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New York (Aušros Vartų (AV)
bažnyčios išsaugojimo komiteto,
,,Draugo” info) – Tęsiasi pastangos
išsaugoti New York Aušros Vartų
bažnyčią, pastatytą 1905 m. Šių metų
lapkričio 15 d. New York valstijos
Apeliaciniame teisme vyks AV bylos
(Blaudziunas v. Egan) svarstymas.
New York mieste stovinčios AV baž-
nyčios parapijiečiai, padedami advo-
kato Harry Kresky, 2008 m. vasario
mėn. kreipėsi į teismą, siekdami ap-
saugoti bažnyčią nuo nugriovimo.
2010 m. lapkričio 4 d. jie sužinojo, kad
New York valstijos Apeliacinis teis-
mas priėmė jų pareiškimą ir sutiko
leisti apeliuoti dėl New York valstijos
Aukščiausiojo teismo 2010 m. liepos
29 d. priimto sprendimo.

New York arkivyskupijos parapi-
jos priklauso korporacijai, kuri su-
kurta, vadovaujantis New York vals-
tijos religinių korporacijų kūrimo

įstatymu. AV bažnyčios byloje svars-
toma, ar šios parapijos nariai yra

korporacijos nariai, kaip sakoma
Religinių korporacijų įstatyme Nr. 5.
Jei atsakymas būtų teigiamas, ar AV
bažnyčios parapijiečiai, kaip korpo-
racijos nariai, neturėtų nuspręsti, ar
leisti naudoti bažnyčią kam kitam
nei korporacijos tikslams.

AV bažnyčios išsaugojimo komi-
teto tikslas yra atgauti ir atidaryti
AV bažnyčią bei kleboniją, kad para-
pijiečiai galėtų ir toliau melstis savo
istoriniame pastate.

Ši bažnyčia, stovinti 570 Broome
Street, šalia Holland tunelio, kaip ka-
talikiška parapija pradėjo veikti 1910
m. Pastangos ją išsaugoti tęsiasi nuo
pat bažnyčios uždarymo 2007 m.
vasario 26 d., kai miesto arkivyskupi-
ja be perspėjimo užrakino šventovės
duris ir ėmė ruošti planus pastatą
nugriauti. Maldų ir tikinčiųjų susi-
telkimo dėka bažnyčios pastatas iš-
liko nenugriautas iki šiandien. 

JAV sostinėje siūloma steigti LRT korespondentinį biurą

Aušros Vartų bažnyčios likimas bus sprendžiamas teisme

Tiesiog dar kartą ačiū – 4 psl.

Aušros Vartų bažnyčia.

Vilnius (BNS) – LR ambasada
JAV siūlo įsteigti Lietuvos naciona-
linio radijo ir televizijos (LRT) kores-
pondentinį biurą Washington, DC.
LR ambasadoriaus JAV Žygimanto
Pavilionio rašte LRT generaliniam
direktoriui Audriui Siaurusevičiui
nurodoma, kad Lietuva yra ,,viena iš
nedaugelio Europos ir pasaulio iš-
sivysčiusių valstybių, kuri galin-
giausios pasaulio valstybės sostinėje
neturi įsteigusi visuomeninio trans-
liuotojo žiniasklaidos punkto”.

Jo nuomone, ,,Sprendimai, pri-

imami Washington, turi tiesioginės
įtakos daugeliui pasaulinių reiški-
nių, tiek ekonomikos, finansų, tiek
tarptautinės politikos ir saugumo
srityse. (...) Visuomeninio transliuo-
tojo biuras Washington leistų ne tik
informuoti apie šiuos sprendimus,
bet padėtų išlaikyti JAV administra-
cijos ir Kongreso dėmesį Lietuvai.”
Anot Ž. Pavilionio, LRT korespon-
dentinį punktą Washington reikėtų
įsteigti ir siekiant nušviesti gausios
bei aktyvios Amerikos lietuvių ben-
druomenės veiklą, tai atitiktų ,,Glo-

balios Lietuvos” idėją.
Šiuo metu, kaip nurodoma rašte,

savo atstovą JAV turi tik vienas Lie-
tuvos dienraštis  – ,,Lietuvos rytas”.
Tačiau, Ž. Pavilionio teigimu, to ne-
pakanka, be to, svarbu atsižvelgti į
skirtingus privačios žiniasklaidos
priemonės ir visuomeninio trans-
liuotojo siekius, misiją ir veiklos mo-
delį. LR ambasada JAV, anot Ž. Pavi-
lionio, pasirengusi padėti steigiant
biurą Washington, ieškant žurnalis-
tiniam darbui tinkamų kandidatų
tarp vietos lietuvių.

• Referendumas – 2
• Iki 2017 metų JAV spausdintų

laikraščių neliks – 3 
• Kviečia LKMA suvažiavimas – 4
• Brighton Park parapijiečiai

pa minėjo Vėlines – 4
• Marquette Park lietuviai ap -

tarė reikalus – 5
• ,,Skautų kelias” – 6
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Mintimi milžinas – širdimi vai -

kas – 8
• Laisvinant Baltijos valstybes

(2) – 12–13
• Gyvenimo sūkuryje (8) – 13
• Neįprastas verslas tęsiamas iš

kartos į kartą – 14–15

Atidarytas dujotiekis didina Lietuvos atskirtumą
Berlynas (BNS, Delfi.lt) – Lap-

kričio 8 d. Rusijos prezidentas Dmit-
rij Medvedev ir Vokietijos kanclerė
Angela Merkel oficialiai atidarė du-
jotiekį ,,Šiaurės srautas” (,,Nord
Stream”). Atidaryme taip pat dalyva-
vo už energetiką atsakingas Europos
Komisijos narys Guenther Oettinger,
Prancūzijos ir Nyderlandų ministrai
pirmininkai Francois Fillon ir Mark
Rutte.

,,Rusija yra stambiausia ES part-
nerė energetikos srityje, – pabrėžė A.
Merkel. – Europoje yra stabili ener-
getikos išteklių paklausa, nes jie yra
svarbi mūsų žemyno plėtotės sąly-
ga.” Pasak kanclerės, ,,’Šiaurės srau-
tas’ vienodai naudingas visiems – ir
Rusijai, ir dujas vartojančioms ša-
lims, o ilgalaikis Rusijos ir ES ben-
dradarbiavimas ‘suteikia visiems
daug ekonominių galimybių’”.

Pasak Lietuvos politologų, du-
jotiekio ,,Šiaurės srautas” atidary-
mas rodo, kad dvišaliai projekte daly-
vaujančių šalių interesai santykiuo-
se su Rusija yra svarbesni, nei ben-
dra Europos Sąjungos ir Baltijos
regiono valstybių nuostata. Dujo-

tiekio naudojimas, aplenkiant kelias
valstybes, didina Lietuvos atskir-
tumą nuo energetikos rinkos ir su-
teikia Rusijai daugiau galimybių
manipuliuoti. Deja, pastebi Lietuvos
žinovai, nei Lietuva, nei kitos valsty-
bės negalėjo padaryti įtakos ir pri-
stabdyti projekto, kadangi jam nebu-
vo pasiūlyta kito.

Dujotiekis ,,Šiaurės srautas” yra
nutiestas tiekti Rusijos dujas į Vo-

kietiją Baltijos jūros dugnu. Rusija
tiekia iki 30 proc. Europoje sunaudo-
jamų dujų. 11 mlrd. JAV dol. vertės
,,Šiaurės srauto” operatorės – ben-
drovės ,,Nord Stream” bendrasa-
vininkės yra Rusijos ,,Gazprom” (51
proc.), Vokietijos ,,BASF SE/Winter-
shall Holding GmbH” ir ,,E. ON Ruhr-
gas” (po 15,5 proc.), Nyderlandų
,,Nederlandse Gasunie” ir Prancūzi-
jos ,,GDF Suez” (po 9 proc.)

Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev atidarė
dujotiekį ,,Šiaurės srautas”.                                                                                            EPA nuotr.



Na,� ir� nesiseka� mums,� lietu-
viams,�populiariojoje�angliškoje�lite-
ratūroje�ar�Hollywood�sukurtame�ki-
ne�tapti�ne�pajuokos,�o�pasigėrėjimo
objektu.� Kaip� praneša� JAV� spauda,
amerikiečių� rašytojo� Joe� Schreiber
romane�,,Au�Revoir,�Crazy�European
Chick”� (lietuvių� verčiamame� ,,Lik
sveika,� padūkus� europiete”),� skir-
tame�nuo�12�metų�ir�vyresniems�pa-
augliams,�viena�iš�pagrindinių�hero-
jų�yra�paauglė� lietuvė,�vėliau�roma-
ne� tampanti...� samdoma� žudike.
Komiško� trilerio� žanru� vadinama
Schreiber� knyga� jau� parduota� kino
bendrovei�,,Paramount�Pictures”,�tad
netrukus� lietuvaitę-žudikę� išvysime
ir� didžiajame� kino� ekrane.�Maža� to,
autorius�neketina�padėti�plunksnos
ir� jau�giriasi� rašysiąs�antrąją�knygos
dalį.�Ka�gali� žinoti,�gal� jos�veiksmas
vyks�ne�kur�kitur,�o�Lietuvoje.�Tokiu
atveju�būkime�pasiruošę�dar� vienai
,,kvapą� gniaužiančiai”� pažinčiai� su
lietuviais�ir�Lietuva.�

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Šią savaitę Lietu-
vos Respublikos
Seimo ir Pasau-

lio Lietuvių Bendruo-
menės komisija Seimo
rūmuose svarstė klau-
simą dėl re fe rendu-
mo, įteisinsiančio Lie-
tuvos pi lietybės išsau-
gojimą tiems emigran -
tams, kurie iš Lietuvos išvyko po 1990
m. kovo 11 d. Naujas pilietybės įstaty-
mas, įsigaliojęs 2011 m. balandžio 1
d., minėtiems emigrantams dvigubos
pilietybės teisės nesuteikia. Kai ku -
rių valdžios atstovų nuomone, tik pa -
keitus Konstitucijos pirmojo skirs-
nio 12 straipsnį, tokia galimybė jiems
gali būti suteikta. Tačiau, remiantis
Konstitucija, pirmojo skirsnio „Lie -
tu vos valstybė” nuostatas pakeisti
ga lima tik referendumu (148 straips-
nis). 

Bet kokio referendumo vykdy-
mas Lietuvoje yra reguliuojamas Lie -
tuvos Respublikos Seimo Referendu -
mo įstatymo. Šis įstatymas LR Seime
buvo priimtas 2002 m. birželio 4 d.
(Nr. IX-929). Septintame Referendu-
mo įstatymo straipsnyje yra išvardy-
tos sąlygos, kuriomis referendumas
lai ko mas įvykusiu: 

1. Privalomasis referendumas
lai  komas įvykusiu, jeigu jame daly-
vavo daugiau kaip pusė piliečių, tu -
rin čių rinkimų teisę ir įrašytų į rin -
kėjų sąrašus.

3. Sprendimas dėl Lietuvos Res -
publikos Konstitucijos I skirsnio
„Lie  tuvos Valstybė’’ (...) nuostatų pa -
keitimo yra laikomas priimtu, jeigu
tam pritarė daugiau kaip pusė pi lie -
čių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų
į rinkėjų sąrašus. 

Nėra abejonių, kad referendu-
mas dėl pilietybės išsaugojimo ren-
giamas iš anksto žinant, jog jis ne-
įvyks. Nuo 1995 metų Lietuvoje iš vi-
so subliuško 13 referendumo inicia-
tyvų; iki šiol bu vo surengti 9 referen-
dumai, iš jų pavyko 2, žlugo – 7. Iš
pavy ku sių referendumų vienas buvo
dėl so vietinės kariuomenės išvedimo
iš Lietuvos, kitas – dėl narystės Euro -
pos Sąjungoje. Tačiau pastaruoju at-
veju Seimas pakeitė referendumo
įstatymą ir jo rengimo sąlygas pa-
keitė taip: dalyvavimo tarptauti nėse
organizacijose, jeigu šis dalyva vimas
yra susijęs su Lietuvos valstybės
organų kompetencijos daliniu per-
davimu tarptautinių organizacijų
institucijoms, referendume turi pri-
tarti „daugiau kaip pusė piliečių, da -
ly vavusių referendu me, bet ne ma -
 žiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rin ki -
mų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus”
(Nr. IX-1349, 2003-02-25). Taip pat re-
ferendumo dėl narystės ES metu
buvo pratęstas balsavimo laikas ir
pa lengvintos jo vykdymo sąlygos (Nr.
IXP-2303). Tai nemažas skirtumas. 

Tad kyla klausimai: ar balsavi-
mas dėl priklausymo tarptautinei
sąjungai yra ne toks svarbus kaip
pilietybės išlaikymas, kurį Konstitu-
cija nu mato įstatymo būdu? Ar Sei-
mas pla nuoja pakeisti Referendumo
įstatymą ir dėl pilietybės klausimo?
Ar, esant gi liai finansinei krizei Lie-
tuvoje, Sei mas nori išleisti apie 6–12
mln. litų tam, kad surengtų nepasi-
sekusį refe rendumą? Ar galima tikė-
tis sužinoti tautos valią tada, kai ji –
nusivylusi, nepasitikinti ir suklai-
dinta dėl ži nia sklaidoje mirgančios
nepatikimos informacijos, įvairių
manipuliacijų ir nesupratimų? 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
neremia LR Konstitucijos 12 straips -

nio pakeitimo, kuris įteisintų neri-
bo tą dvigubą pilietybę. PLB nuosta-
ta buvo ir yra: dviguba pilietybė
turėtų būti suteikiama tik lietuvių
kilmės asmenims kaip jų prigimtinė
teisė. 

PLB įsitikinimu, lietuvių kilmės
užsienio lietuviai, gimimu įgiję LR
pilietybę, ją bet kokiomis aplinkybė -
mis išsaugoja savo vaikams, vai kai -
čiams ir provaikaičiams. LR piliety-
bės negalima atimti prieš asmens
valią, net kai jis įgyja kitos šalies pi -
lietybę. Tai ir būtų tas 12 Konsti tu -
cijos straipsnyje minimas „atskiras
atvejis’’. 

Dvigubos pilietybės draudimas
Konstitucijoje nėra absoliutus (2006
m. lapkričio 13 d KT nutarimas, 10
psl.). Konstitucijoje nėra frazės
„išim tiniais atvejais’’. Pirmą kartą
12 straipsnio formuluotės („atskiri
atvejai’’) reikšmę, kad įstatymo nu-
matyti atvejai gali būti reti, KT išaiš-
kino 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimu
(dėl Jurij Borisov pilietybės). Tačiau
toks išaiškinimas turėtų galioti tik
tokio se pačiose bylose. Palyginti su
2006 metų pilietybės nutarimu, Bori-
sov by los nutarimo faktinės aplinky-
bės buvo kitokios, todėl to išaiškini-
mo negalima vartoti kaip teisinio
precedento. 

Konstitucijos 12 straipsnyje yra
pasakyta, kad LR pilietybė yra įgyja-
ma gimstant, t. y. žmogaus gimimas
Lietuvoje suteikia jam teisę į LR pi -
lie ty bę. 18 straipsnis aiškiai pasako,
jog „žmogaus teisės ir laisvės yra
prigimtinės’’. 29 Konstitucijos straip-
snis įtvirtina principą, kad „žmo-
gaus teisių negalima varžyti’’. 32
Konsti tucijos straipsnis leidžia LR
piliečiui gyvenamąją vietą pasirinkti
Lietu voje, taip pat laisvai išvykti iš
Lie tuvos. Šis straipsnis taip pat už-
tikrina, kad „kiekvienas lietuvis gali
apsigyventi Lietuvoje”, t. y. ne tik pi-
lietis, bet lietuvis. Atimant LR pilie-
tybę iš Lietuvoje gimusio lietuvio,
jam atimama galimybė apsigyventi
Lietu voje, jis tampa svetimtaučiu. 

Pilietybės svarstymuose yra ryš -
kūs du principai: dvigubos pilietybės
apribojimas ir prigimtinė teisė į LR
pilietybę. Konstitucija tarp šių, at-
rodo, konfliktuojančių teisių privalo
būti aiškinama taip, kad to konflikto
nebūtų, kitaip tariant, šie konceptai
turi būti suderinti taip, kad ne būtų -

konflikto ir kad abi
teisės būtų įvykdy-
tos. Teisiškai tarp
šių dviejų principų
(dvigubos piliety-
bės apribojimo ir
prigimtinės teisės į
LR pilietybę) kon-
flikto nėra, juos tik
reikia abu įvykdy-

ti. Svarstant 2006 metų Pilietybės
įstatymą, KT nebuvo pristatyta pilie-
tybės gimstant, t. y. prigimtinė, teisė
ir ji nebuvo įvertinta. Juk žmogaus
prigimtis ir yra pirminis pri gimtinių
žmogaus teisių ir laisvių šaltinis.

Konstitucija reikalauja įstatyme
įvardyti atskirus atvejus. Tad, PLB
siū lymu, pavyzdžiui, prie atskirų at -
vejų galima pridėti ir atvejį dėl as -
menų ir jų palikuonių, ku rie LR pi -
lie tybę turėjo iki 1940 m. birželio 15 d.
ir pasitraukė iš Lietuvos po 1990 m.
kovo 11 d., pilietybės išsaugojimo. To -
kių asmenų galima reikalauti pra -
nešti, kad jie priėmė kito kraš to pi -
 lietybę, taip pat reikalauti raštiškai
patvirtinti, kad jie neatsisako pri-
gimtiniu būdu įgytos LR pilietybės ir
jai reiškia lojalumą. Yra ir kitokių
galimų įstatymo variantų.

Pakeisti 18 arba 32 Konstitucijos
straipsnius Seimas gali ir be referen-
dumo, nes Konstitucija referendumo
reikalauja tik siekiant pakeisti pir-
mojo ir keturioliktojo skirsnių nuos -
tatas (148 Konstitucijos straipsnis). 

Svarstant pilietybės klausimą
Lie tuvoje, svarbu pasidomėti, kaip
šis klausimas sprendžiamas kituose
ES kraštuose. Pavyzdžiui, Lenkijos
Konstitucijoje (34 str.) nurodyta, kad
Lenkijos pilietis gali prarasti Len -
kijos pilietybę tik jos atsisakęs. Estija
ir Rumunija išskiria gimimu piliety-
bę įgijusius savo piliečius ir Konsti -
tucijoje draudžia iš jų atimti piliety-
bę prieš jų valią. Čekijos Konsti tu -
cijos 12 straipsnis nurodo, kad pilie -
tybė negali būti atimama iš asmens
prieš jo valią. Latvijos pilietybės įsta -
tymo 9 straipsnis įtvirtina dvigubos
pilietybės galimybę. Švedijos įstaty-
mai į kitos valstybės pilietybės turė -
jimą visiškai nekreipia dėmesio. 

Tad Konstitucijos 32 straipsnį
galima pakeisti, pavyzdžiui, patiksli-
nant tokiais sakiniais: ,,nė vienas pi -
lietis nei jo palikuonys negali pra -
rasti LR pilietybės, įgytos gimus,
prieš savo valią’’. Mūsų nuomone, tei -
sinių galimybių yra ne viena, tik rei -
kia valdančiųjų valios tam, kad būtų
pataisyta mūsų tautai padaryta žalin-
ga klaida.

Regina Narušienė, JD – advokatė,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybos pirmininkė.
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Marquette Park bendruomenės
nariai ir ,,Seklyčios” trečiadienio
popiečių lankytojai prašo JAV LB
Socialinių reikalų tarybos vadovybės
laikraštyje „Draugas” paskelbti, ko-
kios programos vyks trečiadieniais. 

Pa geidaujame, kad mūsų popie-
tėse apsilankę Holy Cross ligoninės
darbuotojai ,,Sekly čios” popiečių
lankytojams patikrintų kraujo spau -
dimą, kad gautume skiepus nuo gri-
po, kad kalbėtojais būtų kvie čiami
gydytojai ar kokių nors kitų sričių

žmonės, kartais parodomi filmai.
Esame seni žmonės, negalime lipti
laiptais pas socialinių reikalų dar-
buotoją. Gal ji galėtų savo darbą
dirbti žemai, juk vietos yra. Norė-
tume, kad maistas būtų užsakytas iš
bet kokio restorano. 

Kada žmonės žinos apie progra-
mas, kai jie gaus kokybišką mais tą,
popietėse dalyvaus daugiau lankyto-
jų. 

Marquette Park 
bendruo me nės nariai

Redakcijos žodis Referendumas
REGINA NARUŠIENĖ, JD

,,SEKLYČIOS” TREČIADIENIO POPIEČIŲ 
LANKYTOJŲ PRAŠYMAS



Popierinėje spaudoje jau skaitė -
me, kad iki 2040 metų spaus-
dintus laik raščius pakeis skait-

meninės jų ver sijos. Tokią pranašys-
tę išsakė Jung tinių Tautų intelektu-
alinės nuo sa vybės agentūros vadovas
Francis Gur ry kalbėdamas su dien-
raščiu ,,La Tri   bune de Geneve”.  ,,Tai
yra revoliucija. Tame nėra nieko gera
ar bloga. Tyrimai rodo, kad iki 2040
metų jie [spausdinti laikraščiai]
išnyks. JAV jų nebebus jau 2017 me-
tais”, – kalbėjo F. Gurry. Jau dabar
Amerikoje parduodama dau giau
skaitmeninių nei popierinių laikraš-
čių egzempliorių. Nors ,,La Tri   bune
de Geneve” pašne ko vas nepaminėjo
,,Draugo”, jo mintis pritaikius šiam
laikraš čiui, jo popierinis gyvenimas
turėtų trukti dar šešerius metus.

Prisimenu neseniai skaitytą
anekdotą. Greitosios pagalbos auto-
mo bilyje pacientas klausia: ,,Kur ma -
ne vežate?” – ,,Į lavoninę.” ,,Bet aš dar
nenumiriau!” – ,,O mes dar neatva -
žiavome.” Ši metafora švystelėjo gal -
voje, paskaičius vėliausius mūsų
išeivijos spaudos metinius praneši -
mus, paruoštus JAV Pašto tarnybai.  

Tokius pranešimus pradėjau
sekti 2005 metais. Pradžioje savo aki-
ratyje turėjau 4 laikraščius: ,,Ame ri -
kos lietuvį”, ,,Dirvą”, ,,Draugą” ir
,,Lietuvių balsą”.  Viename savo raši -
ny je tų laikraščių skaitytojus palygi -
nau su keturiuose vagonuose sėdin-
čiais keleiviais.  Nuo 2006 m. pabai-
gos ,,Lietuvių balso” leidimas buvo
su stab dytas, tad teko tą vagoną  nuo
sa vo metinės apžvalgos atkabinti.
2007 me tų apžvalgoje pastebėjau, kad
nors lie tuvių skaičius JAV vis didėja,
pastebimai mažėja lietuviškos po -
pierinės spaudos skaitytojų skai čius. 

Vėl pažiūrėkime į likusius 3
laikraščius. Šešerių metų rezultatus
jau aprašiau pernai metais ,,Drau ge”

(2010 m. lapkričio 13 d.). Šįmet jų
nekartosiu, o tik palyginsiu 2005 m.
skaičius su 2011 m. skaičiais.  2005 m.
,,Amerikos lietuvis” viduti niškai
spausdino 3,813 kiekvieno numerio
egzempliorių. 2011 m. tas skai čius
nukrito iki 1,753. Taigi matome 45
proc. sumažėjimą. 2005 m. ,,Dirva”
vidutiniškai spausdino 1,300 kiek vie -
no numerio egzempliorių, 2011 m. jis
sumažėjo iki 1,000. Tai 23 proc. skir-
tumas. Pagaliau ,,Drau gas” 2005 m.
vidutiniškai išspausdindavo 4,500
egz.,  2011 m. tas skai čius susitraukė
iki 2,500. Tai 44 proc. suma žė jimas.
Paėmus visus tris laik raščius kartu,
2005 m. jų buvo spausdinama 9,613, o
2001 m. – jau tik 5,253 egz. Tai 45 proc.
mažiau. Pa sitikri nęs su Ka nadoje lei-
džiamais ,,Tė viš kės žiburiais” suži-
nojau, kad 2005 m. to sa vait  raščio ti-
ražas buvo apie 2,700 egz., dabar  yra
1,500 egz. (44 proc.). Tad ir ten ma  tyti
panašūs dalykai.

Nejauku darosi visa tai matant.
Sugrįžus prie anekdoto, galima sa-
kyti, kad čia aptariamų laikraščių
atveju vežami trys pacientai. Pacien -
tas, vardu ,,Al”, vos 12 metukų, dar
energingas, bet šiek tiek pabalęs. Jis
į šį kraštą atvyko neseniai ir ne turi
jokių draudimų. Neturi nei turtin gų
dėdžių. Antrasis pacientas ,,Drau-
gas”, jau gyvena daugiau nei šimtą
me tų, daug matęs, daug patyręs, pa -
mažu susigyvenęs su mintimi, kad
nieko nėra amžino. Jis gauna ne-

blogą draudimą iš Draugo fondo.
Reika lui esant, jis vis sulaukia rei-
kalingo kraujo perpylimo ir laikinai
atsigauna. Trečioji pacientė ,,Dirva”,
ke letu metų jaunesnė už ,,Draugą”,
bet irgi turinti įdomią praeitį. Jos
svei kata ne kritiška, bet  didelių vil -
čių neteikia. Ji žmonėse pasirodo tik
kas porą savaičių, pragyvena iš savo
kuklių iš teklių. Kartais gauna aukų
iš bendra minčių.

Šiai realybei užbėgdama už akių,
Nijolė Nausėdienė viename savo
ra šinių paniūniavo tarsi lop ši nę
(,,Amerikos lietuvis”, 2011 m. spa lio
13 d.) – švelnią, raminančią, tie siog
viltingą.  Savo rašinį ji pradeda tvir-
ti nimu, kad šiandien mes galime di-
džiuotis, turėdami du tvirtus lietu-
viš kus laikraščius – ,,Draugą” ir
,,Ame ri kos lietuvį”. Jos žodžiais, iš
straipsnių ,,Drauge” matome, kokio-
se or ga  nizacijose veikla dar klesti.
,,Kas do  misi, visada ras, ką paskai-
tyti, o gi liai įsiskaitęs į straipsnį pa-
jus ir jo vertę”, – teigia ji. Ypač tei  gia-
mai ji vertina ,,Draugo” šeštadieninį
kultūros priedą.  

Gražių žodžių autorė nepagaili ir
,,Amerikos lietuviui”. Ji pastebi, kad
pradžioje šiame laikraštyje buvo gvil -
denamos temos, susijusios su naujai
besikuriančių žmonių poreikiais.
,,Po truputį laikraštis plėtėsi, apėmė
vis daugiau sričių, išėjo į platesnę au -
ditoriją. Jame galima rasti straip-
snių apie bet kurios emigracinės kar-

tos organizacinę bei visuomeninę
veiklą”, – rašo Nausėdienė. 

Lapkričio 12 d., šeštadie nį, 9 val.
r.  Jaunimo centro Čiurlionio galeri-
joje, Čikagoje, yra šaukiamas Draugo
fondo narių metinis suvažiavimas.
Ne galintys asmeniškai dalyvauti yra
raginami įgalioti kitą DF narį ar di -
rektorių suvažiavime dalyvauti. Be
įvairių pranešimų, numatomi trijų
Direktorių tarybos narių ir Kontro-
lės komisijos rinkimai. Prie pa kvie-
timo pridėtas ir DF iž di ninko pra-
nešimas apimąs 2011 m. sausio 2 d. ir
2011 m. spalio 7 d. Ten nurodoma ir
paskutinių ket verių metų DF finan-
sinė padėtis. 2011 m. susilaukta
34,253.76  dol. aukų ir nuošimčių. Iki
š. m. spalio 7 d. viso buvo investuota
495,507.03 dol.  Per nai metų pabaigoje
toje skiltyje buvo 619,283.29 dol.

Didžiausios 2011 m. DF išlaidos
bu vo paskola ir auka ,,Draugui” –
79,000 dol. Tai 17,000 dol. daugiau nei
2010 metais. Bendradarbių honora -
rams išmokėta 21,045 dol. Pernai per
vi sus metus honorarams buvo išmo -
kėta 29,280 dol. Prie DF išlaidų taip
pat priskaičiuotos DF vajaus, pašto,
metinio suvažiavimo ir kitos smul -
kios išlaidos (3,146.02 dol.). Įdomu,
kad investavimo tvarkymo išlaidos
(8,768.01 dol.) priskirtos prie investa -
vimo apyskaitos, o ne DF išlaidų.
Kaip ten bebūtų, DF apyskaitoje 2011
m. išlaidos sudaro 103,191.02 dol.

DF pranešimo pašonėje išvardy-
ta  dabartinė Taryba, kuriai šiuo me -
tu pirmininkauja Marija Remienė.
Kiti direktoriai yra dr. Ona Dau gir -
die nė, dr. Augustinas Idzelis, Rūta
Jautokienė, Vaclovas Momkus, dr. Al -
gis Norvilas, Vacys Šaulys, iždi nin -
kas Leopoldas von Braun, garbės na -
rys kun. Viktoras Rimšelis ir Saulius
Kuprys ex Officio vaidmenyje.   
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Iki 2017 metų JAV 
spausdintų laikraščių neliks
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

NAMO, BROLELIAI, 
NAMO, SESELĖS..!

Ligi 1990 m. kovo 11 d. PLB/LB
pagrindinis tikslas buvo labai aiš-
kus: laisva Lietuva. Bet po 21 metų
dabar jau pasigirsta kalbų: koks gi
yra PLB/LB pagrindinis tikslas? Aš
siūlau: pagrindinis PLB/LB tikslas
yra toks: daryti viską, kad kiekvie-
nas lietuvis, kur jis bebūtų, kuo grei-
čiau grįžtų į Lietuvą. Visa kita – tik
puošmenos...

Antanas Klimas
Rochester, NY

TUŠČIOS STATINĖS RITMU

Kai kas vadina mus abejingais.
Aš greičiau sakyčiau, jog dalis mūsų
tiesiog pirmenybę atiduodame ra-
miam gyvenimui bei tarpusavio san-
tarvei. Kiti yra nuolatiniai revoliu-
cio nieriai, be atvangos stumiantys
gyvenimo ratą pirmyn. Be jų nebūtų
istorijos.

Paskaitau apie lietuviškus bruz -
dėjimus dėl antrosios pilietybės ir
susimąstau: man, verslininkei, tikrai
naudinga turėti du pasus. Kalbant
apie teisingumą, ar verta mums, lie -
tuviams, dėl pilietybės skaidytis į
grupuotes? Jei jau pilietybė duoda-
ma tiems, kurie iš Lietuvos išvažiavo
iki kovo 11-osios, tai duokime tą pi-
lietybę ir likusiesiems – ir bus šventa

ramybė!
Jei kalbėtume apie sąžinės balsą,

ar turėčiau sutikti su tais, kurie man
paaiškino, kad iš sąžinės košės neiš -
virsi? Jei paimtume kad ir tą pačią
Amerikai duodamą priesaiką, ar rei -
kia į ją kreipti dėmesį? Pagaliau juk
ir prie altoriaus priimame santuokos
sakramentą, tačiau ar visi jo laiko -
mės? Juk visai patogu, jei nusibosta
žmona, šalia turėti ir meilužę. 

Vargu ar gerais tėvais vadin-
tume tuos, kurie kalba apie savo teisę
į vai kus, užmiršdami savo pareigas.
Todėl kalbėkime ne tik apie teises į
pilietybę, bet ir apie mūsų pareigą
Tėvynei. Būti pareigingais piliečiais
galimybių turime daug, ir, manau,
kad dau gelis mūsų mielai tas parei-
gas Lietu vai atlieka. 

Mes masiškai dalyvaujame Lie -
tu vos balsavimuose, esame aktyvūs
šalies visuomeniniame gyvenime,
tarnaujame lietuviškoje kariuomenė-
je, mokame valstybinius mokesčius,
skatiname Lietuvos eksportą, šelpia -
me Lietuvos našlaičius, padedame
pinigų neturintiems ligoniams. Mes
išmoningi, todėl turime daugybę ke -
lių bei būdų padėti Lietuvai. Todėl
kada renkame parašus už dvigubą
pilietybę, kad nebarškėtume lyg tuš -
čios statinės, šalia parašų surašy ki -
me savo nuopelnus Lietuvai, kad Sei -
mo nariams parodytume, jog ir išei-
vijoje galime būti pareigingi pilie-
čiai. 

Mes nuolat ir aršiai kritikuoja -
me kapitalizmą. Aršiausi kritikai

yra tie, kurie palyginti neseniai at-
vyko iš Lietuvos ir turbūt dar neuž-
miršo bu vusios Sovietų Sąjungos. Ko
mes sie kiame? Socializmo Ameri-
koje? Isto rija per daugelį dešimtme-
čių įrodė, kad socializmas neturi
jokių galimybių nugalėti. Ar mes pri-
tariame tiems, kurie revoliucijos
keliu nori atimti tai, ko jie neuždirbo
ir kas jiems nepriklauso? Jei vieną
dieną iš kovosime socializmą Ameri-
koje, kur tada mes bėgsime? Į tą pačią
Lietuvą, ir tada, be abejonės, antroji
pilietybė bus mums labai reikalin-
ga.

Kaip ir Jums, taip ir man, ne vis -
kas patinka Amerikoje. Todėl lietu-
viškai rašome į ,,Amerikos lietuvį’’, į
,,Draugą’’. Turbūt neatrasiu Ameri -
kos sakydama, jog Obama valdžia ne -
skaito lietuviškai nei vieno, nei kito
laikraščio. Tai ką pakeisime savo
rašiniais? Rašykime angliškai ir į
Amerikos vedančiuosius laikraščius!
Arba mūsų JAV senatoriams. Kažka -
da parašiau į Baltuosius rūmus savo
nuomonę apie siūlomą sveikatos
draudimo programą. Po savaitės ga -
vau atsakymą. Surašiau argumentus,
vėl gavau atsakymą. Jei daugiau mū -
sų parašytų tais klausimais, kurie
mums gyventi neduoda, gal esamieji
bei būsimieji JAV vadovai ir susi-
mąs tytų – juk ir mes esame jų rinkė-
jai. Įdo mu, koks lietuvių procentas
dalyvauja JAV rinkimuose? Esu
kalbėjusi su keliais mūsų revoliu-
cionieriais – dauguma jų nebalsuoja,
tačiau toliau keikia Ameriką ir rašo

lietuviškai į lietuviškus laikraš-
čius.

Mielieji, aš irgi – už pilietybę pi -
liečiams, už stiprią Lietuvą bei Ame -
riką, už mūsų vienybę ir už sielos bei
gyvenimo ramybę. Tačiau ar nerie -
dame mes tuščios statinės ritmu,
skalambydami apie mūsų pamintas
teises, prarastą tėvynę bei tautos
suskaldymą? O kad mūsų sta tinė
nebūtų tuščia, ar turime kuo ją pri-
pildyti?

Angelė Kavakienė
Lake Zurich, IL

VALIO SURENGUSIEMS 
IR PRISIDĖJUSIEMS

Įdomu skaityti žurnalisto Algio
Vaškevičiaus straipsnius apie įvy-
kius Lietuvoje. Labai geras jo straips-
nis ,,Lietuvos po kario istorija domi-
na ne tik vyresnio amžiaus žmones’’,
kurį buvo malonu skaityti, pasirodė
,,Drauge’’ spalio 25 d. Dar maloniau
bu vo skaityti, kad partizanų ko vomis
dėl laisvės domisi jauni žmonės.
Atkurtas ir parodytas pilnai įrengtas
kilnojamas bun keris įgalino daugelį
jaunuolių į jį įlipti. Esu matęs ne
vieną bunkerį miškuose, bet šį bus
galima su pas kaitomis vežioti po visą
Lietuvą, galbūt net išvežti į užsienį.
Valio vi siems, kurie prisidėjo darbu
prie šio projekto įgyvendinimo.

Teodoras Rudaitis
Lemont, IL
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Gyvenimas susideda iš lauki-
mo, pri siminimų ir dabarties
akimirkų. Kaip nekantrauda-

mi laukėme savo kas metinės ,,šiau-
riečių” šventės – spalio 22 d. įvyk-
siančio ,,Rudens baliaus: Nuostabus
vakaras – Čiurlio niui 100”, taip dabar
jau gyvename tik šiltais prisimini-
mais apie jį. 

Pri siminimais renginio, kuris į
jaukų ,,Zhivago” restoraną subūrė
gausų būrį svečių: lietuvių, ukrai-
niečių, amerikiečių, iš šiaurės ir pie-
tų, rytų ir vakarų. Renginio, kurio
metu vienam nuostabiam
vakarui visi tapome dar-
nia, didele, linksma ir žais-
minga šeima, po kurio iš-
siskirstėme truputį  arti-
mesni, labiau pažįstami,
lietuviškesni... 

Juk minėjome mūsų
tautos genijaus – rašytojo,
kompozitoriaus, dailinin-
ko Mikalojaus K. Čiurlio -
nio 100-tąsias mirties me-
tines. Šven tė me atminimą
žmogaus, kuris per sa vo
trumpą gyvenimą nuvei-
kė, su kūrė, mums paliko
tiek daug! Žmo gaus, kuris
yra pavyzdys mums vi -
siems, kad lietuvio talen-
tui nėra ri bų, nėra sienų,
nėra nepasiekiamų aukš tybių. Kokia
garbė priklausyti tau tai, dovanoju-
siai mums ir pasau liui Čiurlionio
genijų.

Labai norėjome ir tuo pačiu
jautėmės nedrąsiai, kad toks ypatin-
gas vakaras būtų sėkmingas. Kaip ir
kiek vienas Waukegan-Lake County
Lietuvių Bendruomenės renginys,
tai yra mūsų visu bendro, darnaus ir
sun kaus darbo rezultatas. Todėl la-
biausiai noriu padėkoti mums vi -
siems ir svečiams, atvykusiems iš Či-
kagos, jos apy linkių ir net iš kaimy-
ninės Wisconsin valstijos.

Nuoširdus ačiū mūsų vienam iš
di džiausių lietuvybės šaltinių – Čika -
gos lietuviškai spaudai, internetinei
sveitainei ,,Jaunimas.us”, ,,Draugo”
vyr. redaktorei, kurios dėka užmez-
gėme ryšį su Čiurlionio pro anū kiu,
pianistu Roku Zubovu. 

Kaip jau buvo rašyta anksčiau,
Rokas visoms JAV lituanistinėms
mokykloms padova no jo savo įgrotų

Čiurlionio kū rinių 6 CD rinkinį ir
atminimų kny gą. Pats šiuo metu gy-
vendamas Lie tu voje ir negalėdamas
atvykti į šventę, skirtą jo prosenelio
atminimui, Ro  kas mums atsiuntė
video sveikinimą, taip pat įrašė kelis
Čiurlionio kū rinius. Buvo iki ašarų
malonu klau  sytis iš televizoriaus
ekrano sklin dančių pianisto sveikini-
mo ir pa  dėkos žodžių už darbą, kurį
visi bendrai dirbame, kad lietuvybė
kles tė tų net ir toli nuo Lietuvos, kad
švenčiame savo tautos genijaus at mi -
ni mą, kad išlaikome savo tradicijas,
kad skatiname lietuvišką bendra-
vimą, remiame mokyklas. Tai Jums,

Rokai,  nuoširdus ačiū už savo pro-
senelio at minimo puoselėjimą, už
grožio, mei lės, muzikos dovaną mūsų
JAV litua nistinėms mokykloms!

Gyvename kitais laikais, bet lie-
tuvių tauta ir toliau nestokoja talen-
tų. Kaip buvo šaunu, net simboliška,
mūsų šventėje sulaukti jauno, talen -
tingo dailininko-iliustratoriaus Ro -
lan do Kiaulevičiaus, atvykusio net
iš tolimosios California valstijos.
Skambant Čiurlionio kūri niams,
Rolandas pagal trijų Čiurlionio šedev-
rų motyvus anglimi nutapė kū rinį ir
pavadino jį ,,Rex”! Svečiai bu vo su-
žavėti Rolando technika ir užsi de-
gimu. Nors dailininkas prie už baig to
paveikslo stovėjo juodomis lyg ka-
minkrečio rankomis, buvo laimin-
gas, kad galėjo savo kūryba prisidėti
prie mū sų vakaro tikslo – vėliau vy-
kusiame aukcione už Rolando darbą
surinkti pinigai keliaus į Lietuvą
remti ir puo se lėti Čiurlionio atmi-
nimą.

Waukegan-Lake�County,�IL

Tiesiog dar kartą ačiū
BEATA IVANAUSKIENĖ

TELKINIAI

,,Šiauriečių” rudens pokylyje dalyvavo ne tik vietos, bet ir iš toliau atvykę svečiai.                                                                                                                                     Manto Ivanausko nuotr.

Rolando sulaukėme ir Gedimino
lituanistinėje mokykloje (GLM), kur
vaikai pamatė nuostabų spektak-
liuką, kartu mokėsi piešti, taip pat
gavo dovanų spal vinimo pasaką ,,Ką
pamiršo Vu kas”. Ta pačia proga
norime padėkoti ir ,,Menų pastogės:
Dance Duo” va do vei Sandrai Krum-
horn už surengtą po pietę su Rolandu.
Ačiū mūsų šauniesiems Aušrai ir
Hansui už svečio globojimą jo apsi-
lankymo Čikagoje me tu.

Šventinį vakarą puikiai vedė ir
pakilią svečių nuotaiką palaikė GLM
direktorės pavaduotoja, muzikos mo -
ky toja Asta Buračaitė. GLM direkto -

rė Violeta Rutkauskienė
padėkojo Lie  tuvių Fon-
do tarybos pirmininkui
Rimui Griškeliui ir
Balzeko muziejaus sa vi -
ninkui Stanley Balze-
kas, Jr., už jų di džiulį
darbą ir nuopelnus, re-
miant ir puoselėjant
lietuvybę, remiant lie -
tuviš kas mokyklas. Dė-
kojome Pasau lio Lie-
tuvių Bendruomenės
valdybos pir mininkei
Reginai Narušienei už
pa galbą, kad Zubovo do-
vanotos knygos iš Lietu-
vos pasiektų mus Čika -
go je! Nuoširdus ačiū
JAV LB Švie ti mo tary-

bos pirmininkei Daivai Na vickienei
už pagalbą, kad dovanos pasiektų
tolimiausias Amerikos litua nistines
mokyklėles! 

Waukegan-La ke County LB apy-
linkės valdybos pirmininkas Algis
Birgiolas ne tik pasveikino visus su-
sirinkusius su nuostabia švente, bet
ir pasidalijo puikia žinia – gautas
prelato Edmundo Putrimo krei pi-
masis į šiauriečių bendruo me nę su
žinia apie galimybę mūsų apy linkėje
įsteigti lie tuvišką katalikišką misiją!
Norint oficialiai kreiptis į kar dinolą
Francis George dėl naujos mi sijos
reikia surinkti 200 parašų. Tad kas-
metinė šventė tapo dar ypatingesne
ir palaiminta, galbūt tai bus pradžia
katalikiškos misijos įkūrimo šiaurė-
je, mat parašai buvo pradėti rinkti
jau renginio metu! 

O kokia šventė be dovanų? Lau-
kėme loterijos, kurios me tu surink-
tos lėšos skiriamos lie tuvybės plėto-
jimui šiaurėje, lietuviškos spaudos ir

fondų rėmimui, GLM paremti. Nuo-
širdžiausias ačiū ne pakartojamų ap-
dovanojimų  steigėjams! O išskirtinė
ir saldžiausia padėka tenka Andriui
Bučui, ,,Kunigaikščių užeigos” savi-
ninkui, kuris, būdamas labai užsi-
ėmęs ir pats negalėjęs atvykti, šven-
tei padovanojo savo skaniuosius
šako-čius. 

Lo terija buvo ypač sėkminga –
svečiai skubėjo įsigyti bilietėlius,
žvilgčiodami į šakočių dėžutes, o
ypač į Čikagos dangoraižiams pri-
lygstantį šakotį-milžiną, kurį laimėjo
Ramutė Kazlauskienė. Taip pat tai
buvo nuos tabi dovana padėkojant
,,Zhivago” restorano šeimininkams.
Lietuviškas šakotis ir Zubovo knyga
su Čiur lionio kūriniais simbolizavo
mūsų dėkingumą už tokį šiltą ir sve-
tingą priėmimą, už įdėtas pastangas,
kad vakaras būtų įsimintinas, ele-
gantiškas ir jaukus. Na, o su tokiu
gurmanišku meniu bus tikrai sunku
varžytis ateities pokyliams! 

Linksmoje dalyje vos ne iki pary -
čių svečius linksmino vienintelė ir
ne pakartojama Rasa Zubreckaitė ir
jos šaunusis pritarėjas Jeronimas
Vitavičius. Šaunuoliai, linksmuoliai,
šmaikštuoliai – be Jūsų šventė nebū -
tų buvusi tokia linksma. Dar neteko
ma tyti taip smarkiai šokančių sve -
čių! 

Šventės  ateina ir praeina, ren gi -
niai keičia renginius, bet kiekvieno
tokio vakaro metu mes tikrai tampa -
me vis artimesni, dar kartą pasveria -
me savo lietuviškas vertybes, at ran-
dame, jog mus sieja žymiai daugiau
dalykų, nei skiria. Juk visi esa me
čia, toli nuo Lietuvos, visi puoselėja-
me lie tuvybę, saugome savo Lietuvą
šir dyse, įprasminame ją renginiuose,
te gul kiekvienas savitai, bet vienodai
svar biai.

Jau svajojame apie kitų metų
šiauriečių ,,Rudens balių”, juk GLM
švęs 10 metų jubiliejų... 

Šventės akimirkomis galite pasi -
džiaugti mūsų bendruomenės inter-
netiniame puslapyje www.cikagos-
siaurietis.com. Nuoširdus ačiū Man-
tui už pagalbą įamžinant šventę ir
vai ku čių susitikimą su Kiaulevičiu-
mi.

Beata Ivanauskienė – Waukegan-
Lake County LB apylinkės valdybos
narė, Gedimino lituanistinės mokyk-
los Tėvų komiteto pirmininkė.

Svečiai bu vo sužavėti talen tingo dailininko-iliustratoriaus Ro lan do
Kiaulevičiaus technika ir užsi degimu. 
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Brighton�Park,�CHICAGO

Marquette�Park,�Chicago

JAV Lietuvių Bendruomenės Mar  quette Park
apylinkės valdyba ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje šių metų lapkričio 1 d. susitiko aptarti
einamuosius reikalus. Posė džio metu tartasi dėl
bažnyčios  stogo, nukentėjusio nuo šią vasarą pra-
ūžusios audros, taisymo, dėl apsaugos įrengimo mo-
kyklos aikštėje, dėl Šilu vos Marijos lituanistinės
mokyklos įsteigimo, dėl Pal. Jurgio Matulaičio, MIC
25-ių metų beatifikacijos sukakties paminėjimo
ateinančiais 2012 me tais.

Susirinkimas dėl Pal. Matulaičio sukakties
vyks šeštadienį, lapkričio 19 d., 5 val. p. p. Švč. Mer-
gelės Mari jos Gimimo parapijos salėje (6820 So. Wa-
shtenaw, Chicago). Susirinkimo me tu bus sudarytas
komitetas. Lietuviškos orga nizacijos kviečiamos at-
siųsti po savo at stov ą. Susirinkime dalyvaus meni -
nin kas, kuris kurs mozaiką apie Pal. Matulaitį. Tuo
tikslu ieškoma foto grafijų iš Pal. Matulaičio apsi-
lankymo Čikagoje 1926 metais. 

Tuoj po susirinkimo vyks posėdis dėl Šiluvos
Marijos lituanistinės mokyklos stei gimo. Besido-
mintys kviečiami dalyvauti.

Vida Sakevičiūtė

Šių metų lapkričio 20
d. ALKA pa talpose
Putnam, CT vyks

Lietuvių katalikų mokslo
akademijos (LKMA) su-
važia vimas. Visi kviečia-
mi dalyvauti – atvykti pa-
si klausyti mokslinių pra-
nešimų, pasi kal bėti aktu-
aliais klausimais, paben-
drauti, pasidžiaugti kul-
tūriniu paveldu, sukaup-
tu ALK’oje.

Pranešimai bus iš
trijų mokslo sri čių: antro-
pologijos, teologijos ir
bio logijos. Juos skaitys
antropologijos profeso-
rius dr. Aleksas Gedmin -
tas, teologijos profesorė
dr. Aldona Lingertaitienė,
biologijos mokslinin kas
dr. Andrius Kazlauskas ir
biologijos doktorantė No-
meda Girniūtė.

Dr. Aleksas Gedmin-
tas skaitys pranešimą
tema „Dabartinė karai-
mų padėtis Lietuvoje’’.
Dr. Gedmintas yra State
University of  New York
Delhi ir SUNY Oneonta
profesorius. SUNY stu-
dentams yra rengęs an-
tropologinius tyrinėji-
mus Lietu voje.

Dr. Lingertaitienė
skaitys prane šimą ,,Litur-
giniai pakeitimai – ko -
dėl?” Pranešėja vadovau-
ja Boston Šv. Jono semi-
narijos Sielovados magis -
tro programai. 

Dr. Andrius Kazlaus-
kas skaitys pranešimą te-
ma ,,Nauji vaistai se nom
akies ligom”. Dr. Kazlaus-
kas yra oftalmologijos
profesorius Harvard Uni-
versity, vadovauja Har-
vard Sche pens Eye Re-
search Institute labora-
torijai. 

Nomeda Girniūtė
skaitys prane šimą apie

vėžį ir signalizavimo takus. Girniūtė
baigė Massachusetts Insti tute of

Technology, antrus metus
ruošia doktoratą Univer-
sity of  Mas sa chusetts
Worcester School of  Me -
dicine.

Suvažiavime bus ke-
liami įvairūs klausimai,
pvz., kuo skiriasi kata-
likai mokslininkai nuo
nekatalikų mokslininkų;
kaip tas skirtumas pa -
sireiškia jų mokslinėje
veikloje; ar mokslininkai
gali liudyti Kristų savo
moksliniame darbe? Taip
pat: kokie iššūkiai pasi-
tinka katalikus moksli -
ninkus šiais laikais; kaip
katalikai mokslininkai
turėtų į juos atsiliepti; ar
katalikai mokslininkai
turi ypa   tin gą paskirtį
mūsų laikais; kokia gali
būti lietuvių katalikų
mokslininkų organizaci-
jos nauda mūsų lai kais?
Dalyviai bus kviečiami
dalyvauti diskusijose.

Suvažiavimas vyks
ALKA pa talpose adresu:
37 Mary Crest Drive, Put -
nam, CT. Programa prasi-
dės 1 v. p. p. Jei reikia per-
nakvoti, prašome kreiptis
į Nekalto Prasidėjimo vie-
nuo lyną kitoje gatvės pu-
sėje (860 928-7955) arba į
netoliese esančius vieš -
bučius, pvz., ,,King’s Inn’’
Putnam, CT (3 mylios nuo
ALK’os) arba ,,Comfort
Inn’’ Dayville, CT (6 my-
lios nuo ALK’os).

Programos metu bus
pasiūlyti gaivinantys gė-
rimai. Pietūs vienuolyne
– 12:30 val. p. p., vakarie-
nė – 6 val. v. Visi labai lau-
kiami!

Dr. Mirga Girniuvie-
nė – Lietuvių katalikų
mokslo akademijos pirmi-
ninkė.

DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Kviečia 
LKMA suvažiavimas

Gamta keičia lapų spalvas. Sau -
lės spindulius vis dažniau
dengia ap siniaukęs dangus. O

vėjas lyg pašėlęs lenkia medžių ša-
kas, primindamas mums, kad artėja
žiema.

Ir Vėlinės  mums primena, kad
gyvenimo kelias, nors spalvingas ir
kartais šurmulingas, vis dėlto yra
trapus, ir kad kiekvienas iš mūsų
vie ną dieną baigsime šią žemišką
kelionę ir pradėsime naują amžiną
gyvenimą.

Š. m. spalio 30 d. gražiai pasipuo -
šusi Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčia Brighton Park
laukė atvykstančių maldininkų. At -
vy kusieji buvo prašomi užrašyti savo
artimųjų mirusiųjų vardus ant lape-
lių ir kartu su uždegtomis žvaku-
tėmis atnešti prie altoriaus. Lapeliai
buvo pri lipdyti prie šalia stovinčio
kryžiaus, o žvakutės padėtos ant alto-
riaus laiptų. Atnešę savo mylimųjų
nuotraukas jas padėjome ant lietu-
viškais raštais išausta staltiese už-
dengto stalo. 

Netikėtai ramybę sudrumstė ži-
nia, kad dr. kun. Kęstutis Trimakas,
kuris kas sekmadienį atvyksta iš
Cicero atnašauti lietuviškas šv. Mi-
šias, buvo sužeistas automobi lio įvy-
kyje, kuris įvyko parapijos auto  mo-
bilių statymo aikštelėje. Grei  toji pa-

galba skubiai nuvežė jį į Mt. Sinai
ligoninę. 

Nors klebonas Tomas Koys atna-
šavo šv. Mišias, labai pasi gedome
kun. Trimako, kuris mums pa sidarė
artimas ir mylimas žmogus. Maldose
prašėme Dievo suteikti jam pasveiki-
mo malonių. 

Po Šv. Komuni jos dalinimo buvo
už gesintos šviesos. Išgirdome ir žavė -
jomės puikiai paruošto choro gražiu
giedojimu ir muz. Algimanto Barniš -
kio solo ,,Viešpaties pasaulis’’. Visa
tai padarė nepaprastą įspūdį visiems
klausytojams. Bemirksinčių žvaku -
čių šviesoje pasigirdo Vilijos Vaka -
rytės balsas. Ji skaitė savo Vėlinių
progai sukurtą eilėraštį. Išvardino-
me šių metų parapijos mirusių lietu-
vių vardus. Perskaičius kiekvieno
var dą nuaidėdavo liūdnas varpo
skam besys. Šv. Mišios baigėsi giesme
,,Ana pus saulė’’, kurios žodžiai su -
graudino ne vieną. Visiems, kurie
pri sidėjo savo darbu ir rūpesčiu ir
kurie atvyko pas mus, esame be galo
dėkingi – lai Dievas atlygina jums
gausio mis malonėmis. Skaitantys šį
straipsnelį prisiminkite kun. Tri-
maką savo maldose, kad jis greitai
pasveiktų ir galėtų pas mus sugrįžti
pasveikęs ir stiprus.

Joana Drūtytė – Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi-
jos Brighton Park lektorių/kantorių
vadovė.

JOANA DRŪTYTĖ

Parapijiečiai paminėjo
Vėlines

JAV Lietuvių Bendruomenės Mar  quette Park apylinkės valdyba ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija lapkričio 1
d. susitiko aptarti einamuosius reikalus (iš k.): Antanas Paužuolis, Aušrelė Sakalaitė, Laura Zaura, Zigmas Degutis,
Vida Sake vičiūtė, kun. Jaunius Kelpšas, Stasė Rudokienė, Zita Bagdžiuvienė ir Eva Paulauskienė.

Joe Kulys nuotr.

Aptarti reikalai, planuoti nauji darbai

Dr. Andrius Kazlauskas

Dr. Aldona
Lingertaitienė

Nomeda Girniūtė

Dr. Aleksas Gedmintas

VILIJA VAKARYTĖ

Vėlinių mintys 

Žvakučių�liepsnose�atsisipindi�mūsų�mylimųjų�veidai.
Jie�dabar�anapus,�pasiekę�amžinybės�džiaugsmą!�
Dievo�akivaizdoje�jie�mus�mato�–
susirinkusius�šioje�jaukioje�bažnytėlėje.
Dėkoja�mums,�kad�prisimename�juos�
(jie�nenorėjo�išeiti�ir�mus�palikti!).�
Žino�jie,�kad�mūsų,�čia�likusių,�gyvenimas�
pilnas�jų�patarimų,�išgyvenimų,�meilės!�
Tegul�šių�žvakučių�šviesa�niekados�neužgęsta�mūsų�širdyse,
tegul�žiba�ji�giliu�atsiminimu�
ir�meile�tiems,�kurie�išėjo�pas�Viešpatį!�
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Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SKAUTYBĖS KELIAS

Iš k.: prit. sk. Kotryna Celikaitė – iškylos sekretorė, prit. sk. kand. Milda Vidugirytė  – iž-
dininkė, prit. sk. Benita Straz dauskaitė – skiltininkė, prit sk. kand. Miglė Žvirblytė – mas-
ter šefė, prit. sk. Alex Tigani – navigatorius ir p.s.v. Tomas Dundzila – palydovas.

Š. m. spalio 23 d. saulėtą rudens
rytą „Aušros vartų/Kernavės’’ tunto
„Juzės Augustaitytės Vaičiūnienės’’
vyr. skaučių būrelis pirmajai šių
skautiškų veiklos metų sueigai susi -
rinko pas būrelio vadovę s. fil. Ra mu -
nę Papartienę. Sueigos tikslas –
nutarti, kaip surinkti lėšų pastatų
remontui Čikagos lietuvių skautų ir
skau čių Rako stovykloje, „Aušros
vartų’’, „Kernavės’’ ir „Lituanicos’’
pa sto vyk  lėse, kaip padėti tunto drau -
go vėms dėl artėjančios tradicinės Ka -
ziuko mugės.

Sunku apie užsibrėžtus tikslus
kalbėti, nes neturime tiek daug pro -
gų viena su kita pakalbėti, pasidalin-
ti savo gyvenimais. Bet sesė Ramu-
nė greitai nutraukė bepradėjusias
megztis kalbas. 

Pradėjome tartis, kaip galime
padėti tuntui ir Rako stovyklai. Visos
sesės sakė, kad galės važiuoti į suei-
gas, kurios vyks ta Čikagos Jaunimo
centre, Na perville „Rasos” lituanis-
tinėje mo kyk loje ir Pasaulio lietuvių
centre, Lemont ir ten vesti sueigas.
Buvo labai smagu girdėti, kad mano
draugės nori prisidėti prie tunto
veik  los ir padėti mūsų sesėms augti
skautiškoje, lietuviškoje šeimoje. 

Kita tema: lėšų rinkimas Rako
stovyklos remontams. Kai kurie Ra-
ko stovyklos pastatai jau stovi beveik
56 metus. „Aušros vartų’’ pastovyklė-
je, kur stovyklauja mūsų jaunos
šeimos ir mes visos užaugome, sie-
nos supuvusios, „Litua nicos’’ virtu-
vėje, kur visi stovyklautojai valgo ir
maistas yra ruošiamas, reikia naujos
viryklės, o „Kernavės’’ pasto vyk lėje,

kur mūsų sesės stovyklauja, prakiu-
ro stogas. Sesės nusprendė, kad par-
davinės „manna’’ korteles. Kas tos
„manna” kortelės? Tai kortelės arba,
kitaip sakant, „gift cards’’, kurias
žmonės gali pirkti už bet kokią pi-
nigų sumą. Tam tik ras tos sumos
procentas tenka organizacijai. Korte-
lės yra iš skirtingų par duotuvių.
Sesės šias korteles pardavinės sek-
madieniais prieš ir po šv. Mišių Pa-
saulio lietuvių centre. Šių kortelių
pardavimas jau prasidėjo ir tęsis iki
gruo džio mėnesio. Tai – puiki Kalė-
dinė dovana! 

Toliau kalbos vyko apie artėjan -
čią Kaziuko mugę. Nors mugė vyks
tik kovo mėnesį, jau dabar reikia pra -
dėti apie tai galvoti. Kaip ir kie kvie -
nais metais, būrelis vėl ruošis labai
sėkmingai loterijai ir ,,Gražinos ga -
ražui”. Kas tas ,,Gražinos garažas”?
Tai daiktų, kurie dar labai gerai atro-
do ir kurie yra ,,per geri” loterijai,
pardavimas. Būrelis juos parduoda
,,Gražinos garaže”. Kaip ameri kie -
čiai sako, ,,vieno žmogaus šiukšlė
yra kito žmogaus turtas”. Sesės jau
pradėjo rinkti daiktus loterijai ,,Gra-
žinos garažui”. Juos galite atvežti į
Pasau lio lietuvių centrą ir palikti
šeštadie niais ir sekmadienio vaka-
rais skautų kambaryje. Prašome
dėžes ar maišus pažymėti ,,AVK”.

Būrelio sueiga pavyko labai sėk-
mingai. Dėkoju sesei Ramunei už
mū sų visų priėmimą į savo namus ir
už skanius pusryčius. Dėkoju visoms
sa vo būrelio sesėms, draugėms už
paramą mūsų tuntui. Vis budžiu!

Aušra Jasaitytė-Petry

„Nerijos” tunto sesės palaiko
lietuvišką tradiciją

Susirinkome!

Šeštadienį, spalio 15 d., Mel bour-
ne ,,Džiugo” tunto prityrę skautai ir
kandidatai viešuoju transportu nu-
važiavo į Torquay, Victoria, iš kur
pradėjo dviejų dienų žygį su kupri nė -
mis palei ,,Surf  Coast’’ taką prie Ba-
so sąsiaurio (angl. Bass Strait), kuris
ski ria Australijos žemyną nuo Tas -
ma  nijos salos. Perkopus nemažai kal-
nų, kai prieš akis jau matėsi sto vy-
klavietė, visus užklupo smarkus vė-
jas su liūtimi.   Po 10 minučių audra
praėjo, prieš akis nusidriekė labai
graži vaivorykštė.

Pirmą dieną nužygiavome apie
10 mylių. Pasistačius palapines, ke -
lios skautės pradėjo ruošti vakarie-
nę, o kiti baigė tvarkytis. Po skanios
vegetariškos vakarienės skautai
įver tino tos dienos pasiekimus. Su-
gie doję ,,Ateina naktis’’ išsiskirstė
mie goti.  Vieni greitai užmigo, o kiti

dar tyliai kalbėjosi. 
Sekmadienį ryte skau tus vėl ap-

šlakstė lietus. Po sekmadieni nės mal-
dos pirmas uždavinys buvo perbristi
Anglesea upę, įtekančią į są siaurį.
Toliau skautai žygiavo sau suma.
Pasiekę Ingoldsby kalno viršū nę, visi
su pasiryžimu metėsi įveikti likusį
kelią.  Antrą dieną pavargę, bet geros
nuotaikos skautai nužygiavo maž-
daug 7 mylias iki Aireys Inlet. Ten
įlipo į autobusą kelionei į Gee long
traukinio stotį, o iš stoties va žia vo
traukiniu atgal į Melbourne.

Sausio mėnesį Melbourne ir Syd -
ney skautai iškylaus keturias dienas
Australijos Alpėse, kops į aukščiau-
sią kalną žemyne – į Kosciuškos kal-
no viršūnę.

Straipsnio ir nuotraukų autorius –
Klajojantis ančiasnapis

,,Džiugo” tunto žygis į kalnus

Vėlinės yra mirusiųjų pami-
nėjimo šventė, švenčiama lap-
kričio 2 d.  Per Vėlines reikia

melstis už visus mirusiuosius: už
savo artimuosius ir gimines, o ypač
už tuos, kurių niekas nebeprisimena.
Yra tikima, kad kiek vieną kartą
aplankius bažnyčią, su kalbėjus pote-
rius (ir „Amžiną atilsį’’) arba užde-
gus žvakelę, iš skaistyklos išlaisvina-
ma viena vėlė. Taip pat sa ko ma, kad
vėlėms judėti padeda vė jas. Dėl to
kiekvienos Vėlinės yra vė juotos...
Taip ir prasidėjo tradicinė ,,Nerijos’’
tunto išvyka į Lietuvių tau tines ka-
pines. Sesės, vadovės ir tė veliai, iš-
lipę iš automobilių, buvo pasveikinti
švelnaus vėlių vėjelio

Sesė Taiyda jau daugiau nei dvi -
dešimt metų vadovauja Vėlinių
išvykai į Tau tines kapines, kurios
yra arti Pa saulio lietuvių centro,
Lemont ir la bai jaukios. Šiais metais
šios kapinės mini šimto metų nuo jų
įkūrimo sukaktuves. 

Visi susirinko prie kapinių se-

niausio pa minklo, nuo ten pradėjome
lankyti kitus kapus. Prie kiekvieno
aplan kyto kapo apibūdinome asme-
nį, uždegėme žvakę, sukalbėjome
‚,Amžiną atilsį’’. Taip pat prisiminė -
me seną lietuvių paprotį: prie kiek-
vieno kapo pabarstė me duonos tru-
pinėlių vėlėms, sakydami: „Dovano-
kit, vėlelės, būkite svei kos. Sudiev,
laiminkite mus, gyvenan čius. Ramy-
bė tiems namams. Eikite ten, kur li-
kimas jus veda, bet atmin kite mus...” 

Kiekvienais metais aplankome
pagrindinius kapus: per anksti iš ke -
liavusias seses a. a. Renatą Šmulkš -
tytę (16 metų), a. a. Kristiną Johnso -
naitę (17 metų), Frank Raką (Rako
stovyklavietės savininką), Joną Bud-
r į (vieną iš Klaipėdos krašto išvaduo-
tojų). Šiais metais dar aplan kėme
a. a. Liudo Kairio, a. a. Rasos Pos ko-
čimienės ir a. a. Jolandos Kerelienės
kapus. Prie jų palaidotas ir a. a. Bra-
z-aitis, kurio paminkle yra toks už-
rašas: „Gyvenimas – tarsi žvakė: su-
žibo, sutirpo, užgeso.’’ Koks gražus
palyginimas. 

Matėme ir daugiau pažįstamų
pavardžių, žymių lietuvių, skautų pa-
minklų. Atkrei pėme dėmesį į pa-
minklų užrašus bei gražius papuo-
šimus: juostas, skautų ženklus, vytį,
saulės kryžius ir t.t.  

Užbaigėme kapų lanky mą prie
vienos sesutės paminklo – kūdikystė-
je mirusios a. a. Alexos Korzonaitės.
Sesės uždegė žvakutę, pabarstė duo -
nos trupinėlių, sukalbėjo „Amžiną
atilsį’’ ir ratu sustojusios, susikabi-
nusios rankomis sugiedojo „Ateina
naktis’’.

Diena buvo saulėta, truputį vė -
juota ir vėsoka. Sesėms buvo malonu
atsigerti šiltos kakavos ir užkąsti sal-
dumynų. Išvykos pabaigo je lei dome
sesėms ramiai ir susikaupus apžiū-
rėti kapines. Stengiamės tęsti senas
lietuviškas tradicijas, kad jos ir to-
liau keliautų iš kartos į kartą.

„Kai siela atsiskyrimo valandą
yra Dievo malonės kupina, tai mirtis
nėra gero gyvenimo pabaiga, o tik
naujo, geresnio, gyvenimo pradžia’’.

(Šv. Augustinas).     

J.V.S. FIL. TAIYDA CHIAPETTA

„Nerijos’’ tunto jūrų jaunės tęsia tunto tradiciją Vėlinių proga aplankydamos Lietu-
vių tauti nes kapines.

Sesė Taiyda jau dvidešimt metų veža
,,Nerijos’’ tun to seses į Lietuvių tautines
kapines, kur supažindina su lietu-
viškomis Vėlinių tradicijomis.
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, , D RA U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Gytis su broliu Andriumi (kairėje) ir pilotu Dave Hall. 
Nuotraukos iš Gyčio Kriaučiūno asmeninio albumo

Lituanistinės mokyklėlės ,,Nauja karta” mokiniai ir tėveliai susikaupę paminėjo
Vėlines.                                                                                       Dalios Širvinskienės nuotr.

Norint vaikus ir suaugusius plačiau supažindinti su lietuvių tautos tra-
dicijomis ir šventėmis, Mil waukee, WI lituanistinėje mokykloje „Nauja kar-
ta” spalio 29 d., šeštadienį, buvo paminėta Vėlinių diena.

Muzikos mokytoja Fausta Urbo nienė trumpai papasakojo, kokia yra  Vė-
linių reikšmė, tradicijos, pap ro čiai. Jai talkino  Simona Širvinskaitė.

Mokytoja  Dalia Širvinskienė pa ruošė žvakeles. Kiekvienas rankoje lai-
kydamas degančią žvakutę, susi mąstėme apie Amžinybėn išėjusius mūsų
artimus žmones. Ne vieno aky se suspindo ašara, kai muzikos mokytoja F.
Urbonienė giedojo giesmę „O, Dieve”.

Šiuo liūdnu, bet kartu jautriu ir dvasingu Vėlinių dienos paminėjimu
pabuvome kartu su tais, kurių jau nebėra.

Rita Remeikaitė

Mūsų geri pažįstami Andrius ir Gytis Kriaučiūnai gana aktyviai bend -
radarbiauja ,,Drauge”. Jie priėmė savo senelio Romualdo Kriaučiūno pasiū-
lymą užsiprenumeruoti ,,Draugą”. Iš savo kuklių santaupų Gytis ir Andrius iš
West Lafayette, IN skyrė prenumeratai 50 dol. Po kitą tiek, skatindami jų
gražius norus, pridėjo jaunuolių senelis ir tėvelis Aldas. Taigi, Gytis ir An-
drius yra naujieji ,,Draugo” prenumeratoriai. 

Sveikiname jaunuosius laikraščio prenumeratorius ir dėkojame jiems už
gražų bendradarbiavimą mūsų laikraštyje. Lauksime jų naujų rašinėlių.

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Labas visiems! Žinau, kad seniai
berašiau, bet ir vėl atėjo laikas. Šį
kartą  mes keliausime į Illinois vals -
tiją, Rantoul miestą. Rantoul  yra tru -
pu tį į šiaurę nuo Champaign, šalia
I–57 kelio. Aš, tėvas, brolis ir tė vo
draugas Dave Hall (tas pats draugas,
kuris skraidino ma no brolį Andrių, o
jis apie tai parašė straipsnį) nuskri -
dome į Rantoul miesto oro uostą.
Jeigu norite sužinoti daugiau apie
šią įdomią kelionę, kviečiu skaityti
toliau.

Apie vienuoliktą valandą ryto,
po šv. Mišių bažnyčioje aš, brolis ir
tėvas įsėdome į automobilį ir nuva -
žia vome į Purdue oro uostą. Ten mes
susitikome su David. Pravažiavome
pro vartus, įvažiavome į stoginę, kur
laikomi lėktuvai. Pastatėme auto  mo -
bilius, išlipome ir nuėjome į stoginę.
Kartu apžiūrėjome lėktuvo išorę, pa -
tikrindami, ar lėktuvas pa ruoštas
skrydžiui ir, išstūmę jį į taką, visi
keturi sulipome į lėktuvą. Patikrino -
me, ar viskas – elektronika ir kiti
apa ra tai – veikia vi duje. Draugas tu -
rėjo sąrašą, ką reikėjo patikrinti. Po
paskutinio patik rinimo mes visi už -
sidėjome ausines, kad galėtume susi -
kalbėti per radiją su oro uosto bokšte
esančiais darbuotojais. Jie palydėjo
mūsų lėktuvą į nurodytą pakilimo
taką. Po kiek laiko jie mums davė lei-
dimą skristi. Mes uždarėme langus, o
David padidino greitį. Po truputį
kilome aukštyn, o West Lafayette
mies telis mažėjo ir mažėjo. Pagaliau
pa kilome į aukščiausią aukštį ir skri -
dome į Rantoul.

O kodėl verta skristi (arba auto-
mobiliu važiuoti) į Rantoul miestą?
Prieš šį skrydį aš nieko nežinojau

apie šį miestelį. Rantoul miestelis bu -
vo išgarsintas 1917 metais, po to, kai
ja me buvo pastatyta nauja oro ka -
riuo  menės bazė ,,Chanute Air Force
Base’’. Pats mies telis nėra per daug
ypatingas, bet pati bazė yra labai įs -
pūdinga. Įkurta 1917 metais, Chanute
buvo viena iš di  džiau sių oro bazių
Amerikoje. Ji bu vo labai svarbi per
Šaltąjį karą (Cold War), bet užsidarė
1993 metais. Tuo pačiu  nukentėjo ir
miestelis. Uždarius bazę, ji bu vo par-
duota miestui, kuris neturėjo pinigų
išlaikyti visą nusileidimo ta ką. Mies-
tas planuoja uždaryti vieną iš dviejų
ta kų ir ketvirtadalio kito tako ne be -
tvarko. 

Skrydis į Rantoul truko apie 50
minučių. Po nu si leidimo pastatėme
lėktuvą, išlipome ir nuėjome į oro
uosto centrinę būstinę. Ten gavome
automobilį, su kuriuo nuva žia vome į
miestelį ir pavalgėme pie tus. Po pietų
apvažiavome senus bazės pastatus,

Kelionė po debesis
apžiūrėjome bazės mu ziejų ,,Chanute
Air Museum’’ (www.aeromuseum.
org). 

Muziejuje sužinojome daugiau
apie bazę. Bazė buvo pavadinta avia-
cijos pradininko Octave Chanute gar-
bei. Tada nuėjome į muziejaus antrą
dalį, kuri turi daug karinių lėktuvų.
Viduje  buvo ,,kaminas’’, kuris laikė
atomines raketas. Lauke buvo net
didesnių karinių lėktuvų. Norėčiau
pažymėti, kad daugiausia šių lėktu-
vų buvo šiaurinėje pusėje. Galbūt
todėl, kad valstybė neleido jų tvar -
kyti arba muziejus neturėjo užtekti-
nai pinigų viską atstatyti ar išlai kyti.
Vis tiek buvo įdomu į viską pa žiūrė-
ti.

Po to grįžome į pastatą, atida vė -
 me automobilio raktus, padėkojome
ir sėdome atgal į lėktuvą. Mums
reikėjo vėl peržiūrėti visą atsarginį
są rašą ir patikrinti, ar viskas lėktuve
veikia. Patikrinę visą aparatūrą, įva -

žiavome į pakilimo taką. Šis oro
uostas neturėjo ra dijo bokšto, tai
David reikėjo pranešti per bendrą
radiją, kada jis pra dės kilti. Greitai
pakilome į orą, kabinoje buvo kiek
šilta todėl, kad saulė stipriai švietė ir
nebuvo daug debesų. 

Per radarą David pastebėjo, kad
kaupiasi nedidelis lietaus debesis ir
pasakė, kad pabandysime jo išvengti.
Aš irgi turėjau galimybę keletą mi -
nučiu pats pa skrai dinti lėktuvą.
Galiu visiems pasakyti, kad nebuvo
lengva. Tuo pačiu metu reikėjo ste-
bėti tris dalykus vienu metu, kad jie
būtų tinkamame lygyje. 

Mes išvengėme lie taus ir sėk -
min gai nusileidome Pur due oro uos-
te. 

Grįžę nuvežėme lėktuvą prie an -
garo, patikrinome ir įstū mėme į vi-
dų. Taip ir baigėsi mano ke lionė po
debesis. Tą džiaugsmą pa ty riau gero
lakūno ir draugo dėka.

Vėlinės ,,Naujos kartos” lituanistinėje
mokyklėlėje

Gytis prie lėktuvo vairo.

Jaunųjų skaitytojų dėmesiui!
2012 m. Lietuvių Fondas (LF) švęs 50-metį! Minėdami šią datą LF,

vadovaudamasis šūkiu „Iš kartos į kartą”, kviečia vaikus ir jaunimą  daly-
vauti konkurse tema „Lietuva, aš turiu tave!”.

Konkursui reikia pateikti LF 50-mečiui skirtą kūrinį tema ,,Lietuva, aš
turiu tave!”. Kūriniai gali būti įvairių žanrų: literatūriniai (eilėraštis, esė,
straipsnis), muzikiniai (kompozicija, daina), vaizduojamieji (piešinys, skulp-
tūra, fotografija, videografija) ir t. t. Kurti galima lietuvių arba anglų kalba.

Konkurso dalyviai bus suskirstyti į grupes: Grupė A: vaikai iki 4-tos
klasės (iki 9 metų); Grupė B: 5-8 klasių moksleiviai (10–14 metų); Grupė C:
gimnazistai (iki 18 metų).

Mažiesiems konkurso dalyviams gali padėti vyresni šeimos nariai,
mokytojai. Projektą galima kurti individualiai arba grupėje.

Kūrinį į LF raštinę reikia atsiųsti iki 2011 m. lapkričio mėn. 20 d. adresu:
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th St., Lemont, IL 60439. 

El. paštas: admin@lithfund.org
Konkursui atsiųstus kūrinius vertins Lietuvių Fondo bei kitų lietuviškų

organizacijų atstovai.
Konkurso nugalėtojų laukia puikūs apdovanojimai – Grupėje A:

,,Nintendo” videožaidimų kompiuteriu Wii (apie 300 dol.); Grupėje B: ,,Apple”
MP3/vaizdo grotuvu ,,iPod touch” (apie 300 dol.); Grupėje C: ,,Apple” planše-
tiniu kompiuteriu ,,iPad” (apie 600 dol.).

Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2012 m. kovo 15 d., o apdovanojimai
bus įteikti 2012 m. balandžio mėn., šventinio Lietuvių Fondo 50-mečio pokylio
metu.

www.lithuanianfoundation.org info
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MINTIMI MILŽINAS – ŠIRDIMI VAIKAS
LAIMA ŽLIOBIENĖ

,,Saulutė’’, Lietuvos vaikų globos būrelis,
spalio 23 d. Dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL surengė dėmesio vertą renginį,
skir tą šimtmečiui nuo Mikalojaus K. Čiurlionio
mirties paminėti. Įžango je Laima Apanavičienė,
Čiurlionio ga le rijos, Jaunimo centre  direktorė, ap -
 žvelgė Čiurlionio gyvenimo bruo žus, pasiremda-
ma jo jauniausios se sers Jadvygos knygoje aprašy-
tais prisiminimais. Aktorė Audrė Bud rytė pa skai-
tė keletą jo laiškų žmonai. Muzikinę dalį pradėjo
dr. Aurelija Tamošiū nai tė, fleita pagrodama Čiur -
lionio pre liu dą. Pagrindinę koncerto dalį atliko
pianistas Edvinas Minkštimas, neseniai muzikos
daktaro laipsnį pelnęs žymioje Julliard muzikos
mokykloje. Jis skambino Čiurlionio kūrinius maž-
daug pagal jų parašymo chrono logiją, taip parody-
damas kompozitoriaus talento brandos eigą. 

Bent jau man atrodė, kad po šio pianisto pirš-
tais Čiurlionio muzika kvėpavo lyg būtų gy -
va, artima. Gal artima dėl to, kad tai muzi-

ka, kuri kalba mums mūsų genais? Santūri ir su-
simąsčiusi, bet tuo pačiu giedra ir dvasinga. Pui-
kus suma nymas buvo prieš programą ir pertrau-
kos metu ekrane rodyti Roberto Peleckio iš ,,You-
tube’’ paimtus, pa di din tus Čiur lionio paveikslų at-
vaizdus. Čiurliono dailė ir muzika
leido geriau suprasti jo visą kūrybą,
iš skaityti kūrėjo min tį. Savo paveik-
slų aiškinti Čiurlionis nemėgo, jis
norė jo, kad žmogus pats į juos įsižiū-
rėtų, kiekvienas savaip jų prasmę
pajustų, išgyventų. Taigi įdo mu pa-
žiūrėti, ko kia aplinka Čiur lio nį su-
po, kas ugdė jo charakterį, savimonę.

Gyvenime, kaip rašo jauniausio-
ji sesuo Jadvyga, Čiurlionis buvo la -
bai jautrus gamtos grožiui. Kiek -
viena proga – per audrą, lietų, šaltį,
sniegą, o ypač naktį – stengęsis jo
ieškoti. Broliui Povilui jis sakęs: ,,Ei,
broliuk, kaip gerai jautiesi toje vi -
satos begalybėje, toje aukščiausioje,
galingiausioje žmogaus dvasios sfe -
roje... Jūra, kalnai, miškai, upės ir dangus – tai
broliai ir seserys, ku riuos galėtum apkabinti,
myluoti ir kalbėti... Ir myli tą žmogų-mįslę, nuo-
latos naujai at skleidžiamą, naujai at gimstantį ne -
aprėpiamoje reiškinių įvairybėje.” Jis tiesiog
ekstaziškai gro  žėdavosi spalvingais saulėly džiais,
stebėdamasis, kad žmonės tuo metu ,,lekia ryti’’, o
ne šitokiais stebuklais džiaugtis. 

Kiekvienas gamtos reiškinys jame kė lė gilias
mintis – kontempliaciją apie visatą, begalybę, am-
žinybę. Žvaigž dės Čiurlioniui rodėsi lyg langai į
kosmoso paslaptis, debesys – lyg kliūtys ar grės-
mės, uolos – gal nepa kei čiamas likimas, o žiburė-
liai – ar tai ne sielos atspindžiai? Štai viena me
Čiurlionio paveiksle pušaitės, iš siri kiavusios kaip
kareivėliai, veda mos vadovo, žengia į priekį – ko-
vai, o gal – į nežinią? O ant jų viršūnių – karū nos... 

Tad kiekvienas esame kvie čia mi galvoti sa-
vaip. Tai nėra tik pa veikslai – tai vaizduotė, poe-
zija, mis ti ka, fi losofija. Įdomu, kad keletas užsie-
nyje ir Amerikoje sutiktų japo nų, taip pat ir rusų,
gerai žinojo lietuvį meni ninką Čiurlionį, jį supra-
to ir žavėjosi jo kūryba. O jei norite būti tikrai nu -
stebinti, internete, Youtube.com, pažiū rė kite ,,The
Art of  M. K. Ciur lio nis’’ – daug ką naujo pamaty-
site ir išgirsite.

Didelį džiaugsmą Čiurlioniui teik  davo kaimo
žmonių dainos, ku rios lydėjo juos darbuose,
linksmino per jų šventes, guodė netekties metu. Jis
su atsilankiusiais studijų draugais iš Varšuvos
mėgdavo tamsiomis naktimis atsigulti ant žolės ir,
įbedus akis į žvaigždėtą dangų, gėrėtis tai iš vieno,
tai iš kito kaimo skambančio mis melodijomis ir
kalbėti apie es mingiausias vertybes mene, gyveni -
me. Čia norėčiau įterpti anksčiau gir dėtus ir dr.
Minkštimo patvirtintus tei gi nius apie lietuviškas
sutar tines. Muzikos tyrinėtojų išaiškinta, kad jos
yra net ankstyvųjų graikų skalių (gamų) pirm-
takės. Jų struktūrą stu dijavo ir panaudojo Igor

Stra vinski (pvz., siuitoje ,,Ugnies paukš tis’’), jų
primityvūs sąskambiai tu rėjo įtakos ir Sergei
Prokofjev kompozicijoms. 

Čiurlioniui nebuvo svetimi tie dainininkai,
kaimo juodadarbiai. Jis su meile įžvelgdavo kiek-
viename, net ir paprasčiausiame, bet su gryna šir-
dimi ir sąžine žmoguje, gėrio ki birkštėlę ir džiau-
gėsi ją suradęs. Tais laikais jie nemokėjo skaityti
(gyveno be elektros, tad neturėjo nei radijo, nei te-
levizijos...), bet jie mokėjo pa sakoti! Ilgais žiemos
vakarais sekdavo pasakas, padavimus apie savo ap -
linką, gamtos reiškinius, apipynę juos vaizduote ir
mistika. Tai veikė Čiurlionio vaizduotę. Tie įspū-
džiai aiškiai atsispindi jo muzikoje ir tapyboje.

Išliko įdomi istorija. Čiurlionis sa vo jaunystę
praleido Druskinin kuo se. To meto Druskininkų
miestelio gyventojai lietuviai buvo sulen kėję, mat
į Druskininkus kas vasarą at vykdavo ,,ponai’’ va-
saroti, kai ku rie – net iš didžiųjų Lenkijos miestų.
Mies telio gyventojai lietuviai taikydavo šnekėti
kaip ,,ponai’’ – len kiš kai, nors ir juokingai klysda-
mi. Čiur lionio tėvas buvo vargonininkas – pasimo-
kinęs, mama taip pat, tad jau nebuvo prasčiokai.
Todėl jie ir visi devyni vaikai namuose kalbėjo tik
lenkiškai. Tačiau atrodo, kad vai kai nesižavėjo
,,ponų’’ pasipūtimu nei jų blizgučiais. Jie žinojo,

kad yra kilę iš lietuvių, mė-
go dainuoti liaudies dai nas,
bendrauti su kaimiečiais.
Šiaip taip suprasdavo lietu-
višką jų kalbą. 

Mikalojų Konstantiną
namuo se vadino Kastuku.
Su laiku lietuvybė Čiurlio-
nių šeimoje atgimė, net prieš-
 taraujantis tėvas buvo per-
kalbėtas. Prie to prisidėjo ir
jo apsilankymas pirmoje

Čiurlionio parodoje Vil niuje, kur tėvas pamatė ir la-
bai stebėjosi, kad yra ,,daug ponų, gražiai lietuviš-
kai šnekančių’’. Caro valdžiai braškant, lietuviai
inteligentai kėlė galvas. Ir Mikalojus jau tuo metu
pa reiškė, kad visą savo kūrybą skiria Lietuvai.  

Įdomus Čiurlionio susitikimas su savo būsima
žmona. Jis buvo 33-jų metų, gražios išvaizdos, po-
puliarus tarp draugų, turėjęs nemažai gerbė jų, bet
sielos draugės vis neradęs. ,,Brolis turėjo kažkokią
didelę mo ra linę jėgą, kuri spinduliavo, veikė žmo -
 nes betarpiškai. Kažkoks saulėtas tikėjimas ir mei-
lė, intuityvus gė rio ir grožio pajautimas, tikrųjų
vertybių imlumas ir didelė kūrybinė dovana at-
skleisti jas kitiems pri trauk davo prie jo geros va-
lios žmo nes”, – rašo sesuo Jadvyga. Viename lie -
tuvių suėjime Vilniuje jo gilios akys susitiko su
kitomis – jaunos, dai lios Sofijos Kymantaitės – aki-
mis. Jis, tiesiai nuėjęs, prie jos atsisėdo ir jo pirmi
žodžiai jai buvo: ,,Tu mane mokysi lietuvių kal-
bos.’’ Į tai ji atsa  kiusi: ,,Taip’’. Juodu siejo bendri
sie kiai. Iš jų laiškų matyti gili, tauri mei lė. Po me-
tų gimė jų dukrelė Da nutė.

Deja, laime jie džiaugėsi neilgai. Nors Čiurlio-
nio kompozicijos buvo grojamos užsienyje ir išgir-
tos kritikų, jo kūryba Paryžiuje Romain Roland pa-
vadinta ,,nauju dvasiniu kontinentu’’, darbo, kurio
tikėjosi Pet rapilyje, jis negavo. Vilniuje muzika bu-
vo sutelkta senoviškai mąstan čių rankose, poky-
čių ateityje nebuvo ma tyti. O dirbo jis visada labai
daug, ilgas valandas. Dar studijuodamas ir duo-
damas pamokas, kad galėtų už dirbti pragyvenimui
ne tik sau, bet ir padėti savo broliams, jis spėjo
para šyti daugiau kaip 300 kompozicijų (dalis Čiur-
lionio kūrybos sudegė ar dingo karo audrose). Bet
pelno jos ne nešė. Sakoma, kad nė vieno jo paveik-
slo, kurių jis taip pat nutapė apie 300 per vos 10
metų (kurių dabar geidžia pa saulio muziejai), nie-
kas nenupir kęs. Kaip niekad anksčiau gyvenime jį
slėgė rūpesčiai dėl lėšų stokos, dėl šeimos ateities.
Nuo pervargimo ar nuo nusiminimo jo sveikata
pašlijo. Grįžęs iš Petrapilio į Lietuvą sirgo, buvo
gydomas ligoninėje, sanatorijoje. Geriau pasijutęs,
vieno savo taip mėgtų pasivaikščiojimų metu suša -
lęs, susirgo plaučių uždegimu ir ne tikėtai apleido
šį pasaulį būdamas vos 35-ių metų.

Dar būtų galima daug rašyti apie Čiurlionio
laimingiausius metus, pra  leistus Druskininkuose.
Jų šei mo je buvo daug džiaugsmo, meilės, sa vitar-
pio paslaugumo ir dėmesio. Vaikai jautė absoliučią
pagarbą tė vams. Tėvų namuose visą laiką skam -
bėjo muzika, dažnai – triuk š mingas juokas. Buvo
atvejų, kai dėl lietuvybės pašlijus santy kiams su
vie tiniais, tėvui praradus vargo ni ninko darbą, o
šeimai pradė jus lan kyti tolimesnę bažnyčią su
,,pagoni mis mužikais’’, toks linksmas gyve ni mas
kėlė įtarimą. Čiurlionytė pri simena, jog pro šalį
eidamos davat kos net žegnodavosi. 

Sesuo Jadvyga labai gražiai, kartais su kan-
džiu humoru aprašo jų šei mos gy venimą ir aplin-
ką. Dau giausia nuo pelnų ji priskiria vyriausiajam
– Kas tukui, kuris savo humo ru, išradingumu ir

švytinčia nuotaika sugebėjo tapti autoritetu savo
jau nesniems broliams ir seserims. Kas tukas prasi-
manydavo įvairių žai di mų, rengdavo išvykas po
nuosta bias Druskininkų apylinkes – pušų ir ąžuo -
lų miškus, pilnus grybų ir uogų, smėlio kalnelius
su vaizdais į Nemu ną ir Ratnyčėlę, į po samanomis
sly pinčią ,,paskendusio prakeikto mies to’’ Raigar-
do pelkę, pas dainuojan čius žemdirbius ir jų
samanomis ir šiaudais dengtas trobeles. Rodė vai -
kams žvaigždynus, pasakojo mitus apie antikinius
dievus, kurių vardais žvaigždynai buvo pavadinti.
Su kiek vienu mokėjo elgtis pagal jo amžių, o žai-
dimuose ir pokštuose jo juokas skambėdavo kaip
vaiko krykštavimas. 

Sesuo pasakoja, kad brolis labai mylėjo vai-
kus, atidžiai klausydavo, ką jie plepa, tikėjo jų na-
tūralia intui cija, nes jie arti gamtos, vadovaujasi
tuo, ką pasąmonė diktuoja. Ir pats bū davo lyg vai-
kas – tyras, švelnus, paprastas ir nuoširdus. To dėl
sesuo apie savo brolį Konstantiną Čiurlionį  ir pa-
sakė: ,,Mintimi milžinas – širdimi vaikas.’’

MINTIMI MILŽINAS – ŠIRDIMI
VAIKAS

Čiurlionių namai Druskininkuose, kuriuose šiuo metu veikia muziejus.                            www.ciurlionis.lt nuotr.



Netrukus sulauksime mūsų
pačių didžiausių švenčių: Pa-
dė kos dienos, šv. Kalėdų ir

Naujųjų me tų. Visų šeimininkių lau-
kia pats di džiausias darbymetis. Per
visas šias šventes, ypač per šv. Kalė-
das, šeimininkės stalus nukrauna
įvairiais gardėsiais, kurių  laukia
visi šeimos nariai. 

Nutariau dar gerokai prieš šven-
tes pa siūlyti šeimininkėms įvaires-
nių saldumynų receptų. Gal kuri
sumanys ką nors naujo išbandyti,
gal susigun dys nauju receptu ir juo
pakeis įprastus kepinius.

Imbierainiai ir meduoliai

Imbierainiai ir meduoliai – vieni
iš seniausių šiuo metu valgomų sal -
dėsių, kepti ir skanauti dar tada, kai
maistas tebuvo saldinamas medumi.
Sako, jog imbieriniai kepiniai į Eu-
ro pą atkeliavo drauge su bėgliu ar-
mėnu vyskupu, kuris XI a. esą atka-
kęs į Prancūziją ieš koti prieglobsčio
ir apsistojęs Pithi viers mieste. Jo pa-
mėg ti saldumynai labai patikę ap-
linki niams ir greitai paplitę po ap-
linki nius kraštus. Ėmėsi kurtis net
im bierinių kepėjų bendruomenės
(gil dijos), o 1596  m. vieną, susikūru-
sią Reims mieste, pripažino pats to
laiko šalies valdovas Henry IV. 

Ne trukus imbierainiais ,,apsir-
go” Dijon miestas, kuris ir po šiai
dienai yra laikomas imbierinių me-
duolių karaliumi. 

Pran  cūzai tuos praamžius me-
duolius va dina ,,kandžia duonele”
(pain d’epice), anglai – ,,imbierine”
(gingerbread), o vokiečiai ,,pipirine”
(Pfefferkuchen), mat į tuos pyragus,
be medaus, pieno ir miltų, paprastai
dedama aitrių prieskonių (imbiero,
gvazdikėlių, ci namono, citrinų žie-
vės, anyžių). Jie kepami ir kaip pa-
prasčiausi pailgiai, ir kaip puošnūs
gražpyragiai, bet dažniausiai – kaip
maži, mieli įvairiau sių pavidalų
meduoliukai.

Medaus pailgis

Reikės: 1 1/2 puodelio medaus, 5
puodukų miltų, 1 pakelio kepimo mil-
telių, 1 šaukšto malto cinamono, 2
žiupsnių malto muškato, 4 žiupsnių
malto imbiero, 2 žiupsnių  maltų
gvazdikelių, pusės citrinos, 4 šaukš-
telių anyžių sėklų (jei norite), 1 šaukš-
to pieno, 2 kiaušinių, sviesto skardai
patepti.

1. Puodelyje pamažu ištirpinki-
te, o paskui užvirinkite 1 1/2 puode-
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KEPINIAI ŠVENTĖMS ARTĖJANT
lio medaus. Nugraibykite putas su
nešvarumais. 5 puodukus miltų
sumai šy kite su pakeliu kepimo mil-
telių, šaukštu malto cinamono, 2
žiups-niais malto muškato, 4 žiupsni-
ais malto imbiero, 2 žiupsniais maltų
gvazdi kėlių, sutarkuota pusės citri-
nos geltonąja žieve.

2. Galima įberti 4 šaukštelius
any žių sėklų. Į miltų mišinį supilkite
karštą medų kartu su 1 šaukštu šilto
pieno ir 2 kiaušinių tryniais. Gerai
išmaišykite ir 5 min. minkykite pirš-
tais arba elektrine maišykle, kad
išeitų vientisa, tąsi tyrė. Uždenkite ir
pusvalandžiui palikite pastovėti
kam  bario šilumoje. 

3. Ištepkite sviestu kepimo (pail-
gą) skardą. Sukrėskite į skar dą pa-
ruoštą tešlą, paviršių gra žiai išlygin-
kite, aptepkite medumi ir 30–35 min.
kepkite 350 F temperatūros orkaitėje.
Ištraukę iš orkaitės apverskite ant
gro telių ir palikite 2 val. ataušti.
Ataušusį pailgį suvyniokite į foliją,
mat šie kepiniai greitai perdžiūsta.

Meduoliai gyvuoliai

Šie nedideli, pailgi meduoliukai
kilimo yra iš Elzaso. Ten jie vadina-
mi ,,meduoliais gyvuoliais” – Lebku -
chen, kepami ir patiekiami per
Kalėdas.

Reikės: 1 puoduko medaus, 1/2
puoduko cukraus, 2 1/2 puodelio
miltų, 1/2 puoduko sukapotų mig-
dolų, 2 šaukštų malto cinamono, pusės
pakelio kepimo miltelių, 1/2 puoduko
cukruotų (su cukrumi išvirtų) apel-
sinų žieve lių, 2 kiaušinių.

1. Puodelyje sumaišykite ir pa -
ma žu užvirinkite puoduką medaus ir
1/2 puoduko cukraus. Pavirinkite 10

sekundžių, nugraibykite putas su ne -
švarumais.

2. Supilkite dubenin. Sykiu su -
berkite miltus, sukapotus migdolus, 2
šaukštus malto cinamono, pusę pake-
lio kepimo miltelių, cukruotų apel-
sinų žieve lių, įleiskite 2 kiaušinių
trynius.

3. Viską gerai išmaišykite ir 4–5
min. minkykite, kad tešla gautųsi
vientisa. Uždenkite ir 2 val. pa likite
kambario temperatūroje. Itin plonai
iškočiokite, supjaustykite poros pirš -
tų platumo pailgiukais, sudėkite į
mil tais pabarstytą kepimo skardą ir
pusvalandi kepkite 350 F orkaitėje.
Pa likite ataušti.

4. Iškeptus meduoliukus aplieki -
te cukrine glazūra, vyšnių trauktine
arba tiesiog apiberkite cuk raus mil-
tais. 

Netingint galima iškepti įvairių
pavidalų meduolių: žmogiu kų, avi-
nėlių, arkliukų, paukščių, gė lių, šir-
delių. Išpuoškite juos visokiais vin-
giais ir raštais. Iš Vokietijos ir Aust-
rijos atėjo imberinių kalėdinių na-
melių mada.

Kalėdinis pailgis su cukruotais
vaisiais

Prancūziškai žodis ,,py ra gas”
yra gateau (luitas, sankepa, kietulys).
Čia minimus kepinius prancūzai
vadina žodžiu, labai artimu angliš-
kam žodžiui ,,cake”, o tai rodo jų ang-
lišką kilmę. Nors ang lai žodžiu ,,ca-
ke’’ vadina visokiausius pyragus,
prancūzai šiuo vardu vadina tiktai
pailgius su džiovintais vaisiais bei
riešutais ir patiekia juos, kaip ir
anglai, prie arbatos. Į tešlą deda ma
kokių tik širdis geidžia džiovintų vai-
sių, riešutų, kvepalų, prieskonių,
aguonų.

Reikės: 1 lazdelės sviesto, 1/2
puodelio cukraus, 3 kiaušinių, 1 1/3
puoduko miltų, 1 pakelio kepimo mil-
telių, 2 puodelių sukapotų, cukruje
virtų vaisių.

1. Atsikirpkite tinkamo dydžio
kepimo popieriaus lakštą, ištepkite jį
sviestu, įklokite į kepimo skardą
taip, kad kyšotų kraštai. Dubenyje
mente le suminkykite suminkštėju sį
sviestą, suberkite cukrų ir elektrine
maišykle plakite apie 5 min.

2. Vieną paskui kitą įmuškite
kiaušinius: įleidę vieną, gerai išmai -
šykite ir tik paskui leiskite kitą. Jei
tešla pradės nebesusiplakti, įstaty -
kite dubenį virš puodo, kuriame ver -
da vanduo, ir plakite, kol tešla vėl
taps vientisa. Kitame dubenyje su -
maišykite miltus ir kepimo miltelius.

3. Suberkite suka potus, cukruje
virtus vaisius ir ilgai minkykite pirš-
tais, kad visi vaisiai kaip reikiant
apsiveltų miltais. Pa ma žu, vis tebe-
maišant, suberkite į sviesto ir kiau-
šinių plakinį. Subėrę viską minutę
švelniai maišykite men tele, bet ne-
persistenkite, nes plakinys gali sub-
liukšti.

4. Supilkite tešlą į kepimo skar -
dą, mentele gražiai išlyginkite, pa -
šaukite į 450 F orkaitę ir kepkite 8
min. Po to karštį sumažinkite iki 345
F ir kepkite dar 35–40 min. Patikrin-
kite: jei į vidurį smeigtas ir 10 se-
kundžių palaikytas metalinis smai-
gelis lieka švarus ir sau sas, va di nasi,
pyragas yra iškepęs. Ištraukus iš or-
kaitės išverskite ant grotelių, atsar-
giai nulupkite kepimo popierių, atau-
šinkite.

5. Pasidėję ant pjaustymo lentos
dantytu peiliu suraikykite. Per daug
nespauskite, nes gali subliukšti. Su -
vyniokite į foliją ir laikykite sanda -
rioje dėžutėje kambario temperatūro-
je net iki savaitės, o šaldytuve – dar
ilgiau. 

Šį pyragą lengva užšaldyti. Tie,
ku rie išmano apie šiuos pyragus,
niekada nevalgo jų išsyk, ką tik iške-
pus, o palaukia dienelę kitą, tada jie
būna daug gardesni.

Parengta pagal ,,Rinktiniai
valgiai iš viso pasaulio’’

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.

Redakcija
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Septynios Lietuvos ambasados –
be ambasadorių

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinės Valstijos perspėjo didinsiančios
spaudimą ir pasiruošusios skelbti
naujus apribojimus Iranui, kai Jung-
tinės Tautos (JT) pranešė, jog Tehe-
ranas vystė branduolinių ginklų ga-
mybai reikalingas technologijas.

Ši paviešinta informacija paska-
tino respublikonų atstovus reikalau-
ti, kad Baltieji rūmai imtųsi ,,triuš-
kinamo” ekonominio atsako. Tuo tar-
pu sklandantys gandai apie tikėtiną
Izraelio karinį smūgį Irano branduo-
liniams objektams kelia sudėtingų
klausimų aukščiausiems JAV parei-
gūnams.

Tačiau pareigūnai taip pat pažy-
mi, jog Tarptautinės atominės ener-

getikos agentūros (TATENA) atas-
kaitoje nepateikiama išsamių atsa-
kymų apie numanomą Irano bran-
duolinių ginklų kūrimo programą, o
Teheranas griežtai neigia ją vystantis.

Vienoje įsikūrusi JT agentūra
paskelbė, jog jos turima informacija,
kurios apimtis – per 1,000 puslapių,
rodo, kad Iranas užsiėmė ,,savos kon-
strukcijos branduolinio ginklo kūri-
mu, įskaitant jo sudedamųjų dalių
bandymus”. 

Ankstesni TATENA įvertinimai
buvo daugiausiai susiję su Irano pas-
tangomis pasigaminti radioakty-
viųjų medžiagų, kurios gali būti nau-
dojamos tiek atominėje energetikoje,
tiek atominiams užtaisams gaminti.

Vilnius (BNS) – Generalinė pro-
kuratūra nusprendė kreiptis į Vals-
tybės saugumo departamentą (VSD),
kad šis išaiškintų, ar kadenciją bai-
gęs prezidentas Valdas Adamkus ne-
atskleidė valstybinės paslapties.  Jei-
gu kadenciją baigusiam prezidentui
išvada bus nepalanki, prokurorai ža-
da pradėti ikiteisminį tyrimą.

Į prokurorų akiratį buvęs valsty-
bės vadovas pateko po knygoje ,,Pas-
kutinė kadencija. Prezidento dieno-

raščiai” atskleistų faktų. V. Adamkus
rašo, jog eidamas prezidento parei-
gas buvo informuotas, kad ,,Vilniaus
apygardos teismo pirmininkas Artū-
ras Šumskas, remdamasis diploma-
tinį imunitetą užtikrinančia Vienos
konvencija, atsisakė leisti sekti diplo-
matine tarnyba prisidengusius užsie-
nio agentus – neleido klausytis jų po-
kalbių”. Anot knygos, V. Adamkaus
patarėjai tokią Vienos konvencijos
interpretaciją laikė klaidinga.

Ženeva (BNS) – Rusija ir Gruzija
pasirašė susitarimą, kuris leis Mask-
vai prisijungti prie Pasaulinės pre-
kybos organizacijos (PPO), pranešė
Gruzijos ambasadorius prie PPO.

Gruzijos nesutikimas buvo pag-
rindinė kliūtis Rusijos narystei di-
džiausioje tarptautinėje prekybos

bendrijoje. Derybos strigo dėl to, kad
Maskva atsisakė pateikti Gruzijai in-
formaciją apie prekybą Abchazijoje
ir Pietų Osetijoje – vienašališkai nuo
Gruzijos atsiskyrusiuose regionuose,
kuriuos Rusija pripažino po trumpo
karo su Tbilisiu 2008 metų rugpjūtį.

Po S. Berlusconi atsistatydinimo Italijai 
gresia politinė nežinomybė

Ohio valstijoje surengto referendumo rezultatai 
gali pakenkti JAV respublikonams 

NATO naikintuvai lydėjo Rusijos karinius lėktuvus

Roma (BNS) – Italijai gresia po-
litinė nežinomybė po to, kai minist-
ras pirmininkas Silvio Berlusconi
sutiko atsistatydinti. Jo centro deši-
niųjų partija ragina pradėti rinki-
mus, o opozicija – kuo greičiau
sudaryti nacionalinę vyriausybę.

Per balsavimą Žemuosiuose rū-
muose nesurinkęs absoliučios dau-
gumos balsų, S. Berlusconi pareiškė
atsistatydinsiąs tada, kai parlamen-

tas priims biudžeto pertvarkas, ku-
rių reikalauja Europos vadovai, sie-
kiant padėti Italijai įveikti euro zo-
nai grėsmę keliančią skolų krizę.

Tikimasi, jog šį mėnesį abiejuose
parlamento rūmuose bus balsuota už
pertvarkas. Opozicijos vadovai gali
bandyti žengti į priekį, siekdami kuo
greičiau užbaigti S. Berlusconi 17
metų trukusį valdymą Italijoje.

Prašoma išaiškinti, ar V. Adamkus
neatskleidė valstybinės paslapties  

Vilnius (BNS) – Septynios Lietu-
vos diplomatinės atstovybės užsieny-
je šiuo metu dirba be vadovų. Amba-
sados be ambasadorių ilgesniam lai-
kui esą liko dėl ilgai trunkančių dip-
lomatų skyrimo procedūrų, taip pat –
taupymo sumetimais.

Lietuva užsienio valstybėse turi
42 ambasadas. Šešios jų – Bulgarijoje,
Graikijoje, Japonijoje, Rusijoje, Švei-
carijoje ir Turkijoje – dirba be amba-
sadorių. Be ambasadoriaus taip pat
likusi Lietuvos nuolatinė atstovybė
prie Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo
ir kultūros organizacijos (UNESCO).

Kad kai kurios mūsų krašto at-
stovybės užsienyje dirba be ambasa-
dorių, diplomatų teigimu, neigiamų
pasekmių Lietuvai neturi. Tačiau,
politikų nuomone, tai labai bloga
praktika.

Užsienio reikalų ministerijos
(URM) Spaudos ir viešųjų ryšių sky-
riaus vedėjo Mindaugo Lašo teigimu,
diplomatinėms atstovybėms užsieny-
je ne ambasadoriai, o laikinieji rei-
kalų patikėtiniai kartais vadovauja
dėl trijų priežasčių.

,,Pirma, taip nutinka dėl ilgai už-
trunkančios atrankos ir skyrimo pro-
cedūrų, kurios apibrėžtos Diploma-
tinės tarnybos įstatyme ir kurias nu-
stato tarptautinė praktika. Šiuo metu
dėl šios priežasties vadovų laukia
ambasados Japonijoje ir Rusijoje”, –
aiškino jis.

Kitos diplomatinės atstovybės
ambasadorių neturi taupymo sume-
timais. ,,Šis sprendimas priimtas
kaip alternatyva atstovybių uždary-
mui. Dėl šios priežasties ambasa-
doms Bulgarijoje, Šveicarijoje,
UNESCO, Turkijoje ir Graikijoje šiuo
metu laikinai vadovauja laikinieji
reikalų patikėtiniai. Tačiau rengian-
tis pirmininkavimui Europos Sąjun-
gos Tarybai 2013 metais, planuojama,
kad jau kitąmet šioms atstovybėms
ims vadovauti ambasadoriai”, – tiki-
no M. Lašas.

Seimo Užsienio reikalų komiteto
(URK) nariai teigia, kad ambasados
ilgą laiką negali likti be vadovo.
,,Diplomatinės atstovybės vadovo ne-
buvimas trikdo diplomatinę veiklą”, –
sakė URK narys Petras Auštrevi-čius.

Čikaga (BNS) – JAV prezidento
Barack Obama politiniai priešinin-
kai respublikonai patyrė skaudų
smūgį Ohio valstijoje, kurios rinkė-
jai referendume triuškinama per-
svara atmetė nepopuliarų įstatymą,
ribojantį profesinių sąjungų teises.

Demokratai taip pat iškovojo per-
galę Kentucky valstijoje, priklausan-
čioje respublikonams prijaučiančių
vadinamųjų Biblijos juostos valstijų
grupei, kai jos gubernatorius Steve
Beshear buvo perrinktas, aplenkęs
savo varžovą respublikoną 20 proc.

Šie laimėjimai gali sužlugdyti
respublikonų politinį proveržį, nors
pernai jų pergalės rinkimuose padė-
jo priimti kai kurias kraštutines
priemones, pasiūlytas šiose partijos
ultradešiniojo sparno, sakė Ohio uni-
versiteto politologijos profesorius
Paul Beck.

Viešojo sektoriaus profsąjungų
nariai ir jų šalininkai anksčiau šiais
metais išėjo į gatves, masiškai pro-
testuodami prieš jų teises ribojan-
čius įstatymus, priimtus Ohio, Wis-
consin, Indiana ir kitose valstijose,
kurių Kongresuose vyrauja respubli-
konai. Tuo tarpu respublikonai tvir-
tino, kad šie suvaržymai yra vienin-
telė priemonė, galinti padėti suma-
žinti valstijų biudžetų deficitus, o
viešojo sektoriaus darbuotojus vaiz-
davo kaip godžius tinginius, besinau-
dojančius pensijų ir sveikatos apsau-

gos sistemų lengvatomis. Tačiau šis
puolimas prieš mokytojus, ugniage-
sius ir slauges neišdegė ir atvėrė ke-
lią išlieti vidurinės klasės pykčiui
dėl ekonomikos sunkumų, kuris bu-
vo susikaupęs dėl ultrakonservaty-
viojo Arbatėlės judėjimo aktyvistų
veiklos. Demokratai pasistengė pasi-
naudoti šiuo pykčiu, kaip ir judėjimo
,,Užimk Wall Street” aktyvistais, vi-
soje šalyje protestuojančiais prieš
stambiojo verslo ryklių godumą.

Ohio valstijoje aktyvistai surin-
ko 900,000 parašų – beveik triskart
daugiau, negu reikėjo surengti šiam
referendumui dėl įstatymo, atėmus iš
360,000 šios valstijos viešojo sekto-
riaus darbuotojų didžiąją dalį teisių
derėtis dėl darbo sąlygų. 

Šis balsavimas taip pat laikomas
referendumu dėl Ohio gubernato-
riaus respublikono John Kasich, ku-
rio populiarumas yra vienas iš že-
miausių tarp valstijų administracijų
vadovų. Gubernatorius taip pat buvo
vienas iš siūliusių palikti galioti su-
varžymus profsąjungoms.

Minėtas įstatymas buvo atmes-
tas, ši profsąjungų pergalė buvo iško-
vota po to, kai demokratams nepavy-
ko užsitikrinti pakankamo palaiky-
mo, kad būtų atšauktas panašus įsta-
tymas Wisconsin valstijoje, kuri,
kaip ir Ohio, yra itin svarbi valstija
per JAV prezidento rinkimus.

JAV gali siekti naujų apribojimų Iranui

Rusija ir Gruzija pasirašė susitarimą dėl PPO 

Vilnius (BNS) – Lapkričio 7 d.  iš
Lietuvos dukart kilo NATO oro poli-
cijos misiją atliekantys Danijos nai-
kintuvai, kurie lydėjo keturis Rusijos
karinius lėktuvus, skridusius tarp
pagrindinės Rusijos dalies ir Kara-
liaučiaus srities.

Lietuvos pareigūnų teigimu,
jiems susirūpinimą kelia Rusijos
skrydžių dažnumas. Rusijos kariniai
lėktuvai skrido virš neutralių van-
denų Baltijos jūroje. Visi skrydžiai
įvyko vienas po kito, mažesniu nei
keturių valandų tarpu. Skrydžių pla-
nus Rusijos pusė pateikė tinkamai. 

Palydėti Rusijos bombonešius
Su-24 naikintuvai iš Šiaulių buvo pa-
kilę ir spalio mėnesį. Lietuvos parei-
gūnai ne kartą yra išsakę nuogąsta-
vimų dėl Karaliaučiaus krašto mili-
tarizavimo. Krašto apsaugos minist-
rė Rasa Juknevičienė šiemet viešai
pareiškė, kad šioje srityje yra laiko-
mas taktinis branduolinis ginklas.
Šią vasarą Lenkijos dienraštis ,,Rzec-
zpospolita” pranešė, kad Karaliau-
čiaus srityje yra raketos ,,S-400”, ga-
linčios pasiekti taikinius 400 kilo-
metrų spinduliu.

Berlynas (ELTA) – Vokietija mini 22-ąsias Berlyno sienos griuvimo metines.
Berlyno siena buvo pastatyta 1961 m. rugpjūčio 13 d. Ji atskyrė tris sąjungininkų
kariuomenių kontroliuojamus Berlyno sektorius nuo Rytų Vokietijos ir tapo Šalto-
jo karo simboliu. Berlynas tapo padalintu į Vakarų Berlyną ir Rytų Berlyną. Pasta-
čius sieną Vokietijos Demokratinė Respublika sustabdė šioje šalyje gyvenusių vo-
kiečių bėgimą į Vakarus. Siena buvo nugriauta 1989 m. lapkričio 9 d., Michail
Gorbačiov pradėjus liberalizacijos politiką. EPA nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S

Lietuvos Vyriausybė tarptauti-
nėse finansų rinkose išplatino 750
mln. JAV dol. obligacijų emisiją, kuri
papildys šių metų kovo pradžioje iš-
platintą 10 metų trukmės tokios pat
vertės emisiją. Naujų obligacijų išlei-
dimo kaina lygi 101,249 proc. jų nomi-
nalios vertės. Gautos lėšos bus nau-
dojamos skolų refinansavimui ir biu-
džeto deficito finansavimui. Obliga-
cijų platinimas bus baigtas lapkričio
16 d., o emisija, kurios bendra nomi-
nali vertė padidėjo iki 1,5 mlrd. JAV
dol., bus išperkama 2021 m. kovo 9 d.
Obligacijų platinimą organizavo Di-
džiosios Britanijos bankas ,,Royal
Bank of  Scotland” ir JAV bankas
,,JPMorgan”.

***
Pagal Lietuvos ir Šveicarijos

bendradarbiavimo programos pro-
jekto ,,Moksliniai tyrimai ir plėtra”
įgyvendinimo sutartį bendriems Lie-
tuvos ir Šveicarijos mokslininkų pro-
jektams bus skirta beveik 30 mln. li-
tų. Lietuvos ir Šveicarijos aplinkos
apsaugos mokslų ir technologijų,
sveikatos (gyvybės) mokslų bei gam-
tos mokslų sričių mokslininkai turės
galimybę vykdyti bendrus moksli-
nius tyrimus ir kartu organizuoti
mokslo renginius. Programa bus įgy-
vendinama 2011–2016 m., ja siekiama
mažinti ekonominius ir socialinius
skirtumus išsiplėtusioje Europos Są-
jungoje.

***
Į Lietuvos bankininkystės sek-

torių žvalgosi keli Rusijos bankai, ke-
tinantys ten atidaryti savo padali-
nius. Artimiausiame Lietuvos banko
valdybos posėdyje bus svarstomas
klausimas dėl kol kas neįvardijamo
banko atstovybės įsikūrimo Lietuvo-
je. Ir tai bus dar vienas varžovas ko-
merciniams bankams. Tuo tarpu pa-
saulio bankams peržiūrint savo veik-
los galimybes, Lietuvos bankai kol
kas skaičiuoja milijoninius pelnus ir
neplanuoja mažinti darbuotojų, kaip
kai kurie užsienio milžinai. Per pir-
mus 10 šių metų mėnesius bendras
komercinių bankų pelnas, Lietuvos
banko duomenimis, buvo kiek dides-
nis nei 700 milijonų litų.

***
Pirmą kartą per visą Nepriklau-

somybės laikotarpį atliktos centrinės
valdžios veiklos ataskaitos duomeni-
mis, nuo 2008 m. panaikintos 129 įs-
taigos, sutaupyta 882 mln. litų. Sau-
lėlydžio komisijos ataskaita atsklei-
dė, kad pagal darbo užmokesčio, vi-
dutinio darbuotojų skaičiaus verti-
nimus viešasis sektorius yra grąžin-
tas į 2007 m. lygį. Suskaičiuota, kad
pernai Vyriausybės atsakomybės sri-
tyje veikusiose ministerijose, biu-
džetinėse įstaigose, viešosiose įstai-
gose ir valstybės įmonėse dirbo 7
proc. mažiau darbuotojų nei 2008 m.,
atitinkamai įstaigų skaičius suma-
žintas 11 proc. (129 įstaigomis), o dar-
bo užmokesčiui skiriama suma su-
mažėjo 882 mln. litų. 

***
Didžiausią piniginę paramą nuo

praėjusiais metais sumokėto pajamų
mokesčio šiemet gavo viešoji įstaiga
Modernaus meno centras (MMC) bei

labdaros ir paramos fondas ,,Bėdų
turgus”. MMC sulaukė apie 400,000 li-
tų paramos, ,,Bėdų turgus” – 290,000
litų. Po jų rikiuojasi viešosios įstai-
gos ,,Lesė” ir ,,SOS gyvūnai”,  visuo-
meninė organizacija ,,Lietuvos lenkų
sąjungos Vilniaus rajono skyrius”,
,,Senukų” labdaros ir paramos fon-
das, labdaros ir paramos fondas ,,Ru-
gutė”, Klaipėdos universitetinė ligo-
ninė, gyvūnų gerovės tarnyba ,,Pi-
fas”, gyvūnų globos namai ,,5 pėdu-
tės”. Paramos gavėjams jau perves-
tos lėšos, kurias iki 2 proc. nuo praė-
jusiais metais sumokėto pajamų mo-
kesčio skyrė beveik 411,000 gyvento-
jų. Paramos suma organizacijoms
šiais metais siekia 36 mln. litų. Praėju-
siais metais 456,000 gyventojų organi-
zacijoms skyrė apie 40 mln. litų. 

***
Į Lietuvą grįžtančius buvusius

tremtinius ir politinius kalinius ap-
rūpinti būstais iki 2012 m. neįmano-
ma, todėl ieškoma būdų iš dalies pa-
dengti tremtinių šeimoms būstų įsi-
gijimo išlaidas. Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (SADM) duo-
menimis, šiuo metu būsto Lietuvoje
laukia 443 tremtinių šeimos, o šiam
poreikiui visiškai patenkinti reikia
60 mln. litų. Kasmet skiriant tik ma-
žiau negu po 1,5 mln. litų, tremtiniai
gauna po 10 butų per metus. Pusė lė-
šų skiriama Vilniaus miestui. Jau pa-
rengtas veiklos planas nuo 2013 m., ti-
kintis gauti didesnį finansavimą, ap-
rūpinant tremtinių šeimas būstais
arba ieškoti kitų priemonių paleng-
vinti butų įsigijimą. 

***
Siekiant pritraukti galimus in-

vestuotojus į Klaipėdos išorinį gilia-
vandenį uostą, Londone įvyko semi-
naras, kurio metu pristatytos gali-
mybės bendradarbiaujant viešajam
ir privačiam sektoriui kartu su Lie-
tuvos Vyriausybe vystyti šį transpor-
to projektą. Klaipėdos išorinis gilia-
vandenis uostas bus kuriamas strate-
giškai patogioje vietoje, galinčioje
tapti Rytų-Vakarų transporto korido-
riaus vartais į Rusiją, NVS, Skandi-
navijos ir kitas Europos šalis. Šis
uostas taip pat sujungs sausumos
tarptautinį transporto koridorių su
jūros keliais – Baltijos jūros greitke-
liais. Giliavandenis uostas turėtų at-
sirasti šalia Būtingės naftos termina-
lo. Uosto statybos vertė gali siekti
apie 4 mlrd. litų. Jo techninį projektą
numatoma parengti 2013–2014 m. 

Lietuva yra sparčiausią plačiajuos-
čio interneto greitį išvysčiusi šalis pa-
saulyje. Parsiuntimo greitis Lietuvoje
siekia 32,41 Mb/s (interneto greičio
testavimas atliekamas matuojant tris
rodiklius – parsiuntimo ir išsiuntimo
greitį bei gaišties laiką).  Internetu Lie-
tuvoje naudojasi apie 65 proc. namų
ūkių. Elektroninės bankininkystės pas-
laugomis Lietuvoje naudojasi lygiai
pusė šalies gyventojų – 50 proc.

Premijos Jungtinių Valstijų ban-
kininkams už šiuos metus bus suma-
žintos 20–30 proc., palyginus su praė-
jusių metų premijomis, skelbiama
New York konsultacinės bendrovės
,,Johnson Associates” ataskaitoje.
Mažiausiai apkarpytos bus mažme-
niniuose bankuose mokamos premi-
jos – apie 5 proc. Planuojamas premi-
jų apkarpymas bus pirmas per dve-
jus metus, kai buvo mokamos rekor-
dinės premijos Wall Street banki-
ninkams. 2010 m. premijos JAV ban-
kininkams pasiekė rekordinę sumą –
135 mlrd. dol. Finansinių organizaci-
jų savininkai pajėgė skirti tokią su-
mą dėl išaugusių įplaukų. Akcinin-
kai aiškina tokį savo dosnumą tuo,
kad praras vertingus darbuotojus,
jeigu neatsidėkos jiems už kokybišką
darbą.

***
Rusijos sprendimas padėti euro

zonos valstybėms įveikti skolų krizę
nėra susijęs su energetika, teigia Ru-
sijos premjeras Vladimir Putin. ,,Ti-
kimės, kad jeigu tokios valstybės kaip
Rusija ir Kinija aktyviai dalyvaus viso
pasaulio bandymuose pagerinti padė-
tį, tai turės įtakos mūsų padėčiai Tarp-
tautiniame valiutos fonde (TVF)”, –
sakė V. Putin. Spalio 31 d. prezidento
patarėjas ekonomikos klausimais Ar-
kadij Dvorkovič pareiškė, kad Rusija
yra pasiruošusi per TVF suteikti euro
zonai 10 mlrd. JAV dol. finansinę pa-
galbą. 

***
Tai, ką Latvija padarė norėdama

įveikti krizę, toli gražu negali būti
vadinama sėkmės istorija, priešin-
gai – tai netinkamos ekonomikos
politi-kos pavyzdys, teigia Jungtinių
Vals-tijų Ekonomikos ir politikos
tyrimų centro direktorius Mark
Weisbrot. Prieš atsigavimą Latvijos
ekonomika ,,susitraukė” 25 proc.,
daugybė žmo-nių liko be darbo. Tai,
kad ekonomika pagaliau pradėjo
augti, toli gražu nėra pasiekimas,
turint omenyje tai, kad Latvijos
nuosmukis buvo skau-džiausias iš
visų pasaulio valstybių. Latvija
prarado vieną ketvirtadalį savo
ekonomikos ir tik dalelę jos jai
pavyko atgauti. Daugybė latvių emi-
gravo, o nedarbo lygis kur kas dides-
nis, nei buvo prieš krizę.

***
Finansinio stabilumo taryba iš-

vardijo 29 sisteminius bankus, kurių
žlugimas gali sukelti didelį pavojų
Didžiojo dvidešimtuko (G20) šalių
ekonomikai. Taryba pažymi, jog į są-
rašą įtrauktiems bankams bus duo-
tas nurodymas imtis priemonių savo
stabilumui didinti. Į šį sąrašą įtrauk-
ti keturi dideli Prancūzijos bankai,
turintys sisteminę svarbą: ,,Societe
Generale”, ,,BNP Paribas”, ,,Credit
Agricole” ir BPCE. Vokietijos federa-
linės kanclerės Angela Merkel duo-
menimis, į sąrašą įrašyti ir du dideli
VFR bankai – ,,Deutsche Bank” ir
,,Kommerzbank”. 

***
Nauji duomenys rodo, kad Jung-

tinėse Valstijose skurde gyvena dau-
giau žmonių, nei iki šiol manyta. Re-
miantis paskelbtais rezultatais,
skursta 49,1 mln. amerikiečių, arba
16 proc. šalies gyventojų. Šis rodiklis
yra beveik procentu didesnis, nei ofi-
cialiai nurodyta rugsėjį (15,1 proc.).
Skurstančiųjų daugėja dėl kylančių
maisto produktų kainų, taip pat dėl
brangstančio gydymo, už kurį tenka
mokėti iš savo kišenės.

***
Japonijos finansų ministerija pa-

tvirtino, kad įsigijo 10 proc. naujau-
sios Europos finansinio stabilumo
fondo (EFSF) obligacijų emisijos. Mi-
nisterija teigia, kad įsigijo obligacijų
už 300 mln. eurų. Anksčiau Japonija
jau tris kartus pirko EFSF obligacijų,
iš viso už 2,975 mlrd. eurų. Euro zo-
nos vadovai jau kuris laikas siekia
padidinti investicijas į EFSF ir taip
suteikti finansinę pagalbą skolų sle-
giamoms valstybėms. Praėjusį mė-
nesį jie susitarė padidinti EFSF iki 1
trln. eurų.

***
Šveicarijos bankas ,,Credit Suis-

se” perduos pasiturinčių amerikie-
čių, turinčių sąskaitų banke, duome-
nis Šveicarijos vyriausybei. Banko
vadovybė pranešė atsiliepusi į Švei-
carijos vyriausybės prašymą netru-
kus po to, kai JAV valdžia kreipėsi į
ją padėti nustatyti asmenis, vengian-
čius mokėti mokesčius. JAV valdžia
apkaltino 11 finansinių Šveicarijos
institucijų, įskaitant ,,Credit Suis-
se”, padedant JAV klientams slėpti
lėšas nuo JAV mokesčių tarnybos.
JAV pradėjo tyrimą šių metų liepą.
,,Credit Suisse” atsisakė įvardinti
tikslų skaičių klientų, kurių duome-

Didžiausia pasaulyje automo-
bilių gamintoja ,,Toyota” dėl techni-
nių problemų visame pasaulyje at-
šaukia apie 550,000 automobilių,
daugiausia  – Jungtinėse Valstijose.
JAV bus atšaukta 283,200 ,,Toyota”
markės automobilių ir 137,000
,,Lexus” automobilių, tarp jų –
2004 m. ir 2005 m. ,,Camry”,
,,Highlander” ir ,,Sienna” modelių
automobiliai. ,,Toyota” atstovai tei-
gia, kad Japonijoje bus atšaukta
maždaug 38,000 automobilių, dar
25,000 – Australijoje ir Naujojoje
Zelandijoje. Bendrovė pažymi, kad
kol kas nebuvo gauta pranešimų
apie avarijas ar sužeidimus, galėju-
sius kilti dėl techninių problemų,
dėl kurių gali sutrikti automobilių
valdymas.
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Tęsinys iš lapkričio 8 d.

II  –  Latvijos  kelias 
į nepriklausomybę

1915 m. rugpjūtį Vokietija už ka -
riavo Kuržemę, latvių etnografines
žemes padalindama per pusę. Kartu
su Lietuva Kuržemė buvo prijungta
prie „Ober-Ost” administracinės teri-
torijos, valdomos vokiečių. Šveicari-
joje gyve nantys latvių patriotai,
socialde mok ratai Rainis ir Cielens,
pirmieji iškėlė Latvijos autonomijos
mintį: ap jungti visas latvių gyvena-
mas žemes, Kuržemę, Vidžemę ir

Latgaliją, susigrąžinti tremtinius. Po
Vokietijos kapi tuliacijos atsivėrė ga-
limybės vi siš kai išsilaisvinti iš oku-
pantų. 

Latvijos nepriklausomybės sie -
kis susidūrė su sudėtingomis aplin-
kybėmis – tiek Latvijos vokiečių
mies tiečiai, tiek bolševikams palan-
ki lat vių mažuma nepritarė Latvijos
vals tybės kūrimui. Vietiniai latviai
buvo sudarę batalioną, vadovaujamą
J. Va ciečio, kovojantį bolševikų pusė-
je. Britanijos laivynas dėl logistikos
ap linkybių negalėjo atplaukti į Rygą. 

Latvijos laikinosios vyriausybės
pirmininkas Ulmanis paprašė vokie -
čių generolo von Esdorff  pagalbos.
Generolas nusiskundė, kad jo kariai

LAISVINANT BALTIJOS VALSTYBES
demoralizuoti dėl latvių teigimo, jog
jie yra okupantai. Jis pasiūlė, kad ko-
voje prieš bolševikus jam būtų duota
vadovauti visai apjungtai na cio na-
listų latvių ir vokiečių kariuo menei.
Dar paprašė, kad vokiečių ka riams
būtų suteikta Latvijos pilietybė. Tik
maža dalis vokiečių karių stojo į ko-
vą su latviais prieš bolševikų ant-
puolį. 

1918 m. gruodžio pradžioje rusai
pradėjo Latvijos puolimą. Latviai ne -
galėjo patys atsilaikyti prieš bolševi -
kų antplūdį. Von Esdorff  susisiekė
su Berlynu, prašydamas atsiųsti dau-
giau karių. Šie vokiečių kariai su -
darė vadinamą Geležinę diviziją. Ul-
manis pasirašė sutartį su Vokie ti jos
komisionieriumi August Winnig,
garantuojančią suteikti Latvijos pi -
lie tybę tiems vokiečių kariams, ku-
rie kovos prieš bolševikus bent ke-
turias savaites. Tačiau latviai šią su-
tartį pra  minė „nuodėmingąja san-
tarve’’.  Gruodžio 29 d. dviejuose lat-
vių šaulių batalionuose įvyko maiš-
tas, dalis šaulių prisijungė prie bolše-
vikų. Latvijos laikinoji vyriausybė
atsi dū rė beviltiškoje padėtyje, kai
sausio 3 d. bolševikai įžengė į Rygą,
paskui už kariavo du trečdalius Lat-
vijos teritorijos. Sovietų Rusijos
statytinis Pe teris Stučka paskelbė
Latviją esant so cialistine respublika.
Ulmanis vy  riau sybė buvo priversta
persikelti į Liepoją. 1919 metų pa-
vasarį Latvijoje dėl tarptautinio pri-
pažinimo varžėsi net trys atskiros
valdžios: Karlis Ul manis vyriausybė,
remiama santar vininkų, Andrievs
Niedros vyriausybė, neoficialiai re-
miama Vokietijos ir generolo von der
Goltz, ir Stuč  kos revoliucinė valdžia,
remiama sovietų Rusijos. 

Vokiečiai, nujausdami, kokia
grės  mė bolševikų valdžia būtų jų pa -
sienyje, rėmė von der Goltz ofenzyvą
Kuržemėje. Tačiau jų kariai apvogi -
nėjo vietinius ūkininkus, pasiėmė
mais to ir miltų tiek, kad latviams
pri trūko. Britai pasakojo, kaip sulysę
vaikučiai susirinkdavo prie jų laivų
ir ištiestomis rankomis prašydavo
„Mister, mister, please bread!’’ Kiek
ga lėdami jūrininkai iš savo atsargų
maitindavo vaikus. Vokiečiai atvirai
rodė nepasitenkinimą britų labdaros
akcija. Tuo metu Ulmanis vyriausy-
bės būstinė glaudėsi Liepojos uoste,
laive ,,Saratov’’, saugomame britų
laivų. Britai įtarė, kad von der Goltz
gali mėginti užgrobti ,,Saratov’’ ir
nu versti valdžią. 

Vokiečių VI atsargos pulko ka -
riai kartu su savanorių latvių pulku,

vadovaujamu Oskars Kalpaks, atga-
vo Ventspilį, o gegužės 22 d. išvarė
bolševikus iš Rygos. Von der Goltz ta-
da at kėlė savo komendantūrą į Rygą
ir sten  gėsi įtvirtinti Niedros vyriau-
sybę. Vokiečių karininkai elgėsi aro-
gan  tiškai, kaip užkariautojai, net
drį so prašyti admirolo Cowan paro-
dyti pasą prieš jam išlipant Rygoje.
Cowan laikėsi santūriai, nenorėda -
mas aštrinti įtampos. Per keletą mė -
nesių Stučkos valdžia buvo suėmusi
arba nužudė per 5,000 žmonių. Lat -
viai organizavo partizanų būrius
prie šintis bolševikams.

Vokiečiai norėjo užimti kuo dau-
giau teritorijos, planavo veržtis į
Estiją. Ulmanis vyriausybė tada pa -
pra šė estų kariuomenės pagalbos.
Latvijos kariai ir estai, vadovaujami
generolo Laidoner, sutelkė jėgas ir
mūšyje prie Cėsio birželio 19–22 d.
sustabdė vokiečių geležinę ir Landes -
wehr kariuomenę.  Andrievs Niedros
vyriausybė atsistatydino. Santarvi -
ninkų komisija įsakė vokiečių ka -
riams pasitraukti iš Latvijos. Britų
pulk. Stephen Tallents buvo paskir-
tas laikinuoju civiliu gubernatoriu-
mi, kol Ulmanis grįžo į Rygą liepos
mėnesį. Tačiau nepriklausomybės
ko vos tuo dar nesibaigė.

Rygos  gynėjai

Vokietija Latvijai grąžino 12,000
buvusių rusų belaisvių, kurių latviai
nenorėjo ir neturėjo jiems maisto.
Kad nereikėtų jiems išvykti iš Latvi -
jos, vokiečių kariai tarėsi su rusų
pul kininku „princu” Pavel Ber -
mondt-Ava lov, vadinamos Rusijos va -
karų baltosios kariuomenės vadu.
Jie pasisiūlė prisijungti prie Ber-
mondt kariuomenės ir su rusais ko-
voti prieš bolševikus. Didžioji dalis
Bermondt karių buvo vokiečiai. Von
der Goltz su Bermondt bendradarbia-
vo, kartu telkė karines pajėgas ir
konspira ci niu būdu ruošėsi užimti
ne tik Daug pilį, bet ir visą Latviją.
Vokie čiams ne tiek rūpėjo kovoti
prieš bolševi kus, kiek neleisti lat-
viams įsitvirtinti jų pačių žemėje.
Toji kariuomenė bu vo vadinama „vo-
kiškas vilkas meš kos kailyje’’.  

Latviai savanoriai pradėjo ruoš -
tis ginti Rygą, išmoko, kaip apsukti
tiltus per Dauguvą, kasė apkasus.
Spa lio 8 d. Bermondt kariuomenė
puolė Rygą iš Dauguvos kairiojo
kranto pusės. Bermontininkai užėmė
Daugavgrivos tvirtovę prie Rygos
įlankos. Lat vių savanoriams vadova-
vo generolas Balodis, jie gynėsi su

GEDIMINAS INDREIKA

Vokiečių generolas 
Rudiger von der Goltz.  

Lietuvos ministras pirmininkas
Augustinas Voldemaras.

Estijos admirolas 
Johan Pitka.

Latvijos ministras pirmininkas 
Karlis Ulmanis.

,,E-bay” aukcione – istorinis 1923 m. Baltijos valstybių atvirukas.
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Seattle, Washington gyvenanti
Debra Dean parašė „The Madonnas
of  Leningrad” – apie moterį, augusią
Leningrade, dabar Amerikoje skęs-
tančią Alzheimerio ligos migloje.  Pi -
nasi jos prisiminimai, darbas Ermi -
taže, Leningrado kančios, kas die ni -
nių reikalų), dukters užmiršimas ir
t. t. Įdomi ir staigmena, yra tai, kad
pati autorė nebuvo buvusi Rusijoje,
romaną parašė daug perskaičiusi
istorijos knygų, pasakojimų. Kai lei-
dėjas nupirko knygą, ji su vyru nu -
vyko į St. Peterburgą.

Iš Lietuvos atsivežėme ir naujų
knygų krimsti laisvalaikiu Lemont –
Alfonso Eidinto „Erelio sparnų
dvelks mas”, „KGB in Lithuania in
1959–1991” (Genocido centro 2010 lei-
dinys, Marija Beleckienė-Rimkevi -
čienė, stalinizmo aukų palikuonių
liu dijimai), „Pelynų metai, Vlado
Ter  lec ko „Iššūkiai”, biografija „Pra -
nas Baltrėnas”, dr. Onos Norušytės
Janu ševičienės „Gyvenimas su dar-
bu ir malda”, Virgilijaus Pugačiaus-
ko „Na poleonas ir Vilnius”, ses. dr.
Al binos Pajarskaitės „Mūsų močiutė
– sesuo Uršulė Marija Novickaitė”,
dr. Kęs tučio Skrupskelio „Ateities
draugai”, dr. Birutės Žemaitytės

„Pėsčio mis į Šventąją žemę”.

* * *
Išvykstant Vilniaus oro uoste

pamatėme įdomų vaizdą – ten yra
vieta, kur galima savo lagaminus su
automatu aklai įvynioti į plastma sės
plėvelę (shrink wrap) prieš perei nant
patikrinimą! Ten galima nusi pirkti
ir plastikinius maišus ir sudėti daik-
tus, jei lagaminas per sunkus. Ir tą
maišą įvynioja į plastmasę. Jei per
peršvietimą randama kas nors įtarti-
no, viskas išardoma. Jei tikrintojas
kly do, tai nemokamai vėl pervynioja-
ma!

Išskrendame iš Lietuvos, ten pa -
likdami dalį širdies. „Saulutės” pas -
ku tinis blynas dar neiškeptas. Nesi -
gailime, kad per „Saulutę” į Lietuvą
iškeliavo 2007 m. 149,000, 2008 m. –
210,000 dol., 2009 m. – 110,000 dol., o
2010 – 130,000 dol. Tai – lašas jūroje,
bet, reikalui esant, ir lašas atgaivina,
duoda vilties. Kaip Vytautas Babušis
pastebėjo, Lietuvos prezidentas A.
Stulginskis studijuodamas buvo ga -
vęs pašalpos iš Amerikos lietuvių,
gal ir iš „Saulutės” remiamų išaugs
kitas Stulginskis!

Pabaiga.

patrio tišku atsidavimu, kokio netu-
rėjo ap mokami vokiečių kariai. Dau-
guvoje plaukioję neutralios Prancū-
zijos laivai ,,Aisne’’ ir ,,Marne’’ buvo
vokiečių ap šaudyti, tačiau jie nepasi-
davė provokacijai. Admirolas Cowan,
pasita ręs su prancūzų kapitonu Bris-
sard, pasiuntė ultimatumą Ber-
mondt, adresuotą vokiečių karių ko-
mendantui. Ultimatumas reikalavo
iki spalio 15 d. patraukti kariuomenę
iš Daugav grivos tvirtovės, nes ji
gresia taikiam santarvininkų laivų
eismui. Ber mondt apsimetė nesu-
prantąs ultimatumo ir britams pa-
siuntė tokią tele gramą: „Man buvo
pranešta jūsų ži nia, siųsta vokiečių
karių komendantui. Daugavgriva
yra okupuota ne vo kiečių, bet Rusi-
jos kariuomenės pirmojo bataliono.
Aš esu šio bataliono vadas ir kaip
atstovas šalies, kuri yra Anglijos są-
jungininkė, duodu atitin ka mus įsa-
kymus.’’ Cowan netenkino toks jo at-
sakymas ir jis pakartojo savo ultima-
tumą: „Mes laukiame jūsų praneši-
mo apie karinių pajėgų evakuaciją iš
Daugavgrivos tvirtovės ir visų prie-
šiškų veiksmų prieš lat vius stabdy-
mą’’, pridurdamas, jog „mes ne pri-
pažįstame jokio Rusijos komendanto,
kuris vykdo Vokietijos duotą įsa ky-
mą arba įsakymus, prieštaraujan-
čius generolui Judenič (Yude nitch).’’ 

Prancūzijos laivyno kapitonas
Brissard įsakė prancūzų laivams
bom  barduoti Bermondt okupuotą
tvir tovę. Atvyko dar keturi britų lai -
vai. Latviai sudarė frontą ir pra dėjo
bombarduoti Daugavgrivą, pra laužę
bermontininkų užtvaras jie įsiveržė į
vidų. Dauguvos upe atplau kė latvių
civiliai garlaiviai ir vilki kai, vairuo-
jami latvių moterų, atvežė daugiau
karių. Pakilo į kovą ir latviai civiliai,
apsiginklavę kirviais ir kastuvais.
Kol vokiečių kariai spėjo išbėgioti į
visas pu ses, latviai vijosi ir apie 300
ka rių suėmė belaisviais. Bermon -
tininkai iš keršto padegė bažnyčias
ir kitus pa minklinius pastatus. Balo -
džio kariai dar tris savaites kovėsi,
kol išlais vino Rygą ir nuvarė ber-
montininkus iki Jelgavos. Perga lės

diena 1919 m. lapkričio 11 d., vadina-
ma Lačplėsio die na, tapo Latvijos
valstybine šven te.

Lapkričio 14 d. rytą Bermondt
ka  riai užpuolė Liepoją.  Latviai nar -
 siai kovėsi keturias dienas. Britų
laivai ,,Erebus’’ ir ,,Galatea’’  patran -
kų ug  ni mi atšovė vokiečiams, iš
pradžių šaudydami su pertraukomis,
vėliau greitai, kol pritrūko šovinių.
Ber mon tininkų antpuolis buvo at-
remtas, ir jie vėl pasitraukė. Šis lai-
mėjimas ženkliai pakėlė Latvijos ka-
riuomenės įvaizdį tarptautinėje plot-
mėje. Pas ku  tiniame nepriklausomy-
bės karo etape 1920 m. latviai išvijo
Raudonąją armiją iš Latgalijos, o
sausio 30 d. Lat vija su Rusija pasi-
rašė paliaubas.

Jau Paryžiaus taikos konferenci-
joje 1919 m. gegužės mėn. Britanija
buvo pasiruošusi pripažinti Latviją
de jure, tačiau Prancūzija nusigręžė
nuo tautų apsisprendimo principo ir
tei gė, kad Latvijos valstybės statusas
ne gali būti sprendžiamas be Rusijos
dalyvavimo. Britų Baltijos misijos
generolas Gough argumentavo, kad,
Britanijai atsisakius siųsti kariuo -
menę į Rusiją, vienintelis realus ke -
lias yra pripažinti Baltijos valstybių
nepriklausomybę de jure. Santarvi -
ninkų taryba (Britanija, Prancū zi ja,
Belgija, Japonija ir Italija) pripažino
Latviją ir Estiją de jure 1921 m. sausio
26 d.

Lietuva ir Sovietų Rusija taikos
sutartį pasirašė 1920 m. birželio 20 d.,
kurioje Rusija pripažino Lietuvos
sienas etnografinėse jos ribose su
Vilniumi. Tuo metu vykęs Lenkijos-
sovietų karas apsunkino Lietuvos
pastangas gauti Santarvės valstybių
pripažinimą de jure. Neigiamai pa-
veikė lenkų apgaulės būdu Vilniaus
užgrobimas.

Bennett teigia, jog Britanijos lai-
vyno galia Baltijoje pasiekė daugiau
negu buvo galima tikėtis iš tokio
jūrininkų skaičiaus. Viso 123 Brita-
nijos jūrininkai žuvo Baltijos vals-
tybių ir Suomijos gynimo misijoje, 38
iš jų buvo palaidoti Jelgavoje, Latvi-
joje.                         

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

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

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

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo naktimis arba
rytais darbo dienomis. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-387-7232.

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

* Reikalingos moterys namų valymo darbams
vakariniuose rajonuose. Tel. 630-518-2496.

IEŠkO DARBO

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

PERkA

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

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

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

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

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

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.
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Jau praėjo tie laikai, kai šuns
vieta būdavo būdoje, prie namo,
o katinas išeidavo ir pareidavo

kada panorėjęs. Naminiai gyvūnai –
ypač miestuose – persikraustė į šei-
mininkų būstą, arčiau svetainės ir
televizoriaus, ir tapo ne tiek sargais
ar medžiotojais, kiek draugais ar net
šeimos nariais. Jeigu jau nenustem-
bame gatvėje pamatę apautą ir ap-
rengtą keturkojį, jeigu egzistuoja
naminiams gyvūnėliams skirtos kir-
pyklos, viešbučiai, ligoninės, tai tik-
rai neturėtų stebinti faktas, kad yra
ir gyvūnėlių kapinės. Jose laidojami
ne tik šuniukai ar katytės, bet ir ki-
tokie buvę mylimi augintiniai: pa-
pūgėlės, žuvytės, driežiukai. Vienų
tokių kapinių, įsikūrusių netoli Či-
kagos, Illinois Pet Cemetery savinin-
kas yra lietuvis!

Nebūdinga profesija 
lietuviui imigrantui

Užtikęs pavardę Gary Bloze, pa-
galvojau – na, turi būti lietuvis, gal
net koks tolimas poeto Vytauto Blo-
žės giminaitis? Palikau žinutę, kitą,
trečią... Gal labai užimtas, kad ne-
atskambina? Pagaliau! Paaiškėjo –
taip, labai užimtas (be to, ,,senama-
diškas”, nesinaudoja internetu), o
svarbiausia – iš tikrųjų lietuvis. Ga-
ry mielai sutiko papasakoti apie šei-
mos verslą.

Illinois Pet Cemetery – seniau-
sios naminių gyvūnėlių kapinės
Illinois valstijoje. Tai vienos šeimos
trijų kartų verslas. Kapines 1926 m.
Hinsdale priemiestyje įkūrė Gary
senelis Michael Joseph Bloze. 1930 m.
kapinės buvo perkeltos į dabartinę
vietą Hannover Park. Gary didžiuo-
jasi savo lietuviška kilme, mat jo
proseneliai gimė Lietuvoje – Mykolas
Blazaitis (mirė Čikagoje 1916 m. lap-
kričio 16 d.) bei jo žmona Petronėlė
Majauskaitė (palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse Čikagoje 1942 m.
kovo 6 d.), kuri buvo tikra kaunietė.

Prisipažinsiu, iki šiol mažai teži-
nojau apie tokias kapines. Tad teko
panaršyti po internetą. Pasirodo,
daugelis tautų nuo seniausių laikų
laidojo gyvuliukus. Ypač egiptiečiai
pagarbiai laidojo kates, kurias laikė
deivėmis. Didžiausios šunų kapinės
archeologiniais laikais buvo atrastos
dabartinėje Izraelio teritorijoje –
Ashkelon valstybiniame parke. ,,Ci-
mitiere des chiens’’ Paryžiaus Asnie-
res-sur-Seine apylinkėse, pradėtos
1899 metais, laikomos pirmomis vie-
šosiomis gyvūnėlių kapinėmis pa-
saulyje. Amerikoje panašios tradici-
jos prasidėjo maždaug tuo pačiu me-
tu – 1896 metais. Manhattan veteri-
naras leido liūdesio prislėgtai klien-
tei palaidoti šunį savo obelyne. Vė-
liau panašias paslaugas šis medikas
suteikdavo ir kitiems. Šiandien tuose
plotuose Hartsdale, New York pas-
kutinę poilsio vietą yra atradę arti
70,000 gyvūnėlių.

,,Cimitiere des chiens’’ greičiau-
siai ir davė mintį Gary seneliui
įsteigti panašų verslą Illinois. Mat
per Pirmąjį pasaulinį karą JAV karo
laivyne Prancūzijoje tarnavęs Mi-
chael Joseph Bloze buvo stipriai pa-
veiktas Europoje pamatytų gyvūnų
kapinių. Grįžęs iš karinės tarnybos,
Michael įsidarbino magistratu Illi-
nois teisme. Viena iš jo užduočių bu-

vo sukurti teisines nuostatas žy-
mioms Rosehill kapinėms Čikagoje.
Gal tai ir pastūmėjo link būsimo ver-
slo – įsteigti kapines naminiams gy-
vūnams?

Iš pradžių Gary senelis (gimęs
1899 m. gruodžio 25 d.) tokias kapines
įkūrė Hinsdale priemiestyje, o 1930
m. perkėlė jas į Hannover Park, mat
ten ūkininkavo vienas jo giminaitis –
Gus Enzenbacher. ,,Šiais laikais na-
minių gyvūnų kapinių Illinois valsti-
joje atsiranda vis daugiau ir daugiau,
tačiau prieš 85 metus jų nebuvo”, –
teigia Gary. Jis sako žinąs bent šešias
ar septynias tokias kapines. 

Michael J. Bloze pasirodė neblo-
gas verslininkas ir sėkmingai teikė

,,netradicines’’ pomirtines paslau-
gas. Jis pirmasis pradėjo teikti ir am-
bulatorines paslaugas. Tais laikais
nedaug kas turėjo nuosavą automo-
bilį. Sulaukęs klientų skambučių, jis
vykdavo į jų namus ir nuveždavo
susirgusį gyvūnėlį pas veterinarą. M.
Bloze taip pat parduodavo gyvūnams
skirtą apdraudą. 

1928–1930 m. sumanusis Ameri-
kos lietuvis leido ir laikraštuką. Tai
buvo nemokamas 6–8 puslapių lei-
dinys, pasirodydavęs keturis kartus
per metus. Iš pradžių jis vadinosi
„Illinois Pet Cemetery’’, tačiau po
kiek laiko buvo nutarta pavadinimą
pakeisti. 1929 m. paskelbtas konkur-
sas – kas pasiūlys patraukliausią
pavadinimą leidiniui, tas laimės pen-
kių dolerių auksinę monetą. Nauja-
sis pavadinimas – „Pet Lover’s Re-
view’’. Laikraštyje buvo ne tik skel-
biami palaidotų gyvūnėlių vardai bei
jų šeimininkų pavardės, bet ir spaus-
dinami įvairūs pasakojimai apie
gyvūnų gyvenimą, nuotykius. 

Deja, kapinių įkūrėjas ir laikraš-
tuko leidėjas 1930 m. liepos 16 d. žuvo
automobilių avarijoje. Ar ne keistas
likimas – M. Bloze vežė klientui ant-
kapinį paminklą mirusiam augin-
tiniui, kai nesuvaldomo ,,Cadillac’’
vairas įsirėmė jam į krūtinę... Po
dviejų savaičių gimė Gary tėvas, ku-
riam taip pat duotas Michael Joseph
vardas.

Verslo ,,siela” – 
Gary močiutė

Po tragiškos vyro žūties verslui
vadovauti ėmėsi našlė, Vokietijoje
gimusi Marie C. Bloze. Ji vadovavo
iki savo mirties 1972 metais. Marie
visi gerbė – ji buvo geraširdė, mokėjo

su visais bendrauti, o netekties va-
landą (net jeigu tai tik keturkojis!)
palaikydavo, paguosdavo, išklausyda-
vo. Iš pradžių jai padėdavo Joe Ma-
laska (gal irgi lietuvis? – R.M.L.),
vėliau net 20 metų Frank Mamano.
Daugiau talkos našlei toli ieškoti ne-
reikėjo – šeimoje augo net devyni vai-
kai (penki berniukai ir keturios mer-
gaitės), visi jie nuo mažens buvo
įtraukti į šeimos verslą.

Nors Gary tėvas studijavo Uni-
versity of  Illinois, jis pasirinko dar-
bininkišką profesiją ir 42 metus iš-
dirbo „Perk Electric’’ bendrovėje (vė-
liau tapo „Northern Telecom’’). Ben-
drovei persikėlus į Meksiką, visi dar-
buotojai, įskaitant Gary tėvą, liko be
darbo. Michael Joseph, jaunesnysis
tvarkė šeimos verslą iki pat savo mir-
ties 2010 m. spalio 25 d. Jis buvo iš-
tikimas senoms tradicijoms – nepri-
pažino kompiuterio, o buhalteriją
vedė su registrais ir kartoteka. Tra-
diciją tęsia ir sūnus, nors Gary prisi-
pažino norįs viską pervesti į virtua-
liąją erdvę.

Senas verslas naujame 
amžiuje

Illinois Pet Cemetery užima
nemažą žemės plotą – šešis su puse
aro, apsuptus didingo Hawk Hollow
miško. Netoliese užaugo ir mano
pašnekovas Gary. Ten nuo vaikystės
jis dirbo pas močiutę. Atsilyginama
buvo taupymo ženklais. Susitaupęs
25 dol. vertės ženklų, jaunasis ka-
pinių darbininkas turėjo galimybę
iškeisti juos į taupomąjį lakštą. Ka-
pinėse dirbo visa šeima, net pusbro-
liai. Pavyzdžiui, vyresnysis Gary bro-
lis ėjo duobkasio pareigas.

Viso Bloze valdose palaidota apie

18,000 gyvūnėlių: katės, šunys, bež-
džionės, vėžliai, peštynių gaidžiai,
įvairūs ropliai, šeškai, žiurkėnai ir
kiti. Visi jie – naminiai gyvūnai
(angl. „pets’’), ne ūkio darbams skirti
gyvuliai. Gary teigia, kad kačių ir
šunų jų kapinėse yra apylygiai –
50/50. Jo manymu, mažesnėse ir toli-
mesnėse vietovėse bei ūkiuose dau-
giau laikydavo šunis, o mieste, toje
pačioje Čikagoje, kates. Atrodo, kad
paskutiniu metu kaip naminiai gy-
vūnai dažniau pasirenkamos katės,
nes jas lengviau prižiūrėti. 

Verta pabrėžti, jog laidojami ne
tik „eiliniai” keturkojai numylėti-
niai. Savo amžiną poilsio vietą čia at-
rado net šeši policijos šunys, garbin-
gai tarnavę Illinois valstijai! O štai
policijos žirgai pas Gary nėra pakliu-
vę. Jis pasakoja, kad arklius laidoja
vienas ūkininkas už Čikagos. Ar il-
sisi Bloze kapinėse kokie egzotiški
gyvūnai, pvz., drambliai? Juk cirkų
trupėse dirba įvairiausi žvėrys – liū-
tai, tigrai, žirafos... Ne, tokių „klien-
tų” Illinois Pet Cemetary nėra su-
laukusios, nors čia palaidotas net
penkių pėdų ilgio driežas. Cirko „ar-
tistai’’, pasirodo, laidojami specia-
liose kapinėse. 

Illinois Pet Cemetery taip pat yra
priglaudusi ir gyvūnėlių šeimininkų
– čia užkastos urnos su 50 žmonių
palaikais (sudeginti jie būna kitur).
Šios kapinės galbūt yra vienintelės
Illinois, besilaikančios senų tradicijų
ir neteikiančios kremavimo paslau-
gų. Jose taip pat nėra metinio kapa-
vietės priežiūros mokesčio. Kitose to-
kio pobūdžio kapinėse tvarka griež-
tesnė: per keletą metų nesumoki už
šią paslaugą, gyvūnėlio palaikai su-
deginami, o pelenai išbarstomi kapi-
nių teritorijoje. Gyvūno šeimininkas
privalo pasirašyti laidojimo aktą, ku-
riame, kaip pajuokavo mano pašne-
kovas, ,,jei nesi gudrus advokatas iš
Philadelphia, nieko nesuprasi”! 

Gyvūnų laidojimo iškilmės pana-
šios į žmonių. Prie duobės susirenka
liūdintys šeimos nariai. Dažnai iš
įrašų skamba muzika. Neretai apei-
goms kviečiamas dvasiškis – kunigas
ar rabinas. Laiduotuvės kainuoja
apie 500 dol., kukli paminklinė lente-
lė – apie 350 dol., nors kai kas stato
didingus paminklus, kainuojančius
tūkstančius dolerių. Kol Michael Jo-
seph buvo gyvas, jie patys gamindavo
pušinius karstus, vidų išklodavo
baltu avikailiu. Už rimtesnius plie-

Neįprastas verslas tęsiamas iš kartos į kartą
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Gyvūnų kapinių savininkas Gary Bloze ir
toliau tęsia senas šeimos verslo tradicijas.

Net ir vizitinė kortelė liko tokia pati, kaip ją nupiešė Michael Joseph Bloze, – pasikeitė
tik adresas!
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Kiekvienais metais Europos
pašto operatorius vienijanti asociaci-
ja „PostEurop” tradiciškai paskelbia
gražiausio pašto ženklo konkursą.
Šių metų konkurso tema – „Miškai”.
Tarp 52 šalių, dalyvavusių šiame
konkurse, buvo ir Lietuva. 

Šiemet gražiausiu Europos pašto
ženklu buvo pripažintas turkų daili-
ninko Bülent Ates kurtas pašto žen-
klas, kuriame autorius pavaizdavo
rudeninį mišką. 

Antroji vieta atiteko Vengrijos
pašto išleistam pašto ženklui. Bron-
ziniu apdovanojimu džiaugiasi Por-
tugalijos pašto operatorius. Renkant
gražiausią Europos pašto ženklą iš

viso šiemet balsavo beveik 6,000 gy-
ventojų iš viso pasaulio. 

Šiemet Lietuvos paštas miškų
tema išleido du ženklus, kurių auto-
rė  – dailininkė Valdonė Bručienė.
Vienas iš šių ženklų buvo atrinktas
„Gražiausio Europos pašto ženklo
2011” konkursui. V.  Bručienės kurti
pašto ženklai miškų tema apyvartoje
pasirodė balandžio 23 dieną. Kiekvie-
no ženklo nominalinė vertė – 2,45 Lt,
tiražas – 150 tūkstančių.

Gražiausias Europos pašto žen-
klas renkamas nuo 1993 metų. Kon-
kursą rengia ir nugalėtojus išrenka
speciali komisija.

Bernardinai.lt

Fran Hausman liūdi netekusi mylimo savo šuns, 1926 m. 
Iš. G. Bloze asmeninio archyvo

Turkijos�pašto�ženklas�–�gražiausias�Europoje

ninius karstus mirusio gyvūno šei-
mininkas lengvai gali pakloti tūks-
tantį ar net daugiau. Yra ir cemen-
tinių karstų. Vasarą Bloze šeima ka-
pinėse pardavinėja gėles, žiemos me-
tu – papuošimus iš amžinai žaliuo-
jančių augalų („evergreen blan-
kets’’).

Gary prisimena, kaip jis pats bu-
vo prisirišęs prie vilkinio šuns vardu
Prince. 16 metų Prince buvo neatski-
riamas šeimos narys. Jo netektį Gary
išgyveno net septynerius metus, nors
liūdi dar ir šiandien. Todėl nenuos-
tabu, kad užjaučia kitus. Jeigu klien-
tas paskambina, kad namuose yra
sunkiai sergantis gyvūnas, kai iš-
muša mirties valanda, Gary važiuos
kad ir naktį. Gary išklauso kiekvieno
kliento pageidavimą: gyvūnėlį nufo-
tografuoja karste, padaro letenos
atspaudą, nukerpa kailio garbanėlę.
Pasiimti nugaišusių gyvūnų teko
vykti net į Springfield. Neretai už-
šaldytų kūnų laidojimui sulaukia iš
kitų valstijų – tarkime, iš Florida,
lėktuvu ar per UPS.

Tradicijos tęsiamos 
iš kartos į kartą

Nuo 1972-tųjų iki savo mirties
pernai Illinois Pet Cemetery tvarkė
Michael Joseph su savo sūnumi Gary.
Dabartiniam savininkui padeda jo
pusbrolis Karl Enzenbacher Bei jo
žmona. Iš esmės šis verslas per de-

šimtmečius mažai pasikeitė. Taip,
dabar galima užsakyti prašmatnų,
didingą paminklą, kokių anksčiau
nebuvo. Tačiau nuotraukas, kurios
įtaisomos ant antkapinių lentelių ar
paminklų, jau daugiau kaip 70 metų
gamina ta pati ,,Keydo’’ bendrovė. 

Kaip tvarkyti tokias kapines,
nurodo Illinois įstatymai, tačiau jų
nėra daug. Bene pagrindinis – kad
karstas būtų užkastas bent dviejų su
puse pėdų gylyje. Ar visi klientai
įstengia sumokėti Gary už paslau-
gas? Šeimininkas supranta kiekvie-
no žmogaus padėtį ir stengiasi suras-
ti išeitį. Viena senutė kas savaitę jam
siunčia po penkinę. Ji iš anksto rū-
pinasi savo augintinių laidotuvėmis,
o Gary juokiasi – kiek pašto žen-
klams sukišta, reguliariai siunčiant
kuklias sumeles.

Kai žymusis Hollywood režisie-
rius Stephen King 1985 m. ruošėsi
kurti filmą „Pet Sematary’’, jo redak-
toriai kreipėsi į Gary informacijos ir
patarimų. Tai jam buvo didelis daly-
kas. Tačiau dar svarbiau, kad yra
klientų, kurie sąžiningai lanko savo
gyvūnėlių kapus. Štai viena moteris
kas savaitę atvyksta į Illinois Pet
Cemetery, kur prieš 20 metų buvo pa-
laidotas jos pudelis. Kita ponia, Gary
prisipažino, labiau verkė netekusi
šuns negu vyro. Akivaizdu, kad na-
miniai gyvūnai tikrai neretai yra
nepamainomi šeimos nariai.

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ALGIMANTAS ŠLIAŽAS

1981 m. lapkričio 11 d., mūsų mylimas vyras ir tėvelis tragiš-
kai žuvo automobilio avarijoje ir iškeliavo amžinybėn, sulaukęs
tik 43 metų amžiaus.

Nei diena nepraeina, kad nepagalvojam apie jį.
A. a. Algis buvo aktyvus skautas Čikagos Lituanicos tunte ir

ypač mėgo dirbti su vilkiukais. Mėgo laisvalaikiu meškerioti,
groti akordeonu, dirbti medžio dirbinius, laiką praleisti su šei-
ma ir draugais. Visada ištiesė ranką pagelbėti artimui.

Mišios bus aukojamos Santa Fe, New˙Mexico ir San Fran-
cisco, California. Prašome visus gimines ir draugus a. a. Algį
prisi minti savo maldose ir mintyse.

Dėkingai,
Lina Šliažaitė ir Jadvyga (Šliažienė) Biskienė

A † A
EDMUNDAS RINGUS, MD

Mirė 2011 m. lapkričio 4 d. Lietuvoje, Vilniuje.
Gimė 1918 m. rugpjūčio 28 d. Plikių km., Žirmūnų v., Lydos

apskr.
Karo metu su žmona Marija pasitraukė į Vokietiją, kur baigė

medicinos studijas Freiburge.
1949 m. su šeima imigravo į JAV. Atlikęs medicinos specialy-

bės stažuotę Čikagoje, jis tarnavo JAV armijoje kapitono laips-
niu medicinos daktaro pareigose iki 1956 m. Čikagoje apsigyve-
no nuo 1957 m. A. a. dr. Edmundas paskutinius 3 metus gyveno
Vilniuje. Gyvendamas Čikagoje priklausė ,,Lituanicos” futbolo
komandos valdybai, Lietuvių golfo klubui, Lietuvos Našlaičių
globos ko mitetui, rašė straipsnius dienraščiui „Draugas”.

Nuliūdę liko vaikai: Dalia, Julius su žmona Lidija, anūkai
Da rija, Aras, Vytautas, Austė, Daina ir 2 proanūkai. Kartu liūdi
ve lionio brolio a. a. Juliaus Ringevičiaus šeima Lietuvoje.

A. a. Edmundas buvo vyras a. a. dr. Marijos Juršėnaitės-Rin -
gienės, kuri mirė 2004 m.

Laidotuvės įvyko Vilniuje lapkričio 6 d. Šv. Mišios a. a. dr.
Edmundo Ringaus intencija bus aukojamos šeštadienį, lapkri-
čio 19 d., 8 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje, Le -
monte.

Norintys prisiminti a. a. dr. Edmundą Ringų, prašome aukas
siųsti „Saulutei”.

Nuliūdusi šeima

A † A
ALFA MYKOLĖNAS

Mirė 2011 m. spalio 10 d. ligoninėje Lietuvoje, sulaukęs 89
metų. Palaidotas Krinčino kapinėse, Panevėžio apskrityje.

Paskutiniu metu gyveno Lietuvoje, anksčiau Čikagoje, Mar -
quette Park apylinkėje ir Beverly Shores, IN.

Nuliūdę liko giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje.

Liūdintys draugai

Mūsų ilgamečiam ir brangiam bendradarbiui

A † A
JONUI TAMULAIČIUI

mirus, skaudžią netekties valandą užjaučiame žmo -
ną JŪRATĘ, vaikus ARŪNĄ, DAIVĄ, VYTAUTĄ ir
ALGIRDĄ, šeimą ir artimuosius. Liūdime kartu su
Jumis.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centro
taryba ir valdyba
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

SKELBIMAI

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

� Prieš vienerius metus a. a. Kostas
Ra šy mas užbaigė savo žemišką kelionę.
Šv. Mišios už a. a. Kostą Rašymą bus
au  kojamos Švč. Mergelės Marijos Gi mi -
mo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL) sekmadienį, lapkričio
13 d., 10:30 val. r. Kviečiame gimines,
draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi -
šiose ir prisiminti jį savo maldose.

� Lituanistikos tyrimo ir studijų cent -
ras lapkričio 12 d., šeštadienį, nuo 9
val. r. iki 5:30 val. p. p. Jaunimo centro
didžiojoje salėje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL) ruošia Knygų mugę.
Atvykite ir nebrangiai nusipirkite Jums
patikusią knygą.

� Draugo fondo narių suvažiavimas
vyks lapkričio 12 d. 10 val. r. (regist ra -
cija prasidės 9 val. r.) Čiurlionio ga le -
rijoje, Jaunimo centre (5620 S. Cla re -
mont Ave., Chicago, IL 60636).  Kvie -
čia mi 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. 

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

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba lap -
kričio 13 d., sekmadienį, po 9 val. r. šv.
Mišių Šv. Antano parapijos bažnyčioje,
kviečia visus parapijiečius atvykti į kavi -
nukę pasivaišinti kugeliu, kavute ir  ska -
nu mynais. 

� Lapkričio 13 d., sekmadienį, Moterų
klubas kviečia po 10:30 val. r. šv. Mišių
Tėvų jėzuitų kop ly čioje užsukti į Jauni -
mo centro kavinę ir pasivaišinti jų kep-
tais mieliniais blynais su obuoliene. Sa -
vo atvykimu paremsite Jaunimo cent rą.

� Lapkričio 13 d., sekmadienį, Švč. Mer -
 gelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812
S. Washtenaw Ave., Chicago, IL) šv. Mi -
šiose dalyvaus vaikų pop-choras „Sva -
jonė”. Po šv. Mišių pa ra  pijos salėje lėlių
teatras ,,Var nelė” pa rodys pasaką ,,Mo -
liūgas”. Kvie čiame vai  kus ir tėvelius ak -
tyviai dalyvauti.

� Lapkričio 13 d., sekmadienį, 10:30
val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto jo
Pra  sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) lietuviškas šv. Mišias at -
našaus kun. Augustinas Kul bis.  Giedos
pa rapijos choras, vadovaujamas Algi -
man to Barniškio ir Vilijos Vakarytės.  Po
šv. Mišių kviečiame į parapijos salę ka -
vutei.  

� Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa
ma loniai kviečia Jus atsilan kyti į Ru de -
ninį balių, kuris įvyks lapkričio 19 d. 6
val. v. Pasaulio lietuvių centre (14911
W. 127th St., Lemont). Jūsų laukia šalti

užkandžiai, gėrimai, šilta vakarienė, šo -
kiai, loterija. Gros Algimanto Barniškio
ansamblis. Vietas užsisakyti prašoma
tel. 773-550-4609.

� 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.

� Cook County apylinkės iždininkė Ma -
ria Pappas kviečia visus gruodžio 2 d.,
penktadienį,  nuo 5 val. p. p. iki 7 val.
v. atvykti į  apylinkės pastatą (118 N.
Clark St., Chicago, IL; Suite 112) pa si -
gėrėti 80-ties šalių kalėdinėmis eglu -
tėmis. Prašoma užsiregistruoti tel. 312-
603-6931.

� 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 tū -
ros ministerijos Lietuvių meno ir ama tų
eks pertė Saulė Mažeikaitė skaitys pas -
kaitą ,,Šiuolaikiniai lietuvių amatai”.
JAV ji lankosi  Contem porary Art Mu -
seum, Philadel phia, PA  kvie  timu. 

� Lietuvos Respublikos ambasadorius
Žy gimantas Pavilionis ir Lenkijos amba -
sa dorius Robert Kupiecki lapkričio 17
d., ketvirtadienį, 5 val. p. p. maloniai
kvie čia į Yale University istorijos prof. Ti -
mothy Snyder knygos ,,Bloodlands: Eu -
rope Between Hitler and Stalin” sutiktu -
ves LR ambasadoje (2622 16th St., NW
Washington, DC 20009). Prašoma už si -
registruoti tel. 202-234-5860 arba el.
paštu amb.us@urm.lt 

� Lapkričio 20 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. ALKA pa talpose (37 Mary Crest Dr.,
Putnam, CT) vyks Lietuvių katalikų
mok  slo aka demijos suvažiavimas, kuria -
me kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
Pra  ne  šimus skaitys dr. Aleksas Ge d -
mintas, dr. Andrius Kazlauskas, dr.
Aldona Lingertaitienė, No me da Gir niūtė.
Dėl nakvynės kreipkitės į Švč. Mer gelės
Marijos Nekalto Pra si dėjimo vie nuolyną
tel. 860-928-7955. Dau  giau in formacijos
gausite el. paš tu mgir nius@hotmail.
com                    

� Susigiminiavusių miestų Madison-
Vil nius komiteto rengiamas Kalėdų po -
kylis vyks gruodžio 10 d., šeštadienį, 12
val. p. p. Lake Edge Lutheran Church
(4032 Monona Dr., Madison, WI
53716) parapijos salėje. 

IŠ ARTI IR TOLI...

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

tapybos�darbus.�
Tel.�708-349-0348.

Spaudos apžvalga

,,Draugo” redakcija pasiekė net
trys žurnalai – ,,Pensininkas (rug sė -
jo-spalio mėn. nr.); ,,Bridges” (spalio
mėn. nr.) ir ,,Pasaulio lietu vis” (spa -
lio mėn. nr.).

Visi žurnalai savo puslapiuose
pateikia daug įdomios informacijos,
tad tikrai pravartu juos pavartyti. 

Skaitytojai minėtuose leidiniuo-
se ras ne tik įdomių straipsnių
(William J. O’Malley, SJ ,,Kada mes
meldžiamės” – ,,Pensininkas”; Dei -
mantės Dokšaitės parengtą informa-
ciją ,,Suskaičiuota emigracija” –
,,Pa saulio lietuvyje”; Tom Hischak
patirtį  ,,My Fulbright Philandering
in Li thuania” ar žinią 98-ąjį Lietuvos
vyčių suvažiavimą – ,,Bridges” ir. t.
t.), bet ir įdomių bei naudingų pa ta -
rimų (kaip nepasitikėti apgaulingo -
mis reklamo mis, įžūliais pardavėjais
ir kitais sukčiais, kas būtina žinoti

apie ,,Me dicare”, kaip užsiauginti
gražius augalus – ,,Pensininke”).

,,Bridges” kviečia skaitytojus  į
fotogaleriją, kurioje svečiuojasi ber -
niukų choras ,,Dagilėlis” (va dovas
Remigijus Adomaitis), sėkmingai pa -
sirodęs daugelyje JAV miestų. 

,,Pasaulio lietuvis” skaitytojams
pateikia keletą pasikalbėjimų – su
rašytoja Zita Čepaite, vaikų darželio
auklėtoja Vokietijoje Silvija Čėplaite,
su 26-ių metų lietuvaite Marija Ka -
valiauskaite, jau spėjusia pagyventi
Nyder landuose, Monake, Jungti niuo -
se Arabų Emiratuose.

Visko neišvardinsi, tad siūlau
tiesiog paimti leidinius į rankas ir
patiems pasirinkti tai, kas labiausiai
domina. 

Malonaus skaitymo.

Paruošė L. A. 

2011 m. LR Seimo paskelbti ho-
lokausto aukomis tapusių Lietuvos
gyventojų atminimo metais. LR ge-
neralinis konsulatas Čikagoje su LR
Užsienio reikalų ministerijos para-
ma š. m. lapkričio 17–20 dienomis
organizuoja holokausto aukų atmini-
mo renginius. Jų metu bus rodomas
režisieriaus Rimo Morkūno doku-
mentinis filmas „Vidurnakčio pa-
šnekesiai”, pasakojantis apie žydų
šei mas gelbėjusius lietuvius. Vėliau
rašytoja Nancy Wright Beasley pris-
tatys savo knygą „Izio ugnis: atran-
dant humanizmą holokauste” (Izzy’s
Fire: Finding Humanity in the Ho-
locaust”), kurioje aprašoma Lietuvos
žydų šeimos išsigelbėjimo nuo žiau-
raus likimo istorija. 

Maloniai kviečiame dalyvauti minėjimo renginiuose:
Lapkričio 17 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v. Ilinojaus holokausto

muziejuje ir edukaciniame centre (9603 Woods Dr., Skokie, IL);
Lapkričio 18 d., penktadienį, 6:30 val. v. Balzeko lietuvių kultūros

muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL);
Lapkričio 20 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Holokausto memorialiniame

centre (28123 Orchard Lake Rd., Farmington Hills, MI).
Daugiau informacijos teiraukitės LR generaliniame konsulate, Čikagoje

tel. 312-397-0382, trump. nr. 204.
LR generalinio konsulato Čikagoje informacija


