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New York (BNS) – Protestuotojai
įvairiuose pasaulio miestuose pradė-
jo dideles demonstracijas prieš stam-
biojo verslo godumą ir nedarbą.
Įkvėpti JAV judėjimo ,,Užimkime
Wall Street” ir Ispanijos ,,Pasipikti-
nusiųjų” judėjimo demonstracijų,
žmonės išėjo į gatves Romoje, Sydney,
Honkonge ir Tokijuje. Protestuotojai
piktinasi dėl didelio nedarbo ir nesą-
žiningo finansų elito politikos; šios
demonstracijos vyksta tuo metu, kai
Paryžiuje prasidėjo Didžiojo dvide-
šimtuko (G-20) ministrų susitikimas,
kuriame daugiausiai bus diskutuoja-
ma dėl euro zonos skolų krizės. Ta-
čiau aktyvistų reikalavimai ir nuo-
taikos įvairiuose miestuose gana
skirtingos.

Organizatoriai, kurie protesto
akcijoms aktyviai naudoja sociali-
nius tinklus ,,Facebook” ir ,,Twit-
ter”, sakė, jog demonstracijos vyks
951 mieste 82 šalyse – Europoje, Šiau-
rės ir Lotynų Amerikoje, Azijoje bei
Afrikoje.

Tarptautiniu tapęs judėjimas
praeitą mėnesį pasiekė pasaulinę
kapitalizmo sostinę – Wall Street.
Nuo rugsėjo 17 d. keli šimtai žmonių

budi stovykloje, įkurtoje vienoje New
York finansų rajone esančioje nedide-
lėje privačioje aikštėje. Amerikoje
vis smarkesnį mastą įgauna protestai
prieš JAV finansinių institucijų ir
transnacionalinių susivienijimų
piktnaudžiavimus, prasidėję nuo
nepatenkintųjų ekonomine padėtimi

demonstracijos New York mieste.
Kaip skelbia CNN, protestai plinta po
visą šalį. Dešimtys protestuotojų bu-
vo suimti Denver, Seattle, New York
miestuose. Tokios demonstracijos
planuojamos Washington, DC, Orlan-
do, Atlanta ir Detroit miestuose. 

Gdanskas (ELTA) – Lietuvė Rūta Paškauskienė ir rusė
Oksana Fadejeva apgynė Europos stalo teniso čempionių vardą.
34-erių metų Lietuvos ir 36-erių metų Rusijos sportininkės
Lenkijoje vykusių Senojo žemyno pirmenybių moterų dvejetų
varžybų baigiamosiose varžybose įveikė rumunes – 23-ejų metų
Daniela Dodean ir 22-ejų metų Elizabet Samara. 

R. Paškauskienė ir O. Fadejeva pakeliui į paskutinį ratą
įveikė keturis duetus. Lietuvos ir Rusijos žaidėjų dvejetas per-
nai šventė pergalę Europos pirmenybėse Čekijoje, o užpernai
Vokietijoje jos pelnė Europos čempionato bronzos medalius. R.
Paškauskienė rugsėjo mėnesį Turkijoje vykusiame Europos
mišrių dvejetų stalo teniso čempionate su serbu Aleksandr Ka-
rakaševič iškovojo sidabro medalius. 

Tuo tarpu Latvijos sostinėje Rygoje vykusiame pasaulio
jaunimo ir jaunių sambo imtynių čempionate Lietuvos atstovai
iškovojo vieną sidabro ir tris bronzos medalius. Pasaulio jau-
nių vicečempione tapo jurbarkietė Silvija Prūsaitytė (svorio
grupė iki 75 kg), o kita jurbarkietė Meda Blažaitytė (65 kg) iško-
vojo bronzą. Jaunimo grupėje bronzos medalius pelnė rokiškie-
tės Ieva Mikulionytė (56 kg) bei Vilija Guzaitė (64 kg). Iš vaiki-

Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Lietuvos ambasadorius
JAV Žygimantas Pavilionis kartu su
viešosios įmonės ,,Investuok Lietu-
voje” generaliniu direktoriumi Man-
tu Nociumi spalio 12–14 d. d. lankėsi
California valstijoje. Viešnagės metu
San Francisco mieste buvo pasirašy-
tas ketinimų protokolas dėl JAV pra-
moninės inžinerijos ir gamybos įmo-
nės „Levanta Scientific” antrinės
bendrovės įsikūrimo Vilniaus „Sau-
lėtekio slėnyje”. Šį protokolą San
Francisco mieste pasirašė „Levanta

Scientific” generalinis direktorius
Michael Bryan. Anksčiau šį doku-
mentą ūkio ministro Rimanto Žy-
liaus parašu jau buvo patvirtinusi
Lietuva. „Saulėtekio slėnyje” įsteig-
tas „Levanta Scientific” padalinys
vykdys mokslinius tyrimus ir plėtos
technologijas, reikalingas hipochlo-
ritinės rūgšties ir natrio hidroksido
gamybai. 

Projekto vertė sieks 16,2 mln.
litų, jam įgyvendinti planuojama
skirti iki 3,7 mln. litų iš Europos Są-
jungos struktūrinių fondų lėšų. Nau-

joje įmonėje „Saulėtekio slėnyje” bus
sukurta ne mažiau kaip 80 darbo vie-
tų chemikams, mikrobiologams, inži-
nieriams, projektuotojams ir kitų sri-
čių specialistams.

Ambasadorius Ž. Pavilionis ir
„Investuok Lietuvoje” vadovas M.
Nocius  apsilankymo metu taip pat
susitiko su kitais Los Angeles ir
Silicio slėnio verslo atstovais, besido-
minčiais investicijų Lietuvoje gali-
mybėmis, ypač žaliųjų technologijų,
taip pat kino pramonės srityse. • Tema: Teismai Lietuvoje –
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• Aukštasis mokslas kaip
eko nominė investicija – 3

• Lenkomano išpažintis – 4

• Gražus ketvirtas
lietuviškas žiedas (I) – 5

• Šventadienis – 8

• Gyvenimo sūkuryje (2) – 8

• Sveikata – 9

• Nemuno delta – ypatingo
grožio Lietuvos kampelis
– 10

Žmonių pareiga – rasti raktą 
į skausmo sužeistą širdį – 6 psl.

Stalo tenisininkės R. Paškauskienė ir O. Fadejeva apgynė
Europos čempionių vardą!                                    ELTA nuotr.

Silicio slėnį aplankęs ambasadorius kvietė investuoti Lietuvoje

Pasaulio miestuose – Ispanijos ir JAV protestų
judėjimo įkvėptos demonstracijos

New York mieste suimta apie 70 ,,Užimk Wall Street” protestuotojų. 
Loretos Timukienės nuotr.

Lietuvos sportininkai skina pergales

nų geriausiai pasirodė telšiškis Domantas Reka-
šius (82 kg), jaunimo grupėje užėmęs septintą vietą.
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Išleidę�šimtus�milijonų�litų,�kurdami
šalies� įvaizdį,� lietuviai� pasaulyje� tampa
žinomi� kaip� keistuolių� tauta,� pastebi
,,The�Baltic�Course”.�Ir�iš�tiesų,�pasak�laik-
raščio� ,,Huffington�Post”,� � Lietuvos�Vals-
tybinis� turizmo� departamentas,� paval-
dus�Lietuvos�Ekonomikos�ministerijai,� ir
toliau� stebina�pasaulį.�Net� ir� po� sarkas-
tiško� praėjusiais� metais� pasirodžiusių
kvepalų� ,,Lietuvos� kvapas”� sutikimo�pa-
saulyje,�departamentas�nenuleidžia�ran-
kų� ir� šiuos� kvepalus� žada� nemokamai
dalinti� Pasaulio� Kelionių� mugėje,� kuri
vyks�ateinantį�mėnesį�Londone.�Mugėje
dalyvaus� ir� pasaulio� dėmesį� bent� ke-
lioms�dienoms�patraukęs�Vilniaus�meras
Artūras� Zuokas,� kurio� reklaminis� filmu-
kas� internete� ne� tik� sulaukė� milijonų
gerbėjų,� bet� ir� pelnė� jam� šių� metų� ,,Ig
Nobel”�taikos�premiją.�Nors�Lietuva�tarp
užsienio� turistų� garsėja� savo� senamies-
čiu,� architektūra,� pajūriu� ir� kitomis� įžy-
mybėmis,� Valstybiniam� turizmo� depar-
tamentui�to�neužtenka.�Pasak� ,,Huffing-
ton� Post”,� jo� siekis� garsinti� Lietuvą
pasaulyje� pačiais� keisčiausiais� būdais
kaip�niekad�išlieka�stiprus.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Tema: Teismai LieTuvoje

Lietuva velkasi kitų Euro-
pos Sąjungos valstybių uo-
degoje pagal galimybę vi-

suomenei turėti svaresnį balsą
teismuose. Net dar didesne ko-
rupcija pasižyminčiose šalyse
šis balsas jau yra suteiktas, o
Lietuvoje, kur teismais kaip ins-
titucija, privalančia įgyvendinti
teisingumą, nepasitiki ypač didelis
skaičius gyventojų, vis delsiama
žengti šį žingsnį. Kodėl taip yra?

Dažniausiai pateikiami du atsa-
kymai. Vienas skelbia: visuomenė ir
piliečiai Lietuvoje yra tokie atsilikę
ir tamsūs, kad jai negalima duoti ir
pačių elementariausių teisių bei ga-
limybių demokratijai įgyvendinti,
prisidėti prie teisingumo savo šalyje,
kas realu net ir labiausiai korumpuo-
tuose ES kraštuose. O pati visuomenė
yra suvaržyta ir neturi valios tų tei-
sių pasiimti. Ji laukia, kol šias teises
suteiks kokie nors apsišvietę valdo-
vai. (...).

Yra ir antras atsakymas, kodėl
Lietuvoje stringa teisingumo įgyven-
dinimas, ypač, kai tai liečia ,,baltą-
sias apykakles” politinėje, teisinėje
ir kitokioje valdžioje. Žmonės, turin-
tys įgyvendinti teisingumą, tapo to-
kie galingi, jog, siekiant rimtesnių
pokyčių sistemoje, reikia didelio ir
stipraus postūmio ar sukrėtimo. To-
dėl būtina atsisakyti šio teisingumo
įgyvendinimo monopolio, sudaryti
galimybes šalia profesionalių teisėjų
bei teisėsaugos pareigūnų išgirsti
visuomenės balsą. Daug tokių pavyz-
džių jau veikia teisinėse ir demokra-
tinėse pasaulio valstybėse. Kai ką
galbūt galime pasiūlyti ir mes patys,
įvertindami savo valstybės bruožus.

Mitą apie tamsią visuomenę,
kurios jokiu būdu negalima prileisti
prie teismų ir teisėsaugos, visų pir-
ma skleidžia atsakingieji už teisingu-
mo įgyvendinimą, arba už jų stovin-
tys politikai. Tenka pripažinti, kad
jais patiki ir dalis visuomenės, nesi-
ryžtanti tapti sąmoningais piliečiais
ir besibaiminanti, kas iš to išeis. (...)
Populiarus ir kitas požiūris: žinau,
kad yra blogai, bet nieko nepakeisi.
Geriau griebkime lagaminus ir va-
žiuokime iš čia, kas gali.

Jei gerus postūmius teisingumui
Lietuvoje įgyvendinti stabdo tie, kas
įvardinami teisininkų klanu, galbūt
šių postūmių galima būtų ir palauk-
ti, kol užaugs nauja teisininkų karta.
Juk nedarysi visko tik apsišvietusių
valdovų pastangomis. Be to, gal per
keletą metų ir visuomenė vėl subręs,
taps sąmoningesnė, supras, kad taip
gyventi toliau neįmanoma, pajus sa-
vo galią ir ims siekti valstybės, ku-
rioje vėl veiks Sąjūdžio idėjos. Juk
pripažinkime: bent kol kas įgyvendi-
nome tik valstybės nepriklausomy-
bę. Visa kita, įskaitant neteisingumą,
valdžios savivalę, iki šiol dar, deja,
egzistuoja.

Gal ir galima būtų palaukti, bet
yra dvi problemos. Neaišku, kas
įvyks su Lietuva per tuos keletą me-
tų, kol nauja teisininkų karta atsiras
ir kas gyvens toje mūsų Lietuvoje
tada, kai daug lietuvių jau bus emi-
gravę. Emigravę ne dėl to, kad ne-
mylėtų savo krašto, o kad jaučiasi
jame bejėgiai. Nepajėgiais atsispirti
ne tik finansinės ekonominės krizės
išbandymams, bet ir tai liūdnos neiš-
vengiamybės nuotaikai šalyje, kuriai
taip trūksta vilties ir gerų gyvenimo
pavyzdžių. Gerų ne tik ekonomikoje,
socialinėje, kultūros, švietimo, svei-
katos apsaugos politikoje, bet ir sie-

kiant teisingumo. (...)
Norint, kad mūsų šalyje užaugtų

nauja karta teisininkų, degančių vil-
timi įgyvendinti teigiamus pokyčius
valstybėje, reikia siekti, kad šių jau-
nų žmonių idealizmas, kurį jie atsi-
nešė iš šeimos ar mokyklos, niekur
nedingtų kremtant mokslus univer-
sitete. Šie jauni žmonės gali būti tei-
singumo mūsų valstybėje viltis. Tik
svarbu, kad jie išlaikytų savo širdyje
teisingumo siekį, perduodami jį
tiems, kurių širdys jau sugrubo. Viltį
sustiprina ne tik žodžiai, bet ir realūs
žingsniai. Teismų srityje, siekiant di-
desnio visuomenės dalyvavimo ir
teisingumo, toks žingsnis galėtų būti
teismų tarėjų įvedimas. Ko reikėtų,
kad visa tai taptų Lietuvoje kūnu?

Visų pirma, visuomenės suprati-
mo, kaip svarbu yra Lietuvoje turėti
teismų tarėjus, kurie galėtų įsijungti
į teisingumo vykdymą, kaip daugely-
je teisinių Europos valstybių. Antra,
teismų ir teisėjų noro savanoriškai, o
ne tik bijant prezidentės ir dalies
visuomenės rūstybės, atverti iki šiol
uždarą ir verdančią tik savo sultyse
teismų sistemą visuomenei. Trečia,
visų suinteresuotų pusių siekio, kad
teismai ir Lietuvoje taptų realų tei-
singumą kartu su visuomene vyk-
dančia institucija ir kad visi pajustų
tokios pertvarkos naudą. Darant tai
tik dėl ,,paukščiuko”, vykdant tik
aukščiausios valdžios valią, kai kam
gali kilti noras sužlugdyti visas pas-
tangas.

Jeigu būtų sutarta, kad teismų
tarėjų reikia ir Lietuvoje, tada
kiltų vienas iš svarbiausių klau-

simų: ar šie tarėjai būtų tik veikian-
čių teisėjų patarėjai bei padėjėjai, ar
lygiaverčiai partneriai. Pasisakau už
pastarąjį variantą. Dabar žmonės
galvoja, kad didžiausia teismų yda
yra korupcija teismuose ir iš to ky-
lanti bloga teisėjo valia. Bet yra juk
ir kita problema: teisėjas, gavęs tei-
sininko išsilavinimą, pradėjęs dirbti
šį svarbų darbą, kaip ir kitų valdžios
institucijų darbuotojai, deja, atitolsta
nuo visuomenės ir valstybės gyveni-
mo, nebejaučia jo pulso. Todėl gali
būti, kad, turėdamas partnerį iš vi-
suomenės, spręstų bylą kitaip nei
dabar. Kad teismų tarėjai taptų ly-
giaverčiai partneriai teisėjams, rei-
kia ir Konstitucijos pataisos.

Dar vienas svarbus klausimas
būtų sutarti, ar visose bylose turėtų
dalyvauti teismų tarėjai. Lengviau-
sia, matyt, būtų sutarti, kad šie tarė-
jai dalyvautų bylose, sprendžiant
darbo teisės klausimus ar dėl nepil-
namečių, kur profsąjungų ir darb-
davių deleguoti asmenys pirmu atve-
ju ar vaikų psichologai antru atveju
galėtų įnešti tikrai svarų indėlį. Bet
ar šių bylų svarbą pajustų plati vi-
suomenė? Kokios bylos, žmonių nuo-
mone, labiausiai žlugdo, iškreipia
teisinės valstybės esmę Lietuvoje?
Tos, kur aiškėja galima aukšto rango
valdininkų, politikų korupcija ir sa-
vivalė, persipynusi su galingais fi-
nansiniais interesais. Bet, pasibaigus
šioms byloms, jų herojai dažnai to-
liau vaikšto laisvėje, iš jų nebandoma
išieškoti už žalą valstybei ir pilie-

čiams. Jie dažnai lieka nekalti
ir teisūs. Kaip ir kontrabandos
karaliai.

Vadinasi, jeigu mes norime
pamatyti tikrai visiškai kitą
mūsų teismų veidą, teismų
tarėjus visų pirma būtina įvesti
į bylų nagrinėjimą Administra-
ciniame teisme, kur dabar vi-

suomenės atstovai yra palikti patys
sau ginti visuomenės intereso, ir apy-
linkių bei apygardų teismuose civili-
nėse bei baudžiamosiose bylose, kur
svarstomos bylos dėl galimos politi-
kų ir aukštų valdininkų korupcijos
bei savivalės, valstybės lėšų švaisty-
mo.(...) 

Jeigu Lietuvoje susikurtų visuo-
menės gyvenimo savivaldos ins-
titucija, tai tokia institucija ga-

lėtų ne tik parinkti kandidatus į teis-
mų tarėjus, bet ir juos prižiūrėti, kad
jie tinkamai atliktų pareigas. Teismų
tarėjų atrinkimo ir jų darbo priežiū-
ros klausimas turėtų tapti svarbiu
iššūkiu pilietinei visuomenei, prisi-
dedančiai prie teisingumo įgyvendi-
nimo Lietuvoje.

Visa tai rodo, kad kokį klausimą
beimtume svarstyti – ar teismų ta-
rėjų, ar kokį kitą – mes neišvengia-
mai atsimušame į uždavinį įgyven-
dinti ,,dalyvaujamąją demokratiją”
mūsų šalyje. (...)

Mūsų valstybėje veikia tik stip-
riai iškrypusi tiesioginė demokrati-
ja, kai valdžia yra atsakinga pilie-
čiams tik rinkimų metu ar per sufor-
muotą ir paskirtą valdžią. Ji iškrypu-
si, nes žmonės nejaučia ryšio su val-
džia, o ir ši nuotolo nuo žmonių. Ne-
teisingumas Lietuvoje kyla ne dėl to,
kad į teismus dirbti susirenka blogi,
korumpuoti teisėjai. Problema yra
ta, kad pati sistema žmones, tapu-
siais teisėjais ar teisėsaugos pareigū-
nais, verčia tapti abejingais, matant,
kad tokia politika ir teisė, kaip dabar
Lietuvoje, netarnauja doriems ir są-
žiningiems žmonėms, o tik tiems, kas
turi galios.

Todėl būtina šį požiūrį į teismus
ir teisėsaugą bei visuomenės vaid-
menį jų darbe keisti. Pradėti tai dary-
ti nuo tarėjų įvedimo svarbiose vi-
suomenei bylose būtų geras kelias.
Reikia pripažinti, jog ir mitai apie
tamsią visuomenę, kurią gali valdyti
tik šviesūs valdovai, teisėjų klanus,
nenorinčius gerų poslinkių teismuo-
se, nėra iki galo teisingi. Visuomenė
bunda. Prezidentė imasi svarbių ini-
ciatyvų, o ir teisėjai, net kai kurių
teismų vadovai, jau pasisako už ta-
rėjų įvedimą Lietuvoje. Matyt, nie-
kas, kad ir kaip gerai begyventų, ne-
norėtų, kad apie jo profesiją ir darbą
žmonės kalbėtų su tokiu nepasiti-
kėjimu ir panieka, kaip, deja, šian-
dien yra dažnai vertinami teisėjai ir
jų daromi sprendimai.

Noriu tikėti, kad ne tik tarp val-
dininkų, politikų, bet ir tarp teisėjų
yra žmonių, dirbančių sąžiningai
valstybei ir piliečiams, bet kol teisė-
sauga ir teismai neatlieka tinkamai
savo darbo, tol visi valdžioje dirban-
tys žmonės bus tapatinami su tais
sukčiais, kurie iki šiol teigia, kad yra
nekalti. Kol teismai ir teisėsauga
neras būdų paaiškinti priimtų spren-
dimų motyvų žmonėms, neįtrauks
visuomenės, piliečių į jų priėmimą,
tol turėsime Lietuvoje dvi valstybes:
vieną valdžiai, o kitą – žmonėms. Ir
labai mažai teisingumo.

Sutrumpinta
Delfi.lt

Paskutiniai
Europoje

ALVYDAS MEDALINSKAS



Buvo laikai, kai jaunimas siekė
aukštojo mokslo, kad būtų
labiau iš silavinęs, kultūrin-

gesnis, kūrybin ges nis ar kaip kitaip
pranašesnis. Pa gal savo sugebėjimus
bei finansines išgales, jie rinkosi kuo
prestižiškes nius  universitetus. Buvo
galvojama, kad bet koks aukštasis iš-
silavinimas atneš garbę, padidins
uždarbį, su teiks daugiau  laimės.
Nors ir neno ro mis, tokio mąstymo
pamažu atsisakoma. Jau keletas me-
tų žiniasklaidoje skaitome apie tūk-
stančius su aukštuoju,  kepančius
mėsainius ir bulvytes ,,McDonald’s”
ir kituose greito aptarnavimo resto-
ranuose, ypač jeigu stu di javo ir baigė
humanitarinius mokslus.

Universitetuose jau prasidėjo
nau ji mokslo metai su tūkstančiais
naujų studentų. Rinkdamiesi univer-
sitetą, jie, be abejo, buvo susipažinę
su įvairių universitetų kokybės įver-
ti nimu. Sudarant geriausiųjų sąra -
šus daug dėmesio kreipiama į univer-
siteto gerą vardą, ten esančių profe-
so rių atliekamus tyrimus ir rezulta-
tų spausdinimą, bibliotekų kiekį ir
kt. Tokių vertinimų bangai pasiprie-
šino žurnalas ,,Forbes”, savo rugpjū-
čio 22 die nos laidoje paskelbęs 50 ge-
riausių JAV kolegijų sąrašą. 

Atsižvelgiant į krašto ekonomiką
ir darbo rinką, ,,Forbes” užsakė ty -
rimus, kuriuos atliko Center for Col -
lege Affordability & Productivity,
esan ti Washington, DC. Šiame verti-
nime dėmesys sutelkiamas ties tuo,
kas labiausiai studentams rūpi: mo -
kymo kokybė,  geros karjeros galimy-
bė, mokslus pabaigiančiųjų nuošim -
tis ir susidarysiančių skolų dydis.
Centras įvertino 650 JAV kolegijų bei
uni versitetų, jų paskelbtus duomenis
galima rasti www.forbes.com/col-
leges. ,,Forbes” žurnale pateikiamas
tik 50 geriausių kolegijų įvertinimas.
Čia išvardysiu pirmuosius 25 univer-
sitetus. (skliausteliuose duodami du
skaičiai: pirmųjų ketverių metų stu-
dentų skaičius ir išlaidų suma; pa tei -
kiama išlaidų suma yra vieneriems
metams,  į ją įeina kaina už mokslą ir
pragyvenimą).

1: Williams College, Williams -

town, MA (2,085, 54,921 dol.); 2: Pri -
ceton University, Princeton, NJ
(5,113, 52,715 dol.); 3: US Military
Academy, West Point, NY (4,621, jokių
išlaidų); 4: Amherst College, Am -
herst, MA (1,744, 54,322 dol.); 5: Stan -
ford University, Palo Alto, CA (6,602,
55,918 dol.); 6: Harvard University,
Cam bridge, MA (10,257, 53,950 dol.); 7:
Haverford College, Haverford, PA
(1,190, 55,632 dol.); 8: University of
Chicago, Chicago, IL (5,114, 57,590
dol.); 9: Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, MA (4,232,
53,210 dol.); 10: US Air Force Aca de -
my, Colorado Springs, CO (4,620, jo-
kių išlaidų); 11: Northwestern Uni-
versity, Evanston, IL (9,555, 56,406
dol.); 12: Claremont McKenna Colle-
ge, Clare mont, CA (1,218, 55,330 dol.);
13: Cali for nia Institute of  Techno-
logy, Pasa dena, CA (951, 52,389 dol.);
14: Yale Uni versity, New Haven, CT
(5,275, 55,300 dol.); 15: Carleton Col-
lege, Northfield, MN (2,009, 54,265
dol.); 16: Swarthmore College, Swar-
thmore, PA (1,525, 54,153 dol.); 17:
USA Naval Academy, Annapolis, MD
(4,552, jokių išlaidų); 18: University of
Notre Da me, South Bend, IN (8,372,
53,239 dol.); 19: Wellesley College,
Wellesley, MA (2,324, 54,000 dol.); 20:
Colby College, Waterville, ME (1,838,
53,590 dol.); 21: Brown University,
Providence, RI (6,244, 54,370 dol.); 22:
Duke Universi ty, Durham, NC (6,578,
55,150 dol.); 23: Pomona College,
Claremont, CA (1,550, 53,490 dol.); 24:
Vassar College, Poughkeepsie, NY
(2,452, 55,420 dol.) ir 25: Washington
and Lee University, Lexington, VA
(1,759, 53,082 dol.). 

Man pačiam buvo įdomu, kad iš
,,Forbes” išvardintų penkiasdešimt ge-
 riausių kolegijų bei universitetų, dvi-
dešimt jų man nežinomi, pvz., Ha ver-
ford College, Claremont McKenna Col-

lege, Colby College, Ponoma Col lege
ir t. t. Įdomumo dėlei susigundžiau
pasitikrinti prestižiškiausių, tra diciš-
kai geriausių JAV kolegijų ir univer-
sitetų sąrašą, kasmet sudaro mą ,,U.S.
News and World Report” žur nalo. 

Šių metų sąraše, pavadintame
,,U.S. News College Compass – Best
Colleges 2011”, puikuojasi šios 25 mo -
kyklos, pradedant pirmąja: Harvard
U., Cambridge, MA; Princeton U.,
Prin ceton, NJ; Yale U., New Haven,
CT; Columbia U., New York, NY; Stan -
ford U., Stanford, CA; U. of  Pennsyl -
vania, Philadelphia, PA; California
Ins titute of  Technology, Pasadena,

CA; Massachusetts Institute of  Tech -
nology, Cambridge, MA; Dartmouth
College, Hanover, NH; Duke U., Dur -
ham, NC; U. of  Chicago, Chicago, IL;
Northwestern U., Evanston, IL; John
Hopkins U., Baltimore, MD; Washing -
ton U. in St. Louis, St. Louis, MO;
Brown U., Providence, RI; Cornell U.,
Ithaca, NY; Rice U., Houston, TX;
Vanderbilt U., Nashville, TN; U. of
Not re Dame, South Bend, IN; Emory
U., Atlanta, GA; Georgetown U., Wa -
shington, DC; U. of  California-Ber ke -
ley, CA; Carnegie Mellon U., Pitts -
burgh, PA; U. of  Southern California,
Los Angeles, CA; U. of  California-Los
Angeles, Los Angeles, CA.

Pavargo mano pirštai šiuos skai -
čius ir  pavadinimus berašant. Pavar -
go ir mano korektorė visa tai betik -
rin dama. Turėjo pavargti ir skaityto-
jų akys, jeigu iki galo skaitė. Tiems,
ku riems ši informacija galėtų būti
ypač vertinga, kuriame  universitete
jau yra užgulę knygas. Sėkmingų ir
pel ningų studijų!
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Aukštasis mokslas kaip 
ekonominė investicija
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

NEJAUGI BUVOME 
SIAURAREGIAI?

„Drauge” vienu metu pasirodė
keli  priešingi straipsniai: pirmasis
sukūrė džiaugs mingą jausmą – kaip
malonu būti lie tuviu, o antrasis, mus
pažeminęs, kur mus apšaukė „gir-
tuoklių tauta”, čia pat viską su-
jaukė.   

Perskaičius š. m. spalio 1 d. Da -
lios Cidzikaitės straipsnį ,,Lietuva
tu ri ką pasiūlyti”, malonu   buvo
užtikti, kad, kalbant apie 11 į Vilnių
atvyku sių Amerikos įmonių dele-
gacijų, bu vo pristatytas ,,Strategic
Solutions In ternational” prezidentės
Cynthia Pas ky dėmesys Lietuvai,
kur ji pabrėžė šalį turint „talentingų,
jaunų ir energingų žmonių, lojalių
savo darbdaviams, besilaikančių ge-
ros darbo eti kos, kalbančių daugiau
nei viena už sienio kalba”. Ir kaip
nesmagu buvo tame pačiame nume-
ryje skaityti priešingą vaizdą Viole-
tos Rut kauskienės straipsnyje „Visur
taip, tik Lietuvoje kitaip”, pristačiusį
mūsų  tautą kaip girtuoklių tautą, o

girtuokliavimą – kaip neva visos tau -
 tos savybę  – „Vyrai gėrė, vyrai gers,
kol žemelė apsivers!”  

Žmonės sa kys – nenuostabu,  kad
Faustas Stro   lia labai sužavėtas Lie-
tuva: grįžo kovo mėnesį, aplankęs ją,
nes jį daug kur pagerbė jo 80-to gim-
tadienio pro ga. Bet sužavėtas grįžo ir
jo Čikagos padangėje gimęs 16-metis
anūkas Mi kalojus, kuris per pasku-
tines mūsų ap silankymo valandas
niekieno never čiamas jau teigė: „pir-
mai progai pasitaikius, jis mielai ir
vėl apsilan kysiąs Lietuvoje”. Taip
pat mano Ame  rikoje gimusi žmona
Teresė, tre čios kartos Amerikos lie-
tuvaitė, su si darė labai pakilią nuo-
monę – ypač Klaipėdoje – apie savo
protėvių kraštą Lie tuvą.  

Aukščiau minėtame straipsnyje
išsakyta min tis: „Kai žemelė apsi-
vers, ant griuvė sių vyrai gers.   Ant
savo žemės, tautos ir valstybės pama-
tų gersime ir tiek nusigersime, kad
po kurio laiko net archeologai nega-
lės įrodyti, kad toje žemėje kažkada
lietuvių gyventa.” Šiuos savo teigi-
nius Rutkauskie nė baigia skaudžia
prielaida: „Keista, bet šiandien prie

lietuvių tautos nai kinimo aktyviai
prisideda ne rusai (ji sumini dar
kitas 5 tautas), o savi, lietuviai.” Ne-
labai noromis tenka man pareikšti ir
savo prielaidą:  toks teigimas skau-
džiai smogia į tautą, ku rią mes
mokėme savą jaunimą lituanistinėse
mokyklose ir vasaros sto vyklose
mylėti ir gerbti. Ar tikrai bu vo svar-
bu spaudoje tokias mūsų tautą žemi-
nančias mintis išsakyti? Nejaugi ir
mūsų pasišventę lietuviškų gimnazi-
jų Vokietijoje mokytojai buvo to kie
siauraregiai, kad mūsų tautą mums
pristatė maironiškomis „Lie tu va
brangi” akimis?!

Faustas Strolia
Oak Forest, IL  

LIETUVIŲ SALĖS JAU 
PER PRASTOS

Rugsėjo 17-tos „Draugo” laidos
„Laiškų” skyriuje Laima Gaučienė
rašo apie šiauriečių rusų „Živa go”
restorane planuojamą va karą, skirtą

Mikalojaus K. Čiurlionio 100-osioms
mirties metinėms paminėti. Bet šiau-
riečiai ne vie nin teliai, kurie neturi
tautinio skonio. Se selės kazimie-
rietės rengia savo po ky lį „Mama Lui-
gi” restorane, „Drau go” labdaringi
pietūs vyks „Royal West Banquets”
salėje, Čikagos lietuvių mote rų klubo
50 metų „Gintaro” po kylis – „Came-
lot Banquet” salėje, Lietuvių Fondo
50 metų jubiliejinis pokylis – „The
Hyatt Lodge”. Šv. Antano parapijos
po kylis vyko „Crystal Sky Banquets”
salėje (nors čia rei kėjo prisitaikyti
prie svetimtaučių).

Ką tai reiškia? Lietuvių salės
JAV per prastos. Willowbrook Ball -
room, Jaunimo centro Čikagoje,
Balzeko ,,Gintaro”, Pasaulio lietuvių
centro (Lemont) salės jau dažnai yra
pamirštamos, kadangi mes, tautie-
čiai JAV, iš kailio neria mės, norėda-
mi vienas kitą nustebinti. O mūsų
lietuvių nuostabios salės dažnai lieka
tuščios.

Patricia Nelia Paulauskas
Chicago, IL

LaiŠKai 

Williams College, Williams town, MA ,,Forbes” žurnalas pripažino geriausiu koledžu JAV.



Tik taip tegaliu užvardinti savo
laišką, kuriame noriu papa-
sakoti apie savo veiklą sovieti-

nėje Lietuvoje iki išvykimo Lenkijon,
o vėliau į JAV.

1962 m. pavasarį aš, buvęs litu-
anistikos studentas, grįžau į Vilnių iš
Mordovijos lagerių, atlikęs 5 metų
bausmę už antitarybinę agitaciją.
Jaučiausi kažkaip palūžęs, nors lage -
ris palyginti nebuvo sunkus, o baus-
mė nedidelė. Sovietinėje Lietuvoje
nesijaučiau gerai, ji man buvo „pa -
 mo tė su akmeniu” (teatleidžia man S.
Nėris). Čia dominavo tokie kaip M.
A., išdavęs mane KGB. Jį dažnai susi-
tikdavau Vilniaus gatvėse, ciniškai
besišypsantį (jis iki šių dienų Lietu -
voje užima aukštą postą). Dar būda -
mas studentu, nuo 1956 m. rudens
ėmiau vis labiau domėtis Lenkija.
Ma no motina, iš senų biržiečių Ol -
ševskių šeimos, buvo sulietuvėjusi
lenkė, 1937 m. ištekėjo už dailininko
Leonardo Gogelio. Jos sesuo, po karo
apsigyvenusi Lenkijoje, laikė save
tikra lenke, o kita sesuo, gyvenanti
JAV, Aldona  Aušiūrienė, ištekėjusi
už Lietuvos karininko, buvo kieta lie -
tuvė. Abu broliai (vienas Lietuvo je,
ki tas Lenkijoje) pabrėždavo savo len -
kiškumą. Demarkacijos linija ėjo per
patį šeimos vidurį. 

Mane vis la  biau traukė visa, kas
lenkiška. Ėmiau laikyti save lenku.
Įsitraukiau į Lie tuvos lenkų veiklą.
Dalyvavau litera tų būrelyje prie
dienraščio „Czerwo ny sztandar”,
skelbiau jame lenkiš kus eilėraščius.
Dainavau Vilniaus lenkų ansamblyje
„Vilija”. Man buvo pavesta sukurti
tekstą lenkiškai „Dai  nai apie Vilnių”
(„Pieśń, o Wil nie”). Konsultavo mane
seni vilnie čiai, gerai mokėję lenkiš-
kai: Eduar das Pilypaitis, „Vilijos”
meno vado vas, ir poetas Albinas Žu-
kauskas. Tai nebuvo lengva užduotis:
daina nega lėjo būti nei per daug
lenkiška, nei per daug „lietuviška”,
visų pirma turėjo būti tarybinė. Pi-
lypaičiui pati ko žodžiai „Wilno, to
serce Litwina”, tačiau užprotestavo
ansambliečiai, teko keisti.

Muziką mano dainai parašė kom-
pozitorius M. Novikas. Deja, neilgai
trukus, ji dingo iš „Vilijos” repertua -
ro. Tuo tarpu eteryje suskambo ta
pati melodija, bet jau su lietuviškais
žodžiais, sukurtais poeto A. Saulyno.
Mano savimeilė buvo užgauta. Ta-
čiau nors tekstas atrodė panašus į
manąjį, man nepavyko įrodyti, kad
Saulynas yra plagiatorius.

1966 metais man pavyko apsilan-
kyti Varšuvoje. Lenkijos pareigū nų
prašiau, kad padėtų ištrūkti iš So vie-
tijos. Žadėjo padėti, nors sakė, kad
būčiau naudingesnis, pasilikdamas
Lietuvoje.

1967 m. lapkričio mėnesį „Kultū -
ros barų” mėnraštis surengė vadina -
mą pokalbį prie apskrito stalo. Su -
sirinkęs sovietinių lietuvių elitas,
įvairių kultūrinių organizacijų vado -
vai svarstė Vilniaus krašto kultūros
ir švietimo problemas. Kitų tautybių
atstovai nebuvo pakviesti. Pokalbio
dalyviai pabrėžė labai žemą to krašto
kultūros lygį ir teigė, jog taip yra to -
dėl, kad dauguma krašto gyventojų
esą nelietuviai.

Lietuvos lenkai pasijuto labai
užgauti. Aš „Kultūros barų” tuo metu
neskaičiau (buvau sąmoningai nuto -
lęs nuo lietuvybės), o apie šį pokalbį,
paskelbtą žurnalo nr. 11 sužinojau

„Vil nijos” repeticijos metu. Ansamb -
lietė J. S., lenkų mokyklos mokytoja,
pakėlė aliarmą, rodydama visiems
žurnalo numerį: „Prasideda nagonka
(išpuolis) prieš lenkų mokyklas ir
lenkiškumą!” Visi susijaudino. „Rei -
kia, kad kas nors tuojau rašytų į
CK”, – pasiūlė kažkuris. „Bet kas iš
mūsų gali gerai rašyti lietuviškai?”

Supratau, kad turiu rašyti. Nie -
kam nieko nesakiau, nenorėjau net
išsiduoti mokąs lietuviškai. Parašiau
ilgoką „Atvirą laišką kai kuriems
Vil niaus krašto ‘kultūrintojams’”.
Ranka perrašiau per 20 kopijų. Pa -
siun čiau ne tik į LKP CK, bet į visas
man žinomas visuomenines ir kul -
tūrines organizacijas, į visus respub-
likos laikraščius (kad būtų sunkiau
užgniaužti). Po poros savaičių ava-
lynės sandėlio, kur dirbau krovėju,
vedėja pašaukė mane nustebusį prie
telefono: „Leonardai, jums skam-
butis iš CK.” Nepažįstamas balsas
pakvietė pokalbiui.

LKP CK būstinėje mane priėmė
asmuo, prisistatęs Bautrėnu (turbūt,
kultūros skyriaus vedėjas). „Jūsų
laiš ką gavome; pas mus pateko ir laiš -
kai, siųsti kitoms įstaigoms; kai ku -
rie laiškai nuėjo dar kitur... Be jūsų
šiuo klausimu mums parašė dar tik
vienas asmuo, buvęs lvovietis. Mums
rūpėjo Vilniaus krašto kultūros lygis,
norėjom padiskutuoti dėl šio krašto

problemų su kultūrinių įstaigų va -
dovais. Mums nelabai suprantama,
kodėl lenkai galėjo įsižeisti. Jų nie -
kas nenorėjo užgauti. Bet jeigu jau
taip, tai geriau nereikia jokių disku -
sijų ta tema. Pasakykite savo drau -
gams, kad daugiau jokių panašių po -
kalbių nebus”, – sakė man B.

Jam rekomendavus, aplankiau
„Kultūros barų” redakciją. Su vyr.
redaktoriumi Aleksu Baltrūnu pasi -
kalbėjome gana nuoširdžiai. Jis prie -
kaištavo, kad užsipulta net tokie len -
kams palankūs žmonės kaip prof. dr.
Česlovas Kudaba. Jaučiausi gana ne -
jaukiai. Beje, nuo prof. Č. Kudabos
gavau trumpą laišką. Jis buvo labai
užgautas. Siūlė  susitikti, pasikalbėti.
Su gėda turiu prisipažinti, kad neiš-
drįsau pasinaudoti jo pasiūlymu.

Dienraščio „Czerwony sztandar”
vyr. redaktorius Leonidas Romano vi -
čius mane išvadino lenkų nacionalis-
tu ir uždraudė bet kokį bendradar-
biavimą su manimi. „Vilijos” ansam-
blio tarybos pirmininkas Franci še -
kas Kovalevskis pasakė: „Mums gali
tekti tave oficialiai pasmerkti, todėl
iš anksto tavęs atsiprašau.”

Ką apie mane rašė pogrindžio
„Aušra”, apie tai sužinojau tik po ke -
liolikos metų, patekęs į JAV.

„Į lagerį tik po XX Partijos suva -
žiavimo patekęs ir čia sulenkėjęs kaž -
koks Gogelis parašė skundą į LKP
CK.  V.  Charazovas (LKP  CK 2-sis
sek re torius – L. G.) tokio skundo tik
ir telaukė ir skubiai ėmėsi atitin ka -
mų priemonių ‘nuskriaustiems’ len -
kams ginti. Labiausiai nukentėjo
LTSR Istorijos-Etnografijos muzie-
jaus di rektorius V. Žilėnas. Jo kabine-
te sau gumas padarė eilę kratų, o po to
atleido iš darbo (...) A. Tyla galutinai
pra rado viltį apginti daktarinę dis-

ertaciją.” „Aušra”, Čikaga, 1977).
Lyg aš galėjau į lagerį patekti dar

vaikas būdamas... Lenkėti pradėjau
dar gerokai prieš lagerį ir lituanis-
tikos studijas. Ir aš jau jiems buvau
tik kažkoks Gogelis, nors jie (mano
buvę lagerio draugai) mane pažinojo
kaip nuluptą.

Kaltinimai labai rimti. Teigia-
ma, jog dėl manęs nukentėję žmonės.
Ne lengva man apie tai rašyti. Kaip man
gyventi su tokiais kaltinimais? Kuo
aš geresnis už kokį nors Ruslaną?

Jei kas nors iš Lietuvos Respub -
likos prokuratūros skaitys šį mano
laišką, norėčiau kai ką paaiškinti.

1967 m. pokalbis prie apskritojo
sta lo „Kultūros barai” galėjo būti su -
ruoštas tik su LKP CK palaimini mu.
Niekas negalėjo būti daroma be LKP
CK ir LTSR saugumo (KGB) ži nios.
„Glavlit” nebūtų praleidęs jo kių ne-
sankcionuotų dalykų.

Maždaug tuo metu sovietinėje
Lietuvoje buvo ir daugiau antilen kiš -
kų incidentų. Lenkų knygos dekados
metu nuo „Draugystės” knygyno Vil -
niaus Lenino prospekte kažkas nu -
plėšė Lenkijos vėliavą. Katedros aikš -
tėje nežinomi piktadariai nuplėšė
lentelę, žyminčią 1931 m. potvynio
lygį (joje buvo lenkų erelis). Panašius
atvejus fiksuodavau savo dienorašty-
je ir pranešdavau Jonui Mackevičiui,
TSRS-Lenkijos Draugystės draugijos

Lietuvos skyriaus ats. sekretoriui.
„Kultūros barų” pokalbį prie

apskritojo stalo organizavo LKP CK
(kaip pripažino pats Bautrėnas), ir
da lyvavo jame sovietinių lietuvių
kul tū rinis elitas. Net toks gerbtinas
asmuo kaip prof. dr. Č. Kudaba buvo
partor gu savo fakultete. Ir jei po to
saugumas „darė eilę kraštų” (ko jie
galėjo ieškoti?), tai buvo daroma tik
dėl akių.

Kai LTSR taikiu būdu persitvar -
kė į postkomunistinę Lietuvos Res -
publiką, tada jau visi pasidarė atviri
Lietuvos patriotai, kūjį su pjautuvu
pakeitė Vytis, o lenkams buvo pasiū-
lyta atsilietuvinti.

Bet jei prokuratūroje sėdi „tie pa -
tys”, ką aš galiu jiems paaiškinti?

1973 metais Sovietų Sąjungoje
uždrausta platinti Lenkijoje leidžia -
mą mėnesinį žurnalą „Panorama pol-
ska”, skirtą užsienio lenkams (bet,
aišku, ne tiems į rytus nuo Bugo).
Pre numeratoriams grąžino mokestį,
paaiškinant, kad žurnalas „nustojo
ėjęs”. Tai buvo aiški nesąmonė. Pa kė-
liau triukšmą. Parašiau net į Mask -
vos KGB. Teigiau, jog tai yra diversi-
ja, nukreipta prieš TSRS ir Lenkijos –
socialistinių šalių – tautų draugystę.
Gavau mandagų atsaky mą, kad tautų
draugystė ne jų kompetencijoje. Vėl
pakvietė maloniam po kalbiui į LKP
CK. Paaiškino, kad pa tys lenkai at-
šaukė savo žurnalą iš TSRS. „Gal ja-
me būta pornografijos?” – spėliojo
CK atstovas. Nusi šyp sojęs padėkojau
už pokalbį. „Sąjun gi nės spaudos”
Lietuvos skyriaus vir šininkas man
teturėjo vieną klausi mą: iš kur Bir-
žuose atsirado lenkai? CK atstovas jį
griežtai nukirto.

Po kiek laiko man su šeima buvo
leis ta apsigyventi Lenkijoje. Patekęs

į grynai lenkišką aplinką, beveik iš
karto pasigedau lietuviškumo. Klau -
siausi „Vilniaus radijo”. Ramiojo So -
poto gatvelėje garsiai paleisdavau
lietuvišką muziką. Susiradau Lenki -
jos lietuvius, įsijungiau į jų veiklą.
Išrinko Lietuvių visuomeninės kul -
tū ros draugijos Gdansko ratelio sek -
retoriumi.

Vėl pradėjau rašyti lietuviškai.
Mano eilėraščius spausdino čikagiš -
kė „Laisvoji Lietuva”. Tolimojoje Ka -
lifornijoje atkreipė į juos dėmesį Ber-
nardas Brazdžionis. Po kelerių metų
susitikau su poetu (kurio poeziją vi-
sada „mylėjau ir gerbiau”) Čika gos
Jaunimo centre. „Man labai nau din-
ga sutikti žmogų, kuris sovietų la ge-
ryje skaitė mano ranka perrašinėjamą
poeziją, – sakė poetas. – Padaryk man
paslaugą, papasakok apie tai vi -
siems.” Mielai atlikau jo pageida vimą.

Atvykęs į JAV 1980 metais, akty -
viai bendradarbiavau su laikraščiu
„Laisvoji Lietuva” (leidžiamu Čika -
goje voldemarininkų), rašiau straips -
nius, skelbiau eilėraščius. Tais pa -
čiais 1980 metais Lenkijoje prasidėjo
,,Solidarumo” judėjimas. 1981 m.
gruo  džio 13 d. ten paskelbta karo pa-
dėtis. Visa tai stipriai išgyvenau. Su-
sisie kiau su Čikagos lenkų organiza-
cijomis, dalyvavau jų demonstra cijo-
se, ėmiau vėl rašyti eiles lenkų kalba,
kurias skelbiau žurnale „Pa no rama”,
išleidau rinkinėlį „Takas nuo Aušros
Vartų” (lenkų kalba). Įstojau į lenkų
buv. nacių ir sovietų politinių kalinių
sąjungą, kur buvau išrinktas dele-
gatu į Amerikos lenkų kongresą.
Užmezgiau daug pažinčių. Kartu su
Julian Witkowski buvau Lenkų kon-
greso atstovas Pavergtųjų tautų tary-
boje (lietuvių atstovė buvo Birutė
Vin dašienė). Nueidavau ir į Lietuvių
buv. politkalinių susirinki mus Mar-
quette Park (jų pirmininkas buvo
Pilypas Narutis), tačiau arti mes nius
ryšius palaikiau su lenkų buvusiais
kacetininkais.

„Laisvoji Lietuva” nustojus eiti,
pradėjau skelbti straipsnius apie
lietuvių ir sovietų disidentus lenkų
„Panoramoje”. Tai priartėdavau prie
lietuvių, tai vėl kiek nutoldavau. Žlu -
gus Lenkijoje komunizmui, beveik
kasmet lankydavau sūnų su šeima,
gyvenančius Sopote, prie Gdansko.
Kiek vėliau artimai susidraugavau
su naujųjų lietuvių šeima. Valdas
pakvietė mane į Lietuvių operą. Jau -
nimo centre, kur vykdavo repeticijos,
sutiko mane Lituanistikos studijų ir
tyrimo centro vadovas prof. Jonas
Račkauskas, užangažavo padėti tvar -
kant Pasaulio lietuvių archyvą. Dar
tebedirbau Čikagos akvariume. Buvo
sunkoka visur suspėti. Išėjęs į pensi-
ją vėl grįžau padėti Centrui.

Mano odisėjas 2005 m. gegužės
mėn. aprašė Lietuvos žurnalas „Eks -
tra”. KGB archyve rado mano bylą.
Jiems rūpėjo demaskuoti mane įda -
vu sį KGB Mykolą Aleliūną, su ku-
riuo gyvenau „Tauro” studentų ben-
drabutyje 1956–1957 metais, o dabar –
svarbų verslo veikėją Lietuvoje.

Dabar dažnai lankau ir lietuvių,
ir lenkų renginius Čikagoje, skaitau
savo poeziją. Lenkų poetų daug, ir jie
labai aktyvūs. Tenka daug padisku-
tuoti su pažįstamais ir apie vis ne -
mažėjantį konfliktą tarp Lietuvos
valdžios ir ten gyvenančių lenkų,
svarstyti, kaip būtų galima šį kon-
fliktą sušvelninti.

Leonardas Gogelis – poetas, žur-
nalistas, Lituanistikos studijų ir tyri-
mo centro darbuotojas.
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LEONARDAS GOGELIS

Lenkomano išpažintis

Mane vis la  biau traukė visa, kas lenkiška. Ėmiau laikyti save
lenku. Įsitraukiau į Lie tuvos lenkų veiklą. Dalyvavau litera tų būrely-
je prie dienraščio „Czerwo ny sztandar”, skelbiau jame lenkiš kus
eilėraščius. Dainavau Vilniaus lenkų ansamblyje „Vilija”. 
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Girdėjau Lietuvoje kalbant –
tėš kė man pačiam į akis – ir
ne kartą skai čiau spaudoje,

kad išeivija tėvy nei tik nuostolis ir
nieko mažiau. Nu tausti pradeda jau
antroji karta, o tre čiojoje – lietuvybė
jau mirus.  Sun ku ginčytis su šiuo
teiginiu, ypač prieš akis ir gyvą pa-
vyzdį turint. 

Šiandie ninėje lietuviškoje rašti-
joje nesunku rasti duomenis apie
praėjusio šimtme čio lietuviškos išei-
vijos likimą čia pat mūsų panosėje,
Šiau rės Ameri koje. Skaičiuojama,
kad dar prieš Pir mąjį pasaulinį karą
ir tuojau pat po jo čia atplaukė apie
600,000 lietuvių ir tuojau pat visi
mojosi lietuviais išlikti, išlaikyti lie -
tuvybę, tautinę sąmo nę, lietuvišką
kul tūrą, papročius, tra dicijas, o ypač
lietuviškai katalikišką tikėjimą. Pri -
steigė jie parapijų – vien tik katalikų
apie 120 – pastatė joms bažnyčias,
prie jų įkūrė lietuviškas mokyklas,
daugybę lietuviškų organizacijų.
Baž nyčių aplinkoje statėsi ir sau
gyvenamuosius namus. Visi jie mel -
dėsi, organizacijose veikė ir tarp sa -
vęs kalbėjosi tik lietuviškai. Steigė
chorus, tautinių šokių grupes, rengė
jų pasirodymus, šventes. Lietuviškai
mokė ir į lietuvišką veiklą tempė sa -
vo vaikus. Nuo tikinčiųjų neatsiliko
ir ne taip jautrūs bažnyčiai „pasau -
liečiai”, o taip pat netikintieji. Visi
jie leido lietuviškus laikraščius, kny-
gas, gyvus ryšius palaikė su tėvyne.
1918 metais įsikūrusiai Nepriklau-
somai Lietuvai padovanojo Laisvės
varpą ir priedo – vieną milijoną tada
labai bran  gių dolerių. Iš to paties ta-
da čia, JAV, verdančio lietuvybės ka-
tilo. Ir...

Kas iš jo liko šiandien? Rado ja -
me dar šilto vandens antroji, po Ant -
rojo pasaulinio karo raudonojo Lie -
tuvos okupanto čia atblokšta lietuvių
banga, bet beveik tik tiek, kiek jo
išsaugojo nors ir senstelėjusi, bet dar
gyva užsilikusi pirmoji banga, nes
jos antroji karta buvo jau labai pra -
retėjusi. Veikė dar visos parapijos,
ta čiau gal tik pusėje jų buvo išsaugo-
tas lietuviškas žodis. Kitose jis jau
buvo maišomas su anglišku, daug
kur jau pastarajam vyraujant, o kai
kuriose – jau tik anglų kalba. Nors iš
karto antrabangiai dar ryžosi veikti
kartu su pirmabangiais, bandydami
temptis ir jų vaikus, tačiau tai jau
sunkiai sekėsi. O su trečiąja karta
bet kokio pavei kaus organizacinio
ryšio užmegzti jau nebebuvo galima,
nors pavienis, beje, daugiau asmeniš-
kas, bendravimas dar vyko. Tokių
palikuonių dar yra ir šiandien. Po
žiedelį prasiskleidžia net ir organiza-
cinėje veikloje. Kar tais ir su pilnu
lietuvišku krai čiu.

Būdingiausias man žinomas to -
kių kartų bendravimo ir bendros
veik   los pavyzdys yra Pasaulio lietu-
vių centras (PLC) Lemont. Mintis bu -
vo mesta šioje apylinkėje apsigyve -
nusių ir į LB apylinkę susibūrusių
antrabangių. Ji rutuliojosi ilgokai.
Tiek ilgai, kad spėjo užaugti ir jų ant -
roji karta, ir Centro įsigijimas vyko
jau bendromis jėgomis. Tai buvo apy-
tikriai prieš 23 metus. Dabar šiam
lietuvybės centrui vadovauja jau ant-
raban gių antroji karta, prie kurios,
deja, dar labai pamažu, jungiasi ir
trečiabangiai, nors jų atžalos jau su-
daro pagrindą Centro patalpose vei-
kian čio je Maironio vardu pavadinto-

je gau siausioje JAV lietuviškoje mo-
kykloje. Šalia to čia rasime ir pirmo-
sios bangos palikuonių. Tai jau ket-
virtoji karta – šaunus lietuviškas pa-
likimas. Ir ne bet koks. Tai Jurgio ir
a. a. Ritos  Riškų šeima, gyvenanti vi-
savertį lie tuvišką gyvenimą ir dir-
banti lietuviš  ką lietuvybės išlai ky -
mo darbą. Štai trumpa šios šeimos
istorijėlė.

Poeto Maironio giminaitė, 1899
m. Kauno apylinkėse gimusi Antani -
na Pusdešrytė, kurios tėvelis už
lietuvišką veiklą buvo uždarytas ir
mirė caro kalėjime, 1925 metais anais

lai kais įprastu būdu – vandens ke-
liais – atplaukė į Ameriką ir apsi-
gyveno ma žame Indiana miestelyje
Gary. Visas jaunos mergaitės turtas –
vie nas lagaminas, bet jame – tūkstan-
tis užrašytų lietuviškų liaudies
dainų. Čia daili lietuvaitė susipažino
su jau nu, irgi neseniai iš Lietuvos
atvykusiu vaikinu Izadoriumi Ne-
niu, už jo ištekėjo ir susilaukė trijų
vaikų: Ma rytės, Birutės ir Zimuko.
Vyras ilgai negyveno, per depresiją
mama viena turėjo išlaikyti šeimą,
tačiau vis tiek rūpinosi jos lietu-
viškumu, dirbo lie tu vių parapijoje,
organizacijose, pa dėjo statyti bažny-
čią. Ne tik centu, bet ir darbu. Sūnus
mirė jaunas, dukterys išaugo šau-
niomis lietuvaitėmis.

Po Antrojo pasaulinio karo į
Ame riką pradėjo dairytis Vokietijoje
stovyklose apgyvendinti raudonojo
okupanto iš tėvynės išvyti lietuviai.
Amerika pabėgėlius įsileido, tačiau
kas nors turėjo juos čia priimti, apgy -
vendinti, globoti, surasti darbą, bent
pradžioje užtikrinti išlaikymą. Anta -
nina Nenienė iškvietė net 42 šeimas,
apsiimdama jomis rūpintis. Tai jau
nemenkas įsipareigojimas savo tau-
tiečiams ir dar net nepažįstamiems.
Tarp jų buvo ir jaunas, 1927 metais
Tauragnų apylinkėse gimęs, dailus
vyras Vladas Ruzga. Lietuvis patrio-
tas, okupacijų laikotarpiu dirbęs
pog rindyje, partizanavęs raudona-
jam siaubui Lietuvą antrą kartą
okupuojant. Susipažino ir pamilo
Antaninos dukterį Marytę. Tačiau
Vladui reikė jo atlikti karinę prie-
volę, bet su čia surasta dailia lietu-
vaite jis skirtis nebenorėjo, tad susi-
žiedavo ir, grįžęs iš JAV tarnybos,
1953 m. sausį ją ve dė. 

Taip iš antrabangio ir pirmaban -
gių antrosios kartos susikūrė nauja
lietuviška šeima. Joje augo keturi
vai kai: Leniukas, Edvardas,  Rita ir
Lin dutė. Nors artimoji aplinka buvo
grynai amerikietiška, arti – nė vieno

BRONIUS NAINYS

Gražus ketvirtas lietuviškas žiedas (I)
lietuvio, bet Ruzgų šeimos gyveni-
mas buvo šimtanuošimtinis lietu-
viškas, namų kalba – tik lietuvių.
Išorinis bendravimas – netoliese įsi-
kūrusi, beje, labai maža, lietuvių ka-
talikų pa rapija, lietuviškos organi-
zacijos, lie tuviška šeštadieninė mo-
kykla, jaunimo organizacijos, vasa-
romis lietuviškos stovyklos ir visą tą
veiklą jungianti bei derinanti JAV
Lietuvių Bend ruo menės apylinkė.

Taip naujo ateivio tėvo Vlado ir
jau čia gimusios mamos Marytės
stropiai prižiūrima ir lietuviškai
auk lėjama Ruzgų šeima – sūnus Ed -
var das ir dukros  Rita ir Linda – už-
augo (sūnų Leniuką pačioje jaunystė-
je pakirto mirtis) – išsimokslino ir
pra dėjo dairytis savų gyvenimų. Ir
dairė si irgi tik lietuviškoje aplinkoje,
kuri per tėvų asmeniškas drau-
gystes, pa rapiją, lietuviškas mokyk-
las, organizacijas, stovyklas, lietu-
viškus kultū ri nius bei pramoginius
renginius, lie tuvių dainų, tautinių
šokių šventes jiems buvo gerai pažįs-
tama. Jie taip pat kūrė naujas lietu-
viškas šeimas, kurios stengėsi apsi-

gyventi lietuviš koje aplinkoje ir
jungtis į lietuvišką gyvenimą. Šią
prieš 100 metų Ame rikoje prasidėju-
sios ir iki šiol lietuviška išlikusios
šeimos istoriją tęsdamas, naudosiu
Ruzgų dukterų pa vyzdį, nes jų šei-
mos man daugiau ži nomos ir asme-
niškai pažįstamos. Su jomis ir ben-
drauju, ir bendradarbiauju.

Vyresnioji dukra Rita, įgijusi
me dicinos sesers specialybę, 1980 m.
sau sio 21 d. apsivedė su jau irgi JAV
gimusiu Jurgiu Riškumi ir apsigy ve -
no Lemont apylinkėse. Jaunesnioji
dr. Linda, ausų gydytoja, ištekėjo už
taip pat Amerikoje gimusio antra-
ban gių sūnaus Ričardo Burbos, gyve-
na irgi Čikagos apylinkėse ir daly-
vauja lietuviškoje veikloje. Abi šei-
mos gy vena pasiturinčiai, tad savo
duoklę lietuvybei atiduoda ir šiuo

atžvilgiu. Abi labai veikliai prisidėjo
prie Pa saulio lietuvių centro steigi-
mo dar bų: Ričardas Burba sumaniai
atliko pirkėjo vaidmenį pagrindinėje
derybininkų trijulėje (beje, jie visi –
ant rabangių antrosios kartos atsto-
vai), o Jurgis Riškus dabar pirminin-
kauja PLC tarybai. Riškų šeimoje
užaugo trys vyrai – Justinas, Paulius
ir An ta nas – tikri ąžuolai, visi puikūs
lie tuviai. Ir tai jau ketvirtoji lietuvių
karta, kurios istorija, kaip minėjau,
prasidėjo prieš 100 metų. 

Ir ne atsitiktinai jauniausiam
Riškų sūnui bu vo duotas šeimą pra-
dėjusios promo čiutės Antaninos var-
das. Tai tikrai puikus ketvirtas lietu-
vybės žiedas ir dar labai gražiai žy-
dintis. Ir, atrodo, kad jis žydės ir to-
liau. Tai ypač užtikrina Paulius,
kurio nusiteikimas yra itin lietu-
viškas. Puikiai lietuviškai kalbantis
ir rašantis, Čikagos universitetą
aukščiausiais pažymiais baigęs ir
ketinantis tęsti medicinos mokslus
Paulius jau keletą kartą lankėsi Lie -
tuvoje, dvi vasaras praleido kaip sta -
žuotojas pagal JAV LB programą,
savo bendraamžiams ir jaunesniam
lietuvių jaunimui įdomiai pasako-
jantis apie savo patyrimus Lietuvoje.
Paskaitas apie savo patirtį Lietu voje
skaitė jaunimui ir Justinas, taip pat
keletą kartų joje pabuvojęs ir kar tu
su bendraamžiais skraidęs po Sibi rą
rinkti dokumentų apie tremtinių
kančias. 

O tai irgi ne kieno kito, bet tik
tėvų, manyčiau, ypač mamos Ri tos
palikimas, kurią, vėžio ligos pakirs-
tą, ypatingai skaudančiomis širdi-
mis, beje, ne tik šei ma, bet ir visi Le-
mont apylinkės lie tuviai, ankstyvą
praėjusį pavasarį palydėjome amži-
nam gyvenimui. Per anksti, per
anks ti, nes, nors ir suaugusiems sū-
nums tauri lietuvė motina dar buvo
labai reikalinga. Dabar tik belieka
tikėtis, kad jos įdiegta lietuvybė vai-
kams niekada neišdils.

Negalima pamiršti ir Ritos tėvų
Ruzgų nuopelnų, kurie, Vladas net
anks tyvon pensijon išėjęs, atsikėlė į
Le mont gyventi, kad pagelbėtų duk -
rai vaikus auklėti lietuviškai. Ir tai
labai padėjo. Žinoma, tris sūnus lie-
tuviškai išauklėti dideli yra ir tėvo
Jur gio, taip pat iš taurios lietuviškos
šei mos kilusio, nuopelnai. Lietuvybė
jam – ne tik žodžiai, ne tik naudoja-
mas laikas, bet ir didelė jai parama.
Ar daug šiandien rasite tautiečių lie -
tuvybės reikalams aukojančių po
šimtą ar daugiau tūkstančių dolerių?
Jurgio Riškaus vienkartinė šiemet
paaukota suma Pasaulio lietuvių
centrui – 150,000 dolerių. Ar taip iš -
reikš  ta tėvo meilė lietuvybei nepavei -
kia vaikų?

Bus daugiau.

Vlado ir Marytės sutuoktuvės.

Pirmabangių šeima (iš k.): Marytė Nenytė,
Zimukas Nenis, Antanina Pusdešrytė-
Nenienė ir Birutė Nenytė; stovi Izadorius
Nenis.

Šeima (iš k.) sėdi: Paulius Riškus, Antanas Riškus, Justinas Riškus; stovi: Ričardas Burba,
Linda Ruzgaitė-Burbienė, Vladas Ruzga, a. a. Rita Ruzgaitė-Riškienė, Jurgis Riškus ir
Jenny Rule-Riškienė.



kartu su muzikantais traukė dainas
apie meilę, svajonę, viltį, pavasarį,
džiaugsmą... Dainos jaudino iki šir -
dies gelmių. 

Pertraukėlės metu ,,Saulutės”
pirmininkė I. Tijūnėlienė trumpai
supažindino susirinkusiuosius su
būrelio veikla. Pirmininkė sakė, kad
lėšos „Saulutei” gaunamos iš gera -
širdžių aukotojų, dalyvavimo mugėse
ir renginių. Skaičiai, kuriuos pateikė
I. Tijūnėlienė, iš tiesų įspūdingi –
vien per paskutiniuosius penkerius
metus pagalbos susilaukė daugybė
vaikų. Per „Saulutę” 2007 m. į Lie-
tuvą iškeliavo 149,000 dol.; 2008 m. –
210,000 dol.; 2009 m. – 110,000 dol.; 2010
m. – 130,000 dol., o 2011 m. iki spa lio
pradžios – 100,000 dol.

Na, o kapelos  muzikantai nega -
lėjo nustovėti negroję. Daina keitė
dainą, šokis – šokį. Kaip ir iki per-
traukos, į koncerto programą akty -
viai įsitraukė žiūrovai. Gal tik P.
Jankauskui pranešus, kad muzikan-
tai nori paeksperimentuoti ir padai -
nuoti dainą iš Vytauto Kernagio re -
pertuaro, salėje įsivyravo rimtis –
visi susikaupę klausėsi trijų kapelos
vyrų – G. Jukniaus, G. Miliaus ir P.

Jankausko  – atliekamos a. a. Kerna -
gio dainos. Jai pasibaigus, prapliupo
plojimai. Nieko keisto – maestro V.
Kernagis ne kartą koncertavo Čika-
gos lietuviams.

Skambant dainoms, liejantis pol -
kų garsams laikas skriejo labai grei-
tai. Šventės dalyviai dėkojo ,,Sau lu -
tei” ir ,,Sodžiui” už dar vieną nuos -
tabų koncertą. Žiūrovai turėjo gali -
mybę ne tik pamatyti ir grožėtis
puikios kapelos pasirodymu, bet ir
apžiūrėti didžiulius nuotraukų sten-
dus, kuriuose atsispindėjo globos
būrelio  veikla.

Žmonių pareiga – rasti raktą į
skausmo sužeistą širdį ir ją atrakin-
ti. Atrakinti gėriui, grožiui, prasmin -
gam ir džiugiam gyvenimui. Kapelos
dalyviai tikrai pasistengė, kad tai
įvyktų, o šį savo koncertą dovanojo
Lietuvos vaikams – jie atsisakė hono-
raro. 

Kiekvienas kapelos dalyvis prieš
koncertą labai jaudinasi, pergyvena
ir, aišku, nuoširdžiai džiaugiasi pa -
dėkos žodžiu. ,,Saulutės” moterys
atsi dėkodamos ,,Sodžiaus” muzikan-
tams įteikė gėlių, o muzikantai vy-
lėsi, kad šis koncertas – ne paskuti-
nis, sakė, kad jie su malonumu daly-
vaus ir kituose labdaros koncertuose. 

Baigėsi koncertas, visi išsi s kir s -
tė, o „Saulutė” jau  galvoja apie ateitį.
Spalio 23 d. 12:30 val. p. p. Lietuvos
vaikų globos būrelis kviečia gausiai
dalyvauti dar viename labdaros ren -
ginyje. Lietuvių dailės muziejuje
(PLC, Lemont) ,,Saulutė” rengia M.
K. Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių
minėjimą, kurio metu Juilliard mu -
zikos konservatorijoje daktaro laips -
nį neseniai apsigynęs pianistas Ed-
vinas Minkštimas skambins M. K.
Čiur lionio kompozicijas. Apie kū rė-
jo gyvenimą papasakos „Draugo”
redaktorė ir Čiur lionio galerijos Jau-
nimo centre di rektorė Laima Apa-
navičienė, o kompozitoriaus laiš kų
ištraukas jo nu mylėtai žmonai Sofi-
jai skaitys aktorė Audrė  Bud rytė.
Tad iki susitikimo renginyje.
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Lapkričio 12 d., šeštadienį, 
nuo 9 val. r. iki 5:30 val. p. p. 

Jaunimo�centro�didžiojoje�salėje�
5620�S.�Claremont�Ave.,�Chicago,�IL�60636

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC)

Knygų Knygų 

mugėmugė

Tai didžiausia lietuviškų knygų mugė Čikagoje. 
Nebrangiai�galėsite�nusipirkti�enciklopedijų,�
knygų-albumo�apie�Lietuvą,�antikvarinių�
lietuviškų�leidinių.�Bus�ir�angliškų�knygų.

Parduodamos�knygos�– tai�centro�dublikatai.

Visos�lėšos�bus�skirtos �Jaunimo�centrui�ir�LTSC.�

Maloniai�kviečiame�apsilankyti.
Sk. 047343

LAIMA APANAVIČIENĖ

Įgražią šventę spalio 9 d. visus
pakvie tė Lie tuvos vaikų globos
bū relis ,,Saulutė” ir kapela ,,So-

džius”. Puikus labdaros koncertas
vyko Pasaulio lietuvių centro didžio-
joje salėje. 

Jau daug metų ,,Saulutė” šildo
Lietuvos vaikus įvairiausiomis pro-
gramomis – pagal išgales pare mia į
vargą patekusias šeimas, studentus,
kai kuriuos Dienos centrus, vaikų
namus. Tam reikalingos lėšos. Vie -
nas būdas jas surinkti yra ,,Sau -
lutės” ruošiami labdaros koncertai. 

,,Sodžiaus” kapela Čikagoje žino-
ma jau ne vienerius metus. Daug
linksmų akimirkų žiūrovams do -
vanoję liaudiškos muzikos kapelos
muzikantai – Paulius Jankauskas,
Gintaras Milius, Ginta ras Juknys,
Rimas Pumputis, Ina Miliuvienė,
Rasa Stanevičienė, Dai nius Skrip -
kauskas ir Kęstutis Šiušis – koncertą
pradėjo šiltais žodžiais ir nuotai -
kinga daina ,,Per Klausučių ulytėlę”.
Ir bemat susilaukė klausytojų prita-

rimo – nuo pat pirmos dainos posmo
kartu su muzikantais dainavo ir salė-
je susirinkę žiūrovai. O kai kapelos
dalyviai užgrojo polką, susirinku -
siųjų kojos pačios kilnojosi. Žiūrovai
ne tik įsitraukė į šokio sūkurį, bet ir

Žmonių pareiga – rasti raktą į skausmo sužeistą širdį

,,Sodžiaus” kapelos muzikantai ir Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” valdybos
narės po labdaros koncerto.

Koncertas patiko ir mažajai žiūrovei.                            Laimos Apanavičienės nuotr.

Žymus tarptautinio garso pianistas Gabrielius Alekna su M. K. Čiurlionio
muzikinėmis kompozicijomis aplankys dešimtį miestų JAV ir Kanadoje, o plačiai
žinomas meno ir literatūros tyrinėtojas Stasys Goštautas skaitys iliustruotą
paskaitą ,,Čiurlionis po 100 metų”.

Rugsėjo 25 d. renginys vyko Philadelphia. Tai buvo antrasis šio renginio po
Amerikos žemyną koncertas. Pirmasis vyko Washington, DC. 

Šį rudens koncertų ciklą rengia JAV LB Kultūros taryba, dosniai parėmė
Lietuvių Fondas.

,,Draugo” info 

Pianistas Gabrielius Alekna koncerto Philadelphia metu.     Rimo Gedeikos nuotr. 

Rudens koncertų ciklas
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LieTuvos iR PasauLio NaujieNos

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Maskva (BNS) – Rusijos užsie-
nio reikalų ministras Sergej Lavrov
sakė, kad nauja byla buvusiai Ukrai-
nos ministrei pirmininkei Julija Ty-
mošenko yra susijusi su jos bendro-
vės skola Rusijos gynybos ministeri-
jai. Praėjusią savaitę J. Tymošenko
buvo nuteista kalėti septynerius me-
tus už įgaliojimų viršijimą 2009 m. su
Rusija pasirašant dujų pirkimo su-
tartį. Po dviejų dienų prieš J. Tymo-
šenko buvo pradėta nauja byla dėl
skolos Rusijos gynybos ministerijai.

Ukrainos saugumo tarnyba pra-
nešė, kad antra byla pradėta dėl 405
mln. JAV dol., kuriuos Ukrainos bend-
rovė ,,Jungtinės energetikos siste-
mos” buvo skolinga Rusijos gynybos
ministerijai dešimtajame dešimtme-
tyje, kai bendrovei vadovavo J. Tymo-
šenko. 1996 m. ši bendrovė buvo pag-

rindinė rusiškų dujų importuotoja
Ukrainoje. S. Lavrov anksčiau sakė,
kad pirmoji byla prieš J. Tymošenko
yra politizuota. Pasak jo, negalima
teisti buvusio premjero dėl sutarties,
kurios teisiniu pagrindu niekada ne-
buvo abejojama.

Ukrainos saugumo tarnyba pra-
nešė, kad naujoji byla pradėta, nes
Rusijos gynybos ministerija Ukrai-
nai nusiuntė laišką, kuriuo reikalau-
ja grąžinti skolą. Rusija anksčiau bu-
vo pradėjusi bylą prieš J. Tymošen-
ko, bet 2007 m. šiai tapus premjere,
turėjo ją nutraukti.

Tuo tarpu Ukrainos parlamentas
ruošiasi svarstyti, ar dekriminali-
zuoti buvusiai ministrei pirmininkei
pateiktus kaltinimus. Priėmus siūlo-
mas pataisas, J. Tymošenko galėtų
būti paleista.

Avarijoje žuvo Seimo narys Juozas Palionis

Pranešama, kad M. Gaddafi sūnus tikrai nukautas

Vilnius (ELTA) – Vilniuje, Sig-
natarų namuose, europarlamentaras
prof. Vytautas Landsbergis pristatė
jau septintą savo knygą ,,Europos
Parlamente VII, 2010 m. sausis– gruo-
dis”. Knygoje – svarbiausi V. Lands-
bergio pasisakymai, straipsniai, pa-
reiškimai, apimantys opiausius 2010
m. įvykius – Smolensk nelaimę, laivo
,,Mistral” pardavimą Rusijai, dujo-
tiekio ,,Nord Stream” tiesimą ir kita.

Anot europarlamentaro, lei-
džiant knygą norėta įamžinti svar-
biausius 2010 m. įvykius, išsaugoti
mūsų kasdienio gyvenimo prisimini-
mą, kuris po pusmečio jau virsta is-
torija. Pristatyme dalyvavęs prof.
Kęstutis Girnius teigė, jog ši knyga –
daugiau nei metraštis, tik įamžinantis
svarbiausius metų įvykius. Anot jo,
tai asmeninis pareiškimas, parodantis
ne visiems priimtiną politiko nuostatą.

Tripolis (BNS) – Sirijoje įsikū-
rusi televizija, kuri remia nuverstą
Libijos vadovą Muammar Gaddafi,
patvirtino, kad jo sūnus Khamis žuvo
kovoje rugpjūčio 29 d. Khamis vado-
vavo elitinei kariuomenės brigadai.
Iš visų nukautųjų M. Gaddafi šali-
ninkų jis ėjo aukščiausias pareigas.

,,Arrai” televizija pranešė, kad
žuvo Khamis Gaddafi ir jo pusbrolis
Mohammed Abdullah al-Senousi, ku-
ris buvo M. Gaddafi žvalgybos vadas.
Pasak televizijos, jie žuvo kovoje su
Libijos pereinamosios tarybos pajė-

gomis rugpjūčio 29 d. Tarhunos mies-
te už 90 km į pietryčius nuo Tripolio.

Nacionalinės pereinamosios ta-
rybos pareigūnas rugpjūtį pranešė,
kad nukovė Khamis Tarhunoje ir jis
buvo palaidotas Bani Valide. Bet M.
Gaddafi šalininkai iki šiol to nepa-
tvirtino. Prieš tai buvo du kartus
klaidingai pranešta, kad Khamis
Gaddafi žuvo. Vienas JAV pareigūnas
sakė, kad JAV kol kas negali nepri-
klausomai patvirtinti, kad Khamis tik-
rai žuvo, bet Washington iš patikimų
šaltinių gavo panašios informacijos.

Popiežius skelbia Tikėjimo metus

Rusija nemato pagrindo žalos 
atlyginimui už Baltijos šalių okupaciją

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po-
piežius Benediktas XVI paskelbė Ti-
kėjimo metus, kurie prasidės 2012
spalio 11 d., minint Vatikano II susi-
rinkimo, kuris pritarė svarbioms Ka-
talikų Bažnyčios pertvarkoms, pra-
džios 50-ąsias metines.

2012 m. spalio 11 d. prasidėję Ti-
kėjimo metai baigsis 2013 m. lapkri-
čio 24 d., Kristaus Visatos Valdovo iš-
kilmių dieną. Panašius Tikėjimo
metus buvo paskelbęs popiežius Pau-

lius VI 1967 m., kuomet buvo prisi-
mintos apaštalų Petro ir Pauliaus
kankinystės 1900-osios metinės. Anot
Šventojo Tėvo, praėjus penkiems de-
šimtmečiams nuo Vatikano II susi-
rinkimo verta prisiminti tikėjimo
grožį ir svarbą, stengtis jį sutvirtinti
ir pagilinti tiek individualiai, tiek
bendruomenėse. Benediktas XVI pa-
žymėjo, kad būsimuosius Tikėjimo
metus pristatys Apaštališkajame
laiške.

J. Tymošenko iškelta nauja byla 

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama dalyvavo
žmogaus teisių vadovo Martin Lu-
ther King statulos pristatymo iškil-
mėse Washington, DC. Kreipdamasis
į susirinkusius B. Obama sakė, kad
M. L. King yra vienas amerikiečių
tautos kūrėjų. Devynių metrų M. L.
King statula pastatyta toje vietoje,
kur 1963 m. jis sakė savo žymiąją kal-
bą ,,Aš svajoju” (,,I have a dream”).
Šios iškilmės turėjo vykti rugpjūčio
mėnesį, tačiau dėl viesulo ,,Irene”
buvo atidėtos. 

Prezidentas B. Obama į iškilmes
atvyko kartu su savo žmona Michelle
ir dviem dukterimis. Kalbėdamas de-
šimtims tūkstančių susirinkusiųjų,
B. Obama sakė, kad amerikiečiai turi
teisę švęsti M. L. King svajonę ir vie-
nybės viziją. M. L. King statula pasta-
tyta tarp paminklų prezidentams
Thomas Jefferson ir Abraham Lin-
coln. 1929 m. gimęs M. L. King buvo
JAV pilietinių teisių judėjimo vado-
vas. Jis buvo nužudytas 1968 m., kai
lankėsi Memphis mieste, Tennessee
valstijoje. 

Vilnius (ELTA) – Lietuva spalio
19–26 d. dalyvaus NATO šalyse ren-
giamose kasmetėse NATO krizių val-
dymo pratybose CMX-11 (NATO Cri-
sis Management Exercise 2011). Pir-
mą kartą šių pratybų istorijoje bus
išbandyti šalių veiksmai ir bendra-
darbiavimas tuo atveju, jei tektų
veikti pagal Washington sutarties 5
straipsnį. Šiuo straipsniu įtvirtina-
mas kolektyvinės gynybos principas,
kuomet šalys narės ginkluoto puoli-
mo prieš bet kurią iš jų atveju ateitų
viena kitai į pagalbą.

Nuo 1992 m. rengiamose NATO
CMX pratybose Lietuva dalyvaus
penktą kartą. Pratybose dalyvaus mi-

nistro pirmininko tarnyba kartu su
Užsienio reikalų ministerija, Krašto
apsaugos, Vidaus reikalų, Susisieki-
mo, Energetikos ir kitomis ministe-
rijomis, Lietuvos nuolatine atstovybe
prie NATO ir kitomis nacionalinė-
mis institucijomis.

Mokymuose tikros karinės pajė-
gos nebus naudojamos. Pratybose da-
lyvaus diplomatai, civiliai ir kariniai
atstovai iš visų NATO šalių ir jų at-
stovybių prie NATO, organizacijos
strateginių karinių vadaviečių, taip
pat ir NATO nepriklausančių šalių –
Suomijos ir Švedijos – atstovai. Mo-
kymus stebės tarptautinių organiza-
cijų atstovai.

Valdovų rūmų muziejui baigti reikės beveik 32 mln. litų

B. Obama pristatė M. L. King skirtą paminklą 

Vilnius (BNS) – Brangiausio Lie-
tuvoje istorinio reprezentacinio pas-
tato Valdovų rūmų muziejui užbaigti
prireiks beveik 32 mln. litų, remda-
masis ekspertų išvadomis, teigia kul-
tūros ministras Arūnas Gelūnas. Jei-
gu pritars Seimo Audito komitetas,
tokios vertės darbus per 1,5 metų tu-
rėtų atlikti Panevėžio statybos tres-
tas (PST), kuris yra Valdovų rūmų
statybos rangovas, o Viešųjų pirkimų
tarnyba yra nurodžiusi nutraukti su
juo sutartį.

A. Gelūno teigimu, jeigu darbai
būtų tęsiami, muziejus gali būti baig-
tas iki 2013 m. liepos, kai Lietuva per-
ims pirmininkavimą Europos Sąjun-
gai ir šalyje vyks reprezentaciniai
renginiai. Vilniaus pilių direkcijos
laikinasis vadovas Danius Mali-
nauskas sakė, kad beveik 32 mln. litų
kainuos būtiniausi darbai, kuriuos
reikia užbaigti, kad Valdovų rūmų
muziejus galėtų atlikti reprezentaci-
nę paskirtį.

V. Landsbergis pristatė savo septintą knygą

Lietuva dalyvaus NATO krizių valdymo pratybose

Vilnius (BNS) – Spalio 17 d. ava-
rijoje žuvo Seimo narys socialdemo-
kratas Juozas Palionis. Parlamenta-
ras, kuriam buvo 60 metų, žuvo Prie-
nų rajone jo vairuojamam automobi-
liui susidūrus su sunkvežimiu. Ne-
laimė įvyko kelyje prie vadinamo-
sios Napoleono kepurės, kelio Vil-
nius-Prienai-Marijampolė 65-ame ki-
lometre. Pasak policijos atstovo, Sei-
mo narys važiavo vienas. Sunkveži-
mio vairuotojas nenukentėjo. Avari-
jos priežastys tiriamos, tikimasi, kad
jas atskleis pradėtas ikiteisminis ty-

rimas.
J. Palionis Seime dirbo trečią ka-

denciją iš eilės nuo 2000 m. Jis buvo
išrinktas Prienų vienmandatėje apy-
gardoje. Užuojautą pareiškusi Seimo
pirmininkė Irena Degutienė teigė,
kad velionis buvo pareigingas, darbš-
tus žmogus, dirbęs Seime 11 metų. J.
Palionis buvo vedęs, turėjo sūnų ir
dukterį.

Pagal įstatymus, iki Seimo rin-
kimų likus mažiau nei metams, pa-
kartotiniai rinkimai vienmandatėje
apygardoje nerengiami. 

Vilnius (BNS) – Baltijos šalys
negali tikėtis žalos atlyginimo  iš Ru-
sijos už Sovietų Sąjungos okupaciją,
pareiškė prezidentinės komisijos dėl
politinio persekiojimo aukų reabili-
tavimo vadovas.

,,Komisijos nuomone, tokio po-
būdžio ir panašūs reikalavimai yra
neteisingi ir nepagrįsti. Pati Rusija
buvo totalitarinio režimo auka ir pa-
tyrė ne mažiau žalos nei kitos Sovie-
tų Sąjungos respublikos”, – preziden-
to žmogaus teisių komisijos susitiki-
me Maskvoje sakė jos pirmininkas
Michail Mitiukov.

,,Rusija negali būti laikoma at-
sakinga už politinį persekiojimą, ku-
rį vykdė Sovietų Sąjungos vadovybė,

išskyrus įsipareigojimą visiškai at-
skleisti informaciją apie šiuos nusi-
kaltimus”, – kalbėjo M. Mitiukov. 

Nors Lietuva oficialiai konkre-
taus reikalavimo nėra pateikusi, pats
M. Mitiukov nurodė esą Vilnius reiš-
kia 20 mlrd. JAV dol. reikalavimą,
Ryga – 200 mlrd. dol., Talinas – 4
mlrd. dol. už žalą aplinkai ir dar po
250,000 dol. kiekvienai aukai už per-
sekiojimą.

Lietuva teigia, kad Rusija, būda-
ma Sovietų Sąjungos tęsėja, turi atly-
ginti už pusę amžiaus trukusią sovie-
tinę okupaciją. Rusija perėmė žlugu-
sios Sovietų Sąjungos šalies teises,
tokias kaip nuolatinė vieta Jungtinių
Tautų Saugumo Taryboje.

M. L. King skirtas paminklas Washing-
ton, DC.                            EPA nuotr.



Kiek dar ilgai mūsų Viešpačiui
teks kęsti rafinuotą žmonių
veidmainystę? Iš neapykantos

ir pavydo kyla velniškas suktumas:
fariziejai su erodininkais susimoko
Jėzų pagauti kalbant „netiesą” ir
gauti pretekstą susidorojimui. Ta-
čiau vargas žmogui, kuris išdrįsta
spęsti pinkles Dievo Sūnui, nes jei jis
sukyla prieš tiesą ir Dievą, tada jis
pats sau kasa gilią duobę. Neįmano-
ma pakenkti Mesijui, kai Jis sako:
„Dar neišmušė Mano kančios valan-
da.”

„Ar galime nepasinaudoti ge-
riausia proga – sukiršinti žydų liaudį
prieš Tą, kurį seka ištisos minios?” –
galvojo fariziejai ir drauge su Erodo
šalininkais Jį klausė: „Valia mokėti
ciesoriui mokesčius ar ne?” (Mt 22,
17). Atrodė, kad tai buvo tobuli spąs-
tai. Jėzus negalėjo vienašališkai ir
viešai paliepti: „Mokėkite ciesoriui

mokesčius!”, nes zelotai – žydų na-
cionalistai, su ginklu kovoję prieš
romėnų okupacinę valdžią, buvo nus-
prendę kategoriškai nemokėti šio
asmeninio bei žemės pajamų mokes-
čio ir todėl galėjo kartu su fariziejais
sukurstyti minią prieš Jį. Jei Jėzus
būtų žydus agitavęs nemokėti cieso-
riui mokesčių, Jį būtų galima apkal-
tinti kaip ciesoriaus priešą.

Yra vienintelė išeitis, kurią žino
tik Mokytojas. „Veidmainiai, duokite
Man mokesčių pinigą su ciesoriaus
atvaizdu!” (plg. Mt 22, 19), – paprašys
Jis ir atskleis klastingą jų veidmai-
nystę, tardamas: „Atiduokite tad, kas
ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo –
Dievui” (Mt 22, 21). Šie žodžiai savo
netikėtumu sukrėtė klausytojus.
„Kas per išmintis Jam suteikta?” –
manė žydai ir kai kurie tęsė: „Juk
nesulyginami dalykai – ciesorius ir
Dievas! Kas gi priklauso nenugalima-
jam Dievui? Viskas, kas visatoje ir
žmogaus širdyje svarbiausia.”

Taigi pirmiausia turime stengtis
ramiai paklusti Visagalio tvarkai ir
Jam vieninteliam teikti absoliučią
garbę. Niekados žmogus laisvai ne-
šlovins Dievo, jei Jo giliau nepažins
ir meile Jam neužsiplieks. Tačiau
Viešpatį mylėti – tai artimui patar-
nauti ir jam visada gera linkėti.

Todėl tik tuomet kai dieviškiesiems
principams teiksime pirmenybę,
mums bus aišku, kam ką ir kada
duoti: „Atiduokite visiems, ką priva-
lote: kam mokestį – mokestį, kam
muitą – muitą, kam baimę – baimę,
kam pagarbą – pagarbą” (Rom 13, 7).

Tačiau valdžios įstatymams ne-
dera paklusti tada, kai jie prieštarau-
ja tiesai ir krikščionių moraliniam
sprendimui. Katalikų katekizme
rašoma: „Piliečio sąžinės pareiga yra
nesilaikyti valstybės potvarkių, jeigu
jų nurodymai prieštarauja dorinei
tvarkai, pagrindinėms žmogaus tei-
sėms arba Evangelijos mokymui. At-
sisakymą paklusti valstybės valdžiai,
kai jos reikalavimai nesuderinami su
teisinga sąžine, pateisina iškilęs skir-
tumas tarp tarnavimo Dievui ir tar-
navimo valstybei.”

Mokiniui, vis prašančiam išmin-
ties, vienas iš mokytojų pasakė: „Pa-
bandyk štai ką: užsimerk ir įsivaiz-

duok save su visais kitais gyvais pa-
darais krintant nuo bedugnės krašto.
Kaskart, kai krisdamas į ką nors įsi-
tversi, kad nebekristum, suvok, kad
tai irgi krenta...” Mokinys pabandė ir
niekada kaip anksčiau nebesielgė.

Nekrisime į bedugnę, jei įsitver-
sime į Viešpaties ranką. Jis mus kaip
vaikus pakylės aukščiau gyvenimo
butaforijos, ir tada mes visa esybe
suvoksime, kokią didžią turime savy-
je malonę, gautą iš Aukščiausiojo:
mes tikrai priklausome Jam ir todėl
Jam maldoje atiduodame viską –
savo ir artimųjų gyvybę ir gyvenimą,
kentėjimus ir džiaugsmus, ligas ir
sveikatą, pralaimėjimus ir pergales,
priešus ir draugus, dabartį ir ateitį,
pasaulį ir Lietuvą, žemę ir dangų.

Bet kol gyvename čia, sąžiningai
mokame ne tik privalomus mokes-
čius... Perfrazuodami  laiško Diogne-
tui ištrauką (tai vienas iš pirmųjų
ankstyvosios krikščionybės doku-
mentų, datuojamas II–III a.) sakome:
„Mes gyvename savo tėvynėje, bet
kaip ateiviai. Atliekame visas parei-
gas kaip piliečiai, bet viską pake-
liame kaip svetimieji (...). Paklusda-
mi išleistiems įstatymams, savo gy-
venimu juos viršijame (...). Dievas
pastatė mus mūšio rikiuotėje, iš ku-
rios nevalia mums trauktis.”

Bernardinai.lt
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29 Eilinis sekmadienis

Dievui duokime pirmiau ir daugiau
KUN. VYTENIS VAŠKELIS

ŠveNTaDieNis

Gyvenimo sūkuryje
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Nr. 2

* * *
Katedros aikštėje lapkričio 23 d.

stebėjome Kariuomenės šventę. Žmo -
nės komentavo, kad „Šaunios ir gra -
žios mūsų pirmosios moteriškės (t. y.
LR prez. D. Grybauskaitė,  Seimo
pirm. I. Degutienė, Krašto apsaugos
ministrė R. Juknevičienė)”. Bendrai
neteko girdėti nusiskundimų apie
naująją LR Prezidentę. Tačiau vienas
jaunas profesionalas sakė esąs nusi -
vylęs, kad ji lyg nusigręžia nuo  Va ka -
rų. „Pastebėkit, – sakė jis, – į ‘Gla-
mour Magazine’ apdovanojimą ji nu-
vyko, o susitikti su JAV prez. Oba ma
Čeki jo je nevažiavo. Nei Vokietija, nei
Pran cūzija bėdos atveju Lietuvai ne-
padės. Amerika vis tiek yra vienin-
telė viltis.”

Žygiuojantys kariai kėlė pasidi -
džiavimą. Nors purškė lietutis, gau -
siai susirinko  žmonių pagerbti žuvu-
sius ir besiaukojančius Tėvynės la -
bui. Minioje susitikome Edmundą
Kulikauską, Algirdą Kanauką, gimi-
naitę Dianą ir prof. Vytautą Lands -
bergį. Dėl sveikatos Gražina Lands -
bergienė nedalyvavo. Pasigedau bu -
vusio LR prezidento Valdo Adam -
kaus.

Ekonominės krizės neapeita,
Lie tuvos kariuomenė šventė 92-ąjį
gimtadienį. Krašto apsaugos minis -
trė Rasa Juknevičienė teigė, kad nuo
2009 m. Ministerijai buvo mažinamas
finansavimas ir kariuomenė gali
pradėti neatitikti NATO reikala vi-
mų.

Rimvydas Valatka rašė, kad And-
rius Kubilius tikisi atgauti milijardą
litų iš kontrabandininkų. Ta čiau ar
du mėnesius algų negaunantys mui-
tininkai aršiau ieškos kontrabandos
ir kokiomis priemonėmis? Gal mui-
tininkams pažadėti milijoni nes pre-
mijas? Gal kontrabandinin kus užmė-
tyti kepurėmis? Gal ir Lie tuvos prie -
šus teks užmėtyti kepurė mis...

* * *
Lietuvos gyventojų skaičių maži-

na ne tik ekonominiai emigrantai,
bet ir abortai. Vakarų Europoje Ang -
lija pirmoji legalizavo abortus 1967
metais. JAV abortai buvo legalizuoti
1973 metais. Lietuvoje 2010 m. suėjo
55 m., kai įstatymai leidžia nutraukti
nėštumą iki nėštumo dvyliktos savai -

tės. Pagal Higienos instituto duome-
nis, 1990 m. Lietuvoje buvo atlikta
50,000 abortų, skaičius mažėjo, 2009
m. buvo atlikta 12,790 abortų. Proce -
dū ros metu vaisius sudraskomas ir
su deginamas su medicinos atlieko -
mis. Gimdos kaklelyje gali įsimesti
infekcija, prasidėti smarkus krauja -
vi mas, apie 5 proc. moterų tampa ne-
vaisingomis, o daugeliui sunku sau
atleisti už sprendimą žudyti. Yra
tyrimų, įrodančių, kad ir vaisius jau -
čia įtampą – jau šešių savaičių rea-
guoja į prisilie timą. Kadangi yra
priemonių ir sistemų, padedančių iš-
vengti pastojimo, abortas visapusiš-
kai turėtų būti nerei kalingas. Rasų
kapinėse, Angelų kal nelyje, yra pa-
minklas negimusiems kūdikė liams.

Tačiau ekonomikai smunkant,
algoms mažėjant, darbo sąlygoms be -
sikeičiant, „Sodros” sistema yra pa -
lanki norintiems gausesnės šeimos.
Gimdymui duodamos 56 dienos atos -
togų, po to teikiama motinystės pa -
šalpa, pritaikyta pagal buvusio dar-
bo užmokestį. Kad nemažėtų šeimos
pa jamos, antras vaikas planuojamas
ne trukus po pirmojo gimimo. Daug
jau nų žmonių atidėjo vaikų gimdy-
mą siekiant karjeros, o dabar, ekono-
mi nei krizei paveikus karjeras, didė-
ja gimstamumas. Manoma, jog eko-
no mi  kai gerėjant, gimstamumas ma-
žėja. Vai kučio gimimas tik laikinai
išspren džia finansines problemas,
nes pašalpa ribota, o auginant vaiką
išlaidos didėja. Ilgai nedirbę sunkiai
įsilies į per tą laiką pasikeitusią dar-
bo rinką.

Skurdo pasekmės vaikams įvai -
rios – tai ne tik maisto ir aprangos
stoka, bet ir psichologinės proble-
mos. Lietuvoje daugelio namuose
nėra tinkamos vietos vaikams moky-
tis; neišgalima nupirkti bent dalies
naujų rūbų, švęsti gimtadienius, pa-
sikvies ti ar pavaišinti draugus, lan-
kytis kul tūros ar sporto renginiuo-
se.

* * *
Keistoje padėtyje atsirado Kristi -

na Brazauskienė. Buvo svarstoma, ar
jai skirti prezidento našlės rentą, t. y.
pašalpą, nes ji nebuvo A.  Brazausko
sutuoktinė jo prezidentavimo laiku.

Bus daugiau.

Indrė Tijūnėlienė ir prof. Vytautas Landsbergis.
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Astma – tai lėtinė uždegiminė
kvėpavimo takų liga, pasi-
reiškianti švokštimu, dusu-

liu, kosulio priepuoliais, ypač naktį
ir paryčiais. Sergančiajam astma
susiaurėja bronchai, todėl sunkiau
kvėpuoti. Bronchinės astmos atsi-
radimo priežastis nėra aiški, mano-
ma, kad ligos atsiradimą lemia žmo-
gaus genotipas, vidaus ir išorės veik-
sniai. Astmą sukelia alergenai, vi-
rusinės infekcijos, per didelis fizinis
krūvis, šaltas oras, emocinis stresas.
Todėl reikėtų stengtis, kad kasdie-
ninėje ligonio aplinkoje šių veiksnių
būtų kaip galima mažiau. 

Fiziniai ir kvėpavimo pratimai 

Sergantiesiems astma fizinis ak-
tyvumas neribojamas. Labai svarbu
įvaldyti teisingą kvėpavimo tech-
niką. Padedant specialistui kinezi-
terapeutui, reikėtų išmokti kvėpuoti
„pilvu”. Sergantiesiems astma gali
būti naudinga joga, išmokanti tai-
syklingų kūno pozų ir taisyklingo
kvėpavimo. Specialių kvėpavimo ir
fizinių pratimų derinys veiksmingai
padeda sergant lengvo ir vidutinio
sunkumo bronchine astma. Tai su-
mažina priepuolių tikimybę ir sun-
kumą. Ne mažiau naudingos įvairios
atsipalaidavimo metodikos. 

Masažas 

Namuose kasdien naudinga at-
likti tokį masažą: patrinkite nosį, po
to – kaktą, o veidą apsipilkite vėsiu
vandeniu. Jeigu turite galimybę,
pasinaudokite profesionalaus masa-
žisto paslaugomis. Bronchinę astmą
palengvina klasikinis krūtinės ląstos
masažas. Ypač tinkamas stuksenimo
metodas. Galima taikyti ir reflek-
sinių zonų masažą. 

Vaistažolės 

Kvėpavimą lengvina kai kurios
švelniai veikiančios vaistažolės –
pasidarykite namuose vonią su jo-
mis. Įpilkite į šiltą, 79–100 F tempe-
ratūros, vonią eukalipto, eglių spyg-
lių ar pušų ekstrakto ir ramiai pagu-
lėkite 15 min. Naudinga ryte ar va-
kare gerti anyžiaus, pankolio, pipir-
mėtės, čiobrelio, mėtų arbatos. Gali
padėti ir gudobelė, kuri ne tik pasižy-
mi bronchus praplečiančiu poveikiu,
bet naudinga ir širdies veiklai. 

Sergantiesiems astma naudinga
šalpusnių žiedų arbata. Patariama
kasdien išgerti ir po puodelį dilgėlių
arbatos. Vieną šaukštelį dilgėlių lapų
nuoviro užpilkite stikline verdančio
vandens, užvirkite, palikite 10–15
min. nusistovėti ir gerkite. Tačiau
žoles vartokite atsargiai, nes pa-
sitaiko alergijos atvejų. 

Maistas 

Sergant astma reikėtų vartoti
kuo mažiau druskos, aštrių pries-
konių, o daugiau vaisių, daržovių,
turinčių įvairių vitaminų. Venkite
maisto produktų, kurie galėtų su-
kelti alergiją, – sūrio, sviesto, kiau-

šinių, riešutų, medaus, šokolado ir
pan. Suvartojus daugiau pieno pro-
duktų, kiaušinių, braškių ar žuvies,
gali įvykti alerginė reakcija ir ast-
mos paūmėjimas. Labai naudingas
produktas sergantiesiems astma yra
rauginti kopūstai. Rytais ir vakarais
suvalgykite po kelis cukruotus ridi-
ko griežinėlius. 

Gyvenimo būdas 

Stenkitės gyventi ramiai, be stre-
so. Svarbi namų švara, kad nepa-
kenktų namų dulkių erkutės. Jei ser-
gate sunkesne astmos forma, pata-
lynę ir apklotus reikėtų skalbti karš-
tame vandenyje kartą per savaitę.
Patartina atsisakyti vilnonių antk-
lodžių, užtiesalų. Venkite baldų su
medžiaginiais apmušalais, kilimų,
storesnių užuolaidų, minkštų žaislų,
sausų gėlių, ypač miegamajame. Šva-
rai palaikyti siūloma naudoti vaku-
uminius siurblius su vandeniu ir fil-
trais. Nelaikykite namuose katės ar
šuns (jeigu negalite jo atsisakyti,
bent neleiskite jo į miegamąjį). Daž-
nai vėdinkite namus ir darbo patal-
pas. Venkite aplinkos, kurioje rūko-
ma, nes tabako dūmai gali suerzinti
kvėpavimo takus ir sukelti astmos
priepuolį. Taip pat svarbu rudenį
vengti tiršto rūko, peršalimų, viru-
sinių kvėpavimo takų infekcijų.
Labai sveika pailsėti prie jūros, nes
šiltas ir sausas pušyno oras sergan-
tiesiems astma yra puikus natūralus
vaistas. Naudinga sveikatai pailsėti
kalnuose ar Šiaurės jūros salose, kur
itin švarus oras. 

Fizinis aktyvumas 

Sergantiesiems astma patariami
amžių atitinkantys fiziniai pratimai
ir organizmo grūdinimas bei stiprin-
imas. Ypač naudingas plaukimas,
ramūs pasivaikščiojimai gryname
ore, bet jokiu būdu ne bėgiojimas!
Fizinis aktyvumas neribojamas, bet
svarbu, kad judėtumėte pagal savo
galimybes. 

Vaistai 

Nepamirškite vartoti gydytojo
paskirtų vaistų. Vaistai nuo uždegi-
mo mažina gleivinės pabrinkimą,
gleivių išsiskyrimą ir apsaugo nuo
bronchų spazmo. Bet jei įvyko prie-
puolis, atsisėskite, nusiraminkite.
Kelis kartus giliai įkvėpkite pro nosį
ir iškvėpkite pro burną. Paimkite
inhaliatorių ir supurkškite vaistus.
Labai svarbu yra teisingai naudotis
inhaliatoriais, kad vaistas patektų į
plaučius, neliktų burnoje ir nepatek-
tų į skrandį. Inhaliatoriaus paspau-
dimas ir įpūtimas turi būti pakanka-
mai stiprus. Po to būtinai išskalau-
kite burną. 

Bent kartą per dieną reikėtų ska-
lauti nosį: užspauskite vieną nosies
šnervę, pro kitą įtraukite truputį
vandens, kol jis pasieks ryklės ertmę.
Tada likusį vandenį išpūskite. Tą
patį pakartokite kita šnerve. Tačiau
to nedarykite, kai pasireiškia ūminis
ligos priepuolis.

,,Sveikas žmogus” 
2011 m. nr. 9

Sunkų kvėpavimą 
paverskime lengvu

NIKA VAGNERIENĖ

Perku žemės ūkio paskirties žemę
Lietuvoje,�tinkamą�ūkininkauti.�Pilnai
atsiskaitau�per�banką�prieš�sudarant
sandorį.�Tel.�+370 616 93194,�
el.�paštas:�kadugiai@gmail.com

SIūLO DARbą

South side intermodal trucking 
company�looking�for�experienced
CDL�drivers.�80%�drop�and�hook.�
Call�Mr.�White�at�815-834-9090.

„Gyventojų galia yra daug di-
desnė nei Žemės pajėgumas sukurti
prasimaitinimo šaltinį, tad pirma-
laikė mirtis neišvengiamai aplankys
žmonių rasę”. Taip esė rašė XVIII
amžiaus filosofas Thom Malthus,
numatęs žmonijai baisų likimą. Dėl
žmonių nenumaldomo poreikio dau-
gintis, tvirtino Th. Malthus, planeto-
je galiausiai susidarys gyventojų
perteklius, jie sunaudos visus ištek-
lius ir mirs dėl masinio bado. Tačiau
koks didžiausias Žemės pajėgumas
aprūpinti žmogų maistu ir kada mū-
sų skaičius nustums planetą prie tos
ribos? Ar Th. Malthus ateities vizija
buvo teisinga?

Dauguma mokslininkų mano,
kad Žemėje galėtų gyventi daugiau-
siai 9 ar 10 mlrd. žmonių. Vienas
tokių, Harvard University sociobiolo-
gas Edward O. Wilson savo vertini-
mus grindžia prieinamų Žemės ištek-
lių skaičiavimais. Kaip savo knygoje
„Gyvenimo ateitis” tvirtina moksli-
ninkas, „biosferos apribojimai yra
nekintami”.

Nekalbant apie gėlo vandens
prieinamumą, iš tiesų yra riba, kiek
maisto Žemė gali pasiūlyti. Net ir
esant didžiausiam produktyvumui,
kada visi užauginami grūdai skiria-
mi žmonėms pamaitinti, vis tiek yra
riba, kiek šis kiekis gali plėstis, rašo
Lifeslittlemysteries.com. 1,4 mlrd.
hektarų žemės per metus būtų gali-
ma užauginti maždaug 2 mlrd. tonų
grūdų, aiškino Wilson. To pakaktų 10
mlrd. vegetarų pamaitinti, tačiau tuo
pačiu kiekiu pasisotintų vos 2,5 mlrd.
visokį maistą valgančių žmonių, nes
daugybė augmenijos skiriama galvi-
jams ir paukščiams.

Tad kalbant apie maistą, 10 mlrd.
yra viršutinė gyventojų skaičiaus
riba. Kadangi labai mažai tikėtina,
kad visi sutiktų nebevalgyti mėsos,
anot Wilson, didžiausia Žemės talpa,
vertinant maisto išteklius, greičiau-
siai būtų mažesnė. Pasak populiaci-
jos biologo Joel Cohen iš Columbia
University, kiti aplinkosauginiai
veiksniai, ribojantys Žemės talpą,
yra azoto ciklas, prieinami fosforo
kiekiai ir anglies koncentracija at-
mosferos, tačiau kokia būtų jų įtaka,
dar nelabai aišku.

Laimei, mums gali pavykti iš-
vengti gyventojų pertekliaus ir bado
stadijos, kurią numatė Th. Malthus.
Pasak Jungtinių Tautų Gyventojų
skaičiaus skyriaus, gyventojų skai-
čius 7 mlrd. pasieks maždaug spalio
31 dieną. Jei prognozės teisingos,
2050 metais Žemėje mūsų gyvens jau
9 mlrd., o iki 2100-ųjų – 10 mlrd. Ta-
čiau kažkuriuo metu tarp šių etapų,
mano mokslininkai, pasuksime at-
gal.

Lrt.lt

Kiek žmonių gali sutalpinti Žemė?
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Lietuvoje yra daug gražių vietų, įspūdingų
kraštovaizdžių, bet turbūt vienu iš įdomiau-
sių galima laikyti Nemuno deltą Šilutės ra-

jone ir ten įkurtą regioninį parką. Nemuno del ta
yra salų grupė Šilutės rajone, iš vi so tų salų yra
aštuonios. Pati di džiausia – Rusnės sala, šešios sa-
los yra negyvenamos. Pagal RAMSAR konvenciją
Nemuno delta 1993 metais bu vo įtraukta į tarptau-
tinės svarbos pelkių sąrašą, įkurtas Nemuno del-
tos botaninis-zoologinis draustinis.

Pastaraisiais metais vis daugiau turistų atran-
da šią ypatingo pir mykš čio grožio vietą. Kasmet
čia dau gėja turistų iš Lietuvos, vis daugiau žmonių
pasigrožėti delta atvyksta iš įvairių Europos šalių,
daugėja ir amerikiečių, japonų. Praėjusią vasa rą
šias vietas filmavo ir dokumentinį filmą kūrė vie-
na Italijos televizija.  

Beveik visa Nemuno deltos regio ninio parko
teritorija yra paveikta įvairaus amžiaus pelkių su-
sidarymo procesų. Labai vertingos deltos pel kės
sukuria sąlygas augti unikalioms augalų bendri-
joms, nes tai yra vie nin telė tokio tipo deltinė aukš-
tapelkė Lietuvoje. Dabartinio regioninio par ko pa-
viršius – lėkšta, žema (vidutinis aukštis virš jūros
lygio 2–5 metrai) Nemuno deltos lyguma. Vietovė
nuolat grimzta apie 1–2 milimetrus per metus.

Nemuno deltos regioninis parkas – tai protakų
raizgalynė, unikalios sa los, užliejamosios pievos,
pamario pelkės ir miškai. Deltą kiekvieną pa va-

sarį, o ne retai ir viduržiemiu, už plūsta potvynio
vandenys. Tada de šimtys hektarų pievų ir laukų
atsi duria po vandeniu, o išsibarsčiusios sodybos
pasiekiamos tik valtimis. 

Ornitologiniu atžvilgiu šis par kas – labai svar-
bi tarptautinės ir na cionalinės reikšmės teritorija.
Parko pelkių ekosistema, Kuršių marios, Nemunas
su visomis jo šakomis, tven kiniai, Krokų Lankos
ežeras nu lėmė didelę perinčių bei migruojan čių
vandens, pelkių bei drėgnų vietų paukščių skaičių.

Per šį parką eina Arkti-
kos-Europos-Rytų Afri-
kos paukš čių migracijos
kelias, pro čia taip pat
migruoja įvairios šikš-
no sparnių bei drugių
rūšys.

Parko teritorijoje ap-
tikta 294 paukščių rūšių,
tai 90 proc. visų Lie tuvos
sparnuočių. Deltos mais-
to gau sa, migracijos ke-
lias nulėmė ir tai, kad iš
325 Lietuvoje aptiktų
paukščių rūšių 20 stebė-
tos tik Nemuno deltoje.
Šis sąrašas kiekvienais
metais pasipildo 1–2 nau-
jomis rūšimis. Migracijų
metu čia apsistoja apie
60 proc. – daugiau nei
50,000 baltakakčių žąsų,
daug kitų paukščių.

Delta pasižymi ne
tik kaip mig ruojančių
paukščių poilsio bei
maitinimosi, bet kartu
kaip svarbi dau gelio re-
tų paukščių perėjimo
vieta. Tarp jų yra rūšių,
kurios Lietuvoje peri tik
čia – smailiauodegė an-
tis, avo cetė. Čia yra di-
džiausios Lietuvoje juo-
dagalvių kirų, baltas-
parnių žuvėdrų, kitų
paukščių kolonijos, peri
169 baltųjų gandrų po-
ros.

Ventės ragas – poil-
sio vieta ke liaujantiems
sparnuočiams. Čia pas-
ta tyti didžiuliai tinklai,
ir į juos patekę paukščiai yra žieduojami bei palei-
džiami tolesnio skrydžio. Suskaičiuo ta, kad šiose
vietose peri net apie 170 paukščių rūšių, tarp jų jū-
riniai ere liai, didieji apuokai, juodieji gandrai ir
daugybė kitų. Čia yra ir nemažai paukš čių, kurie
yra nykstantys ir saugomi. 

Nemuno delta turi nemažai įdo mių architek-
tūros paminklų. Turis tai gali apžiūrėti dar 1907
metais pastatytą Uostadvario vandens kėlimo sto-
tį, kur įrengtos garo turbinos sukdavo veleną ir
pumpuodavo vandenį iš potvynio apsemtų pievų.
Šis stati nys yra paskelbtas technikos istorijos pa-
minklu. Visai šalia – dar 1873 me tais buvo sumū-
rytas švyturys su ša lia esančiu švyturio prižiūrė-
tojo na meliu. Švyturys jau seniai neatlieka savo

funkcijų, o tarnauja tik
kaip ap žvalgos bokštas,
nes per dešimtme čius
Kuršių marios nutolo
nuo jo apie du kilomet-
rus.

Įdomi yra ir Rusnės
gyvenvietė, kuri įkurta
dar XV amžiuje. Čia dar
iškilęs senojo pašto pas-

tatas, buvusio tilto liekanos, įdomios architektū-
ros mediniai namai. Salą nuo potvynių saugo pyli-
mai, čia įrengta nemažai vandens kėlimo stočių.
Vietos gyventojai verčiasi žvejyba ir turizmu.

Lankytojai gali apžiūrėti seną žvejo sodybą, iš
apžvalgos bokšto pa sidairyti į pelkes. Pavasarinių
potvy nių metu užliejami didžiuliai plotai – apie
40,000 hektarų. Visai čia pat – Rusijos Kaliningra-
do sritis, pasieniečių bokštelius galima matyti už
kelių šimtų metrų anapus Skirvytės upės. 

Bene įdomiausias ir labiausiai turistų lanko-
mas – Mingės kaimas. Jis vadinamas lietuviškąja
Venecija, nes pagrindinė Mingės gatvė – tai upė.
Kaimo namai išsidėstę abejose Minijos upės pusė-
se, išlikę ir XIX am žiaus pastatų. Čia yra jachtų ir
mo torlaivių prieplauka, o įplaukiant į kai mą pasi-
tinka ženklas, ribojantis greitį iki 5 kilometrų per
valandą. 

Pastaraisiais metais vietos gy ventojai užsiėmė
kaimo turizmu, tad beveik kiekvienoje sodyboje
gali ap sistoti nuo miesto triukšmo pailsėti norin-
tys svečiai, kurie gali pa plau kioti vietos upėmis,
išplaukti į Kur šių marias ir apžiūrėti Ventės ragą,
pasiekti ir visai netoliese esančią Nidą. 

Nemuno delta – ypatingo grožio Lietuvos kampelis
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sena žvejo sodyba.

Pagrindinė Mingės kaimo gatvė – upė. A. Vaškevičiaus nuotr.

Uostadvario švyturys.

Ventės rago tinklai.
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Vilioja laiptai vidun, į šilumą.                                                         Edmundo Petrausko nuotr.

Mokslininkai viename Britani-
jos paplūdimyje pradėjo skaičiuoti
smėlio kruopeles, taip tikėdamiesi
nustatyti pakrantės erozijos mastą.
Plymouth University tyrėjai teigia,
kad tyrimui atlikti prireiks mažiau-
siai 5 metų. Ši laikotarpį jie stebės
Perranporth paplūdimyje ant 40 met-
rų ilgio pastolių sumontuotų instru-
mentų surinktus duomenis, praneša
„Daily Mail”. Duomenys bus renka-
mi naudojant grupę nešiojamų kom-
piuterių, sustatytų mobilioje lauko
laboratorijoje.

Paplūdimyje pastatyti plieniniai
pastoliai padės tarptautinei moksli-

ninkų komandai geriau suprasti,
kaip lūžtančios bangos judina smėlio
kruopeles. Vykdant šį pakrantės ero-
zijos tyrimų eksperimentą, bendra-
darbiaus Didžiosios Britanijos, Ame-
rikos ir Australijos mokslininkai.
Komanda jau įrengė daugiau kaip 100
moderniausių prietaisų, kurie stebės
vandens lygį, tekėjimo greitį, smėlio
judėjimą ir paplūdimio pokyčius.

Smėlio kruopelių „skaičiavi-
mas” ir jų judėjimo stebėjimai leis
mokslininkams nustatyti, kaip se-
kundė po sekundės bangos ardo pa-
plūdimį. 

Lrt.lt

www.draugas.org

VYTAUTAS MATULIOnIS

Ruduo

Gruoblėtu�grindiniu�suvargę�slenka�lapai,
Gūdžiai�dejuodami�prikimusiais�balsais.
Juos�šnekina�žingeidūs�žiedlapių�verpetai
Ir�gundo�dar�pasiaust�tuštėjančiais�takais.

Skynime�aimanuoja�vasaros�svajonės,
Praradusios�medum�kvepėjusias�lankas.
Vilties�netekę,�kankinamos�dejonės,
Nerimastingai�grąžo�grumbančias�rankas.

Išblėso�rugiagėliškas�padangės�mėlis,
Pasruvo�ašaromis�pilkos�akys�darganų.
Neglosto�basų�kojų�švelnus,�šiltas�smėlis
Ant�bangų�nuskalautų�ežero�krantų.

Lengvi,�balti�voratinkliai�ore�plevena,
Lyg�nekaltos�jaunosios�šydo�apvaldai.
Džiugesyje�praleistas�valandas�jie�mena,
Jų�glėbyje�pražydo�meilės�pažadai.

Nusviro�parudavusios�lazdynų�kekės,
Neskrieja�saulėn�šnekūs�vieversiai.
Išskrido�į�dausas�žydrų�spalvų�plaštakės,
Žieduos�be�rūpesčių,�puotavę�neseniai.

Nuščiuvusiais�laukais�ruduo�ateina,
Pasiramsčiuodamas�kreiva�miglų�lazda.
Vijurkas�vėjas�verpia�gedulingą�dainą,
Užgeso�vasaros�akyse�žaidus�šypsena.

A † A
ELENA GALĖNIENĖ

JURŠĖNAITĖ
Gimė 1917 m. vasario 1 d., Ukrainoje.
Mirė 2011 m. spalio 14 d.
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: duktė Vida Galėnaitė; sūnus Rimas Galėnas;

anū kės Miriam ir Isabel; brolis Juozas Juršėnas su žmona Do-
reen ir šeima.

A a. Elena buvo žmona a. a. Pauliaus.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
Velionė pašarvota pirmadienį, spalio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki 8

val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. (87th
St. ir Richmond gatvė), Evergreen Park.

Laidotuvės antradienį, spalio 18 d. 9 val. ryto iš Brady Gill lai-
dojimo namų a. a. Elena palydėta į Švč. M. Marijos Gimimo baž-
nyčią, kurioje 9:30 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
JUOZAS BRIZGYS

Gimė 1916 m. birželio 29 d., Lietuvoje.
Mirė 2011 m. spalio 14 d.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park

apylinkėje.
Nuliūdę liko: žmona Aldona Pupiūtė Brizgienė; sūnus Rai -

mundas su žmona Audra, sūnus Marius su žmona Lucy;
anūkės Lauren, Allison ir Michele; brolis Petras su šeima.

A.  a. Juozas buvo švogeris a. a. Emilijos.
A. a. Juozas bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio 20 d. nuo 8

val. ryto iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Po to velionis
bus nulydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Įpusėjus rudeniui, geriausias
metas pradėti planuoti ateinančios
žiemos keliones. Suomijoje, Urho
Kekkonen nacionalinio parko pašo-
nėje įsikūręs viešbutis „Kakslautta-
nen” gali pasiūlyti ne tik įvairias
tradicines šiaurietiškas pramogas –
išvykas šunų kinkiniais, nakvynę
Lapių palapinėje, sauną ar vestuves
ledo koplyčioje, bet ir vieną geriau-
sių vietų gėrėtis Šiaurės pašvaiste.
Specialiai tam už poliarinio rato
įkurtame Iglu kaime įrengtas vieš-
butis iš 20 stiklinių „ledo trobelių”.

Nuo gruodžio ar sausio iki pat
balandžio pabaigos Laplandijoje Iglų
kaimelyje greta tradicinių Lapių
sniego trobelių bei 150 vietų sniego
restorano įrengta 20 dviviečių mo-

dernių stiklo kapsulių – „ledo trobe-
lių”. Šių viešbučio ,,Kakslauttanen”
statinukų kupoliškas stogas bei sie-
nos yra iš specialaus terminio stiklo,
todėl viduje temperatūra visada yra
normali. Šildymas taip pat užtikrina,
kad stiklas neapšaltų ir būtų skaid-
rus net kai temperatūra nukrenta iki
-30°C. Kiekviename tokiame stikli-
niame „Iglu” yra atskiras san. maz-
gas bei lovos. Tiesiai iš šiltų lovų pro
stiklinį statinio stogą atsiveria skaid-
rus dangus, nusėtas milijonais
žvaigždžių bei įspūdingi šiaurės paš-
vaistės vaizdai. Beje, pastaruoju
gamtos reiškiniu galima grožėtis nuo
rugpjūčio iki balandžio pabaigos.

Bernardinai.lt

Šiaurės pašvaistei – modernios Laplandijos
„Ledo trobelės“

Mokslininkai paplūdimyje skaičiuos 
smėlio kruopeles



LR Generalinio konsulato kvie ti -
mu iki spalio 24 dienos JAV lan kysis
bei savo kūrybą pristatys žinomas
Lietuvos rašytojas, Švietimo ir mok-
slo ministerijos įsteigtos Vaikų liter-
atūros premijos laureatas Vytau tas
Račickas. Bene garsiausi jo kūriniai
– „Zuika padūkėlis”, „Zuika  dar
gyvas”, „Nauji Zuikos nuoty kiai”,
„Šlepetė” – įvertinti įvairiomis liter-
atūrinėmis premijomis. 

Apsilankymą JAV rašytojas pra -
dėjo Detroit mieste, kur savo kūrybą
pristatė ,,Žiburio” lituanistinės mo -
kyklos mokiniams, dalyvaus radijo
laidose ir bendruomenės organizuo-
jamuose renginiuose. 

Čikagoje V. Račickas lankysis
didžiausiose miesto (Čikagos ir Mai -
ronio, Lemont) lituanistinėse mo -
kyk lose bei susitiks su jų mokiniais
ir mokytojais. 

Spalio 21 d., penktadienį, 7 val. v.
Balze ko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) ren-
giamas literatūrinis vakaras su Vy-
tautu Račicku. Maloniai kviečiame
atvykti pasiklausyti rašytojo kūry-
bos pristatymo, jo pasisakymo aktu-
aliomis kultūrinėmis temomis, pa-
bendrauti. Įėjimas į renginį ne mo ka-
mas.

Viešnagės Čikagoje metu V. Ra -
čickas taip pat lankysis laikraščio

„Draugas” redakcijoje, Jaunimo bei
Pasaulio lietuvių centruose ir kitose
Amerikos lietuviams reikšmingose
vietose, susitiks su Čikagos ir apy-
linkių lietuvių „Rotary” klubo na-
riais.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija
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ČiKaGoje 
IR

aPyLiNKĖse

Šventiniai pietūs 
,,Drau go”  veiklai paremti vyks spalio 30 d.

,,Royalty West Banquet” 
(8675 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 

Pradžia 1 val. p. p. 
Meninę�programą�atliks�

Kauno�valstybinio�dramos�teatro�vadovas,
aktorius�Egidijus Stancikas

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” administracija tel. 773-585-9500. 

Primename skaitytojams, kad grąžintų loterijos bilietų šakneles.

� Socialinių reikalų skyrius Le monte
maloniai kviečia spalio 19 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į Pasaulio lietu-
vių centro skaityklą (14911 127 th St.,
Lemont), kur bus ro  domas doku men -
tinis fil mas ,,Seirijai” iš ciklo ,,Mūsų
mies teliai”. Skyriaus raštinė atidaryta
trečiadieniais nuo 10 val. r. iki 4 val. p.
p. (PLC rūsyje, greta lifto). Tel. 630-
243-8611.

� Moterų klubas ,,Alatėja”, Čiurlionio
ga lerija ir menininkė Karolina Kunčinai -
t ė spalio 21 d. 6:30 val. v. dar kartą
kvie čia į šiltą ir jaukų vakarą – teorinį-
prak tinį veltinio vėlimo seminarą Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre.  Norin -
čias dalyvauti seminare prašoma užsire -
gistruoti tel. 708-293-3192 (Lai ma) ar -
ba el. paštu sidauga@sbcglobal.net

� Lapkričio 5 d., šeštadienį, po šv. Mi -
šių Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa ra -
pijos bažnyčioje (6812 South Washte -
naw Ave., Chicago, IL 60629) 5 val. p.
p.  rengiamas Vėlinių koncertas. Uždegę
žvakeles, prisiminsime savo artimuo-
sius, besiilsinčius Amžinybėje, mintimis
ir širdimi pabūsime Lietuvoje, kur prie
mažyčio žemės kauburėlio susirinkdavo
visa šeima. Programą atliks solistai Ge -
novaitė Bigenytė, Vilma Skučienė, Linas
Sprindys, skaitovai ir kamerinis choras.

� Buvę Maria High School ir St. Casi -
mir Academy abiturientai, mokytojai,
šei mų nariai ir draugai kviečiami į meti -
nes šv. Mišias pasimelsti už visus mi ru -
siuo sius ir už tai, kad kongregacijos stei -
gėja Motina Marija Kaupaitė būtų pas -
kelbta Palaimintąja. Šv. Mišios, kurias
atnašaus kun.  Msgr. Dennis Lyle, St.
Mary of the Lake Seminary, Mundelein,
rektorius, vyks lapkričio 5 d., šeštadienį,
9:30 val. r. seselių Motiniškajame na -

me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Prieš Mišias – 9 val. r. – bus skaitomi
mi  ru siųjų vardai. Mi rusiųjų vardus pra -
šoma pranešti iki spalio 29 d. adresu
mbrown@maria high school.org. 

� Metinis Draugo fondo narių suvažia -
vimas vyks lapkričio 12 d. 10 val. r.
Čiur  lionio galerijoje, Jaunimo centre. DF
taryba ma loniai kviečia visus Draugo
fondo narius dalyvauti suvažiavime.

� Marijos Remienės antrosios knygos
,,JAV lietuvių kultūros keliuose” sutiktu-
vės įvyks lapkričio 13 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
Le mont. Programoje dalyvaus rašytoja,
buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė Danutė
Bindo kienė ir ,,Draugo” bendradarbis dr.
Ro mualdas Kriaučiūnas. Popietę globoja
skautininkių ir vyr. skaučių draugovė
,,Sie tuva”. Draugovės draugininkė dr. Vi -
li ja Kerelytė.

� Eglės Juodvalkės knygos apie Lie -
tuvos partizanus „Sakalai nak tį nemie -
ga” sutiktuvės vyks Čiurlionio galerijoje,
Jau nimo centre lapkričio 20 d., sek ma -
die nį, 1 val. p. p. Paskaitininkė – ,,Drau  go”
vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzi kaitė, prog -
ramos vedėjas Linas Umbra sas. Rengia
Lietuvos rašytojų draugija.

� Vydūno fondas kviečiame lietuvių vi -
suomenę ir skautiškosios šeimos narius
lapkričio 20 d. 12:30 val. p. p. dalyvauti
pa saulinio lygio mokslininko, Purdue
Uni versity profesoriaus emerito Romual -
do Viskantos pagerbime, kuris vyks Pa -
saulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439). Progra moje: trum  pa
akademinė dalis ir pietūs. Apie dalyvavi -
mą prašoma pranešti iki lapkri čio 6 d.
Militai Lauraitienei tel. 708-489-2941.

� Šiaulių miesto berniukų choras ,,Da -
gilėlis” spalio 29 d. 7:30 val. v. giedos
Šv. Andriejaus bažnyčioje (19-ta ir
Wallace St. sankryža, Philadelphia, PA).

IŠ ARTI IR TOLI...
Pirksiu�Žmuidzinavičiaus,

Rimšos,�Vizgirdos�ir�Kasiulio
tapybos�darbus.�

Tel.�708-349-0348.

M. K.  Čiurlio nio gyvenimą apžvelgs Čiurlio nio galerijos Jauni mo centre direktorė 
ir „Draugo” re daktorė Laima Apanavičienė.

M. K. Čiurlionio laiškus žmo nai skaitys aktorė Audrė Budrytė.

Kompozitoriaus kūrinius atliks Juilliard muzikos mokykloje neseniai 
apgynęs daktaro laipsnį pianistas Edvinas Minkšti mas. 

Visus kviečia „Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis.

Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” pirmininkė
Indrė Tijūnėlienė ir pianistas Edvinas Minkštimas po
2008 m. būrelio suruošto labdaros koncerto Lietuvių
dailės muziejuje, Lemont.     L. Apanavičienės nuotr.

Organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” Pasaulio lietuvių centre, Lemont, rengia su -
sitikimą su Žemaičių Kalvarijos vaikų ir jaunimo centro „Vilties vėrinėliai” pro g -
ramų vadove psichologe Jolanta Vir bickiene (nuotraukoje 2 eilėje 2-a iš kairės).
Spalio 23 d. 12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje viešnia iš Lietuvos skaitys prane-
šimą tema ,,Lietuvos kai mo socialinės rizikos šeimų  vaikų problemos ir jų įveika”.

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Rašytojas Vytautas Račickas.
Asmeninio archyvo nuotr. 

JAV lankosi rašytojas Vytautas Račickas

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys ir rėmėjų valdyba
kviečia tautiečius į kasmetinį Vėlinių dienos paminėjimą seserų sodyboje
(600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260). Metinis mirusiųjų paminėjimas ir
rėmėjų sąskrydis vyks spalio 30 d. Pradžia 10:30 val. r.

Apie savo dalyvavimą prašoma pranešti iki spalio 27 d. tel. 860-928-7955
arba el. paštu sesigne@gmail.com

Spalio 23 d. 

Lietuvių dailės 

mu zie ju je, 

PLC, 

12:30 val. p. p. 

vyks 

M. K. Čiurlionio 

100-ųjų mirties 

metinių 

paminėjimas


