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Kaune ketinama statyti paminklâ popiežiui
Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) –

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Kaune, Nemuno ir Neries santakoje,
siūlo pastatyti paminklą popiežiui
Jonui Pauliui II, pranešė Kauno sa-
vivaldybė.

Vietą, kurioje ketinama statyti
paminklą popiežiui Jonui Pauliui II,
kartu su arkivyskupu S. Tamkevi-
čiumi apžiūrėjo miesto meras And-

rius Kupčinskas bei urbanistikos ir
architektūros specialistai.

,,Norėčiau, kad paminklas būtų
pastatytas iki gegužės mėnesio, kai
Kaune vyks tarptautinės Hanza die-
nos. Dalies lėšų tikimės iš savivaldy-
bės. Dar reikės sutvarkyti kalnelio
aplinką, pasirūpinti apsauga, apšvie-
timu”, – kalbėjo arkivyskupas S.
Tamkevičius.

Planuojama, jog 3,5 metro aukš-
čio paminklas bus bronzinis ir stovės
ant postamento. Jo kaina turėtų
siekti 100,000 litų.

1993 metų rugsėjį popiežius lan-
kėsi Lietuvoje, Kauno santakoje au-
kojo šv. Mišias. Dabar ten esantis
skverelis pavadintas Jono Pauliaus II
vardu.

Tarptautin∂je
olimpiadoje lietuviai
laim∂jo 4 medalius

Prezidentè dalyvauja Jungtini¨ Taut¨
Generalinèje asamblèjoje
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New York, rugsėjo 22 d. (Presi-
dent.lt) – Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė atvyko į Jungtinių Tautų (JT)
Generalinės asamblėjos 65-ąją sesiją
New York mieste. Prezidentė daly-
vaus svarbiausiame sesijos darbe – vi-
suotiniuose debatuose, kuriuose da-

lyvauja JT priklausančių šalių prezi-
dentai, vyriausybių vadovai ir užsie-
nio reikalų ministrai. Pagrindinė šios
JT Asamblėjos tema – JT vaidmens
užtikrinimas sprendžiant pasaulines
problemas. Pasisakydama debatuose
prezidentė atkreips dėmesį į ekologi-

nes Baltijos jūros problemas, taip pat
kalbės apie bendrą valstybių atsako-
mybę mažinant skurdą ir diskrimi-
naciją. Viešnagės New York metu
prezidentė taip pat dalyvaus bendra-
me Demokratijų bendrijos, kuriai
Lietuva šiuo metu pirmininkauja, ir
Pasaulio moterų vadovių tarybos or-
ganizuojamame renginyje „Moterų
vaidmuo užtikrinant demokratinį
valdymą”. Renginyje dalyvaus dau-
gelio pasaulio valstybių vadovės ir ki-
ti žymūs asmenys. Prezidentė D. Gry-
bauskaitė šiame renginyje taip pat
sakys kalbą. New York prezidentė
susitiks ir dvišalius santykius aptars
su Gruzijos prezidentu Michail Saa-
kašvili, dalyvaus JT Generalinio sek-
retoriaus Ban Ki-Moon rengiamuose
pietuose.

Lietuvos prezidentės vadovauja-
mos delegacijos sudėtyje į New York
atvyko ir Užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis. Jis dalyvaus JT
Generalinės asamblėjos sesijos bend-
rųjų debatų savaitės renginiuose.

Pagrindinė šios JT Asamblėjos tema – JT vaidmens užtikrinimas sprendžiant
pasaulines problemas. President.lt nuotr.

Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) –
Kinijos sostinėje Beijing vykusioje 4-
ojoje tarptautinėje astrofizikos ir as-
tronomijos olimpiadoje moksleiviai iš
Lietuvos pelnė vieną aukso, du si-
dabro ir vieną bronzos medalį.

Kaip pranešė Švietimo ir mokslo
ministerija, aukso medalį laimėjo
šiais metais Rokiškio Romuvos gim-
naziją baigęs Rimas Trumpa (moky-
toja Rasa Pranckūnienė).

Sidabro medalius į Lietuvą par-
skraidino Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) gimnazijos mokinys
Dainius Kilda (mokytojas Ramūnas
Naujokaitis) ir Lietuvos mokinių in-
formavimo ir techninės kūrybos cen-
tro astronomijos būrelio narys Motie-
jus Valiūnas (mokytoja Aurelija Vi-
sockienė).

Bronzos medaliu rugsėjo 12–21
d. vykusioje olimpiadoje apdovanotas
Povilas Milgevičius, šiais metais bai-
gęs Alytaus Šv. Benedikto gimnaziją
(mokytoja Virginija Džervienė).

KTU gimnazijos mokinys Artū-
ras Žukovskij (mokytojas Ramūnas
Naujokaitis) apdovanotas pagyrimo
raštu.

Lietuvos moksleivių komandai
Beijing vykusioje olimpiadoje vado-
vavo Vilniaus universiteto Fizikos fa-
kulteto Astronomijos observatorijos
docentas, dr. Jokūbas Sūdžius ir Fi-
zikos instituto vyresnysis mokslo
darbuotojas dr. Audrius Bridžius.

Tai jau ne pirmas puikus lietu-
vaičių pasirodymas tarptautinėse
olimpiadose.

Lietuvos gaminiai sutrauk∂
šimtus lankytoj¨

Washington, DC, rugsėjo 21 d.
(LR ambasada JAV) – Lietuvos Res-
publikos ambasada JAV rugsėjo 18 d.
dalyvavo kasmetiniame Europos Są-
jungos (ES) diplomatinių atstovybių
organizuojamame renginyje „Euro-
pos naktis” („Euro Night”).

Šiemetinė „Europos naktis” po
pavasarį ypač pavykusios ES „atvirų
durų” dienos sutraukė minias Wa-
shington gyventojų ir miesto svečių.
Renginių sėkmė rodo, kad Washing-
ton miesto gyventojų dėmesys Euro-
pai nuolat didėja. Šiuo dėmesiu, sie-
kiant pristatyti Lietuvos kultūrą ir
turizmo galimybes, stengiasi pasi-
naudoti ir Lietuvos ambasada.

Šiais metais ambasados darbuo-
tojai renginio lankytojus vaišino kep-
ta duona su česnaku, silke, šakočiu ir
daug pasisekimo sulaukusiu lietuviš-
ku alumi, dalino informaciją apie Lie-
tuvą.

Renginyje savo šalių kulinarines
ir kultūrines tradicijas gausiai lanky-
tojų miniai pristatė per 20 ES šalių
ambasadų atstovai.LR ambasados nuotr.
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Redakcijos žodis

Rugsėjo 26 d. knygos ir is-
torijos mylėtojų laukia ypatinga
dovana – ,,Mažosios Lietuvos
enciklopedijos” (MLE) IV tomo
sutiktuvės Čiurlionio galerijoje.
Kai buvęs Mažosios Lietuvos
fondo (MLF) pirmininkas kalbi-
ninkas prof. Vilius Pėteraitis
(1914–2008 m.) 1996 m. išsakė
mintį leisti šią enciklopediją, di-
džiausi optimistai netikėjo, kad
toks darbas kada nors bus pa-
darytas. Galima tik stebėtis, kaip
negausiomis Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos instituto MLE
redakcijos bei MLF JAV ir Kana-
doje bendromis jėgomis pavyko
pastatyti rašytinį paminklą pa-
jūrio kraštui bei jo gyvento-
jams. Kiek reikėjo pasiaukojimo
ir ryžto, kad projektas būtų
įgyvendintas! Džiugina, kad šio
tomo išleidimu darbas nesi-
baigia. Manoma parengti po
glaustą vienatomę MLE anglų,
vokiečių ir rusų kalbomis. Taigi,
pasirodys knygos, kurios reika-
lingos po Mažąją Lietuvą ke-
liaujančiam mokytojui, studen-
tui ar profesoriui.
Redaktorė Laima Apanavičienė

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Šiluvos Marija, mūsų širdy gyva,
Šviesk takus naktyje,

šaukia Lietuva.
Mes, vaikai, suklaupę meldžiame

Tavęs;
Juoda vargo upė, kur nuneš,

nuves.

Laimink mus, Tėvyne, kankinių
kapus.

Žaizdos neužgyja, kelias toks
klaidus.

Taikos Karaliene, būk širdy gyva,
Siųsk dangaus malones,

meldžias Lietuva.
(S. Šviesaitė)

Šiluva yra Dievo dovana Lietu-
vai, neretai vadinama Marijos žeme.
Daugiau nei 400 metų lietuviai rodė
meilę ir pagarbą Šiluvos Marijai.
Atlaidų metu į Šiluvą (Šilines) su-
plaukdavo minios maldininkų – jau-
nų, senų, mažų – iš visos Lietuvos.
Žmonės prie Mergelės Marijos kojų
sunešdavo savo maldas, prašymus ir
padėkas už suteiktas malones. Mal-
dininkus į Šiluvą ypač traukė stebuk-
lingas Dievo Motinos su Kūdikiu
paveikslas. Šioje vietoje žmonės yra
patyrę daugybę Dievo malonių.

Didžiulis skaičius piligrimų kas-
met aplanko Marijos šventovę. Skai-
tėme ir prisimename, kad 2008 m.
rudenį į Šiluvą suvažiavo tūkstančiai
tikinčiųjų piligrimų iš Lietuvos ir
kitų šalių atšvęsti ir paminėti nuosta-
bųjį 400 metų Šiluvos Mergelės apsi-
reiškimo jubiliejų.

2008 m. visi lietuvių telkiniai sa-
vo bažnyčiose, koplyčiose, salėse tiek
JAV, tiek Canada iškilmingai šventė
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 metų jubiliejaus sukaktį.
Po dvejų metų trukusių jubiliejaus
švenčių 2010 m. Šv. Antano lietuvių
parapija paminėjo Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimo Šiluvoje 402-uosius
metus.

Sekmadienį, rugsėjo 12 d., Šv.
Antano lietuvių Romos katalikų baž-
nyčioje šv. Mišias aukojo kun. Gin-
taras Antanas Jonikas. Liturginius

skaitinius skaitė Antanas Strakšys.
Mišių metu lietuviškas ir angliškas
giesmes giedojo Juliegha Noruševi-
čiūtė. Erik Bak akompanavo vargo-
nais. Ypač jaudinančiai skambėjo
giesmė „Šiluvos Marija” (muz. ir
žodž. komp. Faustas Strolia).

Kun. Jonikas pasakė šiai šventei
skirtą pamokslą, pabrėžęs Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimo Šilu-
voje prieš 400 metų reikšmę. Švč.
Mergelė Marija skatino, kad būtų
garbinamas jos Sūnus, kad mes Jo
klausytume. Šis jos prašymas vertas
mūsų visų dėmesio, švenčiant atlai-
dus. Būkime vieningi maldoje Mari-
jai, prašydami palaimos mūsų šei-
moms ir visiems mūsų kasdieni-
niams darbams. Prašykime pagalbos
ligoniams, – ragino kun. Jonikas. Jis
priminė, kad rugsėjo 8 d. buvo šven-
čiama Švč. Mergelės Marijos Gimimo
šventė ir Tautos šventė – Vytautas
Didysis buvo pasirinkęs šią dieną
savo karūnavimui. Prisiminta ir tai,
kad 1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvoje lan-
kėsi Jo Šventenybė popiežius Jonas
Paulius II.

Meldėmės iš visos širdies, prašy-
dami Švč. Mergelės Marijos daug ma-
lonių, kurių reikia mūsų Tautai. Pra-
šėme, kad jos sūnus Jėzus suteiktų
tai, ko maldaujame. Meldėmės į
Dievą už taiką ir ramybę pasauliui,
dėkojome Švč. Mergelei Marijai už
nuolat patiriamą jos globą, meldėmės
į ją, kad išmokytų kentėjimus aukoti
Kristui, dėkojome Dievui už malones,
patirtas Šiluvos atlaidų metu. Dėko-
jome Dievui už Lietuvos laisvę, pra-
šėme globos ir palaimos mūsų Tėvy-
nei Lietuvai.

Po komunijos buvo giedama Švč.
Mergelės Marijos litanija. Po to buvo
Šiluvos relikvijos.

* * *
Po Mišių gražus būrys parapi-

jiečių susirinko parapijos salėje, kur
vyko trumpa programėlė, kuriai va-
dovavo parapijos tarybos pirmininkas
Antanas Strakšys. Klebonas kun.
Jonikas sukalbėjo invokaciją. Šių
eilučių autorė perskaitė šiai ypatin-
gai šventei skirtus Antano Kišono
eilėraščius „Nenuženk nuo akmens”
ir „Tikėjimas širdy”. Mažasis Ričar-
das Strakšys skaitė eilėraštį apie Švč.
Mergelę Mariją, padainavo „Lovely
Lady Dressed in Blue” ir „Immacu-
late Mary”.

Baigiant trumpą programą para-
pijos vardu A. Strakšys padėkojo
visiems už dalyvavimą ir visiems,

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo
Šiluvoje sukaktis

prisidėjusiems prie minėjimo organi-
zavimo ir vaišių ruošimo.

Esame dėkingi mūsų Dievo moti-
nai Marijai už Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę. Prašome jos, kad
ta laisvė būtų apsaugota nuo ne-
išvengiamų pavojų. Dėkojame Mari-
jai, kad pernai galėjome minėti
Lietuvos vardo tūkstantmetį. Dėko-
jame už šv. Brunono auką, už nuo-
latinę jos globą ir malones.

Sveika Marija, Šiluvos Mergele,
Varge aplankius Lietuvos šalelę!
Tada mums Dievą grąžinai,
Garbė, garbė Tau amžinai!

Ašaros Tavo aplaistė mūs žemę,
Nušvito širdys, neviltim aptemę,
Suskambo bokštuose varpai –
Garbė, garbė Tau amžinai!

Paguodos skraistę vėl ištiesk
artojams.

Giesmė nutilus tegul vėl
kartojas,

Pamiltą Dievą sugrąžink,
Nuo pikto priešo šalį gink!

(Malda iš Novenos į
Šiluvos Mariją)

Salės sceną puošė Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimo pa-
veikslas. Ant atskiro stalo buvo padė-
ta informacinė medžiaga lietuvių ir
anglų kalbomis apie Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimą Šiluvoje, Šilu-
vos istoriją ir įvairios maldelės, skir-
tos Marijos garbei, taip pat gausiai
iliustruota knyga „Lietuva – Marijos
žemė” apie Vilniaus, Kauno, Telšių,
Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų
bažnyčias ir šventoves. Šalia buvo
išdėlioti: koplytstulpis su Marijos
statula, medinė, šiaudinukais pada-
binta skrynia, kuri simbolizavo skry-
nią, atkastą Šiluvoje. Joje – Švč. Mer-
gelės Marijos maldos kortelės, kaip
mūsų visų maldų simbolis.

Ant fortepijono buvo padėtas
Šiluvos Marijos su Kūdikiu paveik-
slas. Prie jo padėti gintarinis rožinis
ir dvi žvakutės, simbolizuojančios
mūsų tikėjimą ir viltį.

Tautos šventės vardu ant kito
stalo buvo išdėstyti Vytauto Didžiojo
paveikslas, Vytis, Žalgirio mūšio 600
metų jubiliejaus šventei skirtas pla-
katas, Šiaulių kryžius ir pagalvėlė su
Vytauto Didžiojo karūna.

Vėliau vaišinomės, parapijiečiai
ir svečiai maloniai bendravo.

R. Juškaitė-Švobienė skaito eilėraš-
čius.

Programą veda parapijos tarybos
pirmininkas Antanas Strakšys.

Klebonas kun. Gintaras Jonikas pa-
rapijos salėje prie Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsireiškimo paveikslo.

Reginos Juškaitės-Švobienės
nuotraukos
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ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Jeigu prieš gerą dešimtmetį kas
nors būtų siūlęs priimti Rusiją į
NATO, tokį pasiūlymą būtume
pavadinę „drambliuko svajone”. Da-
bar gi tai tampa visai realu. Kaip
skelbia savaitraštis „Der Spiegel”,
Kremliui artimi žinovai parengė
strateginį dokumentą, primygtinai
siūlantį Rusijai stoti į Aljansą. Gali
būti, tvirtina žurnalas, kad jis bus
aptartas praėjusią savaitę Jaroslav-
lyje vykstančiame Pasaulio politikos
forume. Pasiūlymai esą jau guli ant
Dmitrij Medvedev stalo.

Įdomu, kad dabar šis sumanymas
atgimė Maskvoje, nors štai kovo mė-
nesį Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel padarė reikšmingą užuominą:
prieš kviečiant rusus, reikia pasido-
mėti, ar jie nori į NATO. Pasirodo,
nori, nors ir nedrąsiai. Ideologinė Al-
janso, kaip priešiškos ir agresyvios
Vakarų organizacijos, našta taip sle-
gia Kremlių ir jos vadovus, kad šie
bijo savo rinkėjams prasitarti, jog su
tariamais priešais jie seniai bendrau-
ja. Sunku pasakyti, ar, artėjant 2012
m. rinkimams, abu Rusijos vadovai
išdrįs visuomenei pranešti apie di-
džiąją Kremliaus svajonę.

Maskvos šiuolaikinės plėtros
institutas (INSOR) siūlo tris galimus
prisijungimo kelius: institucijų prisi-
jungimas prie Aljanso, bendra gyny-
binė NATO ir Rusijos sąjunga, pasi-
rašant naują susitarimą dėl saugumo,
ir koordinacinės tarybos sukūrimas.
Tiesą sakant, šiuose pasiūlymuose
nieko naujo. NATO-Rusijos steigimo
aktas dėl abipusio bendradarbiavimo
ir saugumo buvo pasirašytas 1997 m.
gegužės 27 d., o Šiaurės Atlanto ben-
dradarbiavimo taryba, 1997 m. pe-
raugusi į Euroatlantinės partnerys-
tės tarybą, dar neiširus SSRS, 1991
m. Pagal minėtą Aktą netrukus pra-
dėjo veikti NATO ir Rusijos nuolatinė
jungtinė taryba, kuri pirmą kartą
posėdžiavo 1997 m. liepos 18 d. Iki
šiol ji derino šalių bendrus veiksmus,
pavyzdžiui, Balkanuose ar Afganis-
tane, rengė aukštų pareigūnų susi-
tikimus, keitėsi informacija apie ma-
sinio naikinimo ginklų neplatinimą,
prekybą ginklais ir t.t.

Suprantama, pagalius į šią part-
nerystę kaišiojo šiurkštūs Maskvos
pareiškimai dėl NATO plėtros, jos
veiksmų Balkanuose, ypač Kosove,
bet ir tokiomis aplinkybėmis nu-
skambėjo štai toks Rusijos atstovo
prie NATO Dmitrij Rogozin pareiški-
mas: „Aljanso sprendimas dėl laips-
niško santykių atnaujinimo yra svei-
kintinas, ir Rusija jau seniai yra pa-
sirengusi dialogą atnaujinti.”

Bet dialogas vyksta ne taip spar-
čiai, kaip norėtųsi. Pasak „Der Spie-
gel”, liberaliajam D. Medvedev spar-
nui priešinsis „galingi ir įtakingi
Maskvos ‘vanagai’”. Straipsnyje ci-
tuojamas garsus žurnalistas Maksim
Ševčenka: „Jeigu Rusija taps Vakarų
dalimi, tai ji išnyks tokia kaip Rusija,
kaip istorinis subjektas.” Tas pats D.
Rogozin, kuris, apžvalgininkų nuo-
mone, daugiau reiškia V. Putin po-
žiūrį, pridūrė esąs įsitikinęs, kad jam
gyvam esant Rusijos stojimo į NATO
nebus, nes tam neva priešinsis dau-
gelis Aljanso šalių iš Rytų Europos.

Kad to nenorės, pavyzdžiui, Bal-
tijos šalys – dar pusė bėdos. Tačiau
net sunku įsivaizduoti, kad tada ry-
tinės NATO sienos nusitęstų iki pat
Ramiojo vandenyno, iki Kinijos ir
Japonijos... Kaip keistųsi Rusijos san-
tykiai su šiomis Azijos milžinėmis?
Kaip tada turės pasikeisti Kolektyvi-
nio saugumo sutarties organizacija
(KSSO), kuriai dabar priklauso 7 po-
sovietinės šalys ir kuri buvo sukurta
kaip atsvara NATO? Koks Aljanso
sąlytis bus su 6 didžiules Rytų val-
stybes vienijančia Šanchajaus ben-
dradarbiavimo organizacija (ŠOS),
kurioje stebėtojomis yra Mongolija,
Indija, Iranas ir Pakistanas? Nejaugi
Kremliaus strategai apie tai nesusi-
mąsto? Bet vis dėl to kyla klausimas:
kodėl Rusija vis tiek renkasi suartėji-
mą su NATO ir kodėl jį vis dar slepia?

Dialogas su Aljansu ar net narys-
tė jame leistų Maskvai daryti įtaką jo
sprendimams, ypač plečiant įtaką į
Rusijos kaimynines šalis. Pavyzdžiui,
JAV, kaip galingiausiai NATO narei,
būtų sunku praskinti kelią savo
priešraketinės gynybos sistemai
(PRGS) prie Rusijos sienų. Rusijai
būtų lengviau pašalinti įtampą, kuri
susidarė Prancūzijai ketinant jai par-
duoti modernius karo laivus „Mist-
ral” (juk Rusija oficialioje karinėje
doktrinoje Prancūziją įvardijusi kaip
savo priešą, dar kovą priminė tas pats
„Der Spiegel”). Be abejo, atsivertų
puiki galimybė sušvelninti griežtą
NATO laikyseną dėl Rusijos karo
Kaukaze ir išjudinti prieš dvejus
metus įstrigusias derybas su Aljansu
dėl Gruzijos. Rusijos karių dalyvavi-
mas NATO taikos palaikymo pajėgo-
se jau dabar vertinamas kaip vienas
tikroviškiausių veiksmingo sąlyčio
taškų (Rusija turi pasiuntusi į Balka-
nus 1,200 karių SFOR ir maždaug
3,150 žmonių KFOR pajėgose). Plėsti
šį dalyvavimą ir kituose „karštuose”
pasaulio taškuose, kartu didinant ir sa-
vo įtaką tuose regionuose, neabejoti-
nai Maskvą viliojanti perspektyva.

Kodėl tas prisijungimo procesas
toks nedrąsus, atsakyti nėra lengva.
Liberalesnių pažiūrų D. Medvedev už
pusantrų metų vyksiančių rinkimų
akivaizdoje vengia imtis esminių
žingsnių. Jau vien tai, kad jis šiemet
ryžtingai pertvarkė saugumo ir vi-
daus reikalų sistemą, sukėlė tylų V.
Putin nepasitenkinimą. Dauguma
Rusijos rinkėjų NATO vis dar įsivaiz-
duoja kaip agresorių ir neretai tapati-
na net su fašizmu. Išrauti iš rusų is-
torinės atminties šią ilgai kurtą nuos-
tatą – ne vieno dešimtmečio reikalas.
„Susidėti” su tariamu agresoriumi –
reiškia, išduoti didvyriškos liaudies
interesus, ir toks rinkėjų nuosprendis
gali galutinai sužlugdyti palyginti
jaunus Rusijos vadovus. Rusijos kari-
nis pramoninis kompleksas ir „kieto-
sios” politikos šalininkai bemat tuo
pasinaudotų.

Akivaizdu, kad ir NATO reikalin-
ga Rusija. 1949 m. Washington, DC
pasirašytoje Šiaurės Atlanto sutarty-
je nėra kliūčių pakviesti bet kokią
Europos šalį prisijungti prie jos, ta-
čiau Aljansas ilgai nekreipė dėmesio į
Rusiją ir į jos ženklus. Čia suveikė se-
nas stereotipas: naujų NATO narių
saugumas dėl istorinių priežasčių te-
bėra nukreiptas prieš Rusiją.

Nukelta į 9 psl.

RUSIJA – Į NATO?
SU KUO TADA KARIAUSIME? Žiniasklaidos veidrodis

ir tikrovė
ANDRIUS NAVICKAS

Rugsėjo pradžioje rimto mėnraščio redaktorius, kuris taip pat yra
aktyvus politikos apžvalgininkas, paskelbė tekstą, kuriame iš peties
kirto visiems, kalbantiems apie teigiamų dalykų, gerų naujienų

trūkumą Lietuvos žiniasklaidoje. Tokios kalbos esą yra žurnalistikos su
išmuštais dantimis ilgesys ir noras gyventi steriliame, dirbtiname teletabių
pasaulyje. Esą žmonės, kuriems trūksta gerų emocijų, turėtų įsigyti kačiu-
ką, o ne bandyti vilkti tramdomuosius marškinius žurnalistams.

Kadangi esu vienas iš tų, kurie kritikuoja Lietuvos žiniasklaidą už įsi-
jautimą į apokaliptines nuotaikas, cinizmą ir liguistą potraukį skandalams
bei apkalboms, jaučiu pareigą viešai pasakyti, jog tikrai galima kitokia ži-
niasklaida, ir ji nereiškia žiūrėjimo į pasaulį per „rožinius akinius” ar buko
kartojimo, kad viskas nuostabu. Sutinku, jog didelė pagunda žurnalistikai
virsti viešaisiais ryšiais, kurie nebeturi nieko bendro su tiesos paieškomis,
bet tėra ištobulintas manipuliacijų menas, virsti tingiais žiurkėnais, o ne
demokratijos sarginiais šunimis.

Tačiau apokaliptinė kritika ir banalios panegirikos tikrai nėra vienin-
teliai galimi žiniasklaidos žanrai. Veikiau tam reikia mažiausiai pastangų.
Nereikia didelio proto dėl ko nors piktintis irzulio kamuojamoje valstybėje
ir kalbėti apie aklavietes. Lygiai kaip užsimerkus į visas problemas ir nutai-
sius dirbtinę šypseną atkakliai kartoti, jog verslininkas ar/ir politikas (ar
įmonė, ar partija) X – vienintelis mūsų išsigelbėjimas ir tarsi saulė siunčia
kitiems šilumą bei šviesą. Daug sudėtingiau įžvelgti visus tikrovės atspal-
vius, pasakoti ne tik apie tuos, kurie veržiasi į žiniasklaidos akiratį, tirti pa-
dėtį, keliant klausimą – ką daryti, o ne kas kaltas?

Apie žiniasklaidos padėtį Lietuvoje teko kalbėtis su daug metų tarp-
tautinėse agentūrose dirbusiu Bryan Bradley. Jis atkreipė dėmesį, kad tie,
kurie tvirtina, jog žiniasklaida tėra neutralus veidrodis ir nėra ko kaltinti
veidrodžio, jei veidas negražus, nepasako, kad žurnalistai renkasi, į kur pa-
sukti veidrodį, nes visada kažkas lieka už kadro. Pasak Bradley, „veidrodis
yra įrankis, kurį žmonės iš esmės naudoja dviem tikslams: grožėtis tuo, kas
gražu, ir atpažinti tai, kas ne taip, kad galėtų ištaisyti ar pašalinti. Niekas
nenaudoja veidrodžio, kad pasimėgautų tuo, kas bjauru. Vienas dalykas yra
pranešti, jog įvyko nelaimė, nusikaltimas. Visai kitas – daryti iš to pramogą,
mėgautis visokiomis smurto ar sekso smulkmenomis. Tai jau nesveika ir
ugdo nesveiką visuomenę”.

Sunku ginčytis, jog Lietuvos politinis gyvenimas murkdosi pelkėje,
viešojoje erdvėje tvyro nepakantumo kitai nuomonei smogas, deja, ir sunk-
metis tik išryškino mūsų ydas, bet nepaskatino kurti vieningesnę ir teisin-
gesnę visuomenę. Tokiu atveju apokaliptinė žurnalistika jaučiasi it žuvis
vandenyje. Skaudulių atrasti nesunku, galima durti pirštu bet kuria krypti-
mi.

Kita vertus, yra toks anekdotas. Pacientas skundžiasi gydytojui, kad
veikiausiai mirtinai serga, nes kurią kūno vietą paliečia, visur labai skauda.
Gydytojas jam atsako: „Nenuostabu, kad visur skauda – jūsų pirštas, ku-
riuo liečiate, sulaužytas.”

Ar Lietuvoje žiniasklaida nėra tapusi tuo sulaužytu pirštu? Kapsty-
masis po televizijos kuriamų pramoginių laidų blizgučių buduarus, paskalų
rankiojimas ir dėmesys prarūgusiai visuomenės grietinėlei, save vadinan-
čiai elitu, bei liguistas noras viską ir visur demaskuoti tikrai nėra realisti-
nis žvilgsnis į pasaulį. Įdėmiau apsidairykime aplinkui ir pamatysime daug
žmonių, kurie kantriai ir kūrybiškai daro savo darbą. Pernelyg įpratome,
kad tik bloga žinia yra verta dėmesio.

Pamenate pasaką apie Sniego Karalienę ir sudužusį veidrodį, kurio šu-
kė, įkritusi į akį, priversdavo matyti tik blogus dalykus. Ar mes šiandien ne-
primename tos pasakos herojų su pragaištinga šuke akyse?

Esu tvirtai įsitikinęs, kad žiniasklaidos kokybė labai daug priklauso nuo
žurnalisto nuostatos. Ar jis į pasaulį žvelgia ironišku, cinišku ar mylinčiu
žvilgsniu. Puikiai suprantu, jog siūlau nepopuliarų dalyką – žvelgti į mus
supantį pasaulį su meile. Ne su sacharininiu buku susižavėjimu, bet su kan-
tria, sugebančia atleisti, bet kartu ir reiklia meile, tiesiančia ranką ir atve-
riančia naujas galimybes. Taip, tai sunkus kelias. Tačiau nuo kitų pasi-
rinkimų labai paprasta uždusti.

Beje, grįžtant prie minėto apžvalgininko raginimo įsigyti kačiuką, turiu
prisipažinti, kad aš namuose auginu katytę, ir ji tikrai suteikia gerų emoci-
jų, nors dažnai pridaro ir problemų. Nieko nuostabaus – pasaulis nėra vien
baltas ar juodas, jame daug atspalvių ir žurnalisto, pasakojančio apie pa-
saulį, pareiga – šiuos atspalvius padėti įžvelgti.

Lrt.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žurnalistas, internetinio naujienų dienraš-
čio Bernardinai.lt vyr. redaktorius, religijotyrininkas.
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Smagu buvo žiūrėti beisbolo varžybas stadione.
Andriaus Kriaučiūno asmeninio albumo nuotr.

Ryte, pavalgęs pusryčius, apsi -
ren giau ir su tėčiu išvažiavau į beis -
bo lo žaidimą. Prieš žaidimą mes sus-
tojome pas mano dėdę paimti treni -
ruoklį. Persėdome į dėdės mašiną ir
va žia vome į stadioną. Kai nuvykome,
pasistatėme mašiną ir ėjome prie var -
tų. Įėję pro vartus gavome specialius
ko mandos maišus. Juos gavome to -
dėl, kad buvome vieni iš pirmųjų
2,500 žmonių, atėjusių į stadioną.
Tada aš bandžiau gauti žaidėjų pa -
rašą, bet žaidėjai prie mūsų nepri ėjo.
Gavęs dešrelę, gėrimo ir bulvy čių,
kartu su visais ėjau į savo vietą. Mes
sėdėjome labai gerose vietose – labai
arti aikštės. Atėjo laikas pradėti žai -
di mą. Prieš žaidimą mums reikėjo
giedoti Amerikos himną. Tada prasi -
dėjo žaidimas. 

Tą dieną žaidė Indianapolis, IN,
miesto komanda prieš Louisville, KY,
miesto komandą. Aš pirmą kartą
beis bolą stebėjau stadione, o ne per
televizorių. Taip pat reikia pasa kyti,
kad kokį žaidimą bestebė čiau, bet
kurioje sporto šakoje, mano ko manda
visada laimi. Nors tą dieną to nesi-
tikėjau. 

Iš pradžių niekas ne gavo taškų.
Tada Louisville miesto komanda gavo
du taškus. Per pertraukas, India na -
polis komandos darbuotojai mėtė žiū -

rovams komandos marškinėlius ir ki -
tas dovanas. 

Indianapolis vis negavo ,,bė gi mo
namo”. Ir tada pagaliau India na polis
gavo ,,bėgimą namo”!!!!!!!!!!!!! Rezul -
tatas buvo 2:1, priešininkų komandos
naudai. Visi buvo labai laimingi, nes
Indianapolis vijosi laimėtoją. Tas
paskatino laimėti. Tada lietuvių kil -
mės žaidėjas iš Indianapolis koman-
dos Chris Jakubauskas metė ka muo -
lį! Aš ir tėvas buvome labai nustebin-
ti, kad komandoje žaidžia lietuvis. Jis
gana gerai metė, India na polis ko -
manda atmušė kamuolį ir gavo dar
vieną tašką! Lygiosios! Visi tapo dar
linksmesni! 

Paskui mes turėjome žaidėjus
pirmoje ir antroje bazėse ir nė vieno
,,out” (,,out” – reiškia, kad žaidėjai iš -
naudojo progas mušti kamuolį su laz -
da. Kiekvienai komandai skirti trys
,,out” per kėlinį (viso žaidime – de -
vyni kėliniai). Tada mūsų komanda
gavo lengvą mušimą, ir Louisville
komandos žaidėjas bandė sugauti ka -
muolį. Tačiau jis buvo numestas per
toli į šoną, ir žaidėjas negalėjo jo
pagauti! Dar vienas taškas mūsų
komandai – 2:3! Po mūsų gana stip -
raus mušimo kamuolys skrido į lauko
kairę. Prie šininkų žaidėjas bandė
pagauti ka muolį, bet kamuolys pa -

Kelionė į beisbolo varžybas

Skaitykite internetinį žurnalą ,,Eglutė”
Vaikai, ar žinote, kad JAV LB

Švie timo taryba leidžia internetinį
žur  nalą vaikams ,,Eglutė”? Jį galite
skaityti apsilankę tinklalapyje www.
eglute.org. Tai spalvingas, daili nin -
ko Gin taro Jociaus piešiniais išmar-
gintas leidinys. Šiuo metu redakcija
ruošia naują š. m. rudens inter netinį
nu merį. 

Žurnalas turi keletą skyrių: ,,Eg -
lyno naujienos” (čia talpinami litua -

nistinių mokyklų mokinių rašiniai ir
piešiniai, video naujienos); ,,‘Galvo’sa
kai” – (šiame skyrelyje ra site galvo -
sūkių, kryžiažodžių); ,,Juokų maiše -
lis” (vaikiški anekdotai, juokai);
,,Kan korėžiai pristato” (sky riu je ra si -
te žinių apie lituanistines mo kyklas,
nuotraukų ar filmuotos me džiagos iš
mokyklinių renginių); ,,Knyga po ša -
ka” (skaitytojas jame ras literatū -
rinių tekstų, eilėraščių);  ,,Mūsų šak -

Š. m. birželio mėnesį Gin tarė Dau lytė pirmą kartą  sa va no riškai talkino (volunteer /ser vice) labdaros organizacijai ,,Feed My Starving Chil d ren”. Kartu su
ja šiai organizacijai talkino jos sesutė Daiva, broliukas Aras bei draugai su tėveliais. Atvykusiems talkinin kams šeimininkai papasakojo organizacijos istoriją,
pasakė, kur siunčiamas maistas ir kiek tonų maisto ši organiza cija jau yra išsiuntusi. Po apmokymo savanoriai tal kininkai buvo nuvesti į di de lį darbo kambarį,
kuriame jie į maišelius pakavo maistą porcijo mis pagal nustatytą kalorijų ir maistingumo kie kį. Po to maišelius dėjo į dė žes, kurios siunčiamos į tas pasaulio
šalis, kuriose dėl ka rų, sausrų, nesantaikos, gamtos nelaimių ir t. t. žmonės ba dauja. Įvairaus amžiaus, pro fesijų ir kilmės žmonės atei na  ir siūlo savo pagal-
bą šiai or ga nizacijai. Jie ateina pavieniui, su draugais ar net visu būriu švęsti gimtadienius, iš ė jimo į pensiją ar kitomis pro go mis. 

Atlikę darbą savanoriai tal kininkai pasimeldžia, kad maistas laimingai pasiektų nu statytą vietą. Vadovai pra ne  ša, kiek porcijų buvo supa kuota, kiek
žmonių bus pa valgydinta savanorių pagalbos dėka.

Nuotraukose: Gintarės Daulytės šeimos nariai ir draugai, kurie kartu talkino ,,Feed My Starving Children” organizacijai (kairėje); Kartu dirbo Vaida Narytė,
Gintarė Narytė, Elytė McCarthy ir Julytė Žliobaitė.                                                                                                                  Vito Daulio nuotraukos

Savanoriška talka

nys” (skyrelyje talpinami straipsne -
liai apie Lietuvą jos istoriją); ,,Pa k -
lausk pelėdos”(įdomybės, aktualijos
vai kams); ,,Spygliukams” (tai skyre -
lis pa  tiems mažiausiems. Audronė
Skrup skelienė šiame skyriuje spaus -
dina pasakėlę ,,Pingvinas Cepelinas”.
Rasite čia ir užduočių mažiesiems);
,,Tra-lia-lia po egle” (tai – muzikos
skyrelis); ,,Žodžių kišenė” (viskas
apie lietuvių kalbos turtinimą ir lie -

tuvių kalbos gramatiką. Galima pa -
simokyti lietuviškų žodžių, taisyklin-
gai kalbėti lietuviškai ir t.t.). 

,,Eglutėje” dirba dailininkė Mo -
nika Plioplytė, kuri mielai nupiešia pie -
šinukus vaikų atsiųstiems tekstams. 

,,Eglutės” redaktorė Orinta Kali -
ba tienė laukia Jūsų ne tik apsilan kant
žurnalo tinklalapyje www. eglute.org,
bet ir kviečia bendradarbiauti.

Redaktorė

taikė į jo pirš tinę. Nuo pirštinės atšo -
ko į žiūrovus. Įmušęs kamuolį žaidė-
jas turėjo per eiti iki antros bazės.
Rezultatas – 2:4! Priešininkų koman-
da nebegalėjo laimėti taškų, ir mes
laimėjome!!! Tai reiškė, kad mano
sėkmė (t. y., mano komanda visada
laimi) toliau tęsiasi. Net jeigu India -

napolis komanda nėra geriausia, ji,
man esant stadione, vis tiek laimės!

Pasibaigus žaidimui mes važia vo -
me pas mano dėdę. Ten persėdome į
savo mašiną. Grįžtant tėtis nupirko
labai skanių ledų. Buvo tikrai smagi
diena.

Andrius Kriaučiūnas
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Apsilankykite 
internetinėje 

,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, 
kur galite rasti ir 

skaitytojų 
laiškus skyrelyje

,,Nuomonės”

KOMENTARASKOMENTARAS

SEATTLE, WA

Knyga – brangiausia dovana
Kai 2009-aisiais metais Univer-

sity of Washington bibliotekoje dr.
Michael Biggins gavo elektroninę ži-
nutę, kurioje buvo klausiama, kaip
galima būtų  paaukoti lietuviškos li-
teratūros bibliotekai, jis visai nesi-
tikėjo, kad 2010 metais jam bus at-
siųstos 47 dėžės, pilnos (1,330 vnt.)
lietuviškų knygų. Už šią auką galime
dėkoti Liucijai Baškauskaitei iš
Santa Monica, CA

Siųsti Liucija pasirinko lietuvių
kalbos knygas, kurios labiausiai pra-
verstų studentams, studijuojantiems
istoriją, folklorą, etnografiją (317
vnt.) bei kitas, jos nuožiūra, vertin-
gas knygas. Čia rasime literatūros
apie meną ir teatrą (228 vnt.), litera-
tūros knygas (316) ir knygas, skirtas

Aukštai iš dangaus
KOSTAS ALGIRDAS
ALEKSYNAS

Jūsų laikraštis neseniai (2010
liepos 8 d.) Nomedos Lukoševičienės
pokalbio su Zita Petkiene pradžioje
pateikė populiariosios Maironio su-
kurtos giesmės „Marija, Marija,
skaisčiausia lelija” tekstą ir jo verti-
mą į anglų kalbą. Prie pelnytų pagy-
rimų vertėjai už šio kūrinio dvasios ir
minties pajautimą knieti dar pridurti
vieną smulkią, bet poetiniu požiūriu
reikšmingą detalę: eilutę „Tu švieti
aukštai danguje” ji išvertė „Your
light shines from haeven on hight” –
iš dangaus, o ne pažodžiui in haeven.
Šis meninio žodžio pajautimas svar-
bus tuo, kad suteikia dingstį patvar-
kyti ir šią lietuviško teksto vietą, kuri
ligi šiol giedojimo praktikoje tebėra
nenusistovėjusi ir negali tenkinti nei
tų, kurie siekia, kad tekstas skam-
bėtų grynai lietuviškai, nei griežtų
poetinių kanonų šalininkų.

Dabartiniu metu giesmės trečia
eilutė daug kur giedama taip, kaip
yra Maironio eilėraštyje: „Tu švieti
aukštai ant dangaus.” Gryninant kal-
bą, slaviškos kilmės konstrukcija ant
dangaus, jau praėjus vos keletui me-
tų po šio kūrinio autoriaus mirties,
mėginama keisti žodžiu danguje.
Taip padarius, sakinio pabaiga kalbi-
niu požiūriu tampa nepriekaištinga,
bet stipriai pažeidžiama posmo ritmi-
ka (rimuojama danguje su baisaus) –

eilėraštį sukūręs poetas to, ko gero,
nebūtų toleravęs. Bet ši versija baž-
nytinėje vartosenoje vis labiau įsigali,
nors, kita vertus, internetinėse laik-
menose teikiami šios giesmės tekstai
bene visi yra su žodžiais ant dangaus.

Išeitis iš šios padėties, manytu-
me, yra viena. Kad būtų ir vilkas
sotus (kalbinė raiška būtų taisyklin-
ga), ir avis sveika (nenukentėtų poe-
tika), praverstų pasekti Zita Petkiene
ir vietoj ant dangaus ar danguje gie-
doti iš dangaus. Šis siūlymas, pasak
kitos patarlės, ne iš piršto laužtas, jį
remia dar vienas argumentas. 1933
metais (taigi praėjus vos metams nuo
Maironio mirties) Švento Kazimiero
draugija išleido knygą „Marijos žie-
dai” – Marijai skirtų lietuvių poetų
eilėraščių rinkinį. Jis pradedamas
Maironio „Marijos giesme”, ir joje
trečioji eilutė – „Tu švieti aukštai iš
Dangaus”. Labai galimas atvejis, kad
ją galėjo patvarkyti pats autorius, iki
paskutiniųjų gyvenimo dienų buvęs
darbštus ir kūrybingas. Kita vertus,
šią vietą, esančią pačioje leidinio pra-
džioje, bus sunorminęs poetiniam žo-
džiui labai jautrus šios knygos bažny-
tinis cenzorius prelatas Antanas
Dambrauskas. Šiaip ar taip, knygoje
paskelbtas tekstas – tvirta atrama su-
teikiant aptariamai giesmės teksto
vietai kalbos požiūriu nepriekaiš-
tingą ir kartu poetikos reikalavimus
atitinkantį pavidalą.

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Kai 2003-aisiais su žmona Ramu-
te, sūnumi Mariumi ir dukra Gintare
iš Kauno persikėlė nuolatiniam gyve-
nimui už Atlanto, Ričardas Černiaus-
kas dar nežinojo, kad, prabėgus sep-
tyneriems metams, taps vieninteliu
,,trečiabangiu” Los Angeles Lietuvių
dienų organizacinio komiteto nariu. 

Šiandien buvęs kaunietis yra
atlikėjų iš Lietuvos, estradinės mu-
zikos koncertų rengėjas stambiausia-
me lietuvių telkinyje Vakarų pakran-
tėje. Tuo pat metu jis – jau spėjusios
išgarsėti ,,Angelų” miesto lietuviškos
teatro trupės ,,Just Millin’ Around”
vadybininkas, šokių grupės ,,Retro”
(vadovė Sigita Barysienė) narys. Nors
pagrindinio Los Angeles lietuviškų
koncertų organizatoriaus laurų Ri-
čardas kratosi, sakydamas, kad vie-
nas be ištikimų pagalbininkų – visos
savo šeimynos, įskaitant marčią Ievą
bei anūkę Emiliją, draugų brolių
Amando ir Rolando Ragauskų ir da-
bartinio Šv. Kazimiero parapijos kle-
bono kun. Tomo Karanausko, rėmėjų
Gražinos bei Kenneth Kling ir dauge-
lio kitų – nieko neįvykdytų, jis pelny-
tai tapo 24-ųjų Lietuvių dienų pro-
gramos  vadovu. Kadangi ši šventė
jau čia pat, Šv. Kazimiero parapijos
kieme Los Angeles paklausiau Ričar-
do, kuo šio didžiausio kasmetinio
lietuviško renginio Vakaruose vienas
organizatorių gyvena šiandien. 

– Kas labiausiai neramina? Ar
mane? – perklausė Ričardas. Viskas
gerai, net nežinau, ar čia tik man vie-
nam taip nusisekė, bet nuo pat pra-
džios, nuo atvykimo į Ameriką čia,
California, sutikau tiek daug gerų
žmonių, kad net iki šiol keista. Ir su
šio komiteto (LA Lietuvių dienų – L.
M.) nariais kartu dirbame, nuošir-
džiai tariamės. Prieš porą metų
pasikeitus pagrindiniam Lietuvių
dienų komiteto pirmininkui (juo tapo
jaunas gydytojas, Amerikos lietuvis
Vėjas Skripkus – L. M.), teko suburti
naują komandą, kažkaip užsimezgė
dialogas, ką reikėtų keisti, nuo ko
pradėti. Taip nejučia įsitraukiau į or-
ganizacinę festivalio komandą. 

– Kas šiemet bus kitaip? – Pir-
miausia stengiamės viską suruošti
taip, kad būtų kuo mažesnės eilės
prie maisto (keletą metų paeiliui būta
nusiskundimų iš svečių, kad dėl kiek-
vieno patiekalo reikėjo ilgą laiką pra-
leisti laukiant toje pačioje eilėje).
Šiais metais kiekvienas kioskas pre-
kiaus tik, sakysime, barščiais ar cepe-
linais. Užimsime mažuosius Lietuvių
dienų dalyvius – jiems bus skirta di-

delė kiemo dalis, kur iki šiol ūždavo
baro mėgėjai, tuo tarpu alkoholiniai
gėrimai bus perkelti į kitą pusę – už
krepšinio aikštelės. Esame labai pa-
tenkinti, kad į Los Angeles atvyksta
romantiškiausių lietuviškų dainų au-
torius ir jų atlikėjas Romas Damb-
rauskas. 

– Atrodo, esate paruošę Lietuvių
dienų svečiams originalią programą?
– Taip, tikrai galvoju, kad bus pa-
tenkinti įvairių žanrų muzikos ir net-

gi teatrinio meno gerbėjai. Iš Čikagos
laukiame atvykstant ,,Sodžiaus”, iš
Toronto (Kanada) – ,,Atžalyno”, iš
Colorado – vietinių ,,Vabalų”, Cleve-
land (OH) lėlių teatro aktorės Onutės
Pučkoriūtės su spektakliu vaikams
,,Undinėlė”. Tarp Los Angeles apylin-
kėse gyvenančių atlikėjų pasirodys
moterų kvartetas ,,Gaja”, sesutės
Grikevičiūtės, tautinių šokių ansam-
blis ,,Spindulys”, dainininkai V. Ra-
lys, T. Radvenis, L. Polikaitis, Aleksas
Vilkas su grupe, visų numylėtinis
Česlovas Geštautas. Galbūt dalyvaus
ir lenkų tautinių šokių grupė. Jauni-
mui bus rengiamas 3*3 gatvės krepši-
nio turnyras. 

– Puiku! Kada Los Angeles Lie-
tuvių dienos įvyks šį rudenį? – Kaip ir
kasmet, spalio mėn. pirmąjį savait-
galį, t. y. 2–3 dienomis. Daugiau in-
formacijos surasite mūsų tinklalapyje
www.lithuanianfair.com.

24-osios Los Angeles 
Lietuvių dienos – jau čia pat

24-ųjų Lietuvių dienų organizacinis komitetas (Ričardas Černiauskas – pirmas iš kairės).
Povilo Žemaitaičio nuotr. 

Šiemet pirmą sykį Lietuvių dienose
Los Angeles vaidins buvusi Vilniaus
,,Lėlės” teatro aktorė Onutė Pučko-
riūtė, dainuos Romas Dambrauskas,
o antrąmet paeiliui pasirodys duetas
,,Kolorado vabalai” iš Denver, CO.

Eug. Misevičienės nuotr.

vaikams (71).  Taip pat knygas apie
gamtą, geografiją, teologiją, filosofiją,
mokslinę literatūrą, karą, maisto ga-
mybą, sportą ir įvairius knygų va-
dovus. Papildomai yra gautos 56-ios
knygos anglų kalba ir 14 – rusų.

Dr. Baškauskaitė pasiliko maž-
daug 1,500 knygų, kurias aktyviai
naudoja arba kurių gali prireikti jos
mokslui. Šios knygos ateityje irgi bus
nusiųstos į University of Washing-
ton.

Štai keletas jos mėgstamiausių
dovanotų knygų: Liudvikas Rėza
„Lietuvių liaudies dainos” (1951); M.
Biržiška „Lietuvių dainų literatūros
istorija” (1919); Paulius Galaunė
„Lietuvių liaudies menas” (1930); V.
Kudirka „Vinco Kudirkos raštai”
(1909); Antanas Tamošaitis „So-
džiaus menas” (1931–1939).

Vertė Marius Lukoševičius

,,Tulpė Times”, 
2010 m. rugsėjis, nr. 3
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Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) –
Tautinių mažumų mokyklos Lietu-
voje yra finansuojamos geriau nei lie-
tuviškos, teigia Vyriausybės nariai,
apsilankę lenkų gausiau gyvenamuo-
se Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose.

Švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius sakė, kad
tautinių mažumų mokykloms skiria-
mas 15 proc. didesnis mokinio krep-
šelis nei lietuviškoms.

Premjeras Andrius Kubilius tei-
gia, jog papildomas finansavimas ski-
riamas todėl, kad tautinių mažumų
mokyklos turi specifinių iššūkių.

,,Lietuviškos mokyklos tokiuose
rajonuose lyg ir yra mažumų mokyk-
los. Vaikams tokiose mokyklose yra
papildomų iššūkių, poreikių”, –
kalbėjo Vilniaus krašte viešėjęs prem-
jeras. Anot A. Kubiliaus, lankydama-

sis Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazi-
joje jis išgirdo prašymą daugiau inves-
tuoti į valstybinės kalbos mokymą.

Premjeras tikino besilankantis
Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose ne
dėl to, kad padidintų savo populiaru-
mą: ,,Mums rūpi šio regiono, tautinių
mažumų ateitis, tam skiriame ir skir-
sime daug dėmesio.”

Tuo metu abiejų rajonų valdžios
atstovai išsakė nepasitenkinimą, kad,
anot jų, nesudaromos galimybės per-
skirstyti mokinio krepšelio lėšų iš di-
desnių mokyklų į mažesnes, tad dėl
to esą teko uždaryti keliolika mokyk-
lų ir tenka mažesnes prijungti prie
didesnių kaip jų padalius.

Vilniaus ir Šalčininkų rajono
valdžios atstovai Vyriausybės na-
riams išreiškė nepasitenkinimą ir ki-
tais švietimo politikos klausimais.

wwwwwwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Emigracijai ruoßiamasi kalb¨ mokyklose

Grâžinamos žemès laukia 8,000 prašytojû�  

Vilnius, rugsėjo 22 d. (DELFI.lt)
– Migracijos departamento spėjimai,
kad šiemet į užsienį gyventi išvyks
apie 90,000 Lietuvos piliečių, pildosi
užsienio kalbų mokyklose. Čia paste-
bima, kad šiais metais norvegų kalba
savo populiarumu vejasi anglų kalbą.
Pagal tai, kokią užsienio kalbą mo-
kytis dažniausiai pasirenkama,
sprendžiama, į kurias valstybes emi-
gruos lietuviai. 

„Daug gyventojų užsienio kalbų
mokosi vien todėl, kad ketina išvykti
iš Lietuvos. Anksčiau žmonės pasi-
rinkdavo anglų kalbą, nes jos reikėjo
dirbant arba tiesiog norėdavo laisvai
kalbėti, ir tik nedidelė dalis kalbos
mokydavosi norėdami išvykti iš ša-
lies. Dabar didžioji dalis mokosi ang-
lų ir norvegų kalbų, nes pasiryžę emi-
gruoti”, – grėsmingą padėtį apibūdi-
no mokyklos „America english scool”
(AMES) direktorė Panevėžyje Laima
Aužbikavičienė. 

Specialistė pastebi, kad kalbų
mokosi įvairaus išsilavinimo žmonės.
Pasak L. Aužbikavičienės, kalbų mo-
kytis ateinantys žmonės dažniausiai
jau turi susidarę planus, ką veiks ir
kokius darbus dirbs užsienyje, todėl
būna ryžtingai nusiteikę.

L. Aužbikavičienė pažymi, kad
Panevėžyje į užsienio kalbų kursus
jau eina ne pavieniai miestiečiai, o
šeimos. Anksčiau tokių atvejų beveik
nebuvo. 

Panašias nuostatas pastebi ir
kitos Panevėžio užsienio kalbų kur-
sus siūlančios mokyklos. Kalbų mo-
kyklos „Kalba.lt” pagrindiniai klien-
tai yra abiturientai ir aukštesniųjų
klasių moksleiviai. Šiemet į mokyklos
užsienio kalbų kursus užsirašė tris
kartus daugiau mokinių nei ankstes-
niais metais. Niekas iš ateinančiųjų
neslepia norintys patobulinti anglų
kalbos žinias, nes jų prireiks studi-
juojant užsienyje.

„Ketinančiųjų išvykti ir todėl at-
einančių mokytis šiemet tris kartus
daugiau nei praėjusiais mokslo me-
tais, tačiau jie dar tik prasidėjo.
Moksleiviai savo būsimoms studijoms
dažniausiai renkasi Angliją, Škotiją ir
Daniją, o ieškantieji darbo dažniau-
siai vyksta į Norvegiją ir Angliją. Ša-
lių pasirinkimą lemia ir mokslo kaina

bei atstumas. Studentai ieško ten,
kur arčiau ir mažiau kainuoja arba
suteikiamos lengvatos, duodamos pa-
skolos. Pavyzdžiui, Anglijoje paskola
duodama visiems”, – teigė mokyklos
„Kalba.lt” vadybininkė Sandra Rai-
šelienė.

Pradedantiesiems užsienio kalbų
kursai mokyklose kainuoja apie 600 –
700 litų, norintiesiems atnaujinti
įgūdžius gali tekti pakloti didesnę
pinigų sumą – apie 1,000 litų. S. Rai-
šelienė tvirtino, kad dauguma lan-
kančiųjų kalbų kursus žino, kada iš-
vyks, todėl kalbą nori išmokti greitai
– per du ar tris mėnesius. Tiek kursai
ir vyksta – apie 50 akademinių va-
landų. Pastebima, kad suaugusieji
užsienio kalbų dažniau ateina moky-
tis vasarą. Vienu metu norinčiųjų iš-
mokti ypač populiarios norvegų kal-
bos buvo tiek, kad reikėjo mokymus
organizuoti kelioms grupėms.

Užsienio kalbų mokymosi vajus
persikelia ir į Panevėžio darželius –
anglų kalbos mokomi vos kelerių me-
tų vaikai. Paklausta, ar neperlenkia-
ma lazda, nes net sovietmečiu rusų
kalbos darželiuose nebuvo mokama,
S. Raišelienė tvirtino, kad anglų kal-
bos pamokų pageidauja tėvai.

Nors ateinantieji mokytis kalbos
mokykloms neša didesnius uždar-
bius, tačiau net ir šių įstaigų vado-
vams išvykimo mastai atrodo grės-
mingai. „Liūdna darosi, nes didžioji
dalis užsienio kalbų mokosi norėdami
išvykti. Anksčiau iš aštuonių grupėje
esančių lankytojų apie išvažiavimą į
užsienį galvodavo tik vienas ar du, o
dabar vidutiniškai tokių būna net še-
ši”, – kalbėjo L. Aužbikavičienė.

Pastebima, kad į užsienio kalbų
kursai ateinantiems panevėžiečiams
svarbiausia gauti pagrindines žinias,
o vėliau daugelis mokslus tęsia jau
užsienyje.

„Nuvykę jie eina mokytis į ne-
mokamus kalbos kursus. Norvegijoje
kursus remia valstybė, Anglijoje kur-
suose galima dalyvauti per darbo bir-
žą. Kai išmoksta angliškai Lietuvoje,
vėliau jiems būna daug paprasčiau,
nes užsienyje niekas lietuviškai ne-
aiškina”, – teigė kalbų mokyklos
vadovė. 

STT sulaik∂ Finansini¨
nusikaltim¨ tyrèjâ�

Tautiniû mažumû mokyklos 
finansuojamos geriau nei lietuviškos

Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) –
Vilniaus rajone grąžinamos žemės
laukia 8,000 žmonių, sako Vilniaus
krašte viešėjęs premjeras Andrius
Kubilius. Anot jo, Vilniaus rajone
grąžinta 80 proc. žemės, tuo metu
bendrai šalyje – 98 proc. A. Kubilius
pripažįsta, kad Vilniaus rajonas šiuo
požiūriu atsilikęs.

Premjero žodžiais, Šalčininkų ra-
jonas, kuriame grąžinta 96 proc. že-

mės, artėja prie šalies vidurkio. Tuo
metu Vilniaus rajono savivaldybės at-
stovų teigimu, žemę šiame rajone at-
gavo 40 proc. etninių rajono gyven-
tojų – jie reikalauja kuo greičiau ją
grąžinti.

Vilniaus apskrities atstovai ne
vienerius metus skundžiasi, kad že-
mės grąžinimas šiose teritorijose įs-
trigęs.

Vilnius, rugsėjo 22 d. (ELTA) –
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
Vilniaus valdybos pareigūnai dėl ga-
limo piktnaudžiavimo tarnyba ir ne-
teisėto ikiteisminio tyrimo duomenų
atskleidimo sulaikė Finansinių nusi-
kaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vil-
niaus apskrities skyriaus tyrėją. 

Ikiteisminis tyrimas buvo pra-
dėtas pareigūnams gavus duomenų,
kad FNTT tyrėja L. A., atlikdama iki-
teisminį tyrimą byloje dėl apgaulingo
apskaitos tvarkymo, galimai pikt-
naudžiavo tarnyba ir be leidimo at-
skleidė ikiteisminio tyrimo duome-
nis, teigiama STT pranešime spau-
dai.

,,Tuo pačiu buvo sulaikytas vie-
nas advokatas ir vienas bendrovės
vadovas. Pastarieji du sulaikyti įta-
riant kurstymu ir  piktnaudžiavimo
bei duomenų atskleidimo organiza-
vimu”, – žurnalistams sakė STT
Vilniaus skyriaus viršininkas Vaidas
Skirmantas.

Atlikus kratas darbo ir gyvena-
mojoje vietoje, tyrėjai L. A. įteiktas
pranešimas apie įtarimą padarius nu-
sikalstamas veikas. ,,Tyrėja dėl tam
tikrų objektyvių aplinkybių yra ne
areštinėje”, – patikslino V. Skirman-
tas.

Tuo pačiu metu STT pareigūnai
sulaikė advokatą P. B. ir vienos užda-
rosios bendrovės vadovą A. A. Jiems
įteikti pranešimai apie įtarimą pada-
rius nusikalstamas veikas – pikt-
naudžiavimą tarnyba, neteisėtą iki-
teisminių duomenų atskleidimą, nu-
sikalstamos veikos organizavimą ir
kurstymą. Jie 48 valandoms uždaryti
areštinėje.

,,FNTT atlieka savo ikiteisminį
tyrimą dėl apgaulingos apskaitos
tvarkymo, o tyrėja šio tyrimo metu
duomenis atskleisdavo būtent advo-
katui”, – kalbėjo STT atstovas.

Pasak V. Skirmanto, tokie veiks-
mai padaryti atliekant liepą pradėtą
ikiteisminį tyrimą. Detaliau, ko prašė
advokatas ir bendrovės vadovas, V.
Skirmantas nekomentavo, nes tai yra
ikiteisminio tyrimo duomenys. 

STT Vilniaus skyriaus viršinin-
kas teigė, kad sulaikytas įmonės va-
dovas vadovauja nedidelei įmonei, ta-
čiau pati ,,įmonė priklauso plačiai ži-
nomiems asmenims”. V. Skirmantas
neatsakė į klausimą, ar tai nėra sta-
tybų įmonė. Ikiteisminį tyrimą kont-
roliuoja Vilniaus apygardos prokura-
tūros Organizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.

Vyriausyb∂s prašoma pasiaiškinti
d∂l sutarties su IBM

Vilnius, rugsėjo 22 d. (ELTA) –
Seimo Krikščionių partijos frakcija
reikalauja Vyriausybės pasiaiškinti
dėl bendradarbiavimo sutarties su
IBM finansinio pagrįstumo.

,,Nors galiojantys įstatymai įpa-
reigoja Vyriausybę dėl esminių turti-
nių įsipareigojimų gauti Seimo prita-
rimą, Lietuvos Vyriausybė ir IBM,
prieš pasirašydamos bendradarbiavi-
mo sutartį, to nepadarė. Iki šiol nėra
aiškios įmonės steigimo finansinės
sąlygos, juolab kad Vyriausybė įsipa-
reigojo per 5 metus šiam projektui
skirti 210 mln. litų”, – pažymi ši
Seimo frakcija.

Vertindama garsios tarptautinės
bendrovės svarbą, Krikščionių parti-
jos frakcija Seime nepritaria abejoti-
nos naudos susitarimo nuostatai
steigti IBM tyrimų centrą šalies Ūkio
bei Švietimo ir mokslo ministerijų, t.
y., mokesčių mokėtojų pinigais.

,,Toks bendros ekonominės veik-
los organizavimo būdas, kai pagrin-
dinius finansinius įsipareigojimus
prisiima valstybė, daugiau naudingas
garsiai privačiai tarptautinei bend-
rovei, o ne Lietuvai, kuri per bran-
giai gali sumokėti už tokią politinę
reklamą”, – sako Seimo Krikščionių
frakcija.

Frakcijos nuomone, panašiomis
finansinėmis sąlygomis tyrimų cent-
rus Lietuvoje sutiktų steigti tikriau-
sia bet kuri užsienio bendrovė, kuri

mielai priimtų galimybę be jokios
ūkinės rizikos savo tyrimams finan-
suoti valstybės skiriamus šimtus mil-
ijonų litų.

,,Rimtų ketinimų turintys tarp-
tautiniai investuotojai paprastai ne-
prašo Lietuvos Vyriausybės piniginės
paramos. Būtina atkreipti dėmesį,
kad šiai bendrovei įsipareigodama
stambiu mastu finansuoti moksli-
nius tyrimus Vyriausybė sudaro ne-
lygias konkurencijos sąlygas kitoms
jau dabar šalyje veikiančioms užsie-
nio kapitalo įmonėms. Pavyzdžiui,
stumia iš Lietuvos stambias pasaulio
farmacines bendroves, atliekančias
ar pageidaujančias čia atlikti moks-
linius tyrimus neprašant jokios vals-
tybės finansinės paramos”, – teigia
Seimo nariai.

Vykdydama parlamentinės prie-
žiūros priedermę, Krikščionių parti-
jos frakcija Seime viešai kreipiasi į
Vyriausybę, reikalaudama pateikti
konkrečią informaciją apie prisiim-
tus finansinius įsipareigojimus stei-
giant bendrą įmonę bei finansuojant
jos veiklą. 

Lietuvos Vyriausybė ir tarptau-
tinė technologijų bendrovė IBM ben-
dradarbiaus vykdant mokslinius ty-
rimus, kurie skatins pasaulio rinkoje
paklausių šiuolaikinių technologijų
plėtrą nanotechnologijų, sveikatos
apsaugos ir intelektinės nuosavybės
valdymo srityje.
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tais rusų vaikais. Po Sovietų Sąjun-
gos žlugimo Jungtinėse Valstijose
mirė 15 įvaikintų rusų vaikų. JAV ir
Rusija veda derybas dėl įvaikinimo
sąlygų sugriežtinimo. 

TEHERANAS
Iš Irako muziejų dingusios kul-

tūros vertybės buvo surastos šalies
ministro pirmininko Nuri al Maliki
biure. Kartoninės dėžės, kuriose yra
638 rodiniai iš Irako nacionalinio
muziejaus rinkinių, buvo surastos
virtuvės reikmenų sandėliuke N. al
Maliki įstaigos patalpose. Surastus
rodinius į šalį sugrąžino JAV valdžia
2009 m. pradžioje. Buvo žinoma, kad
rinkinys įvežtas į Irako teritoriją, bet
po to jo pėdsakai dingo. Po kovinės
operacijos, kurią 2003 m. surengė
Irake JAV vadovaujama tarptautinė
koalicija, vietos muziejuose buvo pa-
sigesta tūkstančių brangių rodinių.

WASHINGTON, DC
JAV prezidento B. Obama spe-

cialusis pasiuntinys Afganistane ir
Pakistane mano, kad dabartinė stra-
tegija, kurios ėmėsi JAV, yra neveiks-
minga. Šis pareiškimas, išspausdin-
tas laikraštyje ,,New York Times”,
paremtas ištraukomis iš patyrusio
žurnalisto Bob Woodward naujos
knygos. Laikraštyje rašoma, kad kny-
goje atskleidžiami nesutarimai JAV
prezidento administracijos viduje dėl
karo strategijos. 

* * *
Jungtinės Valstijos yra užtikrin-

tos, kad NATO ir Rusijos taryba yra
veiksmingas mechanizmas bendroms
problemoms spręsti, pareiškė JAV
ambasadorius NATO. NATO pakvie-
tė Rusiją dalyvauti Lisabonos vir-
šūnių susitikime siekiant sustiprinti
bendradarbiavimą saugumo klausi-
mais, įskaitant karą Afganistane ir
kovą prieš terorizmą, jūrų piratus bei
narkotikų prekybą.

* * *
JAV prezidento B. Obama pa-

tarėjas ekonomikos klausimais Law-
rence Summers paliks savo pareigas
iki šių metų pabaigos. L. Summers –
jau trečias nuo šių metų liepos B.
Obama ekonomikos komandos narys,
kuris atsistatydina. Atsistatydinimo
priežastys neįvardinamos. JAV admi-
nistracijos atstovai šia tema neko-
mentuoja.

Pasaulio naujienos

BRIUSELIS
Europos Parlamentas (EP) pa-

tvirtino pasiūlymą, kaip pagerinti
bendradarbiavimą tarp Europos
Sąjungos (ES) valstybių, jei jos staiga
susidurtų su dujų trūkumu. Praėju-
siais metais tūkstančiams namų viso-
je ES buvo nutrauktas dujų tiekimas,
kai Rusija ir Ukraina nesutarė dėl
apmokėjimo už dujas. ES narės tu-
rėtų patvirtinti naująjį EP nutarimą
iki šių metų pabaigos. Taip Europa
bando užkirsti kelią galimoms dujų
krizėms.

MASKVA
Maskvos miesto teismas nustatė,

kas liepė įslaptinti Rusijos vyriausio-
sios karinės prokuratūros 2004 m.
rugsėjo 21 d. nutarimą nutraukti
tyrimą dėl 1940 m. Katynėje NKVD
įvykdytų 22,000 lenkų karininkų
žudynių, tačiau uždraudė paviešinti
šio asmens duomenis. Teismas pra-
dėjo nagrinėti ,,Memorial” atstovo
pateiktą skundą dėl Tarpžinybinės
valstybės paslapčių saugojimo komi-
sijos sprendimo nenagrinėti Katynės
bylos. 

* * *
Milicija Maskvos centre esančio-

je Tverės aikštėje sulaikė septynis
gėjų judėjimo aktyvistus, kurie ant-
rankiais prisirakino prie Jurij Dol-
gorukij paminklą supančių metalinių
užtvarų. Gėjų judėjimo aktyvistai
skandavo šūkius, kritikuojančius
Maskvos vyriausybę. Taip mes pa-
sveikinome Jurij Lužkov su gimta-
dieniu”, – sakė vienas sulaikytųjų
asmenų.

* * *
Rusas berniukas, kuris buvo

įvaikintas Jungtinėse Valstijose, o
vėliau išsiųstas atgal į Rusiją, nebe-
nori daugiau būti įvaikintas ir pagei-
dauja likti vaikų namuose Maskvoje.
8 metų Artiom po pusmečio, praleis-
to JAV, buvo vienas išsiųstas į tėvynę,
o jo įmotė jam įdavė raštelį, kuriame
parašė, kad nebegali jo auginti, ka-
dangi jis yra ,,psichopatas”. Artiom
atvejis nėra vienintelis, kai įtėviai
užsieniečiai blogai elgiasi su įvaikin-

EUROPA

RUSIJA

Šveicarijos vyriausybèje moterys
îgijo daugumâ

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Maskva, rugsėjo 21 d. (DELFI.lt)
– Maskvos Tverės teismas atmetė
Josif Stalin anūko ieškinį prieš Ru-
sijos valstybinį archyvą, praneša
„RIA Novosti”. Ieškovas Jevgenij
Džiugašvili reikalavo, kad Rusijos
valstybinis archyvas pripažintų, jog
suklastojo dokumentus, patvirtinan-
čius, kad J. Stalin susijęs su lenkų be-
laisvių sušaudymu Katynėje. Tačiau
šis ieškinys buvo atmestas. 

„Šio sprendimo priežastys kol
kas neaiškios, greičiausiai teismas
nusprendė, kad ‘Katynės bylos’ me-
džiaga nekompromituoja Stalin”, –
pareiškė ieškovo advokatas Leonid
Žura.

Penktojo praėjusio amžiaus
dešimtmečio pradžioje Katynėje buvo
sušaudyta 14,000 (kitais duomeni-
mis, 22,000) į nelaisvę paimtų lenkų
karininkų. Pagal vieną versiją, jie bu-

vo sušaudyti 1940 m. J. Stalin įsaky-
mu. Kitais duomenimis, lenkai pa-
kliuvo vokiečiams ir šie juos sušaudė
1943 m. 1990 m. Sovietų Sąjungos
vadovybė pripažino, kad pirmoji ver-
sija teisinga, tačiau kai kurie žmonės,
tarp jų ir J. Džiugašvili, atkakliai tei-
gia, kad iš tiesų teisinga antroji versi-
ja.

Anksčiau J. Džiugašvili jau ne
kartą pralaimėjo bylų, susijusių su jo
senelio garbe ir orumu, nagrinėjimus
teisme. 2010 m. pavasarį teismas at-
metė jo ieškinį prieš radijo stotį
„Echo Moskvi”, kurios eteryje nu-
skambėjo pareiškimas, kad J. Stalin
leisdavo sušaudyti 12 m. vaikus.

2009 m. žiemą ir pavasarį J.
Džiugašvili du kartus pralaimėjo by-
las prieš leidinį „Novaja gazeta”, ku-
ris apkaltino J. Stalin tuo, kad jis ne-
teisėtai taikė mirties bausmę.

J. Stalin anùkui nepavyko îrodyti 
senelio nekaltumo

S. Sommaruga tapo Šveicarijos vyriausybės nare, kurioje daugumą pirmą
kartą istorijoje sudarys moterys.                                                EPA nuotr.

Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) –
Šveicarijos, kuri laikoma viena kon-
servatyviausių valstybių Europoje,
parlamentas išrinko naują ministrę,
o šis paskyrimas reiškia, jog pirmą
kartą šalies istorijoje daugumą pa-
reigų vyriausybėje užims moterys.
Prieš šį balsavimą moterys Federali-
nėje Taryboje užėmė 3 iš 7 ministrų
vietų.

Socialdemokratė parlamentarė
Simonetta Sommaruga tapo ketvirtą-
ja ministre, surinkusi 159 balsus iš
245 galimų. Ji transporto ministro
pareigose pakeis partijos kolegą Mo-
ritz Leuenberger, kuris spalio 31 d.
atsistatydins.

Šią savaitę taip pat bus paskirtas
naujas finansų ministras, pakeisian-
tis Hans-Rudolf Merz. Į šią vietą kar-
tu su dviem kandidatais vyrais pre-
tenduoja dar dvi moterys.

Šveicarijoje nacionaliniu mastu
balsavimo teisė moterims buvo su-
teikta tik 1971 m., kai referendume
tam pritarė vyrai. Pirmoji moteris
ministrė Šveicarijoje buvo išrinkta
1984 m.

,,Vyriausybė, kurioje iš septynių
vietų keturias ar penkias užima mo-
terys, yra gana reikšminga žinia iš
valstybės, turinčios konservatyvios
šalies vardą”, – sakė Ženevos univer-
siteto Politikos mokslų instituto va-
dovas Pascal Sciarini.

Moterys ministrės jau vyrauja
Suomijos, Žaliojo Kyšulio, Ispanijos ir

Norvegijos vyriausybėse, nurodo
Tarpparlamentinė Sąjunga.

Pagal unikalią ir sudėtingą Švei-
carijos valstybinės valdžios sistemą
vyriausybės ministrus renka abeji
parlamento rūmai, ministro pirmi-
ninko pareigų kabinete nėra. Naujai
paskirtas ministras tradiciškai prik-
lauso tai pačiai partijai, kaip ir jo
pirmtakas.

Savaitraštis ,,L’Hebdo” rašo, jog
dar visai neseniai galimybė moterims
Federalinėje Taryboje turėti dau-
gumą būtų atrodžiusi kaip ,,visiška
mokslinė fantastika”. Tačiau žur-
nalas taip pat pažymi, jog 4 iš  5
aukščiausių valstybės tarnautojų fe-
deralinėje administracijoje, kuriems
priklauso reali valdžia ir kurie dirba
savo pareigoe ilgiau nei politikai, yra
vyrai. Vyrai taip pat vyrauja įmonių,
profsąjungų ir universitetų vadovy-
bėje. Tarp visų šalies aukštųjų mo-
kyklų tik Nešatelio universitetui va-
dovauja moteris rektorė.

Tuo tarpu viešosios nuomonės
apklausos rodo, kad nuo tada, kai
moterims buvo suteiktos tokios pat
politinės teisės, kaip ir vyrams, Šve-
icarijos visuomenė labai greitai ėmė
palankiai žiūrėti į vadovaujamas
pareigas užimančias moteris.

Remiantis laikraščio ,,Sonntags-
zeitung” tyrimu, 76 proc. šveicarų pri-
taria moterų vyravimui vyriausybėje.
Apklausa taip pat parodė, jog 83 proc.
apklaustųjų nesvarbi kandidatų lytis.
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MOLIŪGŲ GIMINAITĖ –
CUKINIJA

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

Šeimininkės
patarimai

Rudenį džiaugiamės įvairiomis
šviežiomis daržovėmis ir vaisiais.
Pati gamta mums dovanoja visas
gėrybes, tad verta jomis pasinaudoti.
Kiekvienas kraštas, užaugina skirtin-
gus vaisius ir daržoves. Gera paska-
nauti atvežtų egzotinių vaisių, bet
sveikatos atžvilgiu, nepaisant, kiek
daug juose yra mineralų ir vitaminų,
atvežti niuose vaisiuose daugelis jų
yra nubyrėję. Geriausia valgyti savo
krašto sezoninius vaisius ir daržoves,
kuriuos mes gauname šviežius. 

Šįkart apie moliūgų ir aguročių
atmainą – cukiniją, apie kurią sužino-
jome ne taip jau ir seniai, mat ji
pradėta auginti visai neseniai.

Italijos karalaitės

Kaip ir kiti moliūginių šeimos
atstovai, cukinija atkeliavo iš Mek-
sikos. Tačiau iš pradžių maistui buvo
naudojamos tik cukinijų sėklos. Į Eu-
ropą iš ,,naujojo pasaulio” (kaip buvo
vadinama Amerika) cukinijos pateko
XV–XVI amžiuje. Jos buvo atgaben-
tos, kaip ir daugelis kitų, europie-
čiams nežinomų ,,įdomių daiktų”.
Žavėdamiesi, tačiau žvelgdami į nau-
jieną nepatikliai, europiečiai gana
ilgą laiką cukinijas augino tik bota-
nikos soduose. ,,Ledus pralaužė” ita-
lai, pirmieji įvertinę puikų šių dar-
žovių skonį ir pamatę nepaprastą
augalo derlingumą. Šiandien sunku
būtų įsivaizduoti Viduržemio jūros
regiono virtuvę be cukinijų. Manoma,
kad būtent Italijoje XVIII amžiuje
maistui pradėtos naudoti nesubren-
dusios cukinijos, t. y. tokios, kokias
šiandien mes labiausiai vertiname.
Tai buvo visiškai naujas požiūris,
atskleidęs didžiules šio augalo pritai-
kymo kulinarijoje galimybes. Tad
antrąja savo tėvyne cukinijos drąsiai
galėtų vadinti Italiją. Net cukinijų
pavadinimas kilęs iš italų kalbos:
,,zucchini” – tai žodžio ,,zucchini”
daugiskaita, o šis žodis savo ruožtu
yra mažybinis žodžio ,,zucca” (moliū-
gas) variantas. Tad – moliūgėliai.

Švelnioji gydytoja

Cukinijos turi švelnų minkštimą
ir neįkyrų, bet aromatingą skonį.
Jose susikaupia 2–3 proc. cukraus,
nemažai vitaminų C, B1, B2, E, ka-
rotino, niacino, mineralinių medžia-
gų – kalcio, kalio, fosforo, geležies,
magnio, fluoro, natrio. Cukinijose yra
nedaug organinių rūgščių, todėl jas
patartina valgyti sergant skrandžio ir
žarnyno ligomis, o jose esantys dideli
pektino kiekiai ypač gerai gydo storo-
sios žarnos uždegimą. Dėl švelnios
ląstelienos cukinijos tinka mažiems
vaikams, o dėl mažo cukraus kiekio ir
gebėjimo iš organizmo pašalinti cho-
lesterolį – sergantiesiems cukralige ir
ateroskleroze. Cukinijos taip pat šali-
na iš organizmo gyvsidabrį, šviną, ko-
baltą, radioaktyvųjį stroncį, taigi yra
tikros ,,kovotojos” su vėžiu. Nedir-
gindamos inkstų, jos didina šlapimo

išsiskyrimą, gerai šalina iš organizmo
natrį ir chloridus, todėl tinka vartoti
esant pabrinkimams sergant širdies,
inkstų, kepenų ligomis, podagra,
inkstų akmenlige. Jos – ir mūsų
žarnyno ,,sanitarės”, nes skatina žar-
nyno veiklą, palaiko sveiką žarnyno
mikroflorą. Be to, cukinijos idealiai
tinka metant svorį, nes jose mažai
kalorijų ir daug skaidulinių medžia-
gų. Naudingos cukinijos ir dėl to, kad
tiesiog stiprina organizmo imuninę
sistemą, ypač tinka mažakraujyste
sergantiems žmonėms, kadangi turi
medžiagų, didinančių fizinį ir psi-
chinį gyvybingumą, gebėjimą susi-
kaupti.

Jauna cukinija – geras skonis
užtikrintas

Cukinijos žavi ne tik gražia iš-
vaizda – jų auginama įvairiausių rū-
šių: žalių, geltonų, margų, baltų. Tai
nuostabi daržovė, kuri tinka visur ir
visada! Todėl jos panaudojimas kuli-
narijoje labai platus – nuo aštrių už-
kandžių iki saldžios uogienės. Be to,
jos įprastai uždera kasmet. Tad net
tada, kai agurkų ar pomidorų derlius
menkas, šeimininkės neliks be žiemai
užkonservuotų atsargų.

Skaniausios jaunos cukinijos.
Tačiau įdaryti ir konservuoti galima
ir labiau subrendusias. Tokias cuki-
nijas būtina nulupti ir pašalinti sėk-
las su jas gaubiančiu minkštimu. Jau-
nos cukinijos verdamos neluptos, su
sėklomis. Tokias galima šviežias susi-
pjaustyti į salotas. Cukinijoms galioja
taisyklė – kuo labiau subrendusi, tuo
prastesnio skonio jos minkštimas.
Todėl nevertėtų laukti, kol cukinijos
jūsų lysvėje pasieks milžinišką dydį…
Tokiu atveju sunkiai nulupę sukie-
tėjusią žievę ir išėmę sėklas turėsite
tenkintis plonu ir ne tokiu skaniu
minkštimu. Žodžiu, vieni nuostoliai.
Nuskintas cukinijas reikėtų laikyti
vėsioje vietoje, tačiau ne per šaltai,
nes šaltis naikina jos skonio savybes.
Be to, nepatariama cukinijų laikyti
ilgiau nei tris savaites.

,,Iki uodegėlės”

Maistui cukinijos naudojamos
visos – iki pat ,,uodegėlės”. Cukinijos
turi malonų, šiek tiek riešutus pri-
menantį prieskonį, todėl puikiai dera
su daugeliu kitų daržovių. Ypač jos
tinka su kitomis Viduržemio jūros

regiono daržovėmis: baklažanais, po-
midorais, paprikomis, pankoliais. La-
bai skanūs taip pagaminti cukinijų
užkandžiai. Tokie deriniai tinka ir
kepti kepsninėje arba orkaitėje. Šios
puikios daržovės – nepakartojamas
garnyras prie žuvies arba paukštie-
nos patiekalų. Įdarytas mėsa, gry-
bais, varške ir kitais įdarais, jas gali-
ma patiekti ir kaip pagrindinį pa-
tiekalą. Dažnoje mūsų virtuvėje labai
populiarūs cukinijų blyneliai. Juos
galima kepti arba tik iš cukinijų, su-
maišytų su džiūvėsėliais, kiaušiniais,
arba maišyti su bulvėmis ir kitomis
daržovėmis. Galima net cukinijų ku-
gelį išsikepti, pridėjus džiūvėsėlių,
kiaušinių, svogūnų, grietinėlės,
sviesto ir prieskonių. Nevalia pamirš-
ti ir puikios dietinės trintos sriubos –
tai greita, skanu ir sveika! Su cukini-
jomis galima pasigaminti puikių ap-
kepų, pyragų ir net išsikepti duoną!

Tinkamiausi prieskoniniai auga-
lai patiekalams iš cukinijų – čiobre-
liai, rozmarinai, raudonėliai, šalavi-
jai, citrininė melisa bei krapai. Taip
pat cukinijos gardinamos druska, pi-
pirais, kariu, šafranu, imbieru, muš-
katais, citrinomis bei česnaku.

Išradingiausi kulinarai vertina
net cukinijų žiedus, kuriuos galima
įdaryti, kepti gruzdintuvėje arba tie-
siog panaudoti patiekalams puošti.
Skaniausi tik ką nuskinti žiedai. Be-
je, cukinijoms visai nekenkia tai, jog
nuskinate tuščius žiedus: jos net
jums padėkos, kad padedate atsikra-
tyti nereikalingų pastangų išmaitinti
nevaisingas ,,gėles”!

Iš cukinijų pagaminti konservai
praturtina mūsų žiemos atsargų slėp-
tuvę. Ši daržovė, kaip sudedamoji da-
lis, gali papildyti įvairių daržovių
salotas, užkandinius konservus, ty-
res. Cukinijas tinka maišyti su svogū-
nais, porais, morkomis, salierais, pas-
tarnokais, paprikomis, gaminant
kompotus, uogienes, saldžias tyres ir

pan. Vienos cukinijos naudojamos
labai retai, nes jos turi mažai rūgš-
ties. Dažniausiai cukinijos maišomos
su rūgščiais vaisiais ir uogomis.

Cukinijų ir pomidorų salotos

Reikės: 2–3 mažų cukinijų, 2–3
pomidorų, 1 svogūno, 2 šaukštų sa-
lotų padažo, 1 šaukštas majonezo, 1
šaukšto grietinės, trupučio krapų,
druskos.

Nuluptas cukinijas stambiai su-
tarkuokite, svogūną sukapokite. Cu-
kiniją ir svogūną pasūdykite, gerai
išmaišykite ir užpilkite salotų pada-
žu. Sumaišytas daržoves sluoksniuo-
kite su pomidorų griežinėliais. Viską
užpilkite grietine, sumaišyta su majo-
nezu, apibarstykite krapais.

Cukinijų blyneliai

Reikės: 2 sv. cukinijų, 2 kiauši-
nių, 1 svogūno, 1 puodelio ar dau-
giau džiūvėsėlių arba miltų, trupučio
druskos, aliejaus.

Nuluptas cukinijas smulkiai su-
tarkuokite ir truputį nusunkite. Į
tarkius sudėkite kiaušinius, džiu-

vėsėlius ir sukapotus, riebaluose pa-
kepintus svogūnus. Masę pasūdykite,
išmaišykite ir kepkite kaip bulvinius
blynus. Valgykite su grietine ar
uogienėmis.

Cukinija su mėsos kukuliais

Reikės: 2 sv cukinijų, 1 sv salie-
rų šaknies, 2 puodukų sultinio, 1 sv
maltos mėsos, 1 bandelės, 1 kiaušinis,
maltos mėsos prieskonių, petražolių
lapelių, druskos.

Cukiniją nulupkite, išimkite sėk-
las, supjaustykite kūbeliais. Salierą
nuvalykite ir stambiai sutarkuokite.
Viską sudėkite į verdantį sultinį ir
troškinkite. Iš maltos mėsos, kiauši-
nio ir išmirkytos bandelės bei prie-
skonių pagamintus kukulius išvirkite
nedideliame kiekyje vandens. Po to
sudėkite į troškinamas daržoves ir
dar truputį patroškinkite. Į pagamin-
tą patiekalą suberkite smulkiai sup-
jaustytus petražolių lapelius.

Sotusis apkepas

Apkepui paruošti reikės: apie
svaro bulvių, 1/2 sv cukinijų, 1 puo-
delio paukštienos (vištienos arba ka-
lakutienos) file, pusės puodelio grieti-
nėlės, ketvirčio puodelio lydyto sūrio,
druskos, pagardų.

Bulves nulupkite ir supjaustykite
kubeliais. Cukinijas supjaustykite
nedidelio storumo griežinėliais (jei
cukinija labai didelė, geriau nulupus
odą pjaustyti kubeliais). Paukštienos
file supjaustykite siauromis juostelė-
mis. Viską permaišykite, sudėkite į
kepimo formą ir užpilkite tokiu pada-
žu: lydytą sūrį suplakite su grieti-
nėle, pasūdykite, pridėkite priesko-
nių, smulkintų žalumynų.

Kepkite 350 F temperatūroje
orkaitėje, kol suminkštės daržovės
(maždaug 40–45 minutes).

Cukinijų apkepas 
su pievagrybiais

Reikės: 1 vidutinio dydžio cuki-
nijos, 1 svogūno, 1/2 sv pievagrybių, 1
raudonosios paprikos, 2 šaukštų
sviesto, 2 šaukštų miltų, 1 puodelio
pieno, puodelio sultinio, druskos,
pipirų, muškatų, puodelio fermen-
tinio sūrio, 4 šaukštų grietinės, 1 cit-
rinos sultys, trupučio aliejaus.

Pievagrybius susmulkinkite, su-
maišykite su citrinos sultimis ir tru-
pučiu druskos. Per pusę perpjautą ir
išvalytą papriką kartu su 1/2 cukini-
jos apvirkite 8–10 minučią. Svogūną
ir 1/2 cukinijos nulupkite (jeigu cu-
kinija jauna, jos galima nelupti), sus-
mulkinkite, pakepkite keptuvėje su
aliejumi. Iš sviesto, miltų, sultinio,
pieno, grietinės bei prieskonių paga-
minkite padažą ir įmaišykite sutar-
kuotą fermentinį sūrį. Į riebalais pa-
teptą kepimo formą supilkite padažą,
sumaišytą su keptomis daržovėmis,
pievagrybiais, sudėkite juostelėmis
supjaustytą cukiniją ir papriką.
Kepkite apie 30 minučių. 

Keptos cukinijos

Cukinijas kepti galima keptuvėje
ir ant grotelių. Prieš tai jas nuplau-
kite, perpjaukite per pusę (jei didelės
ir storos, tai nulupkite ir išimkite
sėklas), po to jas ištrinkite česnakais,
apibarstykite prieskoniais ir dėkite
ant grotelių, o į keptuvę įpilkite alie-
jaus. Kepkite neilgai, apverčiant.
Taip apkeptas cukinijas naudokite
kaip garnyrą prie antrųjų patiekalų.

Parengta pagal ,,Sveikata iš
gamtos” ir R. Marcinkevičienę
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MMDD,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JAV Nacionalinio atmosferos ty-
rimų centro (NCAR) ir Colorado Sta-
te University mokslininkai pranešė
galintys paaiškinti Biblijoje ir Korane
aprašytą reiškinį, kai prieš žydų tau-
tą iš Egipto vedusį Mozę prasiskyrė
jūra ir leido jiems saugiai pasislėpti
nuo persekiojančios faraono kariuo-
menės.

Štai ištrauka iš Išėjimo knygos
Biblijoje, kurioje pasakojama apie šį
stebuklingą reiškinį. „Viešpats tarė
Mozei: ‘Ko šauki? Sakyk izraelitams,
kad eitų pirmyn. O tu pakelk lazdą,
ištiesk ranką link jūros ir perskirk ją.
Izraelitai sausuma pereis per jūrą.
(...) Tada Dievo angelas, kuris ėjo Iz-
raelio pulkų priekyje, pasitraukė už
jų. Debesies stulpas iš jų priekio at-
sistojo užpakalyje jų. Jis buvo tarp
egiptiečių stovyklos ir Izraelio sto-
vyklos; tamsus debesis dengė egiptie-
čius, o izraelitams buvo šviesu. Taip
jie per naktį nepriartėjo vieni prie kitų.

Mozė ištiesė ranką link jūros.
Viešpats smarkiu rytų vėju, kuris pū-
tė per naktį, išdžiovino jūrą, ir van-
denys persiskyrė. Izraelitai ėjo sausu
jūros dugnu; vanduo jiems buvo siena
iš dešinės ir kairės. Egiptiečiai, juos
vydamiesi, sekė jūros dugnu su kovos
vežimais ir raiteliais. Rytui auštant,
Viešpats iš ugnies ir debesies stulpo
pažvelgė į egiptiečių kariuomenę ir
sukėlė sąmyšį tarp jų. (...) Tada
Viešpats tarė Mozei: ‘Ištiesk ranką
link jūros, kad vanduo užlietų egip-
tiečius, jų vežimus ir raitelius!’ Mozė
ištiesė ranką, ir, rytui brėkštant, jūra
sugrįžo į pirmykštę vietą; bėgančius
egiptiečius užliejo vanduo. Taip Vieš-
pats sunaikino egiptiečius jūroje.
Vanduo sugrįžo ir užliejo visą faraono

kariuomenę, karo vežimus ir raite-
lius. Nė vienas jų neišliko. O izraeli-
tai perėjo sausu jūros dugnu, vanduo
jiems buvo siena dešinėje ir kairėje.”

JAV mokslininkų atliktas kom-
piuterinis modeliavimas atskleidė,
kad tam tikromis sąlygomis toks reiš-
kinys iš tiesų galėjo įvykti, teigiama
Colorado State University Boulder
pranešime. Tiesa, tyrimo autoriai pa-
brėžia, kad Biblijoje aprašomas reiš-
kinys prieš maždaug 3000 metų galė-
jo įvykti ne Raudonosios jūros pa-
krantėje, o galbūt Nilo deltos rajone,
kur upė išsišakoja į daugelį vagų.

Bandymas atskleidė, kad dėl la-
bai stipraus vėjo, kurio greitis siektų
apie 28 m/s, be perstojo 12 valandų
pučiančio tam tikra kryptimi, vande-
nyje iš tikrųjų gali susidaryti siauras
koridorius su iki 1,8 m aukščio van-
dens sienomis iš abiejų pusių. Atlikti
skaičiavimai patvirtino, kad toks ke-
lias galėjo būti nuo 3,2 iki 4 kilomet-
rų ilgio, iki 4,8 km pločio ir galėjo iš-
likti iki 4 valandų.

Tai jau nebe pirmas mokslininkų
bandymas paaiškinti Biblijoje apra-
šytą stebuklingą žydų išsigelbėjimą.
Rusijos Mokslų akademijos Okeano-
logijos instituto Sankt Peterburge
specialistai buvo iškėlę hipotezę, kad
uraganui prilygstantis labai stiprus
vėjas ties dabartiniu Sueco kanalu
galėjo atidengti Raudonojoje jūroje
esantį rifą, kuriuo saugiai perėjo
Mozės vedama žydų tauta. Tačiau JAV
mokslininkai suabejojo, ar, pučiant
uraganiniam vėjui, toks žygis jūros
rifu būtų pavykęs. Todėl jie nuspren-
dė perkelti tikėtiną perėjimo per Rau-
donosios jūros dugną vietą maždaug
120 kilometrų.                    Balsas.lt

Mokslininkai suprato, kaip prieš Mozę 
prasiskyrė jūra  

,,Ambersail” 
dienoraštis
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2008-10-27
Jausmai išlipus iš „Ambersail”

Plaukiant į pirmojo etapo galu-
tinį tašką Las Palmas apėmė dvejo-
pas jausmas. Labai norėjau į krantą
ir artėjanti Grand Kanarios sala man
atrodė kaip 50-ties kilometrų skers-
mens stebuklas vidury vandenyno (7
dienos plaukimo be sustojimo, man,
pirmą kartą įlipusiam į jachtą, buvo
daugoka). Kita vertus, supratau, kad
kai šiandien pasieksime uostą, teks iš
jachtos išlipti ir galbūt gyvenime jau
nebebus galimybės buriuoti su ,,Vol-
vo 60”.

Galbūt niekuomet nebeteks
skrosti bangų beveik 30 jūrmylių per
valandą greičiu, gerti kavos delfinų
apsuptyje ar degintis spalio viduryje
prie Anglijos krantų. Įgulos draugų
(manau, kad jau galiu tuos vyrus va-
dinti draugais) veiduose taip pat
matėsi nostalgija. 

Nuotaiką praskaidrino gausus
būrys lietuvių, pasitikusių mus
krante. Na, o vėliau įprastiniai daly-
kai: oficialūs priėmimai, spaudos
konferencijos. 

Kitą dieną visi draugiškai tvar-
kėme jachtą, kad kelionę galėtų tęsti
kita įgula. Teko viską išvalyti, paša-
linti gedimus, surūšiuoti maistą. At-
vyko ir naujoji įgula. Vyrai susitiko
kaip šimtą metų nesimatę draugai. 

Paskutinę dieną Las Palmas laive
zujo jau naujoji įgula. Jie atsivežė
produktus ir stengėsi juos kaip nors
sutalpinti į jachtą. Žiūrėjau į triū-
siančius vyrus ir taip norėjosi su jais
išplaukti. ,,Ambersail” paliekant uos-
tą visa „senoji’’ įgula sėdėjo ant molo
ir stebėjo jachtą, kol toji išnyko už
horizonto. Niekas nejuokavo... Atro-
dė, kad visi dabar mieliau vargtų kel-
dami bures, sukdami „kofemolkę’’ ar
tampydami lynus. 

Pėsčiomis parėjome į viešbutį ir
susirinkę daiktus nuvykome į oro
uostą. 

Bye Bye Grand Canaria. 
,,TV3 žinių” žurnalistas

Svajūnas Juška

2008-10-27
Pirmasis kovinis antrojo etapo

įgulos krikštas

Spalio 26 naktį, pučiant 38 maz-
gų vėjui, jachtos „Ambersail’’ denį
užliejo didelė banga. Jachta plaukė
26 mazgų greičiu. Vanduo už borto
nuplovė visas ant denio buvusias
bures. Besirisdamos jos sulaužė
apsauginę tvorelę, tačiau vandenyje
neatsidūrė, nes buvo pririštos.

Darnių įgulos veiksmų dėka per
dvi dreifo valandas bures vėl pavyko
užkelti ant denio. Tą naktį Neptūnui
pavyko pasiglemžti tik vieną atsar-
ginį genakerį (pavėjinė burė). Ši
padėtis buvo gera proga įvertinti ir II
etapo įgulos pasirengimą žygiui. II
etapo kapitono Audriaus Jasinsko
nuomone, įgulos darbas vertas aukš-
čiausio įvertinimo, nes tą naktį reikė-
jo dirbti išties tiksliai ir organizuotai.
Priešingu atveju būtų prarasta dau-
giau burių. 

Išaušus 26 dienos rytui, vėjas
kiek aprimo. Papūtė apie 20 mazgų
šiaurės-rytų pavėjinis vėjas, jachtos
greitis siekė apie 10 mazgų. Iki šian-
dienos 15 val. Lietuvos laiku nuo Las

Palmas „Ambersail’’ buvo nuplauku-
si jau 345 jūrmyles. Įsidienojus įgula
pajuto šilumą. Plaukiant „Amber-
sail” lydėjo delfinai. Įgulos narių nuo-
taika tikrai gera, laive jau spėjo ap-
siprasti. Visa įgula – nuo vairininkų
iki koko – šauniai atlieka savo pa-
reigas. 

Šiuo metu antrojo etapo įgula
jachta „Ambersail’’ sėkmingai bu-
riuoja apie 270 km atstumu nuo Va-
karų Sacharos krantų. Kryptis – Ža-
liojo iškyšulio salos (Cape Verde).

2008-10-28
„Ambersail’’ įgula atmušinėja

žuvų skraiduolių puolimus

Visą naktį „Ambersail’’ plaukė
12–18 mazgų greičiu, pučiant palan-
kiam ir stiprokam 19–25 mazgų vė-
jui. Trys buriuotojų pamainos įveikė
po 52 jūrmyles, Cape Verde nenumal-
domai artėja. Iki salyno sostinės Pra-
jos 11.20 Lietuvos laiku buvo likusios
333 jūrmylės.

Nuotykiai prasidėjo rytinės pa-
mainos pusryčių metu, kai laivą tie-
siog užpuolė žuvys skraiduolės. Tuo
metu prie vairo stovėjusiam kapi-
tonui Audriui kliuvo daugiausiai. Į jį
viena po kitos pataikė bent trys
skraiduolės. Stengdamasis išvengti
tolimesnių smūgių, kurį laiką jis
turėjo vairuoti pasilenkęs.

Įgulai išties buvo linksma gau-
dyti ir apžiūrinėti nematytus skrai-
dančius jūrų gyvius. Ant denio atskri-
do ir nedidelis kalmaras. Už poros
valandų kibirėlyje atsidūrė apie 10
žuvelių – bus ką valgyti pusryčiams.
Tokie dalykai visai įgulai kelia nuo-
taiką!

Vandens temperatūra pagal
Celsijaus skalę vakar siekė apie +26
laipsnius, šiandien jau +28. Šiandie-
nos oras šaltesnis, debesuota. Tem-
peratūra siekia +27 laipsnius.

Šiek tiek apie būsimą kelionę.
Antrojo etapo kelias nuo Las Palmas
driekiasi daugiau 300 km atstumu
nuo Vakarų Sacharos, Mauritanijos,
Senegalo ir Gambijos krantų į Cape
Verde salyną. Žodžiu, toliau link Pie-
tų Amerikos – Brazilijos, o ne palei
Afrikos krantus, nes šiuo metų laiku
ties vakarine Afrikos pakrante vyrau-
ja nepalankūs vėjai ir priešpriešinės
srovės.

Visą kelią pagal oro sąlygas su-
daro dvi dalys – iki ekvatoriaus ir už
ekvatoriaus. Iki ekvatoriaus mus lydi
palankūs vėjai, o perplaukus ekva-
torių, laivą pasitiks priešpriešiniai
vėjai ir srovės. Tad palankesnės sąly-
gos kelionei link Cape Town susidaro
plaukiant vakarine pietų Atlanto da-
limi. Žinoma, pakeisti kelionę gali ir
orų prognozės.

Šiuo metu sėkmingai laikomės
pirminio plano.

2008-10-29
Šiek tiek skaičių iš ,,Ambersail’’

Antroji ,,Tūkstantmečio odisė-
jos” įgula pateikia spalio 28 d.
santrauką. 

Oras: visą dieną pūtė palankus
šiaurės rytų vejas apie 20–25 mazgų;
sutemus susilpnėjo iki 15–18 mazgų. 

Genakerio jau pora dienų kaip
nenuimame, banga po truputį rims-
ta...                            Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Šį įsišaknijusį
dėmenį taip pat sunku išrauti.

Bet taip pat laikas suvokti, kad ir
NATO, kaip organizacijai, ir kiekvie-
nam jos nariui Rusijos reikia dėl įvai-
rių pragmatinių priežasčių: dėl ener-
gijos išteklių saugumo, dėl atkirčio
terorizmui ir chaosui, dėl nusiginkla-
vimo, dėl regioninių nesutarimų pa-
žabojimo ir pan. Tad galima suprasti
A. Merkel, N. Sarkozy ar B. Obama
nuolatinius raginimus palaikyti
draugiškus santykius su Rusija. Kar-
tais atrodo, kad tas santykių „per-
krovimo” mygtukas nuspaustas iš
išskaičiavimo, nepaisant mažųjų ša-

lių interesų, paminant sureikšmintas
istorines vertybes, bet pasaulis negali
žengti į priekį ir įveikti naujas, net ir
gamtos negandas, jei veiks pavieniui,
susiskaldęs ir nesusivienijęs.

Ir štai dar vienas supaprastintas
klausimas „Tai su kuo tada mes ka-
riausime?” tegul būna iš liaudiško
humoro srities. Atsakymas glūdi mu-
myse.

Delfi.lt

Česlovas Iškauskas – Lietuvos
žurnalistas, ilgametis Lietuvos radijo ir
televizijos darbuotojas. Internete veda
savo tinklaraštį (www.iskauskas.lt).

RUSIJA – Į NATO? SU KUO TADA KARIAUSIME?
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BENDRUOMENĖSBENDRUOMENĖS
DIENA LEMONTEDIENA LEMONTE

Nors sinoptikai sekmadienį, rug -
sėjo 19 d., Čikagoje pranašavo lietų,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos Bendruomenės dienos/tarnystės
mugės organizatoriai buvo nusiteikę
opti mis tiškai – lietaus neturi būti.
Tad su pakilimu ruošėsi priimti visus
atvykstančius lauke – statė stalus,
nešė kėdes, tvirtino įvairiausius
užrašus. Sekmadienį iš pat ryto prie
Pasaulio lietuvių centro būriavosi
žmonės. 10:30 val. r. prasidėjo
Bendruomenės šv. Mišios. Giedojo
,,Vyturio” choras, vadovaujamas
Dariaus Polikaičio (di rigavo Jūratė
Grabliauskienė).

Pasibaigus Mišioms būriai žmo -
nių neskubėjo skirstytis. Kas vaikš -
tinėjo ir apžiūrinėjo ant gausybės sta -
lų išdėstytas prekes, kas domėjosi
įvai   rių, šventėje pristatomų organi -
za cijų – ,,Vaiko vartai į mokslą”,
,,Sau lutė”, Lietuvos Dukterų draugi-
ja ir t. t. – veikla, tautinių šokių gru-
pių ,,Grandis”, ,,Spindulys” kvietimu
įsijunti į jų gretas. Žmonės stoviniavo
ir prie mūsų dienraščio reklamų, dar

kiti  klausėsi Povilo Stro lios dainų, o
kas tik šiaip sau vaikšti nėjo. Visi iš al -
kusieji skubėjo paragauti gau sybės
ne mokamai siūlomų pa tiekalų. 

Vaikai taip pat neliko nuskriausti
– juos viliojo įvairiaspalviai balionai
ir iš jų daromos įvairiausios figūros. 

Na, o kokia mugė be susitikimų,
kal bų, naujų pažinčių. Tarp svečių
ma tėsi Gediminas Mikelaitis iš Lietu -
vos, kuris šiuo metu domisi Putnam,
CT, archyve esančia medžiaga.
Vaikštinėjo ir detroitiečiai. Aplink
gir dėjosi kalbos, juokas.

Smagu buvo matyti spalvingais
marškinėliais vilkinčius savanorius –
tiek vyresnius, tiek jaunus. Jie sukosi
kaip vijurkai.  

Atrodo, kad organizatoriai liko
patenkinti Bendruomenės diena ir
tarnysčių muge. 

Mūsų dienraščio fotografas Jo -
nas Kuprys taip pat ten vaikštinėjo,
gražias akimirkas ,,gaudė”. Tad kar -
tu su juo dar kartą pabūkime  puikiai
praėjusioje Bendruomenės dienoje.

,,Draugo” info

Šventėje dalyvavo ,,Vyturio” choras, vadovaujamas Dariaus Polikaičio.          

Į Bendruomenės dieną susirinko gausus būrys žmonių.                                                                                                            Jono Kuprio nuotraukos

Plakatas kvietė į Bendruomenės šv. Mišias.

Prie mūsų dienraščio reklamos susitiko (iš kairės): Draugo fondo pirmininkė
Marija Remienė, Vladas Bogušis, ,,Draugo” tarybos pirmininkas Saulius Kup-
rys ir svečias iš Lietuvos Gediminas Mikelaitis.

Dainuoja Povilas Strolia.

Į šventę dr. Donatas Tijūnėlis (kairėje) ir Pranas Jurkus atvyko su anūkais.
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Kelionės, į kurias kviečia rašytojai
Žiulis Vernas (Jules Verne), aprašęs keliones po pasaulį, po vandeniu bei

tolimus egzotiškus kraštus pats... nekeliavo. Vis labiau veržiantis diržus, nere-
tai ir paprastam žmogui vis sunkiau sukaupti pinigų ilgesnei kelionei. Tokiu
atveju, kaip ir Vernui, gali padėti knygos – jei ne jų rašymas, tai bent skaity-
mas. Kita vertus, kas gali būti įdomiau nei paklaidžioti vietomis, aprašytomis
mėgiamoje knygoje? Kol žmonės tūkstančiais plūsta į Luvrą (Louvre), norėda-
mi iššifruoti Da Vinci kodą, pateikiame sąrašą autorių, kurių knygos leis bent
„išvysti” pasaulį nepakylant nuo sofos.

Haruki Murakami Japonija

Epinėje knygoje „Vaiduoklių traukiniu link Rytinės žvaigždės”, Paul The-
roux prisimena savo susitikimą su Haruki Murakami, knygos „Kafka pakran-
tėje” autoriumi. Geriausiai žinomas ir labiausiai verčiantis japonų autorius
jam pasirodė trykštąs sveikata, pilnas sumanymų, smalsus, be proto mylimas
savo tautiečių ir... visiškai nematomas. Pats Murakami pasakojo, jog gatvėje jo
neatpažįsta. Jis kol kas nepaliko ir jokių žymesnių pėdsakų nei Japonijos, nei
Tokijo kraštovaizdyje – netgi jo mėgstamo džiazo baro nebėra, jo vietoje atsi-
rado interneto kavinė.

Tačiau nesunku sekti 19-mečio Kafkos kelionę. Vaikinas, bėgdamas nuo
pranašystės, jog jis turėsiąs užmušti savo tėvą bei miegos su prieš kelerius
metus dingusiomis motina ir seserimi, leidžiasi į kelią. 9 autobusu jis išvyks-
ta iš Tokijo ir vėliau skrenda į Takamatrsu – garsėjančiu Edo periodo sodu bei
tuo, jog čia baigiasi vienas didžiausių Japonijos piligrimystės kelių, vedančių į
Šikoku – 88 šventyklas.

James Joyce Dublinas

James Joyce be abejonių yra žymiausias ir mylimiausias Airijos rašytojas.
Yra bent keletas būdų, kaip pažinti Joyce Airiją. Pirmasis – skaitant. Stephen
Dedal („Jauno menininko portretas”) bei Leopold Bloom („Ulisas”) – portre-
tai atkuria nemažai Airijos ir Dublino tikrovės. Norintiems lengvesnių skai-
tinių – „Dubliniečiai” kelių novelių, pasakojančių apie miesto buržuazijos gy-
venimą, rinkinys.

Tiems, kuriems visgi pavyktų atsidurti Airijos sostinėje, verta aplankyti
Joyce centrą, kur galima išvysti atkurtą rašytojo miegamąjį; aplankyti šv.
Trejybės koledžą, kuriame mokėsi Dedal (ir pats autorius), aplankyti Green
park, pasak Dedal, pilno lietaus kvapo, bei užbaigti dieną gurkšnojant „Guin-
ness” alų „Gravity” bare pilname citatų iš Joyce darbų.

Salman Rushdie Indija

„Sergantiems” Indija geriausia skaityti novelę „Vidurnakčio vaikai”, ku-
rioje per pagrindinio herojaus Saleem Sinai gyvenimą pasakojama visa Indijos
istorija nuo pat jos nepriklausomybės paskelbimo. Saleem gyvenimo vingiai
jus nublokš nuo Kašmyro iki Delio, nuo Mumbajaus iki Pakistano bei Sund-
barbano džiunglių, besitęsiančių nuo Pietinio Bengalo iki Bangladešo. Ka-
dangi knyga – į magiško realizmo rūbą įpinta Indijos istorija, skaitydami tik-
rai daug sužinosite apie šią šalį.

Atvykus į Indiją, Saleem kelionę galite atkurti apsilankius Dharavi lūšny-
ne Mumbajuje. Gamtos mylėtojai turėtų išvysti Sundarbano džiungles – retų
Bengalijos tigrų namus, kur išgąsdintas karo siaubų slėpėsi Saleem.

Annie Proulx Amerika

JAV rašytoja Annie Proulx dabar labiausiai žinoma dėl savo novelės apie
homoseksualius kaubojus  „Kuprotas kalnas”. Filmas virto tokiu populiariu,
jog dabar rengiami „Kuproto kalno turai” po... Kanados vietas, kur jis buvo
nufilmuotas. Mat nepaisant to, jog knygos veiksmas vyksta Alberta, čia tin-
kamos filmavimui vietos rasti nepavyko.

Norintiems „amerikietiškesnės” patirties verta į rankas paimti „Akor-
diono nusikaltimus”, kur pasakojama istorija apie akordeono, atvežto į JAV
jauno italų imigranto, kelionę po XX a. Ameriką. Ši kelionė (trunkanti dau-
giau nei 500 psl.!) prasideda New Orleans ir tęsiasi per Montana, Iowa, Texas
bei Main valstijas ir baigiasi Florida, kur akordeono laukia netikėtas (ir liūd-
nas) galas.

Orhan Pamuk Turkija

Pasiekti pasaulinę šlovę pavyko nedaugeliui Turkijos rašytojų. Vienas
„laimingųjų” – Orhan Pamuk, 2006-aisiais gavęs Nobelio literatūros premiją.
Žymiausioje O. Pamuk novelėje „Sniegas” pasakojama apie poetą vardu Kars,
kuris po 12 metų tremties grįžta į namus rytinėje Turkijoje ir stengiasi išsi-
aiškinti, kodėl čia žudosi tiek daug moterų. Vyras sutinka Ipek – moterį iš jo
praeities, puoselėjančią jam romantiškus jausmus.

Nuklysdami taip toli į Turkijos gilumą tikrai būsite apdovanoti – krašto-
vaizdis ir žmonės yra visiškai kitokie nei kosmopolitškame Istambule ar viso-
je Vakarinėje Turkijoje, kur apsistoja daugelis į Turkiją užklydusių keliauto-
jų. Ir jei jau esate čia, nepasigailėsite, jei nukeliausite dar toliau, iki pat Ar-
mėnijos pasienio, kur išlikę senovinio Ani miesto griuvėsiai. Tie, kurie negali
keliauti taip toli, gali tiesiog paimti į rankas melancholišką Pamuk knygą
„Istambulas: prisiminimai ir miestas” ir leistis rašytojo vedami po jo gimtąjį
miestą.

Paulo Coelho Šiaurės Afrika

Paulo Coelho „Alchemikas” yra labiau kelionė viduje nei realiame pasau-
lyje. Knygoje pasakojama apie jauną piemenį, vardu Santiago, kuris, susap-
navęs, jog prie Egipto piramidžių jo laukia pasakiškas lobis, parduoda savo
avis ir palieka gimtuosius namus.

Santiago dvasinę kelionę gali būti sunku pakartoti, tačiau fizinei tereikia
laiko, kantrybės (ir pinigų). Leiskitės į kelionę keltu iš Ispanijos į Tanžyrą ir
pasiklyskite siaurose miesto gatvėse ir jo įspūdingose mečetėse. Keliaukite į
dykumą, į Al-Fayoum oazę Egipte ir užbaikite kelionę piramidžių papėdėje.
Lažinamės, jog atrodys visiškai kitaip, nei atvežtam prie jų turistiniu auto-
busu.

Ian McEwan Anglija

Ian McEwan „Atpirkimo” veiksmas prasideda pietryčių Anglijoje, vietovė-
je vadinamoje Surrey Hills (Surrio kalvos), kur Briony, maža, pasakas die-
vinanti mergaitė, klaidingai supranta vieną įvykį taip tragiškai pakeisdama
sesers Cecilios bei jo mylimojo Robbie gyvenimus. Veiksmas persikelia į Pran-
cūziją, kur Robbie dalyvauja Antrajame pasauliniame kare bei į Lononą, kur
Cecilia, Robbie bei Briony susitinka tam, jog ji galėtų „atpirkti” savo nuodė-
mę. Londono pristatyti nereikia, tačiau Surrey Hills vietovė nėra tokia žino-
ma tarp keliautojų, nepaisant natūralaus grožio ir puikaus susisiekimo su sos-
tine. Čia yra tikrai ideali vieta pailsėti nuo triukšmo bei miesto taršos.

Milan Kundera Praha

Milan Kundera, kaip ir legendinis Franzas Kafka, yra vienas iš čekų rašy-
tojų, pasiekusių pasaulinę šlovę. Dvi žymiausios autoriaus knygos – „Nepa-
keliamas būties lengvumas” bei „Juoko ir užmaršties knyga” yra nepaneigia-
mai paveiktos Prahos dvasios.

„Nepakeliamas būties lengvumas” – istorija apie audringą Terezos bei
Tomo meilės istoriją, žlugusio Prahos pavasario kontekste. „Juoko ir užmarš-
ties knygoje” tikros Prahos vietos – senamiestis, Hradcany pilis bei Barto-
lomejska gatvė, susipina su pagrindinio veikėjo sukurtomis vietomis. Geriau-
sias būdas „surasti” (ar leistis ieškoti) Kundera Prahą – klaidžioti miesto gat-
vėmis ieškant komunistinės eros ženklų.                                         Balsas.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 1:30
val. p. p. Charleston viešojoje bib-
liotekoje (712 6th St., Charleston, IL
61920; tel. 217 345-4913) vyks naujos
Daivos Markelis knygos anglų kalba
,,White Field, Black Sheep” (,,Uni -
versity of Chicago Press”, 2010) prista -
tymas ir pasirašymas. 

��Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jauni -
mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago, IL 60636) įvyks „Mažosios
Lietuvos enciklopedijos IV tomo pris -
ta tymas. Knygą pristatys Danutė
Bin dokienė. Po pristatymo meninę
programą atliks Lietuvių Operos so -
listė Nida Grigalavičiū tė. Akompa -
nuos Mani gir das Motekai tis. Kvie -
čiame visus.  Renginį ruošia Mažosios
Lietuvos fondas.

�Seselės kazimierietės spalio 3
d. kviečia visus į kasmetinį lėšų telki-
mo pokylį, kuris vyks ,,Mama Luigi’s
Restaurant”, 7500 S. Harlem Ave.,
Bridgeview, IL. Įėjimas nuo 12 val. p. p.
Pietūs – 1:30 val. p.p. Vietas į pokylį
užsisakyti ir loterijos bilietus nusi-
pirkti iki rugsėjo 27 d. galite se selių
kazimieriečių Motiniškajame name,
2601 W. Marquette Rd., Chi ca go, IL,
arba pas seselę Genevieve tel. 773-
776-1324. 

��Lietuvių rašytojų draugija, va -
dovaujama rašytojos Stasės Peterso -
nie nės, sekmadienį, spalio 10 d., 2
val. p. p. kviečia poezijos ir dailės mė -
gėjus į Čiurlionio galeriją, Jau nimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
ca go, IL, kur keturių recenzijų iš -
traukomis bus aptarta kun. dr. K. A.
Trimako eilėraščių knyga ,,Jis man
do  vanojo būtį”. Recenzijas parašė li -
te ratūrologė dr. Irena Slavinskaitė iš
Lietuvos, rašytoja Nijolė Jankutė-
Užubalienė iš Australijos ir litera tū -
ros kritikas Alfredas Guščius iš Lie -
tuvos. Savo kūrybą skaitys Kęs tu tis
A. Trimakas. Vilmos Meilutytės va -
do  vaujamas Cicero lietuvių choras
gie dos K. A. Trimako žodžiams su -
kur   tas giesmes. Veiks Kęstučio A.
Tri   mako dailės kūrinių paroda. Bus
galima įsigyti  naująją K. A. Trimako
kny gą.

�Spalio 16 d., šeštadienį, po 4 val.
p. p. šv. Mišių, kviečiame į Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijos salę,
kur įvyks visuotinis parapijos susirinki-
mas. Sudarysime parapijos tarybą, pa -
kalbė sime rūpimais klausimais ir ap -
žvelgsime parapijos finansinę padėtį.

�Prelato Jono Kuzinsko pagerbi -
mas vyks sekmadienį, spalio 24 d. Ta
proga po 10:30 val. r. šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje ruošiami šventiniai pietūs. Vie -
tas prašome užsisakyti iš anksto tel.
773-776-4600 (Audra).

�Šių metų lapkričio 14 d., sek-
madienį, 12:30 val. p. p. Pasaulio lie -
tuvių centre (14911 E. 127th St., Le  -

mont, IL 60439) vyksiančioje ma dų
pa rodoje ,,Rudens simfonija 2010”
tu  rėsite galimybę pasigrožėti ir įsi-
gyti parduotuvių ,,Banana Repub lic”,
,,Elegance underneath”, ,,Wind sor”,
,,XXI feoever”, ,,Ann Taylor”,  ,,Chri s  -
tos Fur Salon” rūbų. 

�Čikagos lituanistinei mokyklai
reikalingas 4 skyriaus mokytojas.
Kreiptis į mokyklos direktorę Jūratę
Dovilienę tel. 630-805-4036.

�Rugsėjo 25 d., šeštadienį, 7 val.
v. kviečiame į susitikimą su vienuoliu
ir aktoriumi Kęstučiu Marčiulynu –
Bo Haeng Sunim. Susitikimas vyks
Ap  reiškimo parapijos salėje, 70 Ha ve -
meyer St., Brooklyn, NY 11211. (baž -
nyčios adresas 259 North 5th St.
Brooklyn, NY 11211). Svečias  kalbės
apie neseniai aplankytą Lietu vą ir jo -
je sutiktus žmones,  supažin dins su
mo nospektakliu ,,Pra šome gy venti”,
pristatys naują knygą ,,Laiš kai iš
drakono kalnų”, kurią no rintys galės
įsigyti. Žiūrovams pageidaujant akto-
rius suvaidins panto mi mą ,,Toks
gyvenimas”.

�Lietuvos vyčių 82 kuopa (Gary,
IN) rugsėjo 26 d., sekmadienį, kviečia
vi sus buvusius Šv. Kazimiero parapi-
jos parapijiečius ir jų draugus į lauko
Mišias ir pikniką, kurie vyks VEW
Post 1563, 6880 Hendricks St., Me -
rrillville, IN 46410. Šv. Mišias 1 val.
p. p. at našaus kun. dr. Kęstutis Tri -
makas. Po Mišių atvykę į pikniką
paskanausite lietuviško maisto. Įėji-
mas – 15 dol. Tel. pasiteiravimui 219-
884-2220 (Joanna Rudzevičius) arba
219-322-4533 (Birutė Vilutienė).

�Maloniai kviečiame rug sėjo 27
d. (pirmadienį) nuo 5 val. p. p. iki 7
val. v. į parodos apie Lie tuvos žydų
istoriją ir paveldą ,,Tylos gausmas”
atidarymą Gra duate Cen ter, Segal
Theater, 365 Fifth Ave., New York,
NY 10016. Parodą atida rys LR už-
sienio reikalų ministras Aud  ronius
Ažubalis, kalbės centro va do vas
William  P. Kelly, Queens Co llege pro-
fesorė Evan Zimroth. Apie da ly vavi -
mą pra neš ti tel. 212-817-7157 ar ba
el. paštu:

specialevents@gc.cuny.edu

�Spalio 6–12 dienomis kviečia -
me į piligriminę kelionę, į Guada -
lupės Marijos, Šiaurės ir Pietų Ame -
rikos globėjos, šventovę Meksikoje.
Išsami programa ir registracija tink -
la lapyje www.pilgrimages. com/ srigne/.
Daugiau informacijos galite gauti tel.
860-928-7955 arba el. paštu  sesigne
@gmail.com.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Kęstutis Marčiulynas

Daiva Dapkutė, Dalia Kuizi -
nienė. ,,Laisvas žodis laisvame pa-
saulyje: atviro žodžio mėnraštis
‘Akiračiai’ 1968–2005 m.”, Leidykla
,,Versus Aureus”, 2010, 336 psl.

Redakciją pasiekė šiais metais
Lie tuvoje išleista monografija, kurio-
je Vy tauto Didžiojo universiteto Lie -
tuvių išeivijos instituto mokslininkės
is to rikė dr. Daiva Dapkutė ir literatū -
rologė dr. Dalia Kuizinienė skaityto-
jui pristato Čikagoje 1968–2005 m.

,,Draugo” metinis pokylis 
vyks š. m. spalio 30 d.

Willowbrook Ballroom salėje
8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480 

Kokteiliai – 4 val. p. p.; vakarienė – 5 val. p.p

Maloniai kviečiame visus atvykti. 

Bilietus užsisakyti galima ,,Draugo” admi nistracijoje 
tel. 773-585-9500.

leistą atviro žodžio mėnraštį „Aki -
račiai”. 

„Laisvė”, „nepriklausomybė”,
„to  lerancija”, „atvirumas” – šios są -
vokos dažnai skamba visuomeni nia -
me, politiniame gyvenime. Tačiau
tarp kalbų ir mokėjimo laisvai gyven-
ti, atvirai reikšti savo nuomonę, pri-
pažinti ir išmokti vertinti skirtingas
pažiūras yra didžiulis skirtumas. Ką
vis dėlto reiškia „atviras žodis”? Kas
buvo tie „Akiračiai”? Kokie žmonės
juos leido? Kuo jie svarbūs ir išskir-
tiniai lyginant su kita spauda? Kokią
įtaką šis mėnraštis galėjo turėti ne
tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje?

Į šiuos ir daugybę kitų klausimų
ieško atsakymų knygos autorės. Ši
knyga supažindina skaitytoją su įdo-
mia ir mažai žinoma lietuvių dias-
poros istorijos dalimi, neatskiriamai
susijusia su Lietuva ir joje vykusiais
įvykiais.

Daugeliui mūsų skaitytojų dar
prisimena ,,Aki račius”. Tad, manau,
jie su malonumu paims naująją kny -
gą į rankas ir susipažins su au torių
monografija, kurią jos parašė naudo-
damos daugybę archyvinių šaltinių,
esančių Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centre Čikagoje ir Išeivijos studijų
centro archyvo fonduose, Lietuvoje.

Paruošė L. A.

,,Laisvas žodis laisvame pasaulyje:
atviro žodžio mėnraštis ‘Akiračiai’

1968–2005 m.”

Atsiûsta paminèti

RENGINIAI BOSTON, MA IR APYLINKĖSE... 

��  Šokio ir mankštos studija
spalio 2 d., šeštadienį, nuo 3 val. p. p.
iki 8 val. v.  kviečia į atnaujintą salę
Lie tuvių piliečių klube, 368 W. Broad  -
way, Boston, MA  02127, kur vyks šo -
kių ir mankštos pamokos. Po to, nuo
8 val. v. iki 11:30 val. v. kvie čiame į
šo kių vakarą, kur prog ramą atliks šo -
kių mokyto  jai. Bus vai šės ir gėrimai.
Vakaras nemokamas. Prašo me aplan -
kyti mūsų tinklalapį www.danceworl-
donbroadway.com, kur pla čiau susi-
pažinsite su mūsų veikla. Informaciją
galite gauti ir tel. 508-243-3476 (Ri -
ta).

��  Spalio 3 d. 1:30 val. p. p.
vi sus kviečiame į subatvakarį, skirtą
talentingam Boston jaunimui.  Daly -
vaus:  Gilija Austikal nytė,  Liu tauras

Janušaitis, Simona Jokubėnaitė, Vi -
ta lijus Lisovskis, Rasa Vitkauskaitė.
Subatvakaris vyks Lietuvių piliečių
klube, trečio aukšto salėje, 368 W.
Broadway, Boston, MA 02127.

��  Spalio 10 d., sekmadienį,
3 val. p. p. Maironio parke, 52 So.
Quin sig amond Ave., Shrewsbury,
MA 01545, koncertuos legendinė gru -
pė iš Šiaulių ,,Vairas”. Bilieto kaina –
20 dol. Bi lietus galite užsisakyti tel.
508-799-5469 arba el. paštu Irene
Mark@aol.com (Irena Mar kevi čie -
nė); tel. 508-410-1397 arba el. paštu
variantas23@hotmail.com (Vytas Braš-
kis); tel. 508-410-1774 arba  el. paštu
Kaunas07@gmail.com (Artū ras Var -
nas). Bus užkandžiai ir kavutė.

Rugsėjo 24 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) žiūrovams bus pristatytas
dokumentinis biografinis filmas „Prie rugių ir prie ugnies” apie vieną iš-
kiliausių šių laikų lietuvių kultūros veikėją, rašytoją Justiną Marcinkevi-
čių. Premjeroje dalyvaus režisierės asistentas Albertas Vidžiūnas. 

Bilieto kaina – 7 dol.
Daugiau informacijos tel. 773-582-6500


