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Rusijos vadovus
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Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) –
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė ir Seimo pirmininkė Irena De-
gutienė kreipėsi į Rusijos vadovus
prašydamos padėti išsaugoti Kali-
ningrado srityje Tolminkiemyje esan-
tį Kristijono Donelaičio muziejų.

D. Grybauskaitė Rusijos prezi-
dento Dmitrij Medvedev paprašė mu-
ziejų išlaikyti valstybės žinioje. Pre-
zidentė teigė, kad, suprasdama ir
Lietuvos atsakomybę, paprašė Lie-
tuvos Vyriausybės ieškoti galimybių
prisidėti prie šio muziejaus išlaiky-
mo. Parlamento vadovė I. Degutienė
išsiuntė laišką Rusijos Valstybės Dū-
mos pirmininkui Boris Gryzlov, ku-
riame prašo padėti išsaugoti dabar-
tinį K. Donelaičio muziejų dabar vei-
kiančiame pastate nekeičiant Rusijos
nuosavybėje esančio kultūros objekto
statuso. Laiške Lietuvos Seimo pir-
mininkė sako sulaukusi informacijos,
kad Rusijos Dūma parengė įstatymo
projektą, kuriuo valstybės nuosavy-
bės religinės paskirties pastatai bus
perduoti Rusijos stačiatikių bažnyčiai.

Çikagoje lank∂si Užsienio reikalû ministras

Vilnius, lapkričio 15 d. (ŠMM ir
,,Draugo” info) – Prasidėjo pasirengi-
mas Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumui, kuris kitais metais
į Kauną sukvies lietuvių kilmės, su
Lietuva aktyviai bendradarbiaujan-
čius ir Lietuvoje gyvenančius moksli-
ninkus, kultūros veikėjus bei versli-
ninkus iš viso pasaulio. Jubiliejinio
15-ojo simpoziumo pagrindinė idėja –
versli, konkurencinga ir inovatyvi

Lietuva. Simpoziumo renginiai vyks
2011 m. rugpjūčio 25–27 d. Vytauto
Didžiojo ir Kauno technologijos uni-
versitetuose.

„Kviečiame atvykti po visą pa-
saulį pasklidusius lietuvius ir kartu
projektuoti ateities išmaniąją Lietu-
vą. Intelektualams, mokslo, kultūros
ir verslo žmonėms susirinkus į vieną
būrį, vyksta protų šturmas, gimsta
naujos idėjos, ryšiai ir bendradarbia-

vimo formos, – sako simpoziumo or-
ganizacinio komiteto pirmininkė,
švietimo ir mokslo viceministrė Ne-
rija Putinaitė. – Norime, kad užsieny-
je dirbančius mokslininkus ir verslo
atstovus pasiektų žinia: į Lietuvą gali
traukti ne tik nostalgija, bet ir tikra
galimybė įgyvendinti savo idėjas.”

„Pertvarkydami mokslą ir studi-
jas, steigdami integruotus mokslo,
studijų ir verslo slėnius, ieškodami

veiksmingų mokslo ir verslo sąveikos
modelių, skatindami geriausius, sie-
kiame, kad Lietuvoje būtų sudarytos
kuo palankesnės sąlygos įgyvendinti
tarptautiniu lygiu konkurencingus
projektus. Simpoziumas – puiki proga
įvertinti pertvarkų galimybes ir pa-
sverti savo asmeninius norus pasi-
naudoti jų rezultatais”, – pabrėžia vi-
ceministrė.

Nukelta į 6 psl.

Čikaga, lapkričio 15 d. (J. Mon-
kutės-Marks muziejaus-galerijos in-
fo) – Lapkričio 13 d. Čikagoje mirė J.
Monkutės-Marks muziejaus-galerijos
muziejaus steigėja, Kėdainių krašto
garbės pilietė, Kėdainių krašto kul-
tūros premijos laureatė Janina Mon-
kutė-Marks.

Ji gimė 1923 m. Radviliškyje,
nuo 1939 iki 1941 m. mokėsi Kėdai-
nių gimnazijoje, vėliau įstojo į Kauno
valstybinio teatro dramos studiją ir
perėjo mokytis į Kauno penktąją gim-
naziją. 1944 m. karo negandos nu-
bloškė į Vakarus. Teko mokytis Aust-
rijoje, Vokietijoje. Mokėsi piešimo, ta-
pybos ir grafikos bei studijavo teksti-
lę. 1950 m. emigravo į JAV, kur gy-
veno iki mirties.

Netekome nuostabios meno vei-
kėjos, kuri savo kūryba (visų pirma
tekstile, taip pat tapyba, grafika) ži-
noma ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Čia
ne kartą rengtos jos autorinės paro-
dos, o Kėdainiuose jos vardu pavadin-
tame muziejuje yra nuolatinė paroda.
J. Monkutė-Marks buvo aktyvi as-
menybė, kuri savo energija uždegda-

vo kitus veiklai ir kūrybai. Ji buvo di-
delė optimistė. Menininkės svajonė
Kėdainiuose įsteigti muziejų iš pra-
džių atrodė neįtikėtina, tačiau virto
tikrove. 2000 m. ji nupirko Kėdai-
niuose Krašto muziejaus buvusį pas-
tatą, jį sutvarkė ir jame 2001 m. ati-
darė muziejų. Kėdainiams J. Monku-
tė-Marks padovanojo savo didžiąją
kūrybos dalį. Nukelta į 6 psl.

Čikaga, lapkričio 15 d. (,,Drau-
go” info) – Lapkričio 13–14 dienomis
Čikagoje lankėsi Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis. Lapkričio 13 dieną
ministras, lydimas Užsienio lietuvių
departamento direktoriaus Arvydo
Daunoravičiaus ir LR generalinės

konsulės Čikagoje Skaistės Aniulie-
nės, apsilankė Jaunimo centre, kur
susitiko su Čikagos lituanistinės mo-
kyklos administracija, mokytojais ir
mokiniais.

Susitikimo metu A. Ažubalis
trumpai papasakojo apie šiandieninę
Lietuvos užsienio politiką, pabrėžda-

mas mūsų šalies dalyvavimą Europos
Sąjungos ir NATO veikloje. Svečias
sakė esąs įsitikinęs, kad šiandien būti
lietuviu garbinga, kadangi galime di-
džiuotis ne tik didinga savo šalies is-
torija, sena kalba, bet ir tuo, kad esa-
me didelės grupės valstybių nariais.
Anot ministro, ypač nemažos ekono-
minės ir politinės galimybės mūsų ša-
liai atsiveria kaip Šiaurės ir Baltijos
valstybių narei. A. Ažubalis ragino
susirinkusius nepamiršti savo lietu-
viškų šaknų ir kvietė anksčiau ar vė-
liau grįžti į Lietuvą. Mokiniai ir mo-
kytojai turėjo nemažai klausimų mi-
nistrui – ir apie dvigubos pilietybės
įstatymą, ir apie nedarbą Lietuvoje,
ir apie valstybės požiūrį į išeiviją. Mo-
kyklos direktorė Jūratė Dovilienė
svečiui įteikė mokyklos metraštį ir
mokyklos simbolika papuoštus marš-
kinėlius, ministras atsidėkodamas
padovanojo mūsų šalies valstybingu-
mo simbolius – Vytį, vėliavą ir himną,
išaustą drobėje.

Nukelta į 6 psl.

Ministras Audronius Ažubalis Čikagos lituanistinės mokyklos direktorei Jūratei
Dovilienei įteikė mūsų valstybės simbolį – Vytį. Jono Kuprio nuotr.

A. a. Janina Monkutė-Marks.
J. Monkutės-Marks muziejaus-

galerijos nuotr.
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Anokia paslaptis, jog ypač
šiais laikais sugebėjimas valdyti
– kalbėti, rašyti – antrąją kalbą
yra vienas iš privalumų siekiant
karjeros. Tačiau, kaip skelbia
Washington, DC įsikūrusio Cen-
ter for Applied Linguistics nese-
niai pasirodžiusi studija, tarp
1997 ir 2008 metų JAV pradinių
mokyklų, siūlančių mokytis ant-
rosios kalbos, skaičius nukrito
nuo 31 iki 25 proc. Vidurinėse
mokyklose šis rodiklis buvo dar
liūdnesnis – jis krito nuo 75 iki 58
proc. Skirtingai nuo JAV, Euro-
poje ir Azijoje antros ir net tre-
čios kalbos mokymas mokyklose
yra ne tik siūlomas, bet ir priva-
lomas. Pasak minėto centro dar-
buotojos Nancy Rhodes, JAV stu-
dentai, dar besimokydami mo-
kykloje, yra pasmerkti likti ša-
likelėje. Net ir tokiai padėčiai
esant, Amerikos lietuviai, jei tik
nori, gali nesunkiai išvengti savo
bendraamžių amerikiečių likimo
– lankyti šeštadienines mokyk-
las, dalyvauti lietuviškoje veiklo-
je, pasinaudoti Lietuvių išeivijos
studentų stažuočių programa.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kodėl ir kaip reikia valyti
organizmą?

Pastaruoju metu vis daugiau
girdime kalbų apie organizmo valy-
mą. Daugelyje klinikų siūlomos įvai-
rios ir gana nepigios kepenų, inkstų,
žarnyno valymo procedūros, spaudo-
je, o taip pat internete gausu patari-
mų, siūlymų įsigyti įvairius produk-
tus bei maisto papildus organizmo
valymui, nurodomos schemos jų nau-
dojimui. ,,Neskubėkite, nepulkite
staiga visko išmėginti, – pataria gydy-
tojai – yra paprastesnių, tačiau ne
mažiau veiksmingų ir natūralių orga-
nizmo valymo būdų”. Daugelis spe-
cialistų sutinka, kad užterštas oras,
vanduo, maistas su daugybe sinte-
tinių priedų, vaistai neigiamai veikia
mūsų organizmą. Įvairios kilmės
medžiagos, sunkieji metalai iš oro,
nitratai ir įvairūs pesticidai, gaunami
su vandeniu, cheminiai maisto
priedai, vaistų likučiai gali kauptis
mūsų organizme ir ilgainiui sukelti
rimtų ligų. Paprastai, sveikas kūnas
tokias medžiagas turėtų pašalinti.
Didelį darbą mūsų organizme atlieka
kepenys nukenksmindamos kai ku-
rias toksines medžiagas, kai kuriuos
nuodingus junginius surišdamos ir
nukreipdamos į šalinimo sistemą. Su
maistu gaunami antioksidantai neu-
tralizuoja laisvuosius radikalus, ga-
linčius tapti daugelio ligų ir per
ankstyvo senėjimo priežastimi. Orga-
nizmui apsivalyti padeda ir inkstai,
tulžies pūslė, plaučiai, kraujotakos
sistema. Deja, ne visų žmonių orga-
nizmai dirba kaip laikrodžiai, be to
kūno gebėjimas pačiam apsivalyti
silpnėja su amžiumi. Paprastai apie
gyvenimo būdą, mitybą susimąstome
tik susirgę. Stebimės, ką gi valgėme,
kad mūsų viduje susikaupė tiek
,,atliekų”: akmenų, smėlio... Reikėtų
išvalyti tą balastą ir siekti, kad me-
džiagų apykaitos produktai nesikaup-
tų. Gydytojai teigia, jei nors kiek pa-
sirūpintume savo organizmu, išveng-
tume daugelio ligų, tarp jų ir onko-
loginių.

Tai , kad organizme gali būti su-
sikaupę žalingų medžiagų, arba
šlakų, gali rodyti šie simptomai:

– neaiškios kilmės galvos skaus-
mai;

– nusilpęs imunitetas, dažnos
peršalimo ligos;

– daugelio produktų netoleravi-
mas;

– iki šiol nebūtos alerginės reak-
cijos;

– pilvo pūtimas;
– vidurių užkietėjimas;
– nuolatinis nuovargis;
– silpnumas, galvos svaigimas;
– nemiga;
– nemalonus burnos kvapas.

Vanduo – būtinas

Seniai žinoma, kad geriausiai
organizmą valo vanduo. Visi organiz-
mo procesai vyksta skystoje terpėje.
Jei geriama pakankamai vandens,
atskiesti medžiagų apykaitos produk-
tai lengviau ir greičiau pasišalina.
Taip užtikrinama normali medžiagų
apykaita, t. y. maisto virškinimas, pa-
sisavinimas ir šalinimas. Mitybos
specialistai suaugusiam sveikam as-
meniui siūlo kasdien išgerti 6–8 stik-

lines skysčių, geriausiai vandens,
nepriklausomai nuo troškulio. To
negalima siūlyti asmenims, sergan-
tiems širdies kraujagyslių ligomis,
turintiems inkstų sistemos sutriki-
mų, o taip pat reikia atsižvelgti į
asmens amžių, jo sveikatos būklę.
Nereikia laukti, kol pajusite troškulį
ir pradės džiūti lūpos – tai ženklas,
kad organizmui jau trūksta vandens.
Geriausiai gerti po nedaug, bet regu-
liariai: po 0,5 – 1 stiklinę vandens
maždaug kas 2 valandas. Jei gausiai
prakaituojate, viduriuojate, esate ap-
sinuodiję ar sergate kepenų, tulžies
pūslės ar latakų ligomis, vandens
reikėtų gerti dar daugiau. Vertėtų
prisiminti, kad vanduo sudaro apie
65 proc. mūsų kūno masės. Žmogus,
netekęs 12–20 proc. vandens, miršta
apsinuodijęs savo paties medžiagų
apykaitos produktais, kurie norma-
liai yra pašalinami su skysčiais. Todėl
siūlome puikų organizmo valymo
būdą – iš ryto, nevalgius ir negėrus,
išgerti stiklinę vandens su šaukštu
citrinos sulčių. Paskutiniu metu vis
daugiau kalbama apie tai, kad vertin-
giausias mūsų organizmui yra tirps-
tančio ledo vanduo. Tokio vandens mo-
lekulės yra biologiškai aktyvesnės ir
gerina organizmo biologinius proce-
sus. Sėkmingai galime užsišaldyti fil-
truoto vandens iš čiaupo ir dėti ledu-
kus į sultis, kompotus ar vandenį.

Vaisiai, uogos, daržovės

Organizme susikaupusias žalin-
gas medžiagas labai gerai suriša pek-
tinai, kurių daugiausiai randame
sultinguose vaisiuose, uogose ir kiek
mažiau – daržovėse. Pektinai orga-
nizme jungiasi su švinu, manganu,
kadmiu bei kitais sunkiaisiais meta-
lais, o taip pat ir su radioktyviaisiais
kobalto ir stroncio junginiais ir pade-
da juos pašalinti iš organizmo. Be to,
pektinai stiprina organizmą, mažina
cholesterolio kiekį, stabdo puvimo
procesus žarnyne, padeda gyti žaiz-
doms. Daugiausiai pektinų yra obuo-
liuose, slyvose, žemuogėse, braškėse,
morkose, burokėliuose, kopūstuose ir
kt. Siūloma suvalgyti kasdien po kep-
tą obuolį. Ypač sveika yra valgyti kep-
tų obuolių ir morkų. Veikiamos aukš-
tos temperatūros, atsipalaiduoja ang-
liavandenių jungtys, kurios labai ne-
sunkiai prisijungia kenksmingas me-
džiagas ir neleidžia joms patekti į
kraują.

Kruopų košės

Dietos specialistų nuomone žmo-
nės nepakankamai vartoja įvairių
kruopų, todėl gauna per mažai mais-
to skaidulų, kurios ne tik normali-

zuoja žarnyno veiklą, bet ir yra tikra
žarnyno ,,šluota’’, padedanti pašalin-
ti nereikalingas ir nenaudingas me-
džiagas. Dėl mažo maiste skaidulų
kiekio vis daugiau žmonių skundžiasi
neįveikiamu vidurių užkietėjimu. O
išmatų užsibuvimas kūne yra ne kas
kita kaip lėtas organizmo nuodijimas
puvimo bakterijomis. Išeitis? Valgy-
kite kuo daugiau kruopinių patiekalų
– tai sveika ir visai nebrangu. Vertin-
giausios yra avižos, ryžiai (ypač
rudieji), grikiai. Patariama kruopų
dribsnius užpilti verdančiu pienu ar
vandeniu, uždengti, minutę palaikyti
ir košę jau galima valgyti. Taip
ruošiant išlieka vitaminai ir visos
vertingiausios medžiagos.

Kviečių sėlenos

Sėlenos – tai grūdų (kviečių, mie-
žių) luobelės, gaunamos apdorojant
grūdus. Jos lengvos, nekaloringos,
tačiau jų maistinė vertė labai didelė :
jose gausu B grupės vitaminų, vit PP,
folio rūgšties, magnio, fosforo, kalio,
geležies, seleno ir ypač daug skaidu-
linių medžiagų: 100 g – net 40–45 g
(5–10 kartų daugiau nei kruopose).
Verta išmėginti vertingą užkandį:
sėlenos lengvos ir be skonio, todėl
patariama jų įberti į jogurtą, kefyrą,
sultis, pieną, maišyti su vaisių ty-
rėmis, tarkuotais obuoliais, dėti į ko-
šes. Patiekalų skonis nepasikeis, o
maistinė vertė bus gerokai didesnė.

Siūloma 10 min. organizmui
valyti

Dažnai mes esame nepatenkinti
savo gyvenimo kokybe, tačiau mano-
me, kad, norint ką nors pakeisti, rei-
kia labai daug laiko, bet tai netiesa:
užtenka tik 10 minučių kiekvieną
dieną, ir jūs ne tik pagerinsite savo
savijautą, bet ir išvaizdą.

30 sekundžių. Mažiau gerkite
kavos. Vieną kavos ar arbatos puo-
delį per dieną pakeiskite organizmą
valančių žolelių arbata. Susikaupu-
sius toksinus iš kepenų geriausiai
pašalina kiaulpienių arbata, inkstus
valo melisos ir petražolių arbatos.
Taip pat tinka ir virškinimą gerinan-
ti raudonoji arbata.

1 minutė. Iš miegamojo išneški-
te visus radijo bangas skleidžiančius
prietaisus. Jie blogai veikia smege-
nis, todėl atsiranda nuovargis ir su-
silpnėja imuninė sistema. Jei jūsų
miegamajame yra šie prietaisai, sten-
kitės, kad jie būtų ne mažiau kaip 2,5
metro nuo jūsų lovos.

1 minutė. Sausu šepečiu masa-
žuokite kūną, nes taip pagerėja lim-
fos darbas ir greičiau pašalinami
toksinai iš organizmo. Be to tai gera
priemonė norint išvengti celiulito.

2 minutės. Kvėpavimas pilvu
geriau aprūpina organizmą deguoni-
mi, padeda pašalinti toksinus ir
atpalaiduoja centrinę nervų sistemą.
Uždėkite rankas ant pilvo ir per ke-
letą kartų išpūskite orą per burną.
Paskui giliai įkvėpkite per nosį, pri-
pildydamos plaučius oro, ir lėtai per
burną iškvėpkite. Taip kartokite še-
šis kartus.

5 minutės. Pašokinėkite ant ba-
tuto. Šis pratimas pagerina širdies dar-
bą, stimuliuoja limfinę sistemą ir tuo
pačiu pagreitina toksinų pašalinimą.

30 sekundžių. Chemines namų
valymo priemones pakeiskite natūra-
liomis. Cheminės medžiagos sukelia
ligas – alergiją, astmą, vėžį ir kitas.

Rūpinkitės bei mylėkite save ir
būkite sveiki.

Paruošta pagal žurnalus ,,Edita’’
ir ,,Stilius’’.
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ANDRIUS KASPARAVIÇIUS

Viešojoje erdvėje vyksta „pasku-
tiniai pasispardymai” dėl dvigubos
pilietybės – po kelerių metų diskusijų
ir įvairių įstatymo variantų pagaliau
pasiektas didžiausias susitarimas,
dabar laukiantis Prezidentės nuos-
prendžio. Tačiau praūžus diskusijų
audrai lieka neaiškūs kertiniai prin-
cipai ir Lietuvos vykdoma strategija,
kuria vadovaujantis reikėtų pritarti
arba nepritarti leisti antrosios Res-
publikos piliečiams įgyti kitos šalies
pilietybę neprarandant gimtosios.
Šiek tiek glumina kai kurių gerbiamų
intelektualų vieši pareiškimai, kad
dviguba pilietybė vos alsuojančią
Lietuvą kone galutinai pribaigs. Noro
į problemą žvelgti pro tamsius arba
rožinius akinius nelaikau inteligen-
tišku. Sudėtingi klausimai reikalauja
platesnių diskusijų, negana lietuvius
suskirstyti į „su pilietybe” ir „be pi-
lietybės”.

Pradėsiu nuo tikro pavyzdžio,
kurį prieš kelias dienas papasakojo
kolega, kilęs iš britų šeimos, persi-
kėlusios į Pietų Afrikos Respubliką.
Kalbėdamas apie darbo perspektyvas
jis prasitarė, jog pasiekęs karjeros
„stogą” Pietų Afrikoje pasirinko
Jungtinę Karalystę pirmiausiai todėl,
kad turėjo jos pilietybę. Kitu atveju
gal būtų rinkęsis Australiją. Žinoma,
tai nėra visiškai analogiškas pavyz-
dys – juk jis palikuonis. Tačiau argi
ne panašūs dėsniai galioja ir mūsų
migrantams?

(...)

Manau, valstybė turėtų apgalvo-
ti, kas jai naudinga. Jeigu pilietis (...)
yra artimas tokiam mažam nyks-
tančiam kraštui kaip Lietuva, tik-
riausiai būtų naudingiau išlaikyti
„apyvartoje” dalį žmonių, nei juos
atitolinti. Išlaikant arti, išliktų dau-
giau tikimybės pritraukti tolesniam
krašto kūrimui tiek jų vaikus, tiek
investicijas, lengviau išlaikyti išeivi-
joje kultūrą, kalbą, tradicijas ir t. t.
Tai gana paprasta: jei kur nors daly-
vauji, tikiesi gauti dalyvio statusą:
teises ir pareigas. O ten, kur tokias
turi – aktyviau dalyvauji, nes jautiesi
labiau savas. Reikėtų ne klausti, ką
nors duoti ar palikti, o kaip brolius ir
seseris lietuvius išlaikyti artimus,
nepadarant niekam žalos. Juk pati
pilietybė anoks čia masalas – tai tik
geras priminimas, o kada nors galbūt
ir moralinis spyris.

Dviguba pilietybė ir balsavimas –
štai vienas iš kertinių dalies inteli-
gentijos rūpesčių, ir, žinoma, ne be
pagrindo, nors esu įsitikinęs, kad ga-
limybė balsuoti internetu kelia nepa-
lyginamai didesnę grėsmę mūsų eg-
zistencijai. Leidimas balsuoti tiems,
kurie ilgainiui atitolo nuo sprendžia-
mų reikalų, yra nenaudingas nei

žmogui, nei valstybei. Tikriausiai to-
dėl Jungtinės Karalystės emigrantai
praranda balsavimo teisę praėjus 15
metų nuo išvykimo, nors balsuoti jie
gali ir per patikėtinį. Išvažiavimas
svečian kraštan ir vietinių teisių bei
pareigų priėmimas dar nereiškia, kad
ankstesnių atsisakoma iškart. Artė-
jant 2008 metų LR Seimo rinkimams
kviečiau į diskusiją Londone su
šūkiu: „Balsavę kojomis – balsuoki-
me rankomis.” Tai tik iliustracija,
kad aktyvūs piliečiai dažniau išreiš-
kia valią savo darbais, kartais ir pasą-
moningai, o ne kaip nors kitaip. Mig-
racijos mastai iškalbingi – tik klausi-
mas, ar į tokį balsavimą kas nors iš
esmės atkreipia dėmesį.

Iš dalies lietuviai yra ne tik tarp
labiausiai emigruojančių užsienin,
bet ir pirmauja pagal „emigruo-
jančių” anapilin skaičių. „Taip, tai
tragedija, kurios dar nesuvokiame”, –
man antrino rašytojas V. V. Lands-

bergis vieno susitikimo metu. Kyla
ironiškas klausimas: gal reikėtų
atimti pilietybę iš tų, kurie priima
„dangaus” teises ir pareigas? Be
abejonės, padėtis būtų kitokia, jeigu
tiek migracijos, tiek savižudybių
mastai būtų maži. Tada gal to ne-
reikėtų laikyti tragiško balsavimo
dalimi. Taip pat vertėtų nepamiršti,
kad šiuo metu išeivių balsavimas
prasideda ir baigiasi vienoje Vilniaus
Naujamiesčio apylinkėje, o tai neke-
lia jokios grėsmės rinkimams. Pran-
cūzijoje įsteigta net 11 atskirų parla-
mento rinkimų apylinkių išeiviams,
siekiant stiprinti ryšius su išeivija –
argi jie neteisūs?

Neabejoju, nes žinau – net di-
džiausių patriotų šeimose yra ilgam
laikui užsienin išvykusių artimųjų.
Jie ten keičiasi ir tolsta, bet tai ne-
įvyksta akimirksniu, galimybių išlai-
kyti ryšį su Lietuva, kurti lietuviškas
šeimas yra. Iš dalies tai patvirtina ir
kai kurių tautų patirtis – išsibarsčiu-
sios po pasaulį jos išlaikė tvirtą ta-
patybę, atkūrė valstybingumą. Ta-
čiau žinau ir keistų atvejų. Pavyz-
džiui, senosios emigrantų kartos anū-
kas iš Brazilijos, nekalbantis lietu-
viškai ir nesilankęs Lietuvoje, gauna
Lietuvos pilietybę ir lietuvišką pasą
tam, kad galėtų Londone atidaryti sa-
vo braziliškos virtuvės restoraną (ry-
tų Londone, šalia lietuvių Šv. Kazi-
miero bažnyčios). Yra ir daugiau to-
kių atvejų, tad kyla klausimas: kaip
mes rikiuojame įvairius pavyzdžius ir
dėsningumus į „teisingą” rikiuotę?

Tik maža dalis valstybių dalijasi
tokia informacija, todėl sužinoti ne
taip paprasta, net jei įteisinta dvigu-
ba pilietybė. Reikia neužmiršti, kad
pilietybės įgijimas nėra lengvai ten-
kinamas įgeidis.

Nukelta į 8 psl.

DVIGUBA PILIETYBĖ – TARP
UTOPIJOS IR GYVENIMO

Krentantys

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

I
Minu dviratį link Puntuko. Kasdieninė piligriminė kelionė. Kurių vel-

nių velnias ten numetė tą akmenį? Klevų lapai rausta, sklendžia po vieną.
Dar tik patys pirmieji...

Kažkada su draugais kalbėjome apie išėjimą. Nuskambėjo palygini-
mas su bitėmis – pirma žvalgai, po vieną, o tada jau ir visas spiečius. Ir su-
sirinksime kažkur anapus, kitoje vietoje. Pabūsime, paskui vėl kur nors su-
sispiesime. Liko geras savos „chebros” pojūtis, nors proga buvo liūdnoka.

II
Keliukas veda pro dvejas kapines. Vienoje pusėje lietuvių – su didžiu-

liu Tremtinių Kryžiumi ant kalvelės. Kitoje pusėje – sovietų kariai. Ten
visad pašluota, tvarkinga – matosi, kad ambasada pinigų negaili.

Ir gerai, kad tai yra. Anot Viliaus Orvydo, nieko nėra nei gera, nei blo-
ga. Gal tik lentelę reikėtų pastatyti, kad praeivis susigaudytų, ką sovietų
kariuomenė veikė mūsų Lietuvėlėje nuo 1940-ųjų iki 1993-ųjų.

III
„Paguglinus” internete galima aptikti nemažai informacijos būsimai

lentelei prie kapinių. Pvz., Raudonoji armija – Tarybų Socialistinių Res-
publikų Sąjungos karinių pajėgų pavadinimas. 1946 m. vasarį pervadinta
į Tarybinę armiją. 1940 m. birželio 7 d. apie 2 val. ryto Maskvos laiku so-
vietinė kariuomenė gavo įsakymą pradėti telktis prie Lietuvos sienų.
Slaptas Vokietijos-Sovietų Sąjungos susitarimas ir milžiniška sovietinės
kariuomenės jėga buvo tie veiksniai, kurie Lietuvos okupaciją darė neiš-
vengiamą. Baltijos valstybėms okupuoti buvo skirta apie 435 tūkstančiai
karių, apie 8,000 pabūklų ir minosvaidžių, daugiau kaip 3,000 tankų ir
daugiau kaip 500 šarvuotų automobilių. Karines oro pajėgas sudarė 29
bombonešių (3 lengvieji, 18 vidutinių, 5 sunkieji ir 3 tolimosios aviacijos),
2 atakos ir 16 naikintuvų pulkų, viso apie 2,600 lėktuvų.

1940 metų birželio 15 d. Į Lietuvą plūstelėjo Raudonosios armijos
daliniai. Prasidėjo ilgus dešimtmečius trukusi okupacija.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje į Vokietiją įžengusi Raudonoji ar-
mija išprievartavo 2 mln. moterų. (Bet čia ne visai į temą...)

Kaip matyti iš 1949 m. sausio 6 d. įsakymo, Baltijos šalių gyventojų
trėmimui aktyviausiai rengėsi SSRS MVD konvojinės kariuomenės 48-oji
divizija, kurios štabas buvo Rygoje (k.d. 00149). Divizijai vadovavo gene-
rolas majoras Jevgenijus Kemerovas, jo pavaduotojas buvo pulkininkas P.
Kochanovskis. Divizijos štabo viršininkas buvo pulkininkas Nagornas.
Divizijos, pulkai buvo įsikūrę Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jos štabą su-
darė trys skyriai: I – operatyvinis, II – parengiamasis, III – ryšių. Lietu-
voje buvo SSRS MGB vidaus kariuomenės 4-oji divizija (jos štabas buvo
Šiauliuose).

Pirmiausia buvo suskaičiuotos SSRS MGB vidaus kariuomenės pajė-
gos ir priemonės 30,000 šeimų ištremti iš Baltijos šalių, kai ateis diena D-
1, kurią nustatys anksčiau minėtas štabas. Baudžiamosios kariuomenės
sutelkta per daug – 5,250 žmonių daugiau negu reikia.

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienas pirmų-
jų buvo iškeltas okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos klausimas.
Lietuvos pastangomis pradėtos derybos su sovietų valdžia nesulaukė gera-
noriško atsako. Sovietai dar neketino pripažinti Lietuvos valstybingumo ir
Lietuvos žmonių siekio gyventi savo nepriklausomoje šalyje. 1991 m. sau-
sio mėnesį sovietinė valdžia bandė nuslopinti Lietuvos nepriklausomybę
panaudodama karinę jėgą. Laimė, Lietuvos žmonėms parodžius pilietinę
valią ir ryžtą kovoti dėl laisvės iki galo, okupantų kėslai buvo sužlugdyti.

Žlugus Sovietų Sąjungai ir sovietinę kariuomenę, buvusią Lietuvos
teritorijoje, į savo jurisdikciją perėmus Rusijai, derybos buvo atnaujintos.
1992 m. sausio 31 d. įvyko pirmosios derybos ir rugsėjo 8 d. Maskvoje buvo
pasirašytas Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos grafikas. Išvesti
kariuomenę buvo pradėta rugsėjo 8 d., ir tai vyko keturiais etapais. Tačiau
procesas nebuvo sklandus. Rusijos pusė ne kartą skelbė, kad kariuomenės
išvedimas yra stabdomas, bandydama išsiderėti įvairių Lietuvos pusei
nepriimtinų nuolaidų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikėsi tvirtai.
Uždraudus Rusijos karinius dalinius Lietuvoje papildyti naujokais, tai
buvo daroma neteisėtai – tiek geležinkelių, tiek oro transportu. Rusijos
kariuomenė sistemingai pažeidinėjo Lietuvos įstatymus. Siekiant, kad
Rusijos karinės pajėgos nebūtų papildomos naujokais, Lietuvos kariuo-
menei ir savanoriams teko atkirsti jos dalinius. Prieš pradedant išvesti
Rusijos kariuomenę, Lietuvos teritorijoje buvo maždaug penkios divizijos
(apie 34,6 tūkst. karių).

Visus nesklandumus, kilusius išvedant Rusijos kariuomenę, Lietuvos
Vyriausybei pavyko išspręsti derybomis, pasinaudojant įvairiais politi-
niais kanalais. Galiausiai 1993 m. rugpjūčio 31 d. (kaip ir buvo numatyta
patvirtintame išvedimo grafike) Rusijos kariuomenė iš Lietuvos teritori-
jos buvo išvesta galutinai.

IV
Tiek informacijos į lentelę, be abejo, netilps, reiktų sutrumpinti,

atrinkti, kas svarbiausia. Ir tegu ilsisi ramybėje. Vietos visiems rudeni-
niams lapams užteks...

Manau, neteisinga, kad lietuviai išeiviai negali gauti
gyvenamosios šalies pilietybės, būti geri piliečiai, turėti
daugiau teisių tiek keliaudami, tiek dalyvaudami įvai-
riuose rinkimuose. Bet čia kaip pažiūrėsi: „intelektua-
lai” tai vadina „masiniu dvigubos pilietybės reiškiniu”, o
aš vadinu „masiniu lietuvių piliečių teisių neturėjimu
svečiuose kraštuose.”
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SENIAI PUOSELĖTAS SUMANYMAS VIRTO TIKROVE
KÊSTUTIS PRANCKEVIÇIUS

Dar gerokai prieš vidudienį jud-
rioje sostinės Kalvarijų-Žalgirio gat-
vių sankryžoje spalio 27-ąją išdygo
Vilniaus dailės akademijos profeso-
riaus Antano Kmieliausko sukurtas
didingas paminklas žymiam dvasi-
ninkui ir uoliam Bažnyčios bei žmo-
gaus teisių gynėjui kunigui Broniui
Laurinavičiui atminti. Būtent šioje
vietoje prieš 29 metus, lapkričio 24-
osios vėlų vakarą, po sunkvežimio
ratais paslaptingomis aplinkybėmis
žuvo Vilnijos krašto sūnus. Daugiau
nei 4 metrų aukščio akmeninė skulp-
tūra, vaizduojanti gilioje kančioje
kryžių nešantį Jėzų Kristų, drauge
įprasmina ir mūsų dvasininkijos, taip
pat už Laisvę kovojusios lietuvių tau-
tos patirtą Golgotą sovietinės pries-
paudos metais. Turbūt ne veltui dar
pavasarį kunigas salezietis Petras
Dumbliauskas, SDB, atidžiai ištyri-
nėjęs šio kūrinio maketą, pasiūlė jį
pavadinti „Po kryžiumi visa Lie-
tuva’’.

Po kryžiumi visa Lietuva

Tarp keliasdešimt dalyvių, atvy-
kusių pasitikti ilgai laukto paminklo,
išvydome ir šio kilniadvasiško suma-
nymo nenuilstančią puoselėtoją, vil-
nietę, buvusią tremtinę Juliją Am-
brasienę. Ji taip pat yra ir kunigo B.
Laurinavičiaus paminklo paramos
fondo vadovė. Būtent jos, kaip mus
tikino kunigas Algimantas Keina,
geležinės valios pastangomis ir rū-
pesčiu išdygo ši prasminga, meniškai
daili skulptūra. Kone 15 metų J. Am-
brasienė kantriai vaikštinėjo po įvai-
rias valstybės įstaigas, varstė savi-
valdybės aukštų pareigūnų duris.
Deja, savo kilnų tikslą atkakliai sie-
kusiai kukliai moteriai painiuose
biurokratų labirintuose dažniausiai
tekdavo pajusti šaltą ir abejingą val-
dininkų žvilgsnį ir net pagiežą. Ap-
maudžiausia, kaip prisipažįsta pati
Julija, jos siūlytam sumanymui abe-
jingi liko net ir konservatoriai bei
krikščionys demokratai, save laikan-
tys patriotine politine partija. Pa-
minklo pastatymui iš valstybės insti-
tucijų negauta nė cento, lėšas aukojo
tik Lietuvos Katalikų bažnyčios ats-
tovai, kai kurios bendrovės bei ge-
radariai eiliniai šalies gyventojai.

„Dievui dėkui ir geros valios
žmonėms esu be galo dėkinga, kad
pagaliau išsipildė didžiausi mano
gyvenimo lūkesčiai. Paminklas jau
pastatytas ir už tai nuoširdų ačiū
norėčiau ištarti skulptoriui, prof.
Antanui Kmieliauskui, ištikimai
gynusiam ir įgyvendinusiam savo
kūrybinę mintį. Tiesiog nuostabu,
kad paminklas sukurtas iš Vilnijos
krašto laukuose surinktų akmenų,
tarsi primenančių kunigo B. Lau-
rinavičiaus gimtinę. Ne mažiau pa-

garbos žodžių vertas ir sostinės ar-
chitektas Povilas Jansonas. Kiek kar-
tų šiam doram ir sąžiningam žmogui
teko atlaikyti įtakingų savivaldybės
klerkų spaudimą ir pažeminimą. Vie-
nu metu net buvo iškilęs pavojus, kad
paminklo šioje vietoje apskritai gali ir
nebūti! Džiaugiuosi, kad labai spar-
čiai ir nuoširdžiai paminklo įrengimo,
pastatymo darbus atliko bendrovės
‘Nijoleta’ vyrai, vadovaujami jos di-
rektoriaus Valdo Bruzgos’’, – kalbėjo
J. Ambrasienė.

Pašnekovės teigimu, dar nespė-
jus pateikti siūlymų dėl paminklo
statybos, tuoj pat sukruto, subruzdo
įvairaus plauko politikai bei vertel-
gos, virkaujantys, kad tokioje gražio-
je vietoje bus išstumti solidūs verslo
bei pramonės objektai, pažeminti,
nuskriausti žmonės ir t. t. „Preky-
viečių ir įvairiausių kitų komercijos
objektų sostinėje – per akis. O toje
vietoje, kur kankinio mirtimi žuvo
kunigas B. Laurinavičius, anksčiau
ar vėliau turi būti pastatytas pamin-
klas. Šio principo aš laikiausi iki galo
ir tikėjau, kad savo tikslą vis tiek
pasieksiu. Prisipažinsiu, mano pas-
tangos čia kuklios. Jei ne Seimo na-
rys Petras Gražulis, buvęs Laisvės
kovų bendražygis, paminklo galėjo ir
nebūti. Būtent jo, o taip pat ir Seimo
nario Valentino Mazuronio bei buvu-
sio sostinės mero Juozo Imbraso pas-

tangomis pavyko įgyvendinti tokį
kilnų sumanymą. Po metų minėsime
30-ąsias kunigo B. Laurinavičiaus
žūties metines, todėl širdyje jau ra-
miau, kad mes ir ateities kartos ga-
lėsime prisiminti šį taurų dvasininką.
Juk jis mums, tikintiesiems, visiems
geros valios žmonėms, buvo ir išliks
lyg švyturys, skleidęs dvasinę šviesą
ir viltį. O juk šių vertybių taip stinga
nūdienos gyvenime”, – kilniais keti-
nimais dalijosi J. Ambrasienė.

Prie iškilaus paminklo susirinkę
vilniečiai gyvai dalijosi įspūdžiais ir
prisiminimais apie kunigo nueitą
turtingą ir prasmingą gyvenimo ke-
lią. Mons. Alfonso Svarinsko, taip pat
Laisvės kovų dalyvių Angelės ir Ro-
mualdo Ragaišių nuomone, tokių
uolių ir pasišventusių dvasininkų
Lietuvai ypatingai trūksta. Nuožmio-
se kovose už Nepriklausomybę po-
kario metais žuvo tūkstančiai parti-
zanų, itin praretėjo dvasininkų gre-
tos, daugeliui šeimų teko karti trem-
tinio dalia. Tačiau ir giliame soviet-
metyje, kai okupantai užguitoje tau-
toje vylėsi išrauti bet kokį tikėjimą
nepriklausoma Lietuva, vis viena ras-
davosi drąsių dvasios vedlių, nelei-
dusių galutinai pavergti Tėvynės.

Sovietmečio „rojų” išgyvenusios
vyresniosios kartos atmintyje iki šiol
gyvos akimirkos iš tų laikų, kai net ir
XX amžiaus pabaigoje okupacinė val-
džia ir jų pakalikai, pasitelkę KGB-
istines smogikų gaujas, įžūliai perse-
kiojo ir baudė tuos, kurie drįsdavo
skleisti Dievo bei tiesos žodžius, už-
tarti tremtyje, lageriuose kenčian-
čius tautiečius. Niekas neabejoja, kad
už tokią veiklą okupantų rūstybės su-
laukė ir uolusis Bažnyčios tarnas
kun. B. Laurinavičius, dar po kelerių
metų kagėbistų inscenizuotoje „ava-
rijoje” nužudytas kitas bebaimis dva-
sininkas Juozapas Zdebskis.

Paminklo sutikimo šventėje daly-
vavęs kalbininkas prof. Antanas Ba-

lašaitis prisiminė, jog sovietų rep-
resinės struktūros su dideliu įniršiu
persekiodavo ne tik dvasininkus ar
skirtingų politinių pažiūrų besilai-
kančius asmenis, bet ir mokslinin-
kus. Šiemet paminėjome garsaus bal-
tistikos specialisto, prof. Jono Kaz-
lausko 80-ąsias gimimo ir 40-ąsias jo
žūties metines. Tragišką mokslininko
žūtį (jo kūnas rastas Neries upėje, ne-
toli sostinės centro, po pusantro mė-
nesio, kai dingo 1970 m. spalio 8-ąją)
iki šiol tebegaubia tamsūs paslapties
šešėliai, jo dokumentai tuoj pat po
žūties iš KGB archyvų buvo išimti...
Yra žinoma, kad prof. J. Kazlauskas
prieš darbinę kelionę į University of
Pennsylvania, atsisakė bendradar-
biauti su sovietų saugumu. Ar kas
kada nors tuos paslapties šešėlius
išsklaidys? Vargiai, nes, anot mons.
A. Svarinsko, tol, kol net ir neprik-
lausomos Lietuvos valdžioje bei tei-
sėsaugoje tebesėdi buvę KGB kadri-
niai darbuotojai ir jų bendradarbiai,
teisybės nesulauksime. Tik šis prof.
A. Kmieliausko sukurtas paminklas
„Po kryžiumi visa Lietuva’’ tegu pri-
mena kunigo B. Laurinavičiaus, kitų
dvasininkų, partizanų, Laisvės kovo-
tojų ir visų, kas žuvo nuo okupantų
teroro, šviesų atminimą. Paminklo
statybos organizatoriai tikisi, kad visi
darbai bus baigti iki kun. B. Lau-
rinavičiaus žūties metinių, ir tą dieną
jau gal bus galima oficialiai pašven-
tinti skulptūrą.

P. S. Priminsime, kad paminklas
pastatytas be jokio valstybės finan-
savimo, o lėšų šiam kilniam tikslui
labai trūksta. Kun. Laurinavičiaus
paminklo paramos Fondo vadovė J.
Ambrasienė pasiguodė, kad statybos
pradėtos ir užbaigtos su skola, neat-
siskaityta su darbų vykdytojais bei
rangovais, todėl Fondas labai prašo
geros valios žmonių, įmonių, visų,
kas gali, prisidėti pinigine auka. Pini-
gus galima pervesti į Fondo sąskaitą:
707300010081002817 AB SWED-
BANK, banko kodas 7300.

Prie kun. B. Laurinavičiaus atminimui pastatyto paminklo susirinko nemažai bendražygių ir draugų. Stovi (iš d. į k.)
kalbininkas, prof. Antanas Balašaitis, Laisvės kovų dalyvis Romualdas Ragaišis, buvęs politinis kalinys ir visuomenės
veikėjas Albinas Vaičiūnas, architektas Povilas Jansonas, buvusi Laisvės kovų dalyvė Angelė Ragaišienė, mons. Alfon-
sas Svarinskas, skulptorius, prof. Antanas Kmieliauskas, kun. B. Laurinavičiaus dukterėčia Jadvyga Laurinavičiūtė-
Pranskienė, greta jos viešnia iš kun. B. Laurinavičiaus gimtosios Gervėčių parapijos, paminklo pastatymo sumanytoja
Julija Ambrasienė, Seimo nariai Petras Gražulis ir Valentinas Mazuronis, buvusi Laisvės kovų dalyvė Danutė Bunikytė-
Umbrasienė. Straipsnio autoriaus nuotr.
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PUTNAM, CT

Ar Santarą-Šviesą įkūrė
voldemarininkai?

PATIKSLINIMAS

IRENA NAKIENÈ-VALYS

Mes, palikusieji Lietuvos kraštą,
nesame palikę pačios Lietuvos. Mes
gyvename ja, visas viltis esame su-
dėję į Lietuvių Bendruomenės ir vi-
sos tautos vieningumą, o tai reiškia
atvirą priklausymą savo tautai išeivi-
joje, rūpestingą darbą tautos labui.
Bendrumas yra tautos ir tautiečių
vidaus gyvenimo išraiška, nusiteiki-
mas pagal savo jėgas ir išgales dirbti
tautos gerovei. Juk Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė, jungianti visų žemy-
nų lietuvius, yra grandinė, siejanti
mus su kraštu, su visa tauta. Bend-
ruomenė buvo ir yra jėga, kuri įrodė
galinti atlikti didelius darbus.

Taip mes susibėgame mažojoje
Rytinėje Connecticut išeivių lietuvių
bendruomenėje rimtesniems posė-
džiams, švęsti lietuviškas šventes,
paklausyti atlikėjų koncerto iš Tė-
vynės Lietuvos ar tiesiog kiekvieną
sekmadienio rytą išklausyti šv. Mi-
šias. Esame gyva tautos šaka sveti-
mame krašte ir negalime pamiršti
savo tautinių šaknų, juk mūsų išeivi-
jos visuomeninė, kultūrinė ar lab-
daros veikla yra pagrįsta idealizmo
pagrindais.

Rytinio Connecticut Lietuvių
Bendruomenė yra įsikūrusi Putnam
miestelyje. Čia turime savo lietuvišką
Nekaltai Pradėtosios Mergelės Mari-
jos seserų vienuoliją, Palaimintojo
Jurgio Matulaičio senelių globos na-
mus, o netoliese – ir Tėvų marijo-
nų vienuolijos mokyklą, įsikūrusią
Thompson miestelyje. Susiburdami
turime galimybę išlaikyti gyvą lietu-
vių kalbą ir gyvą tautinę dvasią. Gai-
la, kad laikas negailestingai viską
keičia, ne tik žmones ir aplinką, bet
ir veiklos būdus. Kadangi trečioji
išeivių banga sunkiai prisijungia prie
lietuviškos veiklos, o gal nėra didelio
noro, senosios pokario lietuviškos
išeivijos gretos mažėja, mažėja ir jos

veikla. Tie, kurie čia dar stengiamės
susiburti, ne tik dirbame, nepames-
dami savo pagrindinio darbo, rūpin-
damiesi savo šeimomis, bet ir atiduo-
dame savo laisvą laiką bendruome-
nei, stengdamiesi, kad renginių salė
būtų išpuošta, kad kuo daugiau ji su-
trauktų žiūrovų, neskaičiuodami
„viršvalandžių” ir nelaukdami jokio
atlygio.

Mūsų Putnam bendruomenėje
narių skaičius nėra gausus, vidutiniš-
kas amžius taip pat nemažas. Tik-
riausiai esame iš savo tėvų ir senelių
paveldėję dvasinius idealus, nes kiek-
vieną sekmadienį malonu pasimatyti
seserų vienuolijos koplyčioje šv. Mi-
šiose, kurias atnašauja kun. dr. Ar-
vydas Petras Žygas arba jį pavaduoja
kapelionas Izidorius Sadauskas. Po
šv. Mišių bendruomenės susirinku-
sieji su vienuolėmis seselėmis bei ku-
nigu eina pusryčių į Nekaltai Pradė-
tosios Mergelės Marijos seserų vie-

Mažoji Rytinė Connecticut Lietuvių Bendruomenė

ALGIMANTAS GURECKAS

Savo atsakyme Zenonui Rekašiui
profesorius Kęstutis Skrupskelis
Santarą-Šviesą laiko voldemarininkų
ir tautininkų kūriniu (,,Atsakymas į
Z. Rekašiaus komentarą”, ,,Drau-
gas”, 2010 m. spalio 27 d.). Jis teisus
tik iš dalies. Šviesos sambūrį ir vėliau
– Santarą įsteigė lietuviai studentai,
kurių pažiūros buvo artimos tauti-
ninkams, liaudininkams ir socialde-
mokratams. Bet voldemarininkų tarp
mūsų niekad nebuvo ir negalėjo būti,
nes Šviesos ideologinės gairės ir San-
taros statute nubrėžti tikslai yra li-
beralūs, demokratiški ir aiškiai prie-
šingi voldemarininkų nusistatymams
ir veiklai.

Patyrę sovietinės ir nacinės vo-
kiečių okupacijų baisybes, mes bu-
vome griežtai priešiški bet kokioms
totalitarinėms sistemoms. Bet tarpu-
kario nepriklausomos Lietuvos auto-
ritarinis prezidentas Antanas Smeto-

na nebuvo totalitarinis diktatorius
kaip Hitleris, Stalinas ar Mussolinis.
Jis buvo gana nuosaikus valstybės
vadovas, priešingas totalitarinei
santvarkai. Jo režime buvo išlaikyti
kai kurie svarbūs teisinės valstybės
bruožai. Smetona priklausė tai pačiai
Baltijos kraštų ir Vidurio Europos
diktatorių kategorijai kaip Latvijos
Kärlis Ulmanis IR Estijos Konstantin
Päts.

Mes, tautininkams artimi švie-
siečiai ir santariečiai, nebuvome
linkę smerkti Smetonos režimo ir jo
rėmėjų tautininkų, bet tai nesudarė
mums kliūties prisijungti prie libe-
ralios Šviesos ir vėliau tokios pat
Santaros, ypač jog, pasibaigus karui,
Vokietijoje, atsidūrę tautininkai iš
viso atmetė diktatūrinę santvarką ir
pasisakė už demokratiją.

Tačiau prof. Skrupskelis neskiria
Smetonos šalininkų tautininkų nuo
Vokietijos nacių idėjų paveiktų volde-
marininkų. Jis tautininkus priskiria

nuolijos valgyklą. Aplinkiniai gyven-
tojai iš kitų vietovių iki Boston, Hart-
ford ar New York puikiai žino ilgame-
tės „gaspadinės” Matildos Kurapkie-
nės kepamą ruginę duoną ar „razin-
kinį” pyragą.

Mūsų bendruomenėje, kur aš
pati atstovauju trečiajai išeivijos ban-
gą, šie metai buvo labai turtingi įvai-
riomis sukaktimis. Malonu prisimin-
ti, kad garbingus gimtadienius at-
šventė bendruomenės nariai Irena ir
Vytautas Alksniniai, beje ir auksines
vestuves; Juozas Rygelis ne tik jubi-
liejinį gimtadienį, bet ir 60 santuokos
su žmona Aldona jubiliejų. J. Rygelį
garbingo 90-ties metų jubiliejaus
proga kaip tik ir pasveikinome pus-
ryčių metu savo „šeimoje”. Tarp ilga-
mečių bendruomenės narių turime:
Oną Strimaitienę, seselę Palmyrą,
kuri jau artėja prie 100 metų slenks-
čio, poetę Danutę Augienę, Juozą ir
Rimą Bružus, poetę Danguolę Sadū-

naitę, Reginą Taunienę, Eleną Kond-
rotienę. Šiais metais išlydėjome į
amžinuosius Dievo namus mums gar-
bius žmones: prof. dr. Jurgį Mikailą ir
kun. dr. Zenoną Smilgą. Bet laikas
ritasi į priekį, gyvename kasdienybės
džiaugsmais ir vargais, o šioje žemėje,
svetimųjų jūroje, svarbu išlikti lietu-
viais. Jeigu jau esame patriotai, tai
mūsų pareiga būtų ne tik savyje
lietuvybę išlaikyti, bet ją ir savo
vaikams įdiegti, mokyti lietuvių kal-
bos anūkus, pratinti prie lietuviškos
knygos, paskatinti juos prisidėti prie
lietuviškos veiklos. Juk žmogus ir
yra sukurtas daryti gera, siekti gėrio
ne tik sau, bet ir kitiems, todėl kvie-
čiu jaunuosius migrantus aktyviau
jungtis į lietuvių bendruomenes, kar-
tu kurti ir saugoti lietuvių kalbą bei
kultūrą, kad perduotumėme šias ver-
tybes ateinančioms kartoms, kad
lietuvybė dar ilgai išeivijoje neuž-
gęstų.

Juozo Rygelio 90-metis Putnam Lietuvių Bendruomenėje. Autorės nuotr.

prie ,,vokiečiams linkusio pataikauti
elemento’’. Koks šio kaltinimo pag-
rindas? Tautininkų vadas ir autorite-
tas prezidentas Smetona, 1935 m.
sausio 5 d. kalbėdamas Tautininkų
sąjungos suvažiavimui, aiškiai ir tvir-
tai pasisakė prieš Vokietijos nacių
ideologiją. Ir ne vien tik žodžiais
Smetona kovojo su naciais. Lietuvos
valdžia kietai gynė Klaipėdos kraštą
nuo vokiečių nacių užmačių, 1934–
1935 m. ji pirmoji Europoje sudarė
baudžiamąją bylą prieš jų nusikals-
tamą veiklą (Neumanno-Sasso byla).
Teismas pripažino nacių vadovus ir
veikėjus kaltais ir nubaudė juos ka-
lėjimo bausmėmis. Visame tautinin-
kų valdymo laikotarpyje valdžia pas-
toviai laikėsi vokiečiams naciams
priešingos politikos. Lietuvos Laiki-
noji Vyriausybė turėjo pagrindo nepa-
sitikėti voldemarininkais, bet ne tau-
tininkais. Panašiau, jog tautininkai

buvo diskriminuojami ir išstumti iš
Vyriausybės, nes politinių katalikų
grupė, kuri vyravo Laikinojoje Vy-
riausybėje, negalėjo jiems atleisti,
kad Smetona katalikų veikėjus išstū-
mė iš valdžios, vidurinėse mokyklose
uždraudė ateitininkus, bandė įvesti
civilinę metrikaciją ir varžė politinę
katalikų veiklą.

Nuo Šviesos ir Santaros įsisteigi-
mo ateitininkai, krikščionys demok-
ratai, Lietuvių frontas ir konserva-
tyvūs tautininkai pergyveno, kad
Santara-Šviesa nesulaikomai slysta į
kairę. Dabar prof. Skrupskelis skel-
bia, kad mes buvome voldemarininkų
ir tautininkų projektas. Tai turbūt
reiškia, kad buvome, o gal ir esame
nukrypę į dešinę. Santariečiai gali tik
džiaugtis, jei pasidaro neaišku, kur
mus priskirti, nes mes geriausiai
jaučiamės būdami nepriklausomi.

Š. m. lapkričio 10 d., trečiadienio
,,Drauge” buvo išspausdintas straip-
snelis ,,Latvijos ir Lenkijos pasienyje
bus galima būti ir be dokumento”.
Patiksliname, kad straipsnyje norėta
pasakyti apie Lietuvos Seimo priimtą
įstatymo pataisą, kuri galios Europos

Sąjungai priklausančių valstybių,
besiribojančių su Lietuva pasienio
zonoje. Kalbama apie Lietuvos-Lat-
vijos ir Lietuvos-Lenkijos, o ne apie
Latvijos-Lenkijos pasienį.

Redakcija
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Vilnius, lapkričio 15 d. (ELTA) –
Premjeras Andrius Kubilius sako,
kad kitais metais Lietuva Afganis-
tanui skirs ne mažesnę paramą nei šie-
met, tai yra ne mažiau kaip 3 mln. litų.

Pasak ministro pirmininko, pa-
gal savo ekonominį pajėgumą Lietuva
gerai vykdo bendruosius Europos Są-
jungos įsipareigojimus. ,,Yra mūsų
dvišaliai įsipareigojimai tiek karinėje
srityje, tiek ir Goro provincijoje. Tie
skaičiai biudžete yra numatyti, jie, be
abejo, negali būti ženkliai didesni,
bet lieka tokie pat, kokie buvo šiais
metais. Mes taip pat turime įsiparei-
gojimus bendram ES biudžetui, apie
ką mes ir kalbėjome”, – atsakydamas
į klausimą, kiek Lietuva žada Afga-
nistanui skirti pinigų kitais metais,
po susitikimo su eurokomisaru vysty-

muisi Andriu Piebalgu sakė A. Kubi-
lius.

A. Piebalgo pasiteiravus, iki kada
ES finansiškai planuoja remti Afga-
nistaną, jis to atsakyti negalėjo. Sve-
čias sakė, kad Afganistanui finansinė
parama neabejotinai didės, iki šiol į
Afganistaną labai daug investuota,
tad negalima sustabdyti šio proceso,
ateityje svarbus turėtų būtų sveika-
tos klausimas.

,,Gana lengva atsakyti, nes mi-
nistras pirmininkas šiandien man
duoda pinigų iki 2014 m. Kaip bus po
2014 m., turėtume paklausti jo. Ti-
kiu, kad tai bus didelis finansinis
uždavinys iki 2020 m.”, – apie tolesnę
bendrijos paramą Afganistanui kal-
bėjo eurokomisaras.

Paskelbtas konkursas pirmajai
B. Savukyno premijai gauti

Lietuvos parama Afganistanui nemaž∂s

Rengiamasi 15-ajam pasaulio lietuvi¨
mokslo ir k∆rybos simpoziumui

Užsienyje dirbê lietuviai šiais metais
prarado apie 20 mln. litû

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Çikagoje lank∂si Užsienio reikalû ministras

Vilnius, lapkričio 16 d. (DELFI.
lt) – Užsienyje dirbę Lietuvos pilie-
čiai nesusigrąžindami mokesčių kas-
met praranda dešimtis milijonų litų.
Pasak mokesčių grąžinimo bendrovės
„RT Tax”, ypač daug pinigų praranda
išvykstantieji iš kaimiškų Lietuvos
vietovių. 

„Šiais metais į užsienį dirbti iš-
vykę lietuviai nesusigrąžino maždaug
20 mln. litų. Deja, žmonės vis dar gal-
voja, kad sumos nėra didelės, o pinigų
susigrąžinimo tvarka pernelyg sudė-
tinga”, – sako  „RT Tax” direktorius
Žydrūnas Janušauskas.

„RT Tax” duomenimis, iš Lietu-
vos dirbti į užsienį kasmet išvyksta
apie 60,000–80,000 žmonių, o sugrįž-
ta – apie 20,000–30,000. Apie 40–45
proc. visų dirbusiųjų užsienyje Lie-
tuvos piliečių nesusigrąžina ten su-
mokėtų mokesčių. Jei tarp iš miestų
išvykusiųjų mokesčių nesusigrąžina
vos 15 proc., tai tarp išvykusių iš kai-
miškų vietovių tokių yra daugiau nei
65 proc.

Pasak „RT Tax” vadovo, dau-

giausiai mokesčių nesusigrąžina lie-
tuviai, dirbantys Didžiojoje Britani-
joje, Airijoje ir Norvegijoje. Visai ki-
tokia padėtis yra su lietuviais, dir-
bančiais JAV. „Mokesčių susigrąžini-
mo rodiklius lemia išvykusių lietuvių
išsilavinimas ir bendras išprusimas.
Jei JAV daugiausiai dirba studentai,
tai Didžiojoje Britanijoje – dauguma
net vidurinio išsilavinimo neturinčių
lietuvių. Nors ir mokesčių grąžinimo
paraiškų patiems pildyti nereikia, ta-
čiau didelę įtaką daro pats požiūris ir
atitinkamos aplinkos nuomonė”, –
teigia Ž. Janušauskas.

Pasak jo, atitinkamos valstybinės
institucijos galėtų skirti daugiau dė-
mesio šiai problemai ir pasirūpinti,
kad kuo daugiau žmonių sužinotų
apie mokesčių susigrąžinimo galimy-
bę ir naudą. Tai būtų abipusė nauda:
tiek daugeliui į Lietuvą grįžusių šei-
mų, tiek visai valstybei, nes šie pini-
gai būtų išleisti vidaus rinkoje. „RT
Tax” duomenimis, vidutinė grąžina-
mų mokesčių suma yra apie 2,000 li-
tų.

Vilnius, lapkričio 15 d. (ELTA) –
Kultūros ministerija skelbia konkur-
są pirmajai Broniaus Savukyno pre-
mijai gauti. Publicisto, kalbininko,
kultūrologo B. Savukyno premija bus
kasmet skiriama siekiant įvertinti
publicistinių kūrinių autorius, kul-
tūros leidinių vyriausiuosius redakto-
rius už lietuvių kalbos grynumo ir
taisyklingumo puoselėjimą, humanis-
tinių vertybių, analitinės minties ir
intelektualinės kultūros skleidimą
periodiniuose kultūros leidiniuose.

B. Savukyno premijos nuostatuo-
se numatyta, kad premijos dydis –
per 15,000 litų. Kandidatus premijai
gauti gali siūlyti juridiniai asmenys.

Pateiktus kandidatus svarstys B. Sa-
vukyno premijos skyrimo komisija,
sudaryta iš penkių narių. Kandidatų
paraiškų laukiama iki lapkričio 29
dienos. Laureatas bus skelbiamas ir
apdovanojamas gruodžio 16 d., mi-
nint B. Savukyno gimimo dieną.

B. Savukynas (1930–2008) – gar-
sus lietuvių filologas, vienas iš popu-
liariojo ,,Lietuvių vardų kilmės žody-
no” sudarytojų. B. Savukynas buvo ir
kultūrologas, vertėjas ir žurnalistas,
ilgametis ,,Kultūros barų” vyriausia-
sis redaktorius, savo straipsniuose ne
kartą aptaręs ir Lietuvos žiniasklai-
dos kokybę.

Vilnius, lapkričio 15 d. (DELFI.
lt) – Teisinių profesijų atstovus vie-
nijanti Lietuvos teisininkų draugija
peržengė šalies ribas ir savo veiklą
plečia užsienyje. 2010 m. lapkričio 8
d. Briuselyje (Belgija) keliolika šiuo
metu įvairiose Europos Sąjungos ins-
titucijose ir privačiose bendrovėse
dirbančių Lietuvos teisininkų įsteigė
Lietuvos teisininkų draugijos Briu-
selio skyrių. Pirmą kartą organiza-
cijos istorijoje buvo įsteigtas užsieny-
je veikiantis padalinys. 

„Tiek užsienyje dirbantiems tei-
sės profesionalams iš Lietuvos, tiek
Lietuvoje dirbantiems kolegoms yra
reikalingas abipusis ryšys. Briuselio
skyriaus įsisteigimą vertiname kaip
tautiečių norą neatitrūkti nuo Lietu-
vos visuomeninio ir teisinio gyvenimo
pulso, jausti ryšį su gimtine. Kita

vertus, jų svetur įgytos žinios ir ver-
tinga patirtis padės mums siekti
draugijos tikslų – stiprinti demokra-
tijos ir teisinės valstybės institutus”,
– sakė Lietuvos teisininkų draugijos
pirmininkas, Vilniaus universiteto
Teisės fakulteto prodekanas Tomas
Davulis.  

1920 m. įsteigta ir 1989 m. at-
kurta Lietuvos teisininkų draugija
aktyviai prisidėjo prie nepriklauso-
mos teisinės valstybės kūrimo ir at-
statymo. Šiuo metu organizacija vie-
nija daugiau kaip pusę tūkstančio ak-
tyvių narių daugiau kaip dvidešim-
tyje teritorinių skyrių Lietuvoje.
Draugija teikia pasiūlymus ir nuo-
mones aktualiais teisės aktų kūrimo
ir įgyvendinimo klausimais, vykdo vi-
suomenės teisinį švietimą ir skatina
teisinės minties plėtrą Lietuvoje.

Atkelta iš 1 psl.
Simpoziumo dalyviai ne tik susi-

tiks su kolegomis ir inovatyvių Lie-
tuvos pramonės įmonių vadovais, bet
ir galės tiesiogiai susipažinti su Lie-
tuvos mokslo ir studijų institucijų
veikla, aplankyti mokslo centrus ir
slėnius bei inovatyvias įmones. Bus
svarstoma Lietuvai itin svarbi emi-
gracijos tema ir ieškoma nestandarti-
nių būdų, kaip į ją pažvelgti. Bus ap-

tariamos Lietuvos strategijos iki
2030 m. gairės ir jos atveriamos gali-
mybės. Simpoziumą lydės kultūrinė
programa.

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumą organizuoja Švieti-
mo ir mokslo ministerija ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, ieškoma  ki-
tų partnerių. ŠMM šiam renginiui
yra numačiusi skirti 200,000 litų.

Lietuvos teisininkai buria 
tautieçius Briuselyje

Vilnius, lapkričio 16 d. (ELTA) – Jono Meko vizualiųjų menų centre ati-
daryta paroda ,,Raktas į meną”. Paroda skirta ,,Fluxus” meno pradininko Jur-
gio Mačiūno 79-osioms gimimo metinėms. Lankytojai gali apžiūrėti kelias te-
mines piešinių, koliažų, fotografijų, objektų serijas.                       ELTA nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Vėliau A. Ažubalis apžiūrėjo Jau-

nimo centro patalpas, apsilankė Li-
tuanistikos tyrimų ir studijų centro
archyve, kur centro darbuotojai paro-
dė čia saugomas vertybes ir papasa-
kojo, kaip jos yra tvarkomos. Svečiai
užsuko į Draugo fondo narių metinį
suvažiavimą, vykusį Čiurlionio me-
no galerijoje. Ministras A. Ažubalis
pasidžiaugė dienraščio ,,Draugas” ne-
šališkumu, kurio taip pasigendama
Lietuvos žiniasklaidoje, ir palinkėjo
dienraščiui ilgų gyvavimo metų. 

Tą pačią dieną užsienio politikos
vadovas lankėsi ir Pasaulio lietuvių
centre, kur susitiko su Maironio litu-
anistinės mokyklos vyresniųjų klasių
mokiniais ir mokytojais, apžiūrėjo
Pasaulio lietuvių centrą,  Lietuvių
dailės muziejuje dalyvavo diskusijoje
,,Lietuvos ateitis: tikslas, planai, vi-
zijos”, kurią vedė kunigas dr. Valdas
Aušra ir tėvas Antanas Saulaitis, SJ.

A. Ažubalis taip pat apsilankė Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje ir LR
generaliniame konsulate.

Lapkričio 14 d., sekmadienį, už-
sienio reikalų ministras dalyvavo šv.
Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčioje, po  Mišių parapijos sa-
lėje susitiko su vietos lietuvių bend-
ruomene. 

Tą pačią dieną A. Ažubalis išskri-
do į Washington, DC, kur jo laukia
susitikimai su JAV valstybės sekreto-
re Hillary Clinton, JAV prezidento
patarėju nacionalinio saugumo klau-
simais, Nacionalinio saugumo tary-
bos vyriausiuoju direktoriumi Eura-
zijos ir Rusijos klausimais Michael
McFaul, kitais aukštais JAV prezi-
dento administracijos, Nacionalinės
saugumo tarybos pareigūnais, Kong-
reso nariais ir Amerikos žydų komite-
to vadovybe. Ministro viešnagė JAV
truks iki lapkričio 17 dienos.

Netekome meninink∂s J. Monkut∂s-Marks 
Atkelta iš 1 psl.
Ji buvo labai šiltas, mėgstantis

bendrauti žmogus, turintis daug
draugų menininkų. Dalį jų prikalbin-
davo surengti Kėdainiuose ir
pasaulinio lygio parodas, į kurias
atvykdavo susidomėję menu žmonės iš
įvairių Lietuvos vietų ir net užsienio. 

Menininkė užaugino keturis sū-
nus, kurie prisideda prie J. Monku-
tės-Marks muziejaus išlaikymo. Ji

stengdavosi kasmet, net po kelis kar-
tus per metus, atvykti į Kėdainius,
kuriuos laikė savo artimu sielai kraš-
tu. Pastaruosius kelerius metus ji at-
vykti į Lietuvą dėl sveikatos jau ne-
galėjo, bet atidarant muziejuje paro-
das paprastai atsiųsdavo sveikini-
mus, kalbas ar net pati betarpiškai
internetinėmis priemonėmis bend-
raudavo su muziejuje susirinkusiais
lankytojais. 



Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) –
Rusijos premjeras Vladimir Putin
šeštadienį išvyko iš Bulgarijos sos-
tinės Sofijos su dviem diplomati-
nėmis dovanomis: sutartimi dėl
vamzdyno, kuriuo ,,Gazprom” dujos
bus tiekiamos Europos Sąjungai
(ES), bei šuniuku, kurį jam padova-
nojo premjeras Boiko Borisov. 

V. Putin tapo jau ketvirtuoju
pasaulio vadovu, kuriam buvo pado-
vanotas Bulgarijos aviganis. Anks-
čiau ši garbė buvo suteikta JAV pre-
zidentams George W. Bush ir Barack
Obama, taip pat Ispanijos karaliui
Juan Carlos. 

Anksčiau šeštadienį ,,Gazprom”
vadovas Aleksej Miler ir Bulgarijos
energetikos holdingo (BEH) bend-
rovės vykdomoji direktorė Maja
Hristova pasirašė sutartį dėl bendros

įmonės, kuri per šią Balkanų šalį ties
dujotiekio ,,South Stream” atkarpą,
steigimo. Šiuo vamzdynu planuojama
Rusijos dujas tiekti Europai per Juo-
dąją jūrą ir Balkanus. 

,,Gazprom” ir BEH priklausys po
50 proc. šios įmonės akcijų, o du-
jotiekio statybą planuojama pradėti
2013 metais. Šis vamzdynas aplenks
dabartinę pagrindinę dujų tranzito
šalį Ukrainą, kuria nesutaria Mask-
va. Dėl komercinių ginčų su Kijevu
Rusijos dujų tiekimas ES šalims per
Ukrainą jau buvo ne kartą apribotas
arba nutrauktas. 

,,Pasiūlėme tiesti vamzdyną tie-
siai nuo Rusijos pakrantės į Bulga-
rijos pakrantę ir užtikrinti patikimą
energetikos išteklių tiekimą Bulga-
rijai bei pietų Europai, sumažinant
arba pašalinant tranzito riziką”, – V.
Putin sakė pasirašius sutartį. 

,,Materialinė nauda Bulgarijai –
akivaizdi”, – pridūrė jis, turėdamas
omenyje, jog Sofija iš šio dujotiekio
kasmet gali uždirbti po 2,4 mlrd.
eurų (8,29 mlrd. litų). 

Vamzdynas, kuris bus nutiestas
įgyvendinant šį 10 mlrd. eurų (34,5
mlrd. litų) vertės projektą, per Juo-
dąją jūrą sujungs Rusiją ir Bulgariją,
kirs pastarąją šalį, o toliau šakosis į
Serbija ir Vengriją, taip pat į Italiją
per Adrijos jūrą. Italijos energetikos
įmonė ,,Eni” yra šio projekto part-
nerė. 

Tikimasi, kad ,,South Stream”
kasmet perpumpuos po 30–63 mlrd.
kubinių metrų Rusijos gamtinių du-
jų. Bulgarija šiuo metu kaimyninėms
šalims kasmet tiekia 17 mlrd. ku-
binių metrų dujų. 
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PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy iš naujo paskyrė Francois
Fillon ministru pirmininku. Šešta-
dienio vakarą N. Sarkozy priėmė F.
Fillon vadovaujamos vyriausybės at-
sistatydinimą. F. Fillon šalies vyriau-
sybę sudarys jau trečią kartą. N.
Sarkozy apie ketinimus pertvarkyti
ministrų kabinetą pareiškė dar šių
metų kovą, kai valdančioji partija
,,Sąjunga už liaudies judėjimą” paty-
rė pralaimėjimą antrajame rinkimų
rate, tačiau tuo metu buvo įvykdyti
tik techniniai pertvarkymai. 

ROMA
Keturi Italijos vyriausybės mi-

nistrai įteikė atsistatydinimo prašy-
mus premjerui Silvio Berlusconi.
Nors šis jų žingsnis liudija apie koali-
cijos skilimą, tačiau koalicinė vyriau-
sybė tęs darbą. Keturi atsistatydi-
nantys ministrai yra parlamento
vadovo buvusio premjero sąjungi-
ninko Gianfranco Fini rėmėjai: Euro-
pos reikalų ministras Andrea Ronchi,
ekonomikos plėtros viceministras
Adolfo Ursos ir dar du parlamento
ministrai.

* * *
Europos Komisija (EK) teigia

norinti sužinoti, kodėl Italijos parei-
gūnai sero Elton John koncertui
praėjusiais metais išleido net 720,000
eurų ES lėšų. ,,Norime išsiaiškinti,
kodėl taip nutiko ir kodėl jie mano,
jog nepažeidė jokių taisyklių”, –
teigia EK regioninės politikos atsto-
vas. Informacija apie E. John koncer-
to kainą į viešumą iškilo tik dabar.
Koncertas buvo surengtas ,,Piedig-
rotta” festivalio metu Neapolyje
2009 m. rugsėjį.

VARŠUVA
Lenkijoje pradėtas tyrimas dėl

slaptų dokumentų apie aukštus ša-
lies pareigūnus vogimo, praneša ša-
lies dienraštis ,,Rzeczpospolita”. Pa-
sak dienraščio, pareigūnai įtaria, jog
2008 m. iš tarnybos vietų buvo iš-
nešami itin slapti duomenys apie
aukšto rango Lenkijos kariškius ir
valstybės valdininkus. Tarp duo-
menų, kurių buvo pasigesta, yra do-

kumentų apie tuometį Lenkijos ka-
riuomenės generalinio štabo virši-
ninką generolą Franciszek Gagor ir
Nacionalinio saugumo biuro virši-
ninką Aleksandr Szczygla. Abu šie
pareigūnai žuvo balandžio mėnesį
sudužus Lenkijos prezidento lėktu-
vui Rusijoje. 

KIŠINIOVAS
Moldovos prezidento pareigas

einantis Mihai Ghimpu dar kartą
paprašė NATO paramos reikalau-
jant, kad Rusija iš separatistinio
Moldovos Padnestrės regiono išvestų
karius. Padnestrė yra de facto ne-
priklausoma nuo Moldovos po trum-
po karo 1992 m. Šiuo metu Padnest-
rėje yra 1,500 karių, kurie saugo so-
vietų eros ginkluotės atsargas, kol jos
dar negrąžintos į Rusiją.

KALININGRADAS
Kaliningrade opozicinių partijų

ir visuomenės atstovai surengė
protesto akciją prieš tai, kad Rusų
Ortodoksų Bažnyčios (ROB) nuosa-
vybėn yra perduodamos buvusios
katalikų ir liuteronų šventovės, taip
pat istorinės ordino pilys. Piketas
vyko miesto centre su politinių parti-
jų ,,Rusijos patriotai”, ,,Jabloko”,
taip pat šio Rusijos anklavo prie
Baltijos jūros visuomeninių organi-
zacijų vėliavomis. 

MASKVA
Maskvos centre vyko mitingas

prieš politines represijas, suderintas
su Centrinės apygardos prefektūra.
Akcijos tikslas – atkreipti visuome-
nės ir valdžios dėmesį į tai, kad ,,vyk-
sta tikras karas” su žurnalistais ir
ekologais. Mitinge priminta sumušto
,,Kommersant” korespondento Oleg
Kašin byla ir kiti išpuoliai prieš žur-
nalistus. 

LOS ANGELES
Amerikiečių milijardierius, ver-

slininkas ir pramogų pasaulio atsto-
vas Donald Trump įkūrė asmeninę
interneto svetainę ,,Ar reikia Trump
balotiruotis į prezidentus?”. Tokiu
būdu jis tikisi sužinoti amerikiečių
nuomonę, ar jam verta 2012 metais
siekti Amerikos prezidento pareigų.
D. Trump pastaruoju metu viešai kri-
tikuoja Baltųjų rūmų politiką.

Rusijos premjeras Putin iš Bulgarijos
išvyko su dujotiekio tiesimo sutartimi 

Washington, DC, lapkričio 15
d. (BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama optimistiškai vertina bran-
duolinės ginkluotės mažinimo sutar-
ties su Rusija patvirtinimą, teigda-
mas, kad Senate sutartis sulauks
pritarimo.

B. Obama ir Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev naują branduoli-
nės ginkluotės mažinimo sutartį,
pakeisiančią START 1 susitarimą,

kuris nustojo galioti 2009 metų gruo-
dį, pasirašė balandžio 8 dieną Pra-
hoje. Nauja sutartis įsigalios tik tada,
kai vienu metu ją patvirtins abeji
Rusijos parlamento rūmai ir JAV
Senatas.

Anot B. Obama, kai tik sutarčiai
pritars Senato užsienio reikalų ko-
mitetas, Senatas ją patvirtinti galės
jau šių metų pabaigoje.

Kaip teigia JAV prezidentas, pa-
tvirtinimą gali paspartinti svarbi
Rusijos parama Iranui įvestoms
sankcijos ir kova su narkotikų ga-
myba Afganistane. ,,Tikiuosi ir vi-
liuosi, jog, turint omenyje, kad tai
gera sutartis ir atsižvelgiant į buvu-
sios valdžios pareigūnų paramą, tik-
rai tai padarysime”, – žurnalistams
sakė B. Obama.

Senate branduolinės ginkluotės
mažinimo sutartis susidūrė su res-
publikonų priešiškumu, kurie teigia,
kad ši sutartis gali sumenkinti JAV
priešraketinės gynybos galimybes.
Sutarties patvirtinimo atidėliojimas
gali pakenkti dvišaliams JAV ir
Rusijos santykiams.

Demokratams, kurie 100 narių
Senate turi 59 mandatus, būtina ma-
žiausiai 8 respublikonų parama. Tuo-
met būtų užtikrinta reikiama dviejų
trečdalių dauguma sutarties pa-
tvirtinimui.

B. Obama tikisi, kad branduolinès
ginkluotès mažinimo sutartis su

Rusija bus patvirtinta

Pasaulio naujienos
EUROPA

JAV

RUSIJA

Rusijos ir JAV prezidentai D. Med-
vedev (k.) ir B. Obama per APEC vir-
šūnių susitikimą Jokohamoje.                                                             

EPA nuotr.

V. Putin Bulgarijoje dovanų gavo šu-
niuką.                            EPA nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
33 EILINIS SEKMADIENIS

DĖL  JĖZAUS VARDO

Šio sekmadienio Evangelija pra-
sideda kai kuriems žydams prabilus
apie Jeruzalės šventyklos įspūdingą
grožį (Lk 21, 5). Be abejonės, dailės,
meno dalykai ir apskritai visos
kultūrinės ir kitos vertybės yra kūry-
binės žmogaus veiklos rezultatas,
liudijantis, kaip prasmingai pratur-
tina visuomenę uolūs kūrėjai. Kai
žmogus suvokia, kad jo protas ir visi
sugebėjimai yra įkvėpti aukščiausiojo
Proto – Dievo malonės veikimo, jis
natūraliai prisiima atsakomybę są-
žiningai atlikti kiekvieną darbą.

Prisimenu sąžiningus specialis-
tus, kurie projektavo ir planuoja šv.
Antano parapijos namų remontus bei
juos vykdo, taip pat ir tuos parapijos
žmones, kurie darbščiai dirba papras-
čiausią darbą: šluoja šventorių, valo
bažnyčią – visi jie aplink save sklei-
džia tam tikrą moralinio bei harmo-
ningo grožio šilumą. 

Tačiau Jėzaus pranašiški žodžiai
apie būsiantį šios šventovės sugriovi-
mą į pirmą vietą iškelia etinių dalykų
svarbą. Kai Viešpats sako, jog neliks
akmens ant akmens, tada negalvoji
apie riedulių savybes, bet mąstai:
„Kaip svarbu, gyvenimo išbandy-
mams artėjant, stovėti ant kertinio
akmens – Jėzaus Kristaus mokymo
uolos ir stengtis savo širdies šventyk-
lą puošti Jo dorybėmis.” 

Nuo karaliaus Saliamono laikų
(maždaug 968 m. pr. Kr.) iki Erodo
Didžiojo, kuris 19 m. pr. Kr. perstatė
Jeruzalės šventyklą, ji buvo, pasak
katekizmo, privilegijuota susitikimo
su Dievu vieta. Šventykla Jam buvo
Jo Tėvo būstas, maldos namai, ir Jis
piktinosi, kad jos išoriniai kiemai pa-
versti prekyviete. Nors iš bekraštės
meilės savo Tėvui Jėzus su rimbu iš-
veja prekybininkus, suteršusius mal-
dos namų sakralumą, tačiau netru-
kus Jis paradoksaliai prabyla ir apie
savo šventovės griūtį – savo  gyveni-
mo pabaigą, tai yra apie savo kūno
šventyklos sugriovimą.

Jėzui mirus, Jeruzalės šventyklo-
je perplyšusi nuo viršaus iki pat apa-
čios didžiulė uždanga (beveik 6 metrų
aukščio, per 18 metrų pločio, kelių
centimetrų storumo) simbolizavo šios
senosios šventovės reikšmės prara-
dimą ir Viešpaties Jėzaus Bažnyčios –
mistinio Jo Kūno – dieviškos statybos
pradžią. „Kristus, atėjęs kaip būsi-
mųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę
ir tobulesnę padangtę, (...) ne ožių ir
veršių krauju, bet savuoju krauju
vieną kartą visiems laikams įžengė į
šventovę ir įvykdė amžinąjį atpir-
kimą” (Žyd 9, 11 – 12).

Kristus ne tik yra tikrasis visos
Bažnyčios (pasaulyje ir amžinybėje) –
dieviškosios ir niekada nesugriau-
namos (Mt 16, 18) institucijos šlovin-
gasis Įkūrėjas, suteikęs apaštalui
Petrui mokymo ir vadovavimo pir-
menybę, Jis – ir nuolankumo Kara-
lius. Pačiu savo neaprėpiamos meilės
buvimu Švč. Sakramente Jis prime-
na, kad tikintieji vertai ir dažnai pri-
imtų per šv. Mišias Komuniją, būtų
ištikimi Jo bendradarbiai bei Jo sta-
tyba (1 Kor 3, 9).

Tačiau antgamtinis tikinčiųjų
augimas Kristuje neįmanomas be
įvairiausių sunkumų ir persekiojimų.
Kaip Kristus, būdamas ne iš šio

pasaulio, buvo piktojo pasaulio ne-
kenčiamas, taip ir Jo sekėjai, kadangi
daugiau priklauso ne Žemei, o dan-
giškajai Jeruzalei, todėl yra pasaulio
nekenčiami (Jn 17, 14). Dievas ne-
išvengiamai mums leidžia patirti šio
pasaulio kunigaikščio rafinuotus
puolimus, nes kai vis labiau pažįsta-
me Jį (Jn 17, 3), mumyse stiprėja
gyvas tikėjimas amžinuoju gyvenimu,
kuris yra didžiausia priešprieša šė-
tonui ir jo pakalikams, nes jų laukia
eschatologinė nesėkmė – amžinoji
bausmė pragaro bedugnėje (Apr 20,
10).    

Viešpats Jėzus įspėja, jog dėl Jo
vardo tikintieji ne tik bus vedžiojami
pas pasaulio galinguosius, bet ir turės
įvairių galimybių jiems skleisti Evan-
gelijos tiesų spindulius. Tada Švento-
sios Dvasios įkvėpti krikščionys ne-
būtinai turės kalbėti apie Kristaus iš-
ganymo svarbą. Bus tokių atvejų, kai
jų tylus, ramus ir maldingas susitel-
kimas Dieve daugiau bylos apie tiesą,
nei jų ištarti žodžiai. Tuomet kai
kurie valdytojai ir valdininkai, grindę
savo gyvenimą melu ir iš tolo bodėjęsi
Kristaus, pagaliau atvirai ir tinkamai
įvertins savo netikras dovertybes ir
sau prisitaikys šiuos Blezo Paskalio
žodžius: „Kaip tuščia, o žmonės, kad
savyje ieškote išgydymo nuo savo
kančių. Visas jūsų įžvalgumas tik
veda prie pažinimo, jog ne savyje jūs
surasite tiesą ir gėrį.”      

Nuo 1969 iki 1973 metų Charles
Colson buvo JAV prezidento R. Nixon
ypatingasis patarėjas. Tačiau 1972
metų ,,Watergate” skandalas sugadi-
no jo gerą vardą, ir jis pateko į gilią
vidinių vertybių perkainojimo su-
maištį. Kartą Colson pradėjo skaityti
iš draugo gautą C. S. Lewis knygą
„Tiesiog krikščionybė” ir užsirašinėjo
iš jos argumentus. Jis rašė: „Aš žino-
jau, kad man reikia apsispręsti. Ar aš
be išlygų priimsiu Jėzų Kristų savo
gyvenimo Viešpačiu? Prieš mane
buvo vartai, kurių nebuvo galima
apeiti. Arba man reikėjo eiti pro juos,
arba likti lauke. Mintys „galbūt”
arba „man dar reikia pagalvoti” man
skambėjo juokingai.” Po vidinės ko-
vos Colson padarė nepakeičiamą
sprendimą: „Ankstyvą penktadienio
rytą, man sėdint ir spoksant į jūrą,
mano lūpos ištarė žodžius: „Viešpatie
Jėzau, aš tikiu Tavimi. Aš priimu
Tave. Prašau ateik į mano gyvenimą.
Aš pavedu save Tau.”

,,Watergate” byloje Colson buvo
pripažintas kaltu ir nuteistas. Atlikęs
bausmę, jis pradėjo evangelizacinę
tarnystę nuteistiesiems, kuri apėmė
daugiau nei 100 šalių ir išsiplėtė į
tūkstančius kalėjimų. Jis parašė 16
knygų, kuriose analizuoja krikščio-
niškų vertybių svarbą asmenims, įka-
linimo įstaigose išgyvenusiems bau-
džiamojo įstatymo vykdymo kančias. 

Po atsivertimo Colson gyvenimas
iš esmės pasikeitė: jis negalėjo neliu-
dyti Kristaus. Jis savanoriškai tapo
Kristaus kaliniu, kad kalėjimuose at-
liekantys bausmę žmonės išgirstų
Gerąją Žinią, pagaliau ryžtųsi leisti
Šventajai Dvasiai atnaujinti savo
vidaus šventoves ir paskui kaip saviti
kristoforai per gyvenimą eitų, aukš-
tai iškėlę Dievoieškos plazdančias
vėliavas.

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Atkelta iš 3 psl.
Lietuvoje nėra galimybės pasi-

ginčyti apie tai, ką reikia keisti,
atmetus demagogiškus pasiūlymus
likti gimtinėje ir dirbti, kelti eko-
nomiką. Svarbu suprasti, kad įstaty-
mai, sutartys ir įsipareigojimai kyla
iš norų ir poreikių, gyvenimo realijų.
O apie jas jau rašiau aukščiau. Jau
antrai Respublikai gyvuojant daug
kam aišku, kad Lietuva niekada ne-
buvo itin statiška, dažnai keitėsi tiek
jos geografinė, tiek kalbinė padėtis.

Vytautas Radžvilas meta tokį
dvigubos pilietybės palyginimą: „Ži-
note, čia kaip santuokoje – leidžiama
poligamija ar ne?” Santūriai galėčiau
atsakyti, kad šiais laikais net Lietu-
vos teisė numato poligamiją kaip tei-
sėtą, žmonių savarankiškai pasiren-
kamą gyvenimo būdą. Laikai pasi-
keitė. Retoriškai galima paklausti:
Kiek vaikų gimsta ne santuokoje?
Kiek porų išsiskiria? Ar jūs gyvenate
realybėje, bendraujate su žmonėmis
ir empatiškai suprantate jų išgyve-
nimus, ar bandote realybę pritraukti
prie savo teorijos, kuri vis tolsta, nors
ir būtų maloni.

Kategoriškas noras atimti pilie-
tybę atrodo lyg kerštas už tai, kad
nusprendei išvykti užjūrin, o ne ana-
pilin. Tai primena poros santykius,
kai viena pusė bando sulaikyti ant-
rąją, pasitelkusi teisinius dokumen-
tus. Antroji Respublika pareikalavo
aukų, tačiau kur viso to praktinė
išraiška? Ar dalis žmonių nori, kad
kiti gyventų jų sukurtomis utopi-
jomis ir iliuzijomis? Tie, kurie klausia
ir moralizuoja apie dvigubą pilietybę
– ar jie dalyvauja aktyviojoje politiko-
je, ar yra tikrieji vadai, apie kuriuos
būtų galima telktis, užuot išvykus?

• • •
Neseniai išplatintas intelektualų

straipsnis (,,Drauge” išspausdintas
2010 m. lapkričio 5 d. – Red.) yra
kelių skirtingų veiksnių – pilietybės,
emigracijos ir valstybės gerovės –
minčių kratinys. Vienintelė tikrai
gera pastraipa ši: „Didžiulė Lietuvos
gyventojų emigracija yra nacionalinio
masto nelaimė, už kurią atsakingos
visos lig šios šalį valdžiusios politinės
jėgos ir vyriausybės. Tokio masto
emigracija kelia tiesioginį pavojų tau-
tos ir valstybės egzistavimui ir yra
daugybės šalies gyventojų asmeninių
nelaimių ir net tragedijų priežastis.”

Užtikau dar ir tokį komentarą:
„Išeiviai galėtų deklaruoti savo paja-
mas ir mokėti tam tikrą piliečio mo-
kestį.” Aš už. Reikėtų, žinoma, su-
skaičiuoti argumentuotai, nes už
tuos mokesčius pilietis negaus beveik
jokių paslaugų: konsulinės paslaugos
mokamos, sveikatos apsaugai ir pen-
sijoms mokesčiai skaičiuojami papil-
domai ir priklauso nuo darbo už-
mokesčio ir t. t. Taigi kyla klausimas,
koks turėtų būti tas mokestis ir kuo

grindžiamas? Gal tai, jog pilietis gy-
vendamas Londone perka Lietuvoje
pagamintą maistą (tai yra didina
eksportą), jau yra pakankamas mo-
kestis?

Manau, neteisinga, kad lietuviai
išeiviai negali gauti gyvenamosios
šalies pilietybės, būti geri piliečiai,
turėti daugiau teisių tiek keliaudami,
tiek dalyvaudami įvairiuose rinki-
muose. Bet čia kaip pažiūrėsi: „inte-
lektualai” tai vadina „masiniu dvigu-
bos pilietybės reiškiniu”, o aš vadinu
„masiniu lietuvių piliečių teisių ne-
turėjimu svečiuose kraštuose.” Taigi,
kai intelektualai sako, jog jie „pri-
gimtinės teisės atsisakė patys”, gali-
ma samprotauti taip: pasirinkimas
mažas, tenka rinktis vieną blogybę iš
dviejų – būti beteisiu ten, kur gyveni,
arba ten, kur gyvenai.

„Visuomenei atkakliai peršama
mintis, jog galimybė išsaugoti dvi-
gubą pilietybę padėtų išlaikyti svetur
išvykusių asmenų ryšį su Tėvyne ir
net tautinį tapatumą, būtų naudin-
gesnė Lietuvai.” Jau minėjau keletą
pavyzdžių ir kaip išvykęs galėčiau
patvirtinti, kad tai tiesa. Žinoma, ne
absoliuti. Kaip sakiau, reikėtų per-
žiūrėti piliečio teises ir pareigas kad
ir kas 10 metų – kai ateina laikas
keisti pasą. Toliau argumentuojama,
kad išeivių finansinė parama ir so-
cialinis indėlis yra niekiniai, o dvigu-
ba pilietybė pakirstų lojalumo sam-
pratą. Manau, kaip bežiūrėtum, tai
gana keista, o ir laiško autoriai nėra
gyvenę išeivijoje.

Ko gero, daugelis patvirtins ge-
riau pažinę savo tapatybę tik pažvel-
gę į Lietuvą iš šalies. Ir jei tik likusieji
Lietuvoje norėtų artimiau bendrauti,
išeiviai daug daugiau padėtų ir pa-
laikytų įvairiais atvejais. „Kas turi
šalinti už jus tas emigracijos prie-
žastis – mes, likusieji?” – klausia vie-
nas iš pašnekovų. Atsakyčiau, kad
mes visi, bet tik būdami tvirti tiek
dvasiškai, tiek ekonomiškai, tiek
teisiškai. Be dvigubos pilietybės tai
bus daug sunkiau, o gal apskritai di-
delė dalis žmonių pasirinks mažiau
utopišką kelią.

Vietoj abstrakčių teorijų, kurias
gali į kairę ir į dešinę interpretuoti
Konstitucinis Teismas, siūlau „pas-
trateguoti” ir nustatyti dinamiškes-
nes taisykles valstybėje: 1. Pilietybės
ir su ja susijusių teisių įgijimo for-
mulės taikymas; 2. Pilietybės ir su ja
susijusių teisių netekimo formulės
taikymas paso keitimo metu ir 3. Gy-
ventojų be pilietybės teisių įgijimo ir
netikimo formulės taikymas.

Sutrumpinta
,,Londono žinios”

Andrius Kasparavičius –
aktyvus Didžiosios Britanijos lietuvių
bendruomenės narys.

DVIGUBA PILIETYBĖ – TARP
UTOPIJOS IR GYVENIMO

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS
,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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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. 34

Jau šiemet prasidės pirmojo lie-
tuviško palydovo projektavimas, kū-
rimas ir gamyba. Lietuvos kosmoso
asociacija pristato idėjų konkursą
nanopalydovų grupės misijai, taip pat
pirmojo lietuviško dirbtinio Žemės
palydovo kūrimo projektą.

Konkurso dalyviai gali laimėti
pagrindinį 500 tūkst. Japonijos jenų
piniginį apdovanojimą (antrosios
vietos nugalėtojui atiteks 300 tūkst.

Japonijos jenų, trečiosios – 200 tūkst.
Japonijos jenų piniginis apdovanoji-
mas), bilietą į Japoniją ir finansavimą
mažųjų dirbtinių Žemės palydovų
projektui.

Pabrėžiama, kad taip pat bus
suteikta galimybė dalyvauti pirmojo
lietuviško dirbtinio Žemės palydovo
kūrimo komandoje.

Lrt.lt

Pirmąjį Žemės palydovą lietuviai 
pradės kurti šiemet

2009-01-04
Aštuntoji IV etapo para. 

Vėl vandenynas

Jau para, kai esame vandenyne.
Iš Sidney plaukiame į Auckland Nau-
jojoje Zelandijoje. 

Vis dar pasikalbame apie ten
įvykusį mūsų sutikimą, nes niekas iš
mūsų nieko panašaus tikrai nesi-
tikėjo: šimtai lietuvių sutiktuvių
šventėje garbingiausiose uosto vieto-
je, būriai smalsuolių, tautiečių do-
vanos, jau nekalbant apie didelį
Australijos žiniasklaidos susidomė-
jimą. Šios emocijos man ir, tikiu,
kitiems išliks visą gyvenimą. 

Vandenynas. Vakaras ir naktis
nebuvo iš lengvųjų. Vėjas nepalan-
kus, todėl laivas nuolat daužosi į ban-
gas. Miegant ar bandant miegoti
viduje kala taip, lyg prie ausies dirbtų
galingas presas, štampuojantis kas
keliolika sekundžių. Jau parą plau-
kiame gerokai pakrypę į vieną šoną,
todėl įpratome judėti iš vieno laivo
galo į kitą, kai priešvėjinis laivo bor-
tas yra metru  dviem aukščiau nei
pavėjinis. 

Bet kuriuo atveju nuotaika jau
visai kita nei krante, kai tris dienas
tiesiog lakstėme norėdami visur sus-
pėti ir su visais pasimatyti. Vėl stojo
ramybė, įsisuko gyvenimo laive ratas. 

Visi dvylika matėmės vos kelias
pirmąsias valandas tik išplaukus, nes
netrukus vieni nuėjo miegoti, kiti
gaminti maisto, treti dirba denyje.
Dar kartą iš gultų kelioms minutės
visi išsirito tada, kai išgirdome, kad
Saulius Budrevičius pradėjo šaukti,
jog reikia sulėtinti eigą, nes jam už-
kibo žuvis. 

Bet laimikis buvo per didelis,
valas neatlaikė. Kažkas matė, sako,
kad didelė žuvis buvo, o ar skani, įsi-
tikinsime kitą kartą. 

Per parą įveikėme 200 jūrmylių,
viso iki Naujosios Zelandijos – 1,200.

2009-01-05
Trečdalis ,,Tūkstantmečio 

odisėjos” – per 30 tūkstančių
kilometrų po burėmis

Jachtos laiku – kelios minutės po
vidurdienio, Lietuvoje – trečia valan-
da ryto. Iki Naujosios Zelandijos liko
902 jūrmylės. Nuo plaukimo aplink
pasaulį pradžios praėjo trys mėnesiai,
įveikta daugiau kaip trečdalis viso
atstumo. Iki gimtųjų krantų dar daug
kelio ir jaudinančių susitikimų su
tautiečiais. 

Namie, Lietuvoje, visi miega, o
mes jau galvojame apie pietus. Oras
puikus – saulutė, o naktį pietų pusru-
tulyje žvaigždės atrodo tiesiog pri-
bloškiančiai. Tiesa, vėjas vis dar
nepalankus, pučia beveik į nosį. 

Rašau iš navigatoriaus būdelės
išprašęs mūsų kelrodį Vytautą Va-
laitį. Jis čia praleidžia dar daugiau
laiko nei anksčiau, panašu, kad gy-
venimas, pasvirus ant dešinio šono,
jam irgi kiek pabodo. 

Viena koja trumpesnė, 
kita ilgesnė 

Miegantiems kairiajame borte –
ne pats geriausias metas, nes gulto
vieną kraštą reikia taip pakelti į
viršų, kad nosis remiasi į lubas. Ne
tik apsiversti, bet ir pajudėti nelabai

pavyksta. Be to, taip plaukdamas
laivas smarkiau daužosi į bangas.
Vakar išplyšo Sauliaus Budrevičiaus
ir Gedimino Sirvydo gultai. Ta proga
jie perdarė gultus ir nuo šiol plau-
kiantiems po mūsų, na bent tiems,
kurie miegos jų vietose, tikrai neiš-
plyš. 

Mūsų gaunamos elektroninės
orų žinutės bei šiandieninis Naglio
Šulijos laiškas sako tą patį: viena il-
gesne, kita, trumpesne koja laive dar
judėsime apie dvi paras, vėjas nesi-
keis. 

Užtai valgome skaniai. Vakar
pasigaminome nuostabių makaronų
su boloneze padažu ir Parmezano
sūriu. Kažkas pasakė: ,,Man baisu” ir
denyje kaip mat atsirado nuostabaus
raudono australietiško vyno, kurį
vežamės dar iš Adelaidės. 

,,Man baisu” 

Laikas pristatyti mūsų įgulos
kodinį žodžių junginį ,,man baisu”. 

Adelaidėje į jachtos ,,Ambersail’’
sutikimą atvyko buvęs aukštas Aust-
ralijos laivyno karininkas lietuvis
Rimas Dičiūnas, dabar – buriuojantis
pensininkas. Kapitonas Naglis Nas-
vytis jo pasiteiravo ,,Ar laive darot
taurelę?”. ,,Būtinai”, – atsakė šis ir
kiek nuleidęs akis pridūrė: – ,,Iš
baimės”. 

Dabar kaskart, o daugiausiai
naktį, panorę lašelio romo sakome:
,,Vyrai, man baisu’’ ir kuris nors kaip
mat neša australietiško romo ar
,,laukinės turkės” (burbonas ,,Wild
Turkey”) butelaitį. Tik nesupraskite,
kad tokia baimė mus apsėdus. Bijome
retai ir saikingai. 

Trys mėnesiai vandenynuose 

Šiandien nuo ryto vis kalba pa-
sisuka apie odisėjos sukaktį – lygiai
trys mėnesiai kai jachta išplaukė iš
Klaipėdos, kad sugrįžtų liepos šeštąją
jau apsukusi visą pasaulį. 

Vienas mūsų šį laiką jaučia ge-
riausia – vienintelis visuose etapuose
plaukiantis Linas Ivanauskas (Lin-
kus). Jam šie trys mėnesiai neprailgo,
nes sako, kad nusiteikė kur kas ilges-
niam laikui, o buvimas krante išmuša
iš vėžių. Adelaidėje, po to kai per
mėnesį įveikė Indijos vandenyną, jis
krante teišbuvo keliolika valandų ir
jau su kitais išplaukė tolyn. ,,Jūroje
man geriau nei krante, ten per daug
chaoso”, – nuolat kartoja jis. 

Ir mums geriau žinant, kad šis
didelis ir geras žmogus jau visiškai
perpratęs mūsų laivą ir atsakymą tau
pateiks vos išgirdęs klausimą. 

Kai šįvakar kuris mūsų šūktels:
,,Man baisu”, butelis romo, manau,
apsuks du ratus. Vieną – už ,,Tūks-
tantmečio odisėją’’, kitą – už Linkų. 

Edmundas Jakilaitis 
IV įgulos narys 

2009-01-06
Jachta be sraigto – sustojęs

laikas

Šįryt vėjas beveik nurimo, plau-
kiame vos kelių mazgų greičiu. Iki
Auckland Naujojoje Zelandijoje – 690
jūrmylių (apie 1,300 km). Jei judė-
tume greičiu, prie kurio esame įpratę,
iki tikslo liktų trys paros, bet ne da-
bar.  Bus daugiau.
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Vilniuje – paroda Lietuvos kino 100-mečiui
ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Visus metus Vilniuje, Lietuvos
teatro, muzikos ir kino muziejuje,
veikia nepaprasta paroda, skirta lie-
tuviško kino 100-mečiui. Per tą šimtą
metų tokia retrospektyvinė paroda,
pristatanti Lietuvos kino ištakas ir jo
raidą, surengta pirmą kartą.

Pirmuoju lietuvišku filmu yra
laikomas žinomo kūrėjo kauniečio
Vladislovo Starevičiaus 1909 metais
sukurtas kino siužetas „Prie Nemu-
no”. Vilniuje pirmasis viešas kino
seansas surengtas dar 1897 metais, o
1905-aisiais atsirado ir pirmasis kino
teatras, tačiau lietuviškų filmų dar
teko palaukti. 

Didelį indėlį į lietuviško kino kū-
rimą įnešė ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose gyvenę tautiečiai. Vienas jų
– Antanas Račiūnas, kuris tais pa-
čiais 1909-aisiais Lietuvoje pradėjo
filmuoti įvairius vaizdus. New York
mieste gyvenęs A. Račiūnas atvykda-
vo į Lietuvą dažnai, čia prifilmuodavo
įvairių vaizdų, kurie buvo labai mėgs-
tami ir populiarūs tarp anapus At-
lanto gyvenusių lietuvių. Daugiausia
buvo filmuojami gamtos vaizdai, įvai-
rios šventės, o 1919-aisiais A. Račiū-
nas su bendraminčiais Brooklyn įkū-
rė lietuviško kino bendrovę, kuri gy-
vavo mažiau kaip trejus metus.

Tarp naujosios parodos rodinių –
daug įvairių istorinių nuotraukų.
Vienoje jų – žinomi lietuviško doku-
mentinio kino kūrėjai Kazys ir Mečys
Motuzos, sukūrę daug begarsių filmų
apie Lietuvos miestus ir miestelius,
gražias istorines vietas. Šios nuotrau-
kos kopija parodai gauta iš žinomų
Čikagos žurnalistų Mariaus ir Ra-
munės Lapų asmeninio archyvo.

Parodoje rodoma ne tik daugybė
įdomių istorinių fotografijų, bet ir
daugybė filmų plakatų. Pats seniau-
sias – 1953 metais sukurtam filmui
„Aušra prie Nemuno’’. Plakatai yra
atspausdinti ne tk lietuvių, bet ir
anglų kalbomis – lietuviškiems fil-
mams, kurie buvo rodomi užsienio
šalių festivaliuose, renginiuose.

Įdomus ir skyrius, skirtas senajai
kino technikai. Tarp kitų senų, ne-
įprastų įrenginių – ir akademiko
Pranciškaus Šivickio kino kamera,

kurią jis parsivežė iš Filipinų 1928
metais, šioje šalyje jis kelerius metus
profesoriavo Manilos universitete.
Kino kamerą muziejui 2005 metais
padovanojo akademiko dukra Teklė
Juodienė. Kino kamera – tam laikui
labai moderni, kompaktiška, palygin-
ti nedidelio svorio, pagaminta JAV
kompanijoje „Bell & Howell’’.

Net keliose muziejaus salėse
rodomi ir apdovanojimai, kuriuos yra
gavę lietuviški filmai. Tai ir geriau-
sias 1992 metų Europos filmas – reži-
sieriaus Audriaus Stonio „Neregių
žemė’’, apdovanotas „Felix’’ laimėji-
mu, ir Amerikos kino režisierių gil-
dijos apdovanojimas 2005 metais su-
kurtam Arūno Matelio filmui „Prieš
parskrendant į žemę”, pasakojantis
apie onkologinėmis ligomis sergan-
čius vaikus, ir daug kitų vertingų ap-
dovanojimų.

Parodoje yra atkurta ir žinomo
bei daugelio iki šiol mėgstamo 1972
metais sukurto istorinio filmo „Her-
kus Mantas’’ filmavimo aikštelė. Joje
– tuometė sovietinė kino aparatūra,
režisieriaus kėdė, garsiakalbiai, kiti
dalykai. Parodos lankytojai gali ap-
žiūrėti ir šio filmo herojų kostiumus,
taip pat pamatyti sukneles, kuriomis
buvo pasipuošusios kito lietuviško
filmo „Anglų valsas’’ herojės. 

Tarp kitų parodos rodinių – iški-
liausių kine dirbusių dailininkų sce-
novaizdžių eskizai, taip pat fotografi-
jos iš filmavimo aikštelių, kuriose –
garsiausi Lietuvos režisieriai ir akto-
riai. Vienoje iš parodos salių nuolat
yra rodoma tarpukario Lietuvos kino
kronika, o nedidelėje jaukioje erdvėje
kasdien galima pamatyti įvairių lai-
kotarpių lietuviško dokumentinio,
animacinio ir vaidybinio kino pavyz-
džių. 

Visa tai apžiūrėjus, susidaro
įspūdis, kad per tą šimtą metų lietu-
viškas kinas tikrai nuėjo kelią, ku-
riuo verta didžiuotis, nors sovietme-
čiu apie penkis dešimtmečius filmai
buvo cenzūruojami ir ideologizuoja-
mi. Šiuo metu Lietuvoje kasmet su-
kuriama po kelis vaidybinius filmus,
o mūsų dokumentinio kino kūrėjai
beveik kasmet įvairiuose kino festi-
valiuose pelno pagrindinius prizus ir
apdovanojimus. 

Nuotraukoje iš M. ir R. Lapų archyvo – broliai K. ir M. Motuzos.

Parodoje – ir senoji kino technika.                           A. Vaškevičiaus nuotr.

„Herkaus Manto’’ filmavimo aikštelė.

Apdovanojimai lietuviškam kinui.

Plakatas filmui „Nuodėmės užkal-
bėjimas’’.

Amerikos kino režisierių gildijos
apdovanojimas filmui „Prieš par-
skrendant į žemę’’.
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Margumynai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. lapkričio 12
d., sulaukusi 97 metų amžiaus, mirė

A † A
(DOMA) DOMICELĖ

PETRUTYTĖ

Gimė Lietuvoje, Plungės rajone, Mišėnių kaime.
Gyveno Chicago, IL, Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: dukterėčia Rita Janz su vyru Daniel; dukterėčia

Vaida Eirošiūtė bei kiti giminės Lietuvoje.
A. a.  Domicelė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 17 d. nuo 9

v. r. iki 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette
Park. Šv. Mišios bus aukojamos 11 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus
palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laido-
tuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
ALBERTUI STRAZDŽIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškia-
me velionio tėvams RŪTAI ir ALBINUI STRAZ-
DŽIAMS, giminėms ir artimiesiems.

Sunny Hills Lietuvių Bendruomenė

Mylimai krikšto mamai

A † A
REGINAI RASLAVIČIENEI

mirus, kartu liūdime ir giliai užjaučiame jos vyrą
LEONĄ, vaikus RAMINTĄ, JOLANTĄ, LINĄ ir anū-
kus su šeimomis.

Donatas ir visa Siliūnų šeima

A † A
JANINA MONKUTĖ-MARKS

Mirė 2010 m. lapkričio 13 d.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Hyde Park, Illinois ir Sanibel, Flo-

rida.
Velionė buvo žmona a. a. Ira Marks.
Giliame liūdesyje liko: sūnūs Sigitas Nagys su žmona Eliza-

beth, Daniel Marks su žmona Vida, Peter Marks su žmona Do-
rothy ir Paul Marks su žmona Anna, jų šeimos, giminės ir ar-
timieji.

A. a. Janinos pagerbimas vyks trečiadienį, lapkričio 17 d. 11
val. ryto Sinai Temple 15 W. Delaware Place, Chicago, Illinois.

Vietoje gėlių prašome aukoti Janina Marks Charitable Foun-
dation, 5490 S. Shore Dr., 4–S,  Chicago, IL 60615.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti pagerbime.

Laidotuvės bus privačios.

Nuliūdę artimieji

Dienraščio ,,The New York Ti-
mes” atstovai pareiškė, jog nuo kitų
metų leidinyje bus pristatyta atskira
geriausiai parduodamoms elektroni-
nėms knygoms skirta skiltis. Rinkos
žinovai teigia, jog tokio žingsnio rei-
kėjo laukti, ir jau seniai.

,,The New York Times” šiuo me-
tu sudarinėja 14 geriausiai perkamų
sąrašų, įskaitant vadinamąsias ,,gra-
fines knygas”, arba komiksus ir kai
kurias nežymiai besiskiriančias jų
atmainas, patarimams skirtas knygas
minkštais viršeliais ir verslo tema-
tikos knygas kietais viršeliais (taip
taip, sąrašas atskirai sudaromas kny-
goms kietais ir minkštais viršeliais).
Remiantis daugumos rinkos analiti-
kų vertinimu, elektroninės knygos

sudaro apie 10 proc. visos knygų rin-
kos, tad šios grupės svoris yra tikrai
reikšmingas, palyginti, pavyzdžiui,
su verslo tematikos minkštų viršelių
knygų grupe.

Tie patys rinkos analitikai spėja,
jog elektroninės knygos dar tik pra-
deda užkariauti savo vietas bendra-
me skaitytojų sraute, nors techniniu
požiūriu jos egzistuoja jau ne pirmą
dešimtmetį. Tačiau tik per pastaruo-
sius du ar trejus metus, iš esmės – po
,,Amazon Kindle” elektroninių kny-
gų skaitymo įtaiso išleidimo – šie pro-
duktai įsitvirtino pirkėjų sąmonėje
kaip visiškai tikras realių knygų pa-
kaitalas.

Technologijos.lt

Į geriausių knygų sąrašus įtrauks ir 
elektronines knygas

Ateities gyvenvietės – maži 
plūduriuojantys miestai

Ateityje žmonės galėtų gyventi
mažuose Ramiajame vandenyne plū-
duriuojančiuose miestuose, panašiuo-
se į milžiniškas vandens lelijas. Tokią
ateities gyvenviečių mintį sugalvojo
Japonijos technologijų įmonė „Shi-
mizu”. Jos tikslas – panaudoti ža-
liąsias technologijas ir sukurti mies-
tus be anglies dvideginio.

Sumanymo esmė – keletas at-
skirų ląstelių, kurių kiekviena yra
kilometro pločio. Tokioje ląstelėje
galėtų gyventi 10–50 tūkst. žmonių,
rašo britų „Daily Mail”. Kiekviena
atskira ląstelė laisvai plūduriuotų
Ramiajame vandenyne netoli pusiau-
jo, tačiau ji taip pat bus sujungta su
kitomis ląstelėmis ir taip sudarys
didesnius miestelius ir miestus. Gru-
pė modulių arba ląstelių sankaupa
sudarys atskirą šalį. Dauguma žmo-
nių šiame naujajame pasaulyje gy-
vens kilometro aukštyje esančiame
„Mieste danguje”, įrengtame kiekvie-
nos ląstelės centre. Kiti žmonės
gyvens teritorijose ląstelės pakraš-
čiuose.

Centrinius bokštus sups pievos ir
miškai, o ten gyvenantieji patys ap-
sirūpins maistu. Galvijai bus augina-

mi ir kitas ūkininkavimas vyks bokš-
tą supančiose „lygumose”, pastaty-
tuose ant korėtų 7 tonas sveriančių
pontonų. Bokštai būtų statomi iš
ypač lengvo metalo ir jūros vandeny-
je esančio magnio lydinio.

Šio plano tikslas – sukurti vi-
suomenę be anglies dvideginio, o
„Shimizu” vystytojai teigia, kad gy-
venant tokiose ląstelėse anglies emi-
siją pavyktų sumažinti 40 proc. Šios
ląstelės nepagamintų jokių atliekų.
Visi produktai būtų perdirbami, o
atliekos naudojant žaliąsias tech-
nologijas būtų paverčiamos energija.
Vandenyne galėtų plūduriuoti atliekų
salos, kurios būtų kaip žaliava ener-
gijai gaminti. Saloms parinkta vieta
taip pat yra jų sėkmės raktas, teigia
kūrėjai. Kiekviena ląstelių grupė
būtų netoli pusiaujo, kur klimatas
pastoviausias. Įvairiausios technolo-
gijos padėtų gyvenvietes apsaugoti
nuo potvynio bangų ir netikėtų orų.

„Shimizu” pirmąją ląstelę tikisi
sukurti iki 2025 metų ir dabar di-
džiausią dėmesį skiria tam reikalin-
goms technologijoms.

Lrt.lt

Mokslininkai: iš pradžių spausdina pirštai, 
tik paskui smegenys

JAV mokslininkai, remdamiesi
naujausiais tyrimais, teigia, kad pirš-
tai anksčiau nei smegenys pastebi ir
įvertina klaidas. Mokslininkų grupei
vadovavo profesorius Gordon Logan
iš Vanderbilt University (Tennessee
valstija, JAV).

Tyrime dalyvavo 22 patyrę tek-
stų rinkėjai. Pastebėta, kad jų pirštai
„žinojo, kada spausdinant buvo
padaryta klaida, nors smegenys klai-
dos nepastebėjo”. Pirmoje tyrimo
dalyje ekrane pasirodydavo žodis,
kurį reikėjo perspausdinti kiek že-
miau. 6 proc. žodžių, kurie tyčia buvo
parašyti su rašybos klaidomis, tyrimo
dalyviai perspausdino be klaidų.

Mokslininkai taip pat ištaisė 45
proc. klaidingai tyrimo dalyvių at-
spausdintų žodžių, tačiau jiems to
nepasakė. Vėliau tyrimo dalyviai
turėjo įvertinti, kaip jiems sekėsi. Jie
prisiėmė atsakomybę dėl 70 proc.
„savo” klaidų ir dėl 90 proc. tų žo-
džių, kuriuos slapta ištaisė moksli-
ninkai. Pastebėta, kad tyrimo daly-
viui įvėlus klaidą, pirštų judesiai
iškart sulėtėdavo. Net jei klaida labai
greitai buvo ištaisyta tyrimo dalyviui

nespėjus pamatyti klaidos. Taip pat
pastebėta, kad mokslininkams spe-
cialiai įvėlus klaidą į spausdinamą
žodį, pirštų judesiai nė kiek nesulėtė-
davo. Judesiai nesulėtėdavo ir ekrane
pamačius klaidingai užrašytą žodį,
nes perspausdintas žodis buvo už-
rašytas be klaidų.

Tad mokslininkai išskyrė dvi
smegenų sritis, atsakingas už klaidų
pastebėjimą. Viena jų pastebi klaidas
ekrane ir suranda, anot to žmogaus,
taisyklingą variantą. Kita sritis vei-
kia labiau nesąmoningai – ji klaidas
nustato pagal informaciją, siunčiamą
iš pirštų. Tokiu atveju visai nesvarbu,
ar žodis ekrane užrašytas su klai-
domis ar be jų – jau yra žinoma, ar
spausdintojas žodį užrašė su klaido-
mis ar be ir atitinkamai pagal tai
automatiškai pirštų judesiai sulėtėja
arba ne. Manoma, kad šis tyrimas leis
kitomis akimis pažvelgti į galimybes
mokytis muzikos, kalbėti ar net
vaikščioti.

Tyrimas paskelbtas žurnale
„Science”.

Lrt.lt



12                          DRAUGAS, 2010 m. lapkričio 16 d., antradienis

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Lemont LB socialinių reikalų
skyrius š. m. lapkričio 17 d., trečia-
dienį, 1 val. kviečia į filmų popietę pa-
žiūrėti ypač gražią Lietuvos TV
muzikinę programą ,,Triumfo arka”,
kurioje pasirodo garsūs Lietuvos ir
užsienio solistai. Filmas bus rodomas
Pasaulio lietuvių centro skaitykloje.
Visi maloniai laukiami.

��Lapkričio 20 d. 7 val. vakaro
Jaunimo centre, Čikagoje, įvyks jubi-
liejinis 55-tasis rudeninis pokylis Lie-
tuvių Operai paremti. Programoje –
kokteiliai, koncertas, vakarienė ir šo-
kiai. Vietas užsisakyti galima telefo-
nais: 630-833-1893, 630-242-1888.
Bilietus galima įsigyti krautuvėlėje
,,Lietuvėlė” ir ,,Lithuanian Plaza
Bakery & Deli”. Auka suaugusiems –
50 dol., vaikams – 20 dol.

��JAV LB Lemonto apylinkės val -
dyba š. m. lapkričio 21 d. (sekmadie -
nį) 12:30 val. p p. visus maloniai kvie-
čia į kultūrinę popietę ,,Vytauto Di-
džiojo Lietuva”. Vilniaus universiteto
profesorius Rimvydas Petraus kas
skaitys pranešimą ,,Žalgirio mū šio
istorinė reikšmė Lietuvai ir Eu ro-
pai”. Muzikinę programą atliks dai-
nininkė Agnė Giedraitytė, gros smui-
kinininkas Kipras Tarela, šoks tauti -
nių šokių grupė ,,Laumė”. Vai šin -
simės kava ir užkandžiais.  

�Lapkričio 21 d., sekmadienį,
Čikagos šauliai ruošia Lietuvos Ka-
riuomenės įkūrimo minėjimą. Šventė
prasidės 10:30 val. ryte šv. Mišiomis
Jėzuitų koplyčioje ir žuvusiųjų pager-
bimu prie paminklo Jaunimo centre,
Čikagoje. Po to 12:30 val. p. p. Šaulių
namuose (2417 W. 43 Street) vyks mi-
nėjimas ir meninė dalis, kurią atliks
Vytauto Didžiojo šaulių pučiamųjų
instrumentų orkestras. Bus pietūs.
Tel. pasiteiravimui: 773-247-5944,
773-434-3713.

�Penktadienį, spalio 26 d., 10
val. ryto  Šv. Vardo katedroje (735 N.
State Street), Čikagos miesto centre,
įvyks iškilmingos šv. Mišios Atei-
tininkų federacijos šimtmečiui pami-
nėti. Tai bus padėka, kad lietuvių
tautoje prieš šimtą metų įsikūrė ir iki
šiol tebeveikia katalikų inteligentų
sąjūdis, kurio vienas iš tikslų yra iš-
auklėti jaunimą brandžiomis asme-
nybėmis. Mišiose bus meldžiamasi už
Lietuvos ir išeivijos jaunimą. Pagrin-
dinis celebrantas – vyskupas Ginta-
ras Grušas. Koncelebruos daug ku-
nigų iš Čikagos, jos apylinkių ir iš
kitų miestų. Giedos ,,Dainavos” cho-
ras. Plačioji lietuvių visuomenė yra
kviečiama dalyvauti. Iš Lemonto į ka-
tedrą bus galima nuvykti autobusu:
Autobusas išvyks 8 val. ryto nuo Pa-
saulio lietuvių centro. Po Mišių 12:30
val. parveš atgal. Registruotis iki lap-
kričio 19 d. tel. 630-243-1070 arba el.
paštu: ses.laimute@yahoo.com

��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.

��Kazimierietės kviečia dalyvau-
ti Advento maldos dienoje, pavadin-
toje ,,Padaryk tai mano atminimui”
(Do This in Memory of Me), kuri
įvyks šių metų gruodžio 4 d. Dienos
programai vadovaus kun. Anthony J.
Gittins, CSSp, teologijos ir kultūros
profesorius Chicago Theological
Union, daugelio knygų teologinėmis
ir dvasingumo temomis autorius.
Mišios už Dievo tarnaitę Mariją Kau-
pas įvyks 9:30 val. ryte. Po Mišių ir
užkandžių prasidės Advento diena,
truksianti iki 3 val. p. p. Auka – 15
dol., į kainą įeina pietūs. Kazimierie-
čių adresas: 2601 W. Marquette Road,
Chicago. Registracija vyksta tel.
(773) 776-1324 (ext. 221).

��Gruodžio mėn. savaitę Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje viešės kun.
Julius Sasnauskas, OFM. Advento
susitelkimui numatyti keturi penkta-
dienio vakarai, Susitaikymo (iš-
pažinties) sakramento bendruome-
ninės apeigos vyks gruodžio 16 ir 20
d. 6:30 val. v. Trejus metus misijoje
talkinąs kun. Artūras Sederavičius,
SJ savo magistro mokslus Loyola
University baigia prieš Kalėdas. Ant-
rą Kalėdų  dieną jis išskris į Lietuvą.

��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.

��JAV LB Kultūros taryba ir New
York LB apylinkė lapkričio 19 d.,
penktadienį, 6 val. vakaro kviečia į
Žalgirio Mūšio pergalės 600 metinių
minėjimą. Programoje: prof. Rimvydo
Petrausko paskaita ,,Žalgiris: didysis
mūšis ir ilga atmintis”. Renginys
vyks Susivienijimo lietuvių Ameri-
koje (SLA) patalpose (307 West 30th
Street, New York, NY 10001 [8 Ave.
& 30th St.]), tel. 212-563-2210.

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.

Lapkričio 7 dieną, sekmadienį, moterų klubas ,,Alatėja” pakvietė į po-
pietę Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Susirinkusios galėjo paklausyti
,,StemTech” atstovių Rūtos Staniukynienės ir Eugenijos Paulauskienės pa-
sakojimų apie šios firmos produktus,  skirtus savo sveikata besirūpinantiems.
Nepatingėjusios ateiti į šį renginį apžiūrėjo šiuo metu galerijoje veikiančią
puikią Lietuvos menininkų parodą ,,Natūralus grožis”, ją pristatė parodos
organizatorės Diana Darbutienė ir Gailė Main. Stilingi, natūralūs šilko, lino,
vilnos dirbiniai ne tik traukė akį, bet ir sugundė ne vieną moterį įsigyti ori-
ginalų papuošalą, skraistę, sagę ar vėrinį. Nenuostabu, juk nebe už kalnų –
Kalėdos, dovanų metas. Susirinkusieji neskubėjo skirstytis – šnekučiavosi,
klausėsi Gailės–Aldegundos atliekamų dainų, vaišinosi ,,Alatėjos” moterų
skanumynais, dalyvavo loterijoje. Klubo moterys aptarė ir artėjančią smagią
šventę – ,,Alatėjos” 5-tąjį gimtadienį, kuris vyks lapkričio 27 dieną Balzeko
kultūros centre. Į jį kviečiami visi, kuriems nėra svetima atjauta, dosnumas ir
noras būti drauge su bendraminčiais, suburtais kilnaus tikslo – noro mūsų
kasdienybę praskaidrinti gerais darbais.

PALM BEACH APYLINKĖS 35-mečio jubiliejus 
ir Kalėdinis vakaras įvyks 

gruodžio 11d., šeštadienį, 5 val. p. p.
PROGRAMOJE:
5–6 val. v. – Kokteilių valanda su Kalėdų seneliu.
6–7 val. v. – Oficiali dalis ir sveikinimai.
Svečias – JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Jaunimo reikalams Rasa

Ardytė-Juškienė.
7–8 val. v. – Vakarienė
8–12 val. r. – Visus linksmins ansamblis ,,Kolorado vabalai” iš Denver.

DĖMESIO! Jūsų renginio bilietas gali atnešti Jums sėkmę, nes atvykda-
mi į vakarą iškart tapsite loterijos dalyviu. Kiekvienam atsiveria galimybė
laimėti neįkainojamą laimikį – dailininkės Rimgailės Zotovienės paaukotą,
aliejumi tapytą paveikslą ,,Jūra ir Dangus” (24”x36”).

Šventės adresas: North Palm Beach Country Club ,,Village Tavern”,
951 US Highway 1, North Palm Beach, FL 33408.

Bilieto kaina: suaugusiems –  40 dol.; moksleiviams nuo 12 iki 18 metų –
25 dol.; vaikams nuo 6 iki 12 metų – 10 dol.; vaikams iki 6 metų – nemoka-
mai.

Bilietus galite įsigyti iki gruodžio 6 d. tel. 561-460-0428 (Jolita Droman-
taitė) arba 561-713-3404 (Regina Greičiuvienė). Jei norėtumėte užsisakyti
stalą savo artimųjų ratui, reikėtų kartu pateikti žmonių sąrašą (stalai 8 as-
menims).

Amerikos Lietuvių Tautinės
sąjungos Čikagos skyrius

ruošia prieškalėdines vaišes Balzeko
Kultūros muziejaus patalpose 

š. m. gruodžio 7 d. 12 val. dienos.
Auka 15 dol.  Apie dalyvavimą
pranešti Irenai iki gruodžio 1 d. 
Tel. 708-422-6514 n. arba 

708-408-8352 mob.

KOKIAS DOVANAS PIRKSIME KALĖDOMS?
Artèjant Kalèdoms dažnas sukame galvas, kâ padovanoti

savo draugams ar pažîstamiems, kurie dar neskaito vienintelio
dienraçio išeivijoje ,,Draugas“? Šiais laikais toks laikraštis nèra
per brangus, bet jame pateikiama informacija ir žinios yra
tokios, kokių nerasite kituose laikrašçiuose. 

Kas naujai užsiprenumeruos ar dovanû užprenumeruos
,,Draugą“ prieš Kal�das, gaus dovanû ypač gražû 2011 metû
kalendorių ,,Gintaras“.

,,,,DDRRAAUUGGOO““  KKAAIINNOORRAAŠŠTTIISS::
JJAAVV metams $150.00 

1/2 metû $80.00 
KANADOJE (USD): 

metams $390.00
1/2 metû $210.00 

TTIIKK  ÕÕEEÕÕTTAADDIIEENNIIOO  LLAAIIDDAA:
JAV metams $95.00 
Kanadoje (USD) metams $150.00 
El. paõtas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org Tel. 773-585-9500

,,Draugo” adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Loretos Timukienės nuotr.


