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•Telkiniuose. Vyskupas
G. Grušas – pas Washing-
ton, DC lietuvius (p. 2)
•Leidėjo žodis. Krikščio-
niškas dinamizmas (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Praeitimi tebegyvenanti
Baltarusija (p. 5)
•Šeimininkės patarimai.
Tikroji citrinžolė (p. 8)
•,,Ambersail” (22) (p. 9)
•Lietuvių organizacijos
gali iš kitų daug
pasimokyti (p. 10)

NATO atstovai vertino Lietuvos pasirengimâ
Vilnius, spalio 20 d. (ELTA) –

NATO pajėgumų planavimo žinovai
teigiamai įvertino Lietuvos vykdomas
pertvarkas ir dalyvavimą NATO ope-
racijose, tačiau išreiškė susirūpinimą
mažėjančiu gynybos biudžetu. Organi-
zacijos atstovai Lietuvoje lankėsi spalio
19–20 d.

Lietuva, kaip ir kitos organizaci-
jos šalys, dalyvauja kolektyviniame
NATO gynybos planavime, plėtoda-

ma pajėgumus, kurie reikalingi orga-
nizacijos užduotims vykdyti, įskai-
tant kolektyvinę gynybą. Pagal šį
projektą patvirtinamos NATO politi-
nės veiklos gairės, įvardijama, ką
NATO turi būti pasirengus daryti. Po
to, atsižvelgiant į kiekvienos šalies
naštą, finansinius išteklius, patirtį,
ginkluotę, kariuomenės dydį, nusta-
tomi ilgalaikiai karinių pajėgumų
plėtros reikalavimai atskiroms

NATO šalims.
NATO atstovai kas dveji metai

vertina visų NATO valstybių narių
pasirengimą vykdyti organizacijos
užduotis ir įgyvendinti ilgalaikius
plėtros planus. 2009 m. NATO šalys
sutarė peržiūrėti pajėgumų planavi-
mo tvarką, siekdamos sujungti atski-
ras planavimo sritis – ginkluotės, lo-
gistikos, civilinių pavojingų situacijų
ir kt.

Susitarta dèl Vilniaus
mero pareigû

Lietuvos ir Baltarusijos žmon∂ms
atsiveria naujos galimyb∂s
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Vilnius, spalio 20 d. (President.
lt) – Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė Minske susitiko
su Baltarusijos Respublikos prezi-
dentu Aleksandr Lukašenka ir apta-
rė regioninį šalių bendradarbiavimą
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijoje (ESBO), kuriai Lietu-
va pirmininkaus kitais metais, taip pat
dvišalio bendradarbiavimo galimybes.

„Lietuva yra pasirengusi padėti
Baltarusijai ginti jos siekius Europoje
tiek, kiek pati Baltarusija to norės.
Norime padėti Baltarusijai būti atvi-
resnei Europai”, – pabrėžė prezidentė.

Prezidentės teigimu, kitąmet
ESBO pirmininkausianti Lietuva
ypatingą dėmesį skirs ne tik energe-
tinio saugumo, bet ir žmogaus teisių
bei pagrindinių laisvių užtikrinimo
klausimams, ypač rinkimų metu. To-
dėl Lietuvai labai svarbu, kad gruodį
vyksiantys Baltarusijos prezidento
rinkimai būtų laisvi ir atitiktų ESBO
reikalavimus.

Prezidentės viešnagės Baltarusi-
joje metu Lietuvos ir Baltarusijos už-

sienio reikalų ministrai pasirašė dvi-
šalį susitarimą dėl palengvinto sienos
kirtimo režimo, kuris palengvins ke-
liavimo sąlygas 50 km zonoje abipus
sienos gyvenantiems Lietuvos ir Bal-
tarusijos gyventojams.

„Šiandien Lietuva atidaro duris.
Mes parodėme, kad nebijome, o jūs
parodote, kad jūs nebijote. Noriu, kad
šis pasitikėjimas būtų įvertintas. Da-
bartinėje Europoje neturi būti nei rea-
lių, nei virtualių sienų. Nukelta į 6 psl.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Minske susitiko su Baltarusijos prezidentu
Aleksandr Lukašenka. ELTA nuotr.

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) – Vil-
niaus tarybos valdančiųjų koalicija
galutinai susitarė dėl naujos koalici-
jos ir dėl kandidato į mero pareigas
Raimundo Aleknos. Anot Vilniaus
konservatorių vadovo Manto Ado-
mėno, neatmetama galimybė, kad
prie naujos koalicijos gali prisidėti ir
kitos frakcijos.

Naujos valdančiosios koalicijos
branduolį sudarys Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai, so-
cialdemokratai, Liberalų ir centro
frakcija ir Liberalų sąjūdis. Prie jo
prisijungė ir penktoji narė – Nepri-
klausoma frakcija. Skaičiuojama, kad
naujoji koalicija turės 28 balsus.

Dabartinis Vilniaus meras Vilius
Navickas pašalintas iš TS-LKD po
pakartotinio partijos Priežiūros ko-
miteto svarstymo. Pirmame posėdyje
komitetas V. Navickui buvo skyręs
švelnesnę bausmę – narystės partijo-
je sustabdymą vieniems metams.

Tuo tarpu po interpeliacija Vil-
niaus vicemerui Stanislovui Šriūbė-
nui jau pasirašė 14 savivaldybės tary-
bos narių. Vicemerui reiškiami prie-
kaištai dėl spaudimo ir neteisėtų nu-
rodymų savivaldybės darbuotojams.
Liberalų ir centro sąjungos (LiCS)
atstovui interpeliaciją ruošia nuo šios
frakcijos atskilę politikai, kurie laiko-
mi buvusio partijos vadovo Artūro
Zuoko rėmėjais.

Žiniasklaidoje skelbta, jog kovo
mėnesį dalis LiCS frakcijos narių
reiškė nepasitenkinimą, jog S. Šriū-
bėnas su kolegomis elgėsi neetiškai ir
nekolegiškai. Norint užregistruoti
interpeliaciją, jai turi pritarti trečda-
lis tarybos narių.

Lietuviškai bažnyçiai New Jersey –
100 metû

Elizabeth, spalio 20 d. (Tiesa.
com) – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
Elizabeth mieste – svarbus Lietuvių

Bendruomenės centras. Spalio 17 d.
lietuviai susirinko paminėti 100-ąsias
New Jersey valstijoje, Elizabeth mies-
te esančios lietuviškos Šv. Petro ir Po-
vilo bažnyčios metines.

„Šiandien iškilmingai minite mū-
sų protėvių ryžtą, susitelkimą ir stip-
rybę. Ši šventovė – tai ir bendruome-
nės šerdis, dvasios ir lietuviškosios
savasties namai, o jos pastatymas –
vienybės ir bendruomeniškumo iš-
raiška”, – rašoma užsienio reikalų
ministro Audronio Ažubalio sveikini-
mo laiške parapijiečiams.

Iškilmingas Mišias aukojo New
Jersey vyskupas Dominic Morconi,
bažnyčios klebonas Krzysztof Szczot-
ka ir kiti kunigai.

1910 m. statyta gotikinio stiliaus
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Elizabeth
mieste – svarbus Lietuvių Bendruo-
menės, kurios pirmieji nariai atsikėlė
į Elizabeth apylinkes dar 1878 m.,
centras. Iki šiol bažnyčioje aukojamos
Mišios lietuvių kalba, prie bažnyčios
veikia lituanistinė dr. Vinco Kudir-
kos mokykla, parapijos vaikų choras.

LR generalinis konsulas New York
Valdemaras Sarapinas, Šv. Petro ir
Povilo bažnyčios klebonas Krzysztof
Szczotka ir Vida Sarapinienė.

URM nuotr.



Po šv. Mišių visi rinkomės į salę
pabendrauti ir toliau tęsti pokalbį su
vyskupu ir pažįstamais. Sigita Nau-
jokaitienė visų susirinkusiųjų vardu
pasveikino naujai į vyskupus įšven-
tintą Gintarą Grušą, įteikė dovanėlę
ir visų pasirašytą kortelę. S. Nau-
jokaitienė ir jos vyras dr. Saulius
Naujokaitis kartu su K. Čižiūnu
nenuilstamai dirba šios lietuvių mi-
sijos gerovei. Taip ir šį sekmadienį
vaišių stalas buvo ne tik papuoštas
šv. Marijos paveikslu ir gėlėmis, bet
ir įvairiomis maisto gėrybėmis. Visi
vaišinosi ir dar ilgai nesiskirstė. Bu-
vo taip pat malonu matyti Lietuvos
Respublikos ambasadorių JAV ir
Meksikai Žygimantą Pavilionį su
žmona ir vaikučiais. Ačiū vyskupui
Grušui, kuris, atvykęs trumpam
aplankyti savo tėvelių, turėjo laiko
aukoti šv. Mišias mūsų misijoje,
pabendrauti su atvykusiais. Jo tarti
žodžiai ,,Malonė, gailestingumas ir
ramybė” palydėjo mus į namus.

LIETUVIÛ TELKINIAI
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Redakcijos žodis

Šį kartą skrisdama į Vilnių
žinojau, jog bent jau vienas da-
lykas – lipimo į troleibusus ir
autobusus tvarka – bus kitoks,
nei anksčiau. Ne vienam vilnie-
čiui šią vasarą įsigaliojęs reika-
lavimas į Vilniaus viešojo susi-
siekimo priemones lipti tik pro
priekines duris iš pradžių kėlė
nepasitenkinimo šurmulį, ta-
čiau, kaip pastebi ,,Lietuvos ži-
nios”, praėjus trims mėnesiams
keleiviai pamatė privalumų –
,,jų nebepasitinka blogas kvapas
ir grūstys prie visų durų”. Be to,
gerokai sumažėjo ir nemokan-
čiųjų už kelionę, nors pašaliečiui
turėtų būti keista, kad tokių
,,zuikiu važinėjančiųjų” iš viso
dar liko. Išskyrus šią grupelę,
retas nesutiks su nuomone, jog
nauja taisyklė pasirodė ne tik
ekonomiškai naudinga, bet ir
drausminanti, leidžianti viltis,
jog ilgainiui ir lietuviai išmoks
be triukšmo, susistumdymo ir
sąžiningai naudotis viešuoju
susisiekimu.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

ELVYRA VODOPALIENÈ

Gražią rugsėjo 19 dienos sekma-
dienio popietę vykome į pirmąsias po
vasaros pertraukos lietuviškas šv.
Mišias. Mūsų kolonijoje tai didelė
šventė. Neturint savos bažnyčios ir
lietuvio kunigo, nepaprastai miela
nors vienąkart per mėnesį lietuviškai
išklausyti šv. Mišias, kurios vyksta
Church of Epiphany Georgetown,
Washington, DC, o šį sekmadienį
šventė buvo dar įspūdingesnė – nes
atvykę pamatėme su šypsena mūsų
visų belaukiantį vyskupą Gintarą
Grušą. Visiems buvo tikra staigmena.
Vyskupą atlydėjo jo svainis Kęstutis
Čižiūnas, kuris yra kartu ir mūsų
lietuvių misijos vadovas. Daug kas
atvyko gana anksti, tad turėjome
progą su vyskupu Grušu ir paben-
drauti. Atėjus šv. Mišių metui, iš salės
visi ėjome į bažnytėlę.

Gaila, kad susirinko palyginti
mažai žmonių. Tyla gaubė visus su-
sirinkusius pasimelsti ir išklausyti
Mišių. Vyskupui atėjus laikyti šv. Mi-
šias, tiktai K. Čižiūnas jam patarna-
vo. Jis taip pat perskaitė ir šv. Mišių
skaitinius. Atliepiamojoje psalmėje
išgirdome: „Amžiais Viešpats laikos
teisybės, gina reikmes nekaltų pri-
spaustųjų, alkaniems parūpina duo-
nos. Kalinius iš pančių Viešpats va-
duoja”; o mes su įsijautimu atsakė-
me: „Mano siela, Viešpatį garbink!”
Tai labai tiko mums, nes tikrai at-
vykome pagarbinti Viešpatį.

Savo pamoksle vyskupas Grušas
taip pat sakė, kad norėdami užsitar-
nauti Dievo malonę turime neuž-
miršti ir padėti artimui. O duodamas
vargšui pats gauni tą Dievo malonę.
Pačios šv. Mišios praėjo labai kukliai
ir ramiai, nebuvo nei vargonų mu-
zikos, nei choro, tačiau iš širdies su-
giedojome keletą giesmių.

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Vyskupas Gintaras Grušas –
pas Washington, DC lietuvius

Vyskupas Gintaras Grušas su LR ambasadoriumi JAV ir Meksikai Žygimantu
Pavilioniu.

Jaunimas su džiaugsmu sveikino vyskupą Gintarą Grušą. Iš k.: Gabrielė Ge-
do, Alina Naujokaitytė, Pranas Čižiūnas, Diana Howes ir Ginta Remeikytė-
Gedo. Elvyros Vodopalienės nuotraukos

Sigita Naujokaitienė vyskupui Gintarui Grušui įteikia dovanėlę.
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Liko 31 prašymas be
Lietuvių Fondo paramos

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ankstesnėje skiltyje glaustai aprašiau Lietuvių Fondo 2010 metų
pelno skirstymo rezultatus. Ten minėtame „Liepsna 2010” leidi-
nėlyje buvo nuoroda, kad išsamus gautų prašymų sąrašas yra pa-

skelbtas LF tinklalapyje (www.lithuanianfoundation.org). „Tikime, kad
atsiras kiti fondai ar suinteresuoti asmenys, kurie suras tame sąraše ką
nors vertingo bei papildys Lietuvių Fondo pastangas ir parems tuos pro-
jektus, kurie be paramos negalės būti įvykdyti”, – rašo Algirdas Saulis,
2010 m. Pelno skirstymo komisijos pirmininkas.

Tad nusibasčiau į tą prašymų sąrašą duotu tinklalapio adresu. Pa-
teiktame sąraše radau 83 prašymus. Penkiasdešimt du iš jų susilaukė pa-
ramos, o likusieji 31 nieko negavo. Aštuoni paremti prašymai gavo tiek,
kiek prašė. Iš jų trys didžiausios sumos teko doktorantūros studijoms
PLB Lituanistikos katedroje, University of Illinois at Chicago (13,860
dol.); Technologinėms priemonėms lituanistinių mokyklų mokytojų pro-
fesiniam tobulinimui (2,800 dol.) ir Lietuvių kultūros instituto XXX moks-
linei konferencijai (2,000 dol.). Antra vertus, trys stambiausi nieko negavę
prašymai buvo: Vasario 16-osios gimnazijos statybai ir išlaikymui (prašy-
ta 115,000 dol.); America LTV (40,000 dol.) ir Stažuotėms lietuvių visuo-
meninėje veikloje JAV (29,000 dol.).

Pagal penkias prašymų kategorijas Švietimo reikalų kategorijoje sep-
tyni prašymai nieko negavo: Lituanistinių mokyklų mokytojų ypatingas
pagerbimas ir dvi švietimo premijos, Rašinių meno konkursas JAV litu-
anistinių mokyklų mokiniams, Švietimo tarybos interneto svetainė, At-
vira internetinė lietuvių kalbos mokykla, Lietuvių mokytojų fondas ir
Istorinis – edukacinis projektas Žalgirio mūšiui prisiminti. Kiti septyni
prašymai paramą gavo, nors ir ne tiek, kiek prašyta.

Jaunimo reikalų grupėje devyni prašymai nieko negavo, o likusieji 15
gavo. Tarp negavusiųjų radau: Vaikų vasaros mokykla ,,1000 istorijų ir
Laumės pėda”, Vaikų, paauglių, jaunimo edukacinės stovyklos ,,Žalgirio
mūšiui – 600”, Jaunimo lyderių ugdymo stovykla „Vytauto Didžiojo vardo
vertas lyderis”, Savaitgalinės edukacinės stovyklos „Šeimos gerovės”, III
respublikinis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas, Jaunimo ver-
tybinio ugdymo projektas, Jaunimo ekspedicija „Atmink” į Rusijos Fe-
deraciją, Komijos Respublikos lietuvių tremties vietas.

Kultūrinių reikalų kategorijoje devyni prašymai liko be paramos:
Juliaus Kaupo jubiliejinis minėjimas, LITHPEX-POLPEX 2010, Stovai
,,Dainavos” meno ansamblio scenai, „Spindulio” 35-rių metų jubiliejinis
koncertas, „Suktinio” 5-čio paminėjimo koncertas, „Sonata of Life” – M.
K. Čiurlionio kūrybos pristatymas, Tyrimo darbai „Žinutės nuo mirusių
giminaičių. Mirusiųjų kultas šiuolaikinėje lietuvių giminystės sistemoje”,
Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai”, Šaulių sąjungos įkūrėjo
Vlado Putvinskio archyvo restauravimas. Dvylika prašymų ką nors gavo.

Dešimt prašymų Visuomeninių reikalų kategorijoje buvo paremti.
Kiti trys liko be paramos: Vasario 16-osios gimnazijos klasių priestato sta-
tybos ir gimnazijos bendrabučio išlaikymas, Knyga „LLA kovos Žemaiti-
joje” I dalis, Neįgaliojo asmens sveikatos gerinimo lūkesčiai.

Žiniasklaidos kategorijoje trys prašymai liko nepatenkiti: neparemtas
„Pasaulio lietuvio” žurnalas, American LTV ir TV laida „Lietuviška savai-
tė”. Aštuoniems prašymams buvo kiek nors skirta.

Apibendrinant prašytas ir skirtas sumas, didžiausią prašytos sumos
procentą – 61 proc. – gavo Švietimo reikalai. Po jų – Kultūriniai reikalai
(skirta 32 proc. prašytos sumos), Jaunimo reikalai (24 proc.), Žiniasklaida
(16 proc.) ir Visuomeniniai reikalai (12 proc.).

Verta pakartoti LF raginimą kitiems fondams bei galimiems mece-
natams pasidomėti LF lėšų negavusiais projektais ir atitinkamai atsi-
liepti.

Nėra namų be dūmų ir svetimžodžių

Beskaitant įvairių prašymų pavadinimus akin krito svetimybių „vi-
rusiukai”. Apskritai paėmus, kalba gana graži ir taisyklinga, bet prašy-
tojai savo projektų pavadinimus galėjo dar lietuviškiau aptarti. Štai kele-
tas man užkliuvusių žodžių: „edukacinės”, „infrastruktūros”, „lyderių”,
„restauravimas”, „kompaktinių”, „bukletas”. Gerai nuteikė gražių lietu-
viškų terminų tikslus vartojimas, pvz., ,,tobulinimas”, ,,kaupimas”, ,,lū-
kesčiai”. Nejaukiai pasijutau arčiau, antrą kartą, paskaitęs prašymų pava-
dinimus. Iš tikrųjų, kiek daug lietuvių kalboje yra įsipilietinusių svetimų
ar tarptautinių žodžių. Paminėsiu tik keletą: „premija”, „profesinis”,
„konferencijos”, „studijos”, „internetinis”, „fondas”, „projektas”, „jubilieji-
nė”, „turnyras”, „festivalis”, „federacija”, „kongresas”, „centras”, ,,eks-
pedicija”, „organizavimas”, „archyvai”, „koncertas”, „galerija”, „katalo-
gas”, „brošiūra”, „gimnazija”, „žurnalas”, „programa”. Jie mano akies
tikrai nerėžia, nes su jais užaugau nuo lopšio. Nukelta į 9 psl.

Mūsų istorijoje yra ne viena di-
naminė asmenybė, su nauju pagrei-
čiu įsukusi visuomeninį ir dvasinį gy-
venimą. Dvidešimto amžiaus pradžio-
je pasaulėžiūrinį atsinaujinimą pra-
dėjo ateitininkai, amžiaus viduryje
gyvosios dvasios sąjūdį įžiebė Stasys
Šalkauskis, o jį palaikė kiti, visuo-
menininkai, filosofai, susirūpinę dėl
konservatyvių religinio gyvenimo
formų ir ieškoję modernios, į laiko
ženklus atsiliepiančios krikščionybės.
Po karo tarp užsienio lietuvių idėjų
sūkuriai buvo Juozas Brazaitis, An-
tanas Maceina, Adolfas Damušis,
Juozas Prunskis ir kt.

Vienas iš jų yra kunigas Stasys
Yla (1908–1983) – vienas produkty-
viausių rašto žmonių ir viena chariz-
matiškiausių, gebėjusių dvasiškai pa-
traukti asmenybių XX a. lietuvių kul-
tūroje. Tai pedagogas, teologas, filo-
sofas, istorikas, rašytojas, redakto-
rius, visuomenininkas – aprašytas
daugelyje amžininkų prisiminimų,
gražiai pažymimos jo sukaktys, kurių
metu jis įvertinamas kaip viena žy-
miausių lietuvių kultūros figūrų. S.
Ylos palikimas saugomas, jis prisime-
namas kaip ypatinga asmenybė, bet
ar jo idėjos iškyla iš knygų lentynų ir
asmeninių prisiminimų?

Tai, ką jis byloja mums – ugdy-
tojams, visuomenininkams, istori-
kams, žurnalistams, krikščionims –
galima vadinti dvasinėmis pamoko-
mis.

Misijų laukas yra visa kultūra.
Katalikų siaurumas vertinamas kaip
erezija, kaip nuklydimas nuo krikš-
čioniško mokymo ir laikomas di-
džiausia kliūtimi kelyje į religinę
vienybę. Žmogaus jausmai, pavyz-
džiui, kančia, skausmas, meilė, suas-
meninami ir prabyla ne kaip sausos
teologinės kategorijos, o kaip įtaigios
egzistencinės būsenos, nuplėšiančios
nuo žmogaus egzistencinį melą. Taip
budinamas snūduriuojantis žmogaus
dvasinis gyvenimas ir skatinama
ieškoti antgamtinės Tikrovės.

Žmogus trokšta pilnutinio gyve-
nimo, tačiau atgyvenusios ir naivios
formos neįkvepia tikėjimo. Vienpu-
siškumo apraiškos – formalizmas ir
beformiškumas, dirbtinumas ir nai-
vumas, vienpusiška akcija ar vienpu-
siška kontempliacija, nelankstumas
ir pataikavimas, sureikšminta kova ir
kovos baimė, dangaus karalystės
pragmatizmo skelbimas – stingdo bei
siaurina tiek kultūrinį, tiek religinį
gyvenimą. Nekatalikus ar nutolusius
nuo katalikybės žmones nevalia
siųsti į pragarą ir skirti jiems vien
pasmerkimo žodžius. Žmogus norėtų
gyventi su Dievu, bet neranda kelio į
jį. Kelio į Dievą ieškoma narpliojant
deginančias problemas, krikščioniš-
kai nušviečiant pačius opiausius
klausimus.

Dvasinio atsinaujinimo pagrin-
das – krikščioniškojo entuziazmo
įveiksminimas. Tai vidaus degimo,
pastovios dvasinės vidaus įtampos,
nukreiptos į idealo siekimą, paverti-
mas kultūriniais veiksmais ir aktyvia
dvasine veikla. Ne tiek spekuliatyvus
filosofinių bei teologinių prielaidų
narstymas, kiek gyvoji dvasia gali
sukelti psichologinę revoliuciją ir
pramušti tradicinius religinius pa-
pročius, sentimentalų religinį mora-
lizavimą. Atnaujinimas reiškia egzis-
tencinę būtinybę, dvasios sūkurį,

dvasinę dinamiką, apaštalinį nerimą,
nuolatinę vidinę reformą. Tai revo-
liucinis aktas – esminis savęs pakeiti-
mas; pažinimo, supratimo, mentalite-
to permaina, perkeitimas. Tokiu
būdu žmoguje gali iškilti naujasis Aš
– sukurtas pagal Dievo paveikslą.

Krikščioniškos savimonės žadini-
mas ir formavimas. Skatinama kon-
krečiai gyvenimu parodyti, kad at-
naujinimo procese Kristus yra realis-
tiškiausias už visas realybes – gyvas,
veikiantis, kalbantis. Tam būtina
keisti tris dalykus: 1) atnaujinti save
asmeniškai – savo gyvenimu paro-
dyti, kad Kristus yra tikriausias
mūsų gyvenimo faktas; 2) atnaujinti
gyvenimo kovą: ugdyti drąsą į nieką
neatsižvelgiant kovoti dėl Kristaus
tiesos; parodyti, jog paklusnumas
Kristui yra protingas, o tikėjimas –
tiesa; 3) atnaujinti mokslo ir religijos
santykį: tiesos ieškoti ne tik kaip gy-
venimo fakto, bet ir teoriniais argu-
mentais, t. y. formuoti savo pasaulė-
žiūrą.

Dievo ir žmogaus santykis grin-
džiamas dialogu. Siekiama, kad įsi-
žiebęs artimo meilės jausmas sugy-
vintų žmogaus kūrybines jėgas, už-
megztų socialumą, sukeltų troškimą
ieškoti, jungtų proto racionalumą ir
gebėjimą pasiaukoti. Tada žmogus
peržengtų savo individualizmą, save
atrastų kitame, o kitą savyje – taip
būtų atnaujinamos žmogaus dvasinės
jėgos ir jis pats perkeičiamas. Dides-
nis dėmesys skiriamas asmeninio
religinio patyrimo istorinei ir kultū-
rinei raiškai. Panaudojama daugiau
įvairesnių, įtaigesnių, nuolatinį gyvo-
sios dvasios atsinaujinimą žadinančių
ar tiesiog provokuojančių psicholo-
ginių ir meninių priemonių.

Atvirumas įvairiems kultūros
reiškiniams bei šiuolaikinėms idė-
joms ir ištikimybė pagrindiniams
krikščionybės principams. Neužsida-
ryti savo konfesijoje, neužmiršti, kad
katalikiškų bruožų daugiau ar ma-
žiau gali būti ir kitose religijose.
Stabmeldišką krikščionių elgseną
keisti gyvu krikščionišku gyvenimu ir
gyva krikščioniška sąmone. Kartu at-
skleisti vidinį krikščionybės grožį
konkrečiais pavyzdžiais ir konkrečia
krikščioniška kūryba. Kurti naują
krikščionybę – tai suteikti jai naujas
apraiškas ir formas: kad ji pajėgtų
keisti asmenį ir jo gyvenimą ieškant
Kristaus kaip žmogaus gyvenimo
prasmės.

Šiuolaikinis krikščioniškas dina-
mizmas kultūrinėmis formomis, idė-
jinėmis svarstybomis, gyvu pašneke-
siu kelia žmogų iš intelektualinio
lėkštumo, moralinio ištižimo ir skati-
na jį kurti ateities krikščionybę. Ku-
nigo Stasio Ylos asmenybė yra gyvas
tokio dinamizmo pavyzdys.

Krikščioniškas dinamizmas
Kunigo Stasio Ylos dvasinės pamokos

LEIDÈJO ÑODIS

Šiuolaikinis krikščioniškas
dinamizmas kultūrinėmis
formomis, idėjinėmis svars-
tybomis, gyvu pašnekesiu
kelia žmogų iš intelektuali-
nio lėkštumo, moralinio išti-
žimo ir skatina jį kurti ateities
krikščionybę. Kunigo Stasio
Ylos asmenybė yra gyvas
tokio dinamizmo pavyzdys.
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Lėlė su kimono, skraidantys žmonės ir Darwin laiškai

44-tas Smithsonian folkloro festivalis
Moteris atsisėdo į traukinį. Ji iš -

si ėmė lietuvišką laikraštį iš savo ran -
ki  nuko. Traukinio durys užsidarė ir
trau kinys traukė į priekį. Moteris jau
per skaitė kelias laikraščio dalis, kai
pa galiau atvažiavo į savo stotį – Met -
ro Center. Ji skubiai perėjo į kitą
trau kinį. Kadangi juo turėjo važiuoti
trum pai, tik pastovėjo iki Smith so -
nian stoties ir galvojo apie savo die -
ną. Kaip gerai, kad galėjo gyventi
taip arti Washington, DC. Ji nusišyp -
so jo, galvodama, kaip jos vyras ir
duk ros, viena trejų metukų, kita gi -
mu si šią žiemą, ją aplankys prie ži no -
mo Washington ,,Mall”, didžiulės ve -
jos tarp Kapitolijaus ir Washington
paminklo. Moteris išlipo Smith so -
nian stotyje ir keliavo ilgais automa -
ti niais laiptais į saulę ir į karštį. 

Moteris buvo savanorė vertėja
Smith sonian folkloro festivalyje.
Šiais metais baltų kraštai buvo pris -
ta tomi festivaly. Lietuvė padėjo ame -
ri kiečiams, kurie nemokėjo lietuviš -
kai, ir lietuviams, kurie atvažiavo iš
Lie tuvos į festivalį, kurie nemokėjo
an gliškai, suprasti vieni kitus.

Vėliau tą dieną, kai moteris lau kė
vyro ir dukrų, margučių meistrė ra -
gino vertėją pabandyti marginti mar -
gutį su vašku. Vertėja niekada ne buvo
marginusi kiaušinių su vaš ku, tad
pabandė. Ji smagiai margino su
vašku ir kalbėjo su margučių meis tre.
Paskui jos vyras ir dukros at važiavo
ir visi nuėjo valgyti pietų...

* * *
Mano mama buvo ta vertėja.

1998 metais Lietuva, kartu su Lat vi -
ja ir Estija, buvo pristatoma Smith so -
nian folkloro festivalyje. Aš nieko ne -
pri simenu, nes man buvo penki mė -
ne siai. Tik žinau, kad tai buvo mano
pir mas folkloro festivalis ir kad ma -
ma buvo vertėja.

Aš prisimenu 2005-tais metais,
kai man buvo septyneri metai, buvo
pri statomas arabų kraštas Oman.
Ten išmokome, kaip daromas ,,indi-
go”. Mama nusipirko medžiagos ir sa -
kė, kad tokia moteris gal jai galėtų
pa daryti kažką iš jo. Aš irgi labai no -
rėjau ,,indigo”, bet mama sakė, jeigu
lik tų medžiagos iš jos ,,indigo”, tai gal
ta moteris man irgi padarytų ką nors.
Bet kas, jeigu neliks? Jeigu ne už teks?
Prašau, Mama? Pagaliau aš ir gi iš-
sirinkau medžiagą. Mama iš si rin ko
baigtą ,,indigo”, o aš nebaigtą, nes
man labiau patiko spalva. Dabar dar
nieko neatsitiko su medžiagomis,
mes dar gal gausim mūsų ,,indigo”
dra bužius… Mama man taip pat nu -
pirko tokį paukštį su blizgučiais. Jis
dar sėdi mūsų namuose.

2007-tais metais buvo Virginijos
(Virginia) val stijos 400 m. gimtadie-
nis. Aš kaip tik baigiau trečią klasę,
ku rioje mes mokėmės apie Ameriką,
kaip Anglijos koloniją, ir Amerikos
ne  priklausomybės karą. Todėl aš la -
bai domėjausi Virginija. Prisimenu
kaip mama ir aš važiavome su mano
drau ge Mica ir jos mama. Mamos no -
rėjo pamatyti Mekong upės palapi -
nes, Mica norėjo pamatyti Šiaurės Ai -
ri jos, o aš – Virginijos. Mekong upės
ra jonas vis dėlto buvo įdomiausias.
Man patiko Šiaurės Airija, nes aš esu

ir airių kilmės, ten buvo toks vyras,
ku ris iš molio darė gėles ir dobilus va -
zoms ir kitiems daiktams. Aš gerą
pus valandį tik stovėjau ten ir žiūrė-
jau, kaip tas vyras dirbo. Jis man da -
vė dobilą. Deja, Virginija nebuvo la -
bai įdomi.

NASA (National Aeronautics and
Space Administration) šventė sa vo
50-tą gimtadienį 2008 m. Buvo vi sai
įdomu girdėti apie žmonių ke lio nes į
kosmosą. Padarė tokį įspūdį, kad aš
norėjau keliauti į kosmosą. (Kartais
norėčiau, bet tai neatsitiks – ne -
norėčiau būti griežtųjų mokslų mok -
slininke.) Man patiko pokalbis apie
maistą kosmose. 

Tais me tais buvo pristatomas ir
Bhutan. Man patiko Bhutan, nes tas
kraštas tu ri labai daug įdomių pašto
ženklų. Aš nusipirkau pašto ženklų
savo rin ki niui. Net buvo kvepiančių
pašto žen klų! Aš taip pat rašiau
vaikui Bhu tane laiškutį, dėl ko aš esu
dė kin ga, ir vaikas atrašė ir man at -
siuntė!

2009 m. Velsas buvo pristatomas.
Man patiko Velsas, nes aš esu ir valų
kil mės. (Ir lietuvių, ir vengrų, ir ai -
rių, ir škotų...) Mano mėgstamiausias
pri statymas buvo labai, labai, labai,
la bai, labai įdomus ir išraiškingas pa -
sa kotojas. Jis pasakojo valų liaudies
pa sakas. 

Bet užteks apie praeitį, laikas 44-
am Smithsonian folkloro festiva liui...  

Trys vietos: Meksika, Ramiojo
van  denyno azijiečiai amerikiečiai
(RVAA) ir ,,Smithsonian: Inside
Out”. Neskambėjo ypač įdomiai, bet
buvo. Meksikoje buvo palapinė su sal -
dainiais. Kai kurie atrodė keistai, ta-
čiau kiti labai skaniai! Ir visus, visus
no rėjau pabandyti! Man ypač pa ti ko
stebėti, kaip tokia moteris iš ku ku -
rūzų darė lėles balerinas. Pirma bu -
vo oranžinė. Aš labai norėjau tos lė -
lės.  

Meksikoje yra daug visokių in dė -
nų – Aztecs, Mayans, Wixarika. Ir
daug daug daugiau. Jie turi daug
skir tingų kalbų. Jie irgi turi daug fes -
tivalių, švenčių ir ritualų. Dau ge lis
festivalių ir ritualų turėjo kažką ben -
dro su kukurūzais. Vienoje kul tū ro je
kukurūzai buvo penkių spalvų. Įdo -
mu, kad tokios skirtingos šalys, to -

kio se skirtingose vietose ir panaši is -
to rija: kita šalis jiems neleido būti ne -
katalikiškais. Man taip pat buvo įdo -
mus ,,quinceanera” festivalis. Tai yra
kaip amerikiečių ,,Sweet Six teen”
arba žydaičių ,,Bat Mitzvah”, bet
,,quinceanera” yra švenčiama pen -
kioliktojo gimtadienio proga. 

Tačiau įspūdingiausias ir popu -
lia riausias pristatymas Meksikoje bu -
vo skraidymas. Taip, skraidymas. Tai
yra kukurūzų festivalis, kuris vyk sta
arba pavasarį, arba rudenį. Yra di-
džiulis stulpas, 50–60 pėdų auk ščio,
įsmeigtas iki vieno metro gy lio. Ta-
čiau šitame festivalyje buvo tru  putį
skirtinga. Kol keturios mo te rys šoka
apačioje, keturi vyrai lipa į stul po
viršų (be jokių saugos diržų!). Pir mi
du ruošia virves skraidymui. Pas kiau
kiti du lipa į viršų. Vienas iš jų (arba
paprastai penktas vyras) šo ka ant
stulpo viršaus! Be saugos dir žų! Tada
vyrai ruošiasi ,,skristi” (jie skren da
virvėmis). Kai skrenda, jie ,,tam pa”
vanagais. Skrenda aukštyn ko jomis!

Kai jie beveik liečia žemę, at sistoja.
Keturi vyrai skrenda 13 kar tų aplink
stulpą. Kodėl? Todėl, kad tai sudaro
52 (4x13=52), o yra 52 sa vaitės per
metus. Kai kurie skai čiai, kaip 52,
yra svarbūs indėnams. Nie kas neži-
no, kas pradėjo šitą ritualą. 

Ramiojo vandenyno azijiečių
ame rikiečių skyrius buvo žavingas.
Mes apsilankėme koncertuose, gir dė -
jo me pokalbius, matėme, kaip žmo -
nės verda ir kepa (ypač skanėstus).

Vieną dieną klausėmės filipinų
imigrantų šeimos pokalbio. Jų tėvas
bu vo kareivis ir jie atvažiavo į JAV
dėl jo darbo. Jie manė, kad grįš į Fi li -
pi nus, bet nutarė pasilikti Ame ri ko je.
Keturi iš septynių vaikų iš Sar mien to
šeimos mums pasakojo apie sa vo
gyvenimą JAV.

Matėme įdomius filipinų, ma lai -
zie čių, persų, havajiečių ir sa ma oie -
čių pasirodymus.

Kiekvienais metais galima iš ban -
dy ti rankdarbius. RVAA buvo daug
iš maningų darbelių. Aš labai smagiai
pa dariau (su mamos ir kartais kitų
pa galba) popierinę japonišką lėlę, ka -
muo lį iš Burmos/ Myanmar, korėjie -
tiš ką antspaudą, Emily ir aš pra dė jo -
me daryti kaukes. Man labai labai,

gal net labiausiai, patiko RVAA.
,,Smithsonian: Inside Out”. Toks

buvo trečias skyrius šiame festivaly-
je. Man labai patiko pokalbis apie
retas kny gas. Smithsonian bib-
liotekos turi net Darwin laiškus ir
kažką, kas pa ra šyta Galileo ranka!
Mama paklau sė, ar yra didelis
panašumas su Kon gre so biblioteka.
Atsakymas buvo: taip, yra truputį
panašumo, bet Smith sonian bib-
liotekose yra daugiau knygų, kurios
turi kažką bendra su Smithsonian
muziejais. 

Mes taip pat išgirdome pokalbį
apie fotografavimą.  

Mamai labiausiai patiko pokalbis
apie kalbas. Truputį kalbėjo, kaip
kalbos miršta ir kaip reikia jas gai -
vin ti. Pasakojo, kaip seniai seniai to -
kia tuščia Smithsonian knyga keliavo
po JAV. Kai kas nors kur nors nuke -
liau davo, veždavosi šią knygą, į kurią
ra šydavo indėnų kalbų žodžius, kaip
,,ko ja” arba ,,labas”. Dabar ši me -
džia ga padeda kai kurioms indėnų
tau toms atkurti savo kalbas. Po po -
kal bio mes su mama pridėjome mūsų
kal bas (lietuvių ir anglų) prie kalbų
že mėlapio. 

Festivalyje maistas buvo labai
ska nus. Mes pirkome daug limonado
ir ,,smoothies”. Taip pat buvo skanių
vai sių. Vieną dieną mes nusipirkome
di džiulį arbūzą. Meksikos maistas
bu vo labai skanus. 

Mama ir aš apsilankėme keliuose
nak tiniuose koncertuose. Filipinų
kon certe FIL-AM šokių ansamblis šo -
ko įvairių vietovių šokius ir grojo
Ron dalla orkestras. Ralph Rinzler
Me morial koncerte dainavo daug
žmo nių. Pirma, moteris iš ,,Sweet
Ho ney in the Rock” ir kiti geri Af ri -
kos amerikiečiai dainininkai dainavo
lais vės dainas. Paskiau Hazel Di -
ckens ir Alice Gerrard dainavo
,,country” dainas, kaip ,,Take Me Ho -
me, Country Roads”, ir grojo gitara.
Man labiausiai patiko havajų muzika
ir šokiai. Buvo įdomu, kokie skirtingi
tie šokiai gali būti. 

Jeigu aš galėčiau surengti folklo -
ro festivalį, žinau, koks jis būtų. Se -
niau būdavo pristatomos keturios
vie tos festivalyje, taip aš ir organi -
zuo čiau. Mama sugalvojo, kad galėtų
būti Gintaro kelias. Aš galėčiau būti
ver tėja Lietuvai, o mano šokių grupė
ga lėtų šokti tautinius šokius ir dai -
nuo ti lietuviškas dainas koncerte.
An tra dalis būtų Amerikos miuziklas.
Man labai patinka miuziklai. Žmo -
nės, kaip Joel Grey, Idina Men zel,
Sandy Duncan ir Cathy Rigby, ten
koncertuotų. Julie Andrews irgi ap -
silankytų ir kalbėtų. Kadangi aš bū -
čiau savanorė, visus sutikčiau. Tre čia
dalis būtų ,,Pagal Mississippi upę”,
nes aš labai mėgstu Mark Twain kny-
gas. Būtų labai smagu ir įdo mu.
Paskutinė dalis būtų ,,Pa sau lio lėlės”,
nes būtų žavinga ir gal pri dė čiau prie
savo rinkinio. Šitaip grei čiau siai
neatsitiks, bet negaliu su lauk ti 2011
m. folkloro festivalio. 

(Sutrumpinta).

Gabrielė Gedo
12 metų

Straipsnio autorė Gabrielė Gedo festivalio metu atsigaivina arbūzu.
Gintos Remeikytės-Gedo nuotr.
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui” 
iš Baltarusijos

Spalio 20-ąją Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė kartu su užsienio
reikalų ministru Audroniumi Ažuba-
liu lankėsi kaimyninėje Baltarusijoje.
Tai atsakomasis vizitas – šios šalies
prezidentas Aleksandr Lukašenka
Lietuvoje lankėsi praėjusių metų ru-
denį.

Oficialiai skelbiama, kad prezi-
dentė vyksta į kaimyninę šalį aptarti
būsimųjų prezidento rinkimų. Tiesą
sakant, aptarti nelabai yra ir ką –
mažai kas abejoja, kad gruodžio 19-
ąją prezidento rinkimus Baltarusijoje
nesunkiai laimės ir jau ketvirtąją
kadenciją šaliai vadovaus paskuti-
niuoju Europos diktatoriumi vadina-
mas A. Lukašenka. Trijų pastarųjų
prezidento rinkimų metu jis surink-
davo apie 80 proc. visų balsų, vargu
ar surinks mažiau ir šiemet.

Suprasti šį A. Lukašenka feno-
meną geriau galima lankantis pačioje
Baltarusijoje ir kalbantis su papras-
tais žmonėmis. Daug kas šalies prezi-
dentą labai myli ir dievina, nemažai
žmonių jo nekenčia, tačiau beveik
visi – gerbia. Vos apie 20 mylių nuo
Vilniaus nuvažiavęs ir sieną kirtęs
gali iš karto pasijusti sugrįžęs į sovie-
tinę praeitį, kurią daugelis jau pa-
miršęs, o jaunimas ir visai neįsivaiz-
duoja.

Beveik kiekviename žingsnyje
gali stebėtis ir tik džiaugtis, kad pats
gyveni jau visai kitokioje valstybėje
nei sovietmečiu, kad nebegalioja dau-
gybė keistų draudimų, apribojimų,
gatvėse nevaikšto būriai milicininkų,
o parduotuvėse nepasitinka piktos
pardavėjos, kurioms tu sutrukdai
kokį pašnekesį tarpusavyje.

Žinoma, permainos ateina ir į šią
šalį. Vos įvažiavus į ją, pasitinka vie-
nodos namų tvoros, kurios puošia
visus miestelius. Jos kiekvieną pava-
sarį nudažomos talkų metu, pinigų
dažams skiria valstybė. Šioje valsty-
bėje dirba beveik visi – nedarbas, ku-
ris dar neseniai nesiekė ir 1 proc.,
dabar pakilęs iki 1,2 proc.

Dirba daugybė pensininkų, ir iš
pradžių net sunku suprasti, iš kur jie
gauna darbo. Tai paaiškėja, kai apsi-
lankai mokamame tualete (jie beveik
visi šioje šalyje mokami ir apsilanky-
mas kainuoja nuo 15 iki 35 JAV cen-
tų) – beveik kiekviename dirba trys
moterys, iš kurių viena renka pini-
gus, kita karpo ir į rankas įbruka po
tris-keturis tualetinio popieriaus ga-
balėlius, o trečia prižiūri švarą ir

valo. Dešimtajame pagal dydį Balta-
rusijos mieste Baranovičiuose, kur
gyvena apie 170,000 žmonių, vienin-
telis didžiulis devynių aukštų viešbu-
tis tokiu metų laiku visiškai tuščias,
bet kiekviename aukšte budi po pri-
žiūrėtoją, kuri sėdi tuščiame korido-
riuje ir skaito laikraštį ar mezga. Štai
tau ir darbo vietos...

Parduotuvėse tik retai kur pama-
tysi savitarną – visų prekių reikia
prašyti už prekystalio stovinčių surū-
gusių pardavėjų, o jei kokioje jų jau
yra savitarna, tai beveik prie kiek-
vienos lentynų eilės budi po apsau-
gininką, piktu žvilgsniu stebintį kiek-
vieną tavo judesį. Prekių kainos
įvairios – baltarusiškos prekės, kurių
dalis čia sudaro apie 80 proc., piges-
nės nei Lietuvoje, bet užsienio prekės
gerokai brangesnės.

Vidutinis atlyginimas Baltarusi-
joje – apie 900,000 rublių (apie 375
JAV doleriai per mėnesį), minimalus
atlyginimas siekia 250 dolerių, o be-
darbio pašalpa tiesiog apgailėtina –
vos apie 30 dolerių, tad visi ir sten-
giasi dirbti. Litras benzino čia kai-
nuoja 1.2 JAV dolerio, gatvėse dar
daug vos judančių sovietmečio auto-
mobilių. Už kilovatvalandę elektros
energijos baltarusiai moka 6,25 JAV
cento (lietuviai moka 18,75 cento),

šildymas taip pat kelis kartus piges-
nis nei Lietuvoje. Pensijos siekia apie
150–200 dolerių per mėnesį, ir bal-
tarusiams to užtenka, nes preziden-
tas pasirūpino, kad pensininkai, ku-
rie sudaro didelę elektorato dalį, už
važiavimą miesto autobusais mokėtų
tik simbolinę kainą, jie turi daugybę
lengvatų vaistams, gydymui ir pan.

Tad vyresnio amžiaus žmonės
mūru stoja už savo prezidentą, pak-
lausti apie demokratiją sako, kad jos
nereikia, nes ir taip gerai gyventi.

Praeitimi tebegyvenanti Baltarusija ruošiasi
prezidento rinkimams

Jaunesni, labiau išsilavinę žmonės
šalyje pasigenda opozicijos, kuri silp-
na, susiskaldžiusi ir nesugebanti
iškelti vieno kandidato prezidento
rinkimuose, jie pasigenda ir laisvos
spaudos, nes visi lakraščiai vienodai
giria prezidentą ir jo kilnius darbus
visuomenės labui.

Neseniai ant A. Lukašenka su-
pyko ir Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev, drįsęs priminti apie de-
mokratijos suvaržymus ir apie nuolat

be žinios dingstančius kritiškai nu-
siteikusius žurnalistus. Tačiau A.
Lukašenka to nelabai paiso – šiomis
dienomis su draugiškai jo atžvilgiu
nusiteikusiu Venesuelos prezidentu
Hugo Chavez jis tariasi dėl didelio
naftos kiekio pirkimo iš šios šalies.
Gali būti, kad ši nafta Baltarusiją pa-
sieks per Klaipėdos jūros uostą, tad ir
mūsų šalis turės finansinės naudos.

1,8 milijono gyventojų turintis
Minskas, kuriuo baltarusiai itin di-
džiuojasi, paliko slegiantį įspūdį. Vie-
nintelis miesto centre veikiantis
,,McDonald” greito maisto restoranas
savaitgalį buvo gulte apgultas, bal-
tarusiai skubėjo už 3,5 dolerio įsigyti
hamburgerį ar už 1,5 dolerio – „Coca-
Cola” gėrimo. Viskas čia buvo tiesiog
graibstoma, laisvo staliuko neradę
žmonės sėdėjo ant palangių, prie ne-
didelio nekokius kvapus skleidžiančio
tualeto driekėsi didžiulė eilė. Miesto
centre nuo 1932 metų tebestovi di-
džiulė Lenino skulptūra, netoliese –
raudonų plytų katalikų bažnyčia,
kitoje pusėje – didžiulis gelsvas KGB
pastatas su daugybe mažų langų, po
centrine aikšte – naujai pastatytas
prekybos centras, kur gali už 1 dolerį
nusipirkti puodelį kavos, sumaišytos
su 10 gramų konjako plastmasiniame
indelyje.

Labiausiai šiurpu buvo sumanius

apsilankyti Nacionalinės bibliotekos
pastate. Čia yra įrengta apžvalgos
aikštelė 72 metrų aukštyje, iš kurios
tikėjomės pasigėrėti Minsko panora-
ma. Deja, aikštelė buvo uždaryta,
pastatas evakuotas, aplinkui stovėjo
išminuotojų automobiliai, o prie įėji-
mo į deimanto formos biblioteką žy-
giavo uniformuoti kareiviai. Kai drį-
some apsauginių paklausti, kodėl bib-
lioteka uždaryta ir evakuota, išgirdo-
me, kad vakare joje žada posėdžiauti
miesto tarybos nariai – štai dėl to ir
tokios apsaugos priemonės...

Žinoma, Minske trečiadienį vie-
šinti Lietuvos prezidentė daug ko
nematys, nes paradinė šios šalies
pusė gali būti labai įspūdinga – tuo
jau teko įsitikinti ankstesnių apsi-
lankymų šioje šalyje metu, kai Gar-
dino mieste vykdavo verslo parodos ir
oficialūs priėmimai. Prezidentei tur-
būt niekas nepapasakos, kad šiemet
rugsėjį, kai Lydos mieste vyko der-
liaus šventė, buvo nutarta skubiai
atstatyti Lydos pilį, o šalia per dvi sa-
vaites buvo iškeldinta apie 20 sodybų
ir kelios dešimtys ekskavatorių iš-
kasė dirbtinį tvenkinį, nes ir kituose
miestuose išlikusios pilys yra prie
upių ar ežerų.

A. Ažubalis Minske kalbėsis apie
palengvintą sienos režimą 50 kilo-
metrų zonoje gyvenantiems abiejų
šalių piliečiams. Tai reiškia, kad Ly-
dos ar Gardino gyventojai galės leng-
viau atvykti į Lietuvos pasienio re-
gionus, o Druskininkų ar Vilniaus
gyventojai – lankytis anapus sienos.
Tai palengvins tarpusavio žmonių
ryšius, leis sutaupyti pinigų, nes da-
bar vizos kainuoja daugiau kaip 100
dolerių, ir baltarusiams Šengeno ša-
lių vizos dar brangesnės nei lietu-
viams – baltarusių. Iš viso ši naujoji
tvarka, kuri buvo parengta jau per-
nai, bet tada Vilniuje viešėjęs A. Lu-
kašenka susitarimo dar nepasirašė,
palies 800,000 Lietuvos ir 600,000
Baltarusijos gyventojų.

Vienai ar dviems dienoms nuvyk-
ti į kaimyninę Baltarusiją, apsišar-
vavus kantrybe pasienyje, kur yra
daugybė formalumų ir reikalavimų,
nuvažiuoti įdomu, kaip įdomu ret-
karčiais grįžti į praeitį, tačiau po to
jau labai aiškiai supranti, kad norisi
palikti tą šalį ir kuo greičiau grįžti
namo, kur gatvėmis nevaikšto būriai
milicininkų, parduotuvėse ant tavęs
nešaukia tik todėl, kad tu užėjai ko
nors nusipirkti, o tualete nepasiūlo
vos trijų–keturių popieriaus skiau-
telių. Gal kada nors pasikeis ir ta
šalis, bet akivaizdu, kad tam dar rei-
kės labai daug laiko...

Prie nacionalinės bibliotekos marširuoja kareiviai.

Gatvėse netrūksta senų sovietinių automobilių.

Minsko centrą tebepuošia Lenino statula.         A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Atkelta iš 1 psl.         Tai
konkretus, Baltarusijos suartėjimą su
Europa ska-tinantis žingsnis”, – sakė
prezidentė.

Lietuvos ir Baltarusijos delega-
cijų susitikimo metu aptartas ir
bendradarbiavimas energetikos bei
transporto srityse. Kalbant apie Lie-
tuvoje ir Baltarusijoje naujai stato-
mas atomines elektrines Lietuvos va-

dovė pabrėžė, kad Lietuvos ir kitų re-
giono valstybių siekis – užtikrinti,
kad visos branduolinės jėgainės re-
gione būtų saugios ir atitiktų tarp-
tautinius gamtosaugos reikalavimus. 

Lietuvos ir Baltarusijos prezi-
dentai taip pat aptarė ukrainietiškos
elektros energijos tranzito per Balta-
rusijos teritoriją galimybę ir naftos
importo į Baltarusiją per Klaipėdos

Vilnius, spalio 20 d. (DELFI.lt) –
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
(URM) atkreipia dėmesį į riziką ir pa-
vojus, su kuriais susiduria Lietuvos
piliečiai, kai pažeisdami Gruzijos įs-
tatymus vyksta į Abchazijos ir Cchin-
valio (Pietų Osetijos) regionus Gru-
zijoje. 

„Pakartotinai raginame laikytis
URM siūlymo nevykti į minėtus Gru-
zijos regionus. Siūlymas yra skelbia-
ma ministerijos ir Lietuvos ambasa-
dos Gruzijoje interneto svetainėse
www.urm.lt ir http://ge.mfa.lt”, – ra-
šoma URM pranešime spaudai.

Pagal galiojančius Gruzijos įsta-
tymus, užsienio piliečiams, pasak
URM, patekti į okupuotas Abchazijos
ir Cchinvalio regiono (buvusios Pietų
Osetijos) teritorijas galima tik Gru-
zijos Vyriausybės nustatyta tvarka ir
tik iš Gruzijos vyriausybės kontro-
liuojamos teritorijos pusės: įvažiuoti į

Abchaziją ir iš jos išvažiuoti galima
tik per Zugdidžio savivaldybę; patek-
ti į Cchinvalio regioną (Pietų Osetiją)
ir iš jo išvykti galima tik per Gorio sa-
vivaldybę. 

Užsieniečiai, atvykę į šias terito-
rijas nesilaikydami Gruzijos Vyriau-
sybės nustatytos tvarkos, rizikuoja
susidurti su sunkumais iš jų išva-
žiuoti. Atvykimas į šias teritorijas tie-
siogiai iš kitų valstybių Gruzijoje yra
traktuojamas kaip nelegalus Gruzijos
sienos perėjimas ir yra atitinkamai
baudžiamas. Valstybės, išleidusios
užsieniečius į šias teritorijas, nebūti-
nai įsileidžia juos atgal pas save, nes
nustoja galioti išduotos vienkartinės
vizos. Vykimo į Gruzijos regionus pa-
žeidžiant šios šalies įstatymus atve-
jais Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija negali užtikrinti buvimo šiose
teritorijose saugumo ir tinkamai at-
stovauti jose Lietuvos piliečiams. 

Vilnius, spalio 20 d. (DELFI.lt) –
Atvykėlių iš Lietuvos Norvegijoje
daugėja kiekvienais metais. Mūsų
krašto emigrantai šioje šalyje kelia ir
ekonomikos, ir nusikalstamumo ro-
diklius. Oficiali statistika rodo, kad
šių metų sausio 1 d. Norvegijoje gy-
veno 4,8 mln. žmonių, imigrantų tarp
jų – apie 10 proc., taigi beveik pusė
milijono. 

Per pastaruosius kelerius metus
kasmet į šią šalį atvyksta beveik tris-
kart daugiau žmonių, nei išvyksta,
todėl bendras gyventojų skaičius kas-
met didėja. Pažymima, kad nuo 2007
m. labiausiai auga imigrantų iš Len-
kijos, Vokietijos, Švedijos ir Lietuvos
skaičius. 

Vyriausybės reguliuojamas kapi-
talizmas Norvegijoje sukūrė tokį
aukštą gyvenimo lygį, kad atvyks-
tančiųjų į šalį negąsdina nei kalbos
nemokėjimas, nei mažiausia mokama
alga. Ji siekia, oficialiais duomenis,
134,74 Norvegijos kronos (NOK) už
valandą (apie 57 litus) specialistams
ir 120,5 NOK (apie 52 litus) – nekva-
lifikuotiems darbininkams. 

Daugiausia trūksta darbo jėgos
statybose, žemės ūkyje, žvejyboje ir
žuvies apdorojimo pramonėje, laivų
remonte ir statyboje, naftos gavyboje
jūroje. 

Lietuvių kalbos vertėja, jau kele-
rius metus talkinanti regiono polici-
jai ir teismams, spėjo, kad pagal pa-
darytų nusikaltimų kiekį jos tautie-
čių visoje Norvegijoje pernai galėjo
būti apie 42,000. Bet tai – tik arčiau
tiesos nei tikslūs duomenys, nes žmo-
nių judėjimas vyksta be atvangos. 

,,Kai po 2003 m. į Norvegiją ėmė
plūsti lietuviai, nusikaltimų padau-
gėjo kelis kartus. Padarytų nusikal-

timų skaičiumi Lietuvos gyventojai
aplenkė lenkus, o policija tik visai ne-
seniai perprato lietuvių vagių darbo
stilių. Dabar kiekvieną savaitgalį
suima jų po kelis. Žmonės čia buvo
įpratę gyventi saugiai, todėl jie nu-
stebinti, bendruomenėse jaučiamas
priešiškumas imigrantams. Tačiau
dirbančiais lietuviais jie patenkinti,
ypač medikais, o jų, pavyzdžiui, vieno
miestelio ligoninėje dirba net šeši, vi-
si gydytojai – iš Santariškių”, – pasa-
kojo jau dešimtmetį Norvegijoje gy-
venanti mergina, vakarais, kai turi
laiko, mokanti lietuvius darbininkus
norvegų kalbos.

Pasak jos, mažiausiai socialinei
pensijai gauti užtenka šalyje pagy-
venti 5 metus ir iš jų 3 turėti nuola-
tinį darbą. Tokia pensija siekia 4,500
NOK (apie 1,960 litų). Todėl nemažai
lietuvių, iš pradžių komandiruoti iš
Lietuvos, stengiasi susirasti darbą
pas norvegus ir įgyti visas socialines
garantijas, tarp jų – šimtaprocentinį
nedarbingumo apmokėjimą nuo pir-
mos darbo dienos.

Norvegijoje viešbučio virtuvėje
dirbanti Jurgita iš Jonavos sakė:
,,Skaičiuojant litais, aš uždirbu apie
7,000.” Suabejojus, ar lietuviškos ir
norvegiškos algos skirtumo ,,nesury-
ja” didesnės išlaidos būstui ir mais-
tui, ji sakė, kad Lietuvoje paplitusi to-
kia nuomonė iš dalies yra klaidinga. 

,,Gyvenimas čia kainuoja ne
brangiau negu Lietuvoje. Kita vertus,
mes juk nevaikštome į turistams
skirtas parduotuves ir restoranus.
Užmiestyje yra pigūs prekybos cent-
rai, vadinamosios socialinės parduo-
tuvės, kur mėsos kilogramas kainuo-
ja 12 litų. Ten ir apsiperkame”, –
aiškino Jurgita. 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) –
Tautinių mažumų teisėmis gali nau-
dotis dešimtadalis Lenkijos lietuvių,
gyvenančių daugiausia Punske, sako
Lenkijos Lietuvių Bendruomenės
(LB) vicepirmininkas Petras Maksi-
mavičius. Anot jo, Lenkijos lietuviai
turi galimybę pasinaudoti tautinių
mažumų teisėmis, bet baiminasi dis-
kriminacijos.

,,Nėra taip, kad visoje valstybėje
būtų galima laisvai savo pavardę už-
rašyti. Žmonių, kurie asmens doku-
mentuose turi lietuviškus vardus ir
pavardes, labai mažai. Yra ir psicho-
loginis Lenkijos lietuvių požiūris. Kai
kas nenori keisti pavardės, nes mano,
kad gali turėti problemų įsidarbinant
ar kur nors kitur. Kai kuriose vieto-
vėse, ypač provincijoje, lenkų visuo-
menė nusiteikusi patriotiškai”, – tei-
gė P. Maksimavičius.

Jo nuomone, lietuviai lietuviais
nevaržomai jaustis gali nedidelėje te-
ritorijoje – Punske, kur sudaro dau-
gumą. Likusieji apie 90 proc. visų
Lenkijos lietuvių savo tautines teises
mato tik popieriuje.

,,Punske, Seinuose, Suvalkuose
ir Varšuvoje padėtis skirtinga. Len-
kijoje priimtas Tautinių mažumų įs-
tatymas, tačiau jo galiojimas užtik-
rintas tiktai vienoje teritorijoje –
Punsko valsčiuje. Kartais Punskas
Lenkijos politikų Lietuvoje pristato-
mas kaip vizitinė kortelė. Tačiau nu-
tylima, kad už Punsko valsčiaus ribų
vietovių pavadinimai lietuvių kalba ir
daugelis kitų dalykų yra neįmano-
mi”, – kalbėjo P. Maksimavičius. 

Pasak jo, Lenkijos tautinių ma-
žumų įstatymo suteikiamomis teisė-
mis negali naudotis tų Lenkijos vals-
čių lietuviai, kur jie sudaro mažiau
kaip 20 proc. visų gyventojų.

,,Negalioja taisyklės dėl dvigubų
vietovardžių pavadinimų, pagalbinės
lietuvių kalbos, gatvių pavadinimų”,
– vardijo P. Maksimavičius. 

Esą su nemažomis problemomis
susiduria ir lietuvių šeimų vaikai – ne
visi gali mokytis gimtąja kalba. ,,Lie-
tuviškos mokyklos veikia tiktai Seinų
ir Punsko savivaldybėse. Pagrindinė
problema, be abejo, yra finansavimas.
Tos savivaldybės, kur daugumą suda-
ro lietuviai, mokyklas finansuoja pa-
kankamai – prideda trūkstamą dalį
prie mokinio krepšelio lėšų. O ten,
kur savivaldybė ne taip nusiteikusi,
tarkim, Seinuose, susidaro prob-
lemų”, – kalbėjo P. Maksimavičius.

,,Daugiausia mūsų yra Suval-
kuose, Seinuose, kitose vietovėse.
Dauguma gyvena už Punsko ribų, ta-
čiau jie savo teisėmis naudotis negali.
Apie 800 lietuvių gali naudotis tomis
teisėmis, apie kurias kalba lenkų po-
litikai. O pusšešto tūkstančio – nega-
li”, – pridūrė pašnekovas.

Pasak jo, keliskart mėginta kal-
bėti su Lenkijos valdžia, prašyti ge-
resnio lietuvių mažumos teisių užtik-
rinimo. Tačiau atsako beveik nebuvo.
Pasak P. Maksimavičiaus, kai tauti-
nių mažumų teisėmis gali naudotis
tik kas dešimtas Lenkijos lietuvis,
Lenkijos politikų pareiškimai apie
lenkų mažumos padėtį Lietuvoje yra
neadekvatūs.

Lietuvos ir Baltarusijos žmon∂ms 
atsiveria naujos galimyb∂s

URM  îspèja dèl kelioniû î
Abchazijos ir P.Osetijos regionus

Vilnius, spalio 20 d. (Tiesa.com) – Lietuvos ambasadai Argentinoje ir
šios Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenėms pakvietus į šį tolimą žemyną su
koncertine programa atvyko Alytaus liaudies dainų ir šokių ansamblis
„Dainava“. Daugelį pasaulio šalių aplankiusio kolektyvo programa skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui ir Žalgirio mūšio 600-osioms
metinėms paminėti. Dvi savaites truksianti viešnagė prasidėjo spalio 14
dieną koncertu Argentinos General San Martin mieste, kurį su Alytumi sieja
glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. Kelionės metu numatyta aplankyti
Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos Lietuvių Bendruomenes. Kartu su an-
sambliu į Lotynų Ameriką atvyko ir Alytaus verslininkų grupė. Lietuvos am-
basada Argentinoje ir vietos lietuviai jiems organizuoja verslo forumus, ku-
riuose tikimasi užmegzti naudingų ryšių. 

Norvegijoje lietuviû daugèja 

Tautiniû mažumû teisèmis gali naudotis
kas dešimtas Lenkijos lietuvis
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cher atsidūrė ligoninėje, kur bus gy-
doma nuo infekcijos. Manoma, kad
buvusi premjerė dar neatsigavo nuo
ligos, dėl kurios negalėjo dalyvauti jai
surengtame 85-ojo gimtadienio minė-
jime. Persirgusi gripu M. Thatcher
patyrė sveikatos sutrikimų, kurie pa-
veikė raumenų darbą, todėl politikei
pasidarė sunku judėti. Šaltinių tei-
gimu, ,,negalavimai pagydomi”.

BEIJING
Kinijos Nankino mieste esančioje

pramonės gamykloje nugriaudėjo
sprogimas, po kurio ji užsidegė. Tiks-
lios informacijos apie nelaimės pa-
darinius kol kas negauta. Tikslina-
mas žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius.
Liudininkai pasakoja, kad iš nelai-
mės vietos kyla tiršti juodi dūmai ir
girdėti sprogimai. 

WASHINGTON, DC
Jungtinėse Valstijose kažkas

šaudė į Pentagono pastatą, tačiau ap-
saugos pareigūnai tai vadina atsitik-
tiniu įvykiu. Niekas nebuvo sužeis-
tas, kai kulkos pataikė į du langus
dideliame JAV Gynybos departamen-
to pastate. Civilinės Pentagono ap-
saugos agentūros direktorius Steven
Calvery sakė, kad pareigūnai pakeis
savo įvertinimą, jeigu nustatys, kad
šis įvykis buvo didesnio plano dalis.
Jis pridūrė, kad jokių įtariamųjų kol
kas neišaiškinta.

* * *
JAV prezidentas Barack Obama

pareiškė, kad Venesuela turi teisę
plėtoti taikią branduolinę programą,
tačiau privalo ,,veikti atsakingai”. B.
Obama taip reagavo į jį pasiekusią
informaciją apie Rusijos planus Ve-
nesueloje pastatyti branduolinę jė-
gainę. Anot JAV prezidento, jis tikisi
pagerinti JAV ir Venesuelos dvišalius
santykius ir patikino, kad Amerika
tikrai nesiekia dar labiau didinti
įtampos.

* * *
JAV generalinis prokuroras Eric

Holder paragino paleisti į laisvę kali-
namą šių metų Nobelio taikos premi-
jos laureatą Liu Xiaobo. 54 metų Ki-
nijos žmogaus teisių aktyvistas per-
nai gruodį buvo nuteistas 11 metų
kalėjimo. Sprendimas jam skirti No-
belio taikos premiją susilaukė nei-
giamos Kinijos reakcijos, kur disiden-
tas laikomas nusikaltėliu, kenkian-
čiu šalies valdžiai.

Pasaulio naujienos

PARYŽIUS
Europos Komisija (EK) atsiėmė

grasinimus imtis teisinių veiksmų
prieš Prancūziją, teigdama, kad Pa-
ryžius ,,teigiamai” atsakė į Komisijos
susirūpinimus dėl romų išsiuntimo iš
šalies. EK tvirtina, kad ,,kurį laiką
nesiims teisinių veiksmų prieš Pran-
cūziją”.  Prancūzija pažadėjo įgyven-
dinti 2004 m. Europos Sąjungos nu-
rodymą dėl laisvo asmenų judėji-
mo. 

* * *
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarcozy nurodė policijai panaikinti
visas degalų bazių užtvaras, kurias
vykdo prieš pensijų pertvarką nusis-
tatę protestuotojai. Vidaus reikalų
ministras pranešė, kad 3 degalų san-
dėliai buvo taikiai atidaryti, nors vy-
riausybė nesutiko atšaukti pertvar-
ką, pagal kurią žmonėms į pensiją
būtų leidžiama išeiti ne nuo 60, o nuo
62 metų. Tačiau policija pranešė, kad
protestuotojai užtvėrė dar kelias
naftos bazes.

LONDONAS
Didžiosios Britanijos ministras

pirmininkas David Cameron patvirti-
no, kad per ateinančius 4 metus išlai-
dos kariuomenei bus sumažintos 8
proc. Jis paneigė pranešimus, kad tai
paprastas ,,taupymas”, pateikdamas
strateginės gynybos ataskaitą, ir
pridūrė, kad karui Afganistane lėšos
nebus mažinamos. D. Cameron teigi-
mu, bus sumažintas karinių pajėgų
skaičius. 

* * *
Saudo Arabijos princas pripažin-

tas kaltu dėl savo tarno nužudymo
viename Londono viešbutyje. 32 me-
tų Bandar Abdulaziz buvo rastas su-
muštas ir pasmaugtas šių metų va-
sario 15 d. viešbutyje ,,Landmark”.
Baudžiamajam teismui Londone
buvo nurodyta, kad Saud Abdulaziz
bin Nasser al Saud įvykdytas už-
puolimas turėjo ,,seksualinių ele-
mentų” bei tai, kad B. Abdulaziz bu-
vo užpultas keletą kartų prieš nu-
žudymą. 34 metų princas prisipažino
kaltu dėl netyčinio nužudymo.

* * *
Buvusi Didžiosios Britanijos mi-

nistrė pirmininkė Margaret That-

EUROPARusija, Prancùzija ir Vokietija
skatins Iranâ bendradarbiauti

AZIJA

JAV

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) –
Europos Komisija (EK) pasiūlė vyk-
dant pertvarkas, kurių tikslas būtų
rasti kito Europos Sąjungos (ES)
biudžeto įplaukų šaltinius, įvesti ben-
drą Europos pridėtinės vertės mokes-
tį (PVM), tačiau specialistai neabejo-
ja, kad įgyvendinti šį sumanymą bus
itin sudėtinga.

Komisija siekia sudaryti ES dau-
giau galimybių pačiai surinkti lėšų į
2014–2020 metų biudžetą ir suma-
žinti pinigų stokojančių vyriausybių
įnašus. ES ekonomikos milžinai – Di-
džioji Britanija, Prancūzija ir Vokie-
tija – neslepia, jog nepritaria bendro
Europos mokesčio sumanymui, ypač
po recesijos ir skolų krizės, kuri pri-
vertė vyriausybes riboti išlaidas ir
didinti mokesčius.

,,Visus raginame be jokių tabu
dalyvauti atvirose diskusijose, visų
pirma dėl principų, kuriais būtų

pagrįstas būsimas ES biudžetas po
2013 metų”, – pareiškė EK pirminin-
kas Jose Manuel Barroso. ,,Dabar, kai
valstybių išlaidoms tenka atlaikyti
didelį spaudimą, mes siūlome būdus,
kaip būtų galima sudaryti tokį Euro-
pos biudžetą, kuris atitiktų iššūkius,
su kuriais visiems mums tenka susi-
durti”, – pareiškė jis.

Maždaug tris ketvirtadalius ES
biudžeto, kuris šiemet sudaro apie
123 mlrd. eurų, sudaro valstybių
narių įnašai, o likusi dalis surenkama
taikant specialųjį mokestį valstybių
narių pajamoms iš PVM ir importo
muitų.

,,Dabartinė ES finansavimo sis-
tema laipsniškai virto painia ir ne-
aiškia įnašų iš valstybių narių biu-
džeto, korekcijų ir permokų grąžini-
mo maišalyne”, – pareiškė Komisija.

Komisija siūlo taikyti naujus bū-
dus lėšoms surinkti – be kita ko,
siūloma perkelti į ES biudžetą dalį
įplaukų iš finansinių sandorių mo-
kesčio, pajamų iš šiltnamio poveikį
sukeliančių dujų išmetimo leidimų
pardavimo aukcione ar iš ES mokes-
čio, susijusio su oro transportu. Briu-
selis taip pat siūlo sukurti atskirą
pridėtinės vertės mokestį, ES energi-
jos mokestį ar ES pelno mokestį.

Pasiūlymams būtinas ES valsty-
bių narių ir Europos Parlamento pri-
tarimas. Prancūzijos ministras Euro-
pai Pierre Lellouche jau pareiškė,
kad ,,blogesnio laiko” Europos mo-
kesčio idėjai iškelti ,,negalima įsivaiz-
duoti”. Jo teigimu, verčiau reikėtų
,,imtis taupymo” Briuselio lygme-
niu.

Europos Komisija siùlo îvesti bendrâ
Europos pridètinès vertès mokestî 

Dovilis, spalio 19 d. (BNS) – Ru-
sija, Prancūzija ir Vokietija ketina
paraginti Iraną bendradarbiauti su
tarptautine bendruomene, per dery-
bas Prancūzijos Dovilio mieste teigė
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev. 

,,Šios derybos rodo, kad mes dau-
gelį dalykų suprantame vienodai. Tai
suteikia mums galimybę derinti savo
veiksmus ir pasiekti aiškių rezul-
tatų”, – teigė D. Medvedev žurnalis-
tams po viršūnių susitikimo su Vo-
kietijos ir Prancūzijos vadovais. 

Rusijos vadovas teigė, kad dery-
bos buvo sutelktos į regioninius klau-
simus, Artimuosius Rytus ir Iraną.

Kalbant apie Iraną, jis pareiškė, kad
šalys ,,sutarė mėginti suderinti anks-
čiau naudotas priemones”.  ,,Viena
vertus, mes turime vadovautis pa-
tvirtintais dokumentais. Kita vertus,
turime spausti Iraną ir skatinti jį
bendradarbiauti visais klausimais”, –
teigė D. Medvedev. 

Vakarai įtaria, kad Iranas vykdo
branduolinę programą, siekdamas
pasigaminti masinio naikinimo gink-
lų, tačiau Teheranas šiuos kalti-
nimus primygtinai neigia, tvirtin-
damas, kad šalies branduolinė pro-
grama skirta itin taikiems tikslams –
elektros energijos gamybai.

Rusijos prezidentas D. Medvedev (k.), Prancūzijos vadovas Nicolas Sarcozy ir
Vokietijos kanclerė Angela Merkel.                                             EPA nuotr.

Pasiūlymams būtinas ES valstybių na-
rių ir Europos Parlamento pritarimas.                               

BFL nuotr.
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TIKROJI CITRINŽOLĖ
(CITRONELLA)

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

Šeimininkės
patarimai

Susipažinkime

Lotyniškas cintrinžolės pavadi-
nimas – Cymbopogon citratus. Tai
Miglinių šeimos (Poaceae) augalo
stiebai ir lapai. Ji tinkama kario pa-
dažams ir patiekalams, tirštiesiems
padažams, marinatams, paukštienos,
mėsos, žuvies patiekalams ir jūros gė-
rybėms. Iš jos ruošiama arbata.

Daug kam yra nepažįstamos kitų
kraštų įvairios prieskoninės daržo-
vės, mažai kam jos yra ir žinomos. O
susipažinti reikia, ir pravartu būtų
įtraukti jas į mūsų valgiaraščius, nes
kiekviena Dievo dovanota gamtos gė-
rybė atstoja viso pasaulio sukurtus
vaistus. Dievas sukūrė žmones, o ša-
lia to ir gamtą, kad žmogus turėtų, iš
ko sveikai gyventi. Pastiprindami
savo imuninę sistemą gamtiniais vi-
taminais, mineralais ir antibiotikais,
padėsime mūsų organizmui pačiam
kovoti ir susidoroti su įvairiomis
ligomis.

Gydomasis poveikis

Tradicinėje indų medicinoje ajur-
vedoje dėl antiseptinių ir baktericidi-
nių savybių citrinžolė vartota ir tebe-
vartojama gydant infekcines ligas ir
karščiavimą.

Poveikis dvasinei būsenai: rami-
na centrinę nervų sistemą. Arbata
vartojama kaip raminamoji priemo-
nė. Eterinio aliejaus gydomasis po-
veikis: stiprina ir gerai veikia. Ska-
tina medžiagų apykaitą. Atjaunina.
Pagerėja kraujo aprūpinimas deguo-
nimi (juo daugiau deguonies patenka
į kraują, juo jis svaresnis). Stiprina
imuninę sistemą. Malšina galvos bei
kitus skausmus, karščiavimą, vidurių
pūtimą. Gaivina, dezinfekuoja, nai-
kina bakterijas ir grybelius, turi
sutraukiantį poveikį. Gerina žindy-
vių laktaciją.

Eterinio aliejaus dvasinis povei-
kis dvasinei būsenai: vartojamas nuo
nervinio išsekimo, depresijos, su stre-
su susijusiems požymiams šalinti,
pavyzdžiui, malšina galvos skausmą.
Stiprina nervus, teikia dvasinės tvir-
tybės.

Citrinžolės aprašymas

Tikrosios citrinžolės kvapas ir
skonis primena citriną, yra maloniai
gaivus, nors su citrinmedžiu ji neturi
nieko bendra. 

Senovėje džiovintos citrinžolės
kartu su kupranugarių vilkstinėmis
iš Azijos atogrąžų kraštų, vadina-
muoju prieskonių keliu, pasiekė
Europą. Olandų kalba kamelheve
(citrinžolė) pažodžiui reiškia ,,kupra-
nugarių pašaras”. Anksčiau citrin-
žoles dėjo į alų ir prieskonių vyną. Šis
augalas nėra per daug įnoringas,
todėl puikiai prigijo mūsų klimato
juostoje, gerai veši, o ir jo kaina paly-
ginti nedidelė.

Todėl mūsų protėviai dėl šio
prieskonio per daug nesikraustė iš
galvos, tad jos menkai teprisidėjo prie

Venecijos miesto suklestėjimo. Tačiau
paragavus citrinžolių ar pasimėgavus
jų kvapu, sunku atsispirti pagundai.
Vertingiausias yra citrinžolių eterinis
aliejus, dažniausiai vartojamas kvapų
terapijoje.

Augalas priskiriamas miglinių
šeimai (Poaceae), kurioje priskaičiuo-
jama iki 55 augalų rūšių. Jų kilmės
šalimi laikoma Pietų ir Pietryčių
Azija, Australija. Čia plyti didžiausios
citrinžolių plantacijos.

Tai nendrę primenantis žolinis
daugiametis augalas smailiais lapais.
Nelepus, gali vešėti sausoje smėlėtoje
dirvoje, jam nereikia ypatingos prie-
žiūros. Išauga iki 2 metrų aukščio.

Eterinis citrinžolės aliejus nau-
dojamas gaminant kvepalus ir kvapų
terapijoje. Vertingiausia veiklioji cit-
rinžolių medžiaga yra citralis, gauna-
mas destiliuojant garais.

Eterinis aliejus vartojamas įvai-
riems sutrikimams gydyti, be to, ma-
loniai kvepia. Tačiau šis kvapas ma-
lonus tik žmogui, o vabzdžiai jo ven-
gia. Naikina jis ir didžiausius mūsų
priešus – bakterijas. Jo kaina paly-
ginti prieinama, tad įsigiję jo neapsi-
gausite – turėsite dvigubą naudą!

Dažniausiai naudojamos užterš-
tai odai gydyti (pažeistos vietos te-
pamos grynu arba skystu aliejumi),
nuo kojų prakaitavimo ir grybelio.
Malšina galvos skausmus ir nervinį
išsekimą.

Citrinžolėmis ir jų aliejumi Indi-
joje nuo seno gydomos įvairios infek-
cijos ir karščiavimas. Atlikus daugybę
laboratorinių bandymų, nustatyta,
kad citrinžolė veiksmingai gydo šiuos
sutrikimus. Be to, neseniai Indijos
mokslininkai pateikė įrodymų, jog šis
augalas raminamai veikia centrinę
nervų sistemą.

Vakarų Indijoje citrinžolė augi-
nama kvepalų poreikiams, yra vertin-
ga vaistinė žaliava. Kaip prieskonis

beveik nevartojama. Užtat Šri Lan-
koje ir Pietryčių Azijoje be citrinžolės
neapsieina nė viena virtuvė. Į tailan-
diškas kario pastas visada dedama
šviežių citrinžolių.

Vartoti tinkami tik jauni švieži
augalai, nes vėliau stiebai greitai me-
dėja. Sumedėjusios augalo dalys ver-
damos, vėliau išgraibomos.

Šviežių ir džiovintų citrinžolių
galima įsigyti rytietiškų maisto pro-
duktų parduotuvėse arba didesnėse
parduotuvėse, kuriose apsiperka Azi-
jos kraštų žmones (pvz., ,,Eurofresh’’
ir pan.) Kurį laiką jas galima laikyti
šaldytuve arba šaldiklyje. Dar pato-
giau yra pirkti tiesiog indiškų pries-
konių mišinius, į kuriuos sudėti
įvairiausi džiovinti prieskonių milte-
liai; tai ,,Tandouri masala” ar kito-
kių rūšių masalas – mišiniai. Jų sudė-
tyje mes rasime įvairiausių egzotiškų
prieskonių; tad išeina pigiau, negu
perkant po vieną atskirai. Užtenka
tokio mišinio pusės arbatinio šaukš-
telio, ir patiekalas pasidarys kvapnes-
nis, geresnio skonio, maistas bus
sveikesnis. Nereikia bijoti aštrumo,
nes tuose mišiniuose aštrumas nesi-
jaučia. Tailandietiškuose ,,Curry”
miltelių sudėtyje taip pat rasime cit-
rinžolės. Na, o geriausia pirkti švie-
žias citrinžoles. Vitaminų parduotu-
vėse rasime ,,Citronella” aliejaus.

Praktiški vartojimo būdai

Citrinžolių aliejaus kvapas malši-
na galvos skausmus, nervingumą ir
streso požymius. Jei skauda galvą,
praskieskite jį kitu aliejumi, patep-
kite smilkinius ir pakaušį.

Ypač tinka kojų vonelėms: maži-
na kojų prakaitavimą, gaivina, kvepi-
na, naikina grybelius. Nagų grybelius
pasigauti labai lengva: nuo prisilytėji-

mo prie kito sporto klubo baseinuose,
saunose, nes vanduo ypač palankus
visokioms bakterijoms,  o išsigydyti
trunka laiko. Veiksmingiausia yra su
sauja druskos sugrūsti 2–3 lašus alie-
jaus ir ištirpinti šiltame vandenyje.
Kojų voneles su citrinžolių aliejumi
gali būti karštos, drungnos arba šal-
tos. Palaikykite kojas vandenyje
10–15 minučių. Tai patariama daryti
kasdien. Ši vandens procedūra tinka
ir sveikoms kojoms. Šalta kojų vonelė
karštą vasaros dieną – tikras malonu-
mas!

Viso kūno vonios su citrinžolių
aliejumi padeda, jei smarkiai pra-
kaituojama, jei nepakankama kraujo
apytaka, užteršta oda arba skauda

raumenis.
Citrinžolių aliejus – tinkamiausia

priemonė prieš uodus ir kitus vabz-
džius. Pasitepus aliejumi uodai visai
nepuls.

Šunims parduodamos apykaklės,
išmirkytos citrinžolių aliejuje, apsau-
go juos nuo uodų.

Receptai

Citrinžolių ir patys galite lengvai
užsiauginti. Įsigykite rytietiškų mais-
to produktų parduotuvėje ryšelį švie-
žių citrinžolių, atsirinkite keletą pra-
dėjusių šaknytis stiebelių. Įmerkite į
stiklinę su vandeniu. Kai po kelių
dienų stiebeliai išleis šaknis, juos ga-
lima persodinti į gėlių puodą ir pri-
reikus skinti.

Citrinžolių arbata

Rytiečiai mano, kad peno reikia
ne tik kūnui, bet ir sielai. Norėdami
patenkinti tiek kūno, tiek sielos po-
reikius, tenykščiai gyventojai prieš
valgį ir po jo, taip pat tarp valgymų
visada geria prieskonių arbatą. Ka-
dangi joje nėra juodosios arbatos,
kuri yra turtinga kofeino, ją galima
gerti ir vėlai vakare nesibijant, kad
gali sutrikti miegas.

Galbūt gerdami prieskonių arba-
tą rytiečiai, skirtingai nei amžinai
skubantys vakariečiai, apskritai leng-
viau susidoroja su kadieninėmis
problemomis. 

Citrinžolių ar imbiero arbatas
skanu gerti tiek karštas, tiek šaltas,
pasaldintas medumi, su šviežiomis
citrinomis ar kitų vaisių sultimis.
Pieno nepilkite, nes gali sutraukti.
Šias raminančias arbatas, kuriose
nėra kofeino, galima gerti ir  vėlai
vakare.

Užplikykite džiovintų ar šviežių
smulkiai supjaustytų citrinžolių (nu-
brauktą valgomąjį šaukštą puodeliui
arbatos), palikite 8–10 minučių pri-
traukti, nukoškite.

Pagrindinis padažas 
iš citrinžolių

Šis receptas paimtas iš garsios
San Francisco kulinarės Annie So-
merville knygos ,,Fields of Greens”.
Pagrindinės sudedamosios dalys –
švieži ekologiški žalumynai ir prie-
skoniai. Autorė rašo: ,,Šis nepapras-
tas padažas bus dar skanesnis, jei ne-
pagailėsite kokosų pieno. Ypač pagar-
dina tirštus padažus”. Pagrindinį pa-
dažą pasigaminti labai paprasta. Nu-
rodytų produktų pakanka 2 porci-
joms padažo.

Reikės: 4 stiebelių šviežių citrin-
žolių (sausus lapelius nuskabykite,
stiebelius stambiai supjaustykite), 1
svogūno galvutės, supjaustytos plo-
nais griežinėliais, 8 plonų griežinėlių
šviežių imbierų,  1/2 šaukštelio koky-
biškos druskos, 1 šaukštelio kalendrų
sėklų,  6 didelių puodelių vandens.

Visus priedus sudėkite į vidutinio
dydžio puodą. Pakaitinkite iki virimo,
paskui sumažinkite temperatūrą ir
virkite ant lėtos ugnies apie 40 minu-
čių. Nukoškite padažą per sietą, iš-
spauskite kuo daugiau nuoviro. Pa-
gardinkite jį kokoso pienu. Tinka prie
įvairių mėsų, žuvies, pastos patie-
kalų. 

Verdant, kepant, troškinant su
kitomis žalumyninėmis daržovėmis
galima įmaišyti ir citrinžolės stiebe-
lių. Nuo jų patiekalai bus kvapnesni,
įgaus citrinų kvapo ir švelnesnio sko-
nio. 

Naudotasi knyga ,,Prieskonių
vaistinė”



Internetiniame aukcione „Tari-
so”, kuris specializuojasi muzikinių
instrumentų pardavimų srityje, par-
duotas Stradivarius smuikas „Moli-
tor”. Už smuiką gauta rekordinė
suma – 3,6 mln. dolerių.

Prieš aukcioną buvo spėta, kad
už „Molitor” pavadintą smuiką bus
paklota nuo 2 iki 3 milijonų dolerių.
Naująja „Molitor” smuiko savininkė
tapo smuikininkė Anne Akiko Meyers.

Smuiką „Molitor” Antonio Stra-
divarius sukūrė 1697 m. savo „auk-
sinio laikotarpio” pradžioje. XIX a.
pradžioje smuikas priklausė garsiajai
paryžietei Juliette Recamier. Vėliau
smuikas atiteko Napoleono armijos
generolui Gabriel-Jean-Joseph Moli-
tor, kurio vardu ir buvo pavadintas
smuikas.

Kai kurie istorikai mano, kad
smuikas kitados asmeniškai prik-

lausė Napoleonui Bonapartui, tačiau
ši versija oficialiai nepatvirtinta.

Brangiausias iki šiol parduotas
muzikos instrumentas buvo Stradi-
varius smuikas „Hammer”, 2006 me-
tų gegužę aukcione parduotas už 3,5
milijono dolerių.

Stradivarius gamino arfas, gita-
ras ir smuikus. Jis mirė 1737-aisiais.
Stradivarius pagamino per 1,100 ins-
trumentų, iš kurių, manoma, išlikę
650.                                         

Elta
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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

Margumynai

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 22

Ilgiausias pasaulyje naminis katinas 
gyvena Nevada

JAV Nevada valstijoje gyvenantis
katinas pripažintas ilgiausiu pasauly-
je. Stewie ilgis nuo nosies galiuko iki
uodegos galo yra 123,2 cm. Penkerių
metų Maine meškėnas (Maine rac-
coon cat) įtrauktas į Guinness reko-
rdų knygą.

Ligšiolinis ilgiausio katino rekor-
das taip pat priklausė Maine meš-
kėnui, jo ilgis siekė 121,9 cm.

Stewie šeimininkai laikraščiui
„Reno Gazette-Journal” pasakojo,
kad kreipėsi į Guinness rekordų kny-
gos žinovus, kai į jų katiną vis labiau
pradėjo krypti praeivių žvilgsniai.

Maine meškėnai žinomi kaip
„draugiškiausi” kačių pasaulio milži-
nai, sakė naujojo rekordininko šei-
mininkė Robin Hendrickson.

Elta

SIÙLO DARBÂ
Immediate Positions available for

CDL/Mover for Skokie based
household goods moving company.

Good pay & benefits available.
Must be at least 21 years of age.

Call Jacob 847-980-0906

Tokiu būdu tamsiausią pamainą
(00.00–04.00) budi 4 žmonės. Rytinė
,,šuniškoji” (04.00–08.00) – irgi sun-
ki, bet tamsusis laikas trumpesnis, o
plaukiant į rytus šioje platumoje,
laiko juosta keičiasi maždaug kas 3
dienas, t. y. kiekvieną dieną aušta 20
minučių anksčiau – vis šiokia tokia
paguoda.

Taigi, tie 10 žmonių buvo su-
skirstyti į tokias vachtas. Naktinę
vachtą sudaro vairininkas Virginijus
Rainys, jūreiviai Algis Patašius, Ro-
manas Borisovas ir Gediminas Jure-
vičius. Taip vadinamą ,,šunišką”
vachtą sudaro vairininkas Rolandas
Žentelis, jūreiviai Darius Liutkus bei
Arūnas Vilkauskas. Kapitonišką
vachtą sudaro kapitonas Tauras Ry-
monis, bocmanas Linas Ivanauskas ir
Paulius Kovas.

2008-12-05
Apie plaukimą gulint 

šturmaninėje

Kartais labai sveika pagulėti
laivo gale, šalia šturmaninės, ir lyg ir
šalies stebėti jachtos gyvenimą. Guli
sau tokioje siauroje žarnoje, lubos
virš galvos vos už 15 cm ir žiūri į laivo
priekį. Klaustrofobija, ačiū Dievui, aš
dar nesergu, todėl stebėjimų vieta ne-
patogumų nesukelia. Esant tokioje
vietoje ir tokioje padėtyje, labai leng-
vai galvojasi apie paliktus darbus ir
šiaip gerų minčių ateina į galvą.

Kadangi jau daug metų esu pats
sau ir direktorius, ir vykdytojas, tai
konfliktų dėl naujų veiklos horizontų
kilti neturėtų. Jūrinis buriavimas, o
ypač vandenyninis, labiau nei kokia
kita sporto šaka, leidžia tai daryti be
nuostolių aplinkiniams. Kai esi tiek
kilometrų ir jūrmylių nuo namų, tai
galvojimas apie juos darosi malonu-
mo forma. 

Indijos vandenynas – ne Baltija ir
net ne Atlantas. Jau savaitę plaukia-
me į priekį, bet kol kas nesutikome
jokių civilizacijos ženklų. Joks laivas
nepasirodė nei horizonte, nei už jo.
Radijas tyli. Atrodo, kad mes tik vieni
čia ir esame. Kartais pagalvoji... o gal
mes taip ir plauksime visą laiką,
nereikės nei į tą Adelaidę, nei namo iš
ten skristi... Tiesiog mes pamažu
virstame tais pačiais paukščiais,
kurie lydi mus. Sako, kad jie net ir
miega ore. Ir žemės irgi niekada ne-
mato, nebent nulekia paukščiukus
perėti... Bet mes čia visi savus jau
,,atperėjome”, taigi, ieškoti žemės
reikalo kaip ir nėra. 

Aš suprantu, kad tai viso labo
fantazijos, ilgesnis buvimas uždaroje
erdvėje daro savo, bet net ir sugrįžus
namo liks toks mažas mažas jausmas,
kad kažką savo mes čia vis dėlto pa-
likome. Su laiku tas jausmas didės ir
kas gali pasakyti, kada... pradės vėl
rutuliuotis mintys apie sugrįži-
mą. 

Sėdint ant denio naktinėje vach-
toje galima pagalvoti, kad esi kur
nors netoli Lenkijos arba Švedijos
krantų ir už valandos ar kitos kurio-
je nors pusėje atsivers šviesos, pradės
mirksėti koks nors švyturys, galų
gale praplauks koks nors keltas ir
duos suprasti, kad tu ne vienas šiose
platybėse. Bet kol kas mes vieni, ir
realybės mums suteikia tik ta infor-
macija, kuri ateina per kompiuterį. 

Romanas Borisovas 
III įgulos narys 
2008-12-05
Pratybos: kaip teisingai 

nerti į gultą

Kaip žinia, jachtoje yra 12 gultų,
po 6 kiekvienam borte ir jie dvi-
aukščiai. Po apatiniu gultu yra san-
dari dėžė drabužiams susidėti. Gultai
pritvirtinti prie borto ant vyrių, o
kita pusė pakabinta ant virvučių,
pritvirtintų prie kajutės lubų. Tai yra
padaryta tam, kad jachtai pasvirus,
galima būtų reguliuoti jų horizon-
talumą ir neiškristum. 

Taigi, pirmą savaitę visi, gulintys
antrame aukšte, įtemptai trenira-
vomės patekti į savo poilsio zoną ir
dalinomės įgyta patirtimi, nes, pati-
kėsite tuo ar ne, bet dėl šio veiksmo
uždirbdavome daugiausia mėlynių.
Kokių būdų mes neišbandėme: ir ko-
jomis į priekį, tada reikia atlikti ba-
lerinos iš gulbių ežero pozą, ir užpa-
kaliu į lovą ritomės – kaip dažniau-
siai visi namie ir darome: atsisėdame
ant lovos, o tada jau atsigulame. De-
ja, atsigulti iš tokios sėdimos padėties
čia mažai galimybės, nes negali susi-
riesti iki 30 cm ir tarp virvučių pra-
sisprausti. Bet galima atsigulti gana
neskausmingai, neriant galva į prie-
kį, paskui save įtraukiant ir kojas. 

2008-12-06
Dušui – 5 litrai vandens 

per savaitę

Vakar buvo penktadienis, ir jums
tai savaime suprantama, tačiau išbu-
vus jūroje ilgiau kaip savaitę, dienos
pradeda painiotis. Todėl skaičiuoji
kelis kartus, kad neapsiriktumei, o
supratęs, kad pataikei, apsidžiaugi,
nes penktadienis – pirties diena ir
visus (apatinius) druskingus drabu-
žius bus galima pasikeisti švariais. 

Dėl druskos poveikio rūbų džiū-
vimui: užtenka vieną kartą įmerkti
rankovę į sūrymą, ir visą laiką prie
kūno jausi drėgmę nesvarbu, kiek
džiovintumei. Tačiau sulaukti penk-
tadienio yra pusė laimės, kita pusė
priklauso nuo Neptūno, ar leis jis tau
išsiturkšti kaip žvirbliui saujoje van-
dens (5 ltr. šalto vandens pilnam
nusidušavimui vienam žmogui). Dėl
vandens naudojimo laive: jis griežtai
normuotas, nes vandens gėlinimas
naudoja laivo energetinius išteklius.
T. y. ar penktadienį bus audra ir tu
dušuosies sėdomis arba klupomis, o
gal pasiseks, ir jūra bus rami ir nors
trumpam galėsi pasimėgauti civi-
lizacijos privalumais. Geras tas Nep-
tūnas šįkart buvo ir kelias ramias
valandas padovanojo. 

Kasdienė higiena: kiekvienas ati-
dirbęs savo, kas svirduliuoja duše su
dantų šepetėliu, o kas, pasiėmęs puo-
delį vandens, tai daro jachtos ach-
teryje (gale). 

Drabužius skalbiame taip: išmir-
kome skalbimo skystyje ir, pririšę vir-
ve, išmetame už borto. Po 6 valandų
druskingos centrifugos galvojame,
kad jie jau švarūs, perskalaujame gė-
lu vandeniu ir padžiauname ant re-
lingo (troso).

Pastraipa, kurią silpnesnių ner-
vų ar labai estetiški skaitytojai gali ir
praleisti. Kaip mes vaikštome pas
nykštukus.                 Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Algirdas Skudzinskas („Drau-

gas” 2010 m. spalio 5 d.) rašo, kad jį
prajuokino  „Drauge” rasti jam negir-
dėti žodžiai. Panašiai nutiko ir man.
Skaitydamas „Ambersail” dienoraštį
pastebėjau nemažai man nematytų
žodžių. Arčiau patyrinėjau devynis
man nežinomus žodžius, rastus
„Draugo” 2010 m. spalio 1 d. laidoje.
Ieškodamas tų žodžių prasmės ėjau
tiesiai prie didžiojo „Lietuvių kalbos
žodyno” (22 tomai!). Štai tie nelem-
tieji žodžiai: „genakeris”, „brasas”,
„foras”, „achteris”, „latė”, „bakas”,
„bakstaga” ir „stakselis”. Tik vieną

jų radau žodyne – žodį „bakas”. Tai
didelis indas skysčiams laikyti. Iš tik-
rųjų tą „bako” reikšmę žinojau. Ta-
čiau dienoraštyje teigiama, kad  rašy-
tojas dėl savo sudėjimo buvo siunčia-
mas į laivo pirmąjį baką. Tačiau nuo-
taiką pakėlė autoriaus teigimas, kad
kitu laiku, „ant denio jis buvo atsa-
kingas už brasus plaukiant baksta-
gu…” Tai šaunuolis, ar ne?  Kažkodėl
įtariu, kad tie terminai gali turėti vo-
kišką kilmę. Jis gal ir buvo iš Klai-
pėdos Lietuvos durų į platųjį pasaulį.
Vokiečių kalbos priemaišos anglų kal-
bos beužkariaujamoje lietuvių kalbo-
je gali būti tikra atgaiva.

Liko 31 prašymas be Lietuvių Fondo paramos

Stradivarius smuikas aukcione 
parduotas už rekordinę sumą

Angela Katelytė Lawler, gyvenanti Chicago, IL, grąžindama
„Draugo” pokylio loterijos bilietėlio šakneles paaukojo 60 dol. auką. Labai
ačiū.
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Lietuvių organizacijos 
gali iš kitų daug ko pasimokyti

Org. „Vaiko vartai į mokslą“ atstovės pakviestos kalbėti Rotary klubo susirinkime
RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Lietuvių organizacijos gali iš kitų
organizacijų daug ko išmokti. Ga vus
pakvietimą Rotary klubo su si rin kime
spalio 12 d. pristatyti organi za  ciją
„Vaiko vartai į mokslą” bei jos veik lą
Naperville, IL, buvo svarbu bent šiek
tiek sužinoti apie Rotary klubą, pa-
kvietusį lietuvių labdaros or gani-
zacijos atstoves. Nors daug kas tur-
būt žino pavadinimą „Rotary Club”,
tačiau bendraujant su bet ko kios
organizacijos nariais, norisi iš anksto
geriau susipažinti, o vėliau – ir pa pil -
dyti žinias. Šiais laikais apie or -
ganizacijas bei jų veiklos istoriją ga -
lima sužinoti aplankius jų tinkla la -
pius (jeigu jie sukurti). Šiuo atveju
pa iešką šiek tiek apsunkino tai, kad
Ro tary yra tarptautinė organizacija,
to dėl sudėtinga ir jos organizacinė
struk tūra. Atrodo, kad kiekvienas
Ro tary klubas turi savo tinklalapį ir
vyk do savo išskirtinę veiklą, nors vi -
sus klubus sieja bendri visuomeni niai
bei humanitariniai tikslai.

Rotary International yra pirmoji
pasaulyje tarnystės (service) organi-
zacija. Ji buvo įsteigta Čikagoje 1905
m. Organizacijos  steigėjas – ad vo ka -
tas Paul Harris ir jo draugai bei kole-
gos. Rotary International istorijoje
ra šoma, kad Paul Harris siekė įs teig -
ti klubą, kuris tęstų jo jaunystėje pa -
tir tą mažos vietovės bendrystės ir
ben dravimo dvasią. Pavadinimas,
,,Ro tary” yra kilęs nuo žodžio „ro ta -
te”, nes ankstyvaisiais organizacijos
me tais nariai rinkdavosi vieni kitų
na muose rotaciniu būdu. Rotary
Inter national priklauso maždaug
33,000 klubų 200 kraštuose, o šiems –
1.2 mln. narių.  Rotary In ter na tio nal
centrinė įstaiga yra Evanston, IL, ar -
chyvų centras –  Lincolnwood, IL.
Vei kia fondas, kuris remia įvairius
pro jektus po visą pasaulį, pvz., už kre -
čiamų ligų skiepijimo, skaitymo ir kt.
Organizacija yra dirbusi su pa sau -
linėmis organizacijomis, pvz., World
Health Organization, su kraš tų val-
džiomis ir įvairiomis priva čio mis
organizacijomis. Naperville, IL vei kia
ne vienas, bet keli Rotary klu bai.
Klubas, kuriame lankėsi „Vaiko var-
tai į mokslą” valdybos narės, yra
įsikūręs pietinėje Naperville dalyje.
Tai vienas iš naujesnių klubų. Kaip
teko sužinoti, Naperville klubų su si -
rin kimuose lankosi apie du tuzinai

narių, kurie renkasi kas savaitę 7 val.
ryto golfo klubo namelyje. Viena
narė, lietuvė, savo klubo kolegoms
pa siūlė į vieną susirinkimą pakviesti
lie tuvių organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” nares. Apie šią organizaciją
ji sužinojo mirus giminaitei. Jai pri si -
minti draugai bei artimieji kvietė au -
ko ti ,,Vaiko vartams į mokslą”. Vė liau
sužinojome, kad yra ir daugiau Ro -
tary klubų JAV, Čikagos apy lin kė se,
kuriems priklauso Amerikos lie tu -
viai. „Drauge” ir kitur kartais gali ma
perskaityti apie vieno ar kito JAV Ro -
tary klubo paramą, kuri kaip nors su -
sijusi su Lietuva. Pvz., vienas Ro ta ry
klubas California valstijoje net ke -
lerius metus iš eilės finansiškai rė mė
agronomijos kursų ir seminarų pro -
jektą Lietuvoje.

Lietuvoje seniausias Rotary klu -
bas yra Kaune. Jis buvo įsteigtas
1934 m., o tarptautinę pripažinimo
char tiją gavo 1935 m. Ilgamečiu klu -
bo sekretoriumi buvo  prof. Vytauto
Land sbergio tėvas, architektas Vy -
tau tas Žemkalnis-Landsbergis. Kau -
no Rotary klubas vėl atsikūrė po ne -
prik lausomybės atgavimo, nes išliko
do kumentai, archyvai ir bent vienas
ak tyvus gyvas liudininkas. 1992 m.
Vy tautui Žemkalniui-Landsbergiui
bu vo 99 m. ir jis buvo seniausias Ro-
tary klubo narys pasaulyje (mirė

Rita Vencloviene Rotary klubo nariams siūlo lietuviškų saldainių.
Ramunės Kubiliūtės nuotraukos 

1993 m.). Lietuvoje Vilniaus In ter-
national Rotary Club yra vie nin te lis
Lietuvos Rotary klubas, ku ria me
anglų kalba yra pagrindinė kal ba. Pa -
prastai klubuose kalbama vie tine to
krašto kalba. Iš viso Lie tu vo je vei kia
beveik trys tuzinai Rotary klu bų.
Permetus akį, pastebėta, kad klu bai
remia projektus, panašiai kaip JAV ir
kitur. Jie remia jaunimą, pvz., po mo -
kyk linius dienos centrus ar globos
na mus. Į savo susirinkimus jie pa si -
kvie čia kalbėtojus pasidalyti savo ži -
nio mis, kartais net svečius iš kitų
kraš  tų, ypač Skandinavijos. 

Rotary International vizija yra
bū ti visuotinai pripažintai už atsida -
vi  mo tarnystei kitiems (angl. Service
Above Self) idėją bei ,,supratingumo,
ge ros valios ir taikos skatinimą”. Tai
iš  ryškina klubo narių humanita ri -
nius ir labdaros tikslus, kurie vienija
klu bus visame pasaulyje. Klubai tel -
kia lėšas kilniems tikslams: jie renka
žie  minius drabužius bei mokyklines
kup   rines savo vietovių nepasiturin-
tiems. Klubai remia jaunimą sti pen -
di  jomis ir puoselėja tarptautinį ben -
dra vimą bei mokslą. Viena Na per vil le
Rotary klubo narė didžiavosi, kad jos
gimnazistas sūnus, trejus metus stu -
dijavęs kinų kalbą, šiais mokslo me -
tais, Rotary International sti pen di jos
dėka, metus gyvena Taipei, Tai wan,
ir ten lanko vietinę gimnaziją, gy vena
vietinėje šeimoje. 

Rotary klubo filosofija – „kiek -
vie nas iš mūsų yra savo srities ly de -
ris”. Naperville klube bent trumpai
teko girdėti, kaip klubo nariai, at sa -
kin gi už įvairius projektus, teikė savo
ataskaitas. O narė Aušra Tallat-Kel p -
ša Di Raimondo Naperville Rotary
klu bo kas savaitiniam susirinkimui
pa  siūlė jį supažindinti su lietuviška
lab  daros organizacija. Jos dėka orga -
ni zacijos valdybos narės Rita Venc-
lovienė ir Ramunė Kubiliūtė tu rė jo
progos trumpai pabendrauti su klu bo
nariais. Buvo rodomos skai drės iš
organizacijos veiklos abipus At lanto,
remiamų dienos centrų lan ky tojų,
savanorių. Buvo papasakota apie
organizacijos sukurtas penkias cha -
rakterio ugdymo programas, apie kas
antri metai Kaune rengiamus se mi -

narus, apie organizacijos rėmėjus ir
geradarius. Viskas, kas paprastai kal -
bama lietuvių kalba, buvo išaiš kin ta
anglų kalba. 

Nė vienas to Ro ta ry klubo narys,
iš skyrus Aušrą, nėra bu vęs Lie tu vo je,
gal tik viena kita na rė buvo lietuvių
kilmės. Tačiau ne iš ven giamai bu vo
galima matyti tiek kon trastų, tiek pa -
ralelių tarp Rotary klu bų ir orga ni -
zacijos „Vaiko vartai į mok slą”. Kon -
trastai, pirmiausia, mas to – Rotary
International turi dau giau nei mili-
joną narių, o „Vaiko vartai į mok slą”
– truputį daugiau nei šimtą. Orga-
nizacija remia rizikos gru pės vaikus
ir jaunuolius viename kraš te, Lie -
tuvoje, o ne visame pa sau ly je, kaip tai
daro tarptautinėje plotmėje vei kianti
Rotary International. Ta čiau buvo
galima pastebėti ir pa na šu mų, ben-
drų tikslų. Abi organiza ci jos stengiasi
tarnauti kitiems. Abi pa brėžia išsi-
mokslinimo svarbą ir abi re mia jau-
nimą. Rengiant projektus bei veiklą,
abi organizacijos stengiasi pa sinau-
doti narių gabumais, gerais no rais ir
idėjomis.  

,,Ko reikėtų, kad būtų galima pa -
keis ti pasaulį?” – taip rašoma Rotary
In ternational pagrindiniame tinkla -
la  pio puslapyje. Rotary International
dir ba vietinėje, regioninėje ir tarp -
tau tinėje plotmėse. Lietuvos Rotary
klubo tinklalapyje, lietuviškai rašo-
ma: „Mes tvirtai laikomės aukštų eti -
kos standartų savo profesinėje veik lo -
je ir asmeniniame gyvenime. Mes
esame sąžiningi ir gerbiantys kitus
ben dravime bei sąžiningai naudoja -
me mums patikėtus resursus.” Tai
pa girtinos veiklos gairės.

Iš Rotary pavyzdžio ir ilgametės
veik los kai ko galėtų pasimokyti ir
lie tuvių organizacijos. O spalio 12 d.
vie no Rotary klubo nariai galbūt šį tą
su žinojo ir išmoko apie vieną Ame ri -
kos lietuvių įsteigtą labdaros organi -
za ciją, kurios narių veikla daug kuo
pa naši į jų Rotary klubo veiklą – ji
dir ba vietinėje plotmėje ir kitų labui. 

Rotary International: 
http://www.ro tary.org/
Rotary International Lietuva: 
http://www.rotary.lt/
Vaiko vartai į mokslą: 
http://www.childgate.org

Aušra Tallat-Kelpša Di Raimondo (kairėje) ir Rita Venclovienė prie Rotary klubo plakato.  
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Pavojingiausios pasaulio
valstybės 

LINA BALSYTÈ

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos (URM) tinklalapyje nurodyta
90 šalių, į kurias vykstant rekomen-
duojama „atkreipti dėmesį į kelionės
saugumą”. Tarp šių šalių – ne tik Af-
ganistanas, Irakas, Pakistanas, Ko-
lumbija ir Somalis, bet ir Turkija, Tu-
nisas, Egiptas, Rusija, Meksika, Iz-
raelis.

Tiesa, šalių, į kurias URM siūlo
nevykti, „susilaikyti nuo nebūtinų
kelionių į šalį” ar susilaikyti nuo
vykimo „į tam tikras šalies sritis” –
per 50. Daugiausiai iš jų – Afrikos
valstybės (per 30), taip pat Azijos
(per 20), Pietų Amerikos (2), Europos
(Gruzija). Tarp nurodomų šios reko-
mendacijos priežasčių – teroristinių
išpuolių pavojus, turistų pagrobimai,
pilietinis karas, žemos medicinos ir
sanitarinės sąlygos, neseniai įvyku-
sios gamtos stichijos ir kt.

Bemaž didžiausią dėmesį URM
atkreipia į Dramblio Kaulo Krantą,
kurį apibūdina kaip „maksimaliai
pavojingą šalį”, kur pavojinga visose
šalies teritorijose.

Vykstant į keletą kitų šalių, tarp
kurių – Egiptą, Botsvaną, Albaniją,
Bangladešą ir kt., keliautojams reko-
menduojama „imtis tam tikrų atsar-
gos priemonių”. Pavyzdžiui, nevykti į
atokius dykumos regionus, vengti
priemiesčių, pasivaikščiojimų naktį
po miestą ir pan.

Tačiau URM atstovai taip pat pa-
žymi, kad ministerijos pateikti pa-
tarimai yra rekomendacinio pobū-
džio. „Šalių, į kurias nerekomenduo-
jama vykti, sąrašas sudaromas pagal
patvirtintą tvarką, įvertinus įvairias
aplinkybes. Tačiau tai tik rekomen-
dacinio pobūdžio patarimai. Sprendi-
mą dėl kelionės priima pats žmogus”. 

Pavojingiausių šalių Top 10

Įtakingas amerikiečių žurnalas
„Forbes” šių metų pradžioje paskelbė
pavojingiausių pasaulio šalių sąrašą.
Sąrašas sudarytas įvertinus šalies
nusikaltimo mastą, policijos korupci-
jos lygį, pilietinius neramumus, tero-
ristinių išpuolių tikimybę, pagrobimo
riziką ir geopolitinį stabilumą.

10. Nigerija

Tai nafta turtinga Afrikos šalis,
turinti daugiausiai gyventojų Juoda-
jame žemyne. Vis dėlto Nigeriją dras-
ko religinių fundamentalistų sukili-

mas, kuriuo siekiama, kad šalyje bū-
tų įvesta islamo teisė, šariatas. Savo
tikslo sukilėliai siekia grobdami žmo-
nes ir griaudami naftos pramonės
infrastruktūrą.

9. Rusijos Kaukazo regionas

Smurtas Rusijos Šiaurės Kauka-
zo regione, ypač Čečėnijoje, Šiaurės
Osetijoje ir Dagestane, viršūnę pa-
siekė 2009 metų liepą. Anot Wa-
shington D.C. įsikūrusio Strateginių
ir tarptautinių studijų centro, tai
buvo pats kruviniausias mėnuo per
kelis pastaruosius metus. Praėjusiais
metais šiame regione per įvairius
smurtinius išpuolius žuvo 445 žmo-
nės, palyginti su 217, žuvusiais čia
2008 metais. Pastarieji išpuoliai isla-
mo ekstremistų įvykdyti Šiaurės
Kaukaze, buvo nukreipti į vietos poli-
cijos pajėgas ir valdžios lyderius.

8. Gvinėja

Šios, šiaurės vakarų Afrikoje
esančios, šalies ateitis tapo neaiški po
to, kai karinė chunta, kuriai vadova-
vo kapitonas Moussa Dadis Camarra,
neparodė jokių ženklų apie ketinimus
sugrąžinti šalies valdžią į civilių ran-
kas.

7. Kongo Demokratinė 
Respublika

Žmogaus teisių pažeidimai ir
smurtas prieš civilius gyventojus šio-
je buvusioje Prancūzijos kolonijoje
vis didėja. Kariuomenė agresyviai
bando sutriuškinti sukilėlius, o tai
dar labiau padidino nesaugumą ry-
tinėje šalies dalyje. 2009 metais Rau-
donojo Kryžiaus atlikta analizė at-
skleidė, kad besitęsiantis ginkluotas
konfliktas jau paveikė tris ketvirta-
dalius šalies gyventojų.

6. Jemenas

Arabijos pusiasalyje esanti ir su
Saudo Arabija besiribojanti valstybė
susiduria su ne vienu sudėtingu
iššūkiu saugumui: Jemene vis stiprė-
ja konfliktas tarp šalies šiaurės ir pie-
tų, čia taip pat aktyviai veikia tero-
ristinis tinklas „al-Qaeda”. Prieš kurį
laiką Vakarų valstybių parodytas su-
sidomėjimas Jemenu gali į šią šalį
pritraukti daugiau pinigų, tačiau tai
taip pat gali paskatinti islamo radi-
kalus dar stipriau kovoti su Vaka-
rais.

Mylimai žmonai ir mamai

A † A  
OLIMPIJAI BAUKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą JAV Lietuvių
Bendruomenės Cicero apylinkės pirmininką MINDAU-
GĄ BAUKŲ, dukterį ALVIDĄ, sūnų GINTARĄ ir visus
ve lio nės artimuosius bei draugus.   

Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulatas Čikagoje

5. Sudanas

Etninis smurtas pietinėje Suda-
no dalyje sparčiai plinta. Plėšikų iš-
puolių aukomis tampa užsienio
humanitarinės pagalbos darbuotojai.
Prognozuojama, kad politinė įtampa
2010–2011 metais dar labiau padi-
dės.

4. Pakistanas

Pakistano gyventojai prarado pa-
sitikėjimą savo silpna civiline valdžia,
kovojančia su Talibano sukilėliais.
Tuo tarpu pastarųjų teroristiniai iš-
puoliai stipriai tebedrebina šalį. Pa-
sak rizikos konsultantės bendrovės
„iJet”, sektų ir etninis smurtas šalies
sostinėje rodo, kad Pakistano proble-
mos yra daug gilesnės, nei iššūkiai,
kuriuos kelia talibai.

3. Somalis

Viso pasaulio dėmesį Somalis
atkreipė dėl išskirtinai įžūlių savo
piratų. Tačiau problemų ši šalis turi
ne tik atviruose vandenyse. Ne maži-
au sudėtinga situacija ir valstybės
viduje – politinė padėtis čia itin cha-
otiška jau daugybę metų. Preziden-
to Adullahi Yusuf Ahmed valdžiai
pavyko išsikovoti šalies sostinės
Mogadišu ir aplink ją esančių teri-
torijų kontrolę, tuo tarpu sukilėliai
savo kontrolę išplėtė pietinėje So-
malio dalyje. Nepaisant tarptautinės,
prieš piratavimą nukreiptos misijos
Adeno įlankoje, piratams praėjusiais
metais pavyko įvykdyti dešimtis sėk-
mingų laivų užgrobimų. Keli užsienio
laivai buvo pagrobti itin toli nuo
Somalio – netoli Seišelių salų, Indijos
vandenyne.

2. Irakas

Nors 2009 metais smurto mastai
Irake sumažėjo, kovotojai šioje šalyje
savo dėmesį nukreipė į išpuolius
prieš infrastruktūrą: taip siekiama
suduoti oficialiajai Irako valdžiai į
paširdžius. Praėjusiais metais šioje
šalyje buvo nužudyta apie 4,500 civi-
lių.

1. Afganistanas

Nors Jungtinių Valstijų prezi-
dentas Barack Obama į Afganistaną
išsiuntė dar kelis tūkstančius karių,
Talibano sukilėlių pozicija, veiklos
mastai ir pasitikėjimas savimi čia
kasdien stiprėja. Daugelis eilinių af-
ganistaniečių yra nepatenkinti val-
džios nesugebėjimu pagerinti jų so-
cioekonomines gyvenimo sąlygas.
Norėdami išgyventi, ne vienas iš jų
stojo į talibų pusę ir griebėsi ginklo,
nes tai jiems neretai yra bemaž vie-
nintelė galimybė užsidirbti pinigų.
Afganistano-Pakistano pasienis vis
dar yra pati pavojingiausia vieta, ta-
čiau smurtas plinta ir į šalies gilumą.
Sukilėlių smurto aukomis vis daž-
niau Afganistane tampa ne tik už-
sienio valstybių saugumo pajėgos, bet
ir civiliai gyventojai.

Ir pabaigai maloni žinia, kad
viskas neatrodytų taip nyku. Žur-
nalas „Forbes” taip pat paskelbė ir
draugiškiausių pasaulio valstybių de-
šimtuką, tarp kurių: Bahreinas, Ka-
nada, Australija, Tailandas, Malaizi-
ja, Pietų Afrika, Honkongas, Singa-
pūras, Ispanija, Jungtinės Valstijos
(valstybės išvardintos nuo draugiš-
kiausios iki mažiau draugiškos).

Alfa.ltNigerija.

Sudanas.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE ,,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 savo atvykimu
paremti ,,Draugą” 

Pokylyje žada dalyvauti garbingi
svečiai iš Washington, DC. 

Bus gardi vakarienė, 
muzikinę programą atliks 

akordeonistas Martynas Levickis, 
vyks šokiai. 

Bilietus užsisakyti galima
,,Draugo” admi nistracijoje

tel. 773-585-9500

Auka – 60 dol.

Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
maloniai kviečia 

lapkričio 6 d. 6 val. v. 
visus į Jaunimo centrą 

pasijuokti ir pabūti kartu.
Dar kartą scenoje –

,,Dobilėlis penkialapis”

Bilieto kaina – 15 dol. 
Lauksime visų.

Nuotraukoje – scena iš spektaklio.
Jono Kuprio nuotr.  

�Prelato Jono Kuzinsko pager-
bi 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).

��Pensininkų klubo metinis su -
sirinkimas vyks spalio 28 d., ketvirta-
dienį, 1 val. p. p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st. St., Chicago, IL. Visi nariai kvie -
čiami dalyvauti. Po susirinkimo vaišės
ir pabendravimas. Tel. pasiteiravimui
773-471-2239.

��Spalio 29 d. 7:30 val. v. kviečia-
me į ,,Flatlander’s” alaus barą, 200
Village Green Lincolnshire, IL 60069,
kur vyks Halloween vakaras. Jūsų
laukia smagi muzika, putojantis alus,
apdovanojimai už gražiausią kostiu-
mą ir šokiai. Dau giau informacijos –
tel. 224-805-9792.

��Felikso Vaitkaus 75-ųjų skrydžio
metinių minėjimas vyks spalio 29 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. Pasaulio lie -
tuvių centro didžiosios salės vakari -
nėje dalyje, Lemont. Po minėjimo bus
rodomas Jono Čepo ir Stasio Dargio
dokumentinis filmas „Vienas per At -
lantą”. Ruošia ALIAS.

��Spalio 30 d., šeštadienį, nuo 11
val. r. iki 3 val. p. p. Ateitininkų na -
muose ALT’as kartu su latvių bei
estų organizacijomis rengia konfe-
renciją apie dabartinę Baltijos šalių
politinę padėtį. Dalyvaus Jungtinio
Amerikos pabaltiečių komiteto pir-
mininkas Hen ry Gaidis, komiteto
reikalų vedėjas Karl Altau (abu iš
Washington, DC), taip pat – Vidurio
Vakarų pabaltiečių koalicijos pir -
mininkas Artis Inka ir kitų pabal tie -
čių organizacijų atstovai. 

�Spalio 31 d. 11:30 val. r. pamal -
dų Tėviš kės evangelikų liuteronų
parapijoje (5129 S. Wolf Rd.  Western
Springs, IL 60558; tel. 708-567-9044)
metu vyks vyskupo emerito Hanso
Dumpio 50-ies metų kunigystės pa-
mi nėjimas. Po pamaldų – vaišės ir pa -
ben dra vimas. Visi maloniai kviečia-
mi. 

��Maloniai kviečiame į iškilmin-
gą Lietuvių Fondo rudens pokylį
,,Menas ir muzika”, kuris įvyks šešta-
dienį, lapk ričio 6 d. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 th Street Lemont,
IL. Programoje: 5:30 val. p. p.  – kok-
teiliai (Fondo salėje); 6:30 val. v. –
Lietuvių Operos ir kapelos ,,Biru
Bar” (Indianapolis) koncertas (Fondo
salėje); 7:30 val. v. – va karienė, LF

stipendijų įteikimas, meno parodos
uždarymas ir šokiai (PLC po kylių sa-
lėje). Vietas iki lapkričio 1 d. galite
užsisakyti LF raštinėje tel. 630-257-
1616 arba el. paštu admin@lithfund.
org.

��Ateitininkijos 100-metis Čika -
go  je bus švenčiamas 2010 m. lap-
kričio 25–28 dienomis. Programoje –
iškilmingos šv. Mišios Šventojo Vardo
katedroje, kultūrinė, akademinė pro-
grama ir po kylis ,,Chicago Marriott
Downtown Mag nificent Mile” vieš-
butyje, 540 N. Mi chigan Ave., Chica-
go, IL 60611. Kviečiame visus užsire-
gistruoti iki lapkričio 14 d. Daugiau
informacijos rasite specialiai tam
renginiui sukurtame tin k lalapyje
http://100metis.ateitis.org.

��Spalio 24 d., sekmadienį, LR
ambasada Kanadoje ir LR Garbės
kon sulatas Toronto kviečia į susiti -
kimą su ,,Investuok Lietuvoje” gene -
raliniu direktoriumi Mantu Nociumi,
kuris vyks Lietuvių namuose, To -
ronto. 4 val. p. p. kokteiliai ,,Loky je”,
5 val. p. p. – susitikimas, skaidrių
rodymas ir diskusijos. Renginys vyks
anglų ir lietuvių kalbomis.  

��Philadelphia lietuviai š. m. lap-
kričio 14 d., sekmadienį, 2 val.  p. p.
Lietuvių namuose (2715 E. Allegheny
Ave., Philadelphia, PA 19134) taip
pat rengia Žalgirio mūšio sukakties
paminėjimą. Vilniaus universiteto
Senovės ir Viduramžių istorijos kate-
dros prof. Rimvydas Petrauskas pa-
kvies pokalbiui ,,Žalgiris: didysis mū-
šis ir ilga atmintis”. Meninę progra-
mą atliks ,,Dainavos” ansamblio vyrų
vienetas, vadovaujamas Dariaus Po-
likaičio, iš Čikagos. 

��Spalio  16 d. leidinyje straips -
nio ,,Savanorių įspūdžiai  dirbant su
‘Vaiko vartai į mokslą’ organizacijos
remiamais dienos centrų vaikais
Lietuvoje” nuotraukos yra iš asme ni -
nių Analise Stein ir Daivos Jara šiū -
naitės albumų, o ne Dainos Čyvienės,
kaip nurodyta po nuotraukomis.
Atsiprašome.

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...

Į Čikagą atvyksta kun. Gediminas Numgaudis, OFM. Susitikimai ir
rekolekcijos vyks:

Lapkričio 8–9 dienomis – 7 val. v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje (Marquette Park), 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629. Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600.

Lapkričio 10–11 dienomis – 10:30 val. r. ir 7 val. v. Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje,  14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439. Tel. pasiteira-
vimui 630-257-5613.

Lapkričio 12–14 dienomis  – Rekolekcijos ,,Atsinaujinimas Šventojoje
Dvasioje” seselių kazimieriečių vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago,
IL 60629. Lapkričio 12 d. (7:30 val. v. – 9 val. v., kaina be nakvynės – 10 dol.),
lapkričio 13 d. (9 val. r. – 5 val. p. p., kaina be nakvynės – 30 dol.), lapkričio 14
d. (9 val. r. – 12 val. p. p., kaina be nakvynės – 15 dol.) Kaina su nakvyne ir
maistu – 125 dol.

Ruošia Palaimintojo J. Matulaičio misija ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapija. Tel. pasiteiravimui 630 257-5613 (Daina) ir 773 776-4600 (Audra). 

,,Draugo” knygynèlyje

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

,,Lithuanian Heritage”

Jonas ir Aušra Paroniai, gyvenantys
Darien, IL, tapo ,,Draugo” garbės prenume-
ratoriais. Šiuos skaitytojus ,,Draugas” lankys
dar vienerius metus.  

Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir
sveikiname tapus garbės prenumeratoriais. 

Rugsėjo–spalio mėnesių ,,Lit-
huanian Heritage” leidinys – kaip
visada akį traukia savo spalvomis ir
išsamiais, įdomias temas gvildenan-
čiais straipsniais. Ramunė Zdanavi-
čiūtė net septyniuose puslapiuose
pristato prieškario Lietuvos fenome-
no – Pupų Dėdės Petro Biržio portre-
tą. Laurynas R. Misevičius rašo apie
,,antrąją” Lietuvos religiją – krepšinį
ir kitais metais (2011) Lietuvoje su-
rengsimą Europos krepšinio čempio-
natą. Val Ramonis iš arčiau pristato
patį pietryčiausią Lietuvos žemėlapio
kampą, iškyšuliuką, priklausantį Šal-
čininkų rajonui. Autorius trumpai
papasakoja, kaip šis iškyšuliukas at-
sirado ir trumpai aptaria pagrindi-
nius šiame regione esančius mies-
telius. Ramonio straipsnį gražiai
iliustruoja žurnalo viduje esantis
fotoreportažas, kuriame užfiksuotas
šiame regione esantis Dieveniškių
istorinis regioninis parkas. Istorijos
mylėtojai tikrai susidomės Alvydo
Karašos straipsniu apie Vytauto Di-
džiojo žmoną Oną. Šie ir daugelis ki-
tų įdomių straipsnių ir straipsnelių
laukia Jūsų naujausiame ,,Lithua-
nian Heritage” žurnale. Primename,
kad šį žurnalą galima užsisakyti

,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 4.95
dol. Žurnalą galima įsigyti paštu,
pridedant 9.75 proc. mokestį, užsi-
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai-
na – 3 dol. Persiun čiant daugiau kny-
gų, už kiekvieną pa pildomai siun-
čiamą knygą – 2.5 dol. siuntimo mo-
kestis. Prieš per kant prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė A. T.


