
DRAUGAS
LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.51 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 -

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

- 
D

at
e 

M
ai

le
d 

11
-0

2-
11

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, LAPKRIČIO – NOVEMBER 3, 2011 • Vol. CII Nr. 136            Kaina 1 dol.

DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

New York (LR gen. konsulato
New York info) – 2011 m. lapkričio 1 d.
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas New York Valdemaras Sara-
pinas aplankė New York Cypress
Hills kapines, kur pagerbė jose pa-
laidotų II Lietuvos Seimo vicepirmi-
ninkės Magdalenos Draugelytės-Gal-
dikienės bei jos vyro dailininko tapy-
tojo, grafiko, scenografo Adomo Gal-
diko atminimą.

M. Galdikienė gimė 1891 m. rug-
sėjo 26 d. Bardauskų kaime (Vilka-
viškio apskr.). Baigusi Marijampolės
mergaičių gimnaziją, mokytojavo
Liepojoje ir Obeliuose, vėliau studija-
vo pedagogiką Petrograde, daug metų
vadovavo Švč. Jėzaus kongregacijos
mergaičių gimnazijai. Pedagoginį ta-
lentą paveldėjo iš tėvo mokytojo Pet-

ro Draugelio. Visuomeninis darbas
buvo antrasis jos pašaukimas. 20 me-
tų vadovavo Lietuvių katalikių mo-
terų sąjungai, jos dėka nuo 1927 m.
pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvo-

je buvo pradėta švęsti Motinos diena.
1919 m. buvo išrinkta į Kauno miesto
tarybą, 1920 m. kaip krikščionių de-
mokratų atstovė – į Steigiamąjį Sei-
mą, vėliau – ir į kitus Seimus, buvo
Seimo vicepirmininkė. 1944 m. kartu
su vyru pasitraukė į Vakarus, iš pra-
džių – į Berlyną, kitus Vokietijos
miestus, vėliau – į Paryžių, kur tapo
viena iš Pasaulio lietuvių katalikių
moterų organizacijų sąjungos įkū-
rėjų. 1952 m. Galdikai atvyko į JAV,
apsigyveno New York, kur pasinėrė į
kūrybinį darbą. 1969 m. mirus vyrui,
M. Galdikienė Brooklyn, vėliau Put-
nam įkūrė A. Galdiko paveikslų ga-
leriją. Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, jo darbai buvo pargabenti į
Tėvynę. M. Galdikienė mirė 1979 m.,
palaidota šalia vyro New York. 

JAV stabdo UNESCO finansavimą

Pagerbtas Antrojo Lietuvos Seimo vicepirmininkės atminimas

Šią vasarą Skautija išeivijoje pradėjo
66-uosius me tus  – 6 psl.

M. Draugelytės-Galdikienės ir jos vyro A.
Galdiko kapas New York. 

LR gen. konsulato New York nuotr.

Washington, DC (ELTA) – Jung-
tinės Valstijos atšaukia finansavimą
Jungtinių Tautų (JT) Švietimo, moks-
lo ir kultūros organizacijai (UNESCO),
nes ji patenkino Palestinos narystės
prašymą. JAV Valstybės departamen-
to atstovė teigė, kad kitą mėnesį
UNESCO negaus iš JAV numatytų 60
mln. dolerių.

Valstybės departamento atstovė
Victoria Nuland pavadino UNESCO
žingsnį ,,apgailėtinu” ir ,,per anksty-
vu”, bet patikino, kad nors kol kas to-
lesnis JAV finansavimas neįmano-

mas, Jungtinių Valstijų administra-
cija nori likti aktyvia UNESCO na-
re.

V. Nuland taip pat išreiškė su-
sirūpinimą dėl mažėjančios JAV įta-
kos ir galimo to paties scenarijaus su
kitomis JT agentūromis. Ji pridūrė,
kad JAV administracija tarsis su
Kongresu dėl JAV interesų gynimo.
Amerikos narystės UNESCO mokes-
tis sudaro apie penktadalį organiza-
cijos metinio biudžeto. Dešimtame
XX a. dešimtmetyje JAV priimtas
įstatymas draudžia finansuoti bet ku-

rią JT agentūrą, kuri priima Palesti-
ną visateise nare, nepasiekus Izrae-
lio ir Palestinos susitarimo dėl tai-
kos.

Paryžiuje vyksiančios UNESCO
36-osios generalinės konferencijos
dalyviai palaikė Palestinos prašymą
prisijungti prie organizacijos, balsa-
vę už visateisės narystės jai suteiki-
mą. UNESCO valdyba spalio 6 d. nus-
prendė leisti 193 narėms balsuoti dėl
Palestinos narystės. UNESCO yra
pirmoji JT agentūra, kurioje pales-
tiniečiai siekė visateisės narystės. • Pokalbis su LR ambasadoriu -

mi JAV – 2, 13
• Kai tikslas tikrai pateisina

prie mones – 3 
• Kasmetinė rudens gegužinė

Detroit, MI – 4
• ,,Princess Grace Awards”

dalyvauja ir lietuvaitė – 4
• ,,Pasaulį vaizduojuos kaip

didelę simfoniją” – 5, 9
• ,,Skautų kelias” – 6
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Užsibrėžta atgaivinti Umias -

tovskių rūmus – 8
• Pietūs ,,Draugui” paremti – 12
• Gyvenimo sūkuryje (7) – 13
• Vietą radęs Lietuvoje – 14  – 15

Šveicarijoje pagerbtas Vasario 16-osios signataras
Ciurichas (Alfa.lt) – Šveicarijoje atidengta atminimo

lenta, skirta 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės
Akto signataro, prelato Kazimiero Stepono Šaulio atmi-
nimui. „Tėvynės ilgesio kankinamas, bet nepraradęs vil-
ties, kad Lietuva vėl prisikels laisvam, nepriklausomam
gyvenimui”, − ši epitafija iš prelato nekrologo, išlieta
bronzinėje atminimo lentoje, kuri nuo šiol kabės Casa
Santa Brigitta, Šventosios Brigitos ordino vienuolėms
priklausančiame name, įsikūrusiame Lugano, S. Calloni
gatvėje 14 numeriu pažymėtame name, kuriame K. S.
Šaulys gyveno nuo 1945 m. iki mirties (1964). Prelatas bu-
vo palaidotas Lugane, bet vėliau jo palaikai buvo pervežti
į Romą, lietuvių koplyčią Campo Verano kapinėse.

„Atminimo lenta įamžina prelatą K. S. Šaulį, jo tikė-
jimą ir prasmingus darbus, kurie buvo nuveikti siekiant
atkurti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, – sakė vienas
renginio sumanytojų, LR garbės konsulas Šveicarijos Ti-
čino kantone Gintautas Bertašius. – Būdamas toli nuo Tė-
vynės, prelatas liko aktyviu Lietuvos patriotu, nuolat ra-
ginusiu nenuleisti rankų kovoje už Laisvę. Jis ne kartą
kalbėjo per Lugano radiją, o žodžiai, pasakyti per ‘Ame-
rikos radiją’, pasiekdavo ir Lietuvą.”

Renginyje dalyvavo LR Užsienio reikalų viceminis-
tras Evaldas Ignatavičius, LR Užsienio reikalų ministeri-
jos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas
Daunoravičius, Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Švei-
carijos Konfederacija grupės pirmininkas Gediminas Na-
vaitis, Vienuolių brigitiečių ordino vyriausioji vikarė iš
Romos Elisa Famiglietti, LR ambasadorius prie JT Jonas
Rudalevičius, LR ambasados Šveicarijoje reikalų patikė-
tinė Virginija Umbrasienė, kiti garbingi svečiai, prelato
K. S. Šaulio giminės, Lietuvių Bendruomenės Šveicarijo-
je atstovai ir kiti garbingi svečiai iš Europos.

Jaukioje brigitiečių vienuolyno koplytėlėje, kur iki pat mirties
gyveno prelatas K. S. Šaulys, prisiglaudė jo atminimo lenta.

Organizatorių nuotr.



Lapkričio� 2� d.� ,,The� New� York
Times”� straipsnio� apie� savanoriavimą
ir� jo� vaidmenį� ieškant�darbo�autorius
John� Leland� teigia,� jog� jei� anksčiau� į
savanorystę� nebuvo� kreipiamas� ypa-
tingas�dėmesys,� šiandien� tokia�padė-
tis� jau� keičiasi.� Kaip� pastebi� Leland,
įrašas� apie� savanoriškus� darbus� jau
kuris�laikas�yra�tapęs�vienu�iš�svarbes-
nių� įrašų� žmonių,� ieškančių� darbo,
resume.� Neretas� darbo� ieškantis� įrašą
apie� savo� savanorišką� patirtį� iš� įpras-
tinės�vietos�resume gale�perkelia�į�pir-
mąjį� savo� darbo� ir� patirties� liudijimo
puslapį.� Būsimas� darbdavys� dabar
žiūri�ne� tik,� kokią�patirtį� žmogus� turi,
bet�ir�kokia�tos�patirties�dalis�buvo�sa-
vanoriška,� ypač� padedant� ne� pelno
siekiančiai� organizacijai.� Tokios� pro-
gos�turėtų�nepraleisti�ir�lietuviškos�ne
pelno� siekiančios� organizacijos� Ame-
rikoje.�Iš�šiuo�metu�gana�nemažo�skai-
čiaus�darbo�netekusių�ir�ieškančių�lie-
tuvaičių�jos�sulauktų�nemokamos�pa-
galbos,�tuo�pačiu�svariai�prisidėdamos
prie�nelengvos�darbo�paieškos�ekono-
minės�krizės�metu.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Lietuvos Respublikos
ambasadorius Wa-
shington, DC Žygi-

mantas Pavilionis sako ti-
kintis, kad JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton
gruodį atvyks į Vilniuje
rengiamą Europos saugu-
mo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos (ESBO) užsienio reikalų
ministrų susitikimą, kuris vyks
gruodžio 6–7 d. Vilniuje. Diplo ma to
teigimu, kitoks sprendimas ga lėtų
pasiųsti blogą ženklą kaimynams Ry-
tuose, kurie, pasak Pavilionio, ,,trau-
kiasi nuo demokratijos’’. 

– Kokios temos Jūsų darbot-
var kėje svarbiausios šiuo metu? 

– Kai atvažiavau, pradėjome nuo
politinio dialogo, nes jis buvo apmi -
ręs. Ypač padėjo Demokratijų bendri-
ja, kuriai pirmininkavome, – pavyko
užmegzti glaudų ryšį su JAV Kongre -
su. Sutarta, kad Kongrese reguliariai
vyks demokratiškiausių parlamen-
tarų iš viso pasaulio susitikimas,
mums vadovaujant. Taip turime tie -
sioginį priėjimą prie Kongreso vadų.
Demokratijų bendrija sudarė sąlygas
tiesio giniam, artimam ryšiui su vi-
sais senais ko votojais už laisvę Kon-
grese.

Pernai įvyko senatoriaus John
McCain, Kongreso nario Dan Burton
apsilankymai, ruošiamės naujiems.
Prasidėjo nenutrūkstamas ryšys su
Kongresu. Džiaugiuosi, kad tame da -
lyvauja įvairių mūsų partijų atstovai
– tiek valdantieji, tiek opozicija.

Prieš porą savaičių pasirašyta
Švietimo ir kultūros mainų progra-
ma, kuri leidžia mums reguliariai
vež tis, pavyzdžiui, Kongreso narių
padėjėjus ir jiems rodyti Lietuvą.
Prieš priimant svarbiausius, strate-
ginius sprendimus, verta pažinti re -
gioną. (...)

Hillary Clinton apsilankymas
atkūrė ryšį tarp abiejų šalių užsienio
reikalų ministerijų. Tai, kad mūsų
užsienio rei kalų ministras lankėsi
JAV du kartus, yra daug. (...) Negana
to, ji pati atvažiavo [į Lietuvą]. Taip
pat pa  mi nėčiau prezidentės susitiki-
mus su JAV prezidentu Barack Oba-
ma Var šuvoje, Madride ir būsimą
NATO viršūnių susitikimą Čikagoje.

Šiemet pavyko užmegzti dialogą
su amerikiečiais visais svarbiausiais
klausimais energetikos srityje: nuo
branduolinių reaktorių iki suskys -
tin tųjų dujų terminalo, skalūninių
dujų.

Man atvykus dirbti į ambasadą,
buvome nustebę, kodėl tranzitas į
Afganistaną eina ne per Klaipėdą,
kur yra neužšąlantis, augantis uos-
tas. Stipriai dirbome, daug padėjo lie-
tuvių atstovai Kongrese, senatorius
Dick Durbin, ir šiandien Klaipėda
faktiškai yra pirmaujantis uostas,
kuris veža tuos krovinius į Afganis -
taną. (...) tai pratina amerikietiškas
bendroves prie mūsų logistikos, rodo,
kad ji yra puiki, o ryšiai geri.

Buvo sėkminga kultūros minis -
tro viešnagė. Tai yra sritis, kurioje
amerikiečiai mūsų dar nepažįsta, ne
tik populiaresnių Lietuvos daini-
ninkų, bet ir aukštosios kultūros.
Mes, savo ruožtu, Amerikoje turime
ketvirtadalį tautos su visu paveldu,
šimtais katalikų bažnyčių, poetais,
kurių nepažįstame. Tai pa vel das, ku-
ris miršta.

– Ar, Jūsų nuomone, Lietuvos
verslininkai išnaudoja savo gali -

mybes Amerikoje? 
– Ilgą laiką trukdė tam tikras

stereotipas, kad Amerika yra per di -
delė rinka mūsų verslui. Tačiau aš
asmeniškai manau, kad JAV rinka,
pa lyginti su Europos Sąjungos, mums
yra gal net draugiškesnė. Nekalbu
apie techninius ar mokesčių barje-
rus, kalbu apie bendrą verslo kul-
tūrą, kuri labai atvira ir liberali.
Amerikos rinka yra didžiausia pa -
saulio ekonomika, kurioje yra stam-
biausių bendrovių vadavietės. Pada -
rę pirmuosius žingsnius, su And -
riaus Kubiliaus vyriausybe pamatė -
me, kad rezultatas gali būti labai di -
delis.

Taip, darome nepakankamai,
mū  sų yra per mažai, bet savo buvimą
bandome plėsti. Neseniai atidarėme
pirmąją ,,Eksportuojanti Lietuva’’
atstovybę Čikagoje. Tikėkimės, kad
greitai atidarysime ,,Investuok Lietu -
voje’’ atstovybę Silicio slėnyje. Aš
labai tikiuosi, kad Ūkio ministerija
galės labiau įtvirtinti savo pačios bu -

vimą Amerikoje. Kalbu apie komerci-
jos atašė buvimą šioje atstovybėje,
kuriuos turi daugelis kitų šalių. (...) 

Dar anksčiau sėkmingai buvo
pra dėta investicijų ir inovacijų me -
džioklė. Tai prasidėjo su premjero
Kubiliaus apsilankymais Silicio slė -
nyje, sėkmingai tęsiasi iki šiol. (...)
Lašas, kurį mes surandame Silicio
slėnyje, virsta jūra pas mus, mažoje
šalyje. Ame rikiečiai tikrai labai ver-
tina mūsų išsilavinimą, darbštumą,
darbo etiką.

Verslininkai ateina, tam tikrose
srityse jų yra nemažai, nors kai kur
yra sudaryta techninių kliūčių, ku -
rias ES jau įveikėme. Įtemptai dir-
bame bandydami atverti rinką mėsos
eksportui, kuri formaliai kol kas yra
uždaryta. Galbūt kitais metais mums
pavyks šį procesą baigti.

Paminėsiu turizmą. Amerikie -
čiai yra laikomi didžiausiais ir la -
 biau siai išlaidaujančiais turistais pa -
saulyje. Turizmas į Lietuvą iš Ame -
rikos auga 75 proc. per metus. Mes iki
šiol Lietuvoje bandome įrodyti, kad
JAV yra viena iš svarbiausių šalių,
ne tik Baltarusija ir Rusija. Ameri-
koje yra 1 mln. lietuvių, šimtai tūks-
tančių litvakų, kurie turi šiltų jaus-
mų mūsų šaliai, nori pamatyti Lie-
tuvą, išleisti pinigus. Kol kas, deja,
neturime turizmo strategijos Ameri-
koje. Kitais metais su Turizmo depar-
tamentu tikimės padaryti pirmuo-
sius pristatymus, bet iki šiol Lietu-
voje Amerika, deja, laikoma ne svar-
biausia šalimi. Tai – nesu si pratimas.

Mes iki šiol į Ameriką žiūrime

per politinius-karinius
akinius. Be abejonės,
tai yra teisinga, tai –
konstituciniai mūsų
santykių pagrindai, tai
yra esmė, tačiau šalia
to turime išmokti į
Ameriką žiūrėti per at-
skiras sritis. Tai, ką

padarėme Europoje, dar tik prade-
dame daryti JAV.

– JAV dabar vyksta diskusijos
apie biudžeto kar pymus, paramos
valstybėms už sienyje, gynybos fi-
nansavimo mažinimą. Kaip tai ga-
li atsiliepti Lietuvai? 

– Visų šalių gynybos biudžetams
poveikį daro nesibaigianti ekonomi -
nė krizė. Labai siekiame ir norime,
kad Amerikos dėmesys mūsų regio -
nui išliktų toks pat, koks buvo, ir gal
net padidėtų, nes grėsmės regione
arba regione, kuris yra į Rytus, iš
esmės didėja. Demokratijos tose šaly -
se mažėja, o galimų įtampų dau gė ja.
Darome viską, kad dėmesys mū sų
regionui išliktų. Aišku, tai verčia ieš-
koti naujų sprendimų.

NATO susitikimas Čikagoje bus
skirtas vadinamai Aljanso ,,protin-
gos gynybos’’ koncepcijai, kaip, ma-
žėjant ištekliams sugebėti išlaikyti
gynybos lygį, ieškant naujų sprendi-
mų. Balti jos šalys su Šiaurės šalimis

yra tam tikras tų naujų sprendimų
šaltinis. Jau seniai su latviais, o po
truputį ir su šiauriečiais, vystome
projektus, kurie savaime yra uni-
kalūs.

– Lankydamasis JAV išgirdau
tiesų pasakymą, kad Amerikos dė -
mesys Europai iš esmės mažėja ir
diskusijų, skirtų Europai, yra vis
mažiau. Kokius namų darbus šia -
me kontekste reikėtų padaryti
Lie tuvai? 

– Tikrai nenorėčiau komentuoti
mūsų namų darbų, nes tai turi daryti
Lietuvos politikai. Tačiau pritariu,
kad turime daryti viską, jog Ameri -
kos dėmesys išliktų. Tai nėra lengva.
Tai reikalauja mūsų pačių didesnių
išteklių, nes iš esmės neužtenka
skam bučio ar el. laiško, kad į mus
atkreiptų dėmesį. JAV sostinė iš visų
diplomatinių veiklos arenų turbūt
yra konkurencingiausia. Čia tuo
pačiu metu vyksta penki, šeši pana-
šūs renginiai, vyksta ekonominiai
pasikeitimai, vedama vidaus politi-
ka, artėja rinkimai. Išlaikyti dėmesį
nė ra lengva, tai kainuoja investicijas
iš Lietuvos.

Mes bandome dialogą padaryti
ne tik formalų, kas buvo iki šiol, bet
išlaikyti ir visus neformalius ryšius.
Pas mus jau veikia vadinamasis Res -
publikonų institutas, jau įsikūrė, mū -
sų pastangų dėka, ,,Freedom House’’
atstovybė. Labai tikimės, kad greitai
įsikurs Demokratų atstovybė. Tačiau
tai – tik politiniai atstovai.

Nukelta į 13 psl.
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,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

2 2011�LAPKRIČIO�3,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Ambasadorius siekia, 
kad JAV dėmesys 

Lietuvai išliktų toks pat

Redakcijos žodis Pokalbis su lR ambasadoRiumi JaV

Amerikos� lietuviai�yra� ryšys,�ku�rio�pakankamai�gerai
neišnaudojame,�tokio�ryšio�neturime�su�jokia�kita�šalimi.
Neseniai�buvau�New�Jersey�susitikime�su�jais�ir�prašiau�jų
neužsidaryti� savyje,� sakiau,� kad� es�mi�nė� jų� misija� yra,
tiesą�pasakius,� Lietuva,�o�ne� jų�parapijos� –� kiek�vie�nam
svarbu�tai,�kas�arčiau�kūno.�Ir�jie�sutiko�su�manimi.

Žygimantas Pavilionis



Vieną vakarą žiūrėdamas ,,Lie-
tuvos ryto” televiziją, išgir-
dau pikantišką naujieną. Ne-

įvardyta, autorystę slepianti kū ry-
binė grupė sukūrė vos keliolikos mi-
nučių, užtat sensacingą ir, galima
spėti, didelį poveikį turė sian tį filmu-
ką. 

To filmo vaizdai ne itin malonūs,
mat rodoma psichiatrinė ligoninė su
joje keistai, atstumiančiai besielgian -
čiais pacientais bei medikais. Ten –
nieko gražaus, patrauklaus, tačiau
ne galėčiau sakyti, jog siužetas tėra
be prasmis pasikraipymas prieš tele-
vizijos kameras. Siužetas nuo pra -
džios iki galo persunktas politika.
Tik pamanyk: psichiatrinės ligoni-
nės pacientas tvirtina, jog rinkimų
metu balsuosiąs būtinai už Vladimir
Pu tin, jis bando rišliai ir įtikinamai
paaiškinti, kodėl pasirinksiąs bū tent
dabartinio Rusijos premjero kan -
didatūrą. Argumentai – daugiau idi-
otiški nei racionalūs.

Tokia agitacija Kremliaus elitą
turėtų siutinti, nes potekstė – aki-
vaizdi. Jei psichiatrinių įstaigų ligo-
niai mano, jog Putin – jų herojus, ku-
rį bū tina mylėti ir gerbti, vadinasi,
vi siems likusiems, t. y. tiems, kurie
ne priklauso psichiatrinėms ligoni -
nėms, privalu balsuoti ne už Putin.
Akivaizdžiausia reklama, nukreipta
prieš Putin. Beje, ši mintis sudėliota
aiškia, visiems suprantama kalba,
todėl kūrybi nės grupės sumanymą
perprasti pajėgus ir profesorius, ir
vidurinio išsi la vinimo neturintis
vaikėzas. 

Jau dabar lengva numatyti, jog
in ternetinėje erdvėje atsidūręs toks
filmukas, kurio kūrėjai tyčiojasi iš
Putin, su lauks milžiniško visuome-
nės dėmesio. Didžioji internetinės
daugumos dalis, o tai – milijonai žiū-

rovų, jį būtinai peržiūrės. Peržiūrės
taip godžiai, kaip godžiai žiūrimas
mėgėjiška ka mera nufilmuotas ir
taip pat interneti nėje erdvėje pa-
skelbtas filmukas apie Libijos dikta-
toriaus Muammar Ga ddafi sulaiky-
mą. 

Tačiau jei siužetas apie ,,rusišką -
jį beprotnamį, kurio pacientai myli
Putin”, kenkia dabartinio Rusijos
prem jero geram vardui, tai Libijos
siu žetas – nepalankus ,,diktatorių
nuversti siekusioms jėgoms”. Peržiū -
rėjus filmuką, įamžinusį, kaip buvo
suimtas Gaddafi, akivaizdu, kad dik-
tatorius greičiausiai buvo mušamas.
Jau dabar toji egzekucija su laukė
gausių komentatorių, esą de mok ra-
tijos siekusieji Libijos žmonės mažai
kuo skiriasi nuo pačių diktato rių. O
kas bus vėliau, kai siužetą per žiūrės
dar keli šimtai tūkstančių ar net keli
milijonai žiūrovų visame pa sau lyje?
Neigiamas smūgis Vakarų demokra -
tijos įvaizdžiui – užtikrintas. Po to
galima burti dešimtis kompetentingų
komisijų ir rengti de šim tis išsamių,
nepriklausomybių ty rimų apie de-
mokratiškas diktatoriaus žuvimo
aplinkybes, bet visuo me  nė turės su-
sikūrusi savo nuo mo nę, kurios neiš-
kirsi jokiu kirviu, ne išdeginsi jokia
ugnimi. Ir ji nebūtinai sutaps su ofi-
cialiomis išvadomis.

Na, Libija – toli, o Rusija – kur
kas arčiau ir svarbiau. Todėl būtų

labai įdomu sužinoti, kokį realų
poveikį siu žetas apie Putin gerbėjus
iš psichiatrinės ligoninės turės inter-
netu besi naudojančiai Rusijos visuo-
me nei. Iš manyti minios psichologiją
– ne taip paprasta. Minios psichologi-
jos neperpratę politikai dažniausiai
sulaukia priešingo rezultato. O juk
mirtiną prie šą paversti draugu kar-
tais labai lengva ir paprasta, tereikia
pateikti ma žytę paslaugą. Iš pirmo
žvilgsnio – nereikšmingą, beprasmę. 

Štai žymiojo psichologo Gustav
Le Bon knygoje ,,Minios psichologi-
ja” aprašyta istorija, kaip vienam
advokatui kadaise į savo pusę pavyko
patraukti itin priešiškai nusiteikusį
prisiekusiųjų teismo atstovą. Neigia -
mą nuomonę apie advokato ginamąjį
susidaręs prisiekusysis sėdėjo teis-
mo salėje prieš pat langą. Diena pa-
sitai kė saulėta. Prisiekusiojo parei-
gas atliekančiam atstovui buvo itin
nepa togu, nes saulė švietė tiesiai į
akis. Dės tydamas teisėjams savo po-
ziciją pri siekusysis turėdavo prisi-
merkti arba nepatogiai pakreipti
galvą. 

Šios ,,smulkmenos” niekas nepa -
stebėjo ir todėl nepasiūlė labiau už -
traukti užuolaidos. O advokatas pa -
ste bėjo. Jis teismo posėdžio metu,
visiems girdint, paprašė pareigūnų,
kad būtų užtraukta užuolaida. Advo -
ka tas pabrėžė, kad prisieku sių jų va -
dovui labai nepatogu dėstyti savo ar -

gumentus, kai į akis spigina vidur-
die nio saulė. Ši tarsi nereikšminga
paslauga iš esmės pakeitė prisie ku -
siųjų vadovo nuomonę – jis staiga pe-
rėjo į minėto advokato pusę. Vien dėl
to, kad šis... paprašė užtraukti užuo -
laidą.

Šį Le Bon aprašytą istoriją prisi-
menu būtent dabar, išvydęs nedidelės
trukmės filmuką apie Putin gerbian -
čius psichiatrinių pacientus. Sutiki -
te, kiek kartais mažai betrūksta, kad
būtų laimėta pergalė prieš, regis,
neįveikiamą oponentą ar priešinin -
ką. Žinoma, Putin vis tiek bus išrink-
tas Rusijos prezidentu dar mažų ma -
žiausiai vienai kadencijai. Tai – aki-
vaizdi aksioma, nepriklausanti nuo
jokių siužetų ar filmukų TV ar inter-
nete. Realusis Rusijos valdo vas visus
svarbiausius politinius, eko nomi-
nius ir žvalgybinius svertus yra su-
ėmęs į savo rankas, ir čia neįmanomi
jokie netikėtumai ar sensacijos. Pu -
tin apie viską pagalvojo, viską nu ma-
tė. 

Tačiau intelektualai, bandydami
visuomenei pateikti savo tikrai gra -
žias, prasmingas, pagirtinas mintis,
mano supratimu, neturėtų pamiršti
ir mažyčių, primityvių, nieko bendro
su rimtumu neturinčių provokacijų,
rengiamų ,,tos pačios visuomenės la -
bui”. Galbūt priemonės ne itin malo-
nios, tačiau kai kada jos – būtinos ir
neiš vengiamos. Vaizdžiai tariant,
kartais susidaro padėtis, kai ,,tikslas
tikrai pa teisina priemones”. Norint
pa t rauk ti savo pusėn visuomenę daž-
nai neužtenka seminarų, tenka
griebtis pačių netikėčiausių prie-
monių. 

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

Kai tikslas tikrai 
pa teisina priemones
GINTARAS VISOCKAS

IŠMALDA NE DUONAI – 
ALAUS BUTELIUI

Norėčiau atsakyti gerb. Faustui
Stroliai į jo mintis, išsakytas reaguo-
jant į mano rašinį ,,Visur taip, tik
Lietuvoj kitaip!?” (2011 m. spalio 1 d.).
Strolia klausia, ar tikrai buvo svarbu
spaudoje tokias mūsų tautą žeminan-
čias mintis iš sakyti? Noriu paaiškin-
ti, kad tikrai ne visai tautai tame ma-
no straipsnyje išsakytos mintys yra
skirtos. Matant puikius Lietuvos
pasiekimus, augan čią naują kartą,
tikrai yra kuo pasi džiaugti, tačiau
negalima akių už merk ti prieš skau-
dulius ir negeroves. Apie tai, ką ra-
šau, jaučiu širdimi, esu visa tai iš-
gyvenusi. Tos negerovės pa lietė ir
mano gyvenimą, vaikystę, tos skau-
džios praeities pasekmes jaučiu ir
šiandien. Tad žinau, apie ką kalbu, ir
suprantu, kam kalbu ir dėl ko kalbu.
Žinoma, ne visai tautai, o tik tai, ku-
riai ir ,,toji daina skirta”.

Galima būtų pateikti daugybę
šių dienų gyvenimiškų pavyzdžių
apie nelaimes Lietuvoje ir tarp mū sų,
kurias atneša girtuoklystė, be saikis
alkoholio vartojimas. Apie kokią
Maironio Lietuvą, jos grožį gali kal-
bėti su tais, kurie į lietuviškus ren -
 ginius ateina tik alaus, o kai kada – ir
stipresnių gėrimų išgerti, bokalų ir
taurelių pakilnoti? Šiais laikais alko -
holiui reklamuoti ir silpnavalius
žmones suvilioti verslininkai randa
įvairiausių būdų. Ne taip seniai
lietuviškoje spaudoje skaičiau kvie-
timą-reklamą į šventę, kurioje, kaip

rašė jos organizatoriai, ,,galėsite ger-
ti ir uliavoti, o po to savaitę sveikatą
tai sy ti’’. ,,Geras’’ kvietimas, ką bepa-
sa kysi.

Šią vasarą Tremtinių sąskrydžio
metu (2011 m. rugpjūčio 6 d.) Ario -
galoje arkivysk. Sigitas Tamke vičius
kalbėjo:  ,,Visuomet šalia mūsų atsi-
ras judų, išduodančių, kas visiems
yra šventa, atsiras šėtono – melo tėvo
sekėjų, kurie norės įrodyti, kad juoda
yra balta ir balta – juoda, visuomet
bus savanaudžių, kurių dievas bus
tik pi nigai ir jų egoistinių norų ten-
kinimas. Šitie žmonės kurs ne dangų,
bet pragarą tiek sau, tiek aplinki-
niams, ir mes visa tai akivaizdžiai
matome.’’ 

Kiek pastangų padėjo vyskupas
Motiejus Valančius, lietuvius iš gir-
tuoklystės liūno traukdamas? O jei
vyskupas būtų nešaukęs blaivybės
są jūdžio, ar šiandien dar gyvuotu me?
Laimei, ir šiandien atsiranda pa -
sišventusių, kurie apie tai kalba ir
nebijo kalbėti.    

Ten pat Ariogaloje arkivyskupas
sakė, jog Sei mas prieš kurį laiką
priėmė protingą nutarimą, kad nuo
2012 m. bus ap ri bota alkoholio rekla-
ma. ,,Mamonos garbintojai iš visų
jėgų bandė ir ban do įtikinti Seimo
narius, kad šis įsta tymas yra nepro-
tingas ir valstybei net žalingas, kad jį
dar reikia atidėti. Kodėl jie taip bijo
alkoholio reklamos apribojimo? Jie
puikiai žino, kad alkoholio reklama
nereikalinga alkoholikams – jie jau ir
taip yra degtinės vergai. Reklama
reikalinga paaug liams ir jaunimui.

Šitie dar ne vergai, todėl reikia juos
įtikinti, kad be bambalio nebūsi
vyras ir kad krepšinis neatskiriamas
nuo alaus. Jie siekia ne Lietuvos ge-
rovės, bet pelno ir tik jo’’, – sakė arki-
vysk. Tamkevičius. 

Mes esame susirūpinę dėl dauge-
lio sunkiai išsprendžiamų klausimų:
kaip sustabdyti emigraciją, atominių
elektrinių mūsų pašonėje statybą,
kaip atkurti žmonių pasitikėjimą sa -
vo Valstybe. Ko gero, Lietuvai šian -
 dien reikia ne tiek bijoti Kalining-
rado ir Baltarusijos atominių elek-
trinių, kuriose gali ir neįvykti tai,
kas įvyko Japonijoje, bet tikrai reikia
bijoti, kad blaivūs žmonės išvažiuos
iš pra sigėrusios ir neapykantoje pa-
skendusios tėvynės, o joje liks neno-
rintieji dirb ti, tik prašantieji išmal-
dos. Prašantys išmaldos net ne duo-
nai, o – alaus bu teliui. Ar nematome
vis didėjančio to kių žmonių skai-
čiaus? O gal ir vys kupas niekina tau-
tą, taip kalbėda mas?

Violeta Rutkauskienė 
Waukegan, IL                                   

PALANKUS LIETUVAI STRAIPSNIS

Lenkijoje leidžiamoje žurnalo
„Newsweek” lenkiškoje versijoje
(Newsweek/Polska) 2011 m. spalio
10–16 d. nu meryje pasirodė Lietuvai
palankus straipsnis „Lenkų skanse-
nas Lietu voje”. Jame kritikuojamas
Lietu vos lenkų siekis atsiriboti nuo
Lietu vos gyvenimo, nuo viso, kas

lietuviška. Žurnalo viršelyje – saki-
nys „Len kai Lietuvoje neskriaudžia-
mi”. 

Auto rė Maria Wier ni kowska
rašo: „Ge riau nepasi duokime patrio-
tinio pasipriešinimo lietuvių pries-
paudai mi tui”. Ji buvo Vil niuje, kai
lietuviai gynė Aukščiau siąją Tarybą,
o neto liese su raudonomis vėlia vomis
demonstravo SSSR šalininkai, pasi-
rodo, kad jie buvo suvaryti iš lenkiš-
kų kolchozų ir su autore kalbėjosi
lenkiš kai. Straipsnio autorė ironi-
zuoja, kad Walde mar Tomaszewski
yra Varšuvos nu mylėtinis (pupilek).
Ji ci tuoja prof. Vy tauto Landsbergio
repliką (kaip rašo, iš Briuselio „gra-
žia lenkų kalba”): „Šalčininkų uode-
ga vizgina Varšuvos šunims.”

Tai bene pirmas toks palankus
atsiliepimas apie Lietuvą Lenkijos
spaudoje nuo konflikto pradžios 2010
m. spalio mėnesio. Tiesa, prieš mė-
nesį, 2011 m. rug sėjo 9–15 d., satyrinis
laikraštukas „Nie” įdėjo pokalbį su
buvusiu Lenkijos ambasadoriumi
Lietuvoje prof. Jan Widacki. Pokalbis
pirmame puslapyje su antrašte „Ša-
lin rankas nuo Vil niaus” labai teigia-
mai nu šviečia švie timo reformą Lie-
tuvoje. Deja, pats laikraštukas nėra
rimtas. Jį leidžia Jerzy Urban, dau-
gumos lenkų nemėgstamas žurnalis-
tas, bu vęs gen. Jaruzelski karo padė-
ties me to vy riausybės spaudos atsto-
vas. Tad vargu ar norisi didžiuotis
tokiu pa viešinimu.

Leonardas Gogelis
Chicago, IL
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Ruduo, ruduo, krinta lapai 
auk siniai ir leidžiasi tyliai…

Saulutė bėrė savo šiltus spin-
dulėlius, o rudeninės medžių
spalvos  ir gražus oras kvietė

visus į Šv. An tano parapiją ypatingai
šventei. Taip, kaip tie rudenio lapai
keičiasi, taip ir mes bei mūsų parapi-
jos gyvenimas keičiamės ir žengiame
tolyn.

Š. m. Šv. Antano parapijos 32-oji
metinė gegužinė po stogu vyko sek-
madienį, spalio 30 d.  Prieš pradedant
šv. Mišias seselė vienuolė Zosė Strak -
šytė pravedė rožinį. 

Kasmetinė parapijos rudenio
šventė prasidėjo šv. Mi šiomis, kurias
aukojo parapijos klebo nas kun.
Gintaras Antanas Joni kas. Prieš po -
rą metų, 2009 m. spalio 25 d., per pa -
rapijos gegužinę vyko kun. Joniko
sutiktuvės, tų metų rugsėjo 15 d. jis
buvo pristatytas Šv. Antano parapi-
jiečiams kaip naujas administrato-
rius. Po metų džiaugėmės, kad kuni-

gas buvo pas kir tas mūsų klebonu,
kad ši parapija galės ir toliau gy-
vuoti! Todėl spalio 30 dienos šv. Mi-
šios bu vo aukojamos už kleboną kun.
Joniką – padėkos ženklan – Kunigų
sekmadie nio proga ir už buvusią
ilgametę pa rapijos šeimininkę a. a.
Prancišką Televičienę.

Mišių metu ,,Ave Maria” solo gie -
dojo Juliegha Noruševičiūtė, vargo -
nais jai akompanavo Erik Bak. Litur -
ginius skaitinius skaitė Antanas
Strakšys. 

Prieš užbaigiant Mišias, Kunigų
sekmadienio proga parapijiečiai pa-
gerbė savo kleboną. Kun. Jo nikui
buvo įteikta dovana – specialiai pa-
daryta nuotraukų iš neseniai atšvęs-
to Šv. Antano parapijos 90-ojo jubilie-
jaus knyga. Taip pat klebonui Jo-
nikui buvo įteiktas padėkos atviru-
kas, padėkota už jo ištikimą tarnystę
Dievui ir savo parapijie čiams. ,,Šią
dieną telaimina Dievas su džiaugs-
mu, ramybe bei Jo nesibai giančio-
mis nuostabiomis malonė mis!”, –
linkėjo jie klebonui.

Kun. Jonikas padėkojo parapi-

Detroit,�MI�

Kasmetinė rudens gegužinė
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

TElkiNiai

Iš kairės: LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas, Regina Juškaitė-Švobienė,
Yolanda Zaparackienė, klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas ir Valerija Ruzgienė. 

Zitos Malakauskienės nuotr.

Parapijiečių vardu Šv. Antano parapijos pastoracinės tarybos pirmininkas Antanas
Strakšys Kunigų sekmadienio proga įteikė klebonui kun. Gintarui Antanui Jonikui do-
vaną – Šv. Antano 90-ųjų metų jubiliejaus šventės nuotraukų knygą. 

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

jiečiams už visas maldas, už tai, kad
jį prisiminė, už sveikinimą ir dova-
ną. Klebonas pakvietė visus parapi-
jiečius ir sve čius į salę, kur vyko pa-
rapijos gegu žinė. 

Po šv. Mišių gražus būrys parapi-
jiečių ir svečių iš Dievo Apvaizdos
pa rapijos Southfield, MI, susirinko
gra žiai rudeniškai išpuoštoje salėje,
kur jų laukė šeimininkės Patricia
Kaunelienės ir jos talkininkių pa -
ruošti gardūs lietuviški patiekalai,
pa rapijiečių kepti pyragai, o ištroš -
kusių – ,,alijošiaus lašai”, kuriuos
gausiai ,,šinkavo” Vytautas Nema-
nis.  

Vyko trumpa programa, kurią
ve dė parapijos tarybos pirmininkas
Strakšys. Kun. Jonikas prieš vaišes
sukalbėjo maldą ir palinkėjo geros
gegužinės. 

Vaišių metu vyko  gausi laimikių
loterija. Dėkojame Ugnei Orentaitei
ir Stasiui Orentui, kurie energingai
platino laimėjimų bilietukus.

Nuotaika buvo jauki. Šventės da -
lyviai buvo patenkinti maloniai tarp
draugų ir bendraminčių praleidę
sekmadienio popietę ir tuo pačiu
parėmę Šv. Antano parapiją. Strak -
šys padėkojo visiems už gausų apsi-
lankymą, talką ir už parapijos veik-
los paramą. Dalyviai dar ilgėliau pa -
siliko pasilinksminti ir pasišne ku -
čiuoti su draugais, pažįstamais ir
sve čiais. 

Renginys buvo sėkmingas ir
parapijai pelningas. Džiaugiamės ir
esame laimingi, kad mūsų parapijoje
vyrauja šeimyniška dvasia ir darnus
bendradarbiavimas. Rudenio geguži -
nę ruošė parapijos tarybos komitetas

,,Prin�cess�Grace�Awards”�pokylyje�dalyvaus�ir�lietuvė
Iškilmingame ,,Prin cess Grace

Awards” pokylyje, kuris vyks New
York mieste, ,,Cipriani” pa talpose,
š. m. lapkričio mėnesį, Jo Šviesybės
Monako princo Al bert II ir princesės
Caroline of  Hano ver kvietimu daly-
vaus ir dr. Nora Sugintaitė, šiame
renginyje dalyvaujanti jau nuo 2007
metų. 

Fondas ,,Princess Gra ce Foun-
dation” buvo įsteigtas 1982 metais
Monako princo Rainier žmonai prin -
cesei Grace atminti. Fondas teikia
stipendijas jauniems pasižy mėju-
siems menininkams teatro, šo kio ir
filmo srityse. Atrankos komisijo je
dalyvauja žinomi meni nin kai, tarp
jų – ir operos žvaigždė Pla cido Do-
mingo. Nuo Fondo įkūrimo pradžios
skirta daugiau nei 650 premijų ir
stipendijų, kurių vertė siekia per 7
mln. dolerių.  Be to, šio pokylio metu
yra įteikiamas Monako princo Rai-
nier III apdovanojimas nusipelniu -
 siam menininkui už viso gyvenimo
pasiekimus. Pirmaisiais apdo va no -
jimo įsteigimo metais buvo apdo va-

notas baleto šokėjas ir choreografas
Michail Baryšnikov, vėliau – kino
režisierius George Lucas, aktorė ir

dainininkė Glen Close ir kiti. 
Dr. Nora dalyvavo ir prestiži-

niame ,,Ball de Rose Monte Carlo”,
kuris vyko Monte Carlo, ,,Sale des
Etoiles” patalpose. Ji bu vo pakviesta
princesės Caroline ir Monako princo
Albert II dalyvauti ir antrame poky-
lyje, į kurį pakviečiama tik 50 žmo-
nių iš viso pasaulio ir kuriame daly-
vavo princas Albert II, princesė Caro-
line of  Hanover, princas Wil helm of
Hanover, žinomas madų kū rėjas Karl
Lagerfeld, Monako konsu lė Maguy
Doyle, kino režisierius Pedro Almo-
dovar ir kiti. Dr. Sugintaitė taip pat
dalyva vo Monako operos premjeroje,
vy kusioje Opera de Monte Carlo Sal-
le Gar nier patalpose, kurios  archi-
tekto Charles Garnier yra sukurtos
pagal jo ankstesnį darbą – Paryžiaus
operos pastatą. 

Nors labai užimta, dr. Nora yra
ak tyvi kultūrinėje veikloje. Jau dve-
jus metus ji eina labai atsakingas
pareigas Detroit Symphony Or chest -
ra – ji yra šio orkestro Direktorių ta-
rybos pirmininkė (executive coun -

cil). Detroit Symphony Or chest ra
muzikos direkto rius yra pasaulyje
žinomas muzi kas Leonard Slatkin.
Norai vadovaujant,  Detroit Sympho-
ny Or chest ra repertuare buvo groja-
mas ir labai sudėtingas lietuvio Vy-
tauto Barkausko kūrinys smuikui.  

Dr. Nora yra pramoginių šokių
(ballroom dance) čempionė, laimėju-
si Šiaurės Amerikos aukso ir sidabro
me dalius ,,International Latin Dan-
ce” stiliuje. Ji keliauja po Ame ri ką,
dalyvauja konkursuose, yra dalyva -
vusi ir laimėjusi ,,Michigan Dance
Challenge”, ,,Chicago Crystal Ball” ir
,,North American Imperial Star Dan -
cesport Championship” konkursuo -
se. 

Fotografijos menas yra vienas iš
dr. Sugintaitės mėgstamiausių už -
siėmimų. Jos fotografijos pasirodė
Anglijos laikraščio ,,London Teleg -
raph” meno skyriuje, daug me tų
spausdinamos Londono ,,Westmins-
ter Classic Tours” žurnaluose.

,,Draugo” infoDr. Nora Sugintaitė.



gams ir padėjėjams.   Tijūnėlienė pa-
sveikino  Minkš  timą su šių metų ge-
gužės mėnesį gautu Juilliard mokyk-
los muzikos menų daktaro laipsniu ir
prisiminimui įtei kė menininkės Ba-
niutės Kronienės sukurtą lietuvių
tautinių šokių poros statulėlę.

Meninę koncerto dalį pradėjo
filosofijos mokslų lietuvių kalboty-
ros srityje daktarė Aurelija Tamo-
šiūnaitė, fleita atlikusi Čiurlionio
preliudą. Trapios melodijos bei mu-
zikalaus ir nuoširdaus atli kimo
įkvėpti mintimis trumpam nu sikė-
lėme į Lietuvą, išgirdome  upelio
čiurlenimą, paukštelių giedojimą, gi -
rios ošimą.

Apanavičienė įdomiai  atskleidė
iškilaus lietuvių kompozitoriaus ir
daili ninko gyvenimo ir kūrybos aki-
mirkas, savo pasakojimą iliustruoda-
ma ištraukomis ir mintimis iš Jad-
vygos Čiurlionytės atsiminimų apie
Čiur lio nį knygos. Apanavičienė   at-
kreipė dėmesį į kūrėjo žmonos So-
fijos Ky mantaitės-Čiurlionienės įta-
ką meni ninko asmenybės formavi-
muisi. Jos nuo mone, šios iškilios lie-
tuvių kul tūros veikėjos indėlis į lie-
tuvių kul tūrą vis dar nėra deramai
įvertintas.

Čiurlionis lietuvių kultūroje su -
žibo tarsi nauja žvaigždė. Jis – mąsty-
tojas, genijus, kokio nežinojo žmoni-
jos istorija. Jis – dualistinė asmeny-
bė, kuri visą savo trumpą gyvenimą
blaškėsi tarp dviejų pasaulių – šiapus
ir anapus, tarp žemės ir dangaus,
tarp realybės ir vizijų, ir visa tai iš -
reikšti galėjo per muziką ir dailę. Sa -
vo meninėse vizijose Čiurlionis re -
gėjo gyvenimo viršukalnes ir prara-
jas, o pažvelgęs į žmogaus būties gel -
mę – perdegė.

Aktorė Budrytė-Nakienė šiltai,
nuoširdžiai ir įtikina mai  skaitė So-
fijos Kymantaitės-Čiur lionienės atsi-
minimus bei menininko laiškų myli-
mai moteriai  ištraukas. Juose atsi-
skleidžia svarbiausi kūrėjo ir žmo-
gaus gyvenimo įvykiai, jie – gilaus
dviejų žmonių dvasinio ryšio at-
spindys. Sofija Čiurlioniui buvo žmo-
na, draugė, motina, kritikė ir įkvė -
pėja, ji – visas jo gyvenimas. Laiš-
kuose ryškus minčių antplūdis, troš-
kimas išsakyti savo emocijas, iš gy-
venimus, nes Sofija – vienintelis ir
patikimiausias žmogus, kuriam ga -
lima patikėti savo paslaptis. ,,Mes
kartu – tai milijonas, ar ne taip,
Zosele?’’, – rašė Čiurlionis laiške So-
fijai. Kūrėjas svajojo tapyti Muziką,
gerte gėrė gė lių, gamtos spalvas,
girdėjo jūros ošimą, matė fantastines
vizijas. Gam ta jam buvo kūrybos mū-
za.

* * *
Jau 5-tą kartą ,,Saulutės’’ orga-

nizuojamuo  se renginiuose mielai
dalyvauja virtuozas pianistas Minkš-
timas. Tai Europoje, Kanadoje ir JAV
išgarsėjęs menininkas, V Tarptau-
tinio M. K. Čiur lionio   pianistų kon-
kurso bei specialaus prizo už Čiurlio-
nio kū rinių interpretaciją laimėto-
jas. Tai spalvinga, charizmatiška
asmenybė, muzikantas, kurio inter-
pretacijos pagrįstos amžinosiomis
vertybėmis, grožio siekimu, tobulė-
jimu. ,,Muzika – tai meilės išraiška’’,
– sako jis.

Koncerto pirmoje dalyje skambė -
jo Čiurlionio jaunystės ir viduriniojo
periodo kūriniai, kuriuose atsispindi
jaunojo kompozitoriaus dramatiz-
mas, dvasiniai išgyvenimai, kūrybi -
niai ieškojimai. Iš 3-jų skambėjusių
kūrinių norėčiau paminėti ,,Preliu -
da-h-moll’’, kuriame ypač jaučiasi
len kų kompozitoriaus Chopin įta -
ka,  būdingas polifoninis mąstymas,
ekspresyvi, permaininga harmonija,
sudėtinga ritmika bei grakšti fanta-
zija. O štai ,,Fugetės’’ ryškus ta py biš -
kumas ir                      Nukelta į 9 psl.
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Mikalojus K. Čiurlionis – talen tingas
lietuvių menininkas, amžino grožio ir
gėrio kūrėjas. Jis – stiprios ir labai savi-
tos prigimties menininkas, su savita
nepakartojama aureole, su tvirtu po-
žiūriu į pasaulį ir tikrąsias žmogiškąsias
vertybes.   

,,Saulutė’’ spalio 23-osios popietę
visus, neabejingus menui ir gėriui,
pakvietė į iškilaus lietuvių kompozi-
toriaus ir dailininko Čiurlionio 100-
ųjų mirties metinių minėjimą. Meilė
arti mui, pagalba, gerumas – tai pa -
grin  di nės Čiurlionio pasaulėžiūros
vertybės, tai – ir kertiniai ,,Saulutės’’
veiklos akmenys.  Šio vaikų globos
būrelio tikslas – remti našlaičius,
beglobius, neįgaliuosius ir vargingai
gyvenan čius vaikus Lietuvoje, teikti
fi nan sinę paramą daugiavaikėms šei -
moms. ,,Saulutė’’ gyvuoja nuo 1993
m., nuo pat įkūrimo jai vadovauja
energinga ir kilniaširdė Indrė Tijū -
nėlienė. Pirmininkės pastangų dėka,
labdaringoje veikloje dalyvauja ne
tik lietuviai, bet ir amerikiečiai.
,,Sau lutę’’ remia daug geraširdžių ir
dosnių aukotojų, tarp jų – NBA tre -
neris Phil Jackson, JAV sekretorius
Zbigniew Brzezinski ir kiti.

Vaikų globos būrelis ,,Saulutė’’
ne tik renka aukas, bet ir dalyvauja
mugėse, ruošia įvairius renginius,
orga nizuoja paskaitas, minėjimus ir
koncertus. Šioje kilnioje ,,Saulutės’’

veikloje mielai dalyvavo daugelis
meninin kų ir atlikėjų: Raimundas
Katilius, Leo nidas Dorfmanas, Vil-
niaus stygi nių kvartetas, Virgilijus
Noreika, Po vilas Jaraminas, Virgi-
nija Kochans ky tė, Rita Preikšaitė,
Rasos Kaunec kaitės vadovaujamas
Šiaulių vaikų choras ,,Ro-ko-ko’’,
Eglė ir Vytautas Juoza pai čiai, Meli-
tina Kuprienė, a. a.Vy tautas Kerna-
gis, Lina Sidabraitė, Uli ja Re kašiūtė,
Laima Lapkaus kai tė, Nerin ga Nek-
rašiūtė, Audronė Gai žiūnienė, Ričar-
do Soko moterų an samblis, Da riaus
Polikaičio vadovaujamas lietuvių
meno an samb lis ,,Dainava’’, Rober -
tas Mockus, Nerija Linkevičiūtė, Ma -
nigirdas Motekaitis, Audrė Budrytė,
Nijolė Martinaitytė, Edvinas Minkš -
ti mas, Edmundas Seilius, Nida Gri-
ga lavi čiū tė, Antanas Zakarauskas,
Pet ras Geniušas ir daugelis kitų.

* * *
Saulėtą Čiurlionio gyvenimui ir

kūrybai skirtą sekmadienio popietę
savo gerumą dosniai dalijo renginio
organizatoriai ir atlikėjai. Ilgametė
būrelio ,,Saulutė’’ pirmininkė nuo-
širdžiai padėkojo  pia nistui Edvinui
Minkštimui, Čiurlionio galerijos
Jaunimo centre direktorei Lai mai
Apanavičienei, aktorei Aud rei Bud -
rytei-Nakienei už dalyvavimą me -
ninėje programoje, Marytei, Jonui ir
Robertui Pileckiams – už  Čiur lionio
paveikslų skaidres, ,,Drau go’’, ,,Ame-
rikos lietuvio’’, ,,Čikagos ai do’’ kore-
spondentams – už straips nius ir in-
formaciją apie ,,Saulutės’’ veiklą bei
visiems ki tiems  ,,Saulutės’’ drau-

JOLANTA BANIENĖ

,,Pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją’’
Aurelija Tamošiūnaitė

Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių minėjimą atidarė ,,Saulutės” pirmininkė Indrė Tijūnėlienė.
Laimos Apanavičienės ir Indrės Tijūnėlienės nuotr.

M. K. Čiurlionis

Laima ApanavičienėAudrė Budrytė Edvinas Minkštimas, 
jam talkina Alma Preisaitienė
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skauTYbĖs kElias

Baigiame 92-ius, pradedame 66-ius

Lapkričio ir gruodžio mėn. renginiai 
„Sietuvos” draugovėje:

Lapkričio mėn. 13 d., sekma dienį, 1�val.�p.�p.�Dailės�muziejuje,�Lemont,�IL,
sesės� Marijos� Remienės� knygos� pristatymas.� Dalyvaujame� su� uniformomis,
atsinešame�po�vaišių�lėkštelę.�Renkamės�12:30�val.�p.�p.

Lapkričio mėn. 17 d., ketvirtadienį, 1�val.�p.�p.�sueiga�Pasaulio�lietuvių�cen-
tro�posėdžių�kambaryje,�Lemont,�IL.

Gruodžio mėn. 9 d., penktadie nį, 1� val.� p.� p.� sunešame� daiktus,� skirtus
Kalėdų�mugės�loterijai�į��PLC�didžiąją�sa�lę,�Lemont,�IL.�

Gruodžio mėn. 10–11 dieno mis, šeštadienį ir sekmadienį, 9�v.�r.–�3�val.�p.
p.� Kalėdinė� mugė.� Dalyvau�jame� su� uniformomis,� stovėsime� prie� prekystalio.
Tikslus�laikas�bus�paskelbtas�lapkričio�sueigoje.�

Gruodžio mėn. 15 d., trečiadienį, 1�val.�p.�p.�–�Kūčios�Ateitininkų�namuose,
Le�mont,�IL.�Dalyvaujame�su�uniformomis.�Prašome�atsinešti� lėkštę�su�Kūčių�val-
giu.�Galėsite�užsirašyti�lapkričio�mėn.�sueigoje.

Tarp pelenų ir griuvėsių, pabė -
gė lių lageriuose po Antrojo
pasaulinio karo Vokietijoje

1945 metais steigėsi skautų skiltys,
draugovės, tuntai. Ir vadinosi jie tais
brangiais iš Tėviškės išsineštais var-
dais – Vilnius, Dubysa, Žalgiris,
Darius ir Girėnas...  Ir prie laužų sve-
timoje žemėje pagal skauto Viliaus
Bražėno žodžius dainavome:

Daugelį metų šią vėliavą nešė
Žemėj savoj Lietuvos skautija.
Dievo, Tėvynės ir artimo žygiui
Stojom atgimę kietoj tremtyje.

Iš Vokietijos tvirtą lietuviškos
skautybės dvasią išsivežėme į naujas,
laisvas, mūsų būsimų vaikų ir vai -
kai čių gimtines. 1947 metų pradžioje
pirmi lietuvių skautų vienetai įsis-
teigė Anglijoje, Market Har borough
stovykloje, vadovaujami s. raš. Ro-
mualdo Giedraičio-Spalio, o lap kri-
čio 28 d. – Australijoje, Fre mantle
uoste, išlipo ps. Boriso Dainu čio su-
organizuota draugovė – 46 skau tai ir
7 skautės. 1948 metų pra džioje Ka-
nadoje, Montreal mieste, Irena Keme-
žaitė-Lukoševičienė su kvie tė vyr.
skaučių „Vaivos’’ draugo vę, o Piele
Crow, ON, Leonas Kali nauskas –
skautų vyčių „Dariaus ir Girėno’’
būrelį. 1949 metais pirmų skautiškų
vienetų steigimas vyko jau daugelyje
vietų – Argentinoje, Vene sueloje,
Čikagoje, IL, Hatford, CT ir Ro ches-
ter, NY.

Ir vėl, pagal s. Bražėną, „Vis ne-
šam vėliavą aukštai, nors ir toli gim-
ti namai…’’ Ir vėl, ir toliau mū sų tun-
tai vadinasi gražiaisiais vardais.

• • •
Šiais, 2011 metais, Čikagoje vei -

kia skautų ,,Lituanica’’, skaučių
,,Aušros vartai-Kernavė’’, jūrų skau -
čių ,,Nerija’’ tuntai; Detroit – skaučių
,,Ga bija’’, skautų ,,Baltija’’; Cleve-
land – ,,Neringa’’ ir ,,Pilėnai’’; New
York – ,,Neringa’’ ir ,,Tauras’’, Bos-
ton – skau čių ,,Baltija’’ ir skautų
,,Žalgi ris’’; Los Angeles – ,,Palanga’’
ir ,,Kal niškių’’ (1951 m. Los Angeles

įsteigto skautų tunto pavadinimas
buvo ,,Žalgiris’’, vėliau pervadintas
Lietuvos partiza nų, žuvusių Kal-
niškių girioje, atminimui); Toronto –
,,Šatrija’’ ir ,,Ram by nas’’; Sydney –
,,Aušros’’; Melbour ne – ,,Džiugo’’
tuntai. Washington, DC, Ha mil ton,
ON, Hartford CT, Worcester MA ir
kitur veikia skautų, skaučių drau-
govės ar pavienės skiltys bei vyr.
skaučių/skautininkių būreliai.

Darbingi buvo 92-ieji skautavimo
metai. Rambyne, Romuvoje, Rake,
Dai  navoje, Boston, Australijoje ir
Ang lijoje vykusiose vasaros stovyk-
lose dalyvavo per 900 skautų ir skau -
čių. 

Kaip paprastai, stovyklų sezonas
pradedamas Australijoje. Šiais me -
tais rajoninė stovykla vyko sausio
mėnesį netoli Melbourne, kurioje
dalyvavo LSS vyriausieji vadovai v. s.
fil. Gintas Taoras, s. fil. Rūta Bal-
taduo nytė-Lemon ir s. fil. Tomas Dun-
dzila. Šioje pusėje Žemės, Detroit
,,Gabijos’’ ir ,,Baltijos’’ tuntai metus
pradėjo „Ledyno’’ stovyklėle vasario
mėnesį Dainavos stovyklavietėje, o
,,Litua ni cos’’ tunto „Dariaus ir Girė-

no’’ draugovės prit. skautai – Rako
miške. 

Visi tuntai suruošė sėkmingas
Kaziuko muges, vyko ir tebevyksta

ALĖ NAMIKIENĖ

įvairios iškylos, kursai.
Išskirtiniai šių metų įvykiai – 40-

tą veiklos sukaktį gausus jūrų skau -
čių „Nerijos’’ tuntas paminėjo meno

paroda Pasaulio lietuvių centre, Le -
mont, pastatė naują prausyklą Rako
stovyklavietėje, o Indianapolis mies-
te įsisteigė nauja jūrų skaučių „Gal-

vės ežero’’ valtis.
Džiaugiamės trimis naujais gil -

velistais – j.s. Laima Bacevičiene, j. v.
s. fil. Taiyda Chiapetta ir prit. s. v. fil.
Ričardu Chiapetta.

Didžiuojamės naujomis Lietuvos
Respublikos garbės konsulėmis: ps.
Danutė Marija Levickienė sausio 4 d.
paskirta Melbourne garbės konsule,
o ps. fil. Ginta Viliūnaitė-Robinson –
balandžio 13 d. Sydney. Nuo s. Juzės
Daužvardienės paskyrimo LR garbės
konsule Čikagoje 1971 m. iki dabar
Lietuvių skau tų sąjunga didžiuo-
jamės jau 12-tąja konsule(-u) iš mūsų
gretų.

Skautybės įkūrėjo Robert Baden-
Powell of  Gilwell kapas Kenijoje yra
pažymėtas paminklu su skautų kelio
ženklu „Nuėjau namo’’.  Šiais metais
„namo nuėjo’’ pas Viešpatį ilgame -
čiai skautų(-ių) vadovai: Prima Sap-
lie nė (Toronto), Algimantas Senkus
(To ronto), Gražina Reškevičienė
(Oma ha), Vytautas Staškus (Cleve-
land), Liu da Gvildienė (Toronto),
Jolanda Ke relienė (Lemont) ir Algir-
das Vai tie kaitis (Detroit). Išlydime
juos su dė kingumu už nepaprastą
pavyzdį ir darbą lietuviško jaunimo
labui.

2011�m.�lapkričio�1�d.�lietuviškoji�skautija�švenčia��93-iąjį�gimtadienį,�o�šią�vasarą�pradėjome�66-uosius�me�tus�išeivijoje

Australijos rajono „Miško garsų’’ stovykloje 2011 m. sausio mėn.: Rasa Statkuvienė,
Australijos rajono vadas Henrikas Antanaitis, LSS tarybos pirmininkas Gintas Tao-
ras, LSS vyr. skautininkė  Rūta Baltaduonytė-Lemon, LSS v. s. pavaduotojas Tomas
Dundzila ir LSS iždininkė Irena Markevičienė.                        Tomo Dundzilos nuotr.

„Palangos” tunto paukštytės ir prit. skautės sueigoje Los Angeles.
Inos Petokienės nuotr.

Susimąstymo dienos sueigoje Toronto mieste kartu dainuoja latvės, estės ir lietu-
vaitės skautės. Irenos Meiklejohn nuotr.
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Dainų diena mokykloje

Čikagos lituanistinės mokyklos šeštokai Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.
Audronės Sidaugienės nuotr.

Aplink laužą šoka pirmokai.                                              Laimos Apanavičienės nuotr.             Kartu su mokiniais dainavo svečias iš Lietuvos, aktorius Egidijus Stancikas.

Spalio 29 dieną Čikagos litua nis tinės mokyklos mokinius jau kieme pasitiko garsi muzika ir dainos, sklindančios per garsiakalbius. Tą dieną mokykloje
vyko Dainų diena. Ši diena ypatinga tuo, kad visų klasių mokiniai po vieną valandą per dieną praleidžia aplinkui improvi zuotą laužą aktų salėje ir dainuoja
lietuvių liaudies bei populiarias stovyklų dainas. Mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė yra surinkusi populiariausių lietuviškų dainų rinkinį  – Dainorėlį,
kuriame surašyta per šimtas dainų žodžių ir natų. Dainos buvo surinktos iš Dainų švenčių repertuarų nuo 1956 m. iki 2006 m.

Jaunesnieji mokinukai, kuriems dainų žodžius skaityti dar sunku, mokosi įvairių lietuvių liaudies žaidimų ir ratelių bei nesudėtingų  dainelių, tokių,
kaip ,,Du gaideliai”, ,,Klausė žvirblis čiulbuonėlis”, ,,Bitute, pilkoji”. Vyresniųjų klasių mokiniai turi progos padainuoti ir humoristinių, ir patriotinių dainų.
Smagu klausyti, kaip jaunimas traukia ,,Balnokit, broliai, žirgus...”

Dainų diena Čikagos lituanis tinėje mokykloje rengiama jau nebe pirmus metus. Šiais laikais jau ne visi vaikai turi progos stovyklauti ir aplink tikrą
laužą su draugais dai nuoti lietuviškas dainas. Todėl Dainų diena mokykloje – tai pastanga išlaikyti tradiciją ir nepamiršti (ar išmokti iš naujo) lietuviškų
dainų.

Karilė Vaitkutė

... kelionę į Balzeko lietuvių
kultūros muziejų

Vieną spalio šeštadienį mes va -
žiavome į Balzeko lietuvių kultūros
muziejų. Aš ten buvau jau 2 kartus. Mes
apžiūrėjome parodą apie Si birą. Taip
pat matėme tautinius drabužius ir
gintarus. Buvome ir vaikų muziejuje,
kalbėjome apie Lietuvos partizanus. 

Kai apžiūrėjome visas parodas,
ėjome į kino salę žiūrėti kino filmą
apie Sibirą. Man buvo labai įdomu.
Tą dieną buvo muziejaus prezidento
Stanley Balzeko, Jr. gimtadienis. Mes
jam dainavom gimimo dienos dainą.
Jis papasakojo apie pirmąjį muzie-
jaus eksponatą. Man patiko muzieju-
je, o labiausiai patiko filmas. Aš labai
gerai supratau apie lietuvius Sibire.
Aš norėčiau daž niau važiuoti į mu-
ziejų.

Vėjūnė Sidaugaitė

* * *
Man labai patiko, kad mes va žia -

vome į Balzeko muziejų. Labai pati-
ko, kaip mums rodė viso kius ginklus,
kardus, lankus. Buvo įdo mu sužinoti
apie gintarus. Aš sužinojau, kad gin-
taras susidaro iš sakų, kai jie sukie-
tėja per kelis tūkstančius metų. Bū-
na kartais kaž ko kių musių, vorų, la-
pų gintare.

Muziejuje yra didelis gintaro ga-
balas, kurį mums leido paliesti. Mu-
ziejuje buvo Dariaus ir Girėno nuo-
traukos ir jų parašai. Dar matėme
visokių senų laikraščių, kur pranešė
apie lakūnų žūtį. 

Buvo įdomu sužinoti, kaip S. Bal-
zekas sukūrė šį muziejų. Jis pradėjo
nuo ginklų ir paskui rinko ir pirko
visokius kitus daiktus. Nelengva su-
rasti kiekvienam daiktui vietą mu-
ziejuje. Man labai patiko muziejuje.

Nikas Čiumakovas

Čikagos lituanistinės mokyklos šeštokai apie...
* * *

Man labai patiko muziejus, nes
sužinojau daug naujų dalykų apie
Lietuvos praeitį. Gerb. Stanley Balze -
kas, Jr. labai tvarkingai ir gražiai
paruošė muziejų. Mano mėgstamiau-
sia muziejaus dalis – Vaikų muzie-
jus. Ten apsiaviau klumpes. Man taip
pat patiko se noviški ginklai. Nors jie
seni, bet dar gerai atrodo.

Išgirdau faktus, kurių dar neži-
nojau – patiko pa sakojimas apie
Sibirą ir tie kryže liai padaryti iš
duonos. Patiko būti su draugėmis, ir
žiūrėti filmą apie senelį ir močiutę.
Sibire lietuviams buvo labai blogai.
Nekalti žmonės buvo susodinti į
traukinių vagonus ir išvežti į Sibirą.

Karolina Stankutė

* * *
Vieną šeštadienio rytą mūsų visa

klasė nuvažiavo į Balzeko lietuvių
kultūros muziejų. Jį įkūrė Stanley
Balzekas, Jr. 1966 metais. Muziejus
turi daug skyrių. Mums muziejaus
darbuotoja Rita Janz parodė ir pa-
pasakojo apie seno viškus pinigus,
gintarą, tautinius drabužius, doku-
mentus ir knygas. Dar ten yra Vaikų
muziejus. Mūsų visa klasė padarė
nuotrauką prie didelio riterio. Mu-
ziejaus darbuotoja leido mums pa-
liesti gintarą, jis buvo šiltas. 

Tada visa klasė žiū rėjome filmą
apie šeimą Sibire – pasakojo kaip
sunku buvo ten gyventi. Filmas vi-
siems patiko. Mes visi padėkojome
muziejaus darbuotojai ir grįžome į
mokyklą.

Emilija Vaškytė

... susitikimą su rašytoju 

Vieną šeštadienio rytą mokytoja
pasakė, kad mokykloje svečiuosis
rašytojas iš Lietuvos Vytautas Račic-
kas. Aš labai apsidžiaugiau, nes ką
tik pabaigiau skaityti jo knygą ,,Pat-
ricija, Antanas, jo tėtis ir mama”.

Susitikimas buvo salėje. Čia su-
sirinko 4–6 klasių mo kiniai. Rašy-
tojas trumpai papa sakojo apie save.
Po to pristatė savo knygeles. Kad
mums būtų smagiau, jis paskaitė
ištrauką iš knygos ,,Berniukai šoka
breiką”.   Man pasisekė, nes mama
man ją nu pirko. Autorius į knygelę
prisimi nimui parašė savo autografą.

Tautvydas Polius

Rašytojas Vytautas Račickas Čikagos
lituanistinėje mokykloje.

Laimos Apanavičienės nuotr.
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,,Vilniaus klubas” užsibrėžė atgaivinti Umiastovskių rūmus 

Parodoje ,,Žvilgsnis į senų jų Vilniaus pastatų sienų ta pybą” pasižvalgius.
Ritos Bartkevičienės asmeninio albumo nuot.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Vilniečiams ir tiems, kurie do -
misi Vilniaus paveldu ir sena-
miesčiu viešoji įstaiga (VšĮ)

,,Vilniaus klu bas”, jungianti versli-
ninkus, po li tikus, menininkus ir vi-
suomenės vei kėjus  – gerai žinoma.
Rū pi ni ma sis Vilniaus paveldu ir se-
na miesčiu – tai tik nedidelė, 1998 me-
tais įkurto, Labdaros ir paramos re-
ginius organizuojančio ,,Vilniaus
klubo” veik los dalis. Tačiau šį kartą
būtent ji mane ir sudomino. 

Netrukus bus pradėti tyrimai ir
atstatomieji restauravimo darbai vie -
name gražiausių senųjų pastatų –
Tra kų gatvės antruoju numeriu pa -
žymėtame name, Umiastovskių rū -
muose (Trakų g. 2 / Pylimo g. 24), ku -
riuos Vilniaus miesto savivaldybė
pagal panaudos sutartį dvidešimčiai
metų perdavė ,,Vilniaus klubui”.
Nors pro pastatą kasdien praeina
daugybė miesto gyventojų bei svečių,
net tikras vilnietis dažnai nežino,
koks pastatas glaudžiasi tarp piceri-
jos ir naktinių klubų. „Vilniaus klu -
bas” užsibrėžė restauruoti šį pastatą,
prikelti jį naujam gyvenimui – pa -
versti jį Vilniaus senamiesčio moks -
lo, kultūros ir meno centru. 

„Vilniaus klubo” tikslas atstatyti
rūmus per 2–3 metus, tačiau viskas
gali užsitęsti iki ketverių. Kol kas
viskas apleista, sienos įtrūkusios,
nenuostabu – salėje, kurioje planuo-
jami kameriniai koncertai, buvo
įrengtas sandėlis.

Š. m. rugsėjo 22–25 dienomis
,,Vilniaus klubas” dalyvavo progra -
moje ,,Europos paveldo dienos 2011”,
kurios tema: „Paslėpti lobiai. Sienų
tapyba”. Ta proga Umiastovskių rū -
muose Klubas surengė Arūno Bal -
tėno fotografijų parodą ,,Žvilgsnis į
senų jų Vilniaus pastatų sienų ta -
pybą”, kuri buvo atidaryta rugsėjo 21
d. Ši paroda – neatsitiktinė. Tai pir-
mas prisilietimas prie di džiųjų kul -
tūros ir istorijos lobių, su tei kian tis
galimybę ir vil niečiams, ir miesto
sve čiams iš vys ti šiuos meno lobius.
Parodai at rinkti privatūs ar kiek -
vieno smalsiai akiai sunkiai prieina-
mi visuo me ninių ir religinių pastatų
interje rai, kuriuose tyrinėta, ati-
dengta ir iš saugota vertinga sienų
tapyba. Pristatyta per dešimt restau-
ruotų Vilniaus pasaulietinių pastatų
interjerų ir buvusio bonifratrų vie-
nuolyno vaizdai, kuriais siekiama
pa rodyti bent nedidelę dalį XVIII a.
antrajai pusei – XX a. pradžiai bū -
dingų tapytų motyvų įvairovės. 

Lietuvoje vykstan čio se ,,Europos
paveldo dienose 2011” dalyvavo ir
žinoma Italijos dailininkė restaura-
torė, dip lomato Kazio Lozo raičio
našlė Gio van na Pignatelli Lozoraitis.
Ją pakvietęs „Vilniaus klubas” rug -
sėjo 22-ąją dovanojo vilniečiams ir
sostinės svečiams susitikimą su šia
restauravimo profesionale bei ne ei -
line asmenybe. Buvusiuose didikų
Umiastovskių rūmuose Giovanna
Lo zoraitis skaitė paskaitą apie asme -
ninę patirtį gaivinant ne vieną pa -
saulio paveldo šedevrą. Restaura torę
lydinti dukra Dai na Lozoraitis susi-
tikimo metu aptarė restauracijos
finansavimo Italijoje klausimus.

,,Vilniaus klubo” tarybos pirmi -
ninkė Rita Bartkevičienė, atsiuntusi

,,Draugo” redakcijai nuotraukų ir
pa sidalinusi žiniomis apie surengtą
parodą, džiaugiasi, kad bendradar-
biaujant su restauratore-architekte
Neringa Šarkauskaite bei menotyri-
ninke Dalia Klajumiene pavyko iš-
leisti ir išplėstinį šios parodos katalo-
gą: „Ši paroda ir jos katalogas – uni-
kali galimybė įamžinti ir plačiajai
visuomenei parodyti mažai žinomas
Vilniaus pastatų puošmenas. Be to,
tai vienas iš nedaugelio atvejų, kai
pristatomas vertingas, įvairus ir įdo-
mus, bet vis dar per mažai Lietuvoje
įvertintas ir nušviestas klasicizmo,
romantizmo, istorizmo ir moderno
laikų polichrominis dekoras.”

Gio van na Pignatelli 
Lozoraitis

G. Pignatelli Lozoraitis kilusi iš
senos italų aristokratų giminės. Tarp
jos protėvių būta ne vieno garsaus
žmogaus, bene žinomiausias iš jų –
popiežius Inocentas XII. Kadangi
Pignatelli šeimoje nuolat skambėda-
vo kalbos apie dailę ir jos kūrėjus, se -
nelis buvo aistringas meno kolek -
cininkas, mama – talentinga piešėja.
Baigusi mokyklą Giovanna įstojo į
dailės akademiją studijuoti tapybos.
Deja, dėl mamos ligos mokslus teko
nutraukti. Vėliau G. Lozoraitis sug-
rįžo studijuoti, tačiau nebe dailės, bet
restauravimo meno Romos centri -
niame restauravimo institute.

Pirmuosiuose kursuose būsimo-
ji restauratorė mokėsi amato kartu
su bendramoksliais dėliodama iš ga -
ba lėlių per Antrojo pasaulinio karo
bombardavimą nukentėjusios Padu -
jos Eremitų koplyčios freskas. Šiai
profesijai ji paskyrė visą savo gyve-
nimą: dar karjeros pradžioje kelerius
metus restauravo Tarkvinijos etrus -
kų palaidojimus, vėliau gaivino Ro -
mos forumo Keturiasdešimties kank -
nių koplyčios VIII a. sienų tapybą, res-
 tauravo Chigi rūmus Aričios mies te-
lyje, daugybę Rytų meno kū rinių bei
šiuolaikinės tapybos.

1966 m. kovo 13 d. Vatikane, Šv.
Petro bazilikoje G. Pignatelli susituo -
kė su Lietuvos diplomatu Kaziu Lo -
zoraičiu ir pateko į namus, kurie bu -
vo vienas iš Romos lietuvių gyvenimo
centrų. Čia ji susipažino su iški liais
lietuvių visuomenės veikėjais, meni-
ninkais, priverstais pasitraukti iš
sovietų okupuotos Lietuvos į Ita liją.

G. Lozoraitis sakė, kad atgauta
Lietuvos nepriklausomybė jos šei -
mai buvo didžiulė šventė. Lietuvoje
pabuvojusi keletą dienų, ji pabuvojo
Kaune ir įgyvendino seną savo norą
apžiūrėti Pažaislio kamaldulių vie -
nuolyno ansamblį.

Umiastovskių rūmai 

Umiastovskių rūmai Trakų gat -
vėje sto vėjo jau XVI amžiuje. Dviejų
aukštų mūrinis pastatas rūmais vir -
to XIX a. antroje pusėje, kai jį 1856 m.
įsigijo ir rekonstravo Ašmenos pavie -
to bajoras Kazimieras Umiastovskis.
Vėliau jo sūnus Vladislavas rū mus par-
 davė žmonai Janinai Umias tovs kai. 

Didi kų giminė rūmus valdė iki
Ant rojo pa saulinio karo. Juose vyko
ak tyvus vi suomeninis gyvenimas –
slap ti lietuviški vakarėliai, veikė in -
teligentų klubas, kūrėsi draugijos. Į
rengiamus pobūvius sugužėdavo iki
pusės tūkstančio svečių.

Gio van na Pignatelli Lozoraitis (kairėje) susirinkusiems pristato ,,Vilniaus klubo”
tarybos pirmininkė Rita Bartkevičienė.

Umiastovskių rūmai Trakų gat vėje, Vilniuje, šiandien.

Parodą atidarė Vilniaus meras Artūras Zuokas. 



Šparaginės pupelės – vasaros
dar  žovės, tačiau šviežiomis galima
mėgautis iki vėlyvo rudens. Šaldytos
šparaginės pupelės jau nebebus to -
kios skanios, tad nepraleiskime pro-
gos pasimėgauti jomis iki soties.

Gėlynų puošmena

Pupelės – senovinė žemės ūkio
kultūra. Jau nuo senų laikų
žmonės augino šiuos augalus.

Pupelių pavadinimas randamas 5
tūkstančių metų senumo dokumen-
tuose. Nors šių auga   lų tėvyne laiko-
ma Pietų Ame rika, pupelės buvo
žinomos ir seno vės Kinijoje, ir Ro-
mos imperijoje, ir Egipte.

Senovės romėnai naudojo pupe-
les ne tik maistui, bet ir kosmetikai –
tiek dekoratyvinei (gamino pudrą),
tiek gydomajai (kaip priemonę odai
minkštinti). Buvo tikima, kad pupe -
lės išlygina raukšles. Jos taip pat
buvo vienas iš veido kaukės, naudo-
jamos legendinės gražuolės Kleopat -
ros, sudedamųjų dalių.

Europiečiai apie pupeles sužino-
jo XVI amžiuje. Jų iš Pietų Amerikos
atvežė olandų ir ispanų jūreiviai. Iš
pradžių pupelės buvo auginamos
vien gėlynuose, darželiuose ir soduo -
se kaip dekoratyviniai augalai, ir tik
VIII a. jos pradėtos naudoti maistui.

Šiandien yra žinoma maždaug
200 rūšių pupelių. Jos vienos nuo
kitų skiriasi forma, dydžiu, spalva.

Jeigu norite būti sveiki

Iš pradžių maistui buvo naudoja-
mi tik pupelių grūdai. Pirmą kartą
su ankštimis jos pradėtos naudoti
XVII a. Italijoje. Maistui atrenkamos
tik la bai jaunutės, neperaugusios
pupelės. Po kurio laiko sodininkai
išvedė špa ragines pupeles, kurias
pavadino pran cūziškomis. Jos buvo
švelnios ir labai skanios.

Šparaginių pupelių taip pat
būna įvairių rūšių: ankštyse galima
aptikti ne tik baltas ar gelsvas, bet ir
žalsvas ar net juodas pupeles. Dabar
maistui naudojamos geltonosios ir
žaliosios šparaginės pupelės. Jos yra
panašios ir skonio ypatybėmis, ir
naudingųjų medžiagų kiekiu. 

Ypač naudingos šios pupelės die -
tinei mitybai: nors šparaginėse pu-
pe lėse, palyginti su kitų rūšių pupe-
lė mis, nėra daug baltymų, užtat vi-
tami nų – gausu. Šparaginėse pupe-
lėse taip pat gausu ląstelienos. Be to,
jos turi mažai kalorijų, todėl tinka ir
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Artėjant šv. Kalėdoms, norėtume pasmalsauti, ko-
kiais kalėdiniais, šventiniais kepiniais – sausainiais, pyra-
gais, tortais, raguoliais – vaišinate savo šeimyną, giminai-
čius, draugus, bičiulius? Iki šv. Kalėdų liko beveik du mėne-
siai. Atsiųskite mums savo mėgstamiausių (lengviausiai iš-
kepamų, skaniausių, šventiškiausių ir pan.) kepinių recep-
tus, o mes jais mielai pasidalinsime su ,,Draugo” skaitytojais. 

Siųskite�paprastu�paštu:� ,,Draugo”� redakcija,�4545�West�63rd�Street,�Chicago,� IL
60629� arba,� jei� naudojatės� internetu,� –� redakcija@draugas.org.� Siųsdami� receptą
nepamirškite�parašyti� savo�vardo,�pavardės� ir� telefono�numerio,� kad,� kilus�neaišku-
mams�dėl�recepto,�galėtume�susisiekti.�Lauksime�Jūsų�receptų�ir�kepinių�nuotraukų.
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ŠPARAGINĖS PUPELĖS – NE TIK GĖLYNŲ PUOŠMENA
no rintiems sulieknėti.

Vertingosios medžiagos

Pupelėse yra daug nukleino rūgš -
čių ir baltymų. Baltymai pagerina
ląstelių apykaitą ir sumažina nuo-
vargį, nervingumą, padeda susi-
kaupti. Pupelėse yra daug B grupės
vitaminų ir vitamino C, mikroele-
mentų – geležies, kalcio, kalio, man-
gano, mo libdeno. Be to, yra ląstelie-
nos, kuri reguliuoja virškinimą, neu-
tralizuoja toksinus ir riebalus. Špa-
raginėse pu pelėse yra vitaminų A, E,
C, folio rūgš ties, cinko. Be to, jos
kovoja su laisvaisiais radikalais, to-
dėl mūsų oda atrodo sveika ir jauna.

Šparaginės pupelės naudingos
širdžiai. Magnis, folio rūgštis, kalis ir
ląsteliena – puikus derinys kovojant
su infarktu. O moterims jos padeda
įveikti hormonų pokyčių sukeliamus
sunkumus nėštumo metu. Šparagi -

nių pupelių patariama valgyti ser-
gant anemija. Jos palankiai veikia
skrandį ir virškinamąjį traktą, geri-
na inkstų, kepenų bei plaučių veiklą.
Mitybos specialistų teigimu, šparagi -
nės pupelės padeda palaikyti orga-
nizmo rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. 

Pupelės liaudies medicinoje

Gydymui naudojami paprasto-
sios pupos žiedai ir sėklos. Sėklos va -
ro šlapimą, malšina uždegiminius
pro cesus. Virtos sėklos arba jų nuovi-
ras vartojamas viduriuojant, kosint.
1 puodelį pupų sėklų užpilkite 1 ltr.
vandens, pavirinkite, kol suminkštės
(maždaug 1 valandą), perkoškite ir
gerkite po 0,5 puoduko 3 kartus per
dieną viduriuojant, kosint, skaudant
gerklę.

Viduriuojant 3 kartus per dieną
suvalgykite po 1/3 puodelio virtų
pupų košelės.

Esant gimdos fibromai – pake-
pintas pupas susmulkinkite, sumal-

kite ir iš jų išvirkite ,,kava”. Gerkite
po 1 puodelį 2 kartus per dieną. Gy-
dymo trukmė – 3–4 savaitės. Po per-
traukos galima vėl pakartoti.

Šparaginės pupelės naudojamos,
sergant cukriniu diabetu, nes jos gali
sumažinti cukraus lygį kraujyje.
Ankš čių nuoviras gaminamas taip:
20–25 ankščių užpilkite 1 ltr. vandens,
pakaitinkite ligi užvirimo ir virkite 3
valandas, papildant vandens kiekį.
Po to nuovirą perkoškite ir gerkite po
pusę puodelio kasdien 1–2 mėnesius.
Toks nuoviras siūlomas sergant ke-
penų ir tulžies pūslės ligomis, lė tiniu
gastritu, lydimu sekrecijos ne pa kan-
kamumo, lėtiniu reumatoidi niu po-
liartritu, inkstų akmenlige.

Šparaginės pupelės ir bendrai
pu pos veikia gydančiai: padeda gy-
dyti kepenų, inkstų ir tulžies pūslės
ligas; atjaunina ląsteles; stimuliuoja
baltymų sintezę ląstelėse; pagerina
virš kinimą, apsaugo nuo vidurių
užkie tėjimo; padeda pašalinti skys-
čių perteklių; stiprina širdį ir kraujo-
takos sistemą; mažina cholesterolio
kiekį kraujyje.

Kaip išsirinkti?

Perkant šviežias šparagines pu -
peles reikia atkreipti dėmesį į jų iš -
vaizdą. Jeigu pupelės – standžios ir
jas perlaužus išsiskiria sulčių, tokias
pupeles galima drąsiai pirkti. Jeigu
ankštys – drėgnos, tokios daržovės
greitai suges, nes netrukus ant ankš -
čių atsiras rudos spalvos dėmių.

Manoma, kad šviežias šparagi -
nes pupeles ilgiau laikyti nėra tinka-
ma, nes jos greitai pūva, todėl mais-
tui geriausia tinka iškart naudoti vos
nupirktas ar nuskintas darže. Jeigu
norite šparagines pupeles užkonser -
vuoti ar užšaldyti, prieš tai būtina jas
2–3 minutes pavirti.

Šių pupelių ankštis reikėtų skin-
ti nesubrendusias, traškias, kol dar
neturi plaušinių siūlų. Skinkite nuo
antrosios birželio pusės iki rugpjūčio
mėnesio. Geriausia skinti tada, kol

sėklytės dar visiškai mažos – tokios
pupelės bus pačios skaniausios.

Beje, daugelis turbūt nežino, kad
šios daržovės – vienos iš lengviausiai
auginamų. Šparaginės pupelės spar -
čiai auga, jų derlius būna gausus, o ir
vargo su jomis išties nedaug: tereikia
tik pasėti ir nuskinti ankštis. Jų nė
aižyti nereikia.

Šparagines pupeles galima val-
gyti tik virtas, keptas ar troškintas,
nes, termiškai jas apdorojant, susky-
la kenksminga ciano vandenilio
rūgštis.

Kulinarijoje šparaginės pupelės
naudojamos ir troškiniams gaminti,
ir kaip atskiras patiekalas. Jos taip
pat yra puikus garnyras prie mėsos
pa tiekalų, suteikia pikantišką skonį
salotoms bei mišrainėms. Konser -
vuo tos šparaginių pupelių ankštys
ypač tinka mišrainėms, jas galima
patiekti kaip garnyrą. 

Mažosios gudrybės

Šparaginių pupelių ankštys iš -
saugos nepakitusią spalvą, jei bus
ver damos atidengtame puode ant
stiprios ugnies.

Apvytusias šparagines pupeles
prieš verdant galima 15 minučių pa -
laikyti vandenyje ir tuomet 10 minu -
čių virti. Taip pagamintos pupelės
bus skanesnės.

Virtų šparaginių pupelių ankš -
čių nuovire ilgai nelaikykite, nes jos
prisigers vandens ir nebebus tokios
skanios. Išvirusias jas nusunkite,
perpilkite šaltu vandeniu ar ledais ir
laikykite atidengtame puode.

Jeigu norite, kad konservuoti
skirtos šparaginės pupelės išsaugotų
gražią natūralią spalvą, sumeskite
jas į jau užvirusį (smarkiai kun ku -
liuojantį) pasūdytą vandenį.

Nepakartojamą skonį įgyja pie -
ne, grietinėje ar grietinėlėje troški-
na mos šparaginės pupelės.

Parengta pagal knygą 
,,Daržo vės liaudies medicinoje”

Atkelta iš 5 psl.   polifoniškumas
persipina, susilieja su Čiurlionio pa-
veikslais. Variacijose ,,SefaaEsee” –
jau nojo me nininko minčių antplūdis,
dramatizmas, konfliktas su pačiu sa -
vimi. Vi sus šiuos apmąstymus dar la -
biau įpras mino įspūdingas  Minkš ti-
mo  grojimas,  puiki atlikimo techni-
ka, subtilus kūrinio interpretavimas,
artistiškumas.

Antra dalis buvo skirta Čiurlio -
nio meilei lietuvių liaudies muzikai
ir dzūkiškoms dainoms. Tai kompo -
zitoriaus minimalioji simbolistinė
kūryba. Išgirdome ,,Rudenėlį’’, varia -
cijas ,,Bėkit, bareliai’’, ,,Ar vėjai pū -
tė’', ,,Oi, giria, giria’’, ,,Šventasis Die -
ve”, ,,Fuga” – polifonizuotus, skir tin -
guose registruose skambančius, liau -
dies dainų intonacijomis pagrįstus
kūrinius. Taip jausmingai ir iš -
raiškingai gali interpretuoti tik atli -
kėjas, pabraidęs po gaivią Dzū kijos
miško rasą, pajutęs paslaptingą Rai -
gardo slėnio mistiką, ir tas, ku -

ris muzikiniais garsais išreiškia savo
lyriką ir poeziją.

Paskutinis klausytojų pageidavi -
mu atliktas Minkštimo kū rinys –
Chopin ,,Skerco b-moll’’ dar ir dar
kartą klausytojus sužavė jo  menine
branda, intelektu, ekspresija, elegan-
cija, emocionalumu ir ta len tu. 

Žmogaus  kilnumo misija – nesi-
baigianti ir būtina. Neįmanoma iš -
ma tuoti gerumo, kuriuo spinduliuo-
ja Lietuvos vaikų globos būrelio
,,Sau lutė’’ ir nepailstančios jo pir-
mininkės Tijūnėlienės bei visų pa-
dėjėjų, ,,gerų jų angelų’’, veikla. Iš
tiesų sunku su rasti pačius širdin-
giausius padėkos žodžius žmonėms,
kurie, negailėdami savęs, dalina gėrį
ir grožį kitiems. ,,Viskam galima
atsispirti, tik – ne gerumui’’ (Rous-
seau).

Jolanta Banienė – muzikos moky-
toja.

,,Pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją’’
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Bus tiriamas numanomas slaptas CŽV 
kalinių skraidinimas

Vilnius (BNS) – Valdovų rūmų-
muziejaus statybos užbaigimas galė-
tų kainuoti 4–5 mln. litų mažiau, nei
šiuo metu projektuotojų nurodoma
32 mln. litų suma, mano Seimo Audi-
to komiteto pirmininkė ,,darbietė”
Loreta Graužinienė. Anot parlamen-
tarės, tokią sumą galima būtų sutau-
pyti, atsižvelgiant į sumažėjusias sta-
tybų darbų ir medžiagų kainas. Ta-
čiau, anot jos, tiksliau galimybes su-
taupyti numatyti sudėtinga, nes

daug kas priklausys ir nuo bendros
ekonominės padėties.

Seimo Audito komiteto nariai
lankėsi Valdovų rūmuose, vykdyda-
mi Seimo pavedimą aiškintis, ar sta-
tyboms skirtos valstybės lėšos nau-
dojamos skaidriai. ,,Buvome supa-
žindinti su vadinamuoju atskyrimo
projektu, kuriame Valdovų rūmų sta-
tybos suskirstytos į tris dalis. Viena
jų laikoma svarbiausia, ją būtina
greičiausiai užbaigti dar iki 2013 m.
Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungai. Apie šį projektą daugiau-
sia ir kalbėjome, dar šiemet bus įsi-
savinta apie 2–2,5 mln. litų”, – sakė L.
Graužinienė.

Jos teigimu, komitetas gavo pro-
jektuotojų parengtą Valdovų rūmų
statybos etapų atskyrimo sąmatą ir
norėjo vietoje pamatyti, kokie darbai
padaryti ir kokius ketinama dar šie-
met atlikti. Šiemet Valdovų rūmų
statybai valstybės biudžete buvo nu-
matyta 16 mln. litų, tačiau pinigai li-
ko beveik nepanaudoti, nes metų pra-
džioje darbai buvo sustabdyti, Viešų-
jų pirkimų tarnybai dėl aptiktų pa-
žeidimų reikalaujant nutraukti su-
tartį su rangovu Panevėžio statybos
trestu (PST). Pusė šios sumos – 8 mln.
litų – jau perskirstyta kitoms kultū-
ros įstaigoms. 

JAV ir ES surengs viršūnių susitikimą

Londonas (BNS) – Tinklalapio
,,WikiLeaks” įkūrėjas Julian Assan-
ge pralaimėjo apeliacinę bylą dėl jo
išsiuntimo į Švediją, kuri nori jį ap-
klausti dėl įtariamų lytinių nusikal-
timų. J. Assange teigė, kad Europos
suėmimo dokumentas buvo išduotas
prokuratūros, o ne teismo, todėl yra
negaliojantis, tačiau teisėjai nutarė,
kad šis klausimas turės būti nagrinė-
jamas Švedijoje.

Kol kas neaišku, ar J. Assange,
kuris didžiąją dalį pastarųjų metų
praleido namų arešte vieno savo
draugo užmiesčio dvare, turės teisę
apskųsti šią nutartį Britanijos Aukš-
čiausiajam Teismui. 

,,WikiLeaks” įkūrėjas buvo su-
imtas pernai gruodį. Buvęs progra-

mišius atkreipė į save pasaulio dė-
mesį, kai ,,WikiLeaks” paviešino de-
šimtis tūkstančių įslaptintų JAV dip-
lomatinių pranešimų, kuriuos tink-
lalapiui veikiausiai nutekino vienas
amerikietis karys, šiuo metu kalina-
mas Jungtinėse Valstijose. Tačiau J.
Assange taip pat pagarsėjo, kai buvo
apkaltintas lytine prievarta prieš dvi
švedes praeitų metų rugpjūtį. Rugsė-
jį išleistoje autobiografijoje J. As-
sange taip pat neigia kaltinimus dėl
išžaginimo.

J. Assange sako, kad jam metami
kaltinimai yra politiškai motyvuoti.
,,WikiLeaks” įkūrėjo advokatų teigi-
mu, jį išduoti būtų ,,neteisinga ir ne-
teisėta”.

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinės Valstijos ir Europos Sąjunga
(ES) lapkričio 28 d. surengs viršūnių
susitikimą pasaulinėms problemoms
aptarti. JAV prezidentas Barack Oba-
ma Baltuosiuose rūmuose susitiks su
Europos Vadovų Tarybos pirminin-
ku Herman Van Rompuy, Europos
Komisijos pirmininku Jose Manuel
Barroso ir ES vyriausiąja įgaliotine
užsienio reikalams ir saugumo poli-
tikai Catherine Ashton. 

Susitikimo dalyviai aptars įvai-
rius abiem pusėms rūpimus klausi-
mus, tarp jų – ir pasaulio ekonomi-
kos problemas, pastangas sustiprinti
ekonominius ryšius ir augimą, bend-
rą darbą siekiant demokratijos ir ge-
rovės pasaulyje. Viršūnių susitikimo
dienotvarkėje taip pat įtrauktas
nuostatų dėl Irano derinimas ir bend-
radarbiavimo kovoje su terorizmu
klausimai. 

Mirė JAV valstybės sekretorės motina

Beijing (BNS) – Šešių balų mag-
nitudės žemės drebėjimas įvyko lap-
kričio 1 d.  Kinijos Sindziango-uigurų
autonominio rajono teritorijoje. Per
vidutinio stiprumo žemės drebėjimą
Kinijos šiaurės rytų regione sugriu-
vo daug pastatų. Apie aukas nieko
nepranešama, tik žinoma, kad buvo

visiškai sugriauti daugiau kaip pusė
šimto namų. Keli šimtai pastatų
smarkiai apgadinti. Žinovų vertini-
mu, žemės drebėjimo magnitudė sie-
kė 5,4 balų. Žemės drebėjimo epicent-
ras buvo ties Inino provincijos riba
27 km gylyje.

Britanijos teismas ,,WikiLeaks” įkūrėją 
nutarė išduoti Švedijai 

Domėtasi Valdovų rūmų statybų kaina 

Vilnius (BNS) – Danija ir Gren-
landija sutarė tirti JAV centrinės
žvalgybos tarnybos (CŽV) lėktuvų,
kuriais galėjo būti skraidinami tero-
rizmu įtariami asmenys, skrydžius
Grenlandijos oro erdvėje. CŽV vyk-
dytas slaptas įtariamųjų terorizmu
skraidinimas ir toliau kelia aistras.  

,,Paprašėme Danijos tarptauti-
nių studijų institutą atlikti šį tyrimą
ir pateikti ataskaitą gegužės 1 die-
ną”, – Danijos užsienio reikalų mi-
nistras Villy Soevndal sakė bendroje
spaudos konferencijoje su Grenlan-
dijos premjeru Kuupik Kleist. 

Pasak V. Soevndal, šis tyrimas

nebus patikėtas Tyrimų komisijai,
kuri turi teisę apklausti liudininkus
su priesaika, tačiau bus vykdomas
visapusiškai bendradarbiaujant Da-
nijos ir Grenlandijos pareigūnams.

Priimtas sprendimas panaikino
ankstesnį, priimtą Danijos naujosios
centro kairiosios vyriausybės, kad ji
nebetirs CŽV „specialiojo perdavi-
mo” programos. Grenlandija, kuri
yra autonominė Danijos teritorija,
ne kartą reikalavo ištirti numanoma
naudojimąsi jos oro erdve ir teritori-
ja per slaptus CŽV kalinių gabenimo
skrydžius.

Washington, DC (BNS) – Lap-
kričio 1 d. Washington, DC mirė 92-
ejų JAV valstybės sekretorės Hillary
Clinton motina Dorothy Howell Rod-
ham. H. Clinton atšaukė savo supla-
nuotą kelionę į Britaniją ir Turkiją
po pranešimų apie pablogėjusią ma-
mos sveikatą. Apie H. Clinton moti-
nos ligą nepateikta jokių detalių. 

D. Rodham pirmenybę teikė pri-
vačiam gyvenimui ir retai bendrau-
davo su žiniasklaida. D. Rodham ar-
timieji ją apibūdino, kaip ,,šiltą, dos-

nią, protingą ir stiprią moterį, kuri
turėjo puikų humoro jausmą. Gerą
draugę, mylinčią žmoną, mamą ir se-
nelę”.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis pareiškė už-
uojautą JAV Valstybės sekretorei H.
Clinton dėl motinos mirties. Pasak
ministro, D. Rodham gyvenimas te-
būnie įkvėpimas tiems, kurie Lietu-
voje ir pasaulyje stengiasi skatinti
moterų teises ir galimybes.

J. Basanavičiaus premija paskirta archeologui

Kinijos šiaurės vakaruose įvyko žemės drebėjimas

Vilnius (ELTA) – Šių metų Vals-
tybinė Jono Basanavičiaus premija
paskirta archeologui Vykintui Vait-
kevičiui už kūrybinę, mokslinę ir
švietėjišką veiklą etninės kultūros
srityje, etninės kultūros tradicijų
plėtojimą. 65,000 Lt dydžio premijos
skyrimui pritarė Vyriausybė.

Istorikas, archeologas, kultūri-
nio kraštovaizdžio tyrėjas V. Vaitke-
vičius savo mokslinėje veikloje susie-
jo senųjų šventviečių, laidosenos ir
kitų religijos sričių, etnologijos, kal-
botyros, folkloro, mitologijos, saky-
tinės istorijos, kultūrinės atminties
ir geografinius tyrimus. 

V. Vaitkevičiui premija paskirta
už Lietuvos etninių žemių tyrinėji-
mus, archeologinius tyrinėjimus, is-

torinio paveldo paminklų paieškas,
jų populiarinimą ir kovą už jų išsau-
gojimą, taip pat lituanistinių šaltinių
skaitmeninimą bei mokslinių tyri-
mų viešąją sklaidą. Per du dešimtme-
čius archeologas dalyvavo daugiau
kaip 20 mokslinių ekspedicijų, inici-
javo projektą ,,Kompleksiniai tyri-
mai Neries (Vilijos) aukštupyje”,
kartu su baltarusių mokslininkais
surengė tarptautinę ekspediciją Ne-
ries aukštupyje Baltarusijoje. 2010–
2011 m. mokslinį darbą V. Vaitkevi-
čius tęsė didžiausioje lietuviškoje sa-
loje Baltarusijoje – Gervėčių krašte.
Šiuos ir kitus tyrinėjimus V. Vaitke-
vičius apibendrino daugelyje mokslo
straipsnių ir penkiose monografijo-
se.

Vilnius (BNS) – Lietuva turėtų
suklusti dėl Rusijos premjero Vladi-
mir Putin siūlymo posovietines šalis
suburti į Eurazijos sąjungą, nes tai
galėtų turėti ilgalaikių geopolitinių
pasekmių, sako su NATO delegacija
Maskvoje viešintis Lietuvos parla-
mentaras Petras Auštrevičius.

Seimo delegacijos NATO Parla-
mentinėje Asamblėjoje pirmininkas
sakė iškėlęs šį klausimą susitikime
su Rusijos aukštųjų parlamento rū-
mų – Federacijos tarybos – pirminin-
ke Valentina Matvijenko.

,,V. Matvijenko, matyt, suprato
mano pasisakymą ir atsakė ‘ačiū už
tai, ką pasakėte’ – kad Rusijai pir-
miausia reikia pasinaudoti galimy-
bėmis bendrauti su Europa, tik po to
kurti kažkokius naujus darinius”, –
sakė P. Auštrevičius, kuris yra NATO
Parlamentinės Asamblėjos viceprezi-
dentas.

Apie planus grįžti į Kremlių pa-
skelbęs V. Putin neseniai iškėlė siūly-
mą Rusijos, Baltarusijos ir Kazachs-

tano muitų sąjungos pagrindu sukur-
ti giliau integruotą Eurazijos sąjun-
gą. ,,Manau, čia jau kalbama ne tik
apie ekonominius dalykus – matyt,
turimas omeny politinis strateginis
bendradarbiavimas, taip pat – ir kari-
nis, todėl šitoje srityje pats laikas
Lietuvai suklusti ir galbūt kelti klau-
simus NATO ir ES. Kalbame apie
tuos Rusijos kaimynus, kurie gali bū-
ti tos Eurazijos sąjungos dalyviai ar-
ba jos įtakojami”, – kalbėjo P. Auštre-
vičius.

V. Putin apie Eurazijos sąjungos
planus paskelbė likus penkiems mė-
nesiams iki rinkimų, kurie gali su-
grąžinti jį į Rusijos prezidento parei-
gas. Savo idėją jis pavadino ,,istori-
nio persilaužimo” galimybe posovie-
tinėms valstybėms. Anksčiau di-
džiausia ,,XX amžiaus politine katas-
trofa” Sovietų Sąjungos subyrėjimą
vadinęs V. Putin tikino nesiekiantis
atkurti buvusios sąjungos, bet norin-
tis ,,stipresnės integracijos nauju po-
litiniu ir ekonominiu pagrindu”.

Valdovų rūmuose lankęsi Seimo
Audito komiteto nariai aiškinosi, kaip
naudojamos statyboms skirtos valsty-
bės lėšos.                         ELTA nuotr.

Lietuva susirūpinusi dėl V. Putin planų
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L I E T U V A PA S A U L I S

Lietuva nori išstoti iš Jungtinių
Tautų (JT) pramonės ir plėtros orga-
nizacijos, nes neturi pinigų mokėti
nario mokestį. Ūkio ministerija siūlo
Vyriausybei denonsuoti 1979 m. Vie-
noje priimtą JT pramonės ir plėtros
organizacijos konstituciją, prie ku-
rios Lietuva prisijungė 1991 m. spalį,
ir išstoti iš šios organizacijos. Išsto-
jant iš organizacijos, Lietuva turės
sumokėti mokestį už kitus vienerius
metus po išstojimo, tačiau jau 2010–
2011 m. Lietuva dėl lėšų stygiaus ne-
sumokėjo 210,000 litų. 2008 m. šalis
sumokėjo 116,800, 2009 m. – 92,000 litų
nario mokesčio. Mokestis skaičiuoja-
mas kasmet, atsižvelgiant į valstybių-
narių skaičių. JT pramonės ir plėt-
ros organizacija yra JT specializuo-
toji agentūra, teikianti pagalbą besi-
vystančioms ir pereinamosios ekono-
mikos šalims.

***
Derybose dėl bendrovės „Lietu-

vos dujų” atskyrimo plano Rusijos
dujų milžinas „Gazprom” nedalyva-
vo. Tačiau susiderėti pavyko su Vo-
kietijos bendrove „E. ON Ruhrgas” ir
Europos Komisija (EK). Atskyrimo
planą patvirtino Lietuvos Vyriausy-
bė. Dokumente numatyta, kad „Lie-
tuvos dujų” veiklų ir nuosavybės at-
skyrimas turi būti baigtas lygiai po 3
metų – 2014 m. spalio 31 d. 

***
Su Europos Sąjungos parama

Klaipėdos rajono kooperatinė bend-
rovė ,,Bonum hortus” įveis šilauogių
augimvietę. Iš Lietuvos kaimo plėt-
ros 2007–2013 m. programos pagal

priemonę ,,Žemės ūkio valdų moder-
nizavimas” ,,Bonum hortus” planuo-
ja gauti 421,500 litų – šios lėšos suda-
rytų 40 proc. projekto vertės. Iš viso į
šilauogių ūkio įkūrimą ketinama in-
vestuoti 1,2 mln. litų. Pirmaisiais
12,000 šilauogių krūmų ketinama 4
hektarus apsodinti 2012  m. pavasarį.
Derlių žadama pardavinėti Lietuvoje
ir Skandinavijoje. 

***
Kol viso krašto nekilnojamojo

turto rinka sunkiai vaduojasi iš są-
stingio, didžiausiame Pietų Lietuvos
kurorte butus perka Rusijos piliečiai.
Jų daugumą sudaro maskviečiai, pa-
geidaujantys įsikurti Druskininkų
centre ir matyti gražų vaizdą pro lan-
gą. Druskininkuose šiemet butų par-
davimas išaugo maždaug 30 proc.
Pagrindiniai pirkėjai – išsilavinę, ge-
rai uždirbantys Maskvos gyventojai
nuo 35 iki 50 metų. Šiuo metu Drus-
kininkuose dviejų kambarių maž-
daug 50 kv. m ploto butas senos staty-
bos name kainuoja 110,000–120,000 Lt.
Naujos statybos erdvesni butai par-
davinėjami po 290,000–350,000 Lt.

***
Lietuvos Vyriausybė, siekdama

gerinti verslo aplinką pagal Pasaulio
banko ,,Doing Business” tyrimą, keti-
na supaprastinti verslo pradžią ir pa-
baigą, statybos leidimų išdavimą bei
užsienio prekybos formalumus, ge-
rinti investuotojų apsaugą. Tai nu-
matyta Ūkio ministerijos parengta-
me 2011–2012 m. verslo aplinkos geri-
nimo plane, kuris bus svarstomas
Vyriausybėje. 

Kopenhaga (BNS) – Baltijos ir
Šiaurės šalys perspėjo, kad sprendi-
mų paieška skolų krizei įveikti netu-
rėtų padidinti atskirties tarp euro zo-
nos šalių ir bendros valiutos netu-
rinčių valstybių, po premjerų susiti-
kimo sakė Lietuvos ministras pirmi-
ninkas Andrius Kubilius.

,,Buvo pabrėžta, kad neturėtų at-
sirasti tokių kliūčių, kurios atskirtų
šalis, priklausančias euro zonos klu-
bui ir tas šalis, kurios dar nėra prisi-
jungusios. Matomas pavojus, kad to-
kių kliūčių gali daugėti, o tai būtų
problemos visai Europos
Sąjungai”, – sakė A. Kubilius.

,,Neturėtų būti šios krizės pasek-
mė, kad ES prarastų gebėjimą spręsti
savo problemas visų 27 valstybių ly-
gyje”, – pridūrė premjeras. 

Šiuos klausimus A. Kubilius Ko-
penhagoje aptarė su Baltijos ir Šiau-
rės šalių premjerais. Šioje vadinamo-
joje NB8 grupėje eurą turi tik Suomi-
ja ir Estija, Lietuva ir Latvija siekia
valiutą įsivesti 2014 m., Švedija ir Da-
nija naudoja nacionalines kronas, o
Norvegija su Islandija nėra ES narės.

Pastaruoju metu sprendžiant,
kaip įveikti skolų krizę Graikijoje ir
kitose pietinėse ES valstybėse, svar-
biausius sprendimus priima 17 eurą
turinčių šalių atstovai. Euro netu-
rinčios valstybės, tarp kurių yra ir
Didžioji Britanija, išsakė susirūpini-
mą, kad visai ES svarbūs sprendimai

nebūtų priimami joms nedalyvau-
jant.

Pasak A. Kubiliaus, ,,pasidalini-
mas tarp euro zonos ir ne euro zonos
valstybių gali turėti neigiamų ilga-
laikių pasekmių”. Kita vertus, Lietu-
vos premjeras sakė, jog susitikime
Kopenhagoje teigiamų vertinimų su-
laukė euro zonos vadovų priimti
sprendimai dėl papildomos paramos
Graikijai ir bankų įsipareigojimų, taip
pat stabilizavimo fondo padidinimo.

,,Padaryti sprendimai vertinami
teigiamai – jie rodo, kad ES ir euro
zonos valstybės pasiryžusios ryžtin-
giau spręsti problemas. Bet visi kal-
bėjo ir apie tai, kad nereikėtų nusira-
minti po šių sprendimų ir ypatingą
dėmesį reikia skirti atskirų valsty-
bių problemų sprendimui”, – sakė A.
Kubilius.

Pasak ministro pirmininko, šiuo
atveju Šiaurės ir Baltijos šalys gali
būti geras pavyzdys Europos pieti-
nėms valstybėms. ,,Šiaurės Baltijos
regionas yra pavyzdys, kaip realiai
yra sprendžiamos problemos”, – sakė
premjeras.

Kopenhagoje A. Kubilius prista-
tė darbotvarkę, kaip Lietuva kitąmet
perims Baltijos ir Šiaurės šalių bend-
radarbiavimo koordinavimą iš Suo-
mijos. Regiono viršūnių susitikimas
Vilniuje planuojamas kitų metų ba-
landžio 23 d.

JAV „MF Global Holdings”, fi-
nansų įmonės „MF Global Finance
USA” kontroliuojančioji įmonė, pa-
skelbė bankrotą. Įmonės pareiškime
bankrotų teismui teigiama, kad „MF
Global” skoliniai įsipareigojimai su-
daro 39,7 mlrd. JAV dol., o turtas su-
daro 41 mlrd. JAV dol. „MF Global Fi-
nance USA”, kuri taip pat kreipėsi į
bankrotų teismą, pažymėjo, kad jos
skola sudaro 50 mlrd. JAV dol., o tur-
tas – 500 mln. JAV dol. Didžiausių ne-
garantuotų įmonės kreditorių sąraše
yra tokios įmonės kaip „JPMorgan
Chase Bank” ir „Deutsche Bank
Trust”. „MF Global” patyrė didžiu-
lius nuostolius, nes tikėjosi euro zo-
nos šalių skolinių įsipareigojimų
kursų augimo ir norėjo iš to išlošti.
„MF Global” akcijų kursas per praė-
jusią savaitę smuko 67 proc.

***
Vyriausybės kontroliuojamo „blo-

gojo banko” sąskaityboje įsivėlus klai-
dai, Vokietijos skolų našta sumažėjo
55,5 mlrd. eurų. Pasirodo, į sąskaitas
du kartus įvestos skolos, kurias turi
„FMS Wertmanagement”, įkurtas
2009 m. nacionalizavus „Hypo Real
Estate” (HRE). Atsilaisvinusios lėšos
reiškia, kad didžiausios Europos eko-
nomikos skola nuo 83,7 proc. BVP tu-
rėtų sumažėti iki 81,1 proc. Opozicinė
socialdemokratų partija pareikalavo
finansų ministro paaiškinimo. 

***
Namų kainos Didžiojoje Britani-

joje smunka šeštą mėnesį iš eilės ir,
pasak nekilnojamojo turto žinovų,
smukimas ateinančiais mėnesiais
dar labiau paspartės. Namų kainos
spalį, palyginti su rugsėju, sumažėjo
0,2 proc., o palyginti su metais anks-
čiau – smuko 2,8 proc. Augantis var-
totojų nerimas dėl ekonomikos  pra-
deda tiesiogiai veikti namų kainas.

***
JAV gyventojų išlaidos rugsėjį iš-

augo 0,6 proc. iki 68,7 mlrd. JAV dol.,
palyginti su 0,2 proc. augimu mėne-
siu anksčiau. Tuo tarpu pajamos pa-
ūgėjo 0,1 proc. Santaupų norma smu-
ko iki 3,6 proc. ir buvo mažiausia nuo
2007 m. gruodžio. Vartotojų išlaidos
yra pagrindinis JAV ekonomikos au-
gimo variklis ir paprastai sudaro
apie du trečdalius bendrojo vidaus
produkto.

***
Baltarusijoje, kuri pastaruosius

kelis mėnesius rodo rekordinius in-

fliacijos tempus,  brangsta traukinių
ir visuomeninio transporto bilietai,
komunalinės paslaugos, akcizo dy-
džiai kurui, alkoholiui ir mobilaus
ryšio paslaugos. Finansų krizė, kurią
šalis patiria nuo kovo, 65 proc. nu-
vertino nacionalinę valiutą, o inflia-
cija per devynis mėnesius sudarė 75
proc. Važiavimas visuomeniniu
transportu Minske pabrango 36
proc., elektra gyventojams – 7 proc.,
šiluma – 9 proc., akcizas dyzelinui pa-
didėjo 2,9 proc., alui ir alkoholiui – 30
proc., cigaretėms – 10 proc. Nuo spa-
lio 20 d. paskelbęs laisvą rublio kur-
są, Nacionalinis bankas pareiškė ne-
atmetąs galimybės, kad iki metų galo
infliacija gali siekti 100 proc. Tuo pa-
čiu valdžia žada, kad, iki metų galo
pakilus kainoms, jau kitais metais
infliacija sulėtės iki 20 proc.

***
Japonijos Fukušimos atominės

elektrinės operatorė ,,Tepco” papra-
šė iš Japonijos vyriausybės 1 trilijo-
no jenų (13 mlrd. JAV dol.) žalos atly-
ginimui išmokėti. Tai – tik dalis pa-
ramos, dėl kurios ,,Tepco” kreipėsi į
vyriausybę. Iš viso iki 2013 m. ,,Tep-
co” gali prireikti iki 4,5 trln. jenų
(58,5 mlrd. JAV dol.) žalos atlygini-
mui už nuostolius dėl avarijos elekt-
rinėje išmokėti. 

***
Graikija surengs referendumą

dėl naujojo ES pagalbos priemonių
plano, skirto šalies skolų krizei iš-
spręsti. Apklausų duomenimis, dau-
guma graikų yra prieš griežtas tau-
pymo priemones numatantį planą.
Graikijos premjeras neminėjo gali-
mos referendumo datos, pareikšda-
mas, kad jis galėtų įvykti paaiškėjus
visoms susitarimo su ES ir šalies
kreditoriais detalėms. Euro zonos
valstybių vadovai praėjusią savaitę
sutarė dėl 100 mlrd. eurų paskolos
Atėnams ir 50 proc. Graikijos skolos
nurašymo. Žinovai teigia, kad refe-
rendumas gali sutrukdyti susitarti
dėl skolų euro zonoje krizės. 

***
Jungtinėse Valstijose, Denver

mieste, policininkai panaudojo gu-
mines kulkas ir ašarines dujas, kad
išvaikytų maždaug 2,000 protesto ak-
cijos ,,Užimk ,,Wall Street” rėmėjų. 7
protestuotojai buvo suimti. Tuo tar-
pu New York mieste ,,Užimk Wall
Street” protestuotojai stengėsi nesu-
šalti savo palapinėse Zukoti parke, nes
šeštadienį juos užklupo smarki pūga.

Baltijos, Šiaurės valstybės perspėja dėl
euro zonos atskirties nuo kitų ES šalių 

Londonas (ELTA) – Londono vys-
kupas Richard Chartres ir Šv. Pauliaus
katedros kunigas Graeme Knowles
spalio 30 d. susitiko su protesto akcijos
,,Okupuok Londono akcijų biržą” at-
stovais, kurie jau kuris laikas gyvena
įsikūrę šalia katedros. Dvasininkai iš-
sakė protestuotojams savo nusiskun-
dimus ir prašė jų baigti protestą. Sie-
kiant iškeldinti protestuotojus, imtasi ir
teisinių veiksmų, tačiau šis procesas
gali užtrukti kelis mėnesius. Spalio 28
d. Šv. Pauliaus katedra ir vėl atvėrė du-
ris tikintiesiems. Prieš tai pirmą kartą
nuo Antrojo pasaulinio karo ji savaitę
buvo uždaryta, nes baimintasi dėl ti-
kinčiųjų sveikatos ir saugumo, kuriems
grėsmę galėjo kelti protestuotojai.

EPA nuotr.
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Popietės muzikantai: Vytautas ir Stasė
Jagminai.

Sekmadienį, spalio 30 d., ,,Royal-
ty West Banquet Hall” Willow
Springs, IL vyko pietūs ,,Drau-

go” veiklai paremti. Nors šį kartą
laikraščio draugai buvo kviečiami
atvykti į kitą pokylių salę ir ne va-
karo, bet dienos metu, tokia naujovė
jų neatbaidė – pietuose dalyvavo ne-
mažas būrys ,,Draugo” skaitytojų, rė-
mėjų, bendradarbių. Kunigui Kęstu-
čiui Trimakui neatvykus į pietus
(kaip tik pakeliui į juos kunigas pa-
kliuvo į automobilio avariją, buvo su-
žeistas ir išvežtas į ligoninę, laimei –
jo gyvybei pavojus negresia), invoka-
ciją sukalbėjo prelatas Jonas Kuzins-
kas. 

Pietus vedęs ,,Draugo” leidėjų
Tarybos pirmininkas advokatas Sau-
lius Kuprys trumpą sveikinimo žodį
pakvietė tarti Lietuvių Fondo Tary-
bos pirmininką Rimantą Griškelį.
Nuoširdų padėkos žodį laikraščio
darbuotojams ir leidėjams tarė Čika-
gos lituanistinės mokyklos mokyto-
ja, ,,Draugo” bendradarbė Audronė
Sidaugienė. Šiais metais šios mokyk-

los mokytojos pietuose dalyvavo
išties gausiai. Dėkojame joms.

Pietų metu eiles ir prozą skaitė
čikagiškiams jau neblogai pažįsta-
mas Kauno dramos teatro direkto-
rius, aktorius Egidijus Stancikas.
Prieš aštuonerius metus Amerikos
lietuviams prabilęs eilėmis, skir-
tomis Mindaugo 750 metų jubiliejui,
šį kartą aktorius, šalia eilių Tėvynei,
Dievui, Meilei, susirinkusius links-
mino žemaitiškomis istorijomis ir
anekdotais. 

Skambant smagioms Stasės ir
Vytauto Jagminų atliekamoms melo-
dijoms, renginio svečiai mielai jun-
gėsi prie bendro lietuviškų dainų
dainavimo. Pietums baigiantis vyko
loterija, kurios laimėtojams atiteko
100, 250, 500 ir 1,000 dol. sumos. Jas
laimėjusių pavardės skelbiamos šio
numerio paskutiniame puslapyje.
Sveikiname nugalėtojus, dėkojame
visiems, atvykusiems į ,,Draugo” pie-
tus ir savo dalyvavimu parėmusiems
laikraštį. Iki kitų metų!

,,Draugo” info

Pietūs ,,Draugo” veiklai paremti

Iškilmingoje popietėje dalyvavo nemažas būrys ,,Draugo” skaitytojų, rėmėjų, bendradarbių. Kairėje: meninę dalį atliko svečias iš
Lietuvos E. Stancikas.

S. Balzekas, Jr. (v.) bandė savo laimę loterijoje. Iš k.: D. Sokienė, M. Remienė ir S. Kuprys.
Jono Kuprio nuotr.

Šiaurės Amerikos lietuvių skautų sąjungos nariai.

Šventėje dalyvavo gausus būrys Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojų.

,,Draugo” popietės dalyviai.
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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

Po korp! Giedra premijos įteikimo. Iš k.: seselė Albina Pajarskaitė, dr. Birutė Žemaitytė,
Indrė Tijūnėlienė ir Vitalija Miklyčienė. 

Irena Jolita Mazurkiewicz, gyvenanti North Riverside, IL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Gyvenimo sūkuryje
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Nr. 7

Su prof. Vanda Zaborskaite 1989
m. Daunys buvo pakviestas dalyvau-
ti „Ateities” savaitgalyje Čikagoje
spa lio pabaigoje. Skyriuje „Ruduo
Ame rikoje” jis dėsto savo įspūdžius,
mini IV Mokslo ir kūrybos simpo-
ziumą Le mont. Jis prisimena jauną
poetę Gintę Remeikytę, tapytoją
Vytautą Vizgirdą, dr. Kęstutį Skrups-
kelį. Mini susitikimus su Tomu Venc-
lova, Juo zu Girniumi, Alfonsu Nyka-
Niliūnu, kun. Vytautu Bagdonavičiu-
mi, medi ku Adolfu Šležu. Jis dėkoja
jį globojusiems  Aušrelei ir dr. Arū-
nui Liule vičiams, Mildai ir Stasiui
Tamu lio niams, Auksei ir dr. Petrui
Kaufma nams. Daunys rašo, kad dr.
Kęstutis Skrupskelis tikino: „Jūs da-
lyvaujantys čia mums reikalingi, jūs
mus išjudinate...  O mes su prof. Van-
da Za borskaite tomis rudens die-
nomis jau tėme, kaip mums reikia jų,
mūsų išeivių...”

Rašytojų klube Vilniuje 1999 m.
monsinjoras Kazimieras Vasiliaus -
kas sakė: ...„tokia asmenybė kaip
Vaidotas Daunys gimsta tik kartą per
šimtą metų... Dėl šio jauno žmogaus
talento ir ypatingo pasišventimo
aukš tiems idealams.”

* * *
Kardinolui Juozui Bačkiui įtei -

 kiau 10,000 dol. nuo Dieviško Kry-
žiaus I fondo remti benamius ir var-
gingiausiai gyvenančius. Kardinolas
buvo išvykęs, bendravau su sesele
Aldona Dalgedaite. Nenorintiems
viešintis, anoniminis mecenatas 2000
m. paau kojo 50,000 dol. įkurti fondą,
kurį tvar kytų kardinolas Bačkis  Vil-
niuje. Šis fondas dabar yra po Lietu-
vių Fondo sparnu. Kitą  fondą mece-
natas įkūrė aukodamas 55,000 dol.
kun. Roberto Grigo ir arkivyskupo
Sigito Tamkevičiaus globai Kaune,
trečią Dieviško Kryžiaus fondą mece-
natas įkūrė Vilkaviškio apylinkei per
vysk. Rimantą Norvilą. Šis fondas
taip pat yra po Lietuvių Fondo spar-
nu. Ka dangi mecenatas rėmė 6 vai-
kus per „Saulutę”, o „Saulutė” tokių
fondų ne apsi ėmė tvarkyti, tuos fon-
dus įkū ręs me cenatas pageidavo, kad
JAV tuos fondus tvarkytų Indrė Tijū-
nė lienė. Kar dinolas dėkingas Marijai
ir Antanui Rudžiams bei Danutei
Ma ciūnaitei ir jos šeimai už paramą,
nuolatines  aukas.

* * *
Esame dėkingi ne kartą mus ve -

žiojusiems Daivai ir Mindaugui Lie -
poms (o benzinas Lietuvoje kainuoja

apie 7 dol. už galoną), kad sekmadie -
nį, lapkričio 28 d., mus nuvežė į Kau -
ną, kur prie Rotušės puikavosi di -
džiu lė, nepaprastai meniškai papuoš-
ta eglutė, nusagstyta baltais paukš-
čiu kais ir nuo pusės dengta lyg bal-
tais mezginiais. Eglutės apatinės ša-
kos buvo nugenėtos, buvo galima įei-
ti lyg į kambarėlį po standriu mezgi-
nių sijo nu, supantį kamieną!  Aplan-
kėme prietelius R. ir A. Dagius, Mu-
ziki nia me teatre pasimatėme su
„Saulutės” rėmėju solistu Vytautu
Juozapaičiu, „Saulutei” koncertavu-
siu su pianiste Nijole Ralyte Prudni-
koviene ir su savo žmona Egle, mo-
terų ansamblio „Eglė” vadove.

* * *
Tačiau kelionės tikslas buvo po

10 val. šv. Mišių įteikti korp! Giedra
premiją moteriai, pasižymėjusiai
krikščioniškų idealų tarnyboje. Pre -
mijos pradininkas buvo kun. dr. Juo -
zas Prunskis. Korp! Giedra vicepirm.
Raminta Marchertienė buvo susi-
tarusi su kun. Ryčiu Gurkšniu pre-
miją įteikti jėzuitų Šv. Ksavero
bažny čioje po Mišių.

2010 m. premiją korporantės sky -
rė dr. Birutei Žemaitytei. Korporan -
tėms didelį įspūdį paliko dr. Žemai -
tytės 1994 m. iš jos dienoraščių iš -
leista knyga „Palydėsiu į Tėvo Na -
mus”. Birutė buvo 6-tas vaikas 8 vai -
kų šeimoje. Jie lankė Simno bažny -
tėlę. (Sutapimas – „Saulutė” daug
metų, ypač per Robert Duda ir Gin-
ger Haughton, rėmė Simno vaikų glo-
bos namus). 1977 m.  Žemaitytė bai gė
Kau no medicinos institutą ir pasi -
rinko dirbti reanimacijoje su sunkiai
sergančiais. Juodojo ateizmo metais,
rizikuodama atleidimu iš dar bo, ne-
vengdavo prieiti prie baigian čio že-
mės kelionę ir paraginti visą savo li-
kimą atiduoti į Dievo rankas, pa -
kviesti kunigą... ir tam, kuris se niai
užmiršo. Dievą ir savo sielos rei-
kalus. 

Ji buvo mokytoja, Alytaus „Ca-
ritas” vadovė; ėjo į kalėjimą, griežto
režimo koloniją, kur dažnai pamirš-
tama, kad ir nusikaltėliai yra žmo-
nės. Pratar mėje A. Žilinskas rašo: „...
atiduodant save kitiems suteikiama
ir patiriama meilė.”

Tai buvo 24-ta moteris, apdova-
nota šia premija (pinigai ir diplomas).
Įteikime dalyvavo seselė dr. Albina
Pajarskaitė, šią premiją gavusi 1994
m., ir Vitalija Miklyčienė, premiją
gavusi 2007 metais.       Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl.
Pasaulyje nėra turtingesnės,

lais vesnės pilietinės visuomenės,
kokia yra JAV. Mes labai siekiame,
kad tuo turtu būtų galima pasidalyti
su Lie tuva. Mes kalbame su nevy-
riausybi nių organizacijų atstovais,
bandome parodyti, kad turi me ben-
drų interesų.

Amerikos lietuviai yra ryšys, ku -
rio pakankamai gerai neišnaudo-
jame, tokio ryšio neturime su jokia
kita šalimi. Neseniai buvau New
Jersey susitikime su jais ir prašiau
jų neužsidaryti savyje, sakiau, kad
es mi nė jų misija yra, tiesą pasakius,
Lietuva, o ne jų parapijos – kiek vie -
nam svarbu tai, kas arčiau kūno. Ir
jie sutiko su manimi. Aš labai džiau -
giuosi, kad išeivija mus parėmė tiek
dėl energetinių klausimų, tiek dėl
sau gumo klausimų. Sutarėme su
jais, kad už laisvę reikia kovoti kiek-
vieną dieną. Jie yra unikalus ryšys,
kuris gali tai padaryti, nes Amerika
yra tikrai demokratiška šalis ir bet
koks JAV piliečio lietuvio laiškas
Kongreso nariui turi didžiulę svarbą.
Tą reikia išnaudoti.

– Kokių JAV atstovų apsilan-
kymų Lie tuvoje ir Lietuvos parei-

gūnų – Ame rikoje galime sulaukti
ar ti miausiais metais? 

– Dar nesibaigė pirmininkavi-
mas ESBO. Labai tikiuo si, kad val-
stybės sekretorė Clinton parems
mūsų pirmininkavimą ir ap silankys
mūsų šalyje, nes jos neapsilankymas
reikštų tam tikrą ženklą regionui,
kuris, ypač Rytuose, trau  kia si nuo
demokratijos, nuo ESBO prin cipų.
Toks nedalyvavimas reikš tų tam
tikrą regiono palikimą sau pačiam,
ko, mes tikimės, taip neįvyks. Mes
jaučiame Amerikos paramą ir labai
norėtume, kad būsimi pirmi nin -
kavimai tęstų tuos darbus.

Bus sektoriniai apsilankymai,
daugiau iš mūsų pusės, nes bandome
pastatyti sektorinius tiltus tarp Li e-
tuvos ir Amerikos. Laukia di dysis
NATO viršūnių susitikimas Či kagoje
su mūsų prezidentės dalyvavi mu,
kuris tikrai bus labai svarbus tiek
JAV, tiek prezidentui Barack Oba ma,
nes Čikaga yra jo miestas. Ir mū sų
miestas. Todėl labai tikiuosi, kad
Čikagoje bus priimti tokie sprendi-
mai, kurie tiks tiek NATO, tiek lietu-
viams. (...)

Sutrumpinta.
BNS

Ambasadorius siekia, kad JAV dėmesys 
Lietuvai išliktų toks pat

Vitas J. Sirgedas, gyvenantis Novi, MI, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Tariame Jums nuo-
širdų ačiū.

Kęstutis Černis, gyvenantis West Bloomfield, MI, pratęsdamas
metinę „Draugo” prenumeratą atsiuntė laikraščio išlaidoms sumažinti 50
dol.  Esame Jums labai dėkingi.

Vladas Gilys, gyvenantis Sun City, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Kazys Ambrozaitis, MD, gyvenantis Chesterton, IN, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
ačiū, kad mums remiate.

www.draugas.org
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Studijų centrai ,,Liepkiemis”
Vil niuje, ,,Aukštakalnis” Kau-
ne, integ ra laus ugdymo centras

,,Strėvad va ris” netoli Kaišiadorių –
trys ne pelno siekiančios organizaci-
jos, nuo 1994 metų vykdančios pro-
jektus pagal programą ,,Geresnis ry-
tojus Lietuvai”. Projektai skatina
jaunimo ugdymą per darbą ir laisva-
laikį, geresnę mo terų integraciją, o
įgyvendina juos pa tyrusi profesiona-
lų komanda, pa dedama vietinių ir iš
užsienio atvy kusių savanorių. Orga-
nizacijose siū lo mas doktrininis bei
dvasinis ugdymas, patikėtas ,,Opus
Dei’’ prelatū rai, Katalikų Bažnyčios
institucijai.

Tarp pirmųjų Lietuvoje pradėju -
sių šį darbą dirbti užsieniečių – ir
Australijos lietuvis Ričardas Červi -
nas. ,,Esu labai dėkingas savo tė -
vams, kad jie įskiepijo man domėji -
mąsi Lietuva, – sakė daktaras Ričar -
das, mudviem susėdus pasikalbėti jo
kelionės į JAV metu. – Čia – mano
vie ta.” Jau septyniolika metų Vilniu-
je gyvenantis vyras Čikagoje lankė
so cialinį darbą sunkesniuose rajo-
nuose vykdančius centrus – ,,Mid-
town Cen ter for Boys” ir ,,Metro
Achievment Center for Girls”, o San
Francisko centre, panašiame į ,,Strė-
vadvarį’’ ve dė kursus. 

Į Lietuvą veržėsi nuo jaunumės

Gimęs Sydney, Ričardas augo lie -
tuviškoje aplinkoje ir nuo mažens da-
lyvavo lietuvių bendruomenės veik -
loje. Lietuvoje pirmą kartą apsilankė
1975 metais, būdamas medicinos stu-
dentu. Po to atvyko 1986 ir 1988 me-
tais. ,,Mačiau, kaip dirbo chi rurgai
tuometinėmis sąlygomis, ir tai man
paliko didelį įspūdį, – pasakojo sve-
čias. – Jau tada mane traukė min tis
dirbti Lietuvoje mediku, jeigu tik
atsirastų tokia galimybė”. Galimybė
atsirado 1994 metais, kai Lietuvoje
buvo pradėtas kurti  Studijų centras.
Jis pats su panašiais projektais susi-
pažino studijuodamas Sydney uni-
versitete – dalyvavo programose, ku-
rios padėjo įsisąmoninti, kaip svarbu
ir kaip gera gerai mokytis. ,,Prisime-
nu, – sako Ričardas, – tuomet galvo-
jau – kaž ko panašaus reikėtų ir Lietu -
voje.”.

Jie buvo penkiese – iš įvairių ša -
lių suvažiavę žmonės, kurie dirbo sa -
vo profesinį darbą ir organizavo už -
siėmimus mokiniams, studentams,
jauniems profesionalams. Pirmasis
įkurtas centras buvo ,,Liepkiemis”
(1994) Jogailos gatvėje Vilniuje. Po to
sekė integralaus ugdymo centras
,,Strė vadvaris” (2000) netoli Kaišia -
dorių, o dar vėliau atsirado ir studijų
centras ,,Aukštakalnis” (2003) Kapsų
gatvėje, Kaune. ,,Komunizmas paliko
vertybių tuštumą, – apie priežastis,
paskatinusias diegti programą Lietu -
voje kalbėjo Červinas. – Žmonės daž-
nai neturi dorovinių pagrindų ir
pavyzdžių, kaip spręsti problemas
šeimoje ar versle. Jaučiamas dorybių
trūkumas. Nesuvokiama, pavyzdžiui,
kad jeigu duodi žodį, turi jo laikytis,
kad reikia pasiaukoti, kompetentin-
gai dirbti. Mokinys turi įveikti tingu -
mą, išsiblaškymą, netvarkingumą,
neigiamas įtakas, kurias gauna mo -
kyklose, ar jeigu šeimyninės, aplin -
ky bės negeros ir trūksta pavyzdžių iš
tėvelių.”

Pradėti reikia nuo šaknų

Projektai Lietuvoje yra nauji ir
unikalūs – tiek savo tikslais, tiek
prie  monėmis. Pirmiausia jie nu -
kreip ti į pačias šaknis. ,,Matome Lie -
tuvos tikrovę, kad nėra dar viskas
taip gerai, kaip norėtume, ir einame
savo žingsniu. Galvojame – darysime
ką nors gero ir tokiu būdu padėsime
įveikti tuos trūkumus ir sunkumus”,
– aiškina Ričardas. Asmenybės ugdy-
mui parenkamos formos, kurios pa -
tinka mokiniams. Pavyzdžiui, anglų
kalbos stovyklos (jas organizuoti,
beje, padėjo ir čikagiečiai Kupriai bei
Sidriai* – R. L.), kur vaikai visą laiką
bendrauja angliškai – mokosi kalbos.
Bet taip pat kasdien kalbama apie
kokią nors dorybę. Stovykloje dirba
žmonės, kurie ne tik turi dorovinio
auklėjimo pagrindus, bet ir gali duoti
gerus pavyzdžius. Per dvi savaites ga -
lima išmokti tvarkingumo, įprasti
padėti vienas kitam, netgi patirti ap -

tarnavimo džiaugsmą. Tai patrauklu
ir užkrečiama. Mokiniai linksmai
praleidžia laiką, o sugrįžę į namus
tęsia darbą – daugiau padeda tėvams,
stengiasi geriau mokytis. 

Kitas pavyzdys. Kaip sudominti
moksleivius, kad jie mokytųsi? Atro -
dytų – neįmanoma misija. ,,Per po -
kal bius ir pavyzdžius bandome pasa -
kyti, kad čia yra jų būdas prisidėti
prie vi suomenės vystymosi, – aiškina
Aust ralijos lietuvis. – Be to, turime
specia lią programą: mokinys mokosi
bibliotekoje ir tas valandas užregis -
truo ja, o jį remianti įmonė kiekvieną
stu dijų valandą įvertina pinigais
(tar kime, už vieną valandą duoda vie -
ną dolerį). Tokiu būdu kaupiasi mo -
kinio ,,sąskaita” ir po pusmečio jis
gali spręsti, kam tuos pinigus paau -
koti. Mokinys išsirenka labdarą, o
įmo nė perveda pinigus. Jaunuolis
gali pasi džiaugti, kad jis irgi turi bal -
są, kad mokymasis jau dabar duoda
vaisius visuomenei, pavyzdžiui, vai -
kų na mams.” 

Susirinkę duoti, ne gauti

Šį darbą Lietuvoje pradėjo žmo -
nės, pasisėmę patirties iš panašių
projektų  užsienyje. Vėliau branduo -
lys ,,apaugo” vietinėmis pajėgomis,
ir dabar dauguma dirbančiųjų yra iš
Lie tuvos. Projektuose vyrauja Kata -
likų Bažnyčios institucijos ,,Opus

Dei’’ dvasia. ,,Siekiame, kad žmonės
norėtų padėti, kad suprastų, jog įsi-
pareigojimas yra labai geras daly -
kas”, – aiškina Červinas. Ričardas
pa stebi, kad žmonės atranda savo pa -
šau kimą dirbti būtent taip ir padėti
kitiems. Organizacijos gautą paramą
naudoja arba nekilnojamojo turto
pirkimui, arba pastatų atnaujinimui,
įrengimui, ne algoms, ne automobi -
liams. ,,Visi turime profesijas, iš jų
pragyvename ir nelaukiame, kad to -
kie projektai mus išlaikytų, – sako
pašnekovas. – Galvojame, kad tokiu
būdu duodame pavyzdį ir progą ki -
tiems. Čia visi nusiteikę duoti, ne
imti, ne gauti, bet duoti. Vieni pare -
mia darbais, kiti – materialiai, treti –
žiniomis. Yra daug būdų kaip galima
prisidėti.”

Pats Ričardas, rezidentūrą bai -
gęs ir dirbti pradėjęs Sydney, Lietu -
voje tęsia šeimos gydytojo praktiką.
,,Teko, žinoma, apginti Australijoje
įgy tą diplomą. Reikėjo oficialiai pra -

eiti Sveikatos ministerijos komisijas,
kurios turėjo įvertinti mano patirtį,
mano diplomus. Dukart buvo susirin -
kimai, ir teko apsiginti, kad galėčiau
dirbti”, – prisimena pašnekovas. Iš
pradžių jis dirbo valstybinėje polik-
linikoje (,,Norėjau susipažinti, kaip
tas visas aparatas veikia”), po to pen -
kerius metus pirmoje privačioje ame -
rikiečių įkurtoje klinikoje – Ame -
rican Baltic Clinic (,,Tai irgi buvo
pradininkų darbai”). Šiuo metu dak-
taras Červinas konsultuoja ligonius
ir šeimas savo paties įsteigtame šei -
mos gydytojo kabinete. ,,Tokiu bū du
galiu daugiau dėmesio skirti pa -
cientams, atidžiau išnagrinėti jų at -
vejį, kartais pasitardamas su kitais
gydytojais, kuriais pasitikiu”, – apie
ma žos įstaigos privalumus šnekėjo
Ri čardas.

Asmenybę ugdanti aplinka  

Svečio teigimu, studijų centrai
Vilniuje ir Kaune (,,Liepkiemis” ir
,,Aukštakalnis”) skiriasi nedaug. Iš
esmės tai tie patys projektai, kurių
tikslas yra padėti gerai mokytis, tuo
pačiu atkreipti dėmesį ir į kitus svar-
bius dalykus: būti nuoširdiems, gra -
žiai bendrauti, turėti draugų. Pašne -
kovas pastebi, kad visuomenė ir mo -
kyklos dažnai skleidžia savanaudiš -
ką požiūrį į gyvenimą, skatina užsi -
daryti ir galvoti tik apie save. Todėl

žmonėms trūksta draugų, trūksta su
kuo nuoširdžiai pabendrauti. ,,Nuo
jau nystės reikėtų vertinti draugystę
ir tuo pačiu suprasti, kad draugai ne -
atsiranda iš niekur – reikia pasiauko -
ti, domėtis kitais, tarnauti kitiems,
atiduoti dalelę savęs, – aiškina Čer -
vinas. – Mokytis kartu yra geriausias
būdas padėti draugui, kuris blaško -
si.” Mokiniai taip pat lanko ligonius,
senelius, ,,kad pradėtų galvoti apie
kitus, ne tik apie savąjį aš”. 

Studijų centrai pirmiausia užsi-
ima žmogišku vystymusi, dorybės
skleidimu, ir tai atvira visiems. ,,Pri -
traukiame labai plataus spektro jau-
nimo, – sako Ričardas. – Gal mažiau-
sia dalis yra tikinčiųjų. Dauguma
krikš tyti, bet nėra praktikuojantys.
Ateina ir iš musulmonų šeimų, ir iš
žydų, nes centruose mato bendrą
žmogišką vertę. Norintys turi progą
geriau susipažinti, pamilti ir prak-
tikuoti katalikų tikėjimą.” Nauji
žmo nės į centrus dažniausiai ateina
išgirdę apie projektus per pažįsta-
mus. Vasaros stovyklose kasmet da-
lyvauja apie 80 jaunuolių, jos vyksta
jau 20 metų – taigi, kiek vien stovyk-
los dalyvių susidaro, kurie palaiko
tarpusavio ryšius, ateina į renginius
ir kitus į juos pakviečia!

Ričardas pasakojo, kad kursų
cik lai paprastai vyksta mažose gru-
pelėse. Stengiamasi išlaikyti reiklią
studijų centro atmosferą, kad pasi -
kal bama su mokiniais ir atskirai –
kaip jiems sekasi mokytis, kokios jų
problemas, kuo centras galėtų padėti.
Rengiami mokinių ir jų tėvų vaka -
rėliai, kas 2–3 mėnesius bandoma
susitikti su kiekvienu tėvu atskirai
ir pakalbėti apie tai, kaip vaikui se-
kasi prisijungti prie šeimos koman-
dos. Anot Ričardo, vaikas turi su-
prasti, kad ne tik jam visi tarnauja,
bet kad ir jis turi įsipareigojimų, kad
mamy tė ir tėvelis gali jam patikėti
atsakin gus darbelius. 

Panašūs centrai Vilniuje ir Kau -
ne užsiima veikla moterims. Taigi,
galima sakyti, kad yra keturi tokie
papildomos pagalbos šaltiniai, nau -
dingi ir mokykloms, ir šeimoms, ir
visuomenei. Projektų vaisiai – ilga -
laikiai. ,,Dabar, po 15–17 metų, mes
ma tome, kad žmonės, kurie čia lan -
kėsi, yra laimingi, turi geras šeimas,
labai gerai dirba, yra rūpestingi
drau  gai ir atsakingi piliečiai”, – teigė
pašnekovas.

,,Strėvadvaris” – saviems 
ir svečiams

,,Su laiku pamatėmė, kad gerai
būtų turėti konferencijų namus, su -
va žiavimų centrą, kur galėtų susi -
rink ti daugiau žmonių, – sakė Ričar -
das, – ir buvo įkurtas ‘Strėvadva ris’.”
Jis pasakojo, kad visi savaitga liai čia
užimti, vasarą ir savaitės metu vyks-
ta užsiėmimai. Kaišiado rys yra cen-
trinė vieta, lengvai pasie kiama iš bet
kurio Lietuvos miesto. Žmonės čia
ga li ir pernakvoti, ir pasportuoti. Pa -
našūs centrai yra Estijo je, Latvijoje.
Svečiai iš ten atvažiuoja į ,,Strėva -
dvarį”, tuomet jaunimas ar profesio -
nalai bendrauja tarpusavyje angliš -
kai, praplečia savo akiračius. 

Kad geriau įsivaizduotume, kas
vyksta ,,Strėvadvaryje”, Ričardas pa -
teikia pavyzdžių. Kasmet čia rengia -
mos rekolekcijos vedusiems vy rams.
Tai proga ramiai praleisti tris die-
nas, išklausyti paskaitų ciklo, pa gal-
voti apie savo gyvenimą santuokoje

Ričardas Červinas (d.) su dr. Linu ir Rima Sidriais Lemont.

Vietą radęs Lietuvoje
RAMUNĖ LAPAS
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su žmona, su vaikais, kaip gerai
sekasi at likti pareigas. Taip pat –
augti tikėjime ir pasitikėjime su Die -
vu, geriau suprasti, kaip tas tikėji-
mas gali būti pritaikytas kasdienybė-
je. ,,Čia jau ‘Opus Dei’ dvasia, – sako
jis, – suvokimas, kad eilinės pareigos
ir darbas, šeimyninės gerai atliktos
pareigos taip pat yra proga ir erdvė
aukoti Dievui ir šventėti.” 

Vyksta ,,Strėvadvaryje” ir apmo -
ko mieji seminarai, tarkime, apie me -
dicinos etiką. Juose dalyvauja medi -
kai, o taip pat ir kitų profesijų atsto-
vai, – pavyzdžiui, teisininkai aptaria
medicininius atvejus. Labai sėkmin-
ga ir populiari matematikos savaitė
dvyliktokams. Ji rengiama prieš Ve -
lykas, kai yra atostogos. Susirinkę
moksleiviai 4–5 dienas ,,kietai’’ mo -
kosi matematikos. Jie visi po to labai
gerai išlaiko egzaminus. ,,Tuo pačiu,
– pasakoja Ričardas, – kasdien kalba-
ma apie vieną ar kitą dorybę. Spor -
tuojama, vakarais grojama gitara,
dainuojama. Lankomos liturginės
apeigos (Kryžiaus kelias, Paskutinės
vakarienės Mišios Kaišiadorių baž -
ny čioje) – reikia pasiruošti Vely -
koms. Tai leidžia pajusti, kad reikia
išlaikyti pusiausvyrę gyvenime: ir
gerai mokytis, ir apie dorovę galvoti,
ir  susidraugauti, sugyventi, tarnau-
ti kitiems, būti linksmam. O tą
savaitę ir prie tikėjimo priartėti.”

- - - - -

*Kaip pasakojo Rima Sidrienė,
dr. Linas Sidrys pats nuvyko įkurti
pirmą stovyklą, jo sesutė Laima daly-
vavo pirmose mergaičių stovyklose.
Vėliau vyriausia Sidrių dukra Lina

buvo vadove mergaičių stovykloje, o
vyriausias sūnus Rimas kartu su vy -
riausiu Kuprių sūnumi Tomu vado -
vavo berniukų stovyklai. Stovyklų
vadovais dirbo ir Paulius bei Jonas
Kupriai.

Anglų kalbos stovyklos ,,English
Language Immersion Camps” buvo
Lino Sidrio sumanymas. Jiedu su Ri -
ma 1992 m. vasarį nuvyko į Lietuvą
pasikalbėti apie tai su vyskupu Ma-
tu laičiu. Jis padėjo rasti stovykla-
vietes, ir jau tą pačią vasarą vyko pir-
mosios po sovietų okupacijos katali-
kiškos stovyklos – dvi berniukams ir
dvi mergaitėms.

,,Linas žinojo, kad lietuviams
tais laikais patiko ‘viskas amerikie -
tiška’, kad daug vaikų mokėjo knygy-
nę anglų kalbą, bet ne praktinę.  Jis
galvojo, kad jeigu atsiųstų amerikie -
čius globėjus (camp counselors), vi -
siškai nemokančius lietuviškai, vai -
kai būtų priversti kalbėti angliškai”,
– pasakojo Rima Sidrienė. Beje, dau-
guma savanorių, atvykusių į Lietuvą
už savus pinigus, ne tik nebuvo lietu-
viai – jie nebuvo ir ,,Opus Dei’’ na -
riai. Stovyklos tapo auksine proga
Lie tu vos gimnazistams susipažinti
su ame rikiečių kultūra. Jos turėjo
didelį pa sisekimą – trūko vietų, susi-
darė di deli laukiančiųjų sąrašai.
Berniukų sto vyklos vyksta jau 19 me -
tų.  Mer gaičių stovyklas Lietuvoje
rengti da bar padeda ,,Opus Dei’’ pa -
daliniai Europoje.

Ramunė Lapas – baigė teatrologi-
ją. Ilgametė radijo laidų vedėja.
Pastaraisiais metais bendradarbiau-
ja išeivijos spaudoje, rašo kultūros ir
meno klausimais.

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

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

* 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, turinti dokumentus, vairuojanti, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo naktimis arba

rytais darbo dienomis. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-387-7232.

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

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

* Ieškau ateinančios lietuvės auklės dviejų mer-
gaičių ( 2 m. ir 6 mėn.) priežiūrai. Gyvenu Lisle, IL. Tel.
727-686-6155.

IEŠkO DARBO

A † A
EMILIJA ŠNEKUTIENĖ

ALBAITYTĖ
Mirė 2011 m. spalio 31 d. Palos Heights, IL.
Gimė 1927 m. Lietuvoje.
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park.
Nuliūdę liko artimieji.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 5 d. Pal. Jurgio Matu -

laičio misijos bažnyčioje, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a. Emilija bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti šv. Mišiose.

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

A † A
NARIMANTAS J. STATKUS

Po sunkios ligos, mirė 2011 m. spalio 31 d., sulaukęs 71 metų.
Gimė Kaune 1940 m. spalio 7 d.
Karo metu su tėvais Sofija ir Vyteniu Statkais ir šeima, pa -

sitraukė į Vokietiją. Užaugo  Australijoje, 1957 m. atvyko į Či-
ka gą. Architektūrą baigė Illinois universitete 1963 metais, tar-
navo JAV armijoje, priklausė skautams. Pagal savo profesiją
dirbo Boulder, Denver ir Čikagoje. Paskutiniu metu gyveno La-
ke Barrington.

Liko liūdėti jo mylima draugė Lillian Lahr, sūnūs Rimas ir
Arūnas ir jų motina Audronė, anūkė Katarina ir sesuo Giedrė
Mereckienė; giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės privačios.

Nuliūdę artimieji

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ADELĖ STRIUPAITIENĖ

Jau praėjo metai, kai netekome savo mylimos žmonos,
sesers, giminaitės ir draugės. Vis prisimename jos meilę ir ge-
rumą.

A.a. Adelę prisiminsime šv. Mišiose sekmadienį, lapkričio 6
d., 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio  misijoje.

Kviečiame visus gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišiose ir
pasimelsti už a. a. Adelės vėlę.

Liūdinti šeima

A † A
RICHARD VYTAUTAS

LEGECKIS
Gimė 1941 m. sausio 28 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Bet-

hesda, MD.
Mirė 2011 m. spalio 21 d., po sunkios ir ilgos kovos prieš šo-

ninę amiotrofinę sklerozę (ALS arba Lou Gehrig’s ligą).
Nuliūdę liko: žmona Marta Huley-Legeckis; dukra Alina Rus -

sell su vyru John; dukra Vanessa Jarymovych su vyru Ale xan-
der; anūkai Jack ir Ella Russell, Justin ir Lev Jarymovych; se-
suo  Re gina Ošlapienė su šeima.

Atsisveikinimas įvyko šeštadienį, spalio 29 d., 10 val. ryto
Holy Trinity bažnyčioje, Silver Springs, MD.

Vietoje gėlių prašome aukoti  ALS Association (www.alsa.
org/donate) arba Montgomery Hospice (www.montgomeryhos-
pice.org).

Nuliūdę artimieji
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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

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
maloniai kviečia visus dalyvauti šv. Mi -
šio se ir pasimelsti, kad kongregacijos
stei gėja Motina Marija Kaupaitė būtų
pa  skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos šeštadienį, lapkričio 5 d.,
9:30 val. r.,  seselių Motiniškajame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Mišias atnašaus prelatas Dennis Lyle,
St. Mary of the Lake seminarijos rekto-
rius. Po šv. Mišių – kavutė. 

� Lapkričio 5 d., šeštadienį, po šv. Mi -
šių Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa ra -
pijos bažnyčioje (6812 South Washte -
naw Ave., Chicago, IL 60629) 5 val. p.
p. rengiamas Vėlinių koncertas. Prog ra -
mą atliks solistai Ge novaitė Bigenytė,
Vil ma Skučienė, Linas Sprindys, skaito-
vai ir kamerinis choras.

� Čikagos Šv. Kazimiero kapinių sklypų
savininkų draugija lapkričio 6 d. Šv. Ka -
zimiero kapinėse prie Steigėjų paminklo
rengia mirusių paminėjimą. Pradžia 1
val. p. p. Dalyvaus prelatas Jo nas Ku -
zinskas ir šauliai.

� Lietuvių dailės muziejus ir Pasaulio
lietuvių centras maloniai kviečia Jus į
va karą su ,,Dainavos” meno ansamblio
vyrų vienetu, penktadienį, lapkričio 11
d., 7:30 val. v. Lietuvių dailės muzieju-
je, PLC. Kaina 15 dol.  (5 dol.  moks lei -
viams ir vaikams). Girdėsite senas, žino-
mas dainas, o taip pat ir naujas, dar ne -
girdėtas. Po muzikinės programos bus
vaišės ir proga visiems draugiškai pa -
bendrauti.

� 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) lap-
kričio 12 d. 7 val. v. vyks Laisvės ko  vų dai -
nų ir poezijos vakaras. Lais vės kovų ir
sa vos kūrybos dai nas at liks Audronė Si -
manonytė, ak torė Julija Sakalaitė-Paukš-
tienė skaitys poli ti nės kalinės ir tremti-
nės Silvijos Sima nonie nės ei lėraščius
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.

� Lapkričio 13 d., sekmadienį, Švč. Mer -
 gelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Mar -
quette Park) šv. Mišiose dalyvaus vaikų
pop-choras „Svajonė”. Po šv. Mišių pa -
ra pijos salėje lėlių teatras ,,Var nelė” pa -
rodys pasaką ,,Moliūgas”. Kvie čiame
vai kus ir tėvelius aktyviai dalyvauti.

� Artūro Slapšio parodos ,,Mano pa -
sau lis” atidarymas Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre vyks lapkričio 18 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. Atidaryme kal -
bės Lietuvių filatelistų draugijos ,,Lie -

tuva” pirmininkas Jonas Variakojis, da -
ly vaus autorius. 

� Grupės iš Lietuvos ,,Lemon Joy” kon -
certas vyks lapkričio 18 d., penktadienį,
9 val. v. ,,Bunkeris Club” (8900 S. Ar -
cher Rd., Willow Springs, IL). Daugiau
in formacijos tel. 630-464-5000.

� Prof. emerito Romualdo Viskantos
pa  gerbime, kuris bus lapkričio 20 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.,
dalyvaus solenizanto brolis Zigmas ir jo
žmona Birutė Viskantos iš California,
daug studijų dienų draugų, pažįstamų ir
gerbėjų. Daugiau informacijos galite
gau ti tel. 708-489-2941.

� 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.

� Po dvidešimties metų pertraukos
Lietuvoje sukurto istorinio veiksmo filmo
,,Tadas Blinda. Pradžia” didžioji premje -
ra JAV, dalyvaujant filmo kūrybinei gru-
pei ir pagrindiniams aktoriams, vyks  iš -
taigingame ,,Muvico Theater” (9701
Bryn Mawr Ave., Rosemont, IL. 60018)
lapkričio 27 d., sekmadienį, 5 val. p. p.
Daugiau informacijos – tel. 630-464-
5000.

� 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 13 d. 12:30 val. p. p., iš -
kart po šv. Mišių Šv. Andriejaus parapi-
jos salėje (19th and Wallace St. san kry -
ža, Philadelphia, PA 19130) LR Ku l -
tūros ministerijos Lietuvių meno ir ama -
tų ekspertė Saulė Mažeikaitė skaitys
paskaitą ,,Šiuolaikiniai lietuvių amatai”.
JAV ji lankosi  Contem porary Art Mu -
seum, Philadel phia, PA  kvie  timu. 

� Toronto moterų choro ,,Volungė”
kon certas Detroit, MI sekmadienį, lapk -
ri čio 13 d., 1 val. p. p. Dievo Apvaizdos
pa rapijos salėje. Koncertą rengia organi-
zacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” Detroit
skyrius.  Daugiau informacijos tel. 248-
380-1363. Kviečiame savo apsilanky-
mu paremti mūsų organizaciją, o per
ją – Lietuvos vaikus.

IŠ ARTI IR TOLI...

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

tapybos�darbus.�
Tel.�708-349-0348.

Grąžindama „Draugo” pokylio bilietėlių šakneles Palmira Januso-
nis, Mundelein, IL paaukojo 70 dol.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą laikraščio leidybos išlaidoms su-
mažinti.

,,dRauGo” kNYGYNĖlis

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

„Draugo” pokylio loterijos laimėjimai atiteko Nemirai Šums kienei iš
Čikagos, IL (100 dol.); B. Veitui iš Boston, MA (250 dol.); Lo retai  Gintautienei
iš Orland Park, IL (500 dol.) ir Stasei Žemgulienei iš New  Buffalo, MI (1,000
dol.).

,,JAV lietuvių kultūros keliuose”
Lietuvoje rugsė-

jo 27 d. Vilniaus pa-
veikslų galerijoje
bei Širvintų Kultū-
ros centre, o rug sė jo
29-ąją Mai ro nio lie -
tu vių li te ra tū ros mu -
zie juje, Kaune vyko
Basanavičiaus pre-
mijos laureatės Ma-
rijos Remienės Lie-
tu voje išleistos kny-
gos ,,JAV lietuvių
kultūros keliuose”
pristatymai ir po-
kalbiai su iš JAV į
Lietuvą atvykusia
knygos autore. 

Stora – 608 psl. – kny ga su da ry ta
iš įvai rių au to rių straips nių, ap ra -
šan čių M. Re mie nės in dė lį į iš ei vi jos
kul tū ri nį gy ve ni mą bei jos or ga ni za -
ci nius ta len tus.

Naujoji M. Remienės knyga
„JAV lietuvių kultūros keliuose”
(Vilnius, 2011) yra pastanga suvokti,
kam buvo pašvęsti jos šeši gyvenimo
dešimtmečiai. Joje skaitytojas ras ir
šiandienį autorės žvilgsnį į atliktus
kultūrinius darbus ir solidų tekstų
bei vaiz dų pluoštą, į kurį sutelkti
svarbiausi M. Remienės rašiniai ir
interviu su ja bei straipsniai apie jos
veiklą, do kumentai ir nuotraukos. Ši
antroji knygos dalis labai svarbi

mūsų egzilio kultū-
ros tyrimams jau
dabar, o ypač ateity-
je.

M. Remienės kny-
gos redaktorė – Aud-
ronė Viktorija Škiu-
daitė, knygos maketą
sukūrė Daumantas
Girinin kas, knygą
autorės lėšomis Lie-
tuvoje išspausdino
UAB „Baltijos kopi-
ja”.

Jau kuris laikas
skelbimai kvie čia į
M. Remienės antro-
sios knygos ,,JAV lie-

tuvių kultūros keliuose” sutiktuves,
kurios įvyks lapkričio 13 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. Lietuvių dailės
muziejuje, PLC, Lemont. Prieš vyk-
stant į sutiktuves pravartu būtų kny-
gą paskaityti. Ją galite įsigyti ,,Drau-
go” knygynėlyje. 

Knygos kai na  – 25 dol. Kny gą ga-
lima įsigyti paš tu, pri dedant 9,75
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kai na – 5 dol. Per -
siun čiant daugiau kny gų, už kiek vie -
ną papildomai siunčia mą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant pra šome paskambinti admi nis -
tracijai tel. 773-585-9500. 

,,Draugo” info

Į Darien, IL, įsikūrusį lietuvišką restoraną-parduotuvę ,,Smilga” paskanauti lietuviš-
kų patiekalų, nusipirkti lietuviškų maisto prekių užsuka daugelis čikagiečių.  Spa-
lio 22 d. čia sutikome dr. Antaną Rudį (kairėje) ir prelatą Joną Kuzinską. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr.


