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•Sveikata. Podagra (p.
2)
•Elitas gimsta minioje
(p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis
(p. 3)
•Juos priglaudė Anta-
kalnio kapinių pušys
(p. 4–5)
•Šventadienis (p. 8)
•Didžiausios pasaulio
kapinės – mėgstamiau-
sias miestiečių parkas
(p. 8–9)
•,,Ambersail” dieno-
raštis (28) (p. 9)
•Cicero lietuvių nau-
jienos (p. 10)

Mirè skulptorius Ramojus MozoliauskasAtidengta atminimo
lenta M. Reiniui
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Užsienio reikalû ministras lankysis Japonijoje
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Vilnius, spalio 30 d. (BNS) – Ru-
sijos Vladimiro mieste Lietuvos am-
basadorius Antanas Vinkus su Vladi-
miro srities gubernatoriumi Nikolaj
Vinogradov šeštadienį atidengė bu-
vusio Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro, profesoriaus ir arkivyskupo
Mečislovo Reinio atminimą įamži-
nančią lentą.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
tras Audronius Ažubalis sako, kad
atminimo lentos atidengimas M. Rei-
niui yra reikšmingas žingsnis ku-
riant pasitikėjimą ir draugiškus kai-
myninius Lietuvos ir Rusijos ryšius.

Atminimo lentą M. Reiniui pa-
šventino iš Lietuvos atvykęs monsin-
joras Kęstutis Latoža ir Vladimiro
miesto katalikiškos bažnyčios kle-
bonas tėvas Sergij.

M. Reinys buvo dvasininkas, filo-
sofas bei valstybės veikėjas. 1925
–1926 metais nuo krikščionių demo-
kratų partijos jis buvo paskirtas Lie-
tuvos užsienio reikalų ministru.
Daug dėmesio jis skyrė Lietuvos ir
Rusijos abipusio pasitikėjimo didini-
mui, buvo nepuolimo sutarties suma-
nytojas ir vienas autorių.

Atènû maratonâ laimèjo lietuvè R. Drazdauskaitè

Vilnius, spalio 30 d. (ELTA) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis lapkričio 3–5 die-
nomis su darbo apsilankymu lankysis
Japonijoje. Ministrą lydės verslo dele-
gacija, atstovaujanti didžiausiems
Lietuvos lazerių gamintojams.

Apsilankymo metu numatyti A.
Ažubalio susitikimai su Japonijos už-
sienio reikalų ministru Seiji Maeha-
ra, Japonijos parlamento Žemųjų

rūmų užsienio reikalų komiteto pir-
mininku Tadamasa Kodaira, Ja-
ponijos ir Lietuvos draugystės grupės
Japonijos parlamente pirmininku Hi-
rofumi Nakasone, Ekonomikos, pre-
kybos ir pramonės vyresniuoju vi-
ceministru Motohisa Ikeda, kitais
svarbiais Japonijos politikos, verslo ir
mokslo atstovais.

Ministras taip pat susitiks su To-
kijuje gyvenančių lietuvių bendruo-

mene, dalyvaus verslo seminare, ku-
riame bus pristatomos investavimo
Lietuvoje galimybės ir Lietuvos lai-
mėjimai lazerių sektoriuje.

Susitikimuose ketinama aptarti
Lietuvos ir Japonijos politinius, eko-
nominius klausimus, bendradarbiavi-
mą tarptautinėje arenoje, pasiruoši-
mą diplomatinių santykių atkūrimo
20-mečio sukakčiai 2011 metais. Lie-
tuva ir Japonija diplomatinius santy-

kius atkūrė 1991 metų spalio 10 die-
ną.

Lietuvos lazerių gamintojai eks-
portuoja beveik 85 proc. savo gamy-
bos (maždaug už 70 mln. litų per me-
tus) į 100 pasaulio valstybių. Didžioji
dalis – trys ketvirtadaliai produkcijos
– parduodama Europoje ir Šiaurės
Amerikoje, tačiau sparčiai auganti
Azijos šalių rinka taip pat tampa la-
bai įdomi lazerių gamintojams.

Čikaga, lapkričio 1 d. (,,Draugo”
info) – Š. m. spalio 30 d. Lemont, IL

mirė žymus išeivijos skulptorius Ra-
mojus Mozoliauskas.

Skulptorius gimė 1925 m. lapkri-
čio 30 d., Kaune. 1950 m. Vokietijoje
baigė Freiburgo taikomosios dailės
mokyklos skulptūros skyrių. Persikė-
lęs į JAV, apsigyveno Čikagoje, IL. Iki
1962 m. dirbo paminklų dirbtuvėje.
Sukūrė – 500 skulptūros kūrinių
daugiausia iš metalo (plieno, bronzos,
aliuminio), granito, stiklo pluošto,
betono. Reikšmingesnieji: paminklas
R. Kalantai atminti, prezidento K.
Griniaus antkapinis paminklas (1967
m.), Šv. Onos skulptūra ir Steigėjų
paminklas Čikagos lietuvių Šv. Kazi-
miero kapinėse, paminklas Lenkijos
krikščionybės 1000 metų sukakčiai
pažymėti (1969 m.), daug skulptūrų
Čikagos ir kitose kapinėse.

Skulptorius pelnė nemažai apdo-
vanojimų (The John Howard Benson,
The American Institute of Comme-
morative Art, JAV LB Kultūros Tary-
bos). R. Mozoliauskas dalyvavo JAV
Lietuvių Bendruomenės veikloje, bu-
vo skautas vytis.

Daugiau informacijos apie
šermenis ir laidotuves – 11 pus-
lapyje.

Atėnai, spalio 31 d. (ELTA/BNS)
– Lietuvos bėgikė Rasa Drazdauskai-
tė sekmadienį laimėjo 28-ąjį Atėnų
klasikinį maratoną bei tapo pasaulio
kariškių čempione.

29-erių metų šiaulietė 42 km 195
m atstumą nubėgo per 2 val. 31 min.
6 sek. Tai – jos antras rezultatas per
visą karjerą. R. Drazdauskaitė page-
rino ir Atėnų maratono moterų ge-
riausią pasiekimą. Antrąją vietą užė-
mė rusė Olga Glok, trečiąją – ukrai-
nietė Svetlana Stanko. R. Drazdaus-
kaitė pirmavo jau nuo pirmųjų kilo-
metrų (5 km – 17:30, pusė maratono
– 1:14:55).

Lietuvos maratonininkė taip pat
iškovojo kartu vykusio CISM (pasau-
lio kariškių sporto tarybos) maratono
čempionato aukso medalį. Tarp vyrų
nugalėjo 36-erių metų Kenijos atsto-
vas Raymond Bett – 2 val. 12 min. 40
sek. Iš Lietuvos kariūnų maratone bėgo
Antanas Žukauskas, Gediminas Gri-
nius ir Kęstutis Kilinskas Maratone da-
lyvavo per 12,000 bėgikų iš 88 šalių.

Atėnų klasikinio maratono nugalėtojos (iš k.): Olga Glok, Rasa Drazdauskai-
tė ir Svetlana Stanko.

ELTA nuotr.

A. a. R. Mozoliauskas prie 1971 m.
sukurtos skulptūros ,, Šv. Pranciškus”.
2009 m. už šį darbą skulptoriui buvo
paskirtas parodos ,,Lietuvos tūkstant-
mečio aidas išeivijoje” Garbės diplo-
mas.

,,Draugo” archyvo nuotr.
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Redakcijos žodis

Danguje vis dažniau rikiuo-
jasi išskrendančių paukščių tri-
kampiai. Medžiai jau beveik nu-
metę lapus, šiurena rudens vė-
jyje šalnos pakąsta, pavytusi žo-
lė. Vis ilgėjančios naktys dar la-
biau paryškina rudenišką liūde-
sio nuotaiką. Vakar buvo Visų
Šventųjų diena, kitaip vadina-
mos Ilgės. Šiandien – Vėlinių
dieną – uždegdami žvakutes pri-
simename visus išėjusius. Neju-
čia aplanko mintys, kad panašiai,
kaip ir gamta, keičiasi ir žmo-
gaus gyvenimas... Ateis laikas, ir
reikės mirti kūnui, o sielai tik-
riausiai labai pasikeisti. Nejučia
susimąstai: ,,Ar mūsų gyvenimo
žvakė dega šviesia ir lygia švie-
sa? Ar dvasia nesiblaško į šalis?
Ar mūsų gyvenimo šviesa apgau-
bia kitus žmonėms? Ar ji juos šil-
do? Ar mes patys esame savimi?”
Tad gal Ilgių dieną kiekvienam
mūsų būtų buvę ne pro šalį už-
degti po žvakelę ir sau, kad pa-
jaustume atsakomybę pačiam
sau, ištaisytume klaidas ir per-
kainuotume gyvenimo vertybes.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Podagra

ANDRIUS KUDIRKA, M.D.

www.seimosgydytojas.com
Tel.:708-349-0747 Orland Park, IL

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Istorija

Jonas yra 40 metų sveikas vyras,
nevartojantis jokių vaistų, nesilan-
kantis dažnai pas gydytoją. Vieną sa-
vaitgalį jis kartu su savo buvusiais
klasiokais atšventė klasės susitikimą.
Jis valgė daug skanios mėsos ir jūros
gėrybių, gerokai padaugino alkoholio.
Kitą dieną jis pasijautė kiek kitaip
nei paprastai. Pradėjo skaudėti deši-
nės kojos didysis pirštas. Negalėjo
užsimauti bato, nes koja ištino, oda
paraudo, odą lydėjo deginantis skaus-
mas. Jam pasidarė sunku vaikščioti.

Jonas susirūpino savo sveikata ir
apsilankė pas savo šeimos gydytoją.
Gydytojas Joną patikrino ir užsakė
keletą kraujo tyrimų. Po kelių dienų
Jonas sulaukė skambučio iš gydytojo,
kad jo tyrimo rezultatai rodo, jog jam
yra podagra. Gydytojas išrašo prieš-
uždegiminius vaistus, pataria gerti
daug vandens ir vengti raudonos mė-
sos, jūros gėrybių ir alkoholio. Jonas
paklauso gydytojo patarimų ir po
dviejų savaičių jo ligos požymiai pa-
gerėja. Jonas pasišvenčia sveikai
maitintis, sportuoti ir nevartoti daug
alkoholio, vengti raudonos mėsos ir
jūros gėrybių. Taip elgdamasis Jonas
žino, kad podagros požymiai sušvel-
nės ar net visai išnyks.

Kas yra podagra?

Podagra (gout) seniau vadinta
karalių ir turtingų žmonių liga, nes
yra susijusi su perdėtu alkoholio, rau-
donos mėsos ir jūros gėrybių varto-
jimu. Podagros pacientai turi paaukš-
tintą šlapimo rūgšties (Uric Acid) kie-
kį kraujyje. Kai rūgšties kiekis pasie-
kia kritinį lygį, cheminė medžiaga
iškrenta kristalų pavidalu sąnariuo-
se. Labiausiai veikiami yra sąnariai,
didžiųjų kojų pirštai, kulkšnis, keliai
ir pirštai. Retkarčiais podagros pa-
cientams gali susidaryti akmenys
inkstuose.

Tam tikras maistas kaip raudona
mėsa, jūros gėrybės, sūris ir alkoholis
turi cheminių medžiagų, kurios padi-
dina šlapimo rūgšties kiekį kraujyje.
Dažniausiai pacientai nejaučia jokių
ligos požymių tol, kol nepradeda pikt-
naudžiauti šiuo maistu ir alkoholiu,
taip sukeldami staigius podagros po-
žymius. Nors dažniausia podagros
priežastis yra netinkamo maisto ir
alkoholio vartojimas, sveikai gyve-
nantys žmonės taip pat gali apsirgti
podagra, jei turi pablogėjusius inks-
tus, naudoja tam tikrus vaistus (diu-
retikus, chemoterapijos vaistus), taip
pat diabetikai.

Kokie ligos požymiai?

Tipiški ligos požymiai apima: są-
narių skausmus, patinimus, odos pa-

raudimą, sustingusius sąnarius, ku-
rie atsiranda per ūmų podagros
pasireiškimą. Jei podagra nėra gydo-
ma, požymiai gali užsitęsti ilgesnį lai-
kotarpį, net keletą mėnesių, arba
dažnai kartotis.

Ligos paūmėjimas

Jeigu liga neprižiūrima gydymu,
liga gali paūmėti. Vienas iš svarbes-
nių paūmėjimų yra kristalų susikau-
pimas kojų ir rankų sąnariuose, pirš-
tuose, net alkūnėse. Neprižiūrima
podagra gali gadinti ir deformuoti są-
narius. Kita paūmėjimo forma yra
akmenų susiformavimas inkstuose,
kurie gali sukelti skausmus ir šlapi-
mo takų problemas.

Kaip pasitikrinti?

Jeigu pacientui pradeda skaudėti
sąnarius, podagra gali būti viena iš tai
sukeliančių ligų. Būtent dėl to svarbu
apsilankyti pas gydytoją. Gydytojas
paklaus apie sveikatos istoriją, varto-
jamus vaistus, mitybą, kitos susiju-
sios informacijos. Taip pat patikrins
sąnarius, atliks kraujo tyrimą. Rei-
kalui esant, gydytojas padarys rent-
geno nuotraukas, kurios tiksliau pa-
rodys paveiktus sąnarius ir padės
gydytojui pritaikyti atitinkamą gydy-
mą.

Gydymas

Esant ūmiems podagros požy-

miams, skiriami priešuždegiminiai
vaistai kaip ,,Indomethacinu”, ,,Ibu-
profenu”, ,,Naproxenu” arba ,,Cele-
brex”. Šie vaistai yra ypatingai veiks-
mingi skausmui numalšinti. Tačiau
pacientams, vartojantiems vaistus,
reikia atkreipti ypatingą dėmesį į
inkstų ir skrandžio veiklą. Tie žmo-
nės, kurie skundžiasi skrandžio opo-
mis ar sutrikusia inkstų veikla, ne-
gali tų vaistų vartoti. Kitas veiksmin-
gas vaistas yra ,,Kolcicinas”, kuris
sumažina podagros požymius ir
sąnarių uždegimą. Žmonės, turintys
sutrikusius inkstus arba kepenis,
vyresnio amžiaus žmonės, nėščios
moterys negali vartoti šio vaisto.
Žmonės, kurie negali vartoti aukš-
čiau paminėtų vaistų, yra gydomi
steroidais. Svarbu paminėti, kad
steroidai naudojami trumpą laiką,
dažniausiai per ūmius podagros epi-
zodus.

Siekiant apsisaugoti nuo podag-
ros yra ypatingai svarbu derinti
mitybą ir vengti raudonos mėsos,
jūros gėrybių, alkoholio. Sveika vai-
sių, daržovių dieta, daug vandens,
vyšnių sultys padeda išvengti podag-
ros. Fizinis aktyvumas ir viršsvorio
numetimas taip pat sumažina riziką
apsirgti podagra.

Taip pat svarbu pasitarti su
gydytoju dėl vartojamų vaistų, nes
kai kurie kaip diuretikai, chemote-
rapija vaistai gali padidinti podagros
riziką. Jeigu šlapimo rūgštys yra
chroniškai pakilusios, pacientui gali
prireikti profilaktinio gydymo varto-
jant ,,Ilopurinol” arba ,,Probenecid”,
kurie mažina rūgštingumą. Po keleto
mėnesių profilaktinio gydymo, gydy-
tojas patikrins kraujo rūgšties kie-
kius ir pritaikys tinkamiausius vais-
tus.

Dr. Kudirkos galima paklausyti
tinklalapyje:

www.seimosgydytojas.com
(ir spausti ,,podcast’’)

Podagros padeda išvengti sveika mityba.
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GINTARAS ALEKNONIS

Minią šiandien viešojoje erdvėje
bandoma paversti keiksmažodžiu.
Tamsios ir neišsilavinusios, kitaip
sakant, violetinės minios įkaitais ar
net aukomis vadinama valstybė, poli-
tikai, teismai, prokuratūra... Nese-
niai tokia auka pavadinta ir Lietuvos
vaiko teisių apsaugos kontrolierė.

Minia kaltinama siekianti linčo
teismo, nepaisanti teismų sprendimų
ir nesuprantanti, kas yra nekaltumo
prezumpcija. O jeigu nekalta minia?
Mintis atrodo šventvagiška kiekvie-
nam, kas mano galįs savarankiškai
mąstyti. Kur link eina vadinamasis
elitas, negalintis pažvelgti miniai į
akis?

Paskutinį kartą taip niekinant
minią girdėjau daugiau nei prieš
dvidešimt metų. Tuomet prie Adomo
Mickevičiaus paminklo susirinku-
siuosius net buvo bijoma pavadinti
minia, jie pravardžiuoti saujele bur-
žuazinių nacionalistų. Apkvaišusi
minia Lenino prospektu rinkosi į
Gedimino aikštę kelti trispalvę, kurią
kažkas dar taip neseniai vadino sku-
duru. Milžiniška minia stovėjo ir Bal-
tijos kelyje, kuriam šiandien pasta-
tėme paminklą.

Nelengva atsakyti į klausimą,
kada minia tampa tauta ar piliečiais.
Gal tada, kai atranda savo vadovus,
kurie sugeba racionaliai nusakyti
minios siekius ir nuosekliai veda į
tikslą. Kai prieš dvidešimt metų paki-
lusi minia mojavo vėliavomis, kažkas
ėmėsi privatinimo ir tapo elitu, sukū-
rusiu Lietuvos teisinę ir ekonominę
sistemą. Tai sunkus ir pagarbos ver-
tas darbas, tačiau nereiktų pamiršti
ir James Buchanan perspėjimų. No-
belio premijos laureatas, nagrinėda-
mas konstitucinės demokratijos lo-
ginius pagrindus, parodė, kaip poli-
tikų savanaudiškumas veikia įstaty-
mų leidybą. Įstatymų norma tampa
ne tai, kas teisingiausia, o tai, kas
naudingiausia. Sokratą myriop nutei-
sė ne minia, bet pagal visus reikala-
vimus surengtas teismas.

Tarp įstatymų teisingumo ir tei-
sybės neišvengiamai atsirandančiai
tuštumai užpildyti esame sukūrę om-
budsmeno instituciją. Truputį gaila,
kad kažkada švedų kalbos žodį
„ombudsman” išvertėme kontrolieri-
umi, pamiršę jo pirminę prasmę –
įgaliotinis. Visuomenės įgaliotinis,
kalbantis minios vardu ir ne tik ti-
riantis piliečių skundus dėl pikt-
naudžiavimo ir biurokratizmo, kaip
kad numatyta mūsų Konstitucijos 73
straipsnyje, bet ir drįstantis pasakyti,
kur įstatymai ir teismo sprendimų
teisingumas prasilenkia su tiesa.
Nemanau, kad toks ne vien pareigi-
nių nuostatų raidę vykdantis om-
budsmenas griautų teisinę sistemą ir

demokratiją, veikiau atvirkščiai –
stiprintų šiandien taip pašlijusį vi-
suomenės tikėjimą savo valstybe.

Visuomenės įgaliotinis nebūtinai
turėtų būti teisininkas. Žaisdami
pareigūnų kvalifikaciniais reikalavi-
mais ir taikydami juos prie konkrečių
kandidatų, mes daug kur ne tik
panaikinome sveiką varžymąsi, bet ir
niekais pavertėme puikius sumany-
mus. Ombudsmenui reikia platesnio
visuomenės suvokimo, jis turėtų būti
truputį disidentas, kuriuo tikėtų ir
elitas, ir minia. Ombudsmeno suma-
nymo pradininku mūsų šalyje norė-
čiau laikyti Lietuvos Helsinkio grupę,
tiesa, neturėjusią jokių valstybės įga-
liojimų.

Atsistatydinimo prašymą patei-
kusi Lietuvos vaiko teisių apsaugos
kontrolierė Edita Žiobienė svetainėje
facebook.com prisipažįsta: „Aš nepo-
litikuoju, postas nėra ta vertybė, kad
paminčiau sąžinę ir žmogiškumą.”
Visuomenės įgaliotinė atsidūrė gru-
puočių kovų spąstuose, jai nepavyko
pakilti virš elito ir virš minios.

Į viešumą iškilusios konfiden-
cialaus Seimo pirmininkės ir Vaiko
teisių apsaugos kontrolierės pokalbio
smulkmenos tapo nedidele viešosios
erdvės sensacija, politiškai pakenku-
sia Irenai Degutienei. Abejoju, ar
Seimo pirmininkė dar kada galės at-
virai pasišnekėti su Vaiko teisių
apsaugos kontroliere. Formalus, vien
įstatymo raide grindžiamas pareigū-
nių bendravimas tik kenktų bendram
reikalui. Viena iš jų turi pasitraukti.
Juo labiau kad prieštaraujantys vie-
nas kitam dviejų teismo instancijų
sprendimai dėl Drąsiaus Kedžio duk-
relės globos Vaiko teisių apsaugos
kontrolierę nustūmė į teisinį akla-
gatvį ir parodė, kad teisėtumas ne vi-
sada sutampa su teisingumu ir vaiko
interesais. Visuomenės įgaliotinis
turi pirmas tai pastebėti. Sunkiai ir
skaudžiai ateina supratimas, jog
esama žaidimų, kurių neišvengęs
ombudsmenas privalo trauktis.

Seimas gali nepritarti E. Žiobie-
nės atsistatydinimui. Bet tai nebus
išsvajotoji elito pergalė prieš minią.
Pralaimės visuomenės įgaliotinio su-
manymas. Ar būtų galėjęs savo veik-
lą tęsti norą atsistatydinti pareiškęs
Helsinkio grupės narys?

Lrt.lt

Gintaras Aleknonis – Lietuvos
teatrologas, žurnalistas, humanita-
rinių mokslų daktaras. 1992–1993 m.
dienraščio „Respublika“ kultūros sky-
riaus redaktorius. 1993–2003 m.
,,Laisvosios Europos“ radijo Miunche-
ne, nuo 1995 m. – Prahoje bendra-
darbis. 2006–2008 m. Mykolo Rome-
rio universiteto sekretorius, nuo 2008
m. Strateginio valdymo ir politikos fa-
kulteto dekanas.

ELITAS GIMSTA MINIOJE
Laidotuvių papročiai

Rytų Aukštaitijoje
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ir vėl metai prabėgo. Vėlinės jau čia. Turbūt visi gerai žinome ir su-
prantame Vėlinių reikšmę. Tai ypatinga mirusiųjų prisiminimo ir pa-
gerbimo diena. Šia proga skaitytojams noriu pristatyti vieno Lietu-

vos krašto laidotuvių papročius, kuriuos kruopščiai aprašė Birutė Im-
brasienė pernai metais išleistoje knygoje ,,Obeliai. Kriaunos” (sudarė Ve-
nantas Mačiekus, išleido ,,Versmės” leidykla Vilniuje). Pasinaudodamas
jos sutelkta medžiaga, parinkau įdomesnes vietas.

Vyresnio amžiaus žmonės mirtį priimdavo labai natūraliai ir jai iš
anksto ruošdavosi. Namuose visada turėdavo pašventintų žvakių, medi-
nėse skryniose atskirai laikė surištus drabužius ir visa, ko prireiks. Karsto
iš anksto nedarydavo, bet kiekvienuose namuose būdavo paruoštų ir iš-
džiovintų uosinių, klevinių ar eglinių lentų. Kartais padarydavo karstą iš
anksčiau, kai silpnas ligonis trumpam pagerėdavo. Tačiau karsto tuščio
nelaikydavo – tai blogas ženklas. Reikdavo ką nors į jį įdėti, nors skiedrų
įmesti. Jeigu karstas ilgiau stovėdavo, tai ir grūdų pripildavo.

Sunkaus ligonio eidavo lankyti kaimynai, atvažiuodavo vaikai, gimi-
nės. Jeigu labai sunkus ligonis – pasimelsdavo. Mirštantysis stengdavosi
atsisveikinti su vaikais, artimaisiais. Jeigu kas ne taip buvo, prašydavo at-
leisti. Palaimindavo juos, peržegnodavo visus, išsakydavo paskutinę savo
valią. Mirusiojo valią šventai vykdė. Jeigu mirštanti žmona išrinko savo
vaikams pamotę, jos vyras turėjo ją vesti.

Kai pamatydavo, kad jau leidžias, degė grabnyčių žvakę. Mirštančiam
žvakę įstatydavo į rankas. Po paskutinio atodūsio kas nors iš artimųjų už-
spausdavo mirusiam akis. Jeigu šeima, kurioje numiršta šeimininkas, turi
bičių, eidavo jų kelti. Tris kartus kaukštelėdavo avilin, sakydami: ,,Kelkis,
šeimininkas miršta.” Jei bičių nejudinsi, jos mirs.

Kai žmogus miršta, buvo stengiamasi kuo greičiau nešti užmokestį
varpininkui, kad paskambintų bažnyčios varpais. Buvo tikima, kad kol ne-
paskambins varpai, tol siela klaidžios be vietos. Mirusį stengdavosi nu-
prausti ir aprengti, kol jis dar nesustingęs. Vyrus ir moteris stengdavosi
aprengti išeiginiais drabužiais. Jeigu neturėdavo, siūdavo siuvėjai, kurie
už darbą nieko neimdavo.

Šarvoti stengdavosi geresniame kambaryje. Mirusį šarvodavo ant len-
tų, kurias užklodavo tamsesne lovatiese. Šarvodavo visada kojomis į du-
ris. Karstą darydavo 2–3 kaimo meistrai. Už darbą pinigų neimdavo. Už-
mokėti reikdavo tik už pakaruokliui darytą karstą. Karstus anksčiau da-
žydavo suodžiais, bet pakaruokliams nedažydavo. Į karstą dėdavo skiedrų.
Pagalvėlę prikimšdavo šventų žolelių.

Apie mirtį pranešdavo giminėms, kaimynams, pakviesdavo ateiti į pa-
kasynas ir palydėti į kapus. Kaimynai stengdavosi pagelbėti ir prisidėti.
Važiuodami į laidotuves, giminės atsiveždavo kepalą duonos, dešrų, kum-
pį, sūrio, sviesto arba nors porą vištužių nukirtę. Jau pirmą vakarą atei-
davo artimesni kaimynai, pasimelsdavo, pagiedodavo. Kitą vakarą susi-
rinkdavo daugiau giedotojų. Tai dažniausiai būdavo paskutinis vakaras,
nes laidodavo trečią dieną. Mirusiojo artimieji apsirengdavo tamsiais dra-
bužiais, moterys užsirišdavo juodas skareles. Juodos juostelės vyrų atla-
puose atsirado tik sovietmečiu.

Artimieji prie mirusiojo budėdavo ir naktį – mirusiojo nepalikdavo
vieno. Paprašydavo 3–4 stipresnius vyrus iškasti duobę. Neatsisakydavo.
Duobkasiams duodavo maisto, porą butelių degtinės. Jie nevalgydavo tuo-
se namuose, kur pakasynos, o susirinkdavo kur nors kitur.

Seniau į kapines veždavo arkliais. Ant ratų uždėdavo dvi lentas ir jas už-
dengdavo lovatiese. Vežimo kampuose vasarą įstatydavo keturis berželius, o
žiemą – keturias eglaites. Paskui tuos medelius įbesdavo kapo kampuose.

Palaidojus, kas nors iš kaimynų šeimininko vardu kviesdavo gedulin-
giems pietums. Gedulingiems pietums privirdavo kopūstų su mėsa, deš-
romis. ,,Dabar, kunigų pamokyti, duoda tik vienus gedulingus pietus. Se-
niau būtinai du kartus patiekdavo” (960 psl.). Gedulą už mirusius buvo
priima nešioti taip: už motiną – metus, už tėvą, brolį ar seserį – pusę me-
tų. Gedulo metu nešioti tamsūs drabužiai, neita į šokius, nedainuota.

Po laidotuvių mirusįjį pirmą kartą minėdavo po metų. Į metines jau
būdavo kviečiama. Nekviesti neidavo. Tada jau taisė visą puotą: pridary-
davo alaus, prigamindavo visokių valgių, prikepdavo pyragų. Seniau nei
per metines, nei per laidotuves negerdavo. Kartais giedorius pasikviesda-
vo nuo stalo kamaron ar virtuvėn, įpildavo jiems, bet ne prie stalo. ,,Da-
bar retai kuris nors mirusių minėjimas apseina be išgėrimų”, – pastebi
straipsnio autorė.

Iki metinių stengdavosi pastatyti ir pašventinti kryžių, sutvarkyti ka-
pą. Pasodindavo medelį – beržiuką ar ąžuoliuką. Anksčiau buvo laidojama
kojomis į vakarus, o dabar – jau į vartus. Laidodavo šeimomis, kurių kapai
būdavo aptverti.

Kapus anksčiau tvarkydavo pavasarį prieš Motinos dieną ir rudenį
prieš Vėlines. Kapinių bendrus darbus dirbdavo visa parapija. Savo arti-
mųjų kapus tvarkė kiekviena šeima. Apsodindavo samanėlėm, rūtom,
mėtom, našlaitėm. Būdavo ir apleistų, apžėlusių kapų. ,,Ten, kur partiza-
nai suversti į vieną duobę (Kriaunų kapinėse), kapas visada aptaisytas,
bet kas jį puošė – niekas nematė ir nežinojo” (961 psl.). Iš tikrųjų nežino-
jo ne tik Dievas, bet ir kapo puošėjai. Amžiną atilsį mirusiesiems!

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.Vėlinės Kanados Šv. Jono kapinėse, Missisauga.

Edmundo Petrausko nuotr.
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Juos priglaudė
Antakalnio kapinių pušys

Algio Vaškevičiaus fotoreportažas
Lapkričio 2-oji – Vėlinės, mirusiųjų paminėjimo diena, kai prisimenami

išėjusieji Amžinybėn, lankomi jų kapai. Lietuvoje šiomis dienomis kiekvienose
kapinėse žiba daugybė žvakelių, jos skęsta rudeninėse gėlėse. Ne išimtis – ir
Antakalnio kapinės Vilniuje, kur ilsisi daugybė garsių ir žymių lietuvių. Tarp
jų – ir mūsų tautiečiai, daug metų gyvenę anapus Atlanto, o amžinojo poilsio
sugrįžę į gimtąją žemę, po Antakalnio pušimis.

Vytautas Ignas (1924–2009) – dailininkas, grafikas, vitražistas, 1971–
2008 metais Lietuvai – keliems muziejams, Telšių kunigų seminarijai – pado-
vanojęs 413 geriausių savo kūrinių. Daug metų gyvenęs Ashford, Connecticut,
o paskutiniuosius trejus metus praleidęs Lietuvoje.

Visai šalia H. Nagio – Kazio ir Kazimieros Bradūnų amžinojo poilsio
vieta. Poetas K. Bradūnas (1917–2007) mirė pernai vasarį, pastaruosius me-
tus labai sunkiai sirgo, o jo ištikimoji gyvenimo palydovė Kazimiera Amžiny-
bėn išėjo visiškai neseniai, rugsėjo pabaigoje, sulaukusi 92-ejų metų amžiaus.
Jie abu daug metų paskyrė darbui „Drauge’’.

Henrikas Nagys (1920–1996) – vienas garsiausių XX amžiaus lietuvių
poetų žemininkų, kelis dešimtmečius gyvenęs ir miręs Kanadoje, Montreal
mieste, į kurį iš JAV atvyko 1949 metais. Lemont gyvenančios poetės Zinaidos
Katiliškienės-Liūnės Sutemos brolis.

Birutė Pukelevičiūtė (1923–2007) – rašytoja, teatralė, poetė, į JAV iš
Kanados atvykusi 1965-aisiais, gyvenusi Čikagoje, taip pat Florida valstijoje,
1998 metais sugrįžusi gyventi į Lietuvą.

Edmundas Arbas (1915–2004) – garsus architektas, dailininkas, poetės
ir rašytojos Alės Rūtos vyras. Į JAV persikėlęs 1947-aisiais, miręs Santa Mo-
nica ir sugrįžęs į Lietuvą. Čia ilsisi ir jo sūnus, neurologijos profesorius Ari-
mantas Arbas (1950–1995), tragiškai žuvęs Meksikoje.

Anicetas Simutis (1909–2006) – ekonomistas, diplomatas, pirmasis at-
kurtos Lietuvos valstybės ambasadorius Jungtinėse Tautose. Dar 1936 metais
Lietuvos užsienio reikalų ministerija paskyrė jį dirbti į New York generalinį
konsulatą. Ten ir mirė, po metų jis ir žmona perlaidoti Lietuvoje.
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Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997) – tapytojas, skulptorius,
grafikas, vienas iškiliausių XX amžiaus lietuvių menininkų, nuo 1952 metų
gyvenęs JAV ir čia sukūręs brandžiausius savo darbus. Visą savo kūrybinį pa-
likimą padovanojo Lietuvai, didelė jo dalis saugoma ir rodoma jo vardo mu-
ziejuje-galerijoje Druskininkuose.

Vaiva Vėbraitė Gust (1950–2008) – pedagogė, buvusi JAV Lietuvių Bend-
ruomenės krašto valdybos pirmininkė, prezidento Valdo Adamkaus patarėja,
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė.

Kęstutis Kostas Miklas (1922–
2009) – garsus žurnalistas, buvęs Lie-
tuvių žurnalistų sąjungos pirminin-
kas, seniausios pasaulyje lietuvių or-
ganizacijos Susivienijimo lietuvių Ame-
rikoje prezidentas, aktyvus visuome-
nininkas.

Stasys Bačkis (1906–1999) – Lie-tuvos diplomatijos veteranas, daktaras,
ambasadorius, 1960-aisiais iš Prancūzijos perkeltas į Lietuvos atstovybę Wa-
shington, DC nuo 1983 metų – Lietuvos diplomatijos vadovas. 1993-aisiais su
žmona Ona sugrįžo į Lietuvą.

Vytautas Kernagis (1951–2008)
– kompozitorius, dainų atlikėjas,
kurio sukurtas melodijas žino kiek-
vienas, kuris daugybę kartų koncer-
tavo tautiečiams Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose. Jo vardo fondas dabar
rengia įvairias akcijas, išleistos kny-
gos apie maestro, vyksta jam skirti
bardų vakarai.

Gintautas Abarius (1959–2010)
– kompozitorius, muzikantas, pas-
taruosius dešimt metų gyvenęs
North Carolina valstijoje, šiemet rug-
pjūtį galutinai pralaimėjęs kovą su
gerklės vėžiu.

Jurga Ivanauskaitė (1961–2007) – rašytoja, kurios knygos leidžiamos iš
naujo, pagal jas kuriami filmai – režisierius Algimantas Puipa neseniai pra-
dėjo statyti naują filmą pagal rašytojos romaną „Miegančių drugelių tvirtovė”.

Algirdas Mykolas Brazauskas
(1932–2010) – ketvirtasis Lietuvos
Respublikos prezidentas, tik šiemet
vasarą mus palikęs po sunkios kovos
su vėžiu. Šiuo metu aktyviai disku-
tuojama, kaip bus įamžintas velionio
atminimas, o Katedros aikštėje iški-
liuosius Valdovų rūmus daugelis taip
pat sieja su jo vardu.
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Vilnius, spalio 31 d. (BNS) – Į
Sausio 13-osios minėjimą 2011-aisiais
jau pakviesti kai kurių užsienio šalių
parlamento pirmininkai, daugiau
kvietimų ketinama išsiųsti vėliau.

Seimo pirmininkės Irenos Degu-
tienės patarėjas Laurynas Kasčiūnas
sakė, kad kvietimai jau išsiųsti Šiau-
rės ir Vidurio Europos šalių, Uk-
rainos, Gruzijos, Moldovos parlamen-
tų vadovams.

,,Kvietimai užsienio svečiams iš-
siųsti dar ne visiems, kam planuota.
Išsiųsti toms šalims, kurių piliečiai
prieš dvidešimt metų sausio 13-ąją
buvo su mumis Lietuvoje, tų įvykių
liudininkai, padėję Lietuvai, palaikę
ją”, – teigė L. Kasčiūnas.

L. Kasčiūnas užsiminė, kad į sau-
sio įvykių minėjimą taip pat bus kvie-
čiama delegacija iš Jungtinių Valstijų
bei žurnalistai, nušvietę 1991-ųjų
sausio įvykius.

Sausio 13-oji Lietuvoje minima
kaip Laisvės gynėjų diena, pager-
biant žuvusiuosius 1991 metų sausio
13 dieną per sovietų kariuomenės
veiksmus Vilniuje.

Sovietai tuomet karine jėga mė-
gino nuversti teisėtą Lietuvos val-
džią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskel-
busią šalies nepriklausomybę nuo
SSRS.

Sovietų kariuomenei ir specialie-
siems daliniams užimant Televizijos
bokštą bei Lietuvos radijo ir televizi-
jos pastatą, žuvo 14, nukentėjo dau-
giau kaip tūkstantis beginklių žmo-
nių.

Nors kariškiams pavyko užimti
Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo
ir televizijos pastatą, jie neišdrįso
pulti tūkstančių žmonių saugomo
tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo pastato.

Žalgirio jubiliejui – užrašas iõ medñiû

Užsienio šaliû parlamentû pirmininkai
kvieçiami î Sausio 13-osios minèjimâ

Diplomatai prisimin∂ Anapilin
išèjusius bendradarbius

„Žuvèdra” – Lotynû Amerikos šokiû
pasaulio viceçempionè

SSSSppppoooorrrr ttttaaaassss

Vilnius, spalio 31 d. (BNS/
Delfi.lt) – Klaipėdos universiteto
spor tinių šokių klubo (SŠK) ,,Žu vėd -
ra” pagrindinė (A) komanda antrus
me tus iš eilės bei septintą kartą per
vi są istoriją tapo Lotynų Amerikos
šo kių ansamblių pasaulio vice čem pio -
ne. Šeštadienį Rusijos sostinėje vy ku -
sių pirmenybių finale ,,Žuvėdros”
pir mos komandos šokėjai, atlikę
kom poziciją ,,Uraganas”, finale nu si -
leido tik čempionais tapusiems Tiu -
me nės ,,Vera” (Rusija) šokėjams.

Antra (B) ,,Žuvėdros” komanda
taip pat pateko į finalą ir, kaip ir per -
nai, tarp septyniolikos ansamblių li -
ko penkta.

Trečia vieta šįkart tenkinosi pla -
netos čempionų titulus praradę Brė -
me no ,,Grun-Gold-Club” (Vokietija)
šo kėjai.

Romaldo ir Skaistės Idzelevičių

auk lėtiniai – ,,Žuvėdros” šokėjai – še -
š is kartus (1999, 2002–2005 ir 2008
me tais) yra laimėję pasaulio pir me -
ny bių auksą bei septynis kartus
(1999, 2001, 2003-2006 ir 2009 me -
tais) laimėjo Europos Lotynų Ame -
rikos šokių ansamblių pirmenybes.

LR prezidentė Dalia Gry baus -
kaitė pirmadienį pasveikino si dab ri -
nio medalio laimėtojus. 

„Tai jau ne pirmasis Jūsų lai mė -
ji mas. Jūs garsinate Lietuvą pa sau -
lyje, skindami pergales pasaulio čem -
pio natuose jau daugelį metų. ‘Žu vėd -
ros’ ansamblis, pasižymintis tobula
spor tinio šokio raiška, svariai pri -
sideda plėtojant šokio meną Lietuvoje
ir toli už jos ribų. Linkiu Jums naujų
iš raiškingų kompozicijų, įkvepiančių
su manymų ir naujų pergalių, džiu gi -
nančių mūsų šokio meno gerbėjus”, –
teigiama prezidentės sveikinime.

Vilnius, spalio 29 d. (ELTA) –
Ne menčinės miškuose pasodintas di -
džiausias Lietuvoje užrašas iš medžių
,,Žal giris 600” matomas iš paukščio
skry džio. Tai naujas Lietuvos geriau-
sias pasiekimas.

Užrašas suformuotas iš maždaug
7,000 medelių, dar 16,000 jų tu rė tų
būti pasodinta aplink. Šis me delių so -
dinimo renginys skirtas Žalgirio mū -
šio 600 metų jubiliejui, kuris šven čia -
mas šiais metais.

,,Simboliška, kad prie medelių
so dinimo, o kartu ir rekordinio dy -
džio užrašo formavimo prisidėjo apie
150 įvairiausių tautybių moksleivių
iš visų Lietuvos regionų ir kai my ni -
nių valstybių. Jaunimas aktyviu savo
da lyvavimu tik patvirtino, kad jiems
rū pi tautos istorija, ir jie nori ją pri si -
minti. Tikiu, kad aplink šį užrašą il -

gai niui susidarys savotiškas parkas,
ir tai taps patrauklia lankytina vieta.
Jau dabar čia atidarėme pirmąją sto -
gi nę su visa informacija apie užrašą,
o vėliau turėtų atsirasti ir suoliukų,
au kuras”, – sako Petras Auštrevičius,
Seimo Europos klubo, sumaniusio
ren ginį ,,Žalgiris 600”, prezidentas.

Užrašas ,,Žalgiris 600” sudarytas
6 hektarų plote. Vienos raidės aukštis
siekia 60 metrų, o plotis – 40 metrų.
Rai dėms sudaryti panaudota 7,000
me  delių, o aplink juos ilgainiui bus
pasodinta dar 16 tūkst. medžių. 

Pasak P. Auštrevičiaus, šis me -
delių sodinimas greičiausiai taps tęs-
tinis, nes kitą pavasarį aplink bus so -
di nami likę medeliai. Kol kas užrašas
dar nebus itin ryškus, tačiau po de -
šimt mečio, kai medeliai prigis ir sub-
ręs, jis bus matomas labai gerai.

Kaunas, spalio 31 d. (ELTA) –
Sek madienį Airijos pigių skrydžių
ben drovė ,,Ryanair” pradėjo skrai -
din ti nauju maršrutu – iš Kauno į
Šve dijos Geteborgo miestą. Šiuo mar -
šru tu ,,Ryanair: lėktuvai skraidys tris
kar tus per savaitę – trečiadieniais,
penk tadieniais ir sekmadieniais,
teigiama oro linijų bendrovės išpla -
tin tame pranešime.

,,‘Ryanair’ džiaugiasi galėdama
pa siūlyti naują skrydį Kaunas-Ge -
teborgas Lietuvos vartotojams ir sve -

čiams, kartu su dar žemesnėmis bilie -
tų kainomis ir 16 krypčių iš Kauno šį
žie mos sezoną”, – teigė ,,Ryanair”
par  davimų ir rinkodaros vadovas
Lasz lo Tamas.

Šiemet gegužę tarptautiniame
Kau no oro uoste oro linijos atidarė
sa vo pirmąją bazę Rytų ir Vakarų Eu -
ro poje. ,,Ryanair” į bazę Kauno oro
uos te investuos 140 mln. JAV dolerių.
Čia iš viso dirbs apie 1,000 žmonių.
Oro linijos Kaune laiko du lėktuvus.

,,Ryanair” pradèjo skraidyti 
iš Kauno î Geteborgâ

Vilnius, spalio 30 d. (ELTA) –
Vė linių proga, Lietuvos diplomatai,
gar bės konsulai ir lietuvių ben druo -
me nių nariai užsienyje aplankė Lie -
tu vos valstybei svarbių asmenų ka -
pus, pagerbė Nepriklausomos Lie tu -
vos diplomatų, diplomatinės tarnybos
išeivijoje atstovų ir atkurtosios Lie tu -
vos diplomatų šviesų atminimą.

Pasak Užsienio reikalų mi nis te -
ri jos pranešimo, daug Lietuvos dip lo -
ma tų, dirbusių Nepriklausomos Lie -
tu vos lai ko tar piu, o vėliau egzilyje,
yra palaidoti už sie nyje, daugiausia iš
jų Prancūzijoje, Ru sijoje, JAV, Jung ti -
nėje Karalystėje ir Kanadoje.

Prancūzijoje ilsisi Nepriklau so -
mos Lie tuvos mi nis tras pirmininkas,
pre  ky bos ir pra mo nės, užsienio rei ka -
lų mi nistras Er nes tas Galvanauskas.
Šio  je šalyje taip pat palaidoti poetas,
pir masis Ne priklausomos Lietuvos
val  stybės pa siuntinys Prancūzijoje
Os  karas Mi la šius, Lietuvos pa siun ti -
nys Švei ca rijoje ir Čekoslovakijoje

Ed vardas Tu raus kas, Lietuvos pa -
siun tinys Skan di navijos šalyse ir mo -
dernistinės kryp ties rašytojas Jurgis
Sa vickis, Nep riklausomybę at kū ru -
sios Lie tu vos diplomatė, vertėja Ugnė
Kar velis.

Rusijoje amžinojo atilsio atgulė
dip lomatai Augustinas Voldemaras,
Jo nas Aukštuolis, Voldemaras Vy tau -
tas Čarneckis, Mečislovas Reinys.
JAV – Bronius Dailidė, Jonas Šliūpas,
Po vilas Žadeikis. Kanadoje – Vy tau -
tas Gylys, Jonas Žmuidzinas, Italijoje
– Stasys Girdvainis, Šveicarijoje –
Jur  gis Šaulys, Švedijoje – Ignas Šei -
nius.

Vėlinių dieną Kauno Petrašiūnų
kapinėse besiilsinčių Leono Bistro,
Alberto Geručio, Petro Klimo, Stasio
(vyresniojo), Stasio (jaunesniojo) ir
Ka zio Lozoraičių, Stasio Sakalausko,
Ka zio Škirpos, Mykolo Sleževičiaus,
Juo zo Urbšio ir Dovo Zauniaus at mi -
ni mą pagerbė jaunieji Lietuvos dip -
lomatai.

Nemenčinės miškuose sodinant didžiausią Lietuvoje užrašą iš medžių ,,Žal-
giris 600” dalyvavo daug jaunimo.        Eltos nuotr.

Vilnius, lapkričio 1 d. (BNS) –
Vilniuje apsilankiusi aukšto rango
JAV Teritorinio saugumo departa -
men to pareigūnė sakė, kad terorizmą
sie kiančio pažaboti Washington no -
ras ir toliau gauti keleivių iš Lietuvos
ir kitų Europos šalių duomenis ne pa -
kenks žmonių privatumui. Tačiau ji
ne atskleidė, kurioms tiksliai JAV in -
sti tucijoms ir agentūroms europiečių
duo menys bus prieinami.

JAV Teritorinio saugumo depar -
ta mento vyriausioji privatumo pa rei -
gūnė Mary Ellen Callahan Lietuvoje
ap silankė kelionės po Baltijos šalis ir
Suo miją metu, norėdama šių šalių
įstaigoms paaiškinti JAV požiūrį į Ke -
lei vių duomenų įrašų (angl. Pas sen -
ger name record – PNR) sistemą, dėl
ku rios netrukus turėtų prasidėti
Washington ir Briuselio derybos. Pri -
tarti tokiam susitarimui turi ir Eu ro -
pos Parlamentas.

,,Mes norime būti tikri, kad bet
koks naujas susitarimas leis išlaikyti
operacinį PNR naudingumą, kartu
leis apsaugoti privatumą”, – sakė M.
E. Callahan, kuri Lietuvoje susitiko

su Vidaus ir Užsienio reikalų minis-
terijų atstovais.

PNR sistema įpareigoja oro linijų
bendroves siųsti JAV Muitinės ir sie -
nų apsaugos agentūrai visų ke lei vių
skrendančių iš Europos į JAV ke lio -
nės duomenis – paso informaciją ar
duo menis apie lydinčius asmenis. Bet
la biausiai Washington domina ke lio -
nės laikas ir maršrutas, nes būtent
šie duomenys JAV tarnyboms leidžia
apsisaugoti nuo terorizmo.

Anot jos, Muitinės ir sienų ap -
sau gos agentūra informaciją apie bet
ką, atskrendantį į JAV, renka nuo
2001 metų. Dabar laikomasi 2007
me tais su ES sudaryto susitarimo dėl
PNR duomenų keitimosi, tačiau jam
nėra pritaręs Europos Parlamentas,
no rintis, kad Washington ir Briuselis
dėl jo persiderėtų.

Teritorinio saugumo departa-
mentas šiuo metu gali pažiūrėti sep-
tynerių metų kelionių istoriją. Suėjus
šiam terminui, prieiti prie senesnių
duomenų, anot jos, reikia specialių
aukštų pareigūnų leidimų.

JAV atsakingai naudos 
duomenis apie keleivius



Kurilai, lapkričio 1 d. (PAP-
ELTA) – Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev pirmadienio rytą apsi-
lankė Kurilų salose, kurios nuo Ant-
rojo pasaulinio karo pabaigos, kai
SSRS jas okupavo, yra ginčijama te-
ritorija – Rusija ir Japonija nesutaria,
kam šios salos turi priklausyti.

D. Medvedev yra pirmasis Rusi-
jos vadovas, kuris ryžosi nuvykti į
Kurilų salas. Jis žengė šį žingsnį,
likus tik dviem savaitėms iki kelionės
į Japoniją, kur vyks Azijos ir Ramiojo
vandenyno ekonominio bendradar-
biavimo organizacijai (APEC) priklau-

sančių šalių viršūnių susitikimas. 
Labai greitai ir griežtai į Rusijos

prezidento apsilankymą Kuriluose
atsakė Japonijos vyriausybė. ,,Šis
faktas verčia apgailestauti. Kurilų
salos yra mūsų teritorija”, – pareiškė
premjeras Naoto Nano. Jau anksčiau
Japonijos valdžia ne kartą buvo įspė-
jusi, kad toks apsilankymas pakenks
Maskvos ir Tokijo ryšiams.

Japonijos užsienio reikalų mi-
nistras Seiji Maehara iškvietė Rusijos
ambasadorių Michail Belyj ir įteikė
jam protesto notą dėl prezidento
vizito, sakė N. Kano.

Keturios salos, esančios tarp
Kamčiatkos pusiasalio ir Japonijos
Hokaido salos, jau daugelį metų yra
didžiausia kliūtis, trukdanti iš pag-
rindų pagerinti Rusijos ir Japonijos
santykius. 1945 metų rugsėjį, jau po
besąlyginės Japonijos kapituliacijos,
jas užėmė SSRS kariuomenė. Oficia-
lusis Tokijas jau daug metų reika-
lauja grąžinti jam Kurilų salas. Mask-
va atsisako tai padaryti, tvirtindama,
kad šios salos yra Rusijos teritorija.
Būtent ginčas dėl Kurilų salų nulėmė
tai, kad abi šalys iki šiol dar nepasi-
rašė taikos sutarties.
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KIJEVAS
Ukrainos opozicinė partija ,,Tė-

vynė” ketina apskųsti šalies vietos
savivaldos rinkimų rezultatus ke-
liuose regionuose, teigia partijos
vicepirmininkas Mykola Tomenka.
Buvusios šalies premjerės Julija
Tymošenko vadovaujama partija
,,Tėvynė” tvirtina, kad apie 20–30
proc. Ukrainos rinkimų apylinkių
neatsidarė laiku, o vietos valdžios
pareigūnai neužtikrino tinkamo or-
ganizacinio darbo rinkimų dieną.
Anot naujausių žiniasklaidos prane-
šimų, valdančiąją Regionų partiją
palaiko daugiausia rinkėjų – 30 proc.,
J. Tymošenko partija palankiai verti-
nama 8 proc. rinkėjų.  

GAZNIS
Gausios sukilėlių pajėgos sekma-

dienio vakarą užpuolė ir užėmė vie-
nos Afganistano provincijos rajoną,
pranešė pareigūnai, komentuodami
pastaruoju metu įvykdytų išpuolių
virtinę prieš vyriausybės ir užsienio
pajėgų taikinius. Į pietvakarius nuo
Kabulo esančios Gaznio provinci-
jos Chogjanio rajono policijos vadas
Mohammad Yaseen teigė, kad ko-
votojai padegė rajono policijos būs-
tinę ir kad besiginantys pareigūnai
patyrė aukų. Šiuo metu Afganista-
ne smurto banga yra labiausiai pa-
kilusi nuo jau ilgiau nei devynerius
metus trunkančio karo pradžios, abi
konflikto pusės patiria itin daug
aukų.

WASHINGTON, DC
JAV kovos su terorizmu vadovas

John Brennan sekmadienį pareiškė,
jog nėra žvalgybinės informacijos,
kuri rodytų, kad iš Jemeno buvo iš-
siųsta daugiau paketų su bombomis,
tačiau atsisakė visiškai atmesti tokią
galimybę. ,,Manau, turime manyti,
kad (taip) galėtų būti, ir todėl turime
imtis šių priemonių, bet šiuo metu
nematome požymių, kad kažkur yra
ir kitų (paketų su bombomis)”, –

teigė J. Brennan. ,,Bandome geriau
tvarkytis su tuo, kas dar galėtų būti,
štai kodėl ėmėmės ypatingai apdairių
priemonių dėl paketų patekimo į
Jungtines Valstijas iš Jemeno apsau-
gos”, – pridūrė jis.

WASHINGTON, DC
Vartotojų pasitikėjimo JAV eko-

nomika indeksas, kurį skaičiuoja
University of Michigan ekonomistai,
spalį smuko nuo 68,2 punkto mėne-
siu anksčiau iki 67,7 punkto. Pasak
žinovų, JAV ūkio augimą praėjusį
ketvirtį daugiausia parėmė labiausiai
nuo 2006 metų pabaigos padidėjęs
vartotojų aktyvumas. Padėtis darbo
rinkoje kelia didžiausią rūpestį dau-
gumai JAV vartotojų. Šiuo metu dau-
guma žinovų mano, kad nedarbo
lygis JAV visus ateinančius metus
viršys 9 proc. kartelę.

KAIRAS
Per specialiosios paskirties pajė-

gų surengtą įkaitų vadavimo operaci-
ją ekstremistų užimtoje katalikų ka-
tedroje Bagdade žuvo 52 žmonės, tarp
jų – civiliai ir pareigūnai. 67 žmonės
buvo sužeisti. Katedrą, kurioje buvo
per šimtas žmonių, daugiausia mote-
rų ir vaikų, sekmadienio vakare už-
grobė su ,,al Qaeda” susijusios orga-
nizacijos ,,Islamo valstybė Irake”
smogikai. Mainais į įkaitų laisvę jie
pareikalavo paleisti visus ,,al Qaeda”
narius, laikomus Irako ir Egipto
kalėjimuose. Per mūšį bažnyčiai bu-
vo padaryta daug žalos. 

NAGOJA
Beveik 200 valstybių šeštadienį

susitarė dėl plataus masto plano rū-
šių nykimui sustabdyti ir nustatė
naujus tikslus 2020 metams dėl ge-
resnės gamtos apsaugos. Aplinkos
ministrai iš viso pasaulio taip pat
susitarė dėl taisyklių, kaip vyriausy-
bėms ir kompanijoms dalytis gamtos
genetinių išteklių teikiama nauda.
Šis prekybos ir intelektinės nuosavy-
bės klausimas gali būti vertas mili-
jardų dolerių naujuose fonduose be-
sivystančioms šalims. Dėl kai kurių
susitarimo dalių atkaklios derybos
vyko ne vienerius metus, o dvi sa-
vaites vykusios derybos Japonijos
mieste Nagojoje buvo aklavietėje iki
pat šeštadienio.

Rusijos prezidentas D. Medvedev
apsilankè Kurilû salose

Rio de Žaneiras, lapkričio 1 d.
(ELTA/AFP/BNS) – Dilma Rousseff
sekmadienį išrinkta Brazilijos pre-
zidente – pirmą kartą šiai šaliai
vadovaus moteris, per antrąjį rinki-
mų turą pelniusi 56 proc. balsų ir
įveikusi savo varžovą Jose Serra.

Iš posto pasitraukiančio Brazi-
lijos prezidento ir Darbininkų parti-
jos vadovo Luiz Inacio Lula da Silva
pasirinktoji kandidatė 62-ejų D.
Rousseff pareigas perims ateinančių
metų sausio 1 dieną.

Rinkimų komisija, Aukštasis rin-
kimų tribunolas, suskaičiavus 99
proc. balsų, oficialiai pranešė, kad už
D. Rousseff sekmadienį balsavo 55,97
proc. rinkėjų, o už J. Serra – 44,03.

Išrinktoji Brazilijos prezidentė
D. Rousseff svarbiausiu savo užda-
viniu laiko didžiulio skurdo panaiki-
nimą. Ji tai pareiškė sekmadienį savo
pirmojoje kalboje po to, kai buvo ofi-
cialiai patvirtinta jos pergalė šalies
prezidento rinkimuose.

Akivaizdžiai susijaudinusi D.
Rousseff pažadėjo ,,būsianti visų bra-
zilų prezidentė” ir padėkojo tiek savo

šalininkams, tiek tiems, kurie bal-
savo prieš ir ,,tuo būdu užtikrino
tikros demokratijos šventę”.

D. Rousseff nuomone, spręsdama
ekonomikos plėtros uždavinius, Bra-
zilija turės vykdyti savarankišką po-
litiką ir orientuotis į vidaus rinką tuo
metu, kai išsivysčiusioms Vakarų
valstybėms nepavyksta įveikti krizės
reiškinių. Bet toks požiūris nereiškia,
kad šalis atsisako būti atvira ir
aktyviai dalyvauti tarptautiniuose
forumuose ir organizacijose, pažy-
mėjo ji.

D. Rousseff iš esmės ketina tęsti
dabartinio Brazilijos prezidento Luiz
Inacio Lula da Silva kursą. Per be-
veik aštuonerius jo valdymo metus
apie 20 milijonų brazilų išsiveržė iš
didžiulio skurdo gniaužtų, 30 mili-
jonų papildė vidurinę klasę, kurios
vartojimo krepšyje – šalyje pagaminti
vėsintuvai, šaldytuvai, automobiliai.
Kaip tik šie žmonės parėmė D.
Rousseff, kuri anksčiau buvo prezi-
dento aparato vadovė ir organizavo
savo rinkimų kampaniją kaip Lulos
da Silva įpėdinė.

Brazilijoje prezidente pirmâ
kartâ išrinkta moteris

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

AFRIKA
Dilma Rousseff išrinkta Brazilijos prezidente.                               EPA nuotr.

Kurilų salose yra ginčijama teritorija
– Rusija ir Japonija nesutaria, kam
šios salos turi priklausyti.
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LYDI ŠVENTADIENIS
31 EILINIS SEKMADIENIS

PRALINDĘS 
PRO ADATOS SKYLUTĘ

Koks save gerbiantis žmogus be
didelio reikalo paskubom ropšis į me-
dį? Ogi tas, kuris trokšta atsiplėšti
nuo žemiškų prisirišimų traukos, kad
aukščiau pakilęs išvystų Tą, kuris
kiekvienam Jo ieškančiam ir Jį pri-
imančiam žmogui dykai duoda iš-
laisvinančio jungo malonę 

(Mt 11, 28–30).

Dar neteko matyti tikrai laimin-
go žmogaus, kuris Jėzaus jam duotą
naštą būtų atstūmęs. Kiek daug
žmonių, kurie dar nepajėgia pakilti
virš savo menkų ambicijų ir atidėlioja
kopimą į Dievo malonės medžius, nes
per didelis rūpinimasis savimi jiems
trukdo laisvai atsiverti Šventosios
Dvasios perkeičiančiam veiksmui –
dėl Jėzaus užmirštant save naujai
atgimti Jame.

Sektinos gerosios muitininko Za-
chiejaus savybės: paprastumas, nuo-
širdumas, drąsa ir ypač teisingumo
motina – nuolankumas. Pasak Tho-
mas Merton, nuolankus žmogus su-
geba itin nepriekaištingai atlikti
didžius darbus, nes jam netrukdo
tokios smulkmenos kaip jo asmeni-
niai interesai arba geras vardas, va-
dinasi, jam nereikia eikvoti jėgų tam,
kad juos apgintų.

Kol Zachiejus tvirtai įsikibęs į ša-
ką tūnojo šilkmedyje, žmonės šaipėsi
iš jo. Bet jis negirdėjo tų pašaipų ir
negalvojo, kur esąs ir ką darąs, nes
tuo metu visa esybe buvo susitelkęs
vien tik į Dievo Sūnų, iš kurio širdies
slaptoje tikėjosi sulaukti to, kas būtų
verta viso šio spalvingo nuotykio
atomazgos. Kai prie to medžio priėjęs
Jėzus paliepė Zachiejui lipti žemyn,
baigėsi jo „išaukštinimas” medyje,
nes jau atėjo metas priimti į savo
namus Jėzų ir „pavaišinti” jį savo
tikro atsivertimo vaisiais. Zachiejus
bent iš tolo gali būti prilygintas būsi-
mos Jėzaus kančios ir prisikėlimo
prototipo paveikslui, nes kopdamas į
medį išspaudė savo egoizmo pūlinius,
o lipdamas žemyn „nuriedėjo”, kaip
Viešpaties soduose prinokęs šviežias
obuolys.  

Gražiausia Jėzui dovana – savęs

pašventimas ir paaukojimas artimui.
Kai altruistiškai savo laiką, atjautą,
dėmesingą kito žmogaus (ypač nela-
bai simpatiško) išklausymą, o dalį
savo pinigų skiri sušelpti stokojantįjį
artimo gerovei, – daraisi panašus į
atlapaširdį Zachiejų, kuris dieviškos
malonės veikiamas savo neregėtu fi-
nansiniu dosnumu vargšams paliudi-
jo, jog meilė Jėzui daugybę kartų pra-
noksta teisingumo raidės laikymąsi.  

Zachiejui pavyko padaryti tai,
kas labai sunkiai pasiekiama dauge-
liui turtuolių, ir tiems, kurie būdami
neturtėliai pakimba ant juos perse-
kiojančios minties – bet kokia kaina
praturtėti – kabliuko. Jis kaip kup-
ranugaris pralindo pro adatos skylutę
(Mt 19, 24). Tačiau tik dėl to, kad į
Zachiejaus širdies namus netrukdo-
mai įžengė galybių Dievas – Jėzus,
toji adatos – išganymo – ausis taip

netikėtai išsiplėtė, jog tapo neužmirš-
tamu ženklu, simbolizuojančiu, kad
nebe už kalnų tas laikas, kai pro ją
(Kristui įvykdžius Atpirkimą) nesi-
kūprindami galės žygiuoti nesuskai-
čiuojama daugybė „vienkuprių” –
milijardai pasaulio nusidėjėlių.

Jei šiais sunkmečio metais daug
žmonių dar suduria galą su galu, o
supratingieji stengiasi vyti šalin kiek-
vieną pagundą, kuri kartais dėl mate-
rialinių nepriteklių ragina be užuo-
lankų, pavyzdžiui, dėl didėjančios
turtinės nelygybės keikti valdžias ir
turčius, lobstančius kitų sąskaita, tai
sąmoningi krikščionys (visų išban-
dymų akivaizdoje) nepaliauja pasiti-
kėję savuoju Dievu. O Jis mus moko
taip naudotis daiktais bei pinigais,
jog kai atsidursime amžinybėje ir su-
lauksime iš tikrojo Šeimininko pa-
kvietimo įžengti į džiaugsmu tvis-
kančią Velykų menę, tada galėsime
oriai iš širdies gelmių atsikvėpti, nes
ne veltui mokėmės ištikimybės pir-
miausia mažuose dalykuose.

Pasak rašytojo Charles Fillmo-
reo, kai galvojame apie pinigus, svar-
bu stebėti savo mintis, nes pinigai
per protą susijungia su visų turtų ir
pinigų Vieninteliu Šaltiniu. Kai
galvojate apie pinigus, kurie yra ma-
tomi, kaip apie kažką, tiesiogiai susi-

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

„Atvirų durų diena didžiausiose
pasaulio kapinėse”, – tokie plakatai
kurį laiką mirgėjo Hamburgo metro
ir gatvėse rudens pradžioje. Skelbimo
turinys netikėtas. Tačiau taip buvo
galima sužinoti, kad antro pagal dydį
Vokietijos miesto viduryje plyti ka-
pinės, kuriose nematyti nei pradžios,
nei pabaigos. Šiame 391 ha plotyje
vietos amžiams užteks ne tik miru-
siems. Gyvieji šią vietą irgi mėgsta:
jiems visų pirma tai didžiausias
miesto parkas pasivaikščioti, kuria-
me ne iškart matyti antkapiai.

Ne iškart suprasi patekęs 
į kapines

Suoliukai senų medžių pavėsyje,
didžiuliai žalios vejos plotai, akis
spalvomis lepinantys gėlynai, tvenki-
niuose plaukiojančios antelės, hori-
zonte matomi baroko stiliaus laiptai į
tolį – tokiu pirmu vaizdu pasitinka
didžiausios pasaulio parko kapinės
Hamburgo viduryje. Ne tuoj pat pa-
šalietis gali suprasti patekęs į amžino
poilsio vietą.

Į kelias kryptis išsiskiriančios
gatvės, kuriose prasilenkia vietinis
autobusas ir automobiliai, leidžia
tikėti apsilankius dar viename žalu-
mu garsėjančio miesto parke. Tik,
kiek giliau paėjus, už eglių tvoros at-
sitrenkiama į tvarkingas eiles susta-
tytus antkapius. Tačiau už jų ir vėl
plyti tvarkingai prižiūrėta žolė. „Taip
išdėliotos visos kapinės. Vienos vietos
visiems kapams nėra”, – pasakojo
Helmut Schoenfeld, Hamburgo Ohls-
dorf kapinių muziejaus gidas.

Prieš daugiau nei šimtą metų
įkurtos kapinės buvusios dvigubai
mažesnės ir visai neketino tapti di-

džiausiomis pasaulyje. Tačiau greitai
miesto valdžios sprendimu jų plotis
padvigubėjo. „Amžiną ramybę čia ra-
do beveik tiek pat žmonių, kiek Ham-
burge gyventojų – 1,4 mln. Čia laido-
jami visų religijų atstovai. Atskirą
vietą turi ir musulmonai su spe-
cialiomis patalpomis laidotuvių apei-
goms, ir žydai, ir kinai. Čia laidojami
aukšti policijos pareigūnai, gais-
rininkai, jūreiviai. Čia taip pat atgula
amžino poilsio žymūs žmonės.”

Vietinis susisiekimas

Tačiau tai ne tik didžiausios pa-
saulio kapinės, bet ir didžiausias
Hamburgo parkas. XIX amžiaus pa-
baigoje idėją kapinėse įrengti parką
vokiečiai parsivežė iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų. Norėjo, kad tuo metu
už Hamburgo įkurtos kapinės būtų
patrauklios ir miesto gyventojams.
Anot Schoenfeld, šis sumanymas pra-
noko visus lūkesčius.

„Parkas sulaukė netikėtai didelio
susidomėjimo. Hamburgiečiai plūste
plūdo į neįprastą žalią oazę. Net
miesto susisiekimas pradėjo dažniau
važinėti”, – istorinius šaltinius cituo-
ja pašnekovas. Po keliasdešimt metų
buvo nuspręsta turėti ir vietinę auto-
buso liniją. Šiandien vien tik kapinių
teritorijoje maždaug kas pusvalandį
važinėja du autobusai ir sustoja dau-
giau nei dvidešimtyje stotelių.

Hamburgo Ohlsdorf kapinės iki
šių dienų hamburgiečiams išliko pa-
traukliu parku. Saulėtą dieną mies-
tiečiai mėgsta čia ateiti pasivaikš-
čioti, o dviratininkai pasivažinėti
gerais asfaltuotais takais.

Nukelta į 9 psl.

Didžiausios pasaulio kapinės –
mėgstamiausias miestiečių parkas

jusį su nematomu šaltiniu, duodančiu
ar išlaikančiu, priklausomai nuo jūsų
minčių, gaunate raktą nuo visų turtų
ir paaiškinimą, kodėl nesiseka.

Aiškėja, jog yra svarbu mums
dažnai tyrinėti savo vidų, kad galė-
tume laiku pastebėti priešus, slapčia
atsėlinusius prie mano ir tavo širdies
durų. Kiekvienas netvarkingas išlai-
dumas, godumas turėti visiškai nebū-
tiną daiktą, pavydas, kad kito kišenė
nuo pinigų pučiasi greičiau nei mano-
ji, šios ir panašios mintys bus paimtos
Kristaus išminties nelaisvėn, idant
būtų išvaduota didžioji klusnumo do-
rybė Jam (2 Kor 10, 4–5), kuris mums
per maldą ir sąžinės balsą vis prime-
na kasdien Jam už viską dėkoti, ir
tai, ką gero turime, dalytis su aplin-
kiniais, kad ir jie savo ruožtu galėtų
vis labiau artėti prie perpildytos dos-
numu muitininko Zachiejaus širdies. 

Zachiejus, kaip ir visi kiti, palikęs
savo nedorybių akmenuotą vieškelį,
visiems laikams patraukė Jėzaus
sekimo keliu. Jų ištikimybė Jam – iki
pat gyvenimo pabaigos. Todėl jų var-
dai buvo ne tik įtraukti į didžiąją
Visų Šventųjų šeimynos knygą, bet
amžinoje Tėvynėje jų vidinės akys
atpažino juos Išgelbėjusįjį. Šis nesi-
baigiantis regėjimas neprilygsta jo-
kioms kitoms vertybėms.

Zachiejui kelionė pas Dievą pra-
sidėjo nuo lipimo... į medį. Kad gyve-
nimas pasikeistų, nebūtina taip dary-
ti. Vis dėlto kartais verta pasigrožėti
iš aukšto medžio gamta. Tegul ji
mums primena antgamtiškumą, ku-
ris yra realesnis už dabartiškumą.
Tai liudija Dangus ir jame džiūgau-
jančių Visų Šventųjų žvilgsniu neap-
rėpiami pulkai.

Bernardinai.lt

Didžiausios kapinės pasaulyje.                          Astos Borusevičiūtės nuotr.
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 28

Ir uostai ten kas keliasdešimt
jūrmylių. Norint, galima visą kelionę
kiekvieną naktį sau ramiai nakvoti
krante. O čia kojų trepsėjimas po de-
nį ir trosų girgždėjimas vietoje lop-
šinės. 

Vakar mūsų kokas Sigitas gavo
laišką iš Adelaidės. Ten jau viskas
mums paruošta, būrys mūsų tau-
tiečių ten gaudo kiekvieną žinią apie
mus. Pas juos ir skubame, juk susi-
tikti su jais ir yra pagrindinis mūsų
tikslas. Tik va, tie 2,000 jūrmylių
mus nuo jų dar skiria. 

Kadaise Australija buvo savo
rūšies kalėjimas, trėmimo vieta, kur
išveždavo visus nepageidautinus. Da-
bar tuo sunku patikėti, nes tai šalis –
žemynas su bene aukščiausiu pasau-
lyje pragyvenimo lygiu. 

Maža ta Lietuvėlė... Toliau pava-
žiavus ne visur ir žino, kur esame. O
lietuvį sutiksi praktiškai visur. Taip
ir maišosi tas pasaulis. Praeina kelios
kartos ir jau niekas tėvų kalbos nebe-
moka. Pernai Meksikos įlankos pa-
krantėje buvau sutikęs vieną tokį. Gi-
męs karo pabaigoje Berlyne, mažlie-
tuvio pabėgėlio šeimoje, gyvenęs
Amerikoje, kariavęs Vietname, žmo-
na filipinietė, kalbos jau nemoka, bet
namai pilni lietuviškų simbolių. Net
baldai raižyti tautiniais ornamentais.
Tiesa, juos raižo Filipinų meistrai ir
pristato jam į namus. Teko ir man
garbė porą eskizų padaryti. Ko tiktai
žmogus nepadaro, kad savo tapatybę
išlaikytų... 

Kaip jis apsidžiaugtų, jei mes ten
užplauktume. Bet dabar skubame
pas lietuvius į Adelaidę. 

Romanas Borisovas 
III įgulos narys

2008-12-18
Kodėl cepelininė vadinasi

,,Tėvynė”

Kai guli savo gulte, šiltai susi-
sukęs, kažkodėl jokios mintys į galvą
neateina. Užmigti negali, kiek galima
gulėti... Kai aplink ramūs orai, judėji-
mas jachtoje apribotas iki minimu-
mo. Lova – denis, tarpais pasėdint
prie stalo. Vienas Linkus zuja kaip
rudeninė musė. Tai ten, tai šen – dar-
bo tokiame laive visą laiką yra. Jis gi
čia vienintelis vietinis, plaukia visus
11 etapų. Visi kiti esame tik pake-
leiviai. 

Mūsų kelionė persirito per savo
,,ekvatorių”. Ekrane jau matomi
Australijos kontūrai. Kažkur žemiau
mūsų plaukdami aplink pasaulį lenk-
tyniauja buriuotojai vienutininkai.
Ten vėjo į valias, lūžta stiebai, tem-
peratūros arti nulio. Vyksta žūtbū-
tinė kova. Pas mus kol kas viskas
ramu. Bet ar ilgam... 

Netrukus ta diena, kai mes vėl
atsistosime ant žemės. Kelios dienos
Australijoje ir... vieni grįš namo prie
naujametinių stalų, kiti pasiliks čia
dar kuriam laikui svečiuotis, bet šis
etapas jau irgi taps istorija. Linkui
bus kelių dienų trumpas atokvėpis ir
vėl toliau, vėl su nauja įgula. Gele-
žinis žmogus ir kartu toks savas...
Vargu ar Lietuvoje, šiandien būtų
galima rasti žmogų, labiau tinkantį
tokiam darbui. 

Sėdint šturmaninėje, kuri iš
lauko panaši į tanketės bokštelį, į
galvą ateina labai įdomios mintys.
Nedidelė erdvė sudaro apgaulingą

įspūdį. Ramiai šviečia ekranai, gir-
disi, kaip už borto čiurlena vanduo.
Atrodo, kad žaidi kažkokį virtualų
žaidimą. Tuo pačiu metu jachta daro
savo ,,privalomus” dešimt mazgų ir
neša mus, kaip koks pakeleivinis
troleibusas į tikslą. 

Vis prisimenu audrą, į kurią bu-
vome patekę. Ji buvo labai įspūdinga.
Tokių vaizdų Baltijoje neišvysi.
Milžiniški velenai kilnoja jachtą, kar-
tais beveik paveja ir jau grasina
užpilti, bet kaskart laivui pavyksta
apžergti tą bangą ir ji slysta keliolika
sekundžių, kaip plokščias akme-
nukas, paleistas vandens paviršiumi.
Fantastinis jausmas. Vandens švaru-
mas stulbina. Bangų viršūnės per-
sišviečia kaip storas vitražinis stik-
las. Vietomis vanduo pasidaro žydrai
matinis ir mirguliuoja kažkokio-
mis paslaptingomis švieselėmis. Tik
paukščiams ta audra nė motais. Jie
skraido aplink mus nuo pat Cape
Town ir neatrodo, kad jiems tai
būtų pabodę. Kur ir kada jie miega?
Kažkas sakė, kad jie pakyla aukš-
tai, aukštai ir ten, laisvai sklandy-
dami, miega. Kad taip žmogus ga-
lėtų... 

Suvalgėme paskutinę šviežią ma-
rinuotą mėsą. Kadangi Gedas tunų
daugiau nebegaudo, tenka pereiti
prie tuno konservų. Tiesa, produktų
turime dar tiek, kad badu tikrai
nemirsime, bet žalia tuno mėsa buvo
velniškai skani. Banguojant žmonių
skoniai pasikeičia, ir kartais labai
sunku atspėti, ko organizmui labiau-
siai norisi: saldainių, mėsos, ar šiaip
kokios rūgščiai-saldžios košytės. Bet
tema labai aktuali ir, vos ją palietus,
iš visų pusių girdisi: ,,O aš norėčiau...
tarkuotų bulvinių blynų su grietine,
o aš kugelio su spirgučiais, o aš kokį
geeerą cepeliną sušveisčiau...” Guli
bananai, apelsinai, o visiems reikia
bulvių. 

Tradicinis maistas tai irgi namų
ir Tėvynės sąvokos dalis. Žmonės,
atsidūrę kur nors toli, ilgisi Tėvynės
dar ir todėl, kad naujoje vietoje negali
patenkinti savo skonių. „Aukštesnės
materijos’’ ateina jau vėliau. Ne vel-
tui cepelininė Kaune, prie plento,
,,Tėvynė” vadinasi... 

Romanas Borisovas
III įgulos narys

2008-12-20
Kai laikas keičia greitį

Kažkada skaičiau, kad laikas turi
savybę keisti savo greitį. Kuo toliau
esame nuo tos Afrikos, tuo ramesnis
tampa mūsų gyvenimas laive. Atsi-
kėlei, pavalgei, pasivalei, pakedenai
plunksnas, pabudėjai, vėl pavalgei,
na, dalyvavai denio dienos gyvenime,
nusileidai į vidų, pavakarieniavai,
kartais tai net labai ilgai užtrunka...,
numigai ir vėl – vachta, tik šį kartą
jau naktinė. Kartais ji būna labai
nyki, sėdi, šąli, kaip kokiame juo-
dame maiše, nieko nematyti. Tik
prietaisų skaičiukai priekyje dega. O
kartais atsiveria tiesiog pasakiški
vaizdai, mėnulis kybo tiesiai, viskas
žaižaruoja, bangos švyti. Virš galvos –
žvaigždės it lempos. 

Paskui laivą driekiasi platus ban-
guojančių putų šleifas. Veikia tiesiog
hipnotizuojančiai. Atrodo, žiūrėtum
ir žiūrėtum... 

Bus daugiau.

Atkelta iš 8 psl.

Kapinės amžiams

Kaip pasakojo Schoenfeld, per
metus šiose kapinėse palaidojama
apie 5 tūkst. žmonių. Ir administraci-
ja nesuka galvos, kad vieną dieną gali
nebeužtekti vietos. „Čia amžinai
žmonės galės laidoti”, – įsitikinęs
muziejaus gidas. Tam yra kelios prie-
žastys. Visų pirma, šeimos nebeišsi-
perka didelių plotų visai giminei lai-
doti. Kita priežastis – išaugęs urnų
skaičius. Anot pašnekovo, šiuo metu
du trečdaliai mirusiųjų yra kremuoja-
mi, o urnos daug vietos neužima.
Galinčios sau leisti šeimos Hamburgo
Ohlsdorf kapinėse išsiperka vietas
kolumbariume. 25 metams ši vieta
kainuoja apie 3 tūkst. eurų (daugiau
nei 10 tūkst. litų).

Didžiausios pasaulio kapinės turi
ir specialių vietų anonimiškai laido-
jamiems mirusiems. „Yra žmonių,
kurie savo šeimos narių paprašo būti
palaidotiems be konkrečios vietos,
kad netaptų našta ateinančioms kar-
toms dėl prižiūrimo kapo, – aiškino
Schoenfeld. – Laidojama pievoje,
kurioje greitai užauga žolė. Šeimos
nariams belieka tik spėti, kur tiksliai
mirusysis buvo palaidotas. Tikslią
informaciją turi ir saugo kapinių
administracija.”

Viena įspūdingiausių tokių vietų
Ohlsdorf kapinėse yra Riedemann
mauzoliejus. Pro banguojančius var-
tus ant kalvos matyti pats mauzo-

liejus, aplink jį plyti žaliuojanti nesu-
trypta pieva, o prieš ją visus metus
netrūksta gyvų gėlių ir atneštų vai-
nikų.

Mirusiuosius atminti – savaitė
prieš Adventą

Lapkričio 1-oji Vokietijoje šiais
metais bus eilinė darbo diena. Miru-
siuosius atminti ir juos lankyti vokie-
čiai turi trečiąjį lapkričio sekmadienį,
savaitę prieš Adventą. Tokį sekma-
dienį jie vadina mirusiųjų sekmadie-
niu.

„Tą dieną kapai puošiami gėlė-
mis, tačiau kapinės, priešingai nei
pas lietuvius, neskendi žvakių švieso-
je”, – sakė didžiausio pasaulio kapi-
nių muziejaus Hamburge gidas.

Delfi.lt

Didžiausios pasaulio kapinės
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,,Draugo” knygynèlyje

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

Cicero lietuviai ne tik palydi Am -
žinybėn savo tautiečius, bet ir prisi-
mena seniau išėjusiuosius.

Neseniai buvo paminėtos žymaus
lietuvio Stasio Bernatavičiaus mirties
metinės, o spalio 24 d. po šv. Mišių Šv.
Antano parapijos bažnyčioje sekma-
dieninės kavutės patalpose prisi -
mintas prieš metus miręs ilgametis
Cicero gyventojas Julius Jakutis. Šis
tautietis rečiau pasirodydavo lietuvių
susiėjimuose, buvo labiau užsidaręs,
daugiau laiko skyrė kompiuteriams.

Šios netekties proga susirinku -
siuosius vaišino iš Lietuvos atvyku-
sios velionio giminaitės, kurių viena
padėjo sergančiam J. Jakučiui. Buvo

sukalbėta „Amžiną atilsį” už miru -
sio jo sielą, prisimintas jo gyvenimas.
Šis lietuvis padėdavo savo pažįsta -
miems įvairiuose reikaluose, buvo ge -
ras žmogus. J. Jakučio atminimas il -
gai išliks jį pažinojusių tautiečių šir -
dyse.

Kalbėjo apie žurnalą „Artuma”

Nuolatinė „kavučių” lankytoja
Al do na Bikulčienė tautiečiams pris-
tatė katalikišką žurnalą šeimai „Ar -
tuma”, kurį ji jau seniai skaito ir vi -
sa da jame randa įdomių straipsnių.
Šio žurnalo, kurį Vilniuje leidžia Lie -
tuvos „Carito” leidykla, o redaguoja
Darius Chmieliauskas, spalio mėne-
sio numerį Aldona buvo atsinešusi
pa rodyti visiems. Leidinyje spausdi-
namas ir Čikagos apylinkėse gyve -
nan čio kun. Antano Saulaičio, SJ ra -
šinys „Mūsų kiaulės ir mūsų pu-
pos”.

A. Bikulčienė pasiūlė užsi pre -
numeruoti šį leidinį. Žurnalas „Ar-
tuma” yra siunčiamas ir į užsienį.
Dėl leidinio galima kreiptis į kun. A.
Saulaitį, SJ, Lemont.

Adv. Saulius Kuprys supažindino
su svečiu iš Lietuvos – mokslo vyru
Gediminu Mikelaičiu, vie šė jusiu Či-
kagoje. G. Mikelaitis trumpai prabilo
į susirinkusiuosius.

Advokatas taip pat pakvietė
Cicero lietuvius į „Draugo” metinį
po kylį. 

Edvardas Šulaitis

Cicero lietuvių naujienos

,,153 įdomiausios Lietuvos bažnyčios” 
,,Draugo” knygynėlio lentynas

papildė leidyklos ,,Terra Publica”
išleistas iliustruotas žinynas ,,153
įdomiausios Lietuvos bažnyčios”.
Knygą sudarė žinoma Lietuvos me-
notyrininkė prof. dr. Laima Šin kū-
naitė. Kaip teigia knygos sudarytojai
ir leidėjai, žinynas skirtas ne tik
,,meno žinovams, tikintiesiems, bet
ir visiems gimtojo krašto mylėtojams,
norintiems išsamiau pažinti mūsų
ša lies meno ir istorijos vertybes, kul -
tūros paveldą”. Žinynas ,,153 įdo-
miausios Lietuvos bažnyčios” išskir-
tinis ne tik tuo, kad pateikia įdo-
miausius faktus apie svarbiausias
Lietuvos bažnyčias, bet ir itin gausia
vaizdine medžiaga, geros kokybės
fotografijomis. 

Aldona Bikulčienė kalba apie įdomų
žurnalą ,,Artuma”.

Edvardo Šulaičio nuotraukos

Cicero lietuviams kalba svečias iš
Lietuvos Gediminas Mikelaitis.

Spalio 24 d. susibūrimą vedė Jonė
Bobinienė. 

Paroda skirta Bernardinų kapinių
200 metų sukakčiai

Šių metų spalio 27 – lapkričio 20
d. Lietuvos mokslų akademijos Vrub -
lev skių bibliotekoje (Žygimantų g.
1/8) veiks istorinių dokumentų,
dailės kūrinių ir senųjų fotografijų
paroda „Vilniaus Bernardinų kapinės
rašytiniuose ir ikonografiniuose šal-
tiniuose”, skirta šių kapinių įkūrimo
200 metų sukakčiai paminėti.

Vieno seniausių ir gražiausių Vil -
niaus nekropolių – Bernardinų kapi -
nių – įkūrimo 200 metų sukaktis su -
teikia puikią progą stabtelėti ir ati -
džiau įsižiūrėti į šį unikalų kultūros
paveldo objektą, prisiminti jo istoriją,
pagerbti tuos, kurių jau seniai nebėra
tarp mūsų.

Lietuvos mokslų akademijos
Vrub levskių bibliotekos Rankraščių
skyrius, norėdamas paminėti šį gražų
Bernardinų kapinių jubiliejų ir at-
 kreipti visuomenės dėmesį į biblio te -
koje saugomus itin vertingus šių ka -
pi nių istorijos šaltinius, parengė pa-
rodą „Vilniaus Bernardinų kapinės
ra šytiniuose ir ikonografiniuose šal-
tiniuose”. Parodoje pristatoma kelios
de šimtys XIX–XX a. rašytinių doku -
men tų, autentiškų planų, dailės kū -
rinių, senųjų fotografijų bei svarbiau -
sieji pastarųjų poros dešimtmečių lei-
diniai apie Bernardinų kapines.

Pirmojoje parodos dalyje ro domi
do kumentai, kuriuose atsispindi ka -
pi  nių įkūrimo aplinkybės ir rai da.
Žiū  rovų akis neabejotinai patrauks
vys  kupų Jono Nepomuko Kosakovs -
kio, Jeronimo Stroinovskio, Petro Ži -
linskio, Lietuvos generalgubernato-
riaus Michailo Goleniščevo Kutuzo-
vo, Vilniaus magistrato, vokiečių Šv.
Mar tyno Romos katalikų kongregaci-
jos atstovų raštų originalai ir nuora -
šai, Bernardinų ypatingi kapinių
planai, Ber nardinų bažnyčios ir vie -
nuo lyno aktai, inventoriai, ku riuose
aprašyti svarbiausi kapinių statiniai,
nepakartojamos iškilaus fotografo
Jano Bulhako fotografijos su kapinių
koplyčios, vartų ir, deja, nebeegzis-
tuojančių kolumbariumų vaizdais.

Antroji parodos dalis skirta mi -
rusiems. Čia pateikiami įvairių laido-
jimo dokumentų pavyzdžiai: Vilniaus
policijos išduoti leidimai laidoti, met -
rikų knygos, jų išrašai, susirašinėji-
mas dėl duomenų apie mirusiuosius
pateikimo, Bernardinų vienuolyno
pa jamų ir išlaidų knygos, kuriose vie -

nuoliai surašydavo rinkliavas iš mies -
tiečių už įvairias jiems suteiktas pas -
laugas (gedulingas pamaldas, kata -
falką, laidojimą, vietą kapinėse) ir lai -
dotuvėms organizuoti skirtas lėšas.
Taip pat čia rodoma Bernardinų vie -
nuolyno kronika ir labai puošniai
įrišta, gražiai apipavidalinta rankraš -
t inė knyga, kurioje surašyti visi nuo
1671 iki 1895 metų mirę Lietuvos
ber nardinai.

Parodą pratęsia žymių XIX–XX
a. pirmosios pusės Bernardinų kapi -
nių tyrinėtojų – Antano Lazaro vi -
čiaus (Łazarowicz, 1817–1905), Al -
ber  to Liudviko Zaštauto (Zasztowt,
1850–1918), Vaclovo Veitkos (Wejtko,
1861–1939), Liucijono Eduardo
Uzeblos (Uziębło, 1864–1942) darbai:
įvairūs užrašai, laiškai, kuriuose ap -
tariami aktualūs kapinių tyrimų
klau simai, paminklų piešiniai, ant -
kapių įrašų nuorašai, kapinėse palai -
dotų asmenų sąrašai, pagalbiniai
planai, schemos, straipsniai. Ypatin -
go dėmesio nusipelno nepakartojama
Bernardinų kapinių relikvija – Feli ci -
jono Frejendo 1806 m. nutapyta ak -
varelė „Šv. Felicijonas”, kurią 1936
m. Frejendų koplytėlėje surado ir iš -
saugojo Vaclovas Veitka.

Parodą užbaigia svarbesni pas-
tarųjų poros dešimtmečių leidiniai
apie Bernardinų kapines. Tarp jų –
reikšmingi Vidos Girininkienės, Al -
gir do Paulausko, Edmundo Malacho -
vičiaus ir kitų autorių darbai.

Bernardinai.lt

Prisimintas a. a. Julius Jakutis

Pasak prof. Šinkūnaitės, Lietu -
voje yra per 700 šventovių, o žinyne
aprašytos tik 153. Jas atrenkant, at-
sižvelgta į tų bažnyčių svarbą, sak-
ralinę, istorinę ir meninę vertę. Baž-
nyčios žinyne pateiktos geogra finiu
principu, pagal priklausomumą vys-
kupijai ir dekanatui. Trumpuose
straipsneliuose apžvelgiama bažny -
čios istorija, architektūra, dailė, šven-
tovės svarba Lietuvos bažnyčių
istorijoje. Be faktinės informacijos,
knygoje pateikta per 500 nuotraukų. 

Pasak prof. Šinkūnaitės, knyga
,,turėtų atskleisti Lietuvos sakralinio

meno paveldo įvairovę ir pilnatvę”.
Antra vertus, tai puiki dovana Lie -
tuvą mylintiems ar geriau pažinti no -
rintiems žmonėms.

Žinyną galima įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 72 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9.75
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą kny gą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti admi -
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė A. T.
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Prenumeruokime ,,Draugâ”!
,,Draugâ” atminkime savo 

testamente!

Margumynai

Pirmasis pasaulyje maro pro-
trūkis įvyko Kinijoje prieš daugiau
nei 2600 metų, o vėliau ši liga pasiekė
Europą, plisdama per Centrinę Aziją
ėjusiu Didžiuoju šilko keliu, nurodo
maro sukėlėjų DNR ištyrę mok-
slininkai. Ši studija patvirtino seniai
iškeltą prielaidą, kad liga, nuo kurios
viduramžiais išmirė apie trečdalis
Europos gyventojų, yra kilusi iš Ki-
nijos.

Tarptautinė mokslininkų grupė
nustatė marą sukeliančių bakterijų
Yersinia pestis 17 linijų DNR nukleo-
tidų seką ir išsiaiškino iš bendro pro-
tėvio dėl mutacijų išsivysčiusių mik-
roorganizmų ,,šeimos medį”. ,,Rezul-
tatai rodo, kad maras atsirado Kini-
joje prieš daugiau nei 2600 metų”, –
pranešė šiame tyrime dalyvavęs
Prancūzijos gamtos istorijos muzie-
jus.

Ši liga Didžiuoju šilko keliu prieš
daugiau nei 600 metų pasiekė Vakarų
Europą, o vėliau Afriką – tikriausiai
kartu su XV amžiaus kinų jūrų ke-
liautojo Zhang He vadovaujama eks-

pedicija, nurodė muziejus. Moleku-
linės biologijos duomenys rodo, kad
Jungtines Valstijas maras pasiekė iš
Kinijos per Hawaii XIX šimtmečio
pabaigoje. Pirmiausiai jis išplito Ca-
lifornia valstijoje per San Francisco ir
Los Angeles uostus, o vėliau ligos su-
kėlėjai buvo pernešti į žemyno gi-
lumą.

Mokslininkai nurodė, kad šis
tyrimas gali būti naudingas aiškinan-
tis kitų pavojingų bakterijų, tokių
kaip juodligės ir džiovos sukėlėjai,
kilmę. Studijai, kuri spalio 31 d. buvo
paskelbta mokslo žurnalo ,,Nature
Genetics” tinklalapyje, vadovavo
Airijoje veikiančio Korko universiteto
koledžo tyrėjas Mark Achtman. Ty-
rime taip pat dalyvavo mokslininkai
iš Didžiosios Britanijos, Kinijos,
Prancūzijos, Vokietijos, Madagaskaro
ir Jungtinių Valstijų.

Gamtoje Y.pestis yra paplitusi
graužikų, tarp jų žiurkių, organiz-
muose. Šias bakterijas žmonėms gali
pernešti blusos, prisisiurbusios už-
sikrėtusių gyvūnų kraujo. Smarkų
limfmazgių tinimą sukelianti Y.pestis
infekcija vadinama buboniniu maru.

Labiau užkrečiama, tačiau retes-
nė šios ligos atmaina yra vadinamasis
plaučių maras. Jis išsivysto, kai žmo-
gus užsikrečia bakterijomis, įkvėpęs
skysčio lašelių, pasklidusių ore kosint
buboniniu maru sergančiam žmogui.

BNS

Pirmasis pasaulyje maro protrūkis 
įvyko Kinijoje

www.draugas.org

A † A
REGINA VAITKŪNAS

VAITKEVIČIENĖ

Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. spalio 28 d., sulaukusi 96 metų.
Gimė 1913 m. gruodžio 21 d., Kybartuose. Kartu su vyru a. a.

Adomu Vaitkevičiumi į Ameriką atvyko 1948 m.
Giliame liūdesyje liko: duktė Daiva su vyru Pranu Meile, anūkė

Alina Meilytė, sūnus Algimantas Vaitkevičius su žmona Kimberly,
sesuo Sofija Vališkienė su šeima Lietuvoje; brolienė Birutė Savic-
kienė su šeima; a. a. vyro dukterėčia Jūratė Tamulaitienė su vyru
Jonu ir šeima; sūnėnai dr. Arūnas Dailydė ir Kastytis Dailydė su
šeimomis Kanadoje bei kiti draugai ir pažįstami.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 3 d. nuo 3 val. p. p.
iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hic-
kory Hills, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 4 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių a. a. Regina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt  Lack & Sons, tel. 708-430-5700

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

SIÙLO DARBÂ

JUZÈ PLAUŠINAITIENÈ

Vėlinės

Žiedais chrizantemų apkloti kapai
Toj paslaptingoj vėlinių nakty –
Tylumą apgaubia angelų sparnai,
Vargonai groja žvakių apsupty.

Žvakelės kapinėse dega tyliai,
Jos žybsi lyg žvaigždelės danguje.
Gyvenimas trapus, mes esam tik svečiai
Šioje pilnoj pagundų žemėje.

Seniai jau ilsisi tėvai kalnely.
Uždegę žvakę stovim susikaupę.
O maldą vis kartoji ir kartoji...
Tik čia gyvenimo suvoki prasmę.

2009.11.01

Skaitytojų kūryba

A † A
skulptorius

RAMOJUS MOZOLIAUSKAS

Mirė 2010 m. spalio 30 d.
Gimė Lietuvoje, Kaune.  Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: žmona Janina Pilipauskaitė-Mozoliauskas; švoge-

ris Romualdas Pilipauskas su žmona Brone ir jų vaikai; Jonas Rim-
kūnas su žmona Gražina ir jų vaikai. Liūdi kiti artimieji ir giminės
bei daug draugų.

A. a. Ramojus buvo aktyvus Lietuvių pasaulio centro ir bendruo-
menės rėmėjas, didelis gamtos mylėtojas.

Velionis bus pašarvotas antradienį, lapkričio 2 d. nuo 3 val. p. p.
iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio  3 d. 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Ramojus bus palydėtas į Pal.
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti „Lietuvos Vaikų viltis” organizacijai.
Kviečiame visus  draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-984-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Lapkričio 3 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. bus ro doma  muzikinė vaizdaju-
ostė ,,Pupų dėdės anūkas – dzūkas”.
Po filmo peržiūros 2 val. p. p. susi-
tikimas su ,,Plows Council on Aiging”
socialine darbuotoja Vilija Aukštuo-
liene, kuri kalbės tema ,,Me di care
lengvatinės programos”. 

��Lapkričio 13 d., šeštadienį, Pa -
saulio lietuvių centro Fondo salėje,
14911 127th St., Lemont, IL lietuvių
liaudies muzikos ansamblio ,,Gabija”
dešimtmečio koncertas. Pradžia 7
val. v. Maloniai kviečiame atvykti.

��Dr. Kęstutis K. Girnius atvyks-
ta iš Lietuvos ir bus vienas pagrin-
dinių kalbėtojų Ateitininkijos 100-
mečio šventėje, kuri vyks 2010 m.
lapkričio 25–28 dienomis Čikagoje.
Prelegentas paskaitoje ,,Trys pamati -
niai klausimai XXI amžiuje” kalbės
apie Prano Dovydaičio analizuotus
ka talikybės principus ir svarstys,
kaip nūdienos katalikai gali ir turi
išryškinti savo vaidmenį viešojoje
er dvėje. Kviečiame visus užsiregis -
tuoti iki lapkričio 14 d. Visą šventės
programą rasite specialiai tam ren -
giniui sukurtame tin k lalapyje

http://100metis.ateitis.org.

��Artėja Kalėdos, šventinio šur -
mu lio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 11–12 dienomis,
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9 val. r.
iki 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje, Lemont. Norinčius
prekiauti prašome skambinti į PLC
raštinę tel. 630-257-8787 ir užsisa -
kyti stalus.

��Lapkričio 28 d., sekmadienį,
Ja cob Henry Mansion (20 S. Eastern
Ave, Joliet, IL)  vyks Lithua nian Mer -
cy Lift ,,Šampano priešpiečių bufe-
tas”. Švęsime savo 20 metų veiklos
sukaktį. Pradžia 1 val. p. p.   Jacob
Henry Mansion (www.jacobhenry-
mansion.com) – nacionalinis istorinis
pastatas. Vietas užsisakyti ir daugiau
informacijos gauti galite paskambinę
Virgai tel. 815-485-0822.

��Lapkričio 6–7 dienomis, šešta-
dienį ir sekmadienį, nuo 12 val. p. p.
iki 6 val. v. Lietuvių namuose (Phi  -
ladelphia) vyks kasmetinė mugė. Lie -
tuviškas maistas ir gėrimai. Jus lin ks -
mins Kaimo kapela ,,Varpelis”, tau ti  -
nių šokių grupė ,,Žilvinas”, cho ras
,,Laisvė”. Kalėdiniam apsipir kimui:
lie tuviškos prekės, maisto produktai
ir rankdarbiai. Vaikams – pramogos.

��Lapkričio 13 d., šeštadienį, Šv.
Trejybės parapijos salėje (53 Capi tol
Ave., Hartford, CT) vyks iškilmingas
Žalgirio mūšio 600 me tinių mi nė ji -
mas. Dalyvaus prof. R. Pet rauskas iš
Lietuvos, JAV LB Kul tūros tarybos
vi cepirmininkė Dalia Ja kienė. Ren gi -
nį ruošia JAV LB New Haven apy lin -
kė kartu su Connecticut apygarda.
Pra  džia 6 val. v. Vietas užsisakyti tel.
203-494-6857 (Rolandas Kiau le vi -
čius) ir tel. 860-678-0869 (Asta Ne -
nor tienė).

��Šv. Kazimiero parapijos salėje
((3855 Evans St., Los An geles, CA
90027) lapkričio 14 d., sekmadienį,
12 val. p. p. įvyks Kris tos Augius pa -
ro dos atidarymas. Ren gia – Los An -
ge les ateitininkai. 

��Philadelphia lietuviai š. m. lap -
kričio 14 d., sekmadienį, 2 val.  p. p.
Lietuvių namuose (2715 E. Alle gheny
Ave., Philadelphia, PA 19134) rengia
Žalgirio mūšio sukakties paminėjimą.
Vilniaus universiteto Seno vės ir Vi -
duramžių istorijos katedros prof.
Rimvydas Petrauskas pakvies pokal -
biui ,,Žalgiris: didysis mūšis ir ilga at -
mintis”. Meninę programą atliks
,,Dai navos” ansamblio vyrų vie netas,
vadovaujamas Dariaus Poli kaičio.
Rengėjai – JAV LB Kultūros ta ryba.
Daugiau informacijos tel. 215-248-
3049.

IŠ ARTI IR TOLI...

Lapk ričio 19 d., penktadienį, 7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje, 
Jau nimo centre vyks žinomo Lietuvos menininko 

ALGIO GRIŠKEVIČIAUS 
foto grafijos parodos ,,Kasdieniniai stebuklai” 

atidarymas. 

Bus rodomas videofilmas, kurio pagalba apsilankysime A. Griškevičiaus
fotografijos studijoje. Kviečiame dalyvauti.

Kęstutis Girnius

Algis Griškevičius. ,,Vandenis” iš ciklo ,,Zodiako ženklai”.

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). 

Į Čikagos lietuvių tautodailės instituto juostų audimo pamoką, kuri vyko
spalio 23 d. Instituto galerijoje (Pasaulio lietuvių centre, Lemonte) apsilankė
Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai. 

Nuotraukoje: audimo paslaptis mokiniams perteikia Audronė Tamulienė.
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Iškilmingas Lietuvių Fondo rudens pokylis ,,Menas ir muzika”
įvyks šeštadienį, lapk ričio 6 d., Pasaulio lietuvių centre, 14911 127 th
Street Lemont, IL. Programoje: 5:30 val. p. p.  – kokteiliai (Fondo salėje); 6:30
val. v. – Lietuvių Operos ir kapelos ,,Biru Bar” (Indianapolis) koncertas (Fon-
do salėje); 7:30 val. v. – va karienė, LF sti pendijų įteikimas, meno parodos už-
darymas ir šokiai (PLC po kylių salėje). Vietas iki lapkričio 1 d. galite užsi-
sakyti LF raštinėje tel. 630-257-1616 arba el. paštu admin@lithfund.org.

Kapela ,,Biru Bar” (Indianapolis).                      ,,Draugo” archyvo nuotr.

Prelato Igno Urbono 
100 metų jubiliejus bus

švenčiamas gruodžio 5 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p.

PLC didžiojoje salėje, 
14911 127th St., Lemont, IL.
Vietas galite už si sakyti pas

Vandą Gvildienę: 
tel. 630-271-9136. 

Sveikinimus raštu gerb. prelatui
siųsti Irenai Kazlauskienei, 14201
Hawthorn Dr., Lemont, IL 60439.

Dr. Mindaugas ir dr. Austė Vygantai (Winnetka, IL) dalyvavo
,,Draugo” metiniame pokylyje ir atsidėkodami už puikų vakarą paaukojo
Draugo fondui 1,000 dol. auką.

Dr. Petras ir Daiva Kisieliai (Downers Grove, IL), negalėdami daly-
vauti ,,Draugo” pokylyje, atsiuntė 100 dol. auką.

DF taryba nuoširdžiai dėkoja už dosnią auką.


