir
spalio 24–25 d.) nedirba. Be to, labai
gaila, tačiau dėl finansinių galimybių
LTSC žmonės dirba tik po keletą va-
landų ir ne visuomet raštinėje – sau-
gyklos yra ir jėzuitų vienuolyne, ir
trečiame Jaunimo centro aukšte.
Tačiau tai nereiškia, kad LTSC nieko
nėra. Norėtume turėti tiek darbuoto-
jų, kiek turi Lietuvos bibliotekos, ta-
čiau realybė kitokia. Žinoma, tai šiuo

atveju nepateisina mūsų prastos
komunikacijos. Dar kartą atsiprašo-
me dr. Vaškelio, kad šį kartą jis ne-
galėjo pasinaudoti mūsų paslaugo-
mis. 

Beje, susisiekėme su Martyno
Mažvydo biblioteka Vilniuje, kuri
patikino, kad tie periodiniai leidiniai,
kurių prof. B. Vaškelis ieškojo LTSC,
yra Vilniuje, prieinami M. Mažvydo
bibliotekos skaitytojams. Darbuotojai
mielai suteiks galimybę B. Vaškeliui
juos studijuoti. 

Gavome ir gauname daugybę
užklausų bei prašymų iš Amerikos ir
Lietuvos, į kuriuos stengiamės vi-
suomet atsakyti. Prašome kreiptis į
LTSC ir mes mielai patarnausime.
Mūsų tel. 773-434-4545, el. paštas
info@lithuanianresearch.org. 

Taip pat kviečiame savanorius
talkinti archyvų darbe, padėti Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centrui:
mes labai laukiame žmonių, kurie ga-
lėtų tvarkyti archyvinę medžiagą, at-
sakinėti interesantams ir pan. 

Skirmantė Miglinienė
LTSC archyvų direktorė

AR BUS TÊSTINUMAS?
Atrodo, tas įvyko visai neseniai.

Kai su džiaugsmu rinkomės išleisti į
ilgą kelionę išrinktąjį Lietuvos prezi-
dentą Valdą Adamkų ir Almą Adam-
kienę, pripildėme didžiulį krepšį nuo-
širdžių sėkmės ir ištvermės linkėji-
mų. Čikagos lietuvių moterų klubas
(ČLMK) šalia gero vėjo linkėjimų įtei-
kė kuklią 500 dol. auką A. Adam-
kienei panaudoti labdaros/švietimo
plėtros fondui. Tuo pačiu skatino ki-
tas organizacijas bei asmenis atrasti
savyje dosnumo jausmą. Visuomenė
reagavo tikrai teigiamai. Vien ČLMK
per 1998–2009 metus perdavė Almos
fondui 11,800 dol. sumą. Lietuvos
Našlaičių globos komitetas, tvarkan-
tis Almos fondo įnašus, perdavė į
Lietuvą daugiau nei 174,000 dol.

Su tvirtu pasiryžimu A. Adam-
kienė pradžiai pasirinko tolimesnėse
nuo miestų vietovėse esančias Lietu-
vos mokyklas, kuriose mokiniams
trūko ne tik mokymosi priemonių,
socialinės paramos, bet net nebuvo
galimybės laiku atvykti į mokyklą bei
grįžti namo, o mokyklų patalpoms
verkiant reikėjo pagerinimų. Laikui
bėgant, labdaros dirva platėjo. Jau

2009 m. į remiamųjų skaičių įėjo 5
gimnazijos, 16 vidurinių mokyklų, 21
pagrindinė ir 1 pradinė – viso 43
mokyklos. Prie to prisidėjo 5 inter-
natinės mokyklos, 15 vaikų globos
namų; dar tenka pridėti 6 vaikų ligo-
nines ar vaikų skyrius ligoninėse.
Nepamiršta ir lengvesnė bei links-
mesnė parama vaikų kasdienybėje,
pvz., švenčių renginiai, koncertai,
stovyklos, išvykos į Vilnių ir t. t. 

Su platėjančia Almos fondo veik-
la Lietuvoje daugėjo rėmėjų skaičius.
Jų sąraše yra įvairių bendrovių, įmo-
nių, mažesnių ar didesnių prekybi-
ninkų, organizacijų bei privačių as-
menų vardai. Labdara tapo pripažin-
ta Lietuvoje. Dabar kyla klausimas,
ar tokio masto panaši veikla bus tę-
siama Lietuvoje? Ar dar yra mokyklų,
kurių ši gerumo veikla nėra pasie-
kusi? Ar ji dar reikalinga?

Marija Krauchuniene
Čikaga, IL

Medžiaga paimta iš A. Adam-
kienės „Labdaros ir paramos fondas
– Su gerumu į ateitį 1999–2009” (iš-
leido VšĮ „Svajonių kalvė”, Vilnius).

Kaip jau tapo gražia ne vieno
dešimtmečio tradicija Angelų mieste,
šių metų pirmąjį spalio mėn. savait-
galį įvyko jau XXIII Lietuvių dienos,
kurios kartu su daugeliu kitų JAV
lietuviškų renginių šiemet buvo pa-
skirtos Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečio jubiliejui. Jau įprasta,
kad į šią šventę atvyksta minios
žmonių ne tik iš California, bet ir iš
kaimyninių bei šiek tiek tolimesnių
valstijų, ir net Kanados. 

Susirinkusią publiką šiemet
linksmino net keli puikūs Amerikos
lietuviai atlikėjai. Iš Colorado valsti-
jos atvyko vis dažniau visur tarp
lietuvių pasirodantis duetas ,,Kolora-
do vabalai”, ekstravagantiškas dai-
nininkas (daugiau nei 10 metų pragy-
venęs tokiuose egzotiškuose kraš-
tuose kaip Afrika, Indija, Japonija bei
Pietų Amerika, dabar apsistojęs Ha-
waii) Hokshila, energingas, publiką
sumaniai įkaitinantis, jaunas, bet jau
spėjęs pagarsėti atlikėjas Robertas
Kupstas-Byla, dabar gyvenantis Wa-
shington, DC, ir pastaruoju metu
įvairiuose lietuvių telkiniuose JAV
vis labiau pastebimas Povilas Strolia
iš Čikagos. Taip pat susirinkusiems
šoko seniai visų pamėgta vietinė
grupė ,,Retro”. 

Lietuvai švenčiant savo vardo

tūkstantmetį, nemažiau svarbias
datas pažymėjo ir California lietuvių
išeivija. Šiemet savo 60-mečius šven-
čia Los Angeles Šv. Kazimiero šešta-
dieninė lituanistinė mokyklėlė bei
tautinių šokių ansamblis LB ,,Spin-
dulys”. Smagu ir tai, kad jau antrus
metus Lietuvių dienų metu Los An-
geles sporto mėgėjus atstovaujantis
,,Bangos” lietuvių sporto klubas su-
rengė ,,3 prieš 3” turnyrą krepšinin-
kams, kuriame šiemet dalyvavo net 8
komandos. Ta proga šventėje apsi-
lankė ir mūsų tautos krepšinio krikš-
tatėvio Prano (Frank) Lubino sūnus.
Tarp daugelio kitų garbės svečių išvy-
dome ir Lietuvos Respublikos garbės
konsulą Seattle (WA) Vytautą Lapa-
tinską. Na, ir, žinoma, kokios Lietu-
vių dienos būtų be Hollywood žvaigž-
dės lietuvaitės – visus savo švytinčia
šypsena uždegančios Rūtos Lee apsi-
lankymo! 

Šios šventės metu laiko veltui
neleido ir Lietuvių Fondo direktorių
Tarybos nariai Violeta Gedgaudienė
iš California ir Laurynas R. Misevi-
čius iš New Jersey, kurie susirinku-
sius supažindino su Fondo veikla,
skatindami visus įsijungti į šios lietu-
vybę visame pasaulyje puoselėjančios
organizacijos gretas.

Eugenija Misevičienė

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savaitgalius, klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Autorės nuotraukoje LF Tarybos narė Violeta ir Mindaugas Gedgaudai. 

www.lalithuanians.com
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Užkirstas padirbt¨ eur¨ gabenimo kelias�  

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) –
Užsieniečių registracijos centre
(URC) šiuo metu gyvena gerokai dau-
giau Gruzijos ir mažiau Rusijos pilie-
čių nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Apskritai nelegalų ir prieglobsčio
prašytojų, lyginant su praėjusiais me-
tais, yra sumažėję.

Mėnesio pradžioje Pabradėje
esančiame centre, kur teismo spren-
dimu laikinai apgyvendinami į Lie-
tuvą nelegaliai patekę užsieniečiai ar
prieglobsčio prašytojai, gyveno 95 as-
menys iš 21 šalies. Prieš metus tuo
pačiu laiku URC laikinai gyveno 134

užsieniečiai.
Šiuo metu URC daugiausiai  (33)

gyvena Gruzijos piliečių. Prieš metus
šios tautybės asmenų URC tebuvo 8.
Gerokai sumažėjo centre gyvenančių
Rusijos piliečių. 2008 m. lapkritį jų
buvo 65, dabar – 19.

Sumažėjo ir URC gyvenančių
prieglobsčio Lietuvoje besiprašančių
užsieniečių. Pernai šiuo metu centre
gyveno 103 tokį statusą turintys už-
sieniečiai. Šiemet sprendimo dėl lai-
kino teritorinio prieglobsčio suteiki-
mo centre laukia 62 asmenys.

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Beveik 60,000 litų vertės vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių kaip
Lietuvos humanitarinė pagalba bus
perduota Ukrainai, užkluptai gripo
epidemijos. Neatlygintinai Ukrainai
taip pat skirta beveik 21,000 litų ver-
tės vaistų iš Lietuvos kariuomenės
patikėjimo teise valdomo materialaus
turto. 

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono
Basanavičiaus karo medicinos tarny-
ba skirs paramai medicinos priemo-
nių – 15 įvairių pavadinimų vaistų už
21,000 litų. Lietuvos karinių oro pajė-
gų lėktuvas ,,Spartan” Lietuvos huma-
nitarinę siuntą nugabens į Ukrainą.

Ukrainoje nuo kiaulių gripo jau
mirė 81 žmogus, serga per 478,000
žmonių. Vyriausybė paskelbė karan-
tiną keturiuose vakariniuose Ukrai-
nos regionuose, taip siekdama su-
stabdyti viruso plitimą. Šalyje užda-
rytos švietimo įstaigos, žmonėms įsa-
kyta būti su medicininėmis kaukėmis
visose viešojo maitinimo įstaigose.

Dėl Ukrainoje siaučiančio kiaulių
gripo viruso Slovakijos valdžia nu-
sprendė iš dalies uždaryti sieną su šia
šalimi. Baltarusija ir Rusija taip pat
sustiprino sienų su Ukraina apsaugą
ir riboja ją kertančių asmenų srau-
tus. Lenkija kol kas nesvarsto gali-
mybės uždaryti sieną su Ukraina. 

S. Stoma tur∂s grâžinti pinigus

Užsienieçiû registracijos centre
sumažèjo rusû�

Lietuva gelb∂s Ukrainâ nuo gripo 

D. Grybauskaitê – î ES prezidentus?

Vilnius, lapkričio 4 d. (Delfi.lt) – Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas lai-
mėjo Vengrijos sostinėje Budapešte vykusį galiūnų Čempionų lygos varžybų
etapą. 34 metų lietuvis surinko 54 taškus. Antrąją vietą užėmė estas Andrus
Murumets, surinkęs 49 taškus. Trečioje vietoje – Serbijos atstovas Ervinas Ka-
tona, kurio sąskaitoje – 41 taškas. Varžybose dalyvavo dešimt galiūnų.

Delfi.lt nuotr.

Vilnius, lapkričio 4 d. (Alfa.lt) –
Parlamentarą Saulių Stomą Seimo
Etikos ir procedūrų komisija įparei-
gojo grąžinti į biudžetą parlamenti-
nei veiklai skirtus 1,284 litus dėl to,
kad jis pasielgė neetiškai už šią sumą
nusipirkęs 350 savo rašytų knygų
„Anapus tavęs ir manęs”.

S. Stoma su tokiu komisijos
sprendimu nenorėjo sutikti. Jis aiški-
no, esą Seimo nariams yra leidžiama
už parlamentinei veiklai skiriamus
pinigus pirkti knygas ir jokia tvarka
nenurodo, kad tos knygos būtinai tu-
ri būti parašytos kažkieno kito.

„Jeigu galima pirkti albumą už
100 litų, ar ne suprantamiau bus, jei
aš pirksiu savo knygą už 3,65 lito, ir
tai bus natūralus savo minčių skleidi-
mas. Apskritai mane nustebino šis iš-
keltas klausimas. Jis iškilo tada, kai
parašiau straipsnį dėl Seimo narių
važinėjimo ‘Lexusais’, – S. Stoma
bandė įrodyti, kad jo pirkiniai komisi-
ją sudomino norint pakerštauti.

Tačiau komisija buvo vieninga ir
pareiškė, kad šie klausimai visiškai
nesusiję – S. Stomos išlaidos buvo tik-
rinamos, nes tam atėjo eilė.

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) –
Lietuvos kriminalinės policijos biuro
pareigūnai išaiškino netikrų eurų ga-
benimo kelią iš Italijos į Lietuvą.

Spalio 30 d. Kaune sulaikyti trys
Lietuvos piliečiai, gabenę netikrus
eurų banknotus. Per sulaikymą įta-
riamųjų automobilyje rasti paslėpti
1,164 netikrų eurų banknotai (20, 50
ir 100 nominalo). Tai didžiausias šie-

met surastų padirbtų eurų kiekis. At-
likus kratas, vieno iš sulaikytųjų na-
muose rastas ginklas ,,Beretta” ir 15
vnt. šovinių.

Įtariamuosius teismas leido su-
imti 2 mėnesiams. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Tokia nusikalstama
veika baudžiama laisvės atėmimu
nuo 3 iki 10 metų. 

Sveikatos apsauga Lietuvoje  –
viena prasçiausiû Europoje

Vilnius, lapkričio 4 d. (Delfi.lt) –
Paskutinė kliūtis pagaliau įveikta ir
šių metų pabaigoje turėtų įsigalioti
Lisabonos sutartis, kurią giria dau-
guma svarbiausių Europos Sąjungos
politikų. Jie numato, kad įsigaliojus
Lisabonos sutarčiai Europa taps vie-
ninga, jos politika bus veiksminges-
nė, labiau demokratiška, be to, bus
skiriama daugiau dėmesio piliečių po-
reikiams.

Tačiau, kaip rašo Ole Ryborg eu-
observer.com, politiniai vadovai yra
pernelyg atitrūkę nuo tikrovės. Nes
tikrovėje Lisabonos sutartis tiesiog
suteiks Europos politikams naujų
priemonių rinkinį, ir jei šių naujų
priemonių jie nemokės pritaikyti ge-
riau, nei taikė dabar esančias prie-
mones, galime nesitikėti jokio Euro-
pos politikos pagerėjimo. Be politinės
valios ir įgūdžių Lisabonos sutartis
yra nieko verta.

Todėl labai didelę reikšmę įgyja
Europos Vadovų Tarybos prezidento
paskyrimas.

Europai reikia prezidento, kuris
sugebėtų paaiškinti naujai priimtoms
šalims narėms iš Vidurio ir Rytų Eu-
ropos, kad likusi Europa jau įžengė į
XXI amžių ir joms derėtų prie jos pri-
sijungti.

XXI amžiuje mes neskaičiuojame
mirusių lenkų, kai nustatome, kiek
balsų turės kiekviena ES šalis, ir ne-
kreipiame dėmesio į Antrojo pasauli-
nio karo metais Londone veikusios

Vyriausybės išeivijoje išleistus dekretus.
Karas baigėsi ir Europa žiūri į ateitį.

Žvelgiant iš šio taško geriausia
kandidatė į Europos prezidentus yra
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė. Ji žinoma kaip „Geležinė ledi”,
nes laikosi griežtos politikos visų at-
žvilgiu, o tai tikrai pravers vadovau-
jant ES Vadovų Tarybai.

„EUObserver”  publikuojamame
interneto dienoraštyje Briuselyje dir-
bantis danų savaitraščio „Monday
Morning” Europos naujienų redakto-
rius O. Ryborg pastebi, kad eidama
biudžeto reikalų komisarės pareigas
D. Grybauskaitė įrodė, jog sugeba ap-
rėpti ir supranta smulkiausias deta-
les, o derybos dėl finansinių galimy-
bių būtent ir yra viena iš svarbiausių
prezidento veiklos sričių.

D. Grybauskaitė atstovauja ma-
žai, neseniai į ES priimtai šaliai šiau-
rinėje Europos dalyje, todėl geriau
nei bet kas kitas sugebės paaiškinti
lenkams, kad karas pasibaigęs. Ji
konservatyvi, todėl turėtų puikiai su-
tarti su socialistinių pažiūrų užsienio
politikos vadovu, kurį ketinama iš-
rinkti.

Norėdami, kad ES prezidento
institucija taptų veiksminga bendri-
jos valdžia, valstybių narių vadovai
turėtų gerai išnagrinėti šių pareigų
funkcijas, prieš skirdami vadovą. Jei
jie tai padarys, jų akys turėtų nu-
krypti į Lietuvą.

Pabradėje esančiame centre šiuo metu gyvena 95 asmenys iš 21 šalies.
Delfi.lt nuotr.

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) –
Lietuva – viena prasčiausiai sveika-
tos apsaugos kokybę užtikrinančių
šalių Europoje, rodo 2009 m. Europos
šalių sveikatos apsaugos kokybės in-
deksas ,,EuroHealth Consumer Index
2009”. Kasmetiniame tyrime Lietuva
užima 29 vietą iš 33.

Daugiausiai taškų Lietuva gavo
už pacientų teises ir teikiamą jiems
informaciją. Tuo metu už farmacijos
politiką Lietuva įvertinta prasčiau-
siai – be jos mažiausius balus dar ga-
vo Albanija ir Bulgarija.

,,Lietuvai slysta žemė iš po kojų,
tuo tarpu kitos šalys žengia pirmyn”,
– nagrinėdamas tyrimo išvadas teigė
tyrimų ir informacijos organizacijos
,,Health Consumer Powerhouse” pir-
mininkas dr. Arne Bjornberg. Pasak
jo, prasta padėtis gali dar pablogėti

dėl finansų krizės.
Kaip teigia Etinių farmacijos

bendrovių sąjungos direktorė Jolanta
Dičkutė, valstybės ketinimai kitais
metais 14,03 proc. sumažinti lėšas,
skiriamas vaistams kompensuoti, be
reikalingų vaistų paliks didelę dalį li-
gonių.

Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, 2009 m. pradžioje vidu-
tinė gyvenimo trukmė Lietuvoje buvo
71 metai. Tuo tarpu Europos Sąjun-
gos (ES) vidurkis siekia 79,1 metus.
Vidutinė vyrų gyvenimo trukmė Lie-
tuvoje – 64,9 metai, o ES – 76.

Europos šalių sveikatos apsaugos
kokybės indekse 2009 m. pirmąsias
vietas dalijasi Nyderlandai, Danija ir
Islandija. Latvija užima 31 vietą, Es-
tija – 18. Pernai Lietuva užėmė 24
vietą. 
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getinės krizės, nes iš daugumos naf-
tos telkinių jau išgaunamas šios ža-
liavos didžiausias kiekis. Apie tokį
pavojų prabilo Tarptautinė ener-
getikos agentūra. Jos atstovas Fatih
Birol, duodamas interviu britų dien-
raščiui ,,The Independent”, sakė, kad
naftos telkiniai senka daug sparčiau,
nei manyta dar prieš dvejus metus.
Todėl artimiausioje ateityje dar la-
biau sustiprės naftos eksportuotojų,
pirmiausia iš Artimųjų Rytų, įtaka.
Tai ypač bus jaučiama po 2010 m.,
kai pasaulis jau ims suvokti artė-
jančios krizės pasekmes.

MASKVA
Rusijos kraštutinės dešiniosios

nacionalistinės organizacijos ir
Kremlių remiantys judėjimai Mask-
voje ir kituose šalies miestuose su-
rengė masines demonstracijas Liau-
dies vienybės dienos proga. Ši šventė
Rusijos oficialiame kalendoriuje atsi-
rado prieš ketverius metus. Nepai-
sant pavadinimo, ankstesniais me-
tais Vienybės dieną dažnai vyko akci-
jos, kurios, daugelio žmonių nuomo-
ne, veikiau skaldė Rusiją, nei ją vie-
nijo.

TEHERANAS
Irano pietuose mažiausiai 269

žmonės buvo sužeisti per 4,8 balo pa-
gal Richterio skalę žemės drebėjimą,
kuris trečiadienio rytą sukrėtė uos-
tamiestį Bandar Abas, pranešė nau-
jienų agentūra IRNA. Bandar Abas
buvo apgadinti namai ir elektros li-
nijos, o išsigandę žmonės išbėgo į gat-
ves. Irano, kuris užima ketvirtą vietą
pasaulyje pagal naftos eksporto ap-
imtis, gelmes raižo daug tektoninių
lūžių, todėl šalyje dažnai vyksta že-
mės drebėjimai.

WASHINGTON, DC
Jungtinių Valstijų ir Europos

Sąjungos (ES) vadovų susitikime,
kuris vyko Washington, sutarta
įsteigti bendrą Energetikos tarybą,
kuri padės šalims geriau spręsti
energetikos saugumo klausimus.
,,JAV ir ES sutarė įsteigti bendrą
Energetikos tarybą ministrų lygiu,
kuri turi pagilinti dialogą abiem ša-
lims svarbiais energetikos klausi-
mais”, – sakoma pareiškime, pa-
skelbtame po JAV prezidento B. Oba-
ma susitikimo su Europos Komisijos
pirmininku Jose Manuel Barroso,
šiuo metu ES pirmininkaujančios
Švedijos premjeru Fredrik Reinfeldt
ir ES užsienio politikos vadovu Ja-
vier Solana.

Pasaulio naujienos

BRIUSELIS
JAV motorlaivis ir Nyderlandų

tanklaivis Indijos vandenyne buvo
užpulti piratų, tačiau sugebėjo at-
remti puolimą, pranešė Europos Są-
jungos (ES) kovos su piratavimu mi-
sija ,,Atalanta”. Abu užpuolimai įvy-
ko antradienį maždaug už 360 jūr-
mylių (670 kilometrų) nuo rytinių
Kenijos krantų, sakoma ,,Atalanta”
pranešime. ,,Staigūs veiksmai ir laivo
greitis padėjo ištrūkti iš piratų na-
gų”, – teigiama ES pajėgų pranešime.

VATIKANAS
Oficialus Vatikano atstovas Fe-

derico Lombardi pareiškė, kad Euro-
pos žmogaus teisių teismo sprendi-
mas uždrausti nukryžiuoto Kristaus
atvaizdus Italijos mokyklose yra
„trumparegiškas ir neteisingas”, pra-
neša „Reuters”. F. Lombardi pa-
brėžė, kad šis teismo sprendimas la-
bai nustebino Vatikaną. F. Lombardi
teigimu, Europos teismas pamiršta
apie krikščionybės vaidmenį Europos
istorijoje, be to, jis neturi teisės kištis
į Italijos, kurioje Nukryžiuotojo at-
vaizdas yra svarbus kultūros ir is-
torijos simbolis, vidaus reikalus.

TBILISIS
Gruzijos užsienio reikalų minis-

tras Grigol Vašadzė oficialiai kreipėsi
į Maskvą, prašydamas panaikinti jo
turimą Rusijos pilietybę, pranešė
Gruzijos URM. Ministras šį sprendi-
mą priėmė, kai grupė Rusijos įsta-
tymų leidėjų šią savaitę paragino
atimti iš G. Vašadzė pilietybę dėl jo
,,antirusiškos” veiklos. Rusijos Vals-
tybės Dūma atsisakė svarstyti šį
prašymą, nes šalies Konstitucija ne-
numato pilietybės atėmimo.

KIJEVAS
Pasaulinės sveikatos organizaci-

jos specialistai mano, kad galima di-
delio susirgimų skaičiaus Ukrainoje
priežastis yra pandeminio gripo vei-
kimas. PSO specialistai sako, kad šis
virusas sparčiai plinta ir jis patvirtin-
tas pacientams dviejose labiausiai
nukentėjusiose nuo epidemijos sri-
tyse. PSO duomenimis, reanimacijoje
yra 235 ukrainiečiai, susirgo jau
250,000 žmonių. PSO nepataria gre-
timoms valstybėms uždaryti sienas
su Ukraina, nes praktika rodo, kad
tokios priemonės nesustabdo toles-
nio viruso plitimo. 

VIENA
Pasaulis artėja prie naujos ener-

EUROPA

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) –
Buvęs Sovietų Sąjungos prezidentas
Michail Gorbačiov pareiškė, kad jis
didžiuojasi savo vaidmeniu prieš 20
metų nugriaunant Berlyno sieną. Jis
taip pat atmetė kai kurių rusų reiški-
amus kaltinimus, kad jis sugriovė
sovietinę imperiją.

,,Aš didžiuojuosi, kad mes – Va-
karų ir Rytų Europos šalys – suge-
bėjome atsižvelgti vienos į kitų
interesus, ir tokiu būdu ši labai skau-
di situacija buvo išspręsta”, – sakė M.
Gorbačiov. Jis nurodė, kad valstybių
vadovai neturėjo kitokio pasirinkimo,
kaip tik suvienyti padalintą Vokietiją.

78-erių M. Gorbačiov gerbiamas
Vakaruose, tačiau dažnai kritikuoja-
mas Rusijoje už savo politiką, kuri
atvedė šalį į ekonominę suirutę ir su-
griovė Sovietų Sąjungą. Jis didžia-
vosi, kad jėga nepamėgino nuslopin-
ti IX dešimtmečio pabaigoje Rytų
Europos šalyse prasidėjusį pasiprie-
šinimą komunistiniams režimams.
Šių įvykių kulminacija buvo Berlyno

sienos griuvimas 1989 m. lapkričio 9
d. Rytų ir Vakarų Vokietijas dali-
nančios sienos nugriovimas 1990 m.
baigėsi Vokietijos suvienijimu.

,,Jeigu Sovietų Sąjunga būtų
panorėjusi, ji galėjo sukliudyti susi-
jungimui. Ir kas tada būtų atsitikę?
Nežinau. Galbūt būtų kilęs III pasau-
linis karas”, – svarstė M. Gorbačiov,
bendraudamas su grupe žurnalistų.

M. Gorbačiov taip pat kritikavo
Jungines Valstijas, kurios, pasak jo,
po šaltojo karo išgyvena ,,nugalėtojo
kompleksą”, rodydamos savo galią
Europai ir visam pasauliui.

,,Amerikiečiai turi suprasti, kad
jų monopolija baigėsi”, – kalbėjo M.
Gorbačiov, Maskvoje savo fonde pris-
tatydamas JAV milijardieriaus ir bu-
vusio žiniasklaidos magnato Ted
Turner atsiminimų knygą.

,,Tačiau Amerika rengiasi ilgai
pirmauti ir siekia būti labai įtakinga
– tai faktas, patinka jums tai ar ne”,
– sakė M. Gorbačiov.

M. Gorbačiov gyrė JAV preziden-
tą Barack Obama, kuris nori pagerin-
ti Jungtinių Valstijų įvaizdį pasaulyje
bei sustiprinti JAV ir Rusijos santy-
kius, kuriems pakenkė jo pirmtako
George W. Bush politika. Lygindamas
B. Obama pastangas su savo IX de-
šimtmetyje vykdyta ,,pertvarka”, ar-
ba ,,perestroika” Sovietų Sąjungoje,
M. Gorbačiov pareiškė, kad preziden-
to B. Obama laukia sunkesnis užda-
vinys.

,,Linkiu amerikiečiams sėkmės.
Manau, kad šio prezidento žings-
niams reikia amerikiečių palaiky-
mo”, – pridūrė jis.

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

M. Gorbaçiov didžiuojasi savo 
vaidmeniu nugriaunant Berlyno sienâ

New York, lapkričio 4 d. (AFP/
BNS) – JAV respublikonai laimėjo dvi
gubernatorių vietas specialiuose ,,ne-
lyginių metų rinkimuose”, kurie su-
davė skaudų smūgį prezidentui Ba-
rack Obama ir jo demokratams lygiai
12 mėnesių po atėjimo į valdžią.
Tačiau demokratai irgi pasiekė vieną
pergalę – varžybose dėl laisvos Kon-
greso vietos, kurios vyko šiaurinėje
New York valstijos dalyje, kur res-
publikonų pozicijos labai tvirtos.

New Jersey respublikonas Chris
Christie įveikė dabartinį šios demok-
ratus smarkiai remiančios valstijos
gubernatorių Jon Corzine, rodo nega-
lutiniai rezultatai.

Tuo tarpu respublikonas Bob
McDonnell atkovojo iš demokratų
Virginia valstijos gubernatoriaus pa-
reigas – jis įveikė Creigh Deeds.

Šie rezultatai yra nesėkmė prezi-

dentui B. Obama, kuris abiejose vals-
tijose dalyvavo kampanijose už savo
partijos kandidatus. Tačiau šie rinki-
mai padrąsins respublikonus, dar ne-
atsigavusius po B. Obama istorinės
pergalės įvykusiuose prezidento rin-
kimuose.

Virginia yra politiškai labai svar-
bi valstija, kuri prieš metus padėjo B.
Obama – pirmajam juodaodžiui JAV
prezidentui – iškilti į valdžią. Tada
Virginia pirmą kartą po daugiau kaip
keturių dešimtmečių parėmė demok-
ratų kandidatą į prezidentus.

Pralaimėjimas New Jersey, kur
ilgą laiką vyravo Demokratų partija,
prezidentui tikriausiai yra dar dides-
nis, nes jis šioje valstijoje, pastatęs
ant kortos tam tikrą dalį savo poli-
tinio autoriteto, smarkiai agitavo už
J. Corzine, įskaitant šį savaitgalį
įvykusį mitingą, kuriame dalyvavo
11,000 žmonių.

New York 23-iojoje apygardoje
Atstovų Rūmų nario rinkimuose de-
mokratas Bil Owens įveikė savo
pagrindinį varžovą Doug Hoffman,
kurį rėmė įtakingi Respublikonų par-
tijos dešinės veikėjai, rodo išanksti-
niai rezultatai.

Atsižvelgdami į tai, kad kitais
metais JAV turi įvykti nacionaliniai
kadencijos vidurio rinkimai į Kong-
resą, o B. Obama yra įklimpęs į gin-
čus dėl ekonomikos, sveikatos apsau-
gos pertvarkos ir Afganistano karo,
daugelis šiems specialiesiems rinki-
mams teikė didelę reikšmę.

JAV respublikonai pasiekè
didelê rinkimû pergalê

JAV

,,Amerikiečiai turi suprasti, kad jų
monopolija baigėsi”, – kalbėjo M.
Gorbačiov.   Reuters/Scanpix nuotr.
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MĖSA SU VAISIAIS
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje  www.draugas.org

Šeimininkės patarimai

Vaisiai – nepamainoma 
receptų dalis

Slyvas ir vynuogės dažnai deda-
me ne tik į saldžius patiekalus, bet ir
į mėsos. Padažams bei įdarams jos su-
teikia ypatingo kvapnumo, o savo
gausiais syvais suminkština ir pagar-
dina mėsą. Slyvos labai praturtina
triušienos, kiaulienos, žąsienos, kala-
kutienos kepsnius bei troškinius. Itin
gardu jų įvynioti į kiaulienos grieži-
nėlius ir iškepti orkaitėje. Vynuoges
gerai dera prie smulkesnės paukštie-
nos – perlinių vištelių, putpelių, kar-
velių. Ne pro šalį jų įdėti ir į paukštie-
nos arba kepenų apkepus bei jų pa-
dažus. Tie, kas ne naujokai prie vi-
ryklės, puikiai žino, kad su vynuo-
gėmis galima iš paprastesnio valgio
padaryti puikų šventinį patiekalą.
Beje, šiam tikslui tinka tvirtos, ne
taip sutežančios itališkos vynuogės.
Ir, žinoma, geriau be kauliukų.

Obuoliai – nuostabūs vaisiai. Jie
ne tik skanūs patys savaime, bet ir
nuostabiai dera su kitais vaisiais ir
valgiais, net su kiaulienos kogalviais,
ant grotelių kepamomis dešrelėmis,
iešmukais bei laukiniais paukščiais,
pavyzdžiui, fazanais. Vokiečių leidi-
nyje ,,Dangus ir žemė” (Himmel und
Erdel) yra aprašytos kraujinės
dešros, patiekiamos su obuoliene.

Persikai taip pat dažnai vartoja-
mi valgiams gaminti. Švieži, nevirti
jie patiekiami su krabų salotomis,
virti – su veršienos kepenimis, antie-
na, žąsų kepenėlėmis, paruoštomis su
konjaku bei triufeliais. Vaisiai turi
būti gerai sunokę. Iš persikų geriau
rinktis baltuosius, mat geltonieji
nėra tokie kvapnūs. Valgius su per-
sikais, kaip ir obuoliais ar kitokiais
vaisiais bei uogomis, geriau gaminti
jų derliaus metu. Vaisiai ypač pagar-
dina ,,sunkesnę”, riebesnę mėsą –
antieną, kiaulieną, žąsieną. Nuovo-
kiau parinkti, išmoningai suderinti
švieži vaisiai ir mėsa puikiai papildo,
praturtina vienas kitą kvapais ir
syvais. Vaisiai, ypač tokie minkšti,
sultingi ir skanūs, kaip persikai, pa-
gardina  ne tik paukštienos, bet ir žu-
vies valgius.

Daug valgių su vaisiais, ypač
džiovintais, gaminama Vokietijoje –
įvairūs daržovių šiupiniai, prie mėsos
(net rūkytos) patiekiamas gardus
džiovintų slyvų bei abrikosų šustinis
arba ne mažiau skanus džiovintomis
slyvomis įdarytas ir geltonai paskru-
dintas bulviešius. Itin mėgstamas pa-
tiekalas yra ,,Akla višta” (,,Blind-
bubn”) – kiaulienos ir džiovintų vai-
sių troškinys su prieskoniais dosniai
pagardintu padažu.

Kurapkos, putpelės, karveliai...

Kurapkos, putpelės, karveliai
JAV nėra pupuliarūs, nes amerikie-
čiai valgo greitai, jiems nepatinka
terliotis su kauliukais ir pasitenkinti
mažais kąsneliais. Valgant mažus
paukštelius daugiau gardžiuojamasi
skoniu, padažu, prieskoniais. Lietu-
vos kunigaikščiai ir didikai ypač
mėgo patiekalus iš karvelių, putpelių
ir kurapkų. Čikagos mieste esan-

čiame restorane ,,Russian Tea Time”
rasime putpelių patiekalą su aprašy-
mu, kad tai Lietuvos Didžiojo Kuni-
gaikščio Vytauto patiekalas su trum-
pa Lietuvos Kunigaikštystės istorija.
Prancūzijoje ypač populiarūs patie-
kalai iš mažų paukštelių. 

Tad pabandykime ir mes pa-
ruošti šeimai iš putpelių keletą pa-
tiekalų. Putpelių galima gauti šal-
dytų (sudėta po 8) tam tikrose par-
duotuvėse. Jų kiaušiniai parduodami
skardinėse, jie nėra brangūs, kainuo-
ja 1.59 dol. Jų galima nusipirkti Azi-
jos kraštų parduotuvėse. Juos galima
dėti į salotas, prie užkandėlių ir ruo-
šiant valgius. Jų skonis toks pat, kaip
ir tikrų kiaušinių, tik jie yra mažu-
čiai ir gražiai atrodo.

Putpelės (Quail) 
su vynuogėmis 

1. Nulupkite 4 labai dideles kie-
tas bulves. Nuplaukite, sausai nu-
šluostykite. Išilgai nurėžkite nestorą
dryžį, kad jos galėtų patogiai gulėti
ant šono. Kitoje pusėje nurėžkite
storesnį dryžį ir tam tikru gremžtuku
(prancūzai jį vadina Paryžiaus
šaukšteliu, ,,cuiller parisienne”) giliai
išskobkite tą šoną, kad į kiekvieną
galima būtų įdėti po paruoštą put-
pelę.

2. Puodelyje ant lėtos ugnies iš-
tirpinkite po šaukštą sviesto. Parin-
kite tokį kepimo puodą, kad bulvės
gerai priglustų prie jo kraštų ir tik
viduryje liktų šiek tiek vietos. Dos-
niai aptepkite jas ištirpintu sviestu,
apvoliokite druskos ir ką tik sugrūstų
juodųjų pipirų mišinyje, įdėkite po
dvi tris vynuoges.

3. Putpelių kojeles tvirtu siūlu
pririškite prie kūno, kiekvieną put-
pelę apvyniokite plačiu, bet labai
plonu parūkyto kiaulienos kumpio
griežinėliu. Sudėkite putpeles į
išskobtas bulves, persmeikite smaige-
liu, kad laikytųsi, sudėkite į kepimo
puodą, apšlakstykite alyvų aliejumi.

4. Pašaukite orkaitėn ir pusva-
landį kepkite 370 F temperatūros
karštyje. Ištraukus suberkite apie du
puodelius vynuogių ir grąžinkite or-
kaitėn dar 15 minučių. Putpeles
išimkite ir laikykite šiltai. Kepimo
syvus nukoškite, įpilkite dar apie
šaukštą tirpinto sviesto, įberkite
druskos pagal skonį, pipirų, gerai
viską išmaišykite, pakaitinkite. Put-
peles sudėkite atgal, apliekite padažu
ir patiekite į stalą. Šio patiekalo už-
teks 4 asmenims.

Triušiena  su slyvomis

Smulkiai spirgučiais supjausty-
kite apie pusę puodelio rūkytos kiau-
lienos ir minutei sumesti į verdantį
vandenį. Perpjaukite pusiau apie
puodelį pamirkytų džiovintų slyvų ir
išimkite kauliukus. Triušieną su-
pjaustykite į 8–10 gabalų, apiberkite
druska, pipirais. Keptuvėje pakaitin-
kite 3 šaukštus kedro riešutų aliejaus
(gali būti saulėgrąžų) ir 10 minučių
kepinkite su juo triušienos gabalus,
kad gerai apskrustų iš visų pusių.
Triušieną išgrėbkite, aliejų išpilkite.
Triušieną vėl sudėkite atgal, suber-
kite du smulkiai sukapotus svogū-
nus, apvirtus spirgučius, slyvas ir 10
minučių kaitinkite ant silpnos ug-
nies. Įpilkite puodelį sauso balto vy-
no, 3 minutes pavirkite, įpilkite 1,5
puodelio vištienos sultinio, uždenkite
ir pusvalandį kaitinkite ant lėtos ug-
nies. Galiausiai nugraibyti riebalus
(tą galima padaryti su popieriniu
rankšluosčiu), norint, užbalinkite
šaukštu grietine, pridėkite reikiamų
prieskonių ir patiekite ant lėkštės.

Skirta 4 asmenims. 

Figos ir apelsinai 

Figos ir apelsinai taip pat verti-
nami virėjų už tai, kad jie nepapras-
tai pagardina valgius suteikdami
jiems  nepakartojamo kvapo, skonio,
nepaprasto gaivumo. Virdami šal-
tieną pabandykite į ją įdėti kelis per
pusę perpjautus apelsinus (tik nu-
plautus),  jie ne tik sugers verdančios
šaltienos riebalus, bet ir suteiks šal-
tienai ypatingai švelnų ir malonų
skonį. Paskui po kokios valandos
apelsinus išgriebkite ir išmeskite,

nevirti jų ilgiau kaip valandą, nes  jie
suteiks kartoką skonį. Be apelsinų ir
veršio koja ne koja, ir kepenėlės nei
šis, nei tas, o ką jau kalbėti apie an-
tienos kepsnius bei troškinius arba
burokėlių salotas. Su figomis paga-
minti ypatingais tampa kepėnainiai,
troškiniai, rūkyto kumpio valgiai.

Vištiena su figomis 

Išvakarėse didelę vištą supjaus-
tykite maždaug į 10 gabalų, sudėkite
į puodą, apiberkite druska, pipirais, 3
nemažais žiupsniais maltu cinamo-
nu, 1 smulkiai sukapotu svogūnu,
įpilkite du šaukštus skysto medaus,
pusę puodelio saldaus baltojo vyno,
viską gerai išmaišykite, uždenkite ir
palikite pernakt šaldytuve. Kitądien,
atėjus laikui kepti, nuplaukite bei nu-
lupkite puodelį šviežių figų, apšlaks-
tykite citrinų sultimis ir supjaus-
tykite ketvirčiais. Keptuvėje pakai-
tinkite aliejaus ir apkepinkite vištie-
nos gabalus, kad gerai apskrustų iš
visų pusių (raugą pasilikite). Mėsą
išgriebkite ir išpylus aliejų vėl su-
dėkite atgal, suberkite  4 smulkiai su-
kapotus svogūnėlius ir, vis pamai-

šant, kepinkite ant vidutinės ugnies.
Įpilkite pusę puodelio ,,Muškato” ir
baltojo vyno raugą, 3 minutes pavi-
rinkite, įpilkite puodelį vištienos sul-
tinio, uždenkite ir 25 minutes kai-
tinkite ant lėtos ugnies. Vištieną iš-
griebkite ir laikykite šiltai. Kepimo
syvus perkoškite, 5 minutes pavirin-
kite, įberkite pagal skonį druskos, pi-
pirų. Sudėkite  figas, 5 minutes pavi-
rinkite ant lėtos ugnies. Sudėkite mė-
są ir dar 5 minutes pavirinkite ant
lėtos ugnies. Galiausiai nukaiskite,
įmaišykite šaukštą sviesto, įberkite
trūkstamų prieskonių ir patiekite
karštą su garuose šutintomis daržo-
vėmis (jaunais mažais aguročiais,
morkytėmis, roputėmis). 

Receptas skirtas 6 asmenims. 
Kitas labai gardus valgis yra viš-

tiena su figomis, bent parą pamirky-
ta portveine. Tai portugalų patie-
kalas.  

Antis su apelsinų 
padažu 

1. Anties vidų ištrinkite keliais
žiupsniais druskos, keturių kvapų
prieskonio arba trupučiu maltu muš-
katu. Nuplaukite ir nulupkite 2 apel-
sinus, aštriu peiliu nupjaukite gel-
tonąją žievelę ir atidėkite. Nulupkite
baltąjį požievį. Apelsinus padalykite
skiltelėmis, nulupkite plėveles, api-
berkite pipirais. Šitaip paruoštas skil-
teles sukimškite anties vidun ir už-
siūkite.

2. Jei antis pjaustoma gabalais,
tuos gabalus per naktį palaikykite
šaldytuve sumaišytus su keliais žiup-
sneliais cinamonu, cukraus, puodeliu
apelsinų sulčių ir smulkiai sukapotu
svogūnu. Kitądien, atėjus laikui ga-
minti, rudai paskrudinkite keptuvėje
su sviestu. Toliau galima arba baigti
kepti antieną uždengus didelėje kep-
tuvėje, arba patroškinti su apelsinų
padažu bei plonais žievelių šiaude-
liais.

3. Jei antis kepama visa, su-
riškite jai kojas, aptepkite tirpintu
sviestu, įdėkite kepimo skardon (ant
grotelių), pašaukite orkaitėn 350 F ir
valandą kepkite, kol visai iškeps
(įsmeigus į mėsą, jei nebėgs kraujas,
o tik bėgs gražios sultys). Kepama
antį privalu vartyti atsargiai – ne-
pradurti odos. Dar trims apelsinams
nulupkite geltonąją žievelę, sup-
jaustykite šiaudeliais.

4. Nulupkite ir smulkiai supjaus-
tykite svogūną. Keptuvėje ištirpin-
kite šaukštą sviesto ir jį pakepinkite
(bet, kad neparustų). Suberti šaukštą
miltų ir vis pamaišant parudinkite,
tuomet supilkite du puodelius vištie-
nos sultinio. Verdančiu vandeniu nu-
plikykite šiaudeliais supjaustytas
apelsinų žieveles, suberkite į padažą,
gerai išmaišykite.

5. Baikite lupti 3 apelsinus (nu-
gremžkite jiems baltąjį požievį),
padalykite skiltelėmis ir joms nulup-
kite plėveles. Sudėkite į padažą,
pakaitinkite, įberkite pagal skonį
druskos, pipirų, supilkite artipilnę
stiklinę ,,Kurasao” (portugališkas,
bet gali būti bet koks apelsinų li-
keris), gerai išmaišykite. Pašildykite
karščiui atsparia didlėkšte, kurioje
bus patiekiama.

6. Antį ištraukite iš orkaitės, pa-
sūdykite, supjaustykite, nuimkite
nuo kaulų ir vėl sudėkite gabalus
karšton didlėkštėn ant griaučių. Ap-
liekite padažu, aplinkui sudėliokite
apelsinų skilteles ir 3 minutėm pa-
šaukite karšton orkaitėn. Pašildykite
lėkštes, patiekite karštą. 
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PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 115

O likusiems ,,nepartiniams”, ku-
rių suskaičiavo daugiau nei 300, įsa-
kė išsirikiuoti eilėmis po penkis. Ru-
sų karininkai dar kartą perskaičiavo
koloną ir paskelbė, kad turėsime
atstatyti išsprogdintą geležinkelį ir
geležinkelio tiltą (t.y. dirbsime čia,
vietoje, naujajai ,,demokratinei” Lie-
tuvai). Su įprasta NKVD siauraakių
apsauga mus išvedė pro lagerio var-
tus.

Atstatinėjome geležinkelio atkar-
pą Skuodas-Priekulė-Darbėnai. Juo-
dai dirbdavome ištisą parą, pasikeis-
dami, trimis pamainomis po 100 be-
laisvių.

Kol dirbome arti lagerio, tai val-
gis (sriuba bei košė) buvo atvežamas
dar karštas. Bet bedirbdami nutolo-
me keletą kilometrų toliau nuo lage-
rio ir maistą gaudavome jau atvėsusį.
Dirbdami pamainomis, ilsėtis galė-
jome ,,net” po 16 valandų. Iš abiejų
pusių saugomi sargybos, miegojome
ir ilsėjomės čia pat, prie geležinkelio,
po atviru dangumi.

Trims daugiau nei šimtinėms
,,brigadoms” vadovavo lietuviai ge-
ležinkeliečiai bei NKVD karininkai.
Plūkėmės neatsitiesdami, sargybinių
šiurkščiai raginami ,,daugiaaukš-
čiais” keiksmais ir beržiniais vėzdais.
Tas beržo kuokas nešiojosi negink-
luoti enkavedistai. Jie buvo paskirti
mūsų ,,brigadininkais” ir ,,ganė” po
50 ir daugiau žmonių. Šiuos vėzdus
jie retokai panaudodavo. Man bent
tada neteko jų ragauti. Bet tokia lau-
kinė ,,vadovavimo” priemonė atrodė
gana grėsmingai, todėl ir pervargus
vengdavome nedirbti. Imperijos pie-
menys savo darbą žinojo – už nugaros
buvo daugiamilijoninė patirtis.

Bet buvo atvejų, kai ir jie ,,prasi-
mankštindavo”. Kai ,,brigadininkui”
keletą kartų pakartojus, koks lėtes-
nės nuovokos vokietis kažką savo
kalba sumurmėdavo, vis vien nesu-
prasdamas, ko tas ruselis iš jo nori
(retai kuris vokietis suprato rusiš-
kai), tai vietoj paaiškinimo gaudavo
mediniu vėzdu per nugarą ar šoną.
Po ,,kontakto”, tuo pačiu vėzdu rusas
rodydavo į tą darbo objektą, kurį be-
laisvis privaląs atlikti. Taip NKVD
vokiečiams dėstė pagreitintą rusų
kalbos kursą.

Netrukus aš vėl tapau savo bri-
gados ,,vertėju”. Mano paslaugų daž-
nai prireikdavo tiek darbo, tiek poil-
sio metu. Sargybiniai kažkodėl pra-
dėjo slėpti savo įgimtą įžūlumą, ir
daugumas jau geruoju, mainais į
maistą prašinėjo belaisvių laikrodžių,
žiebtuvėlių, peiliukų ir kitų smulk-
menų, kurios taip viliodavo ir tebevi-
lioja ,,pažangiausios pasaulyje” im-
perijos piliečius.

Pradžioje labai nustebome dėl
tokio nenatūralaus rusų enkavedistų
elgesio. Bet neįprasto ,,mandagumo”
priežastis greitai paaiškėjo. Pasirodo,
kad visoje bolševikų kariuomenėje
buvo paskelbtas griežtas įsakymas,
draudžiantis atvirus plėšikavimus,
žudynes bei smurtą. Už jo pažeidimą
grėsė sušaudymas. Turbūt (kaip daž-
niausiai su komunistais būna) apie
tai pradėjo plačiai rašyti pasaulio
spauda ir jie, išsigandę viešumo, pa-
galiau ėmėsi šiokių tokių priemonių.

Iš maistą atvežančių belaisvių
sužinojome, kad lageryje atskirai su-
rašinėjami visi belaisviai austrai. To
pareikalavo Laikinoji Austrijos vy-

riausybė, su sovietais susitarusi grą-
žinti į tėvynę visus savo piliečius. Bet
mūsų kolonos kol kas dar niekas ir
neketino registruoti – rusai nenorėjo
lengvai atiduoti nemokamos darbo
jėgos. Mes dar turėjome užbaigti
geležinkelio bei tiltelio atstatymo
darbus, kurie jau artėjo prie pabai-
gos. Paskutinę darbų dieną, savaitės
pabaigoje, į darbą pajungė visą ko-
loną. Visos trys belaisvių pamainos
per vieną dieną turėjo užbaigti tiltelį
bei gelžkelio pylimą.

Čia komunistai vėl pasižymėjo
,,išradingumu”. Tik nuo vėzdo ,,poli-
tikos” jie perėjo prie muzikos. Iškvie-
tę rusų karinį dūdų orkestrą, vietoje
,,matų” ir kuokų liepė mus raginti
muzikiniais garsais. Pasijutome kaip
kokios melžiamos ,,piatilietkos” kar-
vės, kurioms viršplaninį ,,išmilžį”
bandoma padidinti komunistinėmis
,,čiastuškomis”. Vargu, ar ta jų dūdų
muzika nors kiek pakėlė ,,darbo
našumą”, net mūsų Dūdai. Tai labiau
buvo panašu į pasityčiojimą. Dūdoriai
putė net iki pusiaunakčio, kol visi
darbai buvo užbaigti. Nuo darbo ir
,,griežimo” nuvargę, be ilgesnio poil-
sio buvome nuvesti į lagerį. Visai nu-
varyti, kaip maišai, sukritome ant
narų ir iškart užmigome.

Mūsų šimtinių niekas nežadino,
tad miegojome iki pietų. Vidurdienį
atsikėlę ir papietavę, sužinojome, kad
visi tie, kurie atstatinėjo geležinkelį,
turi eiti registruotis pas belaisvius-
registruotojus, surašinėjančius visus
Austrijos piliečius.

Daugelis austrų belaisvių siūlė ir
mums, baltiečiams, užsirašyti į tuos
sąrašus, nes esą greit visi austrai bus
grąžinti į tėvynę, taigi, ir mes galė-
sime išvengti bolševikinių represijų.
Jeigu nenorėsime ten pasilikti, iš
Austrijos mes jau galėsime laisvai
vykti į bet kurią kitą laisvą šalį. Pa-
siūlymas buvo gana viliojantis ir ga-
na realus. Lageryje aš laikiau išsau-
gojęs vokišką, taip vadinamą ,,kario
knygelę” (,,Soldbuch’’), kurią dar
Brombergo ligoninėje, kai ten gy-
džiausi ,,faustpatrono” padarytą žaiz-
dą, man dovanojo grafaitis Wilie von
Eckartsberg nuo Soldino. Tai buvo jo
Rytų fronte žuvusio brolio Harrie (ar
Erich) ,,kario knygelė”. Pradžioje ją
laikiau prisiminimui, bet pakliuvęs į
belaisvių lagerį, nutariau pasinaudoti
ir visur registravausi kaip Erich
(Harrie?) von Eckartsberg.

Tad turėdamas tokį ,,aristok-
ratišką” dokumentą galėjau drąsiai
apsimesti austru (ypač su savo
,,minkštu” vokiečių kalbos akcentu)
ir vykti į ,,tėvynę”. Galėjau, bet ne-
užsirašiau. Nedrįsau rizikuoti ir vie-
nas atsiskirti nuo savo likimo drau-
gų. Be to, galvojau, kad likdamas ,,vo-
kiečiu” galėsiu kažkaip pasiekti na-
mus... Po to ne kartą karčiai gailė-
jausi, kad tada nesurizikavau. Gal
būtų pasisekę?!

Taigi mes, nepasinaudoję nuošir-
džiu austrų patarimu, užsirašėme
kaip ,,vokiečių tautybės” belaisviai.
Mano bendradaliai irgi tikėjosi, kad
gal, kokiais nors būdais pavyks iš-
trūkti į laisvę.

Tuo metu, kaip jau rašiau, lage-
ryje smarkiai dirbo bolševikų žvalgy-
ba, kuri jau spėjo išaiškinti keletą
silpnai vokiškai kalbėjusių baltijiečių.
Tai buvo tik pradžia. 

Bus daugiau.

Bučinys – tai skiepai
Nors įprasta manyti, kad aist-

ringas bučinys – tai vyro ir moters
jausmų išraiška, biologinė jo paskir-
tis anaiptol ne tokia romantiška. Bri-
tų mokslininkai mano, kad bučinys –
tai evoliucijos įrankis, skirtas mikro-
bams platinti. Pasak jų, tik žmonėms
būdingas gebėjimas bučiuotis apsau-
go jų palikuonis nuo pavojingų mik-
roorganizmų, nes, bučinių metu kei-
čiantis bakterijomis, moterys ilgai-
niui įgyja imunitetą nuo ligų, ku-
riomis gali užkrėsti vyrai, rašo dien-
raštis „Daily Mail”.

Žmogaus citomegalo virusas –
didžiausias žmogaus organizmą in-
fekuojantis virusas – aptinkamas
žmogaus seilėse ir paprastai nekelia
didelio pavojaus, tačiau tampa itin
pavojingas, jei juo užsikrečiama nėš-
tumo metu. Šis virusas kelia mirtiną
pavojų gemalui, dėl jo kūdikiai gims-
ta su defektais ir įgimtais susirgi-
mais, pradedant klausos praradimu,

baigiant cerebriniu paralyžiumi.
Lydso universiteto daktarė Colin

Hendrie žurnale teigia nustačiusi,
kad veiksmingiausiai nuo žmogaus
citomegalo viruso sukeltų ligų saugo
būsimojo kūdikio mamos ir tėčio bu-
činiai. Mokslininkės tyrimo rezulta-
tai skelbiami žurnale „Medical Hy-
potheses”.

Anksčiau mokslininkai manė,
kad bučiavimasis yra savotiška evo-
liucijos „kokybės patikra”, nes žmo-
nių seilėse esama požymių, leidžian-
čių spręsti apie sveikatą ir vaisin-
gumą. Daktarė Colin Hendrie pa-
brėžia, kad sąlyginai nedidelė papil-
doma informacija apie kito žmogaus
sveikatą, kuri gaunama bučiavimosi
metu, negalėjo tapti esmine paskata,
dėl kurios evoliucijos eigoje išsivystė
žmonių poreikis bučiuotis. Pasak jos,
bučinių paskirtis – įgyti imunitetą ir
apsaugoti būsimus palikuonis.

Balsas.lt

Margumynai

Depresija susieta 
su perdirbtu maistu

Jei asmuo valgo gausiai per-
dirbtą maistą, didėja rizika, kad jis
susirgs depresija, teigiama atlikto
tyrimo išvadose. Žmonės, kurie valgo
daug daržovių, vaisių ir žuvies, su-
siduria su mažesne depresijos tiki-
mybe, paskelbė britų tyrėjų koman-
da.

BBC praneša, kad buvo aiškina-
masi, kokie yra 3,5 tūkst. valstybės
tarnautojų valgymo įpročiai, o po
penkerių metų surinkti duomenys
palyginti su informacija apie pati-
riamą depresiją. Tyrimai išspausdinti
žurnale „The British Journal of

Psichiatry”.
Studijos autorius, daktaras

Archana Singh-Manoux nurodo, kad
išlieka tikimybė, jog tyrimo rezul-
tatai galėtų būti paaiškinti gyvenimo
būdo skirtumais, į kuriuos atsižvelg-
ta nebuvo. Tačiau Psichinės sveika-
tos instituto vadovas Andrew McCul-
loch pabrėžia, kad „ši studija priside-
da prie nemažai jau atliktų tyrimų,
kurie aptikto stiprius ryšius tarp to,
ką valgome, ir mūsų psichinės svei-
katos”.

Lrt.lt
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,,Draugo” knygynèlyje

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

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius čikagiečių apsuptyje.
Jono Kuprio nuotr.

Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus 
viešnagė „Seklyčioje”

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Š. m. spalio 23 d. „Seklyčioje”
lankėsi Kauno arkivyskupas, metro-
politas Sigitas Tamkevičius, SJ. Su-
sitikime jis kalbėjo susirinkusiems
„Seklyčios” trečiadienio popiečių lan-
kytojams ir svečiams. Arkivyskupą
susirinkusieji sutiko šiltais plojimais,
o jis sveikinosi su žmonėmis, priei-
damas prie kiekvieno stalo.

Svečią pasveikino ir kalbėti pa-
kvietė Juozas Polikaitis, JAV LB So-
cialinių reikalų tarybos pirmininkas,
neseniai išrinktas JAV LB XIX Ta ry -
bos prezidiumo pirmininku.

Arkivyskupas prisiminė ankstes-
nes savo viešnages „Seklyčioje”: pir-
mą kartą 1990 m. ir paskutinį – per-
nai. Tada, būdamas Čikagoje, jis susi-
tiko su Čikagos arkivyskupu kardino -
lu Francis George ir kalbėjo apie
evan gelizacijos ir Lietuvos vardo pa-
minėjimo tūkstantmetį. Užsiminė
kar dinolui, ar lietuviai negalėtų Šv.
Vardo katedroje šią sukaktį atšvęsti
iškilmingomis pamaldomis? Kard.
George tam pritarė. Susikūrė komite-
tas, kuris spalio 25 d. suorganizavo
gražią šventę paminint vyskupo šv.
Brunono misiją – pirmą kartą skelbti
Kristaus evangeliją Lietuvos žemėje.
Būtent su šv.  Brunono vardu pirmą
kar tą buvo paminėtas ir Lietuvos
vardas 1009 m. Quedinburgo (Kved -
linburgo) metraščiuose.

Arkivysk. S. Tamkevičius pasi-
džiaugė, kad ši sukaktis buvo gražiai
paminėta ir už Lietuvos ribų. Jis dau-
giau papasakojo, kaip Katalikų  Baž -
nyčia Lietuvoje paminėjo šią sukaktį.
Prez. Valdo Adamkaus pakviesti pri -
sidėti prie šventinių renginių, Lietu -
vos vyskupai sutarė minėjimus rengti
kiekvienoje parapijoje savomis lėšo -
mis. Minėjimų apimtis priklausė nuo
parapijos dydžio ir pajėgumo. Buvo
parengtos programos. Parapijose mi -
nėjimai vykdavo per atlaidus ir truk-
davo nuo 1 dienos iki 5 dienų. Pagrin-
dinis paminėjimas vyko Šiluvoje rug-
sėjo 8–15 d., kuris sutraukė net dau-
giau žmonių kaip pernai Šiluvos 400
metų jubiliejus. Minėjimai praėjo gra-
žiai, jie vyks iki šių metų pabaigos.

Arkivyskupas pasidžiaugė, kad
gali dalyvauti Čikagoje ir apylinkėse
vykstančiuose susitikimuose su lietu-
viais ir Evangelizacijos, ir Lietuvos
var do tūkstantmečio šventėje  Šv.
Var do katedroje.

* * *
Toliau arkivyskupas atsakė į

susirinkusiųjų gausius ir įvairius
klausimus. Čia keletas jų:

– Dėl šv. Brunono vardo įamžini-
mo Lietuvoje arkivyskupas sakė, kad
bent kelios Bažnyčios bus pavadintos
Šv. Brunono vardu.

– Dėl sielovados išeivijos lietu-
viams – arkivysk. Tamkevičius kal bė -
josi su vyskupu Gustavo Garcia-Si l -
ler. Rūpinamasi padėti lietuviams Či -
ka goje.

– Dėl katalikiškos spaudos Lietu-
voje arkivyskupas paminėjo, kad po -
pu liariausias žurnalas yra „Artu-
ma”, leidžiamas 12,000 tiražu. Yra
dienraštis „XXI amžius”, kurį skaito
daugiausia vyresnieji. Kai kurie kle-
bonai dalija jį parapijose. Kitų leidi -
nių svečias nepaminėjo, nes jie taiko-
mi mažesnėms žmonių grupėms. Pa -
klaustas apie „Ateitį”, sakė, kad tai
geras žurnalas, bet reikėtų ir gero
žur nalo, skirto bendrai jaunimui,
kuris laikraščių neskaito, pirmenybę
teikia internetui. Populiariausias
dien raštis internete yra Bernar di -
nai.lt, kuris, arkivysk. Tamkevičiaus
nuomone, savo uždavinį gerai atlie -
ka.

– Dėl parapijų kaimuose ir mies-
tuose palyginimo – arkivyskupas pa -
aiškino, kad čia pirmiausia skiriasi
skaičiai. Kaimai mažėja, tai ir parapi-
jos juose mažesnės. Sakė, kad turi 34
aptarnaujamas parapijas. Jei turėtų
dvigubai daugiau kunigų, skirtų juos
ne į parapijas, bet į mokyklas kape-
lionais. Parapijos bus aptarnaujamos,
bet sielovada labiausiai reikia rūpin-
tis miestuose. Pusė arkivysk. Tamke -
vi čiaus vyskupijos žmonių yra Kau -
ne. Bažnyčios dėmesys nukreiptas į
moksleivius ir studentus. Jei į jų sie -
lovadą nebus atsižvelgta, bus didelis
praradimas.

Arkivyskupas savo išsamius at-
sakymus parėmė pavyzdžiais.

* * *
Po to kalbėjo Jonas Variakojis,

Fi latelistų draugijos „Lietuva” pirmi-
ninkas, kuris papasakojo apie pasku-
tinius draugijos  išleistus jubiliejinius
pašto ženklus ir vokus – Šiluvos 400
m. sukakčiai paminėti ir Lietuvos
vardo tūkstantmečio paminėjimo
pro  ga. Šiemet Draugija išleido ženk -
lus ir voką arkivysk. S. Tamkevičiaus
atvažiavimo ir Šv. Vardo katedroje

Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui (kairėje) lankantis ,,Seklyčioje” 2009
m. spalio 23 d. Filatelistų draugijos ,,Lietuva” pirmininkas Jonas Variakojis
įtei kė arkivyskupui paskutinius draugijos  išleistus jubiliejinius pašto ženklus ir
vokus – Šiluvos 400 m. sukakčiai paminėti ir Lietuvos vardo tūkstantmečio pa -
mi nėjimo pro ga.                                           Jūratės Variakojienės nuotr.

Gennadij Malachov knygos 
apie sveikatą

,,Draugo” knygynėlyje žinomo
populiarių leidinių apie savigydą au -
torius Gennadij Malachov knygos
,,Paprasti gydymosi metodai” ir ,,XXI
a. gydomės patys: (nesenstantys pa -
tarimai)”. Autorius knygose dėsto
savo nuomonę apie sveikatingumo
procedūras ir pateikia turtingos ilga-
metės praktikos patikrintus gydymo -
si būdus. 

,,Sveikatos gerinimas – ne vien -
kar tinė priemonė, o neskubus, ap gal -
votas, nuoseklus darbas visą žmo-
gaus gyvenimą. Gyvenimo būdas turi
būti toks, kad gydymasis nebūtų
našta, o teiktų džiaugsmo <...> Kas -
dien privalome duoti savo organiz-
mui įveikiamą, tačiau pakankamą
krūvį. Jis už tai atsilygins mums
nesutrinkančiu veikimu, gaivumo ir
jėgos pojūčiu, troškimu gyventi tikrą
gyvenimą, o ne egzistuoti”, – teigia
knygų autorius.

G. Malachov padeda skaityto-
jams suprasti negalavimų priežastis
ir savarankiškai gerinti sveikatą. Su
autoriaus nuomone galite sutikti ar
nesutikti. Tačiau viena aišku, kad
gerindami sveikatą, mieli skaitytojai,
įsitikinsite, kad labai svarbu nuolat
rūpintis ir kūnu, ir dvasia. Tad –
būkite sveiki! 

Knygos ,,Paprasti gydymosi me -

todai” kaina  – 20 dol., knygos  ,,XXI
a. gydomės patys: (nesenstantys pa -
tarimai)” – 25 dol. Knygas galima įsi-
gyti paštu, pridedant 9,25 proc. mokes -
tį, užsisakant IL valstijoje. Vienos
knygos persiuntimo kaina – 5 dol.
Per siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

iškilmių proga. J. Variakojis įteikė
arkivyskupui aplanką su ženklais ir
voku.

Aplanką, skirtą prel. Putrimui,
sakė įteiksiąs spalio 25 d. J. Varia -
kojis padėkojo Nerijui Šmerauskui už
pagalbą ir įteikė jam aplanką su šių -
me tiniais ženklais ir voku.

Baigiantis šiam maloniam susi-
tikimui su arkivyskupu, žmonės dar

ilgokai jo nepaleido, kalbėjosi, klausė
klausimų. Vėliau dalis susirinkusiųjų
„Seklyčios” valgykloje kartu su arki-
vyskupu pavakarieniavo.

„Seklyčios” pokalbio su arkivys-
kupu dalyviai yra dėkingi arkivysk.
Tamkevičiui savo užimtoje dienoje
at radusiam laiko apsilankyti „Sek ly -
čioje”.
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DETROIT, MI

A † A 
JOHN P. WAITKUS M.D.

Mirė 2009 m. lapkričio 2 d., Holy Cross ligoninėje, Chicago, IL,
sulaukęs 91 metų.

Gyveno Chicago, Morgan Park.
Antrojo pasaulinio karo veteranas.
Nuliūdę liko: žmona Shirley Underwood; vaikai Susan (Craig)

Westcott, Teresa Waitkus ir John T. Waitkus; anūkė Serena Grace;
dukterėčia Dona; Tiffany, Amber Rose.

55 metus išdirbo Holy Cross ligoninėje.
A.a.  John pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 5 d. nuo 3 v. p.p.

iki 9 val.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose 11028 S. Southwest
Hwy. (7700 W.) Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 6 d. Iš laidojimo namų
8:45 val. ryto velionis bus atlydėtas į Walter bažnyčią, 118th & Wes-
tern Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios
už jo sielą.

Vietoje gėlių prašome aukoti šeimai, kuri aukas skirs Macular
Degeneration Foundation ar kitoms labdaros organizacijoms.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas, tel.: 708-974-4410 
www.palosgaidasfh.com

Tėvelio ir senelio
A † A 

PETRO BUDRIO

netekus, liūdinčiai dukrai VIDAI PRANCKUS ir jos sū-
nui BERNARDUI, gilią užuojautą siunčia 

Beverly Shores lietuvių klubas 

Sudie, buvęs bendraklasi 
a. a. Juozai Račiukaiti

Š. m. spalio 18 d. sulaukėme liūd-
nos žinios, kad netikėtai užmigo am  -
ži nu miegu Juozas Račiukaitis. Nors
a. a. Juo zas nebuvo Šv. Antano pa -
rapijos na rys, tačiau joje lankėsi kiek -
vieną sek madienį. Juozas puikiai iš -
manė po li tinius ir istorinius įvy kius
JAV, Lie tu vo je ir pasaulyje. Daž nai
pareikšdavo sa vo nuomonę ir pa ra -
pijos salėje už gim davo karštos dis -
kusijos.

J. Račiukaitis gimė 1957 m. lie -
pos 18 d., Detroit, Michigan, Elenos
(He len) ir Stasio Račiukaičių šeimoje.
Jis baigė Šv. Antano pradinę mo kyk -
lą, vėliau – Dan gaus Ėmimo (As sup -
tion) gimnaziją, Windsor, On ta rio,
Canada. Lankė ir bai gė ,,Aušros” li -
tuanistinę šeštadieni nę mokyklą Det -
roit, MI. Toliau mokėsi Win dsor uni -
versitete, kur įgijo politikos mokslų
bakalauro laipsnį. Juozas pra gyve-
nimui vertėsi privačia veikla. Pri -
klau sė ,,Švyturio” jūrų šaulių kuo pai
ir Da riaus ir Girėno klubui. Gi liai nu -
liū dę liko: vaikystės draugas Ed  var -
das Alkevičius, giminės Pen nsyl vania
ir Lietuvoje bei Šv. Antano pa rapi-
jiečiai.

Kadangi a. a. J. Račiukaitis ne pa -
li  ko paskutinės valios testamento, jo
bi  čiu lis E. Alkevičius kartu su ad vo -

ka tu Jo nu Šniokaičiu tvarkė laidotu-
vių eigą bei surado a. a. Juozo gi mi -
nes Pen nsyl vania valstijoje ir Vil niu -
je.

Rožinis už J. Račiukaičio vėlę bu -
vo kalbamas penktadienį, spalio 30
d., Val S. Baužos laidotuvių namuo se.
Ro žinio maldą vedė kun. Alfonsas
Ba bonas. Laidojimo apei gas gražiai ir
rū pestingai tvarkė Val. S. Baužos lai -
do jimo namų direktorė Jolanta Za pa -
rac kienė. Atsis vei ki ni mo metu užuo -
jau tą pareiškė šios or ga nizacijos: Det -
roit apylinkės Lietuvių Ben druo me -
nė, Lietuvos Dukterys, Šv. An tano
pa rapijiečiai, Dariaus ir Girėno klu -
bas, Švyturio jūrų šauliai, ,,Amerikos
lie  tuvių balso klubas” ir ,,Lietuviško
bal  so” radijo programa bei ,,Lie tu viš -
kų me lodijų” radijo programa. Il ga -
me tis a. a. Juozo bičiulis E. Al ke vi -
čius jautriai pa sidalijo savo prisimini -
mais apie a. a. Juo zą. Jis apibūdino
ve lionį kaip pro tin gą, puikiai išma -
niu sį istoriją bei hu moro jausmo ne -
sto kojusį žmogų.

Tarp rudeninių žiedų prie a. a.
Juo  zo uždengto karsto buvo padėtos
ke  lios jo nuotraukos: pirmoji komu -
ni ja, vai kystėje su tėveliais ir praėju-
siais me tais darytas portretas Šv. An -
ta no pa rapijos salėje.

Šv. Mišios už velionio vėlę buvo
at  na šaujamos šeštadienį, spalio 31 d.,
Šv. An tano parapijos koplyčioje. Mi -
šių me tu giedojo ir vargonavo muz.
Ri mas Kas putis. Po Mišių parapijie -
čiai nuly dė jo a. a. Juozą Račiukaitį į
jo amžino po ilsio vietą Šv. Jadvygos
ka pinėse ša lia tėvų a. a. Stasio ir He -
len Ra čiu kai čių. Po laidotuvių visi vy -
ko papietauti.

Ilsėkis ramybėje, mielas drauge
Juo  zai Račiukaiti. Tikėkimės, kad su -
si tik sime danguje ir vėl galėsime pa -
si ner ti į karštas diskusijas.

Buvusi bendraklasė ir 
ilgametė bi čiulė

Regina Juškaitė-Švobienė

Arbatpinigiai – kiekvienoje
šalyje skirtingi

Arbatpinigiai skirtingose kultū-
rose skiriami skirtingai. Norėdami
išvengti nepatogių atvejų, svarstant
„Tam duoti šlamančių ar per ausį?”,
skaitykite mūsų gidą.

Brazilija. Labiausiai esi laukia-
mas kirpėjų, pagalbininkų benzino
kolonėlėse ir batų valytojų – niekur
nedingsi, bet jiems palikti pinigėlių
būtina.

Didžioji Britanija. Vieninteliai
žmonės, kuriems Jungtinėje Kara-
lystėje privaloma palikti arbatpinigių
– padavėjai. Taksistams, barmenams
bei gidams palikdamas keletą vario-
kų parodysi savo žemą išsilavinimo ir
kultūros lygį. Keistas tas gyvenimas,
ar ne? 

Egiptas. Kas buvo, tas žino – ir
be padavėjų čia visada atsiras tų, ku-
rie reikalaus skambančiųjų iš tavo
kapšelio. Tik nedaryk klaidos važiuo-
damas taksi: gali net neabejoti, kad
jis jau prisiskaičiavo sau vieną kitą
dolerį už paslaugą.

Ispanija. Vietiniai niekuomet
nepalieka arbatpinigių šioje koridos
ir siestų šalyje, nes gudročiai teisina
savo godumą tuo, jog arbatpinigiai
prilygsta kyšiui. Tačiau turistų ispa-
nų užeigos ir viešbučiai laukia išties-
tomis rankomis. Neišsigąsk, palygin-
ti su JAV, tavo piniginė džiaugsis, nes
viena kita monetėlė sustiprins drau-
gystę. Tik saugokis šykščiųjų ispanų
gidų, kurie tikisi, jog jų honorarą pra-
turtinsi 10 proc. viršaus.

Italija. Šioje šalyje arbatpinigiai
– savaime suprantamas dalykas, kaip
važiavimas motoroleriu ar Berlusconi
dievagojimaisi, kad savo žmonai buvo
ištikimas visus 9 praeitus gyvenimus.
Tad viešbučiuose, nesvarbu, kad jie
jau ir taip nusiskaičiavo 15–18 proc.
už „darbą”, ir taksistams paskambin-
ti variokais vis dėlto teks.

Japonija. Pasijuokėm, ir gana.
Dabar reikia surimtėti. Įsidėk į galvą,
bičiuli, ir tekančios saulės šalyje
niekada niekam nepalik arbatpinigių.
Niekam! (Vienintelė mažytė išimtis –
pirmos klasės ,,ryokan” viešbučio
administratoriui, bet ir tai – nedaug).
Japonija – šalis, kurioje viskas atlie-
kama įdedant širdies, todėl tavo pa-
šlaminimas pinigais bus vienareikš-
miškai suprastas kaip nedovanotinas
įžeidimas. 

JAV. Šioje šalyje arbatpinigių
kultūra išplėtota iki tokių neregėtų
aukštumų, kad netgi už paslaugas,
kuriomis netgi nesi patenkintas, tu-
rėsi iškrapštyti iš vėjų perpučiamos
piniginės mažiausiai 10 proc. paslau-

gos kainos tiek šveicoriui, atidariu-
siam viešbučio duris, tiek bilietų par-
davėjui teatre. Psichologai teigia, kad
taip skatinamas ultrakapitalistinis
auklėjimas, o iraniečiai ir toliau ją va-
dina pragaru žemėje. Paklausius apie
tai, kaip nevalia arbatpinigių palikti
monetomis, nes tai neva neišsiauklė-
jimo ženklas, pradedame manyti, kad
abu yra teisūs. 

Kinija. Viena mėgstamiausių
mūsų šalių, nes joje arbatpinigiai
tiesiog oficialiai uždrausti. Tačiau po
praėjusių Olimpinių žaidynių daug
kas pamiršo šią „taisyklę”. Kinai –
kuklūs žmonės: duosi kapeiką – ap-
sidžiaugs, neduosi – neįsižeis. 

Švedija. Nebrangiuose restora-
nuose kaip alternatyvą arbatpini-
giams gali suplauti po savęs indus.
Prisiekiu Dievu, nejuokaujame.

Sąskaitą, prašau!

Kiek arbatpinigių palikti pada-
vėjui, priklauso nuo to, kokioje šalyje
esi. 

• 15-25 proc. nuo pagrindinės
sumos pripratę gauti JAV ir Kanados
padavėjai.

• 10-15 proc. arbatpinigių alka-
nais veidais lauks Argentinoje, Bal-
tarusijoje, Bulgarijoje, Brazilijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje,
Izraelyje, Jordanijoje, Irake, Airijoje,
Liuksemburge, Maroke, Meksikoje,
Lenkijoje, Slovakijoje, Tailande,
Kroatijoje, Čekijoje ir Čilėje.

• 5-10 proc. gali palikti Egipto,
Indonezijos, Lietuvos, Latvijos, Ira-
no, Panamos, Rumunijos, Portuga-
lijos, Saudo Arabijos, Serbijos, Tu-
niso, Ukrainos, Juodkalnijos, Estijos
ir PAR padavėjams.

• 1-2 papildomi eurai pradžiu-
gins Vokietijos, Austrijos, Graikijos,
Danijos, Ispanijos, Italijos, Olandijos,
Norvegijos, Slovėnijos, Suomijos,
Prancūzijos, Šveicarijos ir Švedijos
padavėjus. Esmė ta, kad daugelyje
Vakarų Europos restoranų į sąskaitą
jau būna įtrauktas mokestis už aptar-
navimą.

• Gali nieko nepalikti Austra-
lijoje, Vietname, Islandijoje, Kinijoje,
Naujojoje Zelandijoje, Pietų Korėjoje
ir Japonijoje. Ir kas džiugu, jog dėl to
niekas neužpyks, nes arbatpinigių
tradicijos šiose šalyse beveik ne-
išvystytos.

Sutrumpinta
Virginijus Kacinkevičius

„Londono žinios”

A. a. J. Račiukaitis. 
Zitos Malakauskienės nuotr.
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��Draugo fondo narių suvažiavi -
mas įvyks lapkričio 7 d., šeš tadienį, 9
val. r. Čiurlionio galeri jo je, Jaunimo
centre. Visus narius kvie čiame daly-
vauti.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Ma rija
Kaupaitė būtų paskelbta Palai -
mintąja. Šv. Mišios bus aukojamos
šeštadienį, lapkričio 7 d., 9:30 val. r.,
seselių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Michael O’Co n nor, OSA. Po
Mišių – ka vutė. Pra šome dalyvauti.

��JAV LB Brighton Park apy lin -
kės valdyba sekmadienį, lapkričio 8
d., po 10 val. r. šv. Mišių Švč. Mer -
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapijos bažnyčioje kviečia lietuviš -
kąją visuomenę į Mozerio salę pie -
tums. Brighton Park šeimininkės vai -
šins lietuviškais valgiais: burokė lių
sriuba, kugeliu, dešromis su ko pūs-
tais. Galėsite paskanauti pyragų, iš-
gerti kavos ar arbatos. Pelną skirsime
radijo laidai ,,Margutis II” ir dienraš-
čiui ,,Draugas” paremti. Savo apsilan-
kymu prisidėsite prie lietuviš kos veiklos.

��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.

��Kviečiame į kas metinę madų
pa rodą ,,Rudens simfonija – 2009”,
kuri įvyks sekmadienį, lapkričio 15
d., 12:30 v. p. p. PLC didžiojoje salėje
(14911 127th St, Lemont, IL). Pietų
ir bilieto kaina 35 dol. Vietas už-
sisakykite skambindami Žibutei tel.
630-852-3204 arba Dai nai tel. 630-
257-0153.

��Lapkričio 27 d., penktadienį,
Willowbrook Ballroom Grand Hall,
8900 S. Archer Rd., Willow Springs,
IL, Stasys Povilaitis koncerte ,,Švies-
ki man vėl...”. Bilietus galite įsigyti
Willowbrook Ballroom (tel.: 708-839-
1000) arba parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(tel.: 773-788-1362). Daugiau infor-
macijos tel.: 630-999-0841.

�Artėja Kalėdos, šventinio šur-
mulio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 12–13 dienomis,
šeš tadienį ir sekmadienį, nuo 9 val.
ry to iki 3 val. po pietų, Pasaulio lietu-
vių centro didžiojoje salėje, Lemonte.
No rinčius prekiauti, prašome skam -
bin ti į PLC raštinę tel.: 630-257-8787
ir užsisakyti stalus.

�Čikagos ateitininkų šv. Kūčios
bus rengiamos š. m. gruodžio 20 d.,
sek madienį, Jaunimo centro di džio -
joje salėje.

�Los Angeles Šv. Kazimiero litu -
anistinė mokykla šiemet švenčia 60
me tų jubiliejų. Jubiliejinis pokylis
ren giamas lapkričio 14 d. Šv. Ka zi -
mie ro parapijos salėje. Bilieto kaina:
75 dol. Kreiptis į Ritą Žukienę (661)
297-5053 ir Reginą Jogienę (661)
297-0981. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Spaudos apñvalga

Šiaulietis Ričardas Dailidė – įvairiapusė asmenybė. Ne vien fotografija
užėmė jo profesinį ir kūrybinį gyvenimą. Jis dirbo mediku, plaukiojo laivais,
bendradarbiavo spaudoje, dainavo estrados scenoje. R. Dailidė dainavo
,,Vilniaus aidų” ansamblyje, buvo estrados konkurso ,,Gintarinė triūba” lau-
reatas, konkurso ,,Vilniaus bokštai” diplomantas. R. Dailidė yra surengęs
autorines fotografijų parodas Lietuvoje, Rusijoje, Kuboje, dalyvavo parodose
JAV, Brazilijoje, Vokietijoje. Pelnė per 30 įvairių apdovanojimų. Darbai saugo-
mi įvairiuose mūsų šalies muziejuose, Maskvos Puškino vaizduojamojo meno,
Washington, DC fotografijos asociacijoje. Nuo 1973 metų R. Dailidė yra
Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.

LR generalinio konsulato New York info

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

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.

Demokratų kandidatas į JAV
Senatą ,,400 mln. vyras” (taip jį vadi-
na Boston informacijos priemonė) ir
Boston ,,Celtics” komandos bend -
rasa vininkas Steve Pagliuca ir jo

Ričardas Dailidė ,,Garbės ratas”.

,,Draugo” redakciją pasiekė žur-
nalo ,,Bridges” naujasis spalio mėne-
sio numeris. Jame rasite Vytauto
Kupcikevičiaus pasakojimo apie W.
69-ąją gatvę Čikagoje tęsinį, Reginos
Juškaitės-Švobienės pasakojimą apie
atsisveikinimą su nemažai metų Šv.
Antano lietuviškoje parapijoje, Det -
roit, tarnavusiu  kunigu Alfonsu Ba -
bonu. Taip pat sužinosite, kaip savo
96-ąją įkūrimo sukaktį paminėjo Lie -
tuvos Vyčiai.

Žurnalas supažindina skaityto-
jus su Pauliumi Razgaičiu, jaunuoju
žurnalistu iš Phi ladelphia, PA. 

John J. Chernoski dalijasi su
skaitytojais įspūdžiais iš savo jaunys-
tės miesto Kauno.

Norintys sužinoti, kaip atsirado
degtinė, galės paskaityti Prano Sas -
nausko pasakojimą iš knygos ,,Lie -
tuvių sakmės”.

Demokratų kandidatas į 
JAV Senatą Steve Pagliuca
lapkričio 14 d. lankysis So.

Boston Lietuvių klube, 
368 W. Broadway St., 

So. Boston, MA

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New York 
maloniai kviečia jus į fotografo 

RIČARDO DAILIDĖS 
darbų parodos atidarymą

2009 m. lapkričio 11 d., trečiadienį, 6–8 val. v.
Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New York, 

420 Fifth Ave. (37 gatvės kampas) 3 aukštas, New York, N.Y.,
10018 Telefonas pasiteiravimui: 212 354 7840, ext.18

žmona lietuvaitė (jie kartu gyvena 27 metus) Judy Orvidas-Pagliuca lapkričio
14 d., 8 val. v. atvyksta į So. Boston Lietuvių klubo metinį pokylį ,,Šurum
Burum” susitikti su Boston lietuviais.

Boston lietuviai išgirs jo pažiūras, galės paspausti jam ranką ir užduoti
klausimus – kaip jis žada sukurti naujas darbo vietas, pagerinti švietimą,
išspręsti sveikatos apsaugos problemas ir net ... kaip jis elgtųsi, jei, neduok
Dieve, Lietuvai iškiltų pavojus.

Savo klausimus lietuvių ir anglų kalbomis galite siųsti iš anksto el. pašto
adresu: RimaGirnius@hotmail.com.

Daugiau informacijos apie Steve Pagliuca galite rasti jo internetinėje sve-
tainėje: www.pagliucaforsenate.com

Rima Girnius
JAV LB Bostono apylinkės pirmininkė 

Sigutė Mikrut, gyvenanti Lake Bluff, IL, negalėdama dalyvauti
„Draugo” šimtmetiniame pokylyje, atsiuntė dosnią 150 dol. auką. Labai
ačiū už Jūsų dosnumą.

Benigna Butler, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo „Drau-
gą” dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums dosnią
100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus dosniai remiate ir
skaitote.

Žurnalas leidžiamas anglų kalba.
Kaina metams – 20 dol. 

Paruošė L.A.

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje maloniai kviečia į
LR Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Lietuvos tūkstantmečio
žvaigždė” įteikimą Vydūno fondui, Akademinio skautų sąjūdžio Čikagoje
įsteigtai pelno nesiekiančiai organizacijai. 

Renginys vyks lapkričio 8 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439).

Apdovanojimą už lietuvybės puoselėjimą Jungtinėse Amerikos Valstijose,
svarią paramą Lietuvos mokslo institucijoms ir studentijai įteiks užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas. 

Po apdovanojimo įteikimo iškilmių numatomas trumpas ministro V. Ušac-
ko susitikimas su bendruomenės atstovais.

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija


