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Washington, DC (BNS) – San-
tykių ,,perkrovimo” politika, kurią
vykdo JAV prezidentas Barack Oba-
ma, prieštarauja Amerikos siekiams
ir vertybėms, mano JAV Kongreso
Atstovų rūmų pirmininkas, respub-
likonas John Boehner. Pateikdamas
JAV tarptautinės politikos įvertini-
mą, J. Boehner paragino B. Obama
peržiūrėti požiūrį į santykius su
Rusija, visų pirma atsižvelgiant į
artėjantį premjero Vladimir Putin
sugrįžimą į valdžią. J. Boehner nuo-
mone, būtina atidėti seniai laukiamą
Rusijos įstojimą į Pasaulinę preky-
bos organizaciją tol, kol Rusijos val-
džia su Gruzija – JAV šalininke – ne-
sureguliuos konflikto, kuris privedė
prie Rusijos ir Gruzijos karo 2008 m.
J. Boehner taip pat mano, jog JAV
administracija turi priversti Rusiją
apriboti bendradarbiavimą su Iranu,

visų pirma branduolinių ir raketinių
technologijų klausimais, ir sustiprin-
ti spaudimą Maskvai, kad būtų grei-

čiau išspręstos žmogaus teisių prob-
lemos.

J. Boehner pareiškė susirūpini-
mą dėl V. Putin, buvusio KGB kari-
ninko, sprendimo vėl kandidatuoti į
prezidentus kitais metais. J. Boehner
mano, kad nuo to laiko, kai B. Obama
tapo JAV prezidentu, Rusija ,,gauna
naudos iš glaudesnių tarpusavio san-
tykių su JAV”. Rusija, sakė jis, ,,to-
liau stiprino fizinį, politinį ir ekono-
minį buvimą pasaulyje, naudodama
didelius energetikos išteklius kaip
politinį ginklą ir grįždama prie ne-
stabilaus ir pavojingo režimo”.  Ta-
čiau J. Boehner neragina pradėti
,,atvirą konfliktą” ir mato galimybę
bendradarbiauti ginkluotės kontro-
lės, kovos su terorizmu ir prekybos
srityje. Prezidentas žadėjo tęsti san-
tykių su Rusija ,,perkrovimą”, nepai-
sydamas permainų Rusijos valdžioje. 

Lietuviška data siūloma į UNESCO minimų sukakčių sąrašą

Respublikonai ragina B. Obama būti griežtesniu su Rusija

Žmogus pagal Dievo širdį – 14 psl.

Prezidentas žadėjo tęsti santykių su Ru-
sija ,,perkrovimą”, nepaisydamas permai-
nų Rusijos valdžioje.          Reuters nuotr.

Vilnius (BNS) – Literatūrologės,
kultūros istorikės, edukologės Mei-
lutės Julijos Lukšienės 100-ąsias gi-
mimo metines, kurios bus minimos
2013-aisiais, Lietuva siūlo įtraukti į
UNESCO minimų sukakčių sąrašą.
Šis klausimas bus svarstomas Pary-
žiuje vykstančioje UNESCO Genera-
linės konferencijos sesijoje.

Sesijoje taip pat vyks rinkimai į
UNESCO Vykdomąją tarybą bei įvai-
rius tarpvyriausybinius organus.
Lietuva kandidatuoja į Tarpvyriau-

sybinį kultūros vertybių grąžinimo į
kilmės šalis arba jų restitucijos ne-
teisėto pasisavinimo atveju komitetą
(ICPRCP) ir Tarpvyriausybinę Socia-
linių transformacijų valdymo pro-
gramos (MOST) tarybą.

Lietuvos delegacijai Generalinė-
je konferencijoje vadovauja kultūros
ministras Arūnas Gelūnas. Jis daly-
vaus UNESCO Generalinės konferen-
cijos Vadovų forume, o konferencijos
Bendruosiuose debatuose skaitys Na-
cionalinį pranešimą. Viešnagės metu

A. Gelūnas susitiks su Prancūzijos
kultūros ministru F. Mitterrand, taip
pat numatytas susitikimas su Luvro
muziejaus direktoriumi H. Loyrette.

UNESCO Generalinė konferenci-
ja yra aukščiausias UNESCO valdy-
mo organas, kurį sudaro UNESCO ša-
lių narių atstovai. Konferencija įpras-
tai renkasi kas dvejus metus, joje ste-
bėtojais gali dalyvauti asocijuotų
narių bei šalių, nesančių UNESCO
narėmis, tarpvyriausybinių ir nevy-
riausybinių organizacijų atstovai.
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Užverstas dar vienas Šaltojo karo laikų 
istorijos puslapis

Washington, DC (Delfi.lt) – Se-
niausia, didžiausia ir galingiausia
JAV atsargose turėta branduolinė
bomba sėkmingai išardyta – taip už-
verstas dar vienas Šaltojo karo laikų
istorijos puslapis. Paskutinė B-35 kla-
sės branduolinė bomba, pagaminta
1962 m., Kubos raketų krizės metu,
buvo išardyta „Pantex” bendrovėje
JAV Texas valstijoje. Tai vienintelė
vieta visose JAV, kur vis dar kuriami,
laikomi ir ardomi branduoliniai gin-
klai.

Norint išardyti šią B-53 klasės
branduolinę bombą, nenaudotą jau
nuo 1997 m., reikėjo atskirti apie 136
kg sprogstamosios medžiagos nuo
urano, esančio pačioje bombos širdy-
je. B-53 klasės branduolinė bomba
buvo tokia didelė, jog B-52 klasės
bombonešis vienu metu galėjo gaben-
ti tik dvi tokias milžines. Prie kiek-
vienos jų buvo pridėtas parašiutas,
palengvinantys jų nusileidimo val-
dymą. Pačių galingiausių JAV turi-
mų kovinių galvučių galia siekia 1,2
megatonos. Tokios galvutės įsodi-
namos į valdomas raketas.

„Dabar pasaulis tapo saugesnis”,
– teigia JAV Nacionalinės branduo-

linio saugumo administracijos vado-
vas Thom D’Agostino.

Praeitą gegužę JAV pirmą kartą
viešai prakalbo apie šalies turimas
branduolinio ginklo atsargas – 2009
m. rugsėjo 30 d. šalis iš viso turėjo
5,113 kovinių branduolinių galvučių.
Šis skaičius, kuris po Berlyno sienos
griūties sumažėjo net 75 proc., apėmė

aktyvias kovines galvutes, pritaiko-
mos praktikoje, bei tas, kurios nebe-
tinkamos naudoti.

Remiantis naująja Strateginės
ginkluotės mažinimo sutartimi, pasi-
rašyta 2010 m., JAV ir Rusija – šalys,
turinčios branduolinį ginklą – pasi-
žadėjo sumažinti savo branduolines
atsargas iki 1,550 kovinių galvučių.

Branduolinė bomba, sverianti per 4,500 kilogramų ir dydžiu prilygstanti nedideliam
automobiliui, buvo pajėgi nuo žemės paviršiaus nušluoti visą miestą.        Delfi.lt nuotr.



Nesibaigiant�sunkmečiui�ir�valsty-
bei�veržiantis�diržus,�Lietuvoje��netrūk-
sta� politikų,� sugebančių� išpešti� sau
naudos� ir� iš� tokio,� rodos,� nepelningo
užsiėmimo�kaip�lankymasis�bažnyčio-
je.� 21� savivaldybėje� merams� ir� vice-
merams�buvo�mokamos�priemokos�už
dalyvavimą�renginiuose�ir�panašų�dar-
bą� švenčių� dienomis.� Seimo� Audito
komitetas� miestų� galvų� gautomis
priemokomis� susidomėjo� po� Kauno
atvejo,� kai� paaiškėjo,� jog� tuometinis
miesto� vadovas� Andrius� Kupčinskas
gavo�išmokas�už�dalyvavimą�valstybės
švenčių,� labdaros,� kituose� renginiuo-
se,�net�šv.�Mišiose.�Savivaldybių�vado-
vai� dažnai� už� renginius� savaitgaliais
gauna� užmokestį,� beje,� dvigubą,� tad
suprantamas�jų�noras�važiuoti�į�rengi-
nius.�Ir�nejučia�suima�pavydas,�palygi-
nus� šiandieninę� išeivijoje� dirbančių
žurnalistų�padėtį�–�mes�ne�tik�negau-
name�atlygio�už�darbą�savaitgaliais�ar
po�darbo�valandų,�tačiau�neretai�patys
apsirūpiname� ir� reikalingomis� darbo
priemonėmis� –� fotoaparatais,� dikto-
fonais.�Ką�darysi,�žurnalistas�–�ne�Sei-
mo�narys.

Redaktorė�Loreta Timukienė

Prezidentė Da-
lia Grybaus-
kaitė tęsia sa-

vo sunkiai suvokia-
mą kampa niją prieš
gynybos išlaidas.
Anksčiau ji teigė,
kad esą nėra jokių
įsipareigojimų gy-
nybai skirti bent 2
proc. nuo bendrojo vidaus produkto
(BVP). NATO šalių sutarimas esąs
neformalus, o „kai taisyklės nerašy-
tos, reiš kia jų nėra’’. Dabar ji aiškina,
kad šalies išlaidos gynybai visuomet
buvo ir yra gerokai didesnės nei 1
proc. nuo BVP, tuo lyg duodama su -
prasti, kad gynybai skiriama pakan -
kamai.

Prezidentės teiginiai yra netei -
sin gi, klaidinantys, atskleidžiantys
jos priešiškumą NATO ir Amerikai.
Arba bent taip užsienyje interpretuo-
jami jos vis dažnėjantys išpuoliai.
Lie tuvai jie nenaudingi, nes vėl ku -
riamas įspūdis, jog Lietuva yra kap -
rizinga ir nepatikima partnerė. 

Grybauskaitės pastabos apie ne -
samus ar neaiškius įsipareigojimus
NATO yra vaikiškos. Daugelis svar-
biausių NATO dokumentų mini na -
rių įsipareigojimus tinkamai finan-
suoti gynybą ir nurodo konkretų pro-
centą. Pavyzdžiui, šįmet kovo mėnesį
NATO gynybos ministrų patvirtintos
Politinės gairės, kuriose, be kita ko, 2
proc. neskiriančios valstybės ragina -
mos didinti gynybos išlaidas.

Stodama į NATO, Lietuva prisi -
ėmė įsipareigojimą skirti tinkamą
procentą lėšų krašto apsaugai ir jį
patvirtino ne vieną kartą, pvz., 2004
m. kovo 17 d. vienuolikos Lietuvos
parlamentinių partijų susitarime dėl
2005–2008 m. gynybos politikos ir 2006
m. vasario 15 d. Valstybės gynimo ta -
rybos nutarime. Gal prezidentė nėra
skaičiusi Valstybės gynimo tarybos
protokolų, bet 2004 m. ji dar buvo fi -
nansų ministrė, tad turėjo pritarti
įsipareigojimui ir finansavimui.

Konkretus finansinis įsipareigo-
jimas gal nėra įrašytas į sutartį, bet
pagrįstai. Gynybos išlaidos priklau-
so nuo gynybos poreikių. Per Šaltojo
ka ro laikotarpį NATO nariai turėjo
skirti 3,0 proc. gynybai. Iširus sovie -
tinei imperijai, privalomasis procen-
tas sumažėjo iki 2 nuošimčių. Jei pa -
saulis pasidarytų taikesnis, gynybai
būtų galima skirti dar mažiau, o pa -
didėjus grėsmėms, gal būtų prašoma
išlaidas didinti. Įrašius konkretų
procentą į sutartį, reikėtų keisti su-
tartį ar kas kartą parengti naują, kai
didinamos ar mažinamos gynybos
išlaidos. 

Pasirašant sutartį su priešu ar
oponentu, svarbu viską kuo tiksliau
numatyti ir apibrėžti, kad neliktų ne -
aiškių vietų, kurias oponentas galėtų
savanaudiškai interpretuoti. Bet
NATO nariai yra sąjungininkai ir
draugai. Jiems nereikia iki smulk-
menų reguliuoti savo santykių ir for-
maliomis sutartimis apsisaugoti nuo
kitų narių piktos valios. Prezidentė
turėtų tai suprasti.

Atrodo, kad prezidentė nujautė,
kad ji pastatė save į kvailio vietą savo
pastabomis apie „nerašytas taisyk-
les’’. Apie jas nebešneka. Dabar ji tei -
gia, kad realios gynybos išlaidos yra
didesnės negu jas apskaičiuoja Kraš -
to apsaugos ministerija (KAM) ir
viršija 1 proc. BVP. Prezidentė neįti-
kina, juolab kad ji tenkinosi aptakio -
mis užuominomis. 

Krašto gynybą galima suprasti
labai plačiai, prie jos priskiriant įvai -
riausių žinybų tokių kaip Valstybės
saugumo departamento ar Vidaus
reikalų ministerijos programas. Jei

vaizduotė yra pakankamai laki, gali-
ma dalį prezidentės atlyginimo pri -
skirti prie gynybos išlaidų, kaip ir ki -
tų Valstybės gynimo tarybos narių,
kai jie užsiima krašto gynybos rei -
kalais. Būtų galima į gynybos biudže -
tą dar įtraukti kainą kavos bei van-
dens, kuriais jie vaišinami per tary-
bos posėdžius, kaip ir atitinkamą
juos į posėdį palydėjusių apsaugos
vyrų atlyginimų nuošimtį.

Nėra ribų išradingai buhalteri-
jai. Bet NATO turi vieningą išlaidų
apskaičiavimo metodiką, ir pagal ją
nustatoma, ar Lietuva vykdo savo įsi-
pareigojimus. Mėginimai dirbtinai
išpūsti išlaidas netenkins NATO, tad
ką bandome apgauti?

Užmiršdama, kad ji yra Vyriau -
sio ji ginkluotųjų pajėgų vadė, Gry -
bauskaitė pasidavė pigiam populiz-
mui saugumo srityje. Lengva laimėti
balų, aiškinant, kad reikia remti pen -
sininkus, o ne kokį nors neaiškų
KAM’ą. Bandoma įteigti, kad, padidi-
nus gynybos išlaidas, neva automa -
tiškai mažėtų pensijos, lyg tai būtų
vienintelės dvi valstybės finansuoja-
mos sritys. Neapsieita be demagogi-
jos priemaišos, pvz., kai prezidentė
pažymėjo, kad kainuotų milijardą
litų padidinti gynybos išlaidas iki 2
proc. BVP. Niekas, juolab NATO, to
neprašo, nes supranta, kad tinkamas
krašto apsaugos finansavimas yra
ilgalaikis projektas. Bet reikia žengti
pirmuosius žingsnius šia linkme ir
prie-šintis naujiems karpymams ar
nepriimtino status quo įteisinimui. 

Prezidentės iššūkis NATO ir
Ame rikai būtų pateisinamas, jei bū-
tų kovojama už tiesą ar Lietuvos gy-
vybinius interesus. Bet šiuo atveju
tiesa NATO pusėje. Lietuva savo va-
lia pri siėmė įsipareigojimus, jų ne-
vykdo, o akiplėšiškai teigia, jog tie

įsipareigojimai tik
NATO išsigalvojimas.
NATO ne reikalauja,
kad Lietuva išduotų
savo interesus nusi-
ginkluodama, nusi-
leisdama Rusijai, pri-
tardama planui, kuris
ribotų teisę gintis ar
perleistų oro erdvės

gynybą Maskvai, leisdama CŽV įkur-
ti slaptą kalėjimą. Laukia ma, kad
Lietuva prisidėtų prie bend rų NATO
išlaidų. Neatsakinga ir ne garbinga
leisti kitiems mokėti už Lie tuvos
saugumą. Nesame turtingi, bet ne-
same elgetos. 

Prezidentei prabilus apie „nera -
šy tą taisyklę’’, premjeras Andrius
Kubilius pasakė, kad ir tokia taisyklė
įpareigoja, o Lietuva siekia ir sieks,
kad gynybos finansavimas artėtų
prie 2 proc. Gražiai pakalbėjęs prem-
jeras užmiršo savo žodžius. Kitais
metais KAM’o išlaidos nebus didina -
mos. Tyli ir Seimo pirmininkė Irena
Degutienė, nors ji ir premjeras turi
svaresnį vaidmenį negu prezidentė,
nustatant biudžetą. Įsipareigojimų
NATO neįgyvendinimui nepriešta-
rauja ir Tėvynės sąjunga, nors ji nuo-
lat vaizduojasi uoliausia Lietuvos
saugumo gynėja.

Ūkio sąlygos yra sudėtingos. Jos
ne mažiau sudėtingos Estijoje ir Lat -
vijoje. Bet abi kaimynės skiria pro-
porcingai gerokai daugiau lėšų kraš-
to apsaugai negu Lietuva, nes su -
pran ta, jog narystė NATO ir įsipa rei-
gojimų vykdymas yra mūsų pačių, o
ne iš svetur primestas interesas. Gry-
bauskaitės priešiškumas NATO ir
JAV turbūt nepagydomas. Bet kiti at-
sakingiausi Lietuvos politikai turi
darbais patvirtinti savo žodžius ir ne-
leisti Lietuvos užsienio ir saugumo
politikai tapti prezidentės išanksti-
nių nuostatų ir asmeniškumų įkaitu.

Delfi.lt

Kęstutis Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Nuo 2007 m.
dėsto Vilniaus universitete. Lietuvos
katalikų mokslų akademijos narys.
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LAIŠKAI 

Prezidentės populizmas – 
nei tiesa, nei gynybiniai 
interesai
KĘSTUTIS GIRNIUS

KANADOS LB METINIS 
SUSIRINKIMAS

Kanados LB apylinkių atstovų
suvažiavimas yra skirtas rei kalams
apžvelgti, nutarimams priimti. Per
nepilną dieną tiek daug rei kia atlikti.
O laiko tiek mažai lieka svarbiems
pokalbiams. Todėl tikras laiko gaiši-
mas yra įvadiniai ,,pagražinimai’’,
nereikšmingi savęs garbinimai ir
sveikinimai, kurie nuvertina visą
organizacijos veiksmingumą. Todėl
suvažiavimui pasibaigus skirstomasi
su jausmu, lyg ne užtektinai buvo
atlikta.

Tikrai ne mažmožis yra Kanados
lietuvių (KLB) Lietuvai padovanotas
pastatas Briuselyje, kuriame įsikūrė
Lietuvos Respublikos ambasada, o
dabar LR Užsienio reikalų ministeri-
jos yra parduodamas (Mindaugas
Skaraitis ,,Pagalbos šauksmas”, ,,Tė-
viškės žibu riai”, 2011 m. rugsėjo 13
d., nr. 37). Ar dar planuoja mos kokios
nors dovanos Lietuvai, kai ji turi tiek
daug milijonierių!

Vilniuje planuojamos atnaujinti
komunistų paliktos Žaliojo tilto sta -
tulos! Kiti siūlo jas nuversti į upę ar-
ba atiduoti/parduoti Grūto parkui.
Ką už mus visus sako KLB?

Kaip buvę ilgamečiai KLB Ta ry-
bos Londono atstovai prašo me da -
bartinių atstovų ir Tarybos į tai at-
kreipti dėmesį.

Edmundas ir Gražina Petrauskai 
London, Canada

PAGARBA DRĄSUOLIUI

Jau seniai seku Leonardo Goge -
lio lenkišką veiklą. Iš jo „Lenkomano
išpažinties” (,,Draugas”, 2011 m. spa-
lio 18 d.) matyti, kad jis neturi tvirto
lietuviško galvojimo, lin guoja lyg vė-
jo pučiama nendrė. Gogeliui reikėtų
pasekti dr. Vinco Ku dir kos, dr. Jono
Basanavičiaus ir kitų lie tuvių patri-
otų gyvenimu ir jų paro dyta meile
Lietuvai.

Pagarba jam, išdrįsusiam para -
šy   ti „išpažintį”, kurioje nesimato
len kiškumo paneigimo ir pareiškimo
tap  ti „amžinu” lietuviu. Gogelis, ge-
rai mo kėdamas lenkų ir lietuvių kal-
bas, ga lėtų pasitarnauti Lietuvai,
aiškinda mas lenkų šovinistams apie
jų netei singus išpuolius prieš Lietu-
vą ir len kų daromas skriaudas Vil-
nijos ir Puns ko lietuviams.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Redakcijos žodis



Spalio 17 d. Rusijos televizija
NTV parodė išsamų pokalbį su
dabarti niu Rusijos premjeru,

būsimuoju pre zidentu Vladimir Pu-
tin. Rusijos valdovą kalbino net trys
Maskvoje ak redituoti, rusiškai be-
veik be ak cento kalbantys solidaus
amžiaus užsienio žurnalistai. Apart
malonių klausimų Putin jie pateikė
ir keletą neva nepatogių klausimų.
Pavyz džiui, kodėl Maskvai staiga pri-
reikė Eu razijos projekto, kodėl nus-
pręsta, jog Putin, o ne Dmitrij Med-
vedev, sieks prezidento posto. Taip
pat tei rautasi, ar dabartinis šalies
ministrų kabineto vadovas tiki per-
gale būsi muo siuose rinkimuose. Į
vadinamuosius nepatogius klausi-
mus, kurie, be abejo, buvo iš anksto
suderinti, Putin atsakė taip, tarsi
būtų demokratas ,,iki kaulų smege-
nų”, nuoširdžiai su sirūpinęs rusų
tautos ateitimi. 

Tikrąją Putin esmę buvo galima
pa justi tuomet, kai jis tvirtino tiems
trims solidžiai atrodantiems žurna-
lis tams, jog ,,SSRS žlugimas buvo di -
džiausia praėjusio šimtmečio klai-
da”, o ,,Sovietų Sąjunga buvo ne kas
kitas, kaip Rusija”. Taigi naujasis Eu-
razijos projektas – tai bandymas iš -
taisyti ,,didžiąją XX amžiaus klai dą”.

Baisiausia, kad Putin nuošir-
džiai tiki tuo, ką daro. Žymus Rusijos
pub licistas Leonid Radzichovski
kartą radijo ,,Echo Moskvy” laidoje
pra sitarė, jog jam nūnai atrodo, esą
Putin galbūt širdies gilumoje net ne -
abejoja savo ,,nepaprastąja misija”.
Su prask, ,,jį globoja kažkas ten labai
labai aukštai”. Priešingu atveju eili-
nis KGB majoras juk nebūtų pajėgęs
tapti Rusijos premjeru, paskui – pre -
zidentu, dar vėliau – vėl prezidentu.
Pu tin valdo ir greičiausiai valdys Ru-
siją kur kas ilgiau nei liūdnai pa-

garsėjęs Leonid Brežnev.  Tokių vizi-
jų apimti vadovai, anot Radzichovs-
ki, labai pavojingi. Ypač tie, kurie sa-
vo veiklai turi užtektinai jė gų. Putin
rankose sutelkta milžiniška valdžia
ir turtai. 

Laisvai, be susikaustymo atsaki -
nėdamas į savų ir užsienio žurnalistų
klausimus Rusijos premjeras net nes-
lėpė, jog nuoširdžiai tikįs sava perga -
le rinkimuose. Jis ne tik taps prezi-
den tu dar mažiausiai vienai kadenci-
jai, bet ir turės sau pavaldų ministrų
kabinetą bei parlamentą. Žodžiu, į
vie ną kumštį jis artimiausiu metu
sutelks visas valstybės jėgas – prezi-
dentūrą, įstatymus leidžiančią bei
įstatymus įgyvendinančią valdžias.
Kaip tik tada Eurazijos projektas, ku -
riame, be abejo, slapta numatyta vie -
ta ir mums, lietuviams, taps ,,apčiuo -
piamu danties skausmu visiems Ru -
sijos kaimynams”.

Tą pačią dieną, kai Putin dalino
savo ,,pažangias” mintis pagrindi -
nėms Rusijos televizijoms bei už sie -
nio žurnalistams, per RTVi kanalą
lai doje ,,Osoboje mnenije” klausiausi
rašytojo, publicisto, ne vieną įsimin -
tiną knygą apie Rusijos ir SSRS slap-
tąsias tarnybas parašiusio Leonid
Mle čin komentaro. Rašytojas Mlečin
prisipažino tikįs, jog dauguma rusų
balsuos už dabartinę valdžią, nors
yra baisiausiai nepatenkinti savo ge -
ro ve. Rusijoje, išskyrus Maskvą ir

dar keletą stambesnių miestų,   di-
džiau  sias skurdas ir neviltis. Šian -
die ninė Rusija, rašytojo įsitikinimu,
be viltiškai atsilikusi nuo civilizuoto
pa saulio. ,,Jei Rusiją lyginsime su Af -
ri kos šalimis, sakykime, Nigerija, tai
mes pirmaujame, bet jei save lyginsi -
me su šalimis, į kurias norėtume ly -
giuo tis, pavyzdžiui, į Europą, tai mes
patys didžiausi autsaideriai”, – maž-
daug taip kalbėjo laidos pašnekovas.

Nepaisant aplinkybės, jog didžio-
joje Rusijos dalyje – absoliutus skur-
das ir neįsivaizduojama neviltis, rin -
kėjai ir vėl bus palankesni val džios
nei opozicijos atstovams. Mlečin tu -
rįs savo paaiškinimą, kodėl dauguma
rinkėjų savo balsais parems būtent
Pu tin kandidatūrą ir ,,Vieningąją Ru -
siją”. Rusai netiki, kad nuo jų ak-
tyvumo arba pasyvumo bent mažu-
mėlę kas nors priklauso. Jie šventai
tiki, kad, jei nori bent šiek tiek turėti
rub lių piniginėje ir dešros šaldytuve,
privalo ir ateityje pataikauti ne
opozicijai, kuri neturi jokių poveikio
svertų, o būtent valdžiai, kurios
rankose – visos reikiamos galios. 

Šį rašytojo Mlečin komentarą
ver tėtų įsidėmėti. Jis paaiškina, ko -
dėl rusai, kęsdami skurdą ir pažemi-
ni mą, vis tiek, be kelių išimčių, ne si -
veržia į gatves ir aikštes protestuoti.
Bet jei šie paaiškinimai – užtektinai
tiks lūs, apčiuopiantys esmines prie -
žas tis, vadinasi, šiandieninė Lietuva

mažai kuo skiriasi nuo šiandieninės
Rusijos. Saulėtą, gražų spalio 15-osios
sekmadienį buvau susiruošęs į Vil -
niaus centrą. Su savimi pasiėmiau ir
fo toaparatą, ir filmavimo kamerą.
Mat išvakarėse sulaukiau gausių, iš -
samių pakvietimų iš įvairiausių or -
ga nizacijų, girdi, spalio 15-ąją prie
Lie tuvos Seimo ir Vyriausybės rūmų
susirinks mažų mažiausiai keli tūk-
stančiai ,,esama finansine padėtimi
nepatenkintų lietuvių”. Kai kuriuose
el. paštu atkeliavusiuose laiškuose
buvo pompastiškai rašoma, esą ,,ar-
tėja diena, kai viso pasaulio žmonės
Eu  ropoje, Amerikoje, Afrikoje, Aust -
ra lijoje ir Azijoje išeis į gatves bei
aikštes reikalauti tikros demokratijos
bei gins savo teises į orų gyveni mą”.

Šiandien akivaizdu, kad Vilnius
buvo ,,absoliučiai abejingas” akcijai,
,,nukreiptai prieš politikų ir bankų
savivalę”. Tą sekmadienio popietę
Lie tuvos sostinėje buvo daug tik poli-
cijos. Protestuotojų – akivaizdžiai
ma žiau nei teisėsaugos pareigūnų,
vos pusšimtis vilniečių. Išsiskyrė,
žinoma, liūdnai pagarsėjęs Algirdas
Paleckis su savo raudonuoju ,,Fron -
tu”. Bet jo gretos irgi buvo labai re -
tos. Vos dvi-trys dešimtys ,,frontinin -
kų” nešė plakatus. Žodžiu, iš pirmo
žvilgsnio graži, prasminga akcija –
solidarizuotis su Amerika ir Europa
– Lietuvoje gė dingai žlugo. Vinco
Kudirkos aikš tėje sutiktas buvęs Sei-
mo Naciona linio saugumo ir gynybos
komiteto pirmininkas Algimantas
Matulevi čius retoriškai skėstelėjo
rankomis: ,,Gal lietuviai ne taip jau
blogai gyvena?”

Gintaras Visockas – Lietuvos žur-
nalistas, interneto tinklalapio Slap-
tai.lt steigėjas.

Praėjus 20 metų nuo tragikomiš -
kos Sovietų Sąjungos vadovo
Leonid Brežnev mirties, Rusi-

joje buvo pastatytas jam skirtas se-
rialas, kuriame bandyta pažvelgti į
šio politiko pas ku tines gyvenimo
dienas. Vienas įspū dingiausių filme
yra kadras, kai Brežnev, šokiruoda-
mas savo apsaugą, netikėtai sumano
apsilankyti paprastoje parduotuvėje.
Čia jis stebisi men ka pasiūla ir nie-
kaip nesupranta, ko dėl toks nedidelis
dešros pasirinkimas.  

Tie, kas nėra gyvenę sovietme -
čiu, galbūt neįvertins padėties para -
doksalumo, nes šiandien jau kaip
keis tas sapnas atrodo sovietinės par-
duotuvės, kuriose bet kokia dešra bu -
vo tapusi deficitu. Tačiau valstybės
vadovas, labai tikėtina, to nežinojo,
nes maistas jam buvo tiekiamas iš
spe cialiųjų parduotuvių, kur nieko
ne trūko, ir to, kad žmonės gyvena
nuolatiniame stygiuje, veikiausiai jis
net negalėjo įsivaizduoti. Pagaliau jis
gyveno savame prabangos pasaulyje,
susitikdavo tik su tam tikro sociali -
nio sluoksnio atstovais, todėl įsivaiz-
duoti, kaip gyvena eiliniai jo valdo-
mos valstybės žmonės, jam buvo sun-
ku.

Šį filmą prisiminiau, galvoda-
mas apie gilų atotrūkį tarp to pasau-
lio, kuriame šiandien gyvena galin-
gieji ir turtingieji, ir likusios visuo-
menės dalies. Juk veikiausiai ne iš
blogos va lios politikai, rodydami ant
prabangaus popieriaus išspausdintas
diagramas, kurios esą turėtų įrodyti,
kad gyvenimas gerėja, negali supras -
ti tų, kurių mėnesio pajamos šian -
dien mažesnės nei tai, kiek jų gerovę

giliai susirūpinęs politikas per tą
patį mėnesį išleidžia kanceliarinėms
iš lai doms.

,,Maisto bankas’’, ,,Caritas’’, ki -
tos paramą vargingiesiems teikian -
čios organizacijos skambina pavo-
jaus varpais, jog pagalbos prašančių
ir skurstančių žmonių Lietuvoje per
metus padvigubėjo. Tačiau šie per-
spėjimai valdžioje esančiuosius jau-
dina, regis, ne daugiau kaip perspėji-
mo sirenų garsas per eilinį jų išban -
dymą. Ekonomika esą atsigauna, nes
taip teigia įvairūs makroekonomi -
niai rodikliai, kuriais dera tikėti kur
kas daugiau nei žmonių „iš gatvės’’
skundais. Be to, labai reali antroji
eko nominės krizės banga, kuriai eli-
tas turi ruoštis, tad – ne iki vargs -
tančiųjų aimanų.

Bėda ta, kad toje – kitoje – Lietu -
voje, kuri nevažinėja su tarnybiniais
automobiliais, neturi galimybės už
mokesčių mokėtojų pinigus tobulin-
tis Zelandijoje ar Pietų Korėjoje, ir
pirmoji krizės banga vis didėja ir
gra sina paskandinti. Čia šildymo se -
zonas pasitinkamas kaip dar vienas
smūgis ar, neduok Dieve, mirtinas
pralaimėjimas. Daugybei Lietuvos
žmonių šiandien menkai rūpi, ar
2014 metais bus įvestas Lietuvoje

euras. Ne todėl, kad jie nesugebėtų
suprasti, kad tai Lietuvos ekonomi-
kai gali tu rėti didelės naudos, bet
todėl, kad jie neįsivaizduoja, kaip
apskritai iki tų 2014 metų išgyventi.

Aš pats turiu mėgstamą darbą,
už jį reguliariai gaunu atlyginimą ir
nors tarsi tenka bendrauti su įvai -
riais žmonėmis, sunkiai galiu įsivaiz-
duoti, kaip išgyvena darbo netekę
žmo nės ar pensininkai. Na, o mūsų
atstovams valdžioje, uždirbantiems
ke liasdešimt ar keliais šimtais dau-
giau nei minimali pensija ar bedar-
bio pašalpa, bendraujant daugiausia
su turtingais ir klestinčiais versli -
ninkais, matant, kokias milžiniškas
lėšas valdo valstybinės įmonės ir
kiek uždirba jų vadovai, pietaujant
prabangiuose restoranuose su svečių
iš užsienio delegacijomis, paprasta
pamiršti, jog anapus kabineto sienų
yra ir kitas pasaulis, su kitokiomis
problemomis ir sunkumais. Prieka -
biavimu ir populizmu jiems pradeda
atrodyti kritika dėl keliasdešimties
tūkstančių, kurios išleidžiamos egzo -
tiškoms kelionėms ar dėl pa čiam
prem jerui ir įvairiems ministerijų
darbuotojams padidėjusio atlygini-
mo. Esą dėl ilgėjančio stažo ir didė-
jančios kvalifikacijos. O ką daryti

tiems, ku riems didėja tik skurdo sta-
žas?

Beje, Senovės Graikijoje, kur gi -
mė „politikos’’ sąvoka, brėžta aiški
perskyra tarp politiko, pirklio ir
amatininko profesijų. Pirklys ir ama-
ti ninkas tobulina savo įgūdžius ir
pirmiausia siekia pelno. Jų profe-
siona lumo ir darbo veiksmingumo
matu gali būti tai, ar jų veikla jiems
padeda klestėti. Tačiau ar politiko ma-
teriali nė gerovė yra jo darbo koky-
bės įrodymas? Vargu. Politinė veikla
– tai auko jimasis, tam tikra askezė.
Kur kas geriau nei bendrapiliečiai
gyve nantys politikai – ženklas, kad
toje valstybėje tikrai ne viskas gerai.

Vienas žymiausių senovės filoso -
fų Platonas rašė, kad jei valstybėje
yra bent vienas elgeta, tai reiškia,
kad valstybė tvarkoma neteisingai.
Aiš ku, kaip yra jau bandęs vienas ak -
tyvus meras, galima užsimoti išva-
lyti miestą nuo elgetų, ištremiant
juos į kokią nors atokią vietą. Ta-
čiau var gu, ar tai tikras teisingumo
triumfas.

Ką gi, telieka viltis, kad artėjan-
tys rinkimai, bent trumpam, sugrą -
žins politikus iš vidinės emigracijos
ir jie bus priversti kalbėtis su visais
žmonėmis. Būtų gerai, kad jie tai da -
rytų ne iš televizorių ekranų.

Komentaras skaitytas per ,,Lietu -
vos radiją’’.

Lrt.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žur-
nalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius,
religijotyrininkas.
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Apie vidinę politinio 
elito emigraciją
ANDRIUS NAVICKAS
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Abejingi
GINTARAS VISOCKAS
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Spalio 8 dieną, šeštadienį, Pa sau-
lio lietuvią centro Jaunimo rū-
mai, Lemont pavirto spalvingu

keleiviniu  laivu. Tą vakarą čia vyko
kasmetinis lėšų telkimo pokylis, pa-
vadintas ,,Bon Voya ge” (geros kelio-
nės), šiemet skirtas paremti PLC. 

Pokylis sumanytas kaip kelionė
laivu po įvai rias pasaulio šalis –
Meksiką, Brazi liją, Kiniją, Graikiją,
Lenkiją ir Lietu vą. Organizacinio
komiteto moterų vaizduotė šiemet
nutolino mus nuo įprastų lietuviškų
krantų ir leido pa sižvalgyti po pa-
saulį. PLC administracijos, taip pat
visų keliavusiųjų var  du dėkojame
komiteto pirminin kei Linai Smilgie-
nei, narėms – Rasai Ibianskienei, El-
zytei Lietuvninkie nei, Ritai Maleiš-
kienei, Rasai Mc Carthy, Godai Misiū-
nienei, Daivai Pranaitienei, Žibutei
Pranskevičie nei, Dainai Siliūnienei,
Ilonai Želvie nei ir Renatai Žilienei,
kurių  polėkis, išradingumas ir dar-
bštumas trum pam išplėšė mus iš kas-
dienybės ir nukėlė į džiaugsmingą
pokylį kruizi niame laive. 

Susirinkusiuosius pasitiko sko -
ningai papuošta salė, kur vyravo
dangaus ir jūros spalvos, stalus puo-
šė Dalios Žarskienės padovanotos
įspū dingos gėlių kompozicijos, kurių
va zose nardė nedidelės žuvytės. Sve-
čių laukė etninės užkandėlės, gaivus
alus, vynas, kokteiliai. Maistą gau -
siam užkandžių stalui paaukojo ,,Ku-
ni gaikščių užeiga”, Vanda ir Algis
Morkūnai (,,Li thua nian Plaza”), Ce-
lina’s lenkų parduotuvė, japonų ,,Ki-
taro”, italų ,,Ma ma Dee’s”, meksi-
kiečių ,,Pepe’s” res toranai. 

Vakarą atidaręs PLC tarybos pir -
mi ninkas Jurgis Riškus Centrą paly-
gino su ,,dideliu skruz dėlynu”, ku-
riame kiekvienas, kaip ga lėdamas,
darbuojasi bendram tiks lui. Riškus
šiais metais 150,000.00 dol. auka pa-
rėmė PLC. Atsidėko da mos už dosnu-
mą PLC taryba ir valdyba nu tarė
Jaunimo rūmus pavadinti jo žmonos
a. a. Ritos Riškus vardu ir taip įam-
žinti jos atminimą, meilę lie tuviškai
kultūrai, indėlį kuriant Cent rą ir jį
administruojant. Prieš pokylį prie
sporto salės buvo paka binta memori-
alinė lenta priminsian ti, kad nuo šiol
Jaunimo rūmai turi naują vardą.

Vakarą dosniomis aukomis taip
pat parėmė Rimas ir Pranutė Do -
manskiai, Marius ir Mary Kriau čiū -

nai, gydytojas Jonas Prunskis, Da-
rius Povilaitis, Algirdas ir Raminta
Mar chertai, Isabelle Laucka Howes,
Dai nius ir Nida Petronis.

Po oficialaus atidarymo laivas
,,pa kėlė bures” – prasidėjo ,,Kapito-
no’’ vakarienė ir programa. Estafetę
perė mė jaunoji laivo kapitonė  Milda
Razumaitė, pakvietusi vaišintis ,,Ku -
 nigaikščių  užeigos” paruoštais  šil-
tais patiekalais ir, nebarškinant stalo
įrankiais, stebėti programą. Pasta rą -
ją pradėjo artimiausi Šiaurės Ame -
rikos kaimynai meksikiečiai, tempe -
ramentingai sušokę kelis šokius.
Kita stotelė – Brazilija – gyvenimo
džiaugsmo ir spalvų šalis. Jai atsto-
vavo sambos šokėjos, jų pasirodymą
lydėjo plojimai. Laivas trumpam
stabtelėjo Kinijoje – pasidžiaugėme
šokiu su spalvingomis vėduoklėmis
ir kaspinais, šokėjų gracija ir lanks-
tumu. Po to pajudėjome Europos
link. Graikų grupė nustebino besilie-
jančia energija ir veržlumu. Lenkų
vaikų grupės smuikelių griežimas ir
dainos jau priminė namus, na, o Lie -
tuvoje klausėmės grupės ,,Gabi jos”,
visi kartu širdingai sudainavo me
,,Žemėj Lietuvos”.

Tarp pasirodymų buvo pristaty-
tas bendras PLC ir Čikagos lietuvių
,,Rotary” klubo projektas – naujoji
biblioteka, vyko tylusis aukcionas,
loterija. Vakarą pagyvino Rasos
Ibianskienės  sukurtas personažas –
ponia Zosė Kanapienė, kuri taikliais
klausimais, šmaikščiais komentarais
ir šauniu ,,balbierišku” humoru
linksmino  susirinkusiuosius.

Programai pasibaigus, PLC di-
rektorius Artūras Žilys ir preziden-
tas Linas Gylys padėkojo pokylio da -
ly viams ir į sceną pakvietė šokių ko -
lektyvus, taip pat renginio organiza -
cinio komiteto moteris, kurioms ga -
lantiškai įteikė ,,Always with flo -
wers” paaukotas rožių puokštes. 

Nors, artėjant rudeniui, kelionių
ir keliaujančiųjų sumažėja, džiau-
giamės, kad į Centro pokylį susirin-
ko net 366 ,,ke leiviai”. Jei PLC įsi-
vaizduotume kaip didelį burlaivį, tai
Jūsų visų parama, dosnumas, gera-
noriškumas yra tas palankus vėjas,
be kurio laivas sto vėtų vietoje. Tad
dar kartą ačiū vi siems atvykusiems
ir keliavusiems drauge su mumis!

Jolanta Kurpis – Lietuvių meno
ansamblio „Dainava” narė.

Lemont,�IL

PLC pokylis ,,Bon Voyage”
JOLANTA KURPIS

TELKINIAI

Riškų šeima su prel. Ignu Urbonu (viduryje) prie lentos, skirtos a. a. Ritai Riškus atmi-
nimui.

Nepamiršta užsukti ir į Lietuvą, kuriai atstovavo ,,Gabija”.  
Vytenio Lietuvninko nuotr.

Kelionę pradėjo artimiausi Šiaurės Amerikos kaimynai – meksikiečiai.

Pokylio organizacinio komiteto moterys susirinkusius ,,plukdė” po įvairias pasaulio šalis. Jaunoji pokylio ,,kapitonė” - vedėja Milda
Razumaitė.
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New�York,�NY

Dainiaus Mačikėno darbuose – kaip gimsta šokio grožis.

Daugelis iš mūsų mėgstame
šok ti, kitiems – patinka ste-
bėti šokan čius. Tretiems la-

biau prie širdies yra mokinimas
šokti. O dar kai kurie jau čia malo-
numą fotografuodami šokan čius.
Vienas tokių žmonių, kurio aistra fo-
tografijai yra žinoma ne tik Jung-
tinėse Amerikos Valstijose, yra Dai-
nius Mačikėnas. Anot Dainiaus, fo-
tografija yra būdas pažinti gyveni -
mą, įžvelgti stebuklą paprastuose
dalykuose,  džiaugtis tuo, ką gyveni-
mas duoda dabar. 

Sutikusi Dainių Lietuvos Res -
pub likos generaliniame konsulate
New York, pernelyg nenustebau. La-
biau nustebino ant konsulato sienų
besi puikuojančios jo fotografijos. Jo-
se tarsi kviesdamos prisijungti prie
vieningo ritmo tamsiame gyvenimo
fone mei lės šokį šoko gyvybės šešėliu
paženklintos figūros. Atspindėdamas
foto grafijų nuotaikas, visas kam-
barys dvelkė tuo nenuilstančiu ir vis
ju dančiu šokio ritmu.

Pasak Dainiaus, paroda „Iš mei -
lės šokiui” gimė iš tūkstančių aki -
mirkų, sustabdytų Vilniuje, Bos ton ir
Providence, Rhode Island valstijoje,
pro objektyvo ertmę stebint Lietuvos
baleto meistrų – Eglės Špokaitės,
Martyno Rimeikio, Mindaugo Bau žio
bei Vilios Putrius kasdienį dar bą,
scenos užkulisius ir taip gimusį
šokio stebuklą. Stebėdami Dainiaus
fotografijas, jų linijų tobulumą per
užburiančią muzikos ir judesio har-
moniją, nukeliaujame į scenos užku -
lisius, kur per emociškai ir fiziškai
sekinantį darbą gimsta šokis. Tai, ką
mes matome scenoje, yra gražus, ga -
tavas ,,produktas”. Bet Dainių labiau

domino, kaip tas grožis padaromas,
ir būtent tai jis rodo savo dar buose.

Pasaulis yra didelis, gražus ir
įdomus. Vien tik mūsų motina gamta
turi begalę pasiūlymų būsimai fo-
tografijai. Arba, tarkime, istoriniai-
kultūriniai miestai, architektūra.
Bet Dainiaus meninių ieškojimų cen-
tre yra žmogus, jo emocijos, vidiniai
iš gyvenimai, santykis su savimi ir
aplinka. Pasak jo, ,,žmonės yra besi -
keičiančios paslaptingos būtybės,
kurias aš vis bandau suprasti. Nie -
kuomet nepraleidžiu galimybės pa -
matyti žmones tokius, kokie jie iš tik -
rųjų yra. Netgi kai keliauju kažkur,
visuomet į pirmą vietą pastatau žmo -
gų ir jo pasaulėlį.’’

Pats menininkas yra gimęs
Šiauliuose, mokytojų filologų šeimo-
je. Kaip nekeista, Dainius niekada
nerodė jokio dėmesio tapti mokytoju,
nuo pat mažumės jį traukė menai.
Dar besimokant Šiaulių 16-oje vi-
duri nėje, jo gabumai išryškėjo spor-
te, medžio drožime, muzikoje, kur
tapo „Dainų dainelės” laureatu. Bet
kaip pats fotografas sako, labiausiai
jį visuomet žavėjo fotografija. Kar-
tais gyvenimas nepasisuka tokia va-
ga, kokia mes norėtume. Baigęs 8-ias
klases, Dainius perėjo į kitą mokyk-
lą, kur jo dėmesys pasisuko link tik-
sliųjų mokslų. Tai turbūt ir nulėmė
jo pa sirinkimą tapti neorganinės
chemijos žinovu.

,,Fotografijos niekada neužmir -
šau, – sako jis. –   Atrodo, kad šis po -
mėgis tiesiog peraugo į aistrą, kuri
užima vis didesnę mano laisvalaikio
dalį.’’ Dainiaus darbus dabar galima
pama tyti Lietuvoje, Vilniuje ir
Kaune, taip pat keliose galerijose
Boston. Dabar tinė paroda „Iš meilės
šokiui’’ iš New York keliaus į Čikagą,
Čiurlionio ga leriją.

Šiuo metu Dainius gyvena
Boston mieste, dirba vaistų gamybos
įmonėje „Vertex Phamaceuticals’’.
Vakarais, savaitgaliais, atostogų me -
tu ir kai tik randa laisvo laiko, jis
kuria vaizduojamąjį meną (kerami-
ka, šviestuvų dizainas, oda, koliažai,
juvelyrika) ir, žinoma, fotografuoja.
Anot menininko, gyvenimas yra
trumpas, tad reikia džiaugtis tuo, ką
jis mums duoda dabar. Dalintis su
kitais, priglausti, palaikyti ir tikėti,
kad viskas bus tik geriau. Kaip sako-
ma, tikėjimas gali išjudinti kalnus,
bet nenustebk, jei Dievas paduos ir
kastuvą.

Jurgita Raškevičiūtė – ,,Draugo”
bendradarbė New York mieste. 

JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Meilės šokis D. Mačikėno darbuose

Dainiaus Mačikėno (k.) parodą LR gen. konsulate New York aplankė gausus būrys lietuvių.                                                                                   Nuotr. iš D. Mačikėno asmeninio albumo
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Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SKAUTYBĖS KELIAS

Pasižymėkite�savo�kalendoriuo�se:�2012�m.�vasario�25�d.�Pasaulio�lietuvių
centre,�Lemont�nuo�6�v.�v.�iki�10�v.�v.�vyks�„Jau�nimo�vakaras’’�

Tai vakaras, kur jaunimas galės bendrauti su savo draugais, pasiklausyti
orkest rų, sudarytų iš skautų, atliekamos muzikos. „Jaunimo vakaras’’ yra
skirtas jaunimui nuo 13 metų iki 113 metų. 

Kokie orkestrai dalyvaus? – „Dead Freddie and Friends’’, „Steak’’ ir „One
Cheap Date’’. Bus ir kitų. 

Kas ruošia? – Čikagos lietuvių skau tų ir skaučių tuntai.

Surinktos lėšos bus naudojamos padėti skautiškam jaunimui dalyvauti
skautiškose kelionėse, pvz., Bike Rakas, Amerikos skautų ruošiamose Phil-
mont, Sea Base, Northern Boun dary Waters bei kitose iškylose.  

Daugiau informacijos gausite pas brolį Donatą Ramanauską:
donatas1@sbcglobal.net 
arba pas se sę Aušrą Jasaitytę Petry: 
ausra67@sbcglobal.net.

Yra tik 350 bilietų. Bilietus galite įsigyti iš anksto. Bilietų kaina, užsa -
kant iš anksto, – 10 dol., prie durų – 15 dol. 

Negalite dalyvauti, bet norite pa dėti mūsų Čikagos lietuviškam skau-
tiškam jaunimui dalyvauti šiose iš ky lose? Aukas galite siųsti šiuo ad resu:

Jaunimo vakaras
c/o Aušra Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

Prašome čekius rašyti Lithua nian Scouts Association (LSA).

Cleveland vyr. skaučių vienetas ,,Židinys” š. m. spalio 18 d. sueigoje su svečiu
iš Vilniaus, kun. Gediminu Kijausku, SJ. Kun. G. Kijauskas daugiau nei 20 metų buvo
šio vieneto dvasios vadas. Sueigoje jis tarė žodį ir pasidalino įvairiais patarimais,
kaip gyventi, vadovaujantis skautybės šūkiu. Nuotraukoje: T. Urbaitienė, R. Nas-
vytienė, D. Dundurienė, I. Gedrienė, R. Gelažienė, A. Muliolienė, kun. G. Kijauskas,
SJ, R. Tatarūnienė, I. Rydelienė, R. Matienė, I. Bublienė, D. Puškorienė, S. Sukienė, I.
Delwiggs, G. Kampe, G. Kijauskienė ir N. Kersnauskaitė.

Algirdo Muliolio nuotr.

,,Jaunimo vakaras”

Sesės židinietės paminėjo 
M. K. Čiurlionio 100-ąsias mirties metines

Iš k. į d.: Aldona Kindurienė, Daiva Orentienė, Audronė Pakštienė, Janina Čikotienė ir
Irena Jankauskienė; stovi: Vida Či jauskienė, Teresė Landsbergienė, Mei  lė Mickienė,
Regina Galinaitienė, Ramutė Aidienė ir Gražina Blekai tie nė.

2012 metų vasaros stovyklų da tos:

–�nuo�liepos�8�d.�(sekmadienio)�iki��liepos�14�d.:�Jūrų�skautų/skau�čių�ruošia-
ma�Buriavimo�stovykla.

–� nuo� liepos� 15� d.� (sekmadienio)� iki� liepos� 28� d.:� Čikagos� lietuvių� skautų
ruošiama�vasaros�stovykla.

Taip� pat� pranešame� šių� me�tų� Čikagos� lietuvių� skautų� tradicinės� Kaziuko
mugės�datą.�Tradicinė�Ka�ziuko�mugė� įvyks� 2012�m.� kovo�4�d.,� sekmadie�nį,� Pa-
saulio�lietuvių�centre,�Lemont.

Washington, DC skaučių židinie -
čių būrelis naujus skautavimo metus
pradėjo  š. m. spalio 2 dieną surengta
rudens sueiga. Renginys prasidėjo su
pareigų perdavimu – atsisveikinta su
trejus metus puikiai pareigas ėjusia
va dove ps. Janina Čikotiene ir jos
darbš čiomis pagalbininkėmis v.s.
Irena Jan kauskiene ir v. s. Aldona
Kindu rie ne. Vadovės pareigas pe-
rėmė s. fil. Audronė Pakštienė. 

Sesė Audronė visų sesių vardu
nuoširdžiai padėkojo buvusiai va-
dovei ir jos padėjėjoms, įteikdama
simbolišką dovaną – M. K. Čiurlionio
darbų aplanką. Priimdama naujas
pa reigas sesė Audronė savo tartame
žodyje sakė: „Su metų laikų bangavi -
mu eis ir mūsų sueigų ciklas. Prieš
mus stovės mūsų skaučių šūkis: ‘Die -
vui, Tėvynei ir Artimui’. Šiuo šūkiu
mes vesime kiekvieną sueigą, prisi-
mindamos mūsų tautos šventes, ku-
rias praeityje skautų vienetuose
švęsdavome, kurias mes ir toliau švę -
sime savo sueigose, tarp savo sesių.
Sten gsiuosi, kad mūsų židiniečių vie -
netas būtų dar glaudesnis, augtų
skautiškomis žiniomis bei Tėvynės
mei lės gilesniu pažinimu, artimo
dar bų vykdymu. Esu labai dėkinga s.
Daivai Orentienei, kuri sutiko eiti
 pareigas su manimi.” 

Pareigų perdavimui pasibaigus,
prasidėjo sueigos programa-paš -
nekesys. Kelios ištraukos iš sesės
Aud ronės pranešimo: „Norėčiau
Jums pristatyti Mikalojų Kons tan -
tiną Čiurlionį, nes šie 2011 metai yra
minimi kaip jubiliejiniai – sukako
100 metų nuo šio nepaprasto geni-
jaus, kūrėjo ir žmogaus mirties. Šie
metai laisvoje Lietuvoje yra minimi

su koncertais, paskaitomis, parodo -
mis, leidiniais, o tuo pačiu ir mūsų
JAV apylinkėse bei Vašingtone, šian-
dien mūsų židiniečių sueigos metu.
Norėčiau sugrįžti į 1975 metus, kada
buvo minimos lietuvio kompozito-
riaus ir dailininko Čiurlionio 100 gi -
mi mo metinės. 1975 m. kovo 1 die nos
‘Draugo’ kultūriniame priede buvo
iš spausdintas išsamus straipsnis M.
K. Čiurlionio gimimo šimtmečiui pa -
minėti, ‘Gyvoji gamta Čiurlionio ta -
pyboje’, parašytas žymaus lietuvio
dai lininko Kazimiero Žoromskio. No -
riu perskaityti kelias šio straipsnio
ištraukas, pailiustruodama paveik-
slų iliustracijomis iš aplanko, apie
kurį  Žoromskis kalba savo straip-
snyje, nes man šis aplankas 1975 me-
tais taip pat buvo atsiųstas iš Lietu-
vos. Dabar turiu nepaprastą progą po
tiek daug metų apie šį aplanką kal-
bėti tarp mūsų židiniečių.” 

Pašnekesiui pasibaigus, pasik-
lausėme Čiurlionio mu zi kos įrašą,
kuriame skambino prof. Vytautas
Landsbergis. Skambant muzikai,
sesės vartė ir žiūrėjo Čiurlionio dar-
bų al bumus. 

Sesės sueigą užbaigė sudainavu-
sios liaudies dainą „Kas bernelio
sumįslyta”, harmonizuotą Čiurlio -
nio. Tokios kilnios ir meniškos dva-
sios apgaubtos sesės jautėsi puikiai.
Prie vaišių stalo linksmos šventėme
se sių Janinos, Irenos ir Re ginos gim-
tadienius. Pabaigėme su eigą tradi-
cine malda „Sutelk mus, Vieš  patie,
būrin” ir „Ateina naktis”.

Iki kitos sueigos ir kitų apra šy -
mų.

s. fil. Audronė Pakštienė – Wa-
shington, DC skaučių židiniečių būre-
lio vadovė.

S. FIL. AUDRONĖ PAKŠTIENĖ

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite�,,Draugą”�sau�ir�tiems,�kurie�jo�dar�neskaito.�
Nudžiuginkite�jaunas�šeimas,�gimines,�pažįstamus�švenčių,�

gimtadienių�ar�kitomis�progomis,�padovanodami�jiems�laikraštį.�

Čekius�rašykite�,,Draugas” ir�siųskite�adresu:�
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629.�

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org  (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.
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, , D RA U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Gedimino lituanistinė mokykla  šventė savo gimtadienį
Mūsų – jau didelis būrys.                                                                                                                                                 Manto Ivanausko nuotr.                        

Spalio 5 d. Gedimino lituanistinė mokykla
(GLM) atšventė savo  gyva vimo   9 metų sukaktį.
Šią data pami nėjome spalio 8 d., šeštadienį, visi su-
sirinkę kartu į didelį būrį. Ta pro ga mūsų mo-
kinukams ir mokytojams buvo skirti nuošir-
džiausi sveiki nimai. Tėveliai pasveikino GLM
mokytojas su Mokytojų diena. Šiais metais mokyk-
loje mokosi 85 mokiniai. Veikia darželio, parengia -
moji-priešmokyklinė grupė bei 1–7 klasės. Vyksta

muzikos pamokėlės, ku rių metu mokomės lietu-
viškų dainelių, o šiais mokslo metais pra dė jome ir
lietuviškus šokius šokti.

Antrus metus iš eilės mokykloje vedami lietu-
vių kalbos kursai suaugusiems, atsirado galimybė
padėti ir norintiems išmokti anglų kalbą. Šiais me-
tais susidarė grupė suaugu siųjų, kuri mokosi ang-
lų kalbos. Tad į mokslus kibo ne tik vaikučiai, bet
ir tėveliai bei močiutės. Mokykloje dirba 17 moky-

tojų ir jų padėjėjų. Ką tik išrinktas tėvų komitetas
stengiasi ir nuširdžiai padeda, kad mokyklos gyve-
nimas būtų kuo sklandesnis, ir mokykla klestėtų.

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už suruoštą 9-
jį mokyklos gimtadie nį, o visiems mokyklos ge-
radariams, rėmėjams, globėjams siunčiame ge -
riausius linkėjimus ir didelį nuošir dų ,,Ačiū”.

Violeta Rutkauskienė
GLM direktorė

Gimtadienio tortas.

Biržų pilis atgijo maketuose
Dar pavasarį Biržų krašto muziejus „Sėla” bei labdaros ir paramos fon-

das ,,Už Biržų krašto pažangą” pasiūlė visoms Biržų miesto ir rajono bendro-
jo lavinimo mokykloms dalyvauti Biržų pilies maketo konkurse. Kartu tai
yra ir respublikinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pilių maketo
kon-kurso dalis.

Norą dalyvauti pareiškė Biržų „Aušros” vidurinės mokyklos ir Biržų
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus moksleiviai.   Šiuo metu
jų sukurti Biržų pilies maketai yra rodomi Biržų krašto muziejuje „Sėla”.
Geriausiu pripažintas maketas bus nusiųstas į respublikinį LDK pilių ma -
ketų konkursą bei varžysis dėl pagrindinio laimėjimo – kelionės visai make-
to kūrybinei grupei į Ukrainą po LDK pilių vietas.

Antanas Seibutis
Biržų krašto muziejaus ,,Sėla” darbuotojas

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus maketas.
Antano Seibučio nuotr.

Toks jau tas ruduo, tai saulės šypsulys, tai lietaus pliūpsnis...
O žmogus vis tiek džiaugiasi šia diena, nors

kartais sienos iškyla širdyse. Ateitininkai griauna
sienas, nori, kad širdys būtų atviros, kad saulės
šypsulys ir artimo meilė jose apsigyventų.

Kauno Aleksandro Stulginskio kuopos atei-
tininkai kiekvieną rug sėjo 22-ąją dieną pradeda ki-
tokiu mokykliniu ritmu. Tai mokyklos  ir kuopos
vardatėvio prezidento A.  Stulginskio išėjimo į am-
žinybę diena. Visa mokyklos bendruo menė, įkvėp-
ta ateitininkų, švenčia kartu Euharistiją Kauno
Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje. Pa rapijos
klebonui Jonui Stankevi čiui tapo būtinybė kartu
su Kauno Aleksandro Stulginskio katalikiškos vi-
durinės mokyklos bend ruo mene minėti preziden-
to A. Stul ginskio mirties dieną.

Žinoma, ateitininkai ir čia pirmieji. Tik atei-
tininkų kuopos ir mokyklos direktoriaus Vytauto
Du bausko dėka 2010 m. vasario 26 d. buvo atideng-
ta atminimo lenta  ant  namo Taikos prospekte 45,
ku ria me po tremties gyveno prezidentas.

Ne viena meninė kompozicija su kurta prezi-
dento gyvenimo te ma. Mokiniai ir mokytojai išlei-
do dvi savo kūrybos knygas, skirtas prezidentui A.
Stulginskiui. Antro sios knygos didžiąją dalį su-
daro ateitininkų kūryba.

Ir nieko nestebina, kad prezidentas A. Stul-
ginskis yra išrinktas mylimiausiu vaikų preziden-
tu.

Minėdami prezidento mirties dieną ateitinin-
kai kasmet organizuoja mažąjį piligrimų žygį.
Smagu, kad šįmet jis sutapo su projekto ,,Tapk” iš-
vyka Laisvės  kovotojų keliais.

A. Stulginskio kuopos ateiti ninkai kartu su
kitais Kauno ateitininkais aktyvūs projekto
,,Tapk”vykdytojai.

Kelionė Laisvės kovotojų ke liais dar kartą
įrodė, kad ateiti ninkai veiklūs jauni žmonės. Pro -
jektas ,,Tapk” skatina asmenybės tobulėjimą ir
būti aktyviu piliečiu.

Kiekvienas žmogus linksta prie laimės, siekia
jos doru keliu. Kuopos globėjos  Birutė Germa nie -
nė ir Aldona Vėlyvienė džiaugiasi, kad A. Stulgins-
kio kuopos ateiti ninkai mato šviesią kelio dalį.
Džiugu, kad į kuopos gyvenimą įsijungė ir ateiti-
ninkas sendraugis mokytojas Antanas, jauna mo-
kytoja, buvusi A. Stulginskio kuopos pir mininkė
Egidija. Taigi: ateitininkai – jėga.

Artėja lapkritis. Žvakių kelias ves A. Stulgins-
kio kuopos ateiti ninkus į Panemunės kapines, prie
prezidento kapo. Rudeniniai pa mąs tymai smel-
kiasi į krintančią iš debesų miglą. Bet užtenka vie-
no saulės šypsulio ir migla išsisklaido, ateina nau-
ja valanda. Pras min ga valanda su prezidento A.
Stul ginskio pavyzdžiu.

Jolanta Urbanaitė
Kauno Aleksandro Stulginskio

katalikiškos mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja, 

ateitininkė sendraugė

2010 m. vasario 26 d. buvo atidengta atminimo lenta
ant  namo, kuriame po tremties gyveno prezidentas
Aleksandras Stulginskis.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Čiurlionio galerija, Jaunimo
cen tre į spalio 14 d. atidarytą
parodą pakvietė akvarelės ir

grafikos mė gė jus. Įdomu, kad per
pastaruosius 10 metų tai – pirmoji
kauniečių me ni ninkų paroda mūsų
galerijoje. Abu mūsų galerijos sve-
čiai gimė ne Kau ne, tačiau šiuo metu
yra kauniečiai, abu baigė Vil niaus
dailės akademiją, abu yra dirbę šios
akademijos Kauno dailės institute
dėstytojais, abu Lie tu vos daili ninkų
sąjungos nariai, abu suruošę ne vie-
ną asmeninę parodą, tarp jų – ir už-
sienyje. Tačiau jie dirba visiškai
skirtingose srityse: Osvaldas Jab-
lonskis – akvarelistas, Egidijus Ru-
dinskas – grafikas. 

Apie akvarelę

Kas neprisimena iš vaikystės
savo pirmųjų bandymų lieti akvare -
lę? Tačiau dailininkų, dirbančių šia
technika, rasite nedaug. Kodėl? Pasi -
rodo, akvarelė, ypač šlapios akva re -
lės technikos, yra laikoma didelio
(galbūt – didžiausio) meist rišku mo
reikalaujančia tapybos rūšimi. Spal-
vų maišymasis, jų skverbi masis į
popierių, tarpusavio užsiklojimas,
tirpimas yra labai sunkiai nu sakomi.
Paveikslą tenka tapyti grei tai, mat,
džiūstant da žams, lieka ne pašali na -
mi potėpiai. Akvarelei įval dyti pri -
rei kia ne vienerių metų prakti kos.
Tad nedaug atsiranda daili nin kų, ku -
rie sugeba įgudusia ranka tobulai su -
valdyti kiekvieną „atsitiktinį” da žų
nuvarvėjimą. 

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre rodoma Os valdo Jablonskio,
tituluojamo vienu ryškiausiu lietu-
viškosios akvarelės maestro, paroda
,,M. K. Čiurlionio Lietuva”. Per pas-
taruosius 10 metų tai  – pirmoji akva-
relės darbų paroda mūsų galerijoje. 

Šiandien bent kiek nusimanan -
čiam apie dailę žmogui O. Jablonskio
pavardė yra tarsi me ninės kokybės
ženklas. Jo akvarelių turi Rygos, Ta-
lino, Berlyno, Pary žiaus, Detmold
muziejai. Valstybės vardu jos buvo
įteiktos itin garbingiems Lietuvos
svečiams – popiežiui Jonui Pauliui II,
Prancūzijos prezidentui Francois
Mi tterrand, JAV viceprezidentui
Dan Quayle. Kauno savivaldybė
mies to svečiams kaip dovaną dažnai
renkasi O. Jablonskio akvarelę.

Skersai išilgai išvaikščiota  Lie -
tuva. Jo ak varelėse – senos kaimo
tro bos, kie mai, medžiai, bažnyčios,
varpi nės, bokštai, šuliniai, lieptai,

malūnai. Subtilaus, žalsvai sidabri -
nio kolorito piešiniai dvelkia ramybe
ir harmonija. Žiūrėdami į jo paveik-
slus nepasigendame nei žmogaus,
nei gyvulio, nei civilizacijos kai my -
nystės. ,,Be proto mėgstu gamtą. Ma -
nęs  nejaudina urbanistinis peizažas
– architektūra sukausto plastiką.
<...> Akvarelių nelieju gamtoje, nesu
žai biškos nuotaikos gaudymo meist -
ras. Važinėdamas po Lietuvą prisi -
piešiu daugybę eskizų. Kiek laiko už -
trunka eskizo darymas? Kartais jį
,,užmesti” užteka ir pen kių minučių.
Grįžęs dirbtuvėn lieju akva relę.
Būtent čia gimsta būsimo paveikslo
nuotaikos, atsiranda spal vos”,  – rody-
damas pluoštus eski zų, akvarelių,
pasakojo dailininkas, man lan kan tis
jo namuose Kaune.

O. Jablonskio teptukui priklauso
ištisi akvarelių ciklai „M. K. Čiurlio-
nio takais” (1973); „Žemaitija”, „Pa -
jūris” (1978); ,,Žemaitijos varpi nės”
(2006); ciklai, įamžinę rašytojų, meni -
ninkų, įžy mių žmonių gimtąsias vie -
tas, Lie tu vos prezidentų tėviškes.

,,Laikas labai greitai viską kei -
čia. Nuvažiuoji į kažkada lankytas
vie tas ir ... to, ką kažkada matei, vaiz -
davai, jau nelikę, viskas neatpa žįs-
tamai pasikeitę. Tad kai kurie au ten-
tiški peizažai išliko tik mano ak va-
relėse”, – sako dailinin kas. Taip jau
susi klostė, kad jis – daili ninkas – ta-
po ir kultūros istoriku. Daugelis to -
kių istorinių ak varelių iš O. Jablons -
kio dirbtuvės iš keliavo į privačius
ko lek ci ninkų rinkinius.

Čikagoje dailininkas rodo ,,M. K.
Čiurlionio Lietuvą” ir skiria parodą
žymaus dailininko 100-osioms mir-
ties metinėms paminėti. Tačiau la -

biausiai dailininko numylėta – teptu -
ku ir širdimi – yra gimtoji Žemaitija
(gimė ir iki 9 metų gyveno Telšiuose),
kurios jis niekad nepamiršo. Ji išliko
ne tik atmintyje, širdyje, bet paliko
savo pėdsaką kalboje (bočelis, ba -
baušis, alkierius). O ir charakteriu
jis – tik ras žemaitis, net į parodos ati -
darymą neatvažiavo (kas nenori į

Ameriką atvažiuoti!?), nors iš pra -
džių ir žadėjo. Ačiū šios parodos ku -
ratoriui, Lietuvos dai li ninkų są jun -
gos galerijos ,,Meno parkas” va dovui
Arvydui Žalpiui ir dai lininko dukrai
Joanai Jablonskytei, kurie įdėjo
daug pastangų ir darbo, kad  vieno
ge riausio Lietuvoje akva relisto dar-
bais galėtų pasigėrėti ir čikagie čiai. 

Šie metai (nors ir ne jubilieji -
niai) O. Jablonskio gyvenime ypatin-
gi. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
cen t re  atidaryta jubiliejinė – 50-oji  –
as me ni  nė dailininko paroda. Spalio
11 d. Kauno rotušėje miesto meras
Riman tas Mikaitis penkiems Kauno
meni nin kams, tarp jų ir O. Jablons -
kiui, įteikė Savivaldybės įsteigtą
Kultūros ir meno premiją.  Netrukus
turi pasi rodyti knyga-albumas apie
daili nin ką.

Apie grafiką

Parodos kuratorius A. Žalpys
atvežė ir nedidelę vieno garsiausių
Lietuvos grafikų Egidijaus Rudinsko
parodą ,,Apie daiktų pri gimtį”. Pa -
rodos pagrindą sudaro darbų ciklas
„Raidės”. Nedidelio formato ofor -
tuose (parodoje jų rodoma 20) meni -
ninkas vaizduoja raides, piešinio
audinyje apipintas lotyniš kais posa -
kiais ir sentencijomis. „Kiekviena
raidė – visatos dalis, elementas, ku-

rių nėra daug, tačiau darinių iš jų –
begalė. Todėl tekstas ir vaizdas čia
yra tarsi pirmapradžiai elementai –
žemė, oras, vanduo ir ugnis, iš kurių
sudarytas visas materialusis pasau-
lis. Iš raidžių sudarytas nematerialus
žodžių pasaulis”, – apie raidžių ciklą
kalbėjo E. Rudinskas.

,,Grafika pradėjau domėtis dar
aštuntoje klasėje ir taip iki šiol meilė
neišblėso. Savaime suprantama, bū -
na įvairių projektų — nesvetimos
skaitmeninės technologijos, tapyba
ir net skulptūra, bet paskui vis vien
grįžtu prie to, kas arčiausiai širdies”,
– apie meilę grafikai sako dai li -
ninkas.

Studijavęs knyginę grafiką, pas-
taruoju metu me nininkas vis rečiau
iliustruoja knygas – jam nepriimtini
griežti me no redaktorių, rašytojų,
leidėjų rė mai, neleidžiantys atsisk -
leisti kūrybos polėkiui. Tačiau ret -
karčiais prie šio darbo vis grįžta.
Vienas toks pavyzdys – bendradar-
biavimas su amerikiečių poetu ir
filosofu H. L. Hix. Autorius atrinko
12 eilė raščių, o grafikas kiekvienam
iš jų su kūrė atskirą estampą, t. y.
kiek vie na atspausta plokštelė sudaro
pusla pį, kuriame yra ir iliustracija,
ir tek s tas. Knygos lapai nesurišti,

ranka rašytos trapios raidės tarsi
nukelia į praeitį, o tekstą gaubiantis
smulkus piešinys padeda atskleisti
tekste užkoduotas mintis. Atskiri
knygos lapai gali būti sudėlioti pa -
tinkančia tvarka arba virsti indivi -
dualiais meno darbais. 

Savitas dailininko braižas, įdo -
mūs bandymai, manau, paska tins či -
kagiečius pasidomėti dar ne matyta
E. Rudinsko kūryba. Menininko ta-
lentas yra įvertintas įvairiausiais
apdovanojimais, valstybinėmis sti -
pen di jomis ne tik Lietuvoje bet ir
užsienyje: Vokietijoje, Italijoje, Ispa -
nijoje, JAV.  Kau niečio gra fiko E. Ru -
dinsko pavardė – ir tarp 2008 m. Lie -
tuvos dailininkų sąjungos auksinių
ženkliukų laurea tų.

E. Rudinsko meno darbų yra
įsigiję  ne vienas muziejus JAV: „Wal -
ker Art Center” muziejus (Mi n nea -
polis, MN,), FOGG Museum (Har -
vard, MA,), Meno centras „Cen ter for
Innovative Print and Paper” (New
Brunswick, NJ,), jo ofortų rasite ir
ADOGI (Aso ciacion Difuso ra Obra
Grafica Inter national) mu ziejuje,
Bar selonoje (Ispa nija).

Parodos Čiurlionio galerijoje
Jau   nimo centre (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) veiks iki š. m.
lapkričio 14 d. Galerija dirba kas -
dien, išskyrus antradienį ir tre čia -
dienį, nuo 12 val. p. p. iki 7 val. v.

Kauniečių dailininkų viešnagė Čiurlionio galerijoje

Parodų kuratorius, galerijos ,,Meno parkas” vadovas Arvydas Žalpys ir Joana
Jablonskytė buvo nuvykę pasigėrėti kopomis prie  Michigan ežero.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Egidijus Rudinskas. ,,Raidė I” ir ,,Raidė L”. Ofortas.

Osvaldas Jablonskis. ,,Kirdonys /Smegduobės”. Popierius, akvarelė. 



Daug rūšių gamtinio cukraus
gau siai aptinkama beveik visuose
džiovintuose vaisiuose. Tačiau pa-
čios saldžiausios yra razinos, arba
džio vin tos vynuogės. Jos tinka keps-
niams, jų dedama į plovus ir drib-
snius, jomis įdaromi mėsos patie-
kalai, gardina mos salotos.

Akivaizdi nauda sveikatai

Gaila, tačiau razinų negalima
lai kyti idealia priemone nuo avita-
mi nozės, nes, džiovinant vynuoges,
vitaminas C suyra. Užtat dėl natūra-
laus cukraus – gliukozės ir fruktozės,
ku rių džiovintuose vaisiuose 4–5
kartus daugiau, nei šviežiose vynuo-
gėse, jos tampa tikru energetiniu
užtaisu. Smulkutės uogytės taip pat
pasižymi dideliu organinių rūgščių,
vitaminų A, B1, B2, B3, B4 ir mik-
roelementų kie kiu. Šiuolaikinio
mokslo įrodyta, kad  razinos stiprina
širdies ir kraujagyslių sistemą,
uogose esančią gele žį lengvai pasi-
savina organizmas, o džiovintose vy-
nuogėse esantys anti ok sidantai stab-
do bakterijų, sukeliančių kariesą ir
dantenų ligas, pli timą. Razinos taip
pat pasižymi nervų sistemą rami-
nančiomis savybėmis, todėl, jeigu
jūsų vaikas labai jautrus, įpratinkite
jį mėgautis ne ka ramelėmis ir sau-
sainiais, o džiovin tomis vynuogėmis.

Plaučiams ir širdžiai džiovintos
vynuogės taip pat turi teigiamą gy-
do mąjį poveikį. Gydytojai primygti-
nai siūlo vartoti razinas kaip puikią
prie monę nuo bendro silpnumo ir
anemijos, karščiavimo ir skrandžio
bei žar nyno veiklos sutrikimų, ser-
gant inks tų ligomis. Razinos turi
daug nepa kei čiamų medžiagų, ku-
rios praverčia bandant apsisaugoti
nuo tokio nema lonaus, dažniausia su
vyresniu am  žiumi susijusio reiš-
kinio, kaip osteoporozė.

Razinų nuoviras kartu su svo -
gūnų sultimis – puiki priemonė gy -
dyti užsitęsusį kosulį, slogą ir angi -
ną. Kamuojant stipriam sekinan-
čiam kosuliui ir bronchitui verta
pasinaudoti šiuo receptu: pusę puo-
delio ra zi nų užpilkite kambario tem-
peratūros virintu vandeniu ir palai-
kykite 45 mi nutes. Prieš miegą suval-
gykite vi sas razinas, užgerdami
karštu pienu.

Tačiau viską reikia valgyti sai -
kin gai. Vynuogės – labai kaloringos
uogos, o razinos jas netgi pranoksta.
Todėl damos, nerimaujančios dėl
ant svorio, neturėtų pamiršti, kad
piktnau džiavimas šiais džiovintais
vai siais atsilieps figūrai. Sveikatai
stip rinti pakanka saujos razinų per
dieną.

Nuo vynuogės iki razinos

Pasirodo, toli gražu ne vi sos vy -
nuogės gali tapti puikiomis razi-
nomis. Razinoms tinka tik mėsingų
uogų su plona odele rūšys. Vynuogės
renka mos, džiovinamos, ir nuo to,
kokiu būdu iš šviežių uogų bus išga-
rinta drėgmė, priklausys razinų
natūra lumas, nauda ir vertė.

Egzistuoja keli vynuogių džio vi -
nimo būdai. Natūralus, saulėje – kai
subrendusios kekės dviem savaitėms
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RAZINOS – PASMALIŽIAUTI IR PATIEKALAMS PAGARDINTI
pakabinamos tarp vytelių arba išdė -
liojamos tiesiog ant žemės paklotu
specialiu kilimėliu. Prieš tai – jei no -
rite pagreitinti procesą – uogas porai
sekundžių panardinkite į karštą so -
dos tirpalą: tai panaikins apsauginį
sluoksnį, pažeis žievelę, todėl drėgmė
suspės išgaruoti iš uogų per 4–5 die -
nas. Tiesa, saulėje džiovintos vynuo -
gės būna šiek tiek kietokos, todėl na -
tūralesnis būdas yra džiovinti saulės
neapšviestoje patalpoje. Beje, tai la -
bai ilgas ir daug darbo reikalaujantis
procesas, tokių vytintų vynuogių ga -
 lima aptikti nedažnai, ir kainuoja jos
brangiau.

Privačiuose ūkiuose po džiovini-
mo saulėje ar šešėlyje razinos pa-
ruoštos keliauti į turgų. O štai
uogoms, kurioms skirta ryškiuose
maišeliuo se atsidurti ant prekystalių
lentynų, viskas tik prasideda. Po
paruošiamojo (trumpesnio) džiovini-
mo susiraukš lėjusios vynuogės pa-
tenka į ga myklą, kur yra plaunamos,

pašalinami nešvarumai ir stiebeliai,
rūšiuojamos, baigiamos džiovinti
krosnyse ir supakuojamos. Maža to,
norint pra ilginti razinų amžių ir
pagerinti jų iš vaizdą, uogas galima
apdoroti sorbi no rūgštimi, sieros
dioksidu arba sulfitais.

Juodos geresnės už auksines

Konservantus (sorbino rūgštį,
sie ros dioksidą, sulfitus) leidžiama
vartoti, tačiau, jeigu nepageidaujate
jais prisotinti savo organizmo, at -
kreipkite dėmesį į razinų spalvą. Bet
kokios rūšies vynuogės (mėlynos ar
žalios) po džiovinimo šiek tiek pa-
tamsėja, o blyškias ir peršviečiamas
jas daro sulfitai, kurie suteikia ats-
palvį ir veikia kaip konservantai. To-
dėl tiems, kurie nori valgyti tik na-
tūra lias razinas, geriau pirkti juodas,
ru das arba šviesiai rudas, o ne auksi -
nes. Jeigu prekė parduodama pakuo -
tėje, informaciją apie priedus galė-
site perskaityti pakuotės lapelyje ir
jau po to nuspręskite patys, pirkti
tokių razinų ar ne.

Geros razinos turi būti susi-
raukš lėjusios, matinės, mėsingos ir
be pažeidimų. Neverta pirkti nei la-
bai kietų, nei labai minkštų, nepa-
kankamai išdžiovintų, kiek drėgnų
uogų – šie trūkumai rodo, kad pro-
duktas yra netinkamai apdorotas ir
saugomas, todėl gali greitai sugesti.

Šeimininkės nemėgsta uogų su
uodegėlėmis. Žinoma, jos yra itin pa -
togu, kai norima ką nors gaminti,

tačiau kokybės požiūriu vaiskotis
yra produkto vertingumo ženklas.
Tai reiškia, kad vynuogės nebuvo
me chaniškai apdorojamos.

Razinos kulinarijoje

Džiovintų vynuogių dedama į
salotas, mišrainę, duoną, pyragus,
py ragaičius ir pūdingus, jomis įdaro-
ma mėsa, iš jų verdami kompotai, ga -
minama gira, padažai. Ypač razinos
vertinamos Vidurinėje Azijoje. Rudų
uogyčių čia būtinai dedama į plovą,
mėsos salotas. Arba jos tiesiog su-
mai šomos su kitais džiovintais vai-
siais ir valgomos kaip skanėstas. 

Prieš dėdami razinų į bet kokį
valgį, gerai jas nuplaukite: uogos
taps švarios, o apdorotos siera ir kon-
servantais – išsivaduos nors ir nuo
ne didelio chemikalų kiekio. Po plovi-
mo ir rūšiavimo razinas 20–40 minu-
čių pamirkykite šiltame vandenyje,
po to sukrėskite į kiaurasamti, o vė-

liau nu sausinkite popieriniu rankš-
luosčiu. Naudingosios medžiagos dėl
to nenu kentės, užtat uogos taps ly-
gios, minkš tos ir skanios. Jeigu ruo-
šiatės jų dėti į kepsnius ar desertą,
galite pamirkyti valandą ar pusant-
ros rome ar konjake, o štai razinos
skirtos mė sai tegul pamirksta aitria-
me rau do na jame vyne.

Į tokius patiekalus kaip plovas
ra zinų reikėtų dėti likus 10 minučių
iki jo gaminimo pabaigos. O į pyragų
ir keksų tešlą razinų berkite ją už -
maišydami.

Pikantiškos salotos

Reikės: 2 didelių morkų, puodelio
šviežių razinų, 2–3 skiltelių česnako,
majonezo.

Morkas sutarkuokite, suberkite
nuplautas karštu vandeniu razinas,
susmulkinkite česnaką. Viską sumai -
šykite, įdėkite majonezo ir leiskite
salotoms valandą pastovėti.

Burokėlių salotos su razinomis

Reikės: 2 burokų, obuolio, ½ puo -
delio razinų, 5 graikinių riešutų, ma -
jonezo, šviežių petražolių.

Burokus išvirkite, nulupkite,
stam biai sutarkuokite, suberkite
smulkiai supjaustytą vidutinio dy -
džio obuolį, šiek tiek patroškintas
razinas, susmulkintus pakeptus grai -
kinių riešutų branduolius, įdėkite
ma jonezo. Viską išmaišykite ir api -
barstykite petražolėmis.

Plovas su razinomis

Reikės: Puodelio ryžių, ½ sv
kiau lienos sprandinės, 2 saujų razi nų,
3 stambių morkų, 2 vidutinio dy džio
svogūnų, pusės galvutės česnako,
kalendrų, cayenne ir juodų pi pirų,
druskos, kitų prieskonių, auga linio
aliejaus.

Ryžius nuplaukite ir užpilkite
šaltu vandeniu. Vandenį kelis kartus
pakeiskite. Razinas užpilkite karštu
vandeniu. Mėsą supjaustykite smul -
kiais gabalėliais, pabarstykite drus-
ka, pipirais ir, sudėję į gilų indą, ap -
kepkite aliejuje. Morkas stambiai
sutarkuokite, svogūnus supjaustyki -
te pusžiedžiais ir suberkite į indą su
mėsa. Vis pamaišydami kepkite, kol
morkos ir svogūnai suminkštės. Tada
įpilkite karšto vandens, kad apsemtų
mėsą, įberkite druskos (negailėkite,
kad ryžiai būtų sodrūs, neprėski),
uždenkite dangčiu ir troškinkite ant
silpnos ugnies, kol mėsa taps minkš-
ta. Česnako skilteles supjaustykite į
tris dalis, razinas nusausinkite, ka -
len drų grūdelius sugrūskite. Kai
mėsa suminkštės, suberkite razinas,
česnakus, pagardinkite prieskoniais
ir viską išmaišykite. Nuo ryžių nu -
pilkite vandenį ir užberkite juos ant
viršaus (nemaišykite). Sultinys turi
vos apsemti ryžius. Jei vandens trūk-
sta, įpilkite. Ryžiai turi būti gamina-
mi ant silpnos ugnies, uždengti dang -
čiu. Kai didžioji dalis vandens įsi -
gers, plovą vis pamaišykite, kad mė-
sa su morkomis neprisviltų. Maišy-
kite plovą kas 5 minutes tol, kol išga-
ruos visas vanduo. Jei ryžių nemir-
kysite, tuomet sultinio inde turi būti
per 1–2 pirštus daugiau.

Pastaba. Plovas yra Vidurinės
Azijos kraš tų patiekalas. Tuose kraš-
tuose kiau liena nevalgoma, tad plo-
vui paprastai vartojama aviena. Tik-
rasis plovas turi būti kvapnus, tad
dedami kvapnūs prieskoniai, deda-
ma maltų čilės pipirų ar cayenne, bet
nuo jų plovas įgauna tik malonų sa-
vitą skonį, jei su saiku jie bus deda-
mi. Dedama kalendrų, cinamono mil-
telių ir kitų rytie tiškų prieskonių.
Prieskoniai vartojami ne tik dėl sko-
nio, bet jie stiprina patį organizmą.

Keksas su razinomis

Reikės: Pusantro puodelio miltų,
½ puodelio cukraus, ½ puodelio ra zi -
nų, 2 kiaušinių, 1/3 pakelio kepimo
miltelių, 1 citrinos žievelės, žiupsnelio
druskos, cukraus pūdros.

Užpilkite razinas verdančiu van-
deniu ir pamirkykite 10 minučių,
paskui nusausinkite. Išsukite su -
minkš tėjusį sviestą su cukrumi, po
vie ną įmuškite kiaušinius. Persijo -
kite miltus su druska ir kepimo mil-
teliais. Miltus suberkite į kiaušinių
ir sviesto mišinį. Gerai išmaišykite.
Įtar kuokite citrinos žievelę ir suber -
kite razinas, viską dar kartą išmai -
šykite. Patepkite sviestu ir pabars -
tykite miltais formą, skirtą keksams
kepti. Sukrėskite į ją tešlą ir kepkite
40–45 minutes 350 F orkaitėje. Atvė -
sin kite. Prieš patiekdami pabarstyki -
te cukraus pūdra.
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Kovotojai iš Wall Street pasislėps
po Halloween kaukėmis

Didžiosios Britanijos parlamentarai balsavo 
prieš referendumą dėl narystės ES

Ženeva (BNS) – JAV diplomatai
sakė, kad pirmoji tiesioginių derybų
Ženevoje su Šiaurės Korėja diena bu-
vo naudinga. Susitikimo tikslas – at-
naujinti derybas dėl Šiaurės Korėjos
branduolinės programos nutrauki-
mo. Tai jau antras toks susitikimas
per mažiau nei tris mėnesius. 

Vyriausiasis JAV derybininkas
Stephen Bosworth sakė, kad pokal-
biai krypsta teigiama linkme. Pasak
jo, šalys išsiaiškino kai kuriuos nesu-
tarimus. Šešių šalių derybos, kuriose
dalyvauja Šiaurės ir Pietų Korėjos,
Kinija, Rusija, Japonija ir JAV, nu-
trūko 2009 m. Visos šalys nori atnau-

jinti derybas dėl Šiaurės Korėjos
branduolinės programos, bet nesuta-
ria dėl sąlygų. Pchenjanas sakė, kad
atnaujins derybas, jei nebus jokių iš-
ankstinių sąlygų, o JAV nori, kad
Šiaurės Korėja nusiginkluotų pirma.

Vis dėlto vien faktas, kad Ženevo-
je vyksta šis susitikimas, rodo, jog
santykiai gerėja. JAV nori, kad Šiau-
rės Korėja laikytųsi 2005 m. pasirašy-
tos sutarties, kurios vėliau išsižadė-
jo. Pagal sutartį, Šiaurės Korėja mai-
nais į saugumo užtikrinimą, paramą
ir geresnius santykius turi atsisakyti
branduolinės veiklos.

Kaunas (ELTA) – Spalio 25 d. va-
karą Kauno senamiestyje, Vytauto
Didžiojo universiteto Didžiojoje aulo-
je, vyko išskirtinis kantorių iš Jung-
tinių Amerikos Valstijų koncertas,
kurį dovanojo šios šalies ambasada. 

Minėdami holokausto aukoms
skirtus 2011 metus, keturi kantoriai
atliko prieškario Lietuvos žydų dai-
nas, taip pat Amerikos litvakų kom-

pozitorių kūrinius iš rinkinio ,,Ame-
rican Songbook”. Po visą pasaulį ke-
liaujantys, žydų muzikos tradicijas
puoselėjantys atlikėjai Lietuvoje pri-
statė kantorystę kaip meną. Jie atli-
ko kūrinius, kurie atspindi Lietuvos
žydų gyvenimą prieš holokaustą, bei
supažindino klausytojus su Ameri-
kos ir Izraelio žydų muzikos paliki-
mu. 

Londonas (BNS) – Didžiosios
Britanijos ministras pirmininkas
David Cameron, nepaisant Konser-
vatorių partijos maišto, nugalėjo rei-
kalavusius referendumo dėl narystės
Europos Sąjungoje (ES).

Partijos nurodė visiems konser-
vatoriams, liberalams demokratams
ir leiboristams parlamente balsuoti
prieš referendumą dėl D. Britanijos
narystės ES. Iš viso 483 žemesniųjų
Parlamento rūmų nariai pakluso, o
111 parlamentarų pasipriešino parti-
jos nurodymams.

Bendruomenių rūmai balsavo
dėl referendumo, nes daugiau nei

100,000 gyventojų pasirašė peticiją.
Buvo siūloma surengti referendumą,
per kurį žmonės galėtų balsuoti, ar
likti ES, ar išstoti, ar pakeisti D. Bri-
tanijos narystės ES sąlygas.

Tikėtasi, kad vyriausybė lengvai
laimės balsavimą, o net jei būtų jį
pralaimėjusi, rezultatas nebūtų įpa-
reigojęs rengti referendumą. Balsa-
vimo duomenys rodo, kad 81 Konser-
vatorių partijos narys nepakluso nu-
rodymams balsuoti prieš. Tai iki šiol
didžiausias maištas prieš D. Came-
ron. Leiboristų vadovas Ed Miliband
sakė, kad pasipriešinimas pažemino
ministrą pirmininką.

Patvirtinta naujoji Latvijos vyriausybė

Žemės drebėjimo nuniokota Turkija 
priims pagalbą iš užsienio

Ryga (ELTA) – Latvijos parla-
mentas patvirtino naują ligšiolinio
premjero Valdis Dombrovskis vado-
vaujamą centro dešinės vyriausybę.
Valdančiosios koalicijos sutartis
saisto 56 parlamento narius iš 100.

V. Dombrovskis, vienas centro
dešinės partijos ,,Vienybė” vadovų,
tapo pirmuoju premjeru Latvijos is-
torijoje, kuris iš eilės vadovaus trims
vyriausybėms. Naujojoje vyriausy-

bėje yra 5 ,,Vienybės” atstovai: jie
užims gynybos, finansų, sveikatos,
žemės ūkio ir socialinių reikalų mi-
nistrų kėdes. Valdis Zatlers reformų
partijos (ZRP)  atstovai užims užsie-
nio reikalų, ekonomikos, vidaus rei-
kalų, švietimo ir mokslo,  aplinko-
saugos ir regionų plėtros ministrų
vietas. Naujajame ministrų kabinete
yra 2 konservatyvaus Nacionalinio
aljanso atstovai. 

Šiaurės Korėjos ir JAV derybos 
juda teigiama linkme

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė apdovanojo penkto-
jo Konstitucijos egzamino nugalėto-
jus. Egzaminą miestų ir rajonų savi-
valdybėse, mokyklose, įkalinimo įs-
taigose šiemet laikė beveik 33,000 gy-
ventojų. Nugalėtojais paskelbti 27 ge-
riausiai Konstituciją išmanantys eg-
zamino dalyviai.

Konstitucijos egzaminą globo-

jančios šalies vadovės teigimu, išau-
gęs susidomėjimas renginiu liudija
stiprėjančią pilietinę visuomenę ir
supratimą, kad Konstitucija skirta
ne tik teisininkams, bet ir visiems ša-
lies žmonėms. Prezidentė pasveikino
konkurso laureatus bei palinkėjo ir
toliau išlikti pilietiškais ir aktyviais
savo šalies gyventojais.

JAV ambasados dovana kauniečiams

New York (BNS) – Protesto ju-
dėjimo ,,Occupy Wall Street” daly-
viai prisijungs prie Halloween eise-
nos New York, praneša judėjimo at-
stovai. Nors pastaruoju laiku keli ak-
tyvistai buvo suimti už tai, kad slė-
pėsi po kaukėmis per demonstraci-
jas, per Halloween jie galės tai daryti
teisėtai.

Nors 1845 m. New York valstijos
įstatymas draudžia dėvėti kaukę per
susirinkimus, kaukes panaudojo keli
judėjimo prieš ekonominę nelygybę
dalyviai. Tačiau įstatyme numatyta
išimtis ,,vakarėliams ir kitiems pa-
našiems pasilinksminimo rengi-
niams”, kuria ir ketina pasinaudoti
demonstrantai per Halloween.

Kaip pareiškė vienas judėjimo
organizatorių Gen Golan, eisena yra
,,dar viena galimybė mums būti iš-
radingiems ir perduoti mūsų žinią
žmonėms”.

,,Elgesys, kuriam taikoma ši įs-
tatymo dėl kaukių išimtis, negali bū-
ti pripažintas neteisėtu tik todėl, kad
jame yra politinė žinia”, – pranešė

New York Sąjungos už pilietines tei-
ses  vykdomoji direktorė Donna Lie-
berman.  

Judėjimo ,,Occupy Wall Street”
šalininkai, rugsėjo 17 d. pastatę pala-
pinių miestelį Zuccotti parke New
York mieste, protestuoja prieš mili-
jardų dolerių skyrimą bankams gel-
bėti, kai eiliniai amerikiečiai kenčia
nuo didelio nedarbo. Aktyvistai taip
pat mano, kad vienas procentas tur-
tingiausių amerikiečių apmokestinti
pernelyg mažais mokesčiais.

Vilnius (BNS) – Turkija priims
pagalbą iš užsienio, taip pat iš
Izraelio, tvarkant žemės drebėjimo,
kuris nusinešė mažiausiai 459 žmo-
nių gyvybes, padarinius. Turkija iš
pradžių buvo atsisakiusi priimti
tarptautinę pagalbą po sekmadienį
ištikusio 7,2 balo žemės drebėjimo,
tačiau Ankara pakeitė nuomonę, nes
likusius be pastogės žmones reikia
skubiai aprūpinti būstais.

Turkijos sveikatos apsaugos mi-

nisterijos pareigūnas sakė, kad ant-
radienį iš pastatų griuvėsių buvo iš-
traukti apie 40 gyvų žmonių. Vis dėl-
to retus laimingus atvejus temdė
nauji lavonai, atrandami besidarbuo-
jančių tūkstančių gelbėtojų.

Žemės drebėjimas sugriovė apie
2,000 pastatų, apie 1,350 žmonių buvo
sužeisti. Požeminiai smūgiai įvyko
dieną, kai daugelis žmonių buvo iš-
vykę iš namų, todėl dar didesnės ne-
laimės pavyko išvengti. 

Apdovanoti Konstitucijos egzamino nugalėtojai

Lietuvos ambasadoriui Ukrainoje Petrui Vaitiekūnui (antras iš d.) ir rekordo auto-
riui Tadui Surkiui (trečias iš d.) iškilmingai įteikti pažymėjimai dėl oficialiai įre-
gistruotų rekordų – didžiausių skraidančių Lietuvos ir Ukrainos vėliavų. Rekordą
įregistravo Ukrainos nacionalinis rekordų registras, kuris yra oficialus Gineso
rekordų knygos atstovas Ukrainoje.                                                URM nuotr.
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L I E T U V A

P A S A U L I S

Tvyrant nerimui dėl skolų krizės
Europos pietuose, investuotojams tu-
rėtų tapti patrauklus Šiaurės Baltijos
regionas, sako Lietuvos premjeras
Andrius Kubilius. Vyriausybės va-
dovas teigia tokią nuomonę išsakęs
Vokietijos vakaruose esančiame Diu-
seldorfe susitikęs su verslo įmonių
vadovais, kuriuos kvietė investuoti
Lietuvoje. ,,Tai jau tokia tampanti
mūsų standartinė kelionė – esame
taip apkeliavę JAV, D. Britaniją,
Skandinavijos šalis, dabar – vieną iš
Vokietijos žemių, kur pagrindinį dė-
mesį skyrėme pokalbiams su gali-
mais investuotojais”, – kalbėjo A. Ku-
bilius. Pasak jo, toliau darbą tęsia
speciali agentūra, kuri dirba su in-
vestuotojais.

***
2010 m. Lietuvoje buvo gauta

322,7 mln. litų paramos, tai yra 4,7
proc. daugiau nei 2009 m. Tačiau vi-
dutinis vieno Lietuvos juridinio as-
mens suteiktos paramos dydis nuo
2006 m. iki 2010 m. sumažėjo nuo
54,000 iki 37,200 litų. Didžioji para-
mos dalis 2010 m. buvo skirta sportui
remti – jam atiteko 40,2 proc. visos
paramos. Pagrindiniai šios srities rė-
mėjai – Lietuvos juridiniai asmenys
(2010 m. skyrė 86,7 proc. visos sportui
skirtos paramos). Sveikatos apsaugai
2010 m. rėmėjai skyrė 11,9 proc., so-

cialinei globai ir rūpybai – 11,5 proc.
visos paramos.  

***
Lietuviai labiausiai Europoje ne-

pasitiki maisto priedais. Europos Są-
jungos valstybėse senbuvėse į maisto
priedus skersuoja kas antras gyven-
tojas, Lietuvoje – vos ne kiekvienas.
Žinovų nuomone, vartotojų Lietuvoje
nepasiekia informacija, kas yra tie
maisto priedai. Be to, jie neretai yra
apgaudinėjami ir gamintojų. Tad
kiek perdėta maisto priedų baimė nu-
lėmė ir visiškai naujos produktų gru-
pės – ,,be konservantų”, ,,be E”, ,,be
maisto priedų” – atsiradimą rinkoje.
Tačiau toli gražu ne visi gamintojai
iš tiesų sukūrė naujas technologijas
ir receptūras, kuriose nebūtų naudo-
jami maisto priedai

***
Kylant žemės ūkio paskirties že-

mės pardavimo kainoms, kyla ir že-
mės nuomos kaina. Norėdami nuo-
motis didesnius geros ūkinės vertės
žemės plotus, ūkininkai moka tiek,
kiek savininkai prašo. Tokių žemės
nuomos kainų, kokios buvo prieš de-
šimt, penkerius ar net dvejus metus,
nebėra. Kartais vyksta natūriniai
mainai – už nuomojamą žemę atsi-
skaitoma grūdais, paslaugomis, gy-
vuliais. 

Euro zonos valstybės drauge su
Tarptautiniu valiutos fondu (TVF)
kuria Europos stabilumo mechaniz-
mą. Nors planuota, kad šis fondas tu-
rėtų įsisukti nuo 2013 m. pradžios, ti-
kėtina, kad jo veikimas bus paspar-
tintas. Apie Europos finansų sistemos
stabilizavimo planus kalbamės su
Nerijumi Mačiuliu, banko „Swed-
bank” vyriausiuoju ekonomistu.

− Kai kurioms Europos šalims
gresia nemokumas, galintis lemti
ir kai kurių didelių žemyno bankų
griūtį bei viso regiono ekonomi-
kos recesiją, tačiau euro zonos va-
dovams vargiai pavyksta priimti
greitus sprendimus. JAV prezi-
dentas Barack Obama kalba apie
ekonomikos skatinimo ir biudžeto
deficito mažinimo planus, tačiau
šie stringa Kongrese. Netrūksta
analitikų, manančių, kad Federa-
linės rezervų sistemos vadovo Ben
S. Bernanke siūlymas supirkti ob-
ligacijas vargiai išjudins ekono-
miką. Finansų rinkos kone iste-
riškai reaguoja į bet kokią iš poli-
tikų lūpų atsklindančią žinią.
Kaip Jūs vertinate dabartinę eko-
nomikos padėtį pasaulyje? Kokių
padarinių, Jūsų nuomone, gali tu-
rėti politikų delsimas imtis ryž-
tingų veiksmų? 

− Pagrindinė išsivysčiusių pa-
saulio valstybių ekonomikų proble-
ma yra per didelė valstybės skolos
našta. Tokiose valstybėse kaip JAV
skolos našta slegia ne tik valstybę,
bet ir pačius gyventojus. Taigi arti-
miausias penkmetis pasmerktas lė-
tam augimui – valstybės ir gyvento-
jai mažins savo įsiskolinimų lygį, o
tai slopins tų šalių ekonomikų augi-
mą. Yra ir kita alternatyva šiam tau-
pymo ir lėto augimo keliui. Kai ku-
rios valstybės gali nuspręsti akty-
viau spausdinti nacionalinę valiutą
ir taip sukurti infliaciją bei sumažin-
ti realią skolos naštą. Šiuo keliu jau
dabar eina ir JAV, ir Jungtinė Kara-
lystė – abiejose šalyse centriniai ban-
kai paskutinius trejus metus akty-
viai pirko skolos vertybinius popie-
rius ir taip didino pinigų kiekį tose
šalyse. Egzistuoja ir kita problema,
dėl kurios yra itin padidėjęs jautru-
mas finansų rinkose – ir JAV, ir euro
zonos politikai prarado pasitikėjimą.
JAV vyksta pasiruošimas kitais me-
tais vyksiantiems prezidento rinki-
mams ir sprendimai priimami atsi-
žvelgiant į tai, kaip jie gali nulemti
rinkimų rezultatus, o ne kaip tai pa-
veiks ilgalaikį ekonomikos augimą.
Vasarą užsitęsęs politinis šantažas
dėl skolos ribos didinimo iš tiesų pa-
keitė pasaulio požiūrį į JAV politikų
gebėjimą civilizuotai priimti spren-
dimus. Pastarasis Senato sprendimas
nepriimti B. Obama siūlomo įstaty-
mo dėl darbo vietų kūrimo paskatini-
mo taip pat rodo, kad politinis kli-
matas išlieka nepalankus.

− TVF rengia euro zonos gelbė-
jimo planą. Kiek laiko gali užtruk-
ti, kol toks planas bus parengtas?
Kokios svarbiausios priemonės
galėtų būti numatytos plane?
Koks galėtų būti jo įgyvendinimo
būdas ir kiek laiko tai užtruktų?

− TVF jau dabar dalyvauja euro
zonos gelbėjime: fondas skolino Grai-
kijai, Portugalijai ir Airijai. Dabarti-
nį Europos finansinio stabilumo fon-

dą (EFSF) turėtų pakeisti Europos
stabilumo mechanizmas (ESM), ku-
riame būtų aiškiau apibrėžtos gairės,
kaip yra gelbėjamos valstybės, susi-
dūrusios su mokumo problemomis.
Buvo planuojama, kad toks mecha-
nizmas pradės veikti nuo 2013 metų,
bet tikėtina, kad jo atsiradimas bus
paspartintas.

− EFSF, kuriame  šiuo me-
tu yra 440 mlrd. EUR, turėtų tapti
sudėtiniu  TVF kuriamo euro zo-
nos gelbėjimo mechanizmo sraig-
tu. Iš viso fondas išaugtų iki 2 trln.
EUR. Kokiais pinigais būtų papil-
dytas EFSF? Kokiems tikslams, jū-
sų nuomone, galėtų būti naudoja-
mas toks ,,jungtinis” fondas, tu-
rint galvoje, kad TVF vienija 186
valstybes?

− TVF vaidmuo kuriant ESM yra
tik pagalbinis, teikiantis papildomą
finansavimą. ESM funkcija bus 17 eu-
ro zonos valstybių finansų tvarumo
užtikrinimas. Lėšos bus pritraukia-
mos iš narių įnašų, kaip dabar EFSF,
bet taip pat ir leidžiant vertybinius
popierius bei skolinantis rinkoje.

− Ar galima numatyti, kaip tai
paveiktų Europos, JAV ir kitų di-
delių valstybių ar regionų ekono-
mikas, valiutų kursus?

− Šiuo metu tas „planas” per
daug neapibrėžtas, kad būtų galima
daug pasakyti apie jo galimą poveikį
pasaulio ekonomikai. Tačiau tikėti-
na, kad jam pradėjus veikti Europos
finansų sistema bus stabilesnė. Es-
minis klausimas išlieka tas pats:
kaip bus užtikrinama, kad Graikijos
problemos neišplis į Italiją ir Ispani-
ją. Euro zonos vadovai pažadėjo iki
lapkričio pradžioje vyksiančio G20
šalių susitikimo pateikti aiškų stra-
teginį planą, kaip ši skolos problema
bus išspręsta. Kalbant apie JAV dole-
rio ir euro kursą – abi valiutos yra
panašiai prastoje padėtyje. Šiuo me-
tu abi jos dalyvauja ne „grožio kon-
kurse”, o „bjaurumo konkurse” – in-
vestuotojams abi atrodo su panašiai
blogomis ateities galimybėmis.

Kalbėjosi Agnė Ranonytė

Agnė Ranonytė nuo šių metų bir-
želio gyvena Čikagoje ir bendradar-
biauja su ,,Draugu”. Prieš atvykda-
ma į Jungtines Valstijas, ji 8 metus
dirbo Lietuvos verslo dienraštyje
,,Verslo žinios” žurnaliste bei redakto-
re ir rašė straipsnius makroekono-
minėmis, darbo rinkos temomis, ruošė
įvairių ūkio sektorių apžvalgas. Su
,,Verslo žiniomis”  bendradarbiauja
ir šiuo metu.

Estija bent kelis mėnesius ne-
gaus Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų, Europos Komisijai nuta-
rus šį finansavimą sustabdyti, kol ne-
bus pagerinta lėšų naudojimo kont-
rolė. EK pranešė Estijos finansų mi-
nisterijai, jog nuo spalio 5 d. Estijai
nebeperves struktūrinių fondų lėšų.
Pasak ministerijos, pinigų nebus
skiriama naujiems projektams, o jau
pradėtieji toliau bus finansuojami iš
jau gautų ES lėšų ir valstybės biudže-
to. Per mėnesį Estija vidutiniškai
gauna 37 mln. eurų projektams finan-
suoti.  2007–2013 m. iš struktūrinių
fondų Estijai numatyta skirti 3,4
mlrd. eurų, o iki rugsėjo pabaigos
projektų buvo patvirtinta už 1,8 mlrd.
eurų (82 proc.). 

***
Euro zonos šalių finansų mi-

nistrų susitikimas, numatytas spalio
26 dieną, atšauktas. Po Europos
vadovų viršūnių susitikimo, vykusio
spalio 23 d., valdžia neįstengė susitar-
ti dėl antikrizinio plano. Tam, kad
pritartų galutiniam ES gelbėjimo
planui, Europos šalių vadovai turėjo
susitikti spalio 26 dieną.

***
Meksika pranešė prie sienos su

Jungtinėmis Valstijomis atradusi di-
džiulius dujų telkinius. ,,Šie didžiu-
liai telkiniai per ateinančius du de-
šimtmečius gali visiškai pakeisti
Meksikos energetikos padėtį”, – sakė
šalies energetikos ministras. Jis pa-
žymėjo, kad dabar šalis turės daugiau
nei pakankamai gamtinių dujų ir bū-
tų neprotinga atidėti jų naudojimą.

***
Visos ES šalys turėtų atverti savo

darbo rinką bulgarams ir rumunams

iki šių metų pabaigos, sakoma Euro-
pos Parlamento (EP) priimtoje rezo-
liucijoje. Šalyse, kurios jau atvėrė sa-
vo darbo rinką 2004 m. ir 2007 m. į ES
įstojusių valstybių piliečiams, ne-
pastebėta jokio neigiamo poveikio,
sakoma rezoliucijoje. Todėl EP ragi-
na valstybes, kurios vis dar taiko ap-
ribojimus Bulgarijos ir Rumunijos
piliečiams, atverti jiems savo darbo
rinką iki 2011 m. pabaigos, kaip nu-
matyta šių šalių stojimo į ES sutar-
tyse. EP nariai taip pat apgailestauja
dėl siekių vėl įvesti darbo rinkos ap-
ribojimus kai kuriose ES šalyse ir ra-
gina Europos Komisiją ištirti, ar to-
kia politika nepažeidžia ES teisės.

Stabilesnei Europos finansų sistemai

Prekyboje pasirodė knyga ,,Steve
Jobs”, kurią parašė JAV žurnalistas ir
rašytojas Walter Isaacson. Knygą, kurią
išleido leidykla ,,Simon&Schuster”, bus
galima įsigyti internetinėse parduotu-
vėse ,,Amazon” ir ,,Barnes&Noble”,
taip pat internetinėje parduotuvėje
,,iTunes”, kurią valdo bendrovė ,,App-
le”. Elektroninė versija kainuos apie 18
dol.                                 ELTA nuotr.

Nerijus Mačiulis.



Prasidėjus naujiems mokslo me -
tams, Lietuvos Respublikos konsulė
Sovetske Liuda Kleimionova sukvie -
tė zonos mokytojus į koordinacinį pa -
sitarimą. Jame dalyvavo LR Užsie nio
reikalų ministerijos darbuotojai Al -
gi mantas Misevičius ir Aušra Dumb -
liauskienė, LR generalinis konsulas
Kaliningrade Vaclovas Stanke vičius,
istorikas Bronius Makaus kas, Vil -
niaus lietuvių namų gimnazijos mo -
kytojos Irina Mickutė ir Asta Turs -
kienė. 

Konsulas V. Stankevičius pasvei -
kino susirinkusius, padėkojo kon-
sulei L. Kleimionovai už surengtą

pasitarimą ir palinkėjo, kad lietuvy-
bė Kaliningrado srityje klestėtų.

LR Užsienio reikalų ministerijos
skyriaus vedėjas A. Misevičius su pa -
žindino su ministerijos vykdomo mis
programomis, kalbėjo apie ryšių su
užsienio lietuviais stiprinimą, lietu-
vių kultūros, kalbos, papročių išsau -
gojimą, sutartyse numatytus abipu-
sius įsipareigojimus.

Konsulė Liuda Kleimionova kal -
bėjo apie ryšį su mokyklomis. Lietu -
vių kalbos ir etnokultūros mokytojai
kviečiami į konsulato organizuoja-
mus renginius. L. Kleimionova kartu
su Kaliningrado srities lietuvių kal-
bos mokytojų asociacijos pirminin-
ku Aleksu Bartniku lankėsi mokyk-
lose, bendravo su mokyklų vadovais,

sidžiaugė, jog kol kas nereikėjo pirk-
ti sauskelnių, drabužėlių – viską su-
nešė draugai. 

Kai kalbėjome su Egle, ji pasi-
džiaugė, kad pirmomis savaitėmis
susitvarkyti su užgriuvusiais rūpes-
čiais ir įeiti į vėžes padėjo vyras, jis
pasiėmė 2 savaites atostogų. Šeima
kartu bando priprasti prie kasdie-
ninės ,,dienotvarkės”: maitinti, keis-
ti sauskelnes, plauti buteliukus ir –
po pusvalandžio pradėti viską iš
naujo. Vyrui išėjus į darbą, moteriai
dienomis padeda jos sesuo, o nakti-
mis ji bandanti susitvarkyti pati, kad
leistų vyrui pamiegoti, nes ryte jam
reikia keltis į darbą. Pirmomis sa-
vaitėmis maitinti mažylių naktimis
keldavosi abu kartu. Priežiūros rei-
kia ir Emilijai – jos negalima paleisti
iš akių, nes vis taikosi pabučiuoti
broliukus ir sesutę arba iš jų atėmusi
paragauti čiulptukus. Gausios šei-
mos mama guodžiasi, kad labiausiai
jai dabar trūksta miego, bet optimiz-
mo nestokojanti moteris sako, kad

svarbiausia, jog visi mažyliai yra
sveiki, gerai auga.

Nors Eglę jos draugai juokauda-
mi vadina ,,supermama”, tačiau ji
sako taip galėsianti vadintis, kai visi
jų vaikai bus užauginti, baigs moks-
lus, turės geras specialybes ir bus
geri žmonės. 

Eglė prisipažįsta, kad iš tikrųjų
laiko atsipūsti ir pasvajoti dabar ji
turinti labai mažai, bet paklausta,
kaip įsivaizduojanti savo šeimos
ateitį, atsako šypsodamasi: ,,Svajo-
nėse matau mūsų šeimyną, susė-
dusią prie kalėdinio stalo. Visi mūsų
vaikai – jau užaugę, su antromis pu-
sėmis ir su savo atžalomis.” Palin-
kėkime, kad ši Eglės svajonė išsipil-
dytų.

Norintys padėti Eglės Contreras
šeimai gali rašyti jai el. paštu: egle-
contreras@yahoo.com. arba skam-
bint Eglės mamai tel. 708-369-9325,
nes pati Eglė ne visada turi laiko at-
siliepti į skambučius.
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EMILIJA ALGAUDĖ
BUKONTIENĖ

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ”!
,,DRAUGĄ” atminkime savo testamente

mo kiniais bei jų tėvais, pasidžiaugė,
kad visų mokyklų vadovai pageida-
vo, kad būtų vedami lietuvių kalbos
užsiėmimai, pažadėjo į mokyklas
atvežti me todinės medžiagos.

Lietuvių kalbos mokytojų aso-
ciacijos pirmininkas A. Bartnikas
sakė, kad Kaliningrado sritis yra spe -
cifinis kraštas, mūsų mokytojų dar-
bo pobū dis – šviečiamasis ir visuo-
meninis. A. Bartnikas kalbėjo apie
formalųjų ir neformalųjį švietimą,
Aso ciacijos planuojamus renginius,
vizų problemą (mokytojai jas gavo
tik 3 mėnesiams), paminėjo, kuriose
mo kyklose reikalingi lietuvių kalbos
mo kytojai.

Užsienio lietuvių departamento
specialistė Aušra Dumbliauskienė
kalbėjo apie dalykines suteiktų pas -
laugų ataskaitas, mokytojų atsiskai -
tymus, jų formas.

Irina Mickutė supažindino su
Užsienio lietuvių švietimo centru
Vilniaus lietuvių gimnazijoje. Jo tik-
slas – teikti paramą lietuviškų mo -
kyklų bendruomenėms. Centro dar-

buo tojai organizuoja bendrus peda-
gogų ir mokinių renginius, mokytojų
stažuotes, vykdo edukacinį užsie  nio
lietuvių švietimą, moko valstybi nės
lietuvių kalbos, tobulina pedago gų
kvalifikaciją.

Asta Turskienė supažindino su
Vilniaus lietuvių namų gimnazija,
suaugusiųjų ir vaikų formaliuoju ir
neformaliuoju švietimu, priėmimo,
mokymosi ir gyvenimo sąlygomis.
Šioje mokykloje lietuvių kalbos mo -
koma pagal 3 programas.

Susitikę po vasaros atostogų pa -
bendravome, pasidalijome įspū-
džiais, aptarėme problemas. Dėkoja-
me konsulei L. Kleimionovai už nau-
dingą pa  sitarimą, už skanius pyra-
gus, ka vą. Ačiū Mažosios Lietuvos
lietuvių draugijai Čikagoje ir Ma-
žosios Lietu vos fondui už apmokėtas
kelionės išlaidas.

Emilija Algaudė Bukontienė –
Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mo-
kyklos mokytoja.

Mažyliai yra sveiki, gerai auga.                                Nuotraukos iš asmenio Eglės albumo

Kokia pirma mintis šauna, iš-
girdus, kad pasaulį išvydo
ketvertukas? ,,Stebuklas!” Ta-

čiau atslūgus emocijoms, ima kirbėti
,,praktiškesni” klausimai: ,,Kaip juos
auginti? Iš kur semtis laiko ir kantry-
bės auginant tokį būrį mažylių? Kas
galėtų tokiai šeimai pagelbėti?” Pa-
našia seka plaukė mintys išgirdus
žinią, kad lietuvaitė Eglė, su vyru gy-
venanti viename Čikagos priemies-
čių, susilaukė ketvertuko. 

Su Egle kalbėjomės praėjus ke-
lioms savaitėms po rugsėjo 1-osios –
tą dieną pasaulį išvydo trys ber-
niukai ir mergaitė. Kaip sako Eglė,
su vyru jie nesvajojo apie gausią šei-
myną: ,,Nors mano mamos giminėje
yra dvynukų, niekada negalvojau,
neplanavau ir net nesvajojau, kad
kada nors turėsiu daugiau nei porą
vaikų.”

Sužinojus, kad Eglė laukiasi ket-
vertuko, šeimą užgriuvo labai prieš-
taringi jausmai ir mintys: ,,Kaip mes
juos išnešiosime, išauginsime? Iš kur
reikės gauti pinigų tokiai šeimynai
išmaitinti, kaip visi sutilpsime mūsų
mažame namuke?” Tačiau šeima nu-
sprendė laukti ketvertuko ir pasiryžo
auginti penkis vaikus – Eglė su vyru
turi pusantrų metukų Emiliją. Su-
žinoję šią naujieną Eglės ir jos vyro
draugai ne tik džiaugėsi, aikčiojo, bet
ir prisižadėjo kuo galėdami padėti.
,,Tad ramiai miegu žinodama, kad
badauti mūsų mažyliams tikrai ne-
teks, turime pakankamai draugų ir
pažįstamų, kurie, reikalui esant, tik-
rai padės,” – guodžiasi moteris.

Ketvertuko mama šypsodamasi
sako, kad jai labai pasisekė – visą
nėštumo laiką neteko gulėti ligoninė-
je, nereikėjo jokių vaistų, kurie pa-

prastai reikalingi trejetuko ar ket-
vertuko besilaukiančioms, norint su-
stabdyti priešlaikinį gimdymą. Pa-
sak Eglės, ketvertukas paprastai
gimsta po 28 savaičių, jų šeimoje ma-
žyliai pasaulį išvydo po 33 savaičių,
atlikus Cezario pjūvio operaciją. Gi-
mę trys berniukai svėrė po 5 sv, mer-
gaitė –  beveik 4 sv, jos ūgis buvo 16,5
colių, aukščiausio berniuko –  18,5
colių. Visi keturi gimė sveiki. Kas 3
val. maitinami mažyliai per porą
mėnesių paaugo ir priaugo svorio.

Iki gimdymo lietuvė dirbo vieno-
je agentūroje, kuri padeda įdarbinti
inžinerinį išsilavinimą turinčius
specialistus. Dabar grįžti į darbą mo-
teris neketinanti, nes jos gaunamo
atlyginimo neužtektų pasamdyti auk-
lei. Be to, viena auklė nelabai pajėgtų
susitvarkyti su penkiais mažyliais.
Žinant, kad Lietuvoje, gimus vaiku-
čiui, šeimai padeda valstybė, paklau-
sėme, ar Eglės šeima sulaukė kokios
nors valstybės paramos. ,,Ne” – toks
buvo moters atsakymas. Ji tik pa-

Ketvertuko mamos svajonėse – gausi šeimyna, 
susėdusi prie kalėdinio stalo

LORETA TIMUKIENĖ

Eglė su 1,5 metų Emilija.

Pasitarimas Sovetsko (Tilžės) konsulate

Audronė ir  Šarūnas Užgiriai, gyvenantys Highland Park, IL, su-
prasdami nelengvą „Draugo” finansinę padėtį, išlaidoms sumažinti pa-
aukojo dosnią 100 dol. auką. Dėkojame Jums už paramą.

Ramunė Račkauskas, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Jonas Kavaliūnas, gyvenantis Beverly Shores, IN, pratęsdamas
metinę „Draugo” prenumeratą atsiuntė laikraščio išlaidoms sumažinti
100 dol. Esame Jums labai dėkingi, kad mus skaitote ir dosniai remiate.
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Dr. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

www.draugas.org

Gyvenimo sūkuryje
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Nr. 5

Kai jo bendraklasė (dabar operų
režisierė su minimalistinėmis deko-
racijomis) Dalia Ibelhauptaitė statė
pirmąjį spektaklį, ji pakvietė And-
rių. Tėvas spaudė įsigyti rimtą profe-
siją. Andrius studijavo žurnalistiką,
bet su muzikine grupe „Fojė” patyrė
sėkmės skonį, ir muzika už valdė jo
pasaulį. Jam įtaką darė gru pė „Hi-
perbolė” ir populiarioji užsie nio mu-
zika.

Andrius sako, kad norint būti
laimingam reikia būti „dabar ir čia”,
būti toje akimirkoje, kurioje esi.
Prisipažįsta, kad jo didžioji asmeny-
bės dalis yra romantiška, bet neprisi-
ima „romantiko” etiketės. Tačiau jis
neatsisako praeities, nes nuo jos ne -
gali pabėgti, ją net įmanoma ideali -
zuoti.

Į politiką, Mamontovas teigia, tu -
ri eiti žmonės su specialiu pasiren -
gimu. Jei Seimo nariai turi laiko šok -
ti ir dainuoti, jie nedaug dirba Seime,
o daug žmonių laukia sprendimo, ku -
riuo nors svarbiu klausimu. Valins -
kas atvedė daug žmonių per savo par-
tijos sąrašą. Jis užėmė protingų žmo-
nių vietas.

Andrius tęsė: „Pagrindinė prob-
lema Lietuvoje yra kultūra ir švieti-
mas (...). Kultūra ir švietimas for-
muoja žmogų, formuoja jo pasirinki -
mą (...) Švietimo ir kultūros nebuvi-
mas prisideda prie abejingumo, ku -
ria  me gyvename. Mes vis dar gyve-
name su požiūriu, kad kaimyno na -
mas dega, ačiū Dievui, kad ne mano.
Ir viskas. Nebėgame padėti kaimy -
nui. O turime išmokti gyventi padė-
dami vienas kitam, esama maža ša lis
(...) žmonės nesirūpina vieni ki tais
(...) jie nesistengia šviesti ryškiau už
kitus. Jie tiesiog stengiasi prigesinti
kitus, kad patys atrodytų ryš kesni
(...) jei užgesinsi kitų žmonių žvakes,
negi tu manai, kad tavoji degs ryš -
kiau (...) Mums reikia išmokti, kad
visų žvakės, liepsnos degtų ryškiai.”

A. Mamontovas gėrisi jaunimu,
kuris domisi tikruoju senovišku lie -
tuvišku folkloru, sutartinėmis, seno -
mis dainomis. „Ten – sako jis – yra
mūsų šaknys.” Jis grožisi Lietuva:
„Lietuva yra nuostabaus grožio ša lis
(...) Pas mus yra nuostabūs miš kai,
fantastiškas pajūris, nėra kažko kių
gyvačių, mirtinai kandančių, vorų,
tig rų, liūtų, kurie gali tave su dras -
kyti, nėra tornadų, žemės drebė jimų,
kurie viską sugriautų. Žmonės Lie -
tuvoje yra gražūs, užsieniečiai atva-
žiuoja ir stebisi. Bet mes vis vien ne-
sugebame būti laimingi (...) Nuola tos
gyvename kažkokioje dirglioje būse-
noje (...)”

* * *
Apsilankėme Alytuje, Marijam -

po lėje ir Alvite. Pakeliui matėme
praėjusios vėtros išlaužytus me-
džius, dabar jau sudėliotus į tvar-
kingas krūveles. Alytuje „Saulutės”
talki nin kė kardiologė Sigita Lipo-
vienė papasakojo apie pašalpą gau-
nančius ir įteikė pluoštą padėkos
raštų. Tarp jos paremtų yra ir naš-
laitis jaunuolis, dabar tapęs kunigu.
Marijam po lėje našlaitė augina savo
dvi jaunes nes sesutes. Darbą prara-
dus, našlai tei teko mesti studijas ir
ieško bet kokio darbo, kad galėtų iš-
laikyti ne išardytą šeimą. Mums besi-

lankant viena sesutė karščiavo, mie-
gojo. Al vite klebonas Vytautas Ka-
jokas parapijiniuose nameliuose te-
besirūpina užuovėjos, gerumo ir gy-
venimo gai rių pasigendančiais jau-
nuoliais. Čia jie auga gaudami mei-
lės, sulaukdami sociologų ir psicho-
logų pagalbos. Nameliuose veikia ir
dienos centras, kur vyksta pomokyk-
liniai užsiėmimai, galima atlikti mo-
kykloje užduotas pamokas.

Važiavome į Pamūšę, kaimą už
Šiaulių, kur klebono Ričardo Rut -
kaus ko parapijiniuose namuose prie -
globstį randa 24 vaikai. Tai gra žiai
suremontuoti ūkio trobesiai. Na me -
lius paremia vokiečiai, žada įtai syti
tinkamesnę šildymo sistemą. Ant
sienų plakatai su priminimais: „Tavo
rytdiena – tavo rankose. Pra dėk rū -
pintis jau dabar”; „Kalbam po vieną.
Nereikia susinervinti dėl pap rastų
dalykų. Negalima pertraukti. Nesi -
keikiam, nesimušam, nesispjaudom,
nesispardom. Kai supykstam, ne-
tran kom durų. Turim daug šypse nė-
lių!” („Šypsenėlės” („happy faces”)
gauna mos už gerą elgesį.)

Ant kito plakato išvardytos vai -
kų teisės: sveikai augti, žaisti, mo ky-
tis, ramiai miegoti, turėti draugų,
tvarkingai gyventi, būti nemuša-
mam, turėti vardą, galėti klysti, būti
gerbiamam, pasakyti, ką jauti. Šalia
išvardytos pareigos: mandagiai val-
gyti, sutvarkyti žaislus, stropiai mo -
kytis, netrukdyti kitam, mylėti kitus,
būti draugiškam, neskriausti kitų,
nepravardžiuoti, ištaisyti klaidą,
gerb ti kitus, išklausyti kitą. Vaiku -
čiais  rūpinasi socialinė darbuotoja
Roma Bartkevičiūtė su talkininkais
ir  savanoriais.  

* * *
Į Šiaulius ir Pamūšę važiavome

su „Lietuvos vaikų” fondo  (Laisvės
pr. 125, Vilnius, fakso tel. (52) 62-71-80
el. paštas: romualdanavikaite@
yahoo.com direktorė Romualda Na-
vikaitė.  Vai ruotojas buvo įdomus,
daug žinantis Rimantas (mob. tel.
860622040). Su stojus benzino kolo-
nėlėje susitikome kleboną Ričardą
Rutkauską. Paaiš kėjo, jog mūsų „Quat-
ro” automobilis naudoja ne tik ben-
ziną, bet ir dujas, tad degalinėje vai-
ruotojas automobilio talpą papildė
dujomis. Ant len tos užrašyta – trans-
porto priemonės dujų baliono užpil -
dymo tvarka ir ką degalinėje drau -
džiama daryti.                       Pabaiga.

Kun. Vytautas Kajokas. * Moteris, turinti patirties, ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose. Tel. 708-
422-6514 arba 708-560-6902.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel. 708-220-
3202.

* Moteris ieško ligonių ar senelių priežiūros darbo
bet kurioje valstijoje su gyvenimu. Patirtis, rekomen-
dacijos, buitinė anglų kalba. Tel. 609-641-1797 arba
609-457-1025.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Galimi pakeitimai ar gali išleisti atostogų. Tel.
773-808-0011.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel. 773-
550-1867.

IEŠkO DARBO

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

PERkA

SIūLO DARBą

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

Reikalinga nerūkanti, nege-
rianti moteris-kompanionė.

Darbas Floridoje. 
Tel. 727-363-0474. Algimenta.

SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

Ona Kartanas, gyvenanti Omaha, NE, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  laikraščio išlaidoms sumažinti. Tariame
Jums nuoširdų ačiū.

Viktorija Memėnas, gyvenanti Bloomfield Hills, MI, pratęsdama
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. laikraščiui paremti.
Esame Jums labai dėkingi.
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Ateitininkių korporacija „Gied ra”, dienos
šviesą išvydusi Kaune prieš 84 metus su
šūkiu „Į kalnus, į vir šūnes”, pasižymėjusi

visuomeni ne švietėjiška veikla, jau ne pirmą kar -
tą ,,vaišino” Čikagos ir apylinkių lietuvius kultū-
ringa popiete. Sekma dienį, spalio 16 d., į Pasaulio
lietuvių centro didžiąją salę minia rinkosi nuos-
tabiai šventei – pagerbti dauge liui pažįstamą ir
mylimą seselę Ignę Marijošiūtę.

Korp! Giedra pirmininkė Raminta Mar  cher-
tienė šią ypatingą popietę pradėjo malda, dėkoda-
ma Viešpačiui už šiuos namus, už visus susirinku-
sius, ir prašė palaiminimo, kad šioje sa lėje būtu-
mėme vieni dėl kitų, kad ši šventė būtų Viešpaties
garbei. 

Pirmi ninkė paaiškino, kad Kor po ra cijos tei-
kiama premija buvo įs teigta a. a. kun. dr. Juozo
Prunskio Lietuvių Fondo rėmuose. Premija mo -
 teriai, Lie tuvoje pasižymėjusiai krikš čio  niš   kų
darbų tarnyboje, tei kia ma iš sukauptų palūkanų.

Seselė Ignė Marijošiūtė yra jau 24-toji moteris,
pagerbiama Korp! Giedra žymeniu ir pinigine do -
vana. Ankstesnės laureatės nuo 1986 m. bu vo: Ju-zė
Daužvardienė, (Čikaga; 1986), ses. Nijolė Sadū naitė
(Lietuva; 1987), Alina Grinie nė (Vokietija; 1990),
Gintė Da mušytė (JAV; 1992), Albina Pajars-kaitė
(Lietuva; 1994), Aldona Žemaitytė (Vilnius; 1995),
Birutė Jasaitienė (Čikaga; 1996), Nijolė Lio-
bikienė, MD (Kaunas; 1996), Angelė Skin kienė
(Alytus; 1997), Dijana Kančienė (Obeliai; 1998), ses.
Loreta Paulavičiūtė, MD (Vilnius; 1999), Aldona
Vasiliauskienė (Vilnius; 2000), Jadvyga Damu šienė
(Vilnius; 2001), Aldona Už cinienė, MD (N. Akmenė;
2002), Marija Zabulionienė, MD (Panevėžys; 2003),
Renata  Andriušienė (Kaz lų Rūda; 2004), Albina Sa-
ladūnaitė (Pane vėžys; 2005), Judita Bren cienė
(Plungė; 2006), Lina Gervytė (Vilnius; 2007), Vita-
lija Miklyčienė (Kaunas; 2007), Reda Sopranaitė
(Vil nius; 2008), Elvyra Kučins kaitė (Vilnius; 2009),
Birutė Že maitytė, MD, ses. (Kaunas; 2010) ir ses.
Ignė Marijošiūtė (Lie tu va-JAV; 2011).

Saulėtos rudens popietės programą pradėti R.
Marchertienė į sce ną pakvietė inžinieriaus ir mu-
ziko  Da riaus Polikaičio vadovaujamą vai kų chorą
„Vyturys”. Šie 30 pra džios mokyklos vaikučių tik-
rai su kaupu pa teisino savo grupės pavadinimą.
Įkurtas prieš apie 16 metų, „Vy turys” repetuoja
antradienio vaka rais, kiek vieno mėnesio pirmą
sekmadienį gie da  9 val. ryto vaikų Mišiose Palai -
min   tojo Jurgio Matulaičio misijoje (PLC, Lemont,
IL), per Kalė das, Kū čias bei kitomis progomis.

Entuziastingai, bet santūriai Po likaičiui diri-
guojant, o muz. Ri čar dui Sokui akompanuojant,
popietėje vai kų choras dainavo „Jubi late Deo”
(Pra etorius), „Laudamus Te” – Te skamba per am-
žius šlo vė...” (muz. Sle eth, žodž. Dariaus Po likai -
čio) ir „Vyturys” – Vytury, kuklusis žemės paukš-
ti... (muz. Le onido Aba rio, žodž. Prano  Ras čiaus).

* * *
Kun. Antanas Sau-

laitis seselę Ignę prisi-
mi nė visuomet skuban-
čią, vis kur nors lekian-
čią. Jos ieškantys sto-
vyklautojai klausdavo:
„Kur seselė dingo?”
Taip jos nepažįstantys
vaikai pradėjo galvoti,
kad seselės vardas „Se-
se lė Dingo”. 1969 m.
įkurtoje sto vykloje „Ne-
ringa” sesė Ignė suge-
bėjosukurti ne tik pras-
mingas ir pavyzdingas
programas, bet ir su-
burti dvasinę bendruo -
menę. Vilniuje, prie
Prezi den  tūros esantį
sukiužusį pastatą ji pa-
vertė Šv. Kryžiaus sody-
ba.

Giedrininkė dr. Ona
Daugirdienė seselę Ignę
susitiko prieš 45 metus
mergaičių stovykloje „Dainavoje”. Ir ji prisiminė
seselę vis lekiančią, energingą, prie laužo šokius
vedan čią. Seselė buvo drąsi, nebijanti sun kių
pareigų, vadovavimo. „Seselė liko nepasikeitusi”, –
konstatavo prelegentė.

2000 m. išrinkta Vargdienių sese lių vienuolijos
vyresniąja, ses. Ignė iš sikėlė į Lietuvą, kur jos lau-
kė nauji iš šū kiai. Kraštui atsinaujinant, Ma tulai -
čio centras Kaune ir slaugos na mai Ma rijampolėje
tapo socialinio ap tar na vimo pavyzdžiais visoje
Lie tu voje.

Dr. Daugirdienė pabrėžė, kad vi sur, kur seselė
prisilietė, vyko at sinaujinimas. Vilniuje 1995 m. se-
se lėms buvo grąžinti viduramžiais sta tyti, sovietų

nuniokoti Bonifatrų vie nuolyno pastatai. Padėtis
atrodė be vil tiška. Seselė Ignė praeiviams siūlė pri-
siliesti prie sienos, kad ji savaime nu griūtų, taip
sutaupant  lėšas už nu grio vimą. Vis dėlto su ryžtu
ses. Ignė pa sakė: „Imtis šių projektų įmanoma re-
miantis tikėjimu.” Su tikėjimu ir tuščia kišene...

Šiandien toje vietoje stovi vienuo  lynas su
įrengta koplyčia, svečių namais ir barokine sale.
Jie kasdien tarnauja žmonėms – tiems, kuriems
reikia dvasingumo, ir tiems, kuriems reikia nusi-
prausti, užuovėjos. Seselės Ignės darbai Lietuvoje
keitė suprati mą apie tarnystę.

Šv. Kryžiaus sodyboje, pasak dr. Onos, „stovi
Šv. Kryžiaus namai, ku riuose benamiai ar varguo-
menė gali ateiti drabužius išsiskalbti, ne tur tingie-
ji kompiuteriais pasinaudoti, jaunos motinos mo-
kytis, kaip virti, alkoholikai ir išsiskyrę – pa guo-
dos su rasti. Stovi puikus bendrabutis iš kaimo į
didmiestį studijuoti atvykusioms studentėms.”

Visa tai sukurta todėl, kad seselei Ignei vis
kyla nauji sumanymai, atsi randa naujų projektų.
Ji nelaukia, kad kas kitas užpildytų trūkumą, pati
imasi šluotos, kurdama Žemėje Dievo karalystę,
ugdydama maldin gu mą.

Dirbdama su jaunimu seselė tūkstančius jau-
nuolių išmokė būti sąmo ningesniais lietuviais, ka-
talikais, žmo  nėmis. Ji vadovavo Toronto vai kų dar-
želiui ir Matulaičio slaugos na mams Toronto, ku-
rie 2010 m. buvo išrinkti kaip vieni geriausių se-
nelių namų visoje Amerikoje.

* * *
Dr. Daugirdienė perskaitė gautus sveikinimus

iš Lietuvos Respublikos ambasadorės Ka nadoje
Gintės Damu šy tės, prel. Ed mundo Putrimo, Los
Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebono kun. To-
mo Karnausko. Gintė Damušytė rašė: „Jūs nieka-
da nesto kojote vilties ir tikėjimo, vykdydama di-
delius darbus ne tik Šiaurės Ame rikoje, bet ir Lie -
tuvoje. (...) Dirbote ne galvodama apie atlygį.” 

Dr. Nijolė Liobikienė iš Kauno rašė: „Jūsų
atvykimas į Lietuvą sun kiu laikotarpiu buvo
džiaugsmingas ir viltingas įvykis daugeliui žmo-
nių, tačiau pirmiausia – jaunimui. Užau gę totali-
tarinėje sistemoje su trigu bais standartais (viena
mąstau, antra sa kau, trečia – kitaip elgiuosi), jau-
nimas negalėjo įsivaizduoti ir suprasti, kaip el-
giasi tiesus, laisvas ir atsa kin gas žmogus, krikš-
čionis. Jūs tapote šviesiu pavyzdžiu daugeliui,
kaip ty ro oro gurkšnis. Mokėte jaunus žmo nes savo
bendravimu, atvirumu, ge bė jimu išklausyti ir įsi-
klausyti, organizuotai veikti.”

Prel. Putrimas įsitikinęs, kad se selės gyveni-
mas tampa įkvėpimu mels tis ir tarnauti artimui.
Kun. Kar nauskas sakė: „Dievo karalystė yra kuria-
ma čia, tokių žmonių kaip Jūs.”

Sesė giedrininkė Daugirdienė savo pristatymą
baigė sakydama: „Se selės Ignės nepailstamas įna -
šas į pa saulio lietuvių ir į pačios Lie tuvos są mo-
ningesnį ir dvasingesnį gyvenimą yra didelis ir
neįkainojamas. Ji užsitarnavo mūsų padėkos ir
įvertinimo.”

Ses. Ignei Marijošiūtei buvo įteik ta premija, diplomas ir raudonų rožių puokštė. 

Žmogus pagal Dievo širdį
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Ateitininkų korporacijos ,,Giedra” narės su šių metų Korp! Giedra premijos laureate ses. Igne Marijošiūte (sėdi trečia iš
kairės).                                                                                                                                                                    Dainos Čyvienės nuotr.

Vaikų choro ,,Vyturys” vadovas Darius Polikaitis.
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Paskutiniu metu beveik nieko
ne ra šoma apie išeivijoje gyvuojančią
Lie tuvių žurnalistų sąjungą (LŽS),
ku ri buvo įkurta nuo karo audros į
Va karus pasitraukusių lietuvių spau-
dos darbuotojų, Vokietijos pabėgėlių
sto vyklose leidusių arti 10 laikraš-
čių, tu rėjusių gana didelius tiražus.

Šios Sąjungos steigiamasis susi -
rin kimas įvyko 1946 m. gegužės 11–12
die nomis Hanau pabėgėlių stovyklo-
je. Taigi nuo tų dienų jau praėjo 65
me tai, o Sąjunga gyvuoja iki šių die -
nų.

Kai iš Vokietijos į įvairius kraš-
tus išvažinėjo Sąjungos nariai ir vie -
nas po kito ėmė užsidarinėti ten gy -
va vę lietuviški laikraščiai, 1951 m.
New York mieste buvo įsteigtas Są -
jun gos skyrius, mat Vokietijoje vei-
kusi LŽS savo veiklą nutraukė.

Iš New York įsteigto LŽS sky-
riaus buvo sudaryta reorganizacinė
ko misija ir atgaivinta Lietuvių žur-
na listų sąjunga. Į ją užsiregistravo
161 narys, kurie išrinko valdybą (pir-
ma sis pirmininkas Vincas Rastenis).
New York veikė ir LŽS skyrius (jo
pir mi ninkas Tomas Žiūraitis). Sky-
riai pra dėjo steigtis ir kitose vietovė-
se: Či kagoje, Detroit, Cleveland, Los
An ge les, Toronto, Hamilton (abu
miestai – Ka na do je), Sydney (Austra-
lijoje). Iš viso tuo metu Sąjungai ir
skyriams priklau sė daugiau kaip 300
narių, kurie ak tyviai rašydavo į JAV,
Kanados bei ki tuose kraštuose lei-
džiamą lietuvių spau dą.

Čikagos skyrius

Vienu metu jauniesiems žurna-
lis tams buvo surengti kursai. „Drau -
go” dienraštis kartu su Loyola Uni -
ver sity surengė žurnalistikos semi-

na rą, kuriame dalyvavo nemažai
spau dos darbuotojų, rašančių išeivi-
jos spaudoje. Nuo 1969 m. LŽS leido
stam boką biuletenį „Mūsų pasaulis”
(pa sirodė 6 numeriai), 1972–1993 m.
leis tas žurnalas „Lietuvis žurnalis-
tas” (išėjo 17 numerių). Nuo 1998 m.
išei na biuletenis „Mūsų pasaulyje”
(šiuo metu jo leidimas laikinai su-
stabdy tas). 1977 m. išleistas kolekty-
vinis lei dinys „Žurnalistika”.

1950-jo dešimtmečio pabaigoje ir
ki tame dešimtmetyje labai aktyvūs
bu vo Čikagos ir Detroit LŽS skyriai.
Či kagos skyriui pirmininkavo An ta -
nas Gintneris, jo nariais buvo dr. Ka-
zys Sruo ga, Vytautas Zalatorius, Pra-
nas Šu las, Edvardas Šulaitis. Vėliau
prie val dybos prisijungė Jonas Vai-
čiūnas bei kiti. Buvo surengta 15 žur-
na listinių popiečių, pokylių bei iš vy -
kų į didžiųjų Čikagos dienraščių lei-
dy klas. Po kurio laiko Čikagos sky -
rius sunyko, ypač kai Čikagoje bu vo

* * *
Seselė Ignė savo kalboje atsidu -

susi priėmė padėtį tokią,  kokia ji
yra. Net ir savo tėvui ji sakydavo:
„Yra, kaip yra”, nors jis kartais no-
rėjo, kad būtų kitaip... Ji teigė, kad
visi darome tai, ką mes patys sau įsi-
pareigojame, ir tada nelaikai to dide-
liu dalyku, nes tai – natūralu. Dau-
geliu atvejų – jei nebūtų tikėjimo, tai
projekto vykdymas būtų absurdas.
Už Matulaičio slaugos namų Putnam
sėkmę ji dėkojo seselei Bernadetai.

Seselė susirinkusiems priminė
sutapimą – dieną prieš renginį buvo
Ne kalto Prasidė jimo seselių vienuo-
lijos gimtadienis. 1936 m. penkios se-
se rys at vyko į Ameri ką. Seselė Ig nė
pa vyzdžiu sau laiko 99 m. seselę Tar -
ci ziją. ,,Vieni iš kitų mokomės”, –
sakė ji.

Gyvendamas galvoji, kur Vieš -
pats mus veda? Tą dieną gal nežinai,
o tik vėliau supranti. Ses. Ignė mąsto
ir seka Palaimintojo Jurgio Matu lai -
čio pavyz džiu, kuris 1910 m. rašė:
„Pirmiausia reikia rūpintis dvasiniu
vidujiniu žmogaus tobulėjimu, būti
žmogumi pagal Dievo širdį.” Sena ja -
me Testa mente yra Dovydo pavyzdys
– jis pakildavo iš savo nuodėmės ir
eidavo tolyn. Taip veikiant Dievo
dva siai, Lietuvoje viskas buvo pas-
tatyta be skolų, o kainavo apie 7 mili-
jonus litų. Apie statybas ses. Ignė
sako: „Kaip tai galėjo įvykti? O tada
aš sa kiau: ‘Viešpatie, Tu esi’! Jurgio
Ma tu laičio dvasia teikia ypatingą po -
veikį. Pagal jį, įsitikinusi seselė,
reikia rinktis, kas yra teisinga,

gailestinga ir nuolanku.
Pal. Matulaičio ir šv. Ignaco dva -

singumas sudaro mūsų dvasinį loby -
ną, skatina daryti paprastus dalykus
nepaprastai. Seselė Ignė užsiminė
apie savo ateities planus – įkurti vir-
tualų  knygų klubą, pradėti projektą
„House Hopping”, t. y. užuot nak-
voju si vienuolyne, seselė kiekvieną
nak tį nakvotų pas kitus žmones,
kurie su kviestų savo pažįstamus, o
se selė su jais pasidalintų Pal. Matu -
lai čio min timis. „2012 yra Pal. J.
Matu laičio me tai, – sakė ji – užkrės-
kite kitus jo dvasia.”

Dėkodama už premiją seselė pri -
minė, kad už bet kokio darbo stovi
daug žmonių, šiuo atveju – vienuoly-
nas, kurio istoriją žadama netrukus
išleisti. 

Ses. Ignei Marijošiūtei buvo
įteik ta premija, diplomas ir raudonų
rožių puokštė. Tarp svečių salėje bu -
vo 100 metų sukaktį atšventęs kun.
dr. Ignas Urbonas, seselė Judita Za bi -
tai tė, sesers Elonos Marijošiūtės
Vaišnie nės vaikai Vaiva ir Gintaras,
ne ma žai seselės dvasios paveikto jau-
nimo. Visi susirinkusieji norėjo se-
selę ne tik pagerbti, bet ir padėkoti už
jos ne įkainojamą, nenuilstamą dar-
bą, norėjo palinkėti jai Dievo palai-
mos, trykštančios jaunatviškos ener-
gijos.

* * *
Ankstesnės Korp! Giedra pir mi -

ninkės Čikagoje yra buvusios Vi da
Gleveckienė, Indrė Tijūnėlienė, Da-
lia Kučėnienė, Raminta Marcher -

Išeivijos lietuvių žurnalistų sąjunga, veikianti nuo 1946 metų

A † A
Dr. ALGIRDUI KUDIRKAI

iškeliavus į Amžinybę, dalinamės skausmu ir kartu
liūdime su žmona, miela IRENA, dukra DAINA, sū-
numis ANDRIUMI, TOMU, ANTANU ir JONU, jų šei -
momis ir visais artimaisiais.

Žibutė ir Pranas Pranckevičiai
Gintaras ir Dalia Lietuvninkai

Vytenis ir Elzytė Lietuvninkai
Adelė Lietuvninkienė

A † A
JUOZUI BRIZGIUI

iškeliavus į Amžinybę, giliai užjaučiame žmoną
ALDONĄ, sūnus RAIMUNDĄ ir MARIŲ su šeimo-
mis, brolį PETRĄ su  šeima ir visus artimuosius.

Razmų šeimos

EDVARDAS ŠULAITIS

tienė (apie 10 m.), Danutė Šle nienė,
Rita Venclovienė. Šiuo metu pirmi-
ninkė yra Raminta Marcher tie nė,
vicepir mi ninkė Rita Venclo vienė,
sekretorė dr. Ramunė Rač kauskienė,
iždininkė Rūta Kilienė. Dėkojame

visiems, su ruo  šusiems dvasinio pa-
kylėjimo po pietę.

Indrė Tijūnėlienė – Ateitininkų
korporacijos ,,Giedra” narė, buvusi
pirmininkė.

išrinkta LŽS centro valdyba, no rė jusi
vadovauti visai lietuvių žurna lis -
tinei veiklai.

Valdybos pirmininkai 
nuo 1946 metų

Įdomu prisiminti LŽS centro val -
dy bos pirmininkus nuo pat Sąjungos
įsteigimo. Tai: Juozas Pajaujis-Javis
(1946 m.); Vincas Rastenis (1953–1955
m.); Kazys Obolėnas (1955–1962 m.);
Kun. V. Bag do navičius (1962–1967 m.);
Vytautas Alantas (1967–1971 m.); kun.
Juozas Vaiš nys (1971–1978 m.); Jonas
Ku prio nis (1978–1981 m.); Jurgis
Janušaitis (1981–1984 m.); Rūta K.
Vildžiūnienė (1984–1996 m.); Karolis
Milkovaitis (1996–1997 m.); Kęstutis
Miklas (1997–2005 m.) ir Edvardas
Šulaitis  (nuo 2006 m. iki dabar). Visi
buvusieji LŽS pirmininkai, išsky rus
dabartinį pirmininką E. Šu laitį, jau
yra iškeliavę amžinybėn.

Šiuo metu LŽS skyrių jau nėra, o
na rio mokestį susimokėjusių narių
yra apie 60. Arti 10 narių yra iš Lietu-
vos ar kituose kraštuose gyvenantys
spau dos darbuotojai.

Nežinia, kaip ilgai dabartinė LŽS
išsilaikys, nes senieji jos nariai mirš -
ta, o naujų narių beveik neatsiran da.
Dabar net sunku surasti kandi datų,
kurie norėtų ar sugebėtų dirb ti
Sąjungos valdyboje.

Pirmininko E. Šulaičio adresas:
1330 So. 51 Ave. Cicero, IL 60804, tel.
(708) 652-6825, el. paštas: esulaitis@
sbcglobal.net. Nario pažy mė jimus
išduoda Jonas Tamulaitis (3137 Ke-
nilworth, IL Berwyn, 60402, tel. 708-
788-8087).

Edvardas Šulaitis – Lietuvių žur-
nalistų sąjungos dabartinis pirminin-
kas, ilgametis spaudos darbuotojas.

Pirmojo lietuvių žurnalistų su va žiavimo 1946 metų pavasarį Hanau stovykloje dalyviai.                Nuotr. iš Edvardo Šulaičio archyvo.
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

6247 S. kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo�val.�nuo�8:30�v.r.�iki�5�v.p.p.
Šeštad.�8:30�v.r.�iki�12:30�v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

� Sekmadienį, spalio 30 d., 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje vyks Centro madų paroda ,,Ru -
dens simfonija 2011”.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago) lapkri -
čio 5 d., 2 val. p. p. Gražina Santoski,
buvusi ,,Healthy Foods” restarono savi -
ninkė ir Danutė Kapačinskas iš ,,Racine
Bakery” primins lietuviškas Kūčių ir Ka -
lė dų tradicijas, patars kaip paruošti tra -
dicinius Kūčių patiekalus, pasidalins re -
ceptais ir pakvies paragauti 12 patie -
kalų. Renginys vyks anglų kalba.

� Švento Kazimiero kapinių sklypų sa -
vi ninkų draugija rengia mirusiųjų pami -
nė jimą prie Steigėjų paminklo lapkričio
6 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Dalyvaus
kun. pre la tas Jonas Kuzinskas ir šauliai.
Kviečiame vi suomenę atvykti ir prisi-
minti mirusiuosius maldoje. 

� Kasmetinis Lietuvos vyčių mirusių jų
prisiminimas vyks  sekmadienį, lapk ri -
čio 6 d. Visų Šventųjų/Šv. Antano baž ny -
čioje, 518 West 28th Pl., Chicago, IL,
60616. Mišių pradžia 11:30 ryto.  Po
šv. Mišių  norintys galės užkąsti  res to ra -
 ne  ,,Al  Teatro” (1227 W. 18th St., Chi -
 cago, IL 60608).  Vietas užsisakyti pra -
šoma pas Mary Beth Slakis 708-337-
0193 iki spa lio 29 d. Visų Mid-America
rajono kuopų pirmininkai pra šomi pas -
kambinti 16-tos kuopos pir mi ninkui
Pet rui P. Ža nsaičiui tel. 773-363-2023
ir pra neš  ti mirusiųjų  savo kuopos narių
pa vardes. 

� Draugo fondo narių suvažiavimas
vyks lapkričio 12 d. 10 val. r. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago, IL 60636).  Kvie -
čiami DF nariai ir „Draugo” skaitytojai.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) tęsiasi renginiai skirti Lietuvos
gyventojų tremties ir genocido 70-
osioms metinėms paminėti. Šeštadienį,
lapkričio 12 d., 7 val. v. vyks Laisvės ko  vų
dainų ir poezijos vakaras. Auten tiškas
Laisvės kovų ir savos kūrybos dai nas at -
liks Audronė Simanonytė, ak torė Julija Sa-
kalaitė-Paukštienė skaitys poli ti nės kali-
nės ir tremtinės Silvijos Sima nonie nės
eilėraščius bei prisiminimų iš trau kas.  

� Lapkričio 13 d., sekmadienį, po
10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų kop -
lyčioje Moterų klubas kviečia užsukti į
Jaunimo centro kavinę ir pasivaišinti jų
keptais mieliniais blynais su obuoliene.
Savo atvykimu paremsite Jaunimo cent -
rą.

� Marijos Remienės antrosios knygos
,,JAV lietuvių kultūros keliuose” sutiktu-
vės įvyks lapkričio 13 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
Lemont. Programoje dalyvaus rašytoja,
buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė Danutė
Bindo kienė ir ,,Draugo” bendradarbis dr.
Ro mualdas Kriaučiūnas. Popietę globoja
vyr. skaučių būrelis ,,Sietuva”.

� Jaunimo centro valdyba praneša, kad
tradicinė, kasmetinė lėšų telkimo vaka -
rienė vyks gruodžio 4 d. Jau ni mo centro
didžiojoje salėje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) Ma loniai pra-
šome organizacijas da lyvauti šiame ren-
ginyje ir tą dieną ne skelbti savo rengi-
nių.

� Artėja Kalėdos, šventinio šurmulio ir
dovanų metas. Kviečiame užsukti į tra -
dicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks gruo -
džio 10–11 dienomis, šeštadienį ir sek-
madienį, nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p.,
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje,
Lemont. Norinčius prekiauti, prašome
skambinti į PLC raštinę tel. 630-257-
8787 ir užsisakyti stalus.

� Lapkričio 5 d., šeštadienį, 3 val. p. p.
kviečiame į tarptautinio pripažinimo su -
laukusio berniukų choro ,,Dagilėlis” iš
Šiaulių koncertą New York Apsi reiškimo
parapijos salėje (259 North 5-th St.,
Brooklyn, NY 11211).  

� Lapkričio 4 d.  American Film Insti -
tu te (AFI) (8633 Colesville Rd. Silver
Spring, MD 20910) prasideda Europos
filmų peržiūra (European Film Show ca -
se). AFI Silver Theatre and Cultural Cen -
ter lapkričio 5 d. 7:30 val. v. ir lapkričio
6 d. 9:45 val. v. bus rodomas lietuviš -
kas filmas ,,Anarchija Žirmūnuose” (,,Anar -
 chy in Zirmunai”).

� Washington, DC vyksta ketvirtasis
Kids Euro Festival. Jame dalyvauja ir ak -
torė Audrė Budrytė. Jos spektaklius
,,Naktiniai piemenys” Goethe Institute
(812 7th St., N. W., Washington, DC
20001) žiūrovai galės pamatyti lapk ri -
čio 5 d., šeštadienį, 11:30 val. r. ir
2:30 val. p. p. Kvie čia me apsilankyti. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Pirksiu�Žmuidzinavičiaus,
Rimšos,�Vizgirdos�ir�Kasiulio

tapybos�darbus.�
Tel.�708-349-0348.

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.Eglė Juodvalkė.          V. Kopūsto nuotr.

LR generalinio konsulato Čikagoje darbuotojų apsilankymo ,,Rasos” lituanistinėje
mokykloje akimirka. Agnės Ranonytės nuotr.

Renginiai Philadelphia, PA

� Spalio mėnesį Philadelphia arkivys -
kupija kiekvieną sekmadienį skaičiuoja
mišių lankytojus visose parapijose.  Su -
rinkusi duomenis, vadovybė nuspręs,
ku rias parapijas, dėl mažo tikinčiųjų
skaičiaus, kitais metais tikslinga uždary-
ti. Jūsų dalyvavimas sek  madieniais šv.
Mišiose padės užtikrinti Šv. Andriejaus
lietuvių parapijos ateitį. 

� Spalio 30, lapkričio 20 ir gruodžio
18 dienomis. – Šv. Andriejaus parapijo-
je (19th and Wallace Streets, Phila del -
phia, PA 19130) vyks Jaunimo šv.
Mišios. 

� 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).

� Lietuvių namų metinė mugė vyks
lapkričio pirmąjį savaitgalį (5–6 die -
nomis) Lietuvių namuose (2715 E.
Allegheny Ave., Philadelphia, Pa
19134). Pelnas bus skirtas Lietuvių
namų ir Kultūros centro remontui ir pa -
gerinimo darbams. 

� Lapkričio 15 ir gruodžio 13 dieno -
mis  nuo 7 val. v. iki 9 val. v.  Lietuvių
na mų Kultūros centre (2715 E. Al leg -
heny Ave., Philadelphia, Pa 19134) vyks
,,Gintarinių šaknų” klubo susirinkimai. 

Š. m. spalio 22 d. LR generalinio
konsulato Čikagoje darbuotojai lan -
kėsi ,,Rasos” lituanistinėje mokyklo-
je, Naperville, IL. Apsilankymo metu
vicekonsulas Ramūnas Loda mokyk-
los kolektyvui įteikė LR Užsienio
reikalų ministerijos Užsienio lietu-
vių departamento skirtas  mokymo
prie mones.

Susitikime su mokytojais, mo -
kinių tėveliais ir lietuvių bendruo -
menės nariais buvo kalbama itin
aktualiomis temomis – lituanistinį
švietimą, tautinės tapatybės tęstinu-
mo svarbą, lietuviškąją pasaulėjau -

tą, pagarbą bendruomenei, tautai ir
Tėvynei. Aptartos galimybės moki -
niams organizuoti pažintinę ekskur-
siją į Lietuvos Respublikos generali -
nį konsulatą Čikagoje.

Jūratės Liutkienės vadovaujamą
,,Rasos” lituanistinę mokyklą lanko
47 mokiniai nuo 4 iki 15 metų. Jau
aštuntus metus čia mokoma lietuvių
kalbos ir literatūros, Lietuvos istori-
jos bei geografijos, taip pat muzikos,
tautodailės, tautinių šokių, etikos ir
tikybos.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje info

Toronto moterų choro ,,Volungė” koncertas Detroit!

Sekmadienį, lapkričio 13 d., 1 val. p. p. Dievo Apvaizdos parapijos salėje.
Bilieto kaina 10 dol. Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po šv. Mišių arba
pas Rasą Karvelienę, tel. 248-380-1363.

Koncertą rengia organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” Detroit skyrius.
Organizacija remia vienuolika pomokyklinių ir laikinos globos centrus per
visoje Lietuvoje.  Visas koncerto pelnas bus skiriamas paremti šiuos centrus.  


