
New York (LR gen. konsulato
New York info) – Rugsėjo 24 d. Lie-
tuvos Respublikos generalinio konsu-
lato New York surengtoje režisieriaus
Mariaus Markevičiaus dokumen-
tinio filmo ,,Kita svajonių komanda”
peržiūroje dalyvavo ir Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis, pabrėžęs, kad ,,Lietuva turi
kuo didžiuotis ir ką pasakyti, bet vis
dar mokosi, kaip būti išklausytai ir
išgirstai.” Gausiai į renginį susirin-
kusius žiūrovus pasveikino LR gen.
konsulas New York Valdemaras Sara-
pinas. Jis pasidžiaugė, kad buvo su-
kurtas toks filmas, sujungiantis į
vieną laisvę ir krepšinį ir tuo pačiu
nušviečiantis kelią link mūsų ne-
priklausomybės. 

Filmo režisierius Marius Marke-
vičius papasakojo apie jo šeimos
ugdytą meilę Lietuvai, norą artimiau
pažinti šį kraštą ir jo žmones. Pa-
klaustas, kaip jam pavyko priversti
krepšininkus taip atsiverti prieš
kamerą, M. Markevičius pastebėjo,
kad turbūt reikėjo, jog praeitų daug
metų ir gimtų nauja karta, kad Lie-
tuvos krepšininkai galėtų taip laisvai

atsiminti praeitį ir kitomis akimis
pažvelgti į to meto įvykius. 

Renginyje taip pat dalyvavo ir
legendinis krepšininkas Artūras
Karnišovas su šeima. Sūnaus pa-
klaustas ,,Kaip, tėti, jauteisi, gavęs
bronzos medalį?”, A. Karnišovas at-
sakė jautęsis taip, tartum būtų atsi-

dūręs pasaulio viršūnėje.
M. Markevičiaus dokumentinio

filmo premjera, jau įvykusi Lietuvo-
je, New York mieste, kino teatre
,,Sunshine Cinema”, oficialiai vyks
rugsėjo 28 d. Spalio 5 d. filmas bus
rodomas Washington, DC, spalio 12 d.
– Čikagoje.
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Vilnius (ELTA) – Užsienyje esan-
tys Lietuvos piliečiai negalės bal-
suoti internetu. Parlamentarai atsi-
sakė įteisinti tokią naują balsavimo
formą, atmesdami Rinkimų į Euro-
pos Parlamentą, Prezidento rinkimų,
Referendumo ir Seimo rinkimų įsta-
tymų pataisas. Šiuos projektus at-
mesti pasiūlė tiek pagrindiniu pa-
skirtas Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybių komitetas, tiek papildo-
mi – Informacinės visuomenės plėt-

ros, Biudžeto ir finansų, Užsienio rei-
kalų bei Teisės ir teisėtvarkos komi-
tetai.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto
manymu, projektais siūlomas teisi-
nis reguliavimas galimai prieštarau-
ja konstituciniams slapto balsavimo,
tiesioginės rinkimų teisės ir lygios
rinkimų teisės principams. Komiteto
išvadoje pažymima, kad konstituci-
nis slapto balsavimo principas rei-
kalauja sudaryti tokias sąlygas rin-

kėjo valiai balsavimo metu pareikšti,
kad niekas negalėtų jo kontroliuoti,
daryti įtakos jo pasirinkimui ar ki-
taip kliudyti laisvai ir nevaržomai
reikšti savo valios. 

Projektų autorių nuomone, šiais
teisės aktų pakeitimais būtų skatina-
ma lietuvių išeivija aktyviau daly-
vauti Lietuvoje vykstančiuose rinki-
muose, referendumuose bei pasiruoš-
ta visuotiniam internetinio balsavi-
mo įvedimui Lietuvoje.
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• Kodėl prezidentė neturėtų
tylėti – 3

• Vaivą Vėbraitę
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sto vykla visai šeimai – 5
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(II) – 14–15

Filmas ,,Kita svajonių komanda” 
pradėjo keliauti per Ameriką

Iš k.: A. Karnišovas, URM ministras A. Ažubalis, filmo režisierius M. Markevičius ir LR gen.
konsulas New York V. Sarapinas.                                                                          A. Meslino nuotr.

Užsienyje gyvenantys LR piliečiai balsuoti internetu negalės

New York (ELTA) – Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos debatuose New York dalyvaujantys Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Latvijos prezidentas
Andris Berzins rugsėjo 24 d. kartu paminėjo Baltų vieny-
bės dieną ir aptarė dvišalio bendradarbiavimo klausimus
bei svarbiausius projektus. 

Lietuvos vadovė pabrėžė, jog daugelyje sričių Lietu-
vos ir Latvijos uždaviniai sutampa, ypač dėl energetinio
saugumo. Tik dirbant kartu abiem šalims svarbūs pro-
jektai, tokie kaip Visagino AE, elektros ir dujų jungtys su
Šiaurės Europa ir Lenkija, gali būti įgyvendinti žymiai
greičiau ir geriau. Abiejų valstybių siekis – sukurti re-
gioninę dujų rinką, užsitikrinti kitus dujų tiekimo šalti-
nius ir mažesnes kainas. Lietuva stato suskystintųjų du-
jų terminalą (SGD), kuriuo naudotis galės ir Latvija, –
sustiprinus dujotiekį tarp Klaipėdos ir Kuršėnų, Lietuva
galės transportuoti dujas kaimynams. O Latvijoje esanti
Inčukalnio dujų saugykla gali tapti regioniniu dujų ban-
ku.

Lietuva ir Latvija laikosi vieningos nuostatos ir dery-
bose dėl naujosios ES finansinių planų. Abi valstybės sie-
kia teisingesnio žemės ūkio išmokų skirstymo senųjų ir
naujųjų ES narių ūkininkams ir diskriminacinių struk-

tūrinės paramos apribojimų panaikinimo. Abi Baltijos
šalys laikosi vieningos nuostatos ir dėl fiskalinės draus-
mės sutarties. 

New York mieste paminėta Baltų vienybės diena

Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė ir Latvijos prezidentas A.
Berzins kartu paminėjo Baltų vienybės dieną.            ELTA nuotr.



Rugsėjo� 25� d.� pasirodžiusi� žinia
apie� užsienyje� užsiregistravusių� bal-
suoti�Seimo�rinkimuose�skaičių�nedžiu-
gina.�Kaip�skelbia�,,Lietuvos�žinios”,�šie-
met� rinkti�Lietuvos�Seimą�kol�kas�užsi-
rašė� 10,800� užsienio� rinkėjų.� Daugiau-
sia�jų�registravosi�jungtinėje�Karalystė-
je� ir�Airijoje.�O�kur�jAV� lietuviai,� jei�net
tokioje�Alaska�valstijoje�gyvena�apie�50
tautiečių?�Tiesa,�balsuoti� gali� tik� Lietu-
vos�Respublikos�piliečiai,�tad,�reikia�ma-
nyti,�jog�tik�tiek�–�10,800�–�jų�beliko�už-
sienyje.�Aišku,�taip�nėra.�Tiesa�yra�ta,�jog
daugeliui� mūsų� jau� seniai� nerūpi,� kas
Lietuvoje� vyksta� ir� kas� jai� vadovauja.
Todėl� aiškinimas,� jog� balsuojančiųjų
užsienyje�būtų�daugiau,�jei�būtų�galima
balsuoti� internetu,� neįtikina.� jei� žmo-
gus�nematė� reikalo� ar� patingėjo� inter-
nete� užsiregistruoti� balsuoti,� jis� patin-
gės� įsijungti�kompiuterį� ir� rinkimų�die-
ną.�Dar�yra�nemažas�būrys�tokių,�kurie,
sužinoję,� jog� Lietuva� nepripažįsta� dvi-
gubos�pilietybės,�atsuko�jai�nugarą.�Bet
tai�greičiau�primena�vaikų�žaidimą:�,,jei
neduosi� man,� neduosiu� ir� tau”,� o� ne
suaugusiųjų� požiūrį� į� savo� valstybę� ir
pareigas�jai.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Daugelio Vakarų laik-
raščių nuomone, parla-
mento rinkimai Balta-

rusijoje – tik „ciniškas ritua-
las”. Kaip rašė Diuseldorfo
dienraštis „Rheinische Post”,
„tauta turi ne apsispręsti ir
rinkti, o tik Aleksandr Luka-
šenka režimą dėl akių pateisin-
ti. Štai kas rūpi paskutiniajam Euro-
pos diktatoriui”. Diuseldorfo laikraš-
tis rašė, kad „Baltarusijos žmonių
susidomėjimas šitokiu rinkimų farsu
lygus nuliui. Todėl režimas turėjo
šiek tiek pagelbėti. Aleksandr Luka-
šenka jau paskelbė, kaip jis įsivaiz-
duoja šalies ateitį: jo valdžią turės
paveldėti sūnus”. Savo redakcinį
straipsnį Diuseldorfo laikraščio re-
daktoriai baigė taip: „Vis dėlto Bal-
tarusija – juk ne Šiaurės Korėja. Ne-
įmanoma įsivaizduoti, kad šitokie
dalykai egzistuoja Europos vidury-
je.” 

Bet jie čia egzistuoja! Su tuo
sutinka ir Osnabriuko dienraštis
„Neue Osnabrücker”: „tai, kad dik-
tatorius gali atsilošti ir ramiai
sulaukti nuspėjamo rinkimų rezulta-
to, yra Europos gėda. O Europos Są-
junga turi tik ribotas spaudimo ga-
limybes: sankcijos iki šiol neturėjo
beveik jokio poveikio. Bet ir pinigais
šis valstybės vadovas nesileidžia
gundomas, nes jam paspirties teikia
sąskaitas išlyginti sutinkantis jo
draugas, Rusijos prezidentas Vladi-
mir Putin. Tik neseniai nuskambėjo
skandalas, kad Vokietija Baltarusijo-
je mokė režimui atsidavusius polici-
ninkus. Todėl beveik visai nestebina,
kad A. Lukašenka lieka savo keliui
ištikimas. Ko gi jam bijoti?” – reto-
riškai klausė Osnabriuko laikraštis.

Kruopščiai padėtį Baltarusijoje
aprašė Varšuvos „Gazeta Wybor-
cza”. Anot jos, „baltarusiai patys
gana neentuziastingai žiūri į parla-
mento rinkimus. Jie žino, kad šis
parlamentas neturi jokios įtakos. Šalį
valdo vienas vienintelis žmogus su

savo dvaro valstybe. Politinė fikcija
Baltarusijoje tiksliai išdirbta ir jau
metų metus veikia tuo pačiu būdu –
kaip gerai pateptas mechanizmas.
Opozicija silpna, turi per mažai pa-
sitikėjimo tautoje ir nesukelia vil-
ties, jog perėmusi valdžią įstengtų
šalyje ką nors pakeisti. Pakaitomis
išgąsdintas ir papirktas politinis ir
ūkinis šalies elitas yra tai, kas įgali-
na A. Lukašenka išlaikyti status quo
– esamą padėtį”, – rašė Varšuvos
laikraštis.

„Baltarusijoje sustojo laikas”, –
teigė Liuksemburgo dienraštis „Lu-
xemburger Wort” ir tęsė: „Po gele-
žinės uždangos griūties praėjo jau 23-
eji metai, tačiau jeigu Europoje ir li-
kusiame pasaulyje per tą laiką įvyko
giliai siekiančių pokyčių, tai Balta-
rusijoje jau 18-a metų valdo A. Luka-
šenka. Paskutinis Europos grynų
gryniausias diktatorius guviai nau-
dojasi politiniu įtampos lauku tarp
Vakarų Europos ir Rusijos tam, kad
sucementuotų savo valdžią. Balta-
rusija yra Europos ‘Šiaurės Korėja’.
Sekmadienio rinkimai tebuvo vargi-
nanti pareiga. Kainą už tai turėjo
sumokėti jo pavaldiniai: ūkiškai šaly-
je tvyro vargas, o politiškai – kapų
tyla”, – teigė Liuksemburgo dien-
raštis. 

Prahos verslo dienraščio „Hos-
podarske Noviny” nuomone, „Alek-
sandr Lukašenka visiškai nesvarbu,
ką Europa ir Vakarai galvoja. San-
tykiai pasiekė dugną. Rinkimų eiga
parodo dilemą, prieš kurią Europos
Sąjunga atsidūrė. Iš vienos pusės ji
turi pagalvoti apie tikslingas sankci-
jas, nukreiptas prieš A. Lukašenka

režimą. Antra, Europa turi
stiprinti dialogą su Balta-
rusijos piliečių visuomene”.

Pietų Vokietijos dienraš-
tis „Süddeutsche” rašė, kad
„po rinkimų iš 110 vietų par-
lamente 109 bus aiduotos re-
žimui ištikimiems deputa-

tams, o per papildomus rinkimus bus
užkišta ir ta maža spraga. Taip
Baltarusijoje vyksta rinkimai.  Ta-
čiau valdantieji vis tiek neturėtų
jaustis per saugiai. Kuo labiau suver-
žiami retežiai, tuo stipriau tai liudija
baimę prarasti kontrolę. Ir čia autok-
rato statusui gresia ne tiek žmonių
reiškiamas demokratijos troškimas,
kiek jų reikalavimas, kad būtų dau-
giau ekonominio augimo bei gerovės.
A. Lukašenka gali savo nuožmios
krypties laikytis tik dėl to, kad jo re-
žimo gyvybę pinigais palaiko Rusi-
ja”, – rašė Miunchene leidžiamas
laikraštis.

Anot Šveicarijos dienraščio
„Neue Zürcher”, „ar būtinas 50 pro-
centų dalyvavusių rinkimuose kvo-
rumas buvo ar nebuvo pasiektas, ar
rinkimai buvo ar nebuvo galiojantys
– visa tai nesvarbu. Valstybėje, kurio-
je prezidentas valdo visas instituci-
jas, viską galima suklastoti. Valdovas
sovietų maniera tikisi pašlovinimo,
net jei parlamentas neturi nieko
pasakyti. Laisvi rinkimai ir tikros
politinės varžybos A. Lukašenka sis-
temoje neįmanomos. Baltarusija lie-
ka juoda dėme rytinėje Europoje”, –
teigė Ciuricho dienraštis.

Suomijos miesto Turku dienraš-
tis „Turun Sanomat” irgi suabejojo,
ar rinkimuose dalyvavo per 74 pro-
centus rinkėjų, kaip oficialūs Balta-
rusijos šaltiniai pranešė. Girdi, „anot
opozicijos ir rinkimų stebėtojų, rin-
kimų punktuose buvo nuostabiai
tyku – pagal tai dalyvavimas negalėjo
siekti būtinų 50-ies procentų”.
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Redakcijos žodis

nuomonĖ • komenTaRas

Rytų Europos juodoji
dėmė?

MYKOLAS DRUNGA

Tema: Rinkimai BalTaRusijoje

Slavų ir germanų tautų
kaimy nys tė, istoriniai ir
politiniai ryšiai bei oku-

pacijos lėmė tai, kad į lietuvių
kal  bą pakliuvo nemažai sla-
viškų, iš da lies vokiškų ir
ypač daug lenkiškų žodžių,
kurie išstūmė savus lietuviš-
kus. Praėjo daug laiko, kol bu-
vo imta si valyti lietuvių kalbą nuo
primestų svetimybių, kol pradėta
kalbą ver  tin  ti. 

Galima klausti, kodėl lietuvių
kal ba nepaplito. Gal svarbiausia prie-
 žastis buvo ta, kad Lietuvos Didžiąją
Kunigaikštystę (LDK) sudarė tautų
mišinys: lietuviai, gudai, rusai ir uk -
rainiečiai. Valdovų raštininkai var-
tojo daugumos vartotą slavų kalbą, o
su va ka riečiais susirašinėjo lotyniš-
kai. Lie tuvių kalbai dar nebuvo su-
darytas raidynas, nebuvo išsimoksli-
nusių žmonių, be to, gal ir reikalo
nebuvo.

Kryžiuočių grėsmei ir Maskvai
stiprėjant, LDK papuolė į lenkų glėbį.
Atrodo, kad kitos išeities nebuvo, te -
ko prarasti dalį valstybingumo ir įsi -
vesti krikščionybę. Tol, kol Lietuva ir
jos valdovai buvo pagonys, tai rusų

bajorams, matyt, buvo priimtina, bet,
priėmus krikščionybę ir pradėjus
raginti rusų kunigaikščius tapti ka -
talikais, ru sų žmonėms Maskva tapo
artimesnė.

Įvedus krikščionybę, prasidėjo
Lie tuvos lenkinimas. Lietuviai bajo-
rai, norėdami susilyginti su lenkų
ba jorais, stengėsi perimti lenkų kal-
bą ir papročius. Lietuvių kalbą ginti
ėmėsi Kara liaučiaus universitete dir-
bantys lie tu  viai. Jų pastangomis 1547
m. bu vo išleista pirmoji lietuviška
kny ga. 1795 m. Lietuva buvo prijung-
ta prie Rusijos. Neapgalvoti len kų va-
dovaujami 1831 ir 1863 metų su kili-
mai Lietuvai atnešė daug žalos ir
nelaimių.

Prasidėjus tautiniam atgimimui
per laikraščius „Aušra”, „Varpas”,
„Tė vynės sargas” stengtasi sustabdy -

ti lenkinimą, rusinimą, valyti
lietuvių kalbą ir tvarkyti rašy-
bą. Buvęs valstybės demokra-
tinis prezidentas dr. Kazys
Gr inius savo knygoje „Atsi -
minimai ir mintys” rašė, kad
carinės okupacijos laikais Su-
valkijoje beveik visi val džios
pareigūnai buvo lenkai ir tik

svarbiausiose vietose dirbo  rusai.
Bažny čių klebonai – irgi lenkai arba
sulenkėję slaviš komis pavardė mis
lie tu viai. Pamokslai buvo sakomi
lenkiš kai, o kai kurie kunigai rei ka-
lavo, kad ir išpažintys vyktų len kiš-
kai. Len kiš ku mas brovėsi ir į šeimas,
pa vyz džiui, mano senelis, pavarde
Žie delis, buvo Želvos parapijos atsto-
vas Vil niaus Didžiajame seime, o jo
jau nes nis brolis, tapęs Žiežmarių
bažny čioje vargonininku, savo pavar-
dę pa kei tė į Kvetkovski. Filosofas
Arvydas Šliogeris sako, kad per 400
metų nuo Liublino unijos lai kų Len-
kijos okupacija kalbos srityje buvo
nuožmi ir pakirto lietuvių tautos
šaknis. Ir dabar dar atrodo, kad virš
Lietuvos sklando Krėvos sutarties ir
„Unijos Liubelskos” šmėk la. Kasdie-
ninėje kalboje iki šiol išlikę žo džiai

Nepageidautinas
kalbinis paveldas

BRONYS STUNDŽIA
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė
atvirai pakritikavo iniciatyvą,
raginančią didinti elektros

kvotas šiluminėms elektrinėms. Kliu-
vo ir šią iniciatyvą palaikantiems
socialdemokratams, Darbo partijai ir
Artūro Zuoko „Sąjungai Taip”. Ji
paragino rinkėjus gerai pagalvoti
prieš balsuojant „už tuos, kurie jums
žada, bet daro viską priešingai”.
Prezidentės pasisakymą galima tik
sveikinti, nors tegul specialistai
sprendžia, ar jos pastabos apie kvotas
yra teisingos.

Vieni apžvalgininkai mano, kad
prezidentės kritikos tikslas – ne tiek
paveikti būsimus rinkimus, kiek
užtikrinti, kad šilumos srityje politi-
ka būtų formuojama taip, kaip jai
atrodo teisinga. Bet vargu ar Seimo
rinkimų įkarštyje prezidentė galvoja
tik apie ūkį. Esu labiau linkęs pritar-
ti Zuokui, kuris skiria pirmenybę
politiniams apskaičiavimams, nors
apibūdinčiau jos tikslą skirtingai
negu Zuokas. Manau, kad prezidentė
ne tiek meta gelbėjimosi ratą konser-
vatoriams, kiek siekia palaikyti par-
tijas, kurių politiką ji laiko Lietuvai
naudinga.

Džiugu, kad prezidentė pasisako
svarbiais šalies klausimais svarbiu
laiku. Protingesnis tas ūkininkas,
kuris neįleidžia lapės į vištidę, negu
tas, kuris, palikęs vištidės duris atvi-
ras, tikisi kaip nors apsaugoti viš-
čiukus. Jei prezidentė mano, kad kai
kurių partijų programos yra geres-
nės, o jų vadovai kompetentingesni,
tyla nėra geriausia byla. Prezidentė
turėtų stengtis pasukti rinkimus į
Lietuvai teigiamą pusę. Laiku iš-
reikšdama savo nuomonę ji gali pa-
veikti rinkimų eigą ir išvengti bėdų,
kurios vėliau vargintų ją ir visą šalį.
Geriau, kad valdžiai nepribrendusi
ar netinkama partija surinktų ma-
žiau balsų per rinkimus, negu kad
reikėtų stengtis ją sudrausminti ar
pažaboti, jai laimėjus keliasdešimt
mandatų.

Dabartinis prezidentės pasisaky-
mas sulaukė daug kritikos, bet prezi-
dentė pastaruoju metu ne kartą kri-
tikavo Darbo partiją ir Zuoką, ne
kartą pabrėžė energetikos nepriklau-
somybę ir finansinės drausmės svar-
bą, tuo duodama suprasti, kad ji
remia šiuos siekius palaikančias par-
tijas. Ir netiesiogiai ragino rinkėjus
daryti tinkamas išvadas. Nesu poli-
tinės retorikos žinovas, tad nežinau,
ar prezidentės pasisakymo būdas yra
veiksmingiausias. Net jei jos pasta-
bos vieniems gali atrodyti perdėm
tiesmukiškos, svarbu, kad pirmasis
Lietuvos žmogus atvirai reiškia savo
nuostatas, o neslepia jų tariamo neu-
tralumo vardan. Patys rinkėjai geba
įvertinti prezidento, kaip ir kitų poli-
tikų, pasisakymus.

Nežinome, kokios bus preziden-
tės veiksmų pasekmės. Vieni mano,
jog populiari prezidentė gali paveikti
rinkėjus, tad susilpnės kritikuojamų
partijų populiarumas. Kiti spėja, kad
poveikis bus nedidelis. Kiekvienu
atveju Grybauskaitė rizikuoja savo
politiniu kapitalu. Kritikuojamos par-
tijos neužmirš jos pastabų ir pateku-
sios į valdžią gali mėginti jai apsun-
kinti gyvenimą. Seimas jau parodė
savo galią, rugsėjo 18 dieną nepritar-
damas Specialiųjų tyrimų tarnybos
vadovo Žimanto Pacevičiaus atlei-
dimui. Tik su šypsena galime priimti
Darbo partijos vicepirmininko Vy-
tauto Gapšio aiškinimą, kad Seimo
nutarimas nesusietas su Grybaus-
kaitės pastabomis.

Įsitikinimas, jog prezidentė tu-
rėtų tylėti kaip pelė po šluota, dažnai

siejamas su Konstitucijos nuostata,
kad prezidentas turi sustabdyti savo
veiklą politinėse partijose ir politi-
nėse organizacijose. Bet nepriklausy-
mas politinei partijai toli gražu ne-
reiškia, kad prezidentas turi būti ne-
utralus, lygiai traktuoti visas politi-
nes jėgas, kad nevalia jam vertinti
politines partijas ir jų veiksmus. Net
nepriklausydamas jokiai politinei
partijai prezidentas nenustoja būti
politiku. Niekas neturėjo abejonių
dėl Brazausko politinių simpatijų,
kai jis buvo prezidentas. Jis buvo
LDDP kūrėjas, ideologas ir neoficia-
lus vadovas, net kai buvo preziden-
tas. Tai turėjo teigiamų pasekmių,
pvz., kai jis nutarė, kad premjeras
Adolfas Šleževičius turi būti atstaty-
dintas dėl įsivėlimo į finansinį skan-
dalą, ir kai jis sutramdė karštakošius
partijos ideologus, norėjusius kon-
frontuoti Katalikų bažnyčią.

Valdas Adamkus suskubo neigia-
mai vertinti Grybauskaitės išreikštą
kritiką trims partijoms. Toks partijų
išskyrimas prieš rinkimus esąs neko-
rektiškas ir tolygus moraliniam
spaudimui. Adamkus pabrėžė, kad
„jokiu būdu niekada tokio dalyko
nebūčiau daręs”. Buvusio prezidento
atmintis yra trumpa. Per 2000 m.
Seimo rinkimus jis nesitenkino vien
kritiškomis pastabomis. Adamkus ne
tik dažnai ir piktai kritikuodavo kon-
servatorius, bet kartu su savo patarė-
jais suvaidino reikšmingą vaidmenį,
sukuriant judėjimą „Naujoji politi-
ka”, kuris vienijo Naujosios, Centro,
Moderniųjų krikščionių demokratų
ir Liberalų sąjungas. Jis stengėsi
pakeisti politinį peizažą, suburdamas

partijas, kurios turėjo būti atsvaras
konservatoriams ir kairiesiems. Svei-
kindamas „Naujosios politikos” su-
važiavimą, Adamkus pareiškė tikįs,
kad konferencija „padės išryškinti
naujos politikos gaires bei suteiks
Lietuvos ateičiai aiškesnę perspek-
tyvą”. O rugsėjo 27 dieną, mažiau ne-
gu dvi savaites prieš rinkimus, jis
savo dienoraštyje rašė, kad „vakare
Raimundo Mieželio bute susitikau su
Artūru Paulausku ir Rolandu Paksu.
Jie mane informavo apie jų partijų
priešrinkiminius susitarimus ir pla-
nus sudaryti koaliciją”. Tiek dėl
buvusio prezidento teiginio, kad
„jokiu būdu niekada tokio dalyko ne-
būčiau daręs”.

Prezidentė ir jos patarėjai turi
apskaičiuoti, kokį poveikį turės ak-
tyvesnis politinis vaidmuo. Jis gali
būti naudingas, bet ir neprodukty-
vus, jei kritikuojamos, bet pergalę
pasiekusios partijos mėgintų pas-
tatyti prezidentę į savo vietą. Pravar-
tu prisiminti, kad laimėję rinkimus
1996 m. konservatoriai visiškai ats-
kyrė prezidentą Brazauską, kas pa-
skatino jį nesiekti antros kadencijos.
Prezidentės nutarimas nėra be rizi-
kos, jis gali sumažinti jos politinį ka-
pitalą ir populiarumą. Bet manau,
kad reikia rizikuoti politiniu kapi-
talu, siekiant įgyvendinti svarbius
politinius tikslus. Mes jau patyrėme,
kad prezidentas, kuriam labai rūpi to
kapitalo išsaugojimas, tampa pasy-
viu įvykių stebėtoju, negebančiu
rimčiau paveikti valstybės gyveni-
mo.

Alfa.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos” radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir cen-
trinių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Kodėl prezidentė 
neturėtų tylėti
KĘSTUTIS GIRNIUS

„dūšia”, „pekla”, „baž nyčia”, „Ve  ly-
kos”, „subata” ir t. t.

Su rusiška carine okupacija į
kal  bą ėmė skverbtis valdžios įstaigo -
se, mokyklose ir kariuomenėje varto-
jami rusiški žodžiai. Šnekamojoje
kal boje dar ir dabar pasitaiko tokie
žodžiai kaip „prietelius”, „bly nai”,
„durnas”, „bulka” ir ke letas kitų. Da-
bar dažnai spaudoje minima kaimy-
ninė valstybė Baltarusija. Kai mo-
kiausi, iš Lietuvos istorijos žinojau,
kad LDK sudėtyje yra Gudija. Balta-
rusijos vardą lietuviams įbruko so-
vietiniai rusai. Gal panašiai atsiti ko
ir su tolimesne Olandija, kurią so vie-
tai pakeitė į Nyderlandus. Per so vie-
tinę okupaciją kai kurie lietuvių kal-
boje vartoti žodžiai buvo išmes ti ar
pakeisti, pavyzdžiui, žodis „tau  ta”
pakeistas į „naciją” (prime na na -
cius), valstybinė biblio teka tapo na -
cionaline biblioteka.

Jei lenkai stengėsi savo kalbą
primesti per tikybą, tai rusai, šalia
kitų rusinimo būdų, to siekė per
jūrinin kystę ir laivybą.

* * *
Būdami sąjungoje su lenkais, lie -

tuviai jūroje nepasirodė ir net Klai -
pėdos nepasistengė atgauti. Cari nės
okupacijos laikais Šventosios uos te
kelerius metus veikė Jūreivys tės mo -
kykla. Rusiškose jūreivystės mokyk-
lose keliolika vyrų mokėsi lai vedos
(navigacijos), sėmėsi karinio laivy no

kari nin kų patirties.
1918 m. Lietuvai paskelbus nepri-

klausomybę, būrelis buvusių jūri-
ninkų svarstė, kokia bus Lietuva – ar
jūrinė valstybė, ar tik valstybė prie
jūros. Vis dėlto 1923 m. Kaune buvo
įsteigta Jūreivystės mokykla. Joje
visi dėstytojai vartojo olan diškus-ru-
siškus jūreivystės įvar   dus (termi-
nus), nes savų dar ne   bu vo. Lietuva,
šimtmečiais nustumta nuo jūros, ta-
po žemdirbių tau ta ir nesukūrė jū-
rinės kalbos. Tačiau kal binį jūrinį
paveldą mums paliko aisčių gimi-
naičiai kuršiai, iš dalies sembai, o jį
išsaugojo mažlietuviai. Kuršiai buvo
geri žvejai, jūreiviai ir, kaip vikingai,
nevengė Baltijos jūroje plėšikauti.
Laikui bėgant, vieni jų ta po latviais,
kiti žemaičiais.          

Pirmosios respublikos laikais,
kol nebuvo lietuviškos jūrinės termi-
nologijos, vargo T. Šulcas, rašydamas
knygą apie laivų statybą, taip pat ir
Buriuotojų sąjunga, ruošusi tarptau-
tinio buriavimo taisykles lietuvių
kalba. Jūrinių įvardų rinkimo ėmėsi
žurnalistas S. Vainoras. Jis užrašė
Pa  langos žvejų vartotus įvardus ir
juos paskelbė JAV lietuvių spaudoje.
Nemažai jūrinių įvardų paminėjo J.
Girulis ir Ch. Stang savo išsamiame
straipsnyje „Prūsų lietuvių žvejų tar -
mė”. Pirmą lietuvišką jūrinį žo dyną
1940 m. sudarė mokomojo karo laivo
karininkas R. Nakas. Deja, pra sidė -
jus okupacijai, žodynas nebuvo iš -

spaus dintas.
Sovietmečiu Klaipėdoje įsteig ta

Jūreivystės mokykla, sudarytas ne-
mažas žvejybos ir nedidelis prekybos
laivynas. Ir mokykloje, ir lai vuose
vyravo rusų kalba. Jūrinius įvardus
Kuršių marių srityje rinko prof. V.
Gudelis. Jis sudarė žodyną, kuris irgi
nebuvo išspausdintas.

Atkūrus nepriklausomybę su-
rastas R. Nako žodynas buvo papildy-
tas ang liškai įvardais ir išspausdin-
tas. Pasi rodė ir nauji didesni žody-
nai, ku  riuose prie olandiškų-rusiškų
žodžių buvo pridėtos lietuviškos ga-
lūnės. 1996 m. B. Stundžia paruošė
anglų-lie tuvių kalbų jūrinių terminų
žodynė lį, skirtą buriuotojams ir jūrų
skautams. 1999 m. tolimojo plaukioji-
mo kapitonas, inži nierius V. Pakal-
niškis paruošė trum pą rusų-lietuvių
kalbų žodynėlį. 2001 m. pasirodė J.
Banaičio parengtas di desnės apim-
ties (730 psl.) anglų-lietuvių kalbų
jūrinis žodynas su ne maža olandiš-
kų-rusiškų terminų prie  maiša. Pa-
rengtuose žodynuose lygiagrečiai
pridedami ir angliški įvar dai, nes
tai – tarptautinė lai vi ninkystės kal-
ba.

Didelį darbą atliko kapitonas in-
ži nierius Vilius Pakalniškis, pa ruo -
šęs ir 2005 m. paskelbęs „Laivybos
sąvokų aiškinimas”. Šiame veikale iš
įvairių šaltinių surinkta ir kartu su
naujadarais pateikta apie 3,500 jūri-
nių įvardų. Kapitonas taip pat pa-

ruošė ir šio leidinio santrauką. Sie-
kiant galutinai atsikratyti olandiško-
rusiško paveldo, pradėta vartyti se-
nus ir naujus žodynus. Ne mažai jū-
rinių įvardų rasta F. Kuršai čio 1883
m. Karaliaučiuje išleistame veikale,
taip pat G. Nesselmano žo dyne.

Man į rankas pakliuvo 1987 m.
išleistas kuršių-vokiečių kalbų žody-
nas, kurio autoriai P. Kwuoka ir R.
Pietsch, matyt, gyveno Kuršių nerijo-
je. Peržiūrėjus latviškus įvardus at-
rodo, kad prie jūros gyvenę aisčiai
vartojo tuos pačius žodžius: „jūra”,
„lai  vas”, „burės”. Tik vėlesniais lai-
kais ma  žlietuviai vietoj „burių”
perėjo prie „žėglių” (pagal vokišką
„segel”). 

Sužinojau, kad baigiamas rengti
iliustruotas anglų-lietuvių kal  bų
jūrinis žodynas, kuriame vie tos ne-
ras spaudoje, laivybos įstaigo se, jū-
reivystės mokykloje ir dalies bu rei -
vių vartojami įvardai, pvz., ,,švar-
tuotė” (liet. raištavimas), ,,ekipažas,
komanda” (įgula), ,,farvateris” (lai-
vakelis), ,,terminalas” (prieplauka;
uostas), ,,takelažas” (ranga, įranga),
,,kruizas” (kelionė). Vienas kalbinin-
kas siūlo vietoj ilgo žodžio „buriuoto-
jas” vartoti trum pesnį „bureivis”
(kaip „jūrei vis”, „upeivis”). Šis žody-
nas – tai galimybė sugrįžti prie bal-
tiškų jūrinių terminų. Šiuo klausi-
mu savo nuomonę gal būtų išsakęs ir
Jonas Jablonskis.
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Vaivą Vėbraitę prisimenant, arba kas naujo jos šeimoje

Džiaugiuosi vasaros atosto-
gomis, mat tada turiu daugiau
laiko aplan kyti man artimus

žmones. Lankantis Vėbrų namuose
Durham, CT, visus sve čius pasitinka
ir palydi trys namo gyventojai: Puo-
das ir Voverė (šunys) ir katė Silkė,
parvežta iš Lietuvos ir šiuose namuo-
se gyvenanti jau trylika metų. Šalia
namo – tvenkinys, kuriame gy vena
lydekaitės, kuriame gali  išsimaudyti
ar ba paprasčiausiai pasėdėti ant
kranto. Visada čia atvykusi pailsiu,
nes gam ta primena Lietuvos kaimą.

Šioje vietovėje gyveno ir gražią
šeimą užaugino mūsų Lietuvių Bend -
ruo menės veikėja, iškili Lietuvos
duk ra Vaiva Vėbraitė. Sodas Dur -
ham – pilnas vaismedžių, dar Vaivos
tė velio Juozo Vėbros užsodin-
tas, daug įvairių uogų ir,
aišku, gėlynas prie namo.
Prisimenu, kaip Vai va mėgo
savo gėles: darbuoda vo mės
jos gėlyne, persodindavome
gė les, dalijomės sodinukais,
patirtimi, daug laiko praleis-
davome kalbėda mos  apie LB,
Lietuvą, apskritai – apie
gyvenimą.

Šį gruodį sueis ketveri
metai, kai Vaivos nebėra tarp
mūsų, rugpjūčio 24 d. ji būtų
šventusi 58-erius metus.
Mums vi siems jos trūksta, ji
reikalinga šei mai, draugams,
Lietuvai ir mūsų Lie  tuvių
Bendruomenei. Vaivai pir mi -
ninkaujant JAV LB Krašto
valdybai, atnaujintas ir su-
stiprintas ryšys su Lietuva.
Rugpjūtį JAV LB New Haven
apylinkė jos namuose minė-
davo vasaros pabaigtuves,
ruošdavo apy lin kės susirin-
kimą, tuo pačiu pami nė davo
keleto mūsų narių gimtadie-
nius, tarp jų – ir Vaivos. 

Kviečiu ,,Draugo” skaitytojus
dar kartą prisiminti mūsų iškilią
bendruomenininkę Vaivą Vėbraitę ir
sužinoti, kaip sekasi jos šei mai. 

Jim: ,,Žinojau, jog ji buvo
’the one’ po tik penkių minučių

po kalbio”

Pirmiausia kalbinu šeimos galvą
Vaivos vyrą Jim Gust. Jim daug me-
tų šoko New Haven, CT lietuvių tau-
tinių šokių grupėje ,,Vėt ra”, kur jį
pirmą kartą ir su tikau. Jis mūsų
šokių vadovei ateidavo į talką statant
naują šokį. Jim mėgsta gamtą, ramy-
bę, mėgsta suktis virtuvėje, skaniai
kepa žuvį ir mėsos pa tiekalus, o jo
sriubos kvapą gali užuos ti dar va-
žiuojant gatve. Su sū numis mėgsta
darbuotis darže: augina po midorus,
aštrius pipirus, pupeles ir ku kurū-
zus. Niekur nesu ragavusi taip ska-
niai paruoštų kukurūzų kaip Durham
pas Jim Gust. (Tėčio atsakymus ver-
tė dukra Lie pa Vasarė Gust, PhD).                                        

– Kaip susipažinote su Vaiva? 
– Buvome studentai Massa chu-

setts Institute of  Technology (MIT),
Vaiva buvo pirmakursė, o  aš – ant-
rakursis. Susipažinome 1971 m.  rug-
sėjo mėnesį. Žinojau, jog ji buvo ,,the
one” po tik penkių minučių po kalbio.
Ji buvo tyli, intensyvi, be ga lo iš-
mintinga. Per mūsų pirmąjį pasima -
tymą matėme koncerto ,,Je sus Christ,
Superstar” versiją. Jame nebu vo jo-
kių kostiumų ar vaidinimo, tik dai-

nininkai stovėjo prie mikrofonų. Tai
buvo pats geriausias pasirodymas.
Per mū sų antrąjį pasimatymą įtariu,
kad aš įro džiau Vaivai, jog  suprantu
jos pa sau lėžiūrą, todėl buvau pasi-
ruošęs su prasti ir įvertinti ją pačią ir
ateityje. Tąkart nuvedžiau ją pa ma-
tyti studentų orkestrą New Eng land
konservatorijoje, kuris grojo Ka rel
Hus ,,Music for Prague 1968”. Bu vo
gana emocionalus koncertas. Pa si -
piršau prie Charles upės, pra ėjus be-
veik metams po to, kai susitikome.
Vai va laukė porą metų prieš sutikda -
ma tekėti. Aš nupirkau žiedą dar
vėliau, 1976 metais, kai dirbau Virgi-
nia su Norfolk Redevelopment and
Hou sing Authority. Susituokėme 1977
m. spalio mėnesį. 

– Kada pirmą kartą apsilan kė-
te Lietuvoje? 

– Pirmasis apsilankymas buvo
1980 m. vasarą, kai Lietuvai vis dar
vadovavo sovietai komunistai. Vaiva
ir aš keliavome su specia lia turistų
grupe – civilinių inži nie rių ir miestų
planuotojais. Aš turiu ,,Urban Stu-
dies” bakalaurą iš MIT ir tai leido
mums keliauti su šia grupe, nors kar-
jeros šioje srityje nesiekiau.         

Lietuviai buvo žavingi, draugiš-
ki ir svetingi, bet jų gyvenimo sąly-
gos bu vo pasibaisėtinos. Įsivaizduo-
kite, jei galite, gyvenimą šalyje, ku-
rioje yra draudžiama įeiti į parduo-
tuvę, ku ri yra vienintelis produktų
šaltinis. Jums leidžiama turėti tuos
produktus, bet uždrausta juos pirkti.
Jūs žinote, kur prekių yra, bet nega-
lite jų pasiekti. Jeigu atsitiktinai tu-
rite giminai čių iš kitos šalies ir jeigu
jie atsitiktinai aplanko jus ir yra tur-
tingi bei dosnūs, tada giminaičiai
gali nupirkti jums bet ką – bet tik
naudodami užsienio valiutą. Tos par-
duotuvės bu vo vadinamos ,,dollar
stores”. Ma nau, tai turėjo būti ,,dar-
buotojų ro jus”. Negaliu įsivaizduoti
labiau de moralizuojančio dalyko
gyventojams ar įrodymo apie komu-
nizmo pagrindines nesėkmes ir kapi-
talizmo sėkmes. Buvau nustebintas,
kad komunistinė valdžia tai darė at-
virai, visai visuomenei matant.  

Taip pat gerai prisimenu mėsos
parduotuves, kur lentynos buvo tuš -
čios, išskyrus kelias viščiukų kojas.
At simenu, kad mus aplankė giminai -
tė, kuriai buvo leista keliauti į Rytų
Vokietiją. Ji mums sakė: ,,Jūs žinote,

jie gali valgyti mėsą ten beveik kiek -
vie ną dieną!” 

Mūsų grupė turėjo KGB palydą,
bet Vaivai ir man buvo leista pa tiems
aplankyti jos seserį ir du bro lius,
kurie gimė ir augo Lietuvoje. KGB
mus sekė visur – jie nesivargino apsi-
mesti, kad mūsų nesekė, bet, kiek
žinau, jie nekėlė mums ar mūsų gi-
minaičiams problemų.

Per vieną oficialią vakarienę vie -
nas valdininkas mus pasveikino, kad
turėjome drąsos nepaklusti preziden-
tui Jim Carter ir aplankyti Lietuvą.
Apie ką (po velnių) jis kalbėjo? Man
buvo visai neaišku. Tik po to supra-
tau, kad komunistai gal galvojo, kad
Amerikai pasitraukus iš Mas kvos
olimpinių žaidynių (protestuodami
dėl sovietų invazijos į Afga nis taną),
visiems amerikiečiams bu vo drau-

džiama keliauti į Sovietų Są jungą. 
Lietuviai manęs klausinėjo apie

tuometinį kandidatą į prezidentus
Ro nald Reagan. Tuo metu daug apie
jį  nežinojau. Jie turėjo vilties, kad jis
bus išrinktas, nes tikėjosi, kad jis
galė tų tikrai pakeisti jų gyvenimus.
Kaip jie galėjo žinoti tai jau tada?
Tuo metu nekreipiau dėmesio, nors
tai padarė įs pūdį, bet dabar žinome,
kad jų pas tabos buvo tikrai pranašiš-
kos. Skren dant namo, lakūnui prane-
šus ,,Mes ką tik palikome sovietų oro
erdvę”, vi si garsiai plojo. Pasijutau
taip, tarsi milžiniškas svoris būtų
nuimtas nuo mano pečių, svoris, apie
kurį nežinojau, kad turiu. Kaip pa-
lengvėjo! Bet po minutės supratau,
kad nė vienas iš tų nuostabių lietu-
vių, kuriuos susitiko me, patirs tokį
jausmą. Nusi lei dus Kopenhagoje,
kontrastas su Lietuva buvo sukre-
čiantis. Kaip ga lėjo danai būti tokie
turtingi, o lietuviai – tokie neturtin-
gi, kai geografija ir gyventojai – tokie
panašūs? 

– Kaip ilgai šokote su ,,Vėtra”? 
– ,,Vėtroje” šokau nuo 1983 iki

2004 metų. Tai tikrai daug repetici-
jų… Šokau kiekvienoje šokių šventė-
je, išskyrus 1988 m., kuri vyko Ka -
nadoje. Tada Vaiva šoko, o aš pasili-
kau namuose rūpintis vaikais (mū sų
jauniausias buvo  gimęs prieš me -
tus). Man ypač patiko mūsų pasiro-
dymas Ellis Island, kur fone buvo
Laisvės statula. Įspūdingiausia aki -
mirka su ,,Vėtra” buvo per 1984 m. šo -

kių šventę Cleveland. Tai nebuvo ma -
no pirmas viešas pasirodymas (pir-
masis buvo mūsų vestuvės), bet pir-
mas prieš tiek daug žiūrovų. ,,Vėtra”
susipainiojo repeticijų metu ir bu vo
,,nubausta” per garsiakalbį. Todėl
prieš pasirodymą buvau susiner-
vinęs. Mes sėkmingai įėjome ir lau-
kėme, kol prasi dės programa. Po
keleto minučių laukimo at ro dė, kad
niekas nevyksta. ,,Let’s get this party
started” – galvojau nekan traudamas.
Tada išgirdome praneši mą: ,,Ponios
ir ponai, Jungtinių Ame rikos Valsti-
jų prezidentas.” Taip ir buvo, prezi-
dentas Reagan paskambino mus pa-
sveikinti! Tai buvo trumpa kalba, bet
ji aiškiai parodė, kad Reagan supra-
to, kas mes esame, ką mes darome,
kodėl mums tai taip svarbu. Tai ne-
buvo paviršuti niškas sveikinimas –

jis tikrai gerbė mūsų lietuvišką
veiklą. Jaučiau, kad jis arba jo
tarnautojai turėjo pažinoti Lie-
tuvos aktyvistus, kad parašytų
to kią puikiai šiai progai tin-
kančią kalbą. Po to mūsų pasi-
rodymas buvo tikrai nuosta-
bus. 

– Ar svarbi yra Lietuva
Jūsų gy venime?

– Palaikau ryšį su gimi-
naičiais Lietuvoje, be to, sū-
nus – ,,numeris vie  nas” – gyve-
na Vilniuje su savo šei ma. Tad
ryšys yra pastovus, bet frag-
mentiškas palyginti su tuo me-
tu, kai Vaiva įkūrė A.P.P.L.E.,
dirbo su Švie timo ir mokslo
ministerija, patarinė jo  prezi-
dentui Valdui Adamkui. Kaip
John Hartford rašė, ,,Those
were the goodle days.” 

Aras: ,,Lietuvoje mano
vaikams bus žymiai lengviau 

būti lietuviais”

Aras Vėbra, Vaivos ir Jim
pirmagimis, Lietuvoje gyvena jau
aštuoneri metai. Dirba mainų prog-
ra mų koordinatoriumi, Vilniaus di-
zaino kolegijai ieško studen tų iš Rytų
šalių. Jis daug keliauja, bet jam tai
patinka. Aras taip pat vertėjauja, pa -
deda rašyti projektus mokslo įstai -
goms. Žmona Renata Gedimino tech-
nikos universitete dirba tokį pat dar -
bą kaip ir Aras. A. Vėbra sukūrė  pui -
kią lietuvišką šeimą: augina dvi duk -
ras Adriją (7) ir Dagnę (3). Visa šeima
netrukus at vyks į Liepos ir Teddy
vestuves, vyksiančias šį rudenį.

Su  Aru  pasimatėme šią vasarą,
jis buvo atvykęs į savo geriausio
drau go vestuves. Vieną saulėtą po-
pietę darbavomės mamos gėlių darže-
lyje ir kalbėjomės. 

– Kaip  nusprendei važiuoti į
Lietuvą gyventi ir dirbti? 

– Nenusprendžiau važiuoti į Lie -
tuvą gyventi ir dirbti, kaip ir nenus-
prendžiu kvėpuoti. Mama mane už -
au gino taip, kad žinojau, jog priklau -
sau Lietuvai ir nesu ten tik dėl Sovie -
tų Sąjungos. Daugelis mano pirmųjų
gyvenimo atsiminimų yra apie pro -
tes tus prieš sovietus, renkant para -
šus, reikalajaunt iš JAV valstybinių
ins titucijų palaikymo Lietuvai ir ap -
silankymas Lietuvoje 1988 m. Po Ne -
priklausomybės paskelbimo Lietu-
voje praleidau daug laiko. Baigęs uni-
versitetą ir tapęs nepriklausomas at -
si krausčiau gyventi į Tėvynę. 

Nukelta į 12 psl.

SIGITA ŠIMKUVIENĖ 

Jaunimas visada laukiamas Jim Gust ir a. a. Vaivos Vėbraitės namuose.
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Sendraugių stovykloje susirenka ištisos šeimos iš įvairių JAV miestų. Ši grupelė, susidedanti iš Polikaičių, Čyvų, Majauskų,
Kisielių, Neverauskų, Barškėčių ir McCann šeimų narių, atvyko iš Downers Grove (arba ,,Depresijos girelės”), Illinois valstijos. 

,,Einam basi :)“ – vasaros stovykla visai šeimai
Įkasmetinę Sendraugių ateitininkų stovyklą

ALRKF jaunimo stovyklavietėje Dainavoje
suvažiuoja ne tik seni draugai, bet ir ištisos

jų šeimos – nuo vyriausio pater familias iki jau -
niau sio jo įpėdinio. Š. m. stovykloje, vykusioje
liepos 22–29 d., dalyvavo 30 šeimų, iš viso 250
įvairaus amžiaus stovyklautojų.  

Stovyklą suorganizavo ruošos komitetas:
Viktutė Siliūnienė, Daina Čyvienė, Dalia Lie -
tuv nin kienė, Linas Mikulionis ir Rūta Kul bie -
nė. Kasmet yra skelbiama kiek mįslinga sto-
vyklos tema, norint sukelti dalyvių susidomėji-
mą. Šįmet ne vie nam teko sukti galvą, išgirdus
temą-kvietimą ,,Einam basi:)”. Viktutė Siliū-
nienė paaiškino, kad eiti basam reiškia nepri-
sirišti prie žemiškų dalykų, kurie atitraukia dė-
mesį nuo to, kas žmogui turėtų būti svarbiausia
— nuo ryšio su Dievu ir vieno su kitu. Viktutė
kvietė atsiminti Jėzaus pasakymą apaštalams,
kai juos išsiuntė į pasaulį: ,,Neimk daugiau ne-
gu tai, ko reikia.” Prie temos supratimo prisi-
dėjo kas dieną skelbiama eilutė iš Pal. Jurgio
Matulaičio dienoraščio. 

Sendraugiams buvo paruošti pašnekesiai.
Pirmieji prabilo fizinės terapijos teikimo spe-
cialistai Alma ir Paulius Jankai tema ,,Sveika
dvasia, sveikame kūne”. Pagal prelegentus:
,,Nepai sant, koks žmogaus amžius, svarbu į
mankštos programą įvesti lankstumo ir pu-
siausvyros pratimus, svorių kilnojimą ir šir-
dies mankštinimą per aerobiką.” Jankai išju-
dino su sirinkusius parodydami, kaip saugiai
lankstytis. Jie stovyklos temą gerai suprato,
nes kas  dieną savo dar buo se sutinka sunkiai
sergančius ar sužalotus žmones ir pirmieji
šiems padeda atsistoti ant kojų.

Stovyklos kapelionas kun. Vytautas Kirka
iš Kaišiadorių skaitė paskaitą apie sūnų palai-
dū ną pabrėždamas, kad Dievo meilė tokia gili,
jog kiekvienam bus atleidžiama — niekam, net
sunkiausiam nusikaltėliui, nedera prarasti vil-
ties. Atlaidumą nusipelno kuklus žmogus, ku-
ris, galima sakyti, ateina basas pas savo Kūrėją.

Socialinė darbuotoja Daiva Piščikaitė,
dirbanti ,,Catholic Charities” organizacijoje su
šeimomis, norinčiomis įsivaikinti našlaičius,
nušvietė mums tragišką našlaičių būklę tiek
Lietuvoje, tiek JAV.  Apie šią tragediją reikia
kiekvienam pagalvoti ir savo sąžines padirgin-
ti: ar negalime padaryti daugiau? Reikėtų taip
pat pagalvoti apie pareigą padėti vienišoms
motinoms, kurios vienos vargsta, augindamos
savo vaikus. Nereikia toli žiūrėti – tokių sun-
kesnių atvejų galime matyti ir tarp išeivijos
lietuvių. 

Į literatūros popietę atvyko trys Lietuvos
klasikai — rašytojai ,,Vincas Mykolaitis-Pu-
tinas”, ,,Salomėja Nėris” ir ,,Šatrijos Raga na”.

Jų roles vaidino Vainis Aleksa, Rita Venclo-
vienė ir  Audrė Budrytė-Nakienė. Jie pris tatė jų
darbus ir pasidalino asmeniškais išgyvenimais
bei dvasi niais konfliktais. Anot Vainio Aleksos,
tai būdas padaryti literatūrą, kuri nors ir se-
niai parašyta, gyva ir suprantama dabartiniam
skaitytojui.

Inžinierius Gintaras Vaišnys kalbėjo tema
,,Apie širdies darbus”, arba ,,Kaip beveik likau
basas”. Jis kartu su draugu širdies chirurgu,
įsteigė bendrovę ,,DeFibTech”, kuri gamina
defibriliatorius, naudojamus atstatyti elektri-
nių im pul sų ritmą, žmogaus širdžiai sustojus.
Klausy tojai ypač domėjosi bendrovės vysty-
mosi raida, nuo 3,000,000 dol. kapitalo sutelki-
mo pra dėti šį užmojį iki ilgų darbo metų, kol
bendrovė tapo pelninga. G. Vaišnys sakė, kad jis
vis pasirenka rizikingesnį gyvenimo taką, per
kurį tikisi galėsiąs padėti kitiems žmonėms.

Sendraugiams buvo suorganizuoti ir įvai-
rūs stovykliniai užsiėmimai: Viktutė Siliūnie-
nė  vedė piešimo pamoką,  Laima Aleksienė vi-
sus išjudino ,,Zumba” šokių sūkury, Daiva Ki-
sielienė išmokė mikliai megzti, sendraugiai
susibūrė į chorelį ir dar spėjo susipažinti su
Dainavos ypatinga augmenija, gyvūnija, sto-
vyklos topo gra fija, kalvomis ir ežeru, kurie,
mokslininkų teigimu, susiformavo per didįjį
ledynų slinkimą prieš 2,000,000 metų.

Kol suaugusieji buvo užsiėmę sava progra-
ma, vyresnis jaunimas prižiūrėjo jaunesnius ir
vedė jiems užsiėmimus bei žaidimus. Sto vyk -
laujantys moksleiviai taip pat paruošė vaidini -
mą, vedė vakarines programas, sportavo ir tar-
pusavy bendravo.

Nors jaunimo ir vyresnių dienų programos
vyko atskirai, tačiau buvo daug progų kartoms
kartu pasidžiaugti per visuotinį dainavimą,
valgius, šv. Mišiose ir ypač per vakarines pro-
gramas, kada šeimos rungtyniaudavo ar vaidi-
nimėliuose pasirodydavo. 

Pirmą kartą Dainavoje stovyklaujantis
kapelionas kun. Vytautas Kirka palinkėjo: ,,Te-
gul ‘Dainava’ ir toliau gyvuoja, gražėja ir žydi
nuo jūsų juoko, džiaugsmo, kūrybiškumo. Puo-
se lė kite ir saugokite šią mažą lietuviškumo sa-
lelę. Aš tikiu, kad dar ne vieną kartą čia atva-
žiuodami sakysime ‘Čia – mūsų antri namai’.”

— Daina Čyvienė ir Vida Kuprytė

Daugiau apie šią nuotaikingą stovyklą paskaitykite
ateitininkų tinklalapyje: ateitis.org. Spustelėjus
antraštę ,,Einam basi:)“, jums atsiskleis stovyklos
internetinis dieno raš tis, paįvairintas nuotraukomis
ir filmukais. 

Stovyklautojai Tomas Marchertas su sūneliu Ti-
mu.                            Dainos Čyvienės nuotraukos

Danielė Schneider taiko į taikinį.

Stovykla pritraukė ir žymių literatų. Iš k.: Šatrijos Ragana (Rita
Venclovienė), Vincas Mykolaitis-Putinas (Vainis Aleksa) ir
Salomėja Nėris (Audrė Budrytė-Nakienė) gyvai pristatė savo
kūrybą.

Prisimenant Sendraugių
ateitininkų stovyklą Dainavoje
liepos 22–29 d. 
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,,Sietuvos” vyr. skaučių ir skautininkių draugovės 2012 m. sueigų
datos. Sueigos vyks Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, posėdžių kam-
baryje, trečią mėnesio ketvirtadienį 1 val. p. p.: spalio mėn. 18 d., lapkričio
mėn. 15 d., gruodžio mėn. 20 d. Šv. Kūčios – Ateitininkų namuose.

,,Sietuvos” draugininkė sesė Vilija 

Pirmoji sueiga

2013 m. rugpjūčio 7–17 d. vyks Liet uvių skautų sąjungos jubiliejinė stovykla „Viltis”
Camp Monotac sto vykloje, Peninsula, Ohio. Visi LSS na riai nuo 8 metukų yra kviečiami kar tu
stovyklauti lietuviškoje, skautiš koje aplinkoje. Šioje stovykloje bus ir Jaunų šeimų pastovyk-
lė. Jubilie ji nėje stovykloje gali stovyklauti LSS už siregistravę nariai. Prašome nedelsiant re-
gistruotis su savo vienetais. Daugiau informacijos gausite pas savo  vie netų vadovus arba
rasite LSS tink lalapyje: www.skautai.net

Tik ką grįžau iš „Aušros Var -
tų/Kernavės” tunto „Živilės”
prityru sių skaučių draugovės

pirmosios šių mokslo metų su ei gos.
Tik vienas žodis gali nusakyti, kaip
sueiga pavyko. Tai žodis „Wow!” Ne-
turiu kito žodžio, esu laimingai nu-
stebusi.

Sueiga įvyko neįprastą dieną ne -
įprastu laiku. Susirinkome sekma-
die  nio popietę prieš šokių repeticiją
Pa saulio lietuvių centre, Lemont, IL,
skautų kambaryje. Nutariau pamė-
ginti sueigas ruošti sekmadienio po-
pie tėmis, nes dauguma skaučių šeš-
tadienio popietėmis sportuoja arba
šoka. Šį kartą buvome tik še šios: ke-
turios prityrusios skautės, aš ir sesė
Lidija Viktorienė. 

Nusprendžiau, kad šiais metais
skautės turės pačios vadovauti savo
draugovei. Jos jau gana subrendu-
sios vadovauti. Todėl pirmiausia vi-
soms paaiškinau, kas sudaro drau-
govę ir kas – skiltį. Tada visoms se -
sėms pranešiau, kad sueigos bus to -
kios, kaip jos pačios jas praves. Taigi
daug kas priklausys nuo jų planavi-
mo ir užsibrėžtų uždavinių atlikimo.
Bet pirmiau reikėjo sudaryti skiltį,
pasi skirs tyti pareigomis. 

Pristatau „Ži vi lės” prityrusių
skaučių draugovės va diją: v.s. Aušra
Jasaitytė Petry – drau gininkė; ps.
Lidija Viktorienė – drau gi ninkės pa-
vaduotoja; psl. Lilė Šoliū naitė – skil-
tininkė; psl. Lina Lietuv nin kaitė –
paskiltininkė; psl. Olivija Petry – ad-
jutantė/sekretorė; psl. Ka rina Vik-
toraitė – iždininkė; psl. Gin ta rė Dau-
lytė – istorikė; psl. Kristina Stončiūtė
– iškylų vadovė/kapelionė ir psl. Ka-
sandra Rugieniūtė – ūkvedė.

Pasiskirsčiusios pareigomis, su -
ži nojusiuos, ką reikės kiekvienai

šiais metais atlikti, toliau tęsėme su -
eigą. Perėjome draugovės veiklos ka -
lendorių. Sesės nu ste bo, kiek daug
reikės atlikti prieš tampant vyr.
skaučių kan didatėmis. Trumpai pa-
kalbėjome apie prityru sių skaučių
programą. Sesės su dideliu en tuziaz-
mu diskutavo, kaip tą prog ra mą
įvykdysime.

Dalis prityrusių skaučių II pa-
tyri mo laipsnio programos apima
skir tingas švenčių tradicijas. Tik
prieš mė nesį buvo Žolinės, bet mes
kartu jų neatšventėme, tad šįkart
pakalbėjo me apie Žolinių tradicijas
Lietuvoje, apie rugiapjūtę. Paprašiau
kiekvieną se sę peržiūrėti skautišką
dainorėlį ir surasti jame dainą, kurią
gal galėtumėme dainuoti rugiapjūtės
metu. Sesės nusprendė, kad Žolinėms
tinka dvi dainos: „Linelius rau nu ne
viena” ir „Palankėj, palan kėj”. Nors
abi dainos apie meilę, bet jose taip
pat dainuojama apie jauną mergelę,
linelius ravėjančią. Sesės, sužinoju-
sios, kad nė viena nemoka dainos
„Palankėj, palankėj”, nutarė ki toje
sueigoje ją išmokti.

Kadangi dar buvo likę laiko, pa -
pra šiau seses pradėti planuoti būsi -
mą sueigą, kuri įvyks spalio mėnesį.
Jos labai greitai puolė tai daryti.
Daug apie būsimą sueigą nežinau –
viską palikau jų rankose. Tik žinau,
kad bus labai įdomi. Girdėjau, kad
sesė Lina visas išmokys, kaip surišti
„bež džio nės kumpščio” (monkey fist)
maz gą. Žinau, kad jos visos la bai
gražiai savo naujas pareigas at liks.
Kantriai lauksiu ateinančios su -
eigos. Bus smagu.

Prieš pasibaigiant sueigai ir pra -
sidedant šokių repeticijai, sesės to-
liau aptarinėjo apie ateinančius
skautiš kus veiklos metus, valgyda-
mos ska nią picą. 

v.s. AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

skauTYBĖs kelias

Šiluvos atlaiduose, kurie vyko š. m. rugsėjo 16 d. Švč. Mergelės Mari jos Gimimo
bažnyčioje Čikagoje, da ly vavo ir  Čikagos lietuvių skautai ir skautės. Iš  „Nerijos”
tunto: jūrų skau tės Jazmina Raudytė, Onutė Sa vic kienė, Maya Chiapetta, Vaida Na -
rytė, Ariana Chiapetta ir Taiyda Chia petta; iš „Lituanicos” tunto: jūrų skautas Tomas
Savickas, skautas vy tis Audrius Aleksiūnas ir jūrų budys Aras Galinaitis. 

Mayos Chiapettos nuotr.

Lietuviškosios skautybės fon do valdyba, Auburn, MA, supras-
dama sunkią mūsų spaudos finan sinę padėtį paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame už dosnią paramą.

Patricia A. Kamar, gyvenanti Palos Heights, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už para-
mą.

 
 

 

 

 
                  
               
                $10.00 Vainauskas, Julius, MA ($10). 
                $15.00          de Sa Pereira, Moacir, MA ($190). 
                $20.00          Kizlauskas, Kazimieras ir Liol , MI ($310). 
                $30.00 Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($2,010); Butkunien , Al , MI ($935); Kuolas, 

Augis, WA ($370); Razma jr. MD, Antanas G., IL ($3,210);  Savickien , Daiva, CA 
($470); Velo Berkovic, Nicolas,  ($320). 

                $35.00 Schooner Retirement Community, Schooner Estates, ME ($110). 
                $38.00         Kazlauskas, Kazys ir Teres , IL ($1,338). 

$40.00 Piestys, Valdas, MI ($140). 
$50.00 uplinskas, Vytas E. ir Asta K., IL ($150);  Udrys, Narimantas V. ir Janina, MI 

($1,075). 
$61.00 Budrys, Antanas ir J rat , AZ ($1,664). 
$100.00 Ambrozaitis, Dr. Kazys ir Marija, IN ($11,170); Balanda, Gediminas, MI ($2,700); 

Kele ius, Linas ir Ramun , IL ($210); Majauskas, Paulius ir Daiva, IL ($2,571); 
Polikaitis, Darius ir Lydia, IL ($100); Praitis, Algis, NE ($900); Sku as, pulk. ltn. 
Donatas ir Dr. Gina A., TX ($400); Tonk nas, Cookie, WA ($1,350). 

                $150.00       Dundzila, Antanas, FL ($2,600); Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($5,000). 
                $200.00 Sirg das, Vitas J., MI ($300). 

$300.00       Kuolas, Almis ir Danguol , MA ($5,600).  
$400.00       Skrupskelis, K stutis ir Audron , SC ($400). 
$500.00       Miller, Randolph, OR ($500). 

 (Skliausteliuose — iš viso nešta  LF asmenin  naryst ) 
 

Atminimo našais pagerbti ir amžinti Lietuvi  Fonde: 
a.a. Dube (ME) (aukojo: Jenet ir Dennis Barriault; Joanna Couture);   

a.a. Vytautas Kamantas (IN) (aukojo: Kazys ir Marija Ambrozaitis);  
a.a. Jonas Mikulionis (MI) (aukojo: Gediminas Balanda; Alicija ir Andrius Butk nas;  
Kazimieras ir Liol  Kizlauskas; Asta ir Valdas Piestys; Narimantas V. ir Janina Udrys). 

 

Š. m. birželio, liepos, rugpj io m n. LF gretas papild  nauji nariai: 
Randolph Miller (OR); K stutis ir Audron  Skrupskeliai (SC). 

Nauji kandidatai: Julius Vainauskas (MA);  
Šeima bei draugai mokyklos baigimo proga raš  nariais-kandidatais: Mari  Aleks , 

Vilij  Aleksait , Nida Aleksait , Luk  Kulb , Vid  Kulb , Kovas Kulb , Joe Sidr  ir Mike 
Sidr . 

 

 
 

 sirašykite ir rašykite artimuosius  Lietuvi  Fondo narius. 
 Pažym kite svarbias progas LF našais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus. 
 Atminimo našais pagerbkite mirusiuosius. 
 Rašydami testamentus, bent dal  turto palikite Lietuvi  Fondui. 

Priimame kreditines korteles 
 

 

LIETUVI  FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION 

Fed. ID# 36-6118312 
 

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA 
Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org 

LIETUVI  FONDO AUKOTOJAI 
 

Nuoširdžiai d kojame  
2012 m. birželio, liepos, rugpj io m n. Lietuvi  Fondo 

aukotojams, kuri  dosnumo d ka, LF kapitalas padid jo  
$2,999.00 suma!  

Remkime Lietuvi  Fond  ir išsaugokime lietuvyb  ateinan ioms kartoms! 
 

M s  tauta – m s  ateitis.  
LF Vadovyb  

Vaclovas Momkus, Chicago, IL, atsidėkodamas už kalendorių at-
siuntė mums 50 dol. Esame labai dėkingi už paramą.

Gražina Damijonaitis, gyve nan ti Willowbrook, IL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuo širdžiai dėkojame už paramą.
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,,DRauGo” lieTuViukai

Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Gyvenimo kelionė

Rugsėjis Kristijono Donelaičio mokykloje

Čikagos lituanistinėje mokykloje viešėjo jauni keliautojai, keliaujantys aplink pasaulį Karolis Kazlauskis ir Evelina Savickaitė (nuotr. ). Mokslo ir filosofijos „vergas“
baigė Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinę mokyklą. Vėliau veiklaus ir aktyvaus vaikino kelias pasuko į Jungtinę Karalystę. Karolis įstojo į Newcastle univer-
sitetą studijuoti elektronikos ir kompiuterių inžinerijos specialybės. Jaunas studentas sugebėjo suderinti ir studijas, ir darbą. Besimokydamas jaunuolis metė sau iššūkį
– vienas autostopu pasiekė šiauriausią Europos tašką – Nordkapp, ir įveikė 6,000 km. 42 dienas trukusi kelionė buvo ne tik savęs išbandymas, bet ir neįkainojama patir-
tis. Tačiau Karoliui to buvo negana… Studijas baigęs su pagyrimu ir piniginiu apdovanojimu, platesnių horizontų ir savęs ieškoti jis nusprendė kelionėje aplink pasaulį,
į kurią išsiruošė su bendraminte Evelina Savickaitė.   

Su Evelina Karolis susipažino studijų Jungtinėje Karalystėje metu. Evelina – „lyg ant lyno pusiausvyros beieškanti tarp psichologijos ir menų (fotografijos, teatro,
filmo) akrobatė, vietoje nenustygstanti pasaulio keleivė, dvasios ir žmonių žmogus“ (taip mergina apibūdinama toje pačioje interneto svetainėje), kurią jau galima va -
dinti užkietėjusia keliautoja: norėdama savanoriauti ji autostopu apkeliavo Izraelį, pabuvojo Pietryčių Azijos, Afrikos ir Pietų bei Centrinės Amerikos dalyse.

Vieną dieną nusprendė, kad reikia ryžtis keliauti aplink pasaulį. 2012 metų pirmąją dieną jie išsiruošė į pusantrų metų truksiančią ,,Gyvenimo kelionę”.   Karolis ir
Evelina keliauja autostopu. Ir jiems sekasi puikiai! Pasak keliautojų, žmonės be galo geri ir ilgai ,,tranzuoti”  netenka. Pervažiavę visą Europą, Aziją, keliavę per Laosą,
Tailandą, Kiniją, Malaiziją, Indoneziją bei daugelį kitų šalių, rugsėjį lietuviai atvyko į Čikagą.

Mokiniams keliautojai parodė filmuotą medžiagą iš savo kelionių, pasakojo apie pasiruošimą šiai kelionei ir patirtus joje nuotykius.                                                 
Laimos Apanavičienės nuotr. 

MARIJA DAINIENĖ

Vis dar džiaugiamės šiluma, žy -
dinčiais medžiais ir gėlynais,
bet papūtus vėjeliui jau šmės-

teli rudens nuojauta. Vasara jau pra-
ėjo. Kur ne kur sučeža nukritę lapai.
Ruduo. O kartu su rudeniu  praside-
da ir moks lo metai.

Rugsėjo 8 dieną  Kristijono Done -
laičio lituanistinė mokykla (Washin -
gton, DC) pradėjo 53-uosius mokslo
metus kitose nuomojamose patalpo -
se. Mokykla – tai mokslo šventovė,
mokslo namai. Negerai neturėti savo
namų, neįprasta keisti mokyklos pa -
tal pas.  27 metus mokykla buvo įsikū -
ru si tose pačiose patalpose, ten vis -
kas buvo įprasta ir mokiniams, ir
mo kytojams, o šįmet nedrąsiai ver -
da mi kitas duris į lituanistinę mo -
kyklą vėl sukvietėme daugiau kaip
100 mokinių. Viliamės, kad viskas
bus gerai, pagaliau mokiniai irgi turi
pratintis prie kaitos, nes gyvenime
nieko nėra pastovesnio už amžiną
kai tą.

Pradėdami šiuos mokslo metus,
žinojome, kad mokinių tėvai turės
daugiau išlaidų – didesnis nuomos
mo kestis. Bet kur bėda – ten ir para-
ma. Mokyklos direktorė Ilona Verbu -
šaitienė pranešė gerą žinią: Lie tuvių
Fondas per JAV LB Švietimo tarybą
Kristijono Donelaičio lituanistinei
mokyklai skyrė 5,600 dol., Kazickų
Šeimos Fondas pagal Aleksandros
Kazickienės paramos lituanistinėms
mokykloms programą mūsų mokyk-
lai skirė 8,000 dol. Šios lėšos bus pa -

naudotos mokyklos patalpų nuomos
mokesčiui, mokytojų premijoms,
tech ninėms mokymo priemonėms
įsigyti.  Labiausiai norėtume pasik -
viesti paskaitininkų iš Lietuvos, kad
galėtume suruošti mokomąjį renginį –
projektą ,,Mokyklos bendruomenės
veiklos efektyvumo galimybės” visai
mokyklos bendruomenei. Tai būtų
naudingiausia ir didžiausia dovana
visam kolektyvui. Mokyklos mokyto-
jai ir mokinių tėvai dėkoja Kazickų
šeimai už suteiktą paramą. Didžiuo -
jamės tokiais garbingais žmonėmis,
kurie dalijasi savo sukurta gerove su
kitais, norėdami suteikti džiaugsmą
ir geresnes galimybes.

Šįmet mokykloje dirbs 15 moky-
tojų ir 6 padėjėjai. Beveik kasmet
vyk s ta mokytojų kaita, šiais mokslo
metais dirbs trys naujos mo kytojos.
Gerai nusiteikę vėl į mokyklą atsku -
bėjo buvę mokiniai Brenda Buja -
nauskaitė, Gabrielė Gedo, Domi ny -
kas Pavilionis, kurie dirbs mokytojų
pagalbininkais. Dabar jiems malo -
niau lankytis mokykloje – jie gali
pasidalinti savo įgyta patirtimi ir su
mokiniais, ir su mokytojais, juk jie
patyrę visus šeštadieninės mokyklos
sunkumus ir džiaugsmus. 

Po vasaros ūgtelėję ir pailsėję su -
gužėjo mokiniai į klases. Visi patyrę
puikių įspūdžių: vieni stovyklavo Ne -
ringos stovykloje, kiti viešėjo Lie tu -
voje, dar kiti keliavo po Ameriką –
mo kiniai turi ką papasakoti.

Naujai išrinktas Tėvų komitetas
pirmininke paskyrė Neriją Orentie -
nę. Įdomu tai, kad jos visa šeima da -

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (Washington, DC) mokytojai pirmąją
2012–2013 mokslo metų dieną.                                                         Rimo Čikoto nuotr.

ly vavo lituanistinės mokyklos veik -
lo je. Nerijos mama Virginija Gurec -
kienė vadovavo mokyklai  1971–1973
ir 1975–1979 metais, pati Nerija yra
dirbusi mokytoja, vyriausioji dukra
Joana baigusi lituanistinę mokyklą,
o šiuo metu mokyklą lanko dar trys
jų vaikai. Nerija Orentienė gerai
išmano mokyklos reikalus, ji yra at -
sakinga mama, turinti puikių gali -
mybių ir galinti savo laiką skirti
mokyklos veiklai. 

Mokslo metų pradžios šventėje
dalyvavo garbingi svečiai, be kurių

neįsivaizduojame nė vienos šventės –
tai Lietuvos Respublikos ambasado-
rius JAV ir Meksikai Žygimantas Pa -
vilionis ir JAV Lietuvių Bendruo -
menės Washington, DC apylinkės
pirmi ninkė Danelė Vidutis. Jie nuo -
širdžiai dalyvauja mokyklos veikloje,
jog kartais atrodo, kad mūsų proble-
mos yra jų problemos, kurias ir pade-
da mums spręsti.

Mokslo metai prasidėjo su nauja
viltimi. Susikabinsime rankomis,
širdimis sušildysime vieni kitus ir su
naujomis mintimis tęsime darbą.
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Ieško vilties
spindulėlių

Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” kviečia ištiesti pagalbos
ranką vargingai gyvenančiam vaikučiui Lietuvoje – tapti vaiko rėmėju.
Rėmėjas gauna vaiko adresą, nuotrauką, jei nori, gali su vaiku (šeima)
susirašinėti, bet tai nebūtina. Kviečiame išsirinkti du vaikelius, jei pir-
masis jau būtų gavęs rėmėją.

Auka konkrečiam vaikui paremti per metus – 360 dol. (30 dol. per
mėnesį). Metinė auka atsiunčiama iš karto arba dalimis. Nuo mokesčių
nurašomą auką siųsti: „Saulutė” arba „Sunlight Orphan Aid”, 414
Freehauf St., Lemont, Illinois 60439. Tel. pasiteirauti: (630) 243-7275
arba (630) 243-6435.

IVAS 

Ivui yra 11 metų. Jis lanko
Klai pėdos miesto I specialiosios
mokyklos 4 klasę. Mėgstami daly-
kai: dailė ir muzika. Ivui nustaty-
tas vidutinis proto at silikimas.
Berniukas turi autizmo požymių.
Mama su vaikų tėvu išsituokusi.
Šeimoje yra 2 vaikai: Ivas ir aštuo -
nerių metų sesuo. Šeima gyvena 2
kam barių bute. Šeimai labai rei-
kalinga materialinė pagalba.

TOMAS 

15 metų Tomas yra Skaud vilės
spec. mokyklos 6 klasės moki nys.
Berniuko sveikatos būklė silpna.
Vaikui nustatytas cerebrinis para-
lyžius. Reikalingi masažai, mankš-
ta, kinezeterapeuto pagalba. Ber-
niukas nuovokus, geba susikaup-
ti, tačiau sveikata labai silpna.
Tomas yra vienintelis vaikas šei -
moje, gyvena su mama dviejų
kambarių bute, gyvenimo sąlygos
yra blogos, nes namas yra avari-
nės būklės. Labai reikia piniginės
paramos. Vaikui sunku važiuoti į
mokyklą, nes jis labai sunkiai
juda, mokykloje jis daugiau sėdi,
nevaikšto. Jam labai naudinga bū-
tų įsigyti kompiuterį ir turėti in-
ternetą, tada galėtų susirasti dau-
giau draugų.

SKAISTĖ 

Skaistei yra 13 metų, ji lanko
Va rėnos Ryto vidurinės mokyklos
6 kla sę. Mėgstami dalykai: mate-
matika, dailė, dainavimas, šokiai,
darbeliai, kūno kultūra. Mergai-
tės sveikata patenkinama. Skais-
tei reikalinga nuolatinė psicholo-
go ir spec. pedagogo pagalba.
Skaistės mama su mergaitės tėvu
išsituokusi. Mama su dviem vai-
kais gyvena dviejų kambarių bu-
te. Skais tei Reikalinga klau sos
implanto išorinė dalis, bet ji kai-
nuoja apie 9,000 litų.

TOMAS

Tomas (11 m.) lanko Pane vė-
žio specialiąją mokyklą, 5 klasę.
Mėgs tami dalykai – dailė, kūno kul-
tū ra. Domisi plaukimu, nors plauk-
ti nemoka, bet nardo su džiaugs-
mu. Patinka spalvinti spalvinimo
knygeles. Tomas – nervingas, įsi-
tempęs, užsisklendęs savame pa-
saulyje, ne bendraujantis. Nustaty-
tas autizmas, hiperaktyvumas. Šei-
moje auga 2 vaikai. Šeima gyvena
trijų kambarių bute. Reikalinga
piniginė parama Delfinų terapijai
(vaikams, sergantiems autizmu,
tai labai veiksminga), vandens
procedūroms, metodinėms prie-
monės darbui su autistu, kompiu-
teris.

RAMŪNAS 

Ramūnui yra 15 metų, lanko
Rus nės specialiąją mokyklą, 8 la-
vina mą ją klasę. Domisi grojimu,
piešimu. Ramūnas dažnai serga
įvairio mis kvėpavimo takų ligo-
mis, plaučių uždegimu, bronchitu.
Dėl ligų jam 2 metus buvo atidėti
mokslo metai, jo labai silpna imu-
ninė sistema. Šeimoje auga du vai-
kai. Visa šei ma gyvena vieno kam-
bario bute, gy venimo sąlygos yra
patenkinamos. Ramūnui reika-
linga visapusiška pa galba, todėl
šeimai reikia finansinės paramos.

KĘSTUTIS 

Kęstutis (9 metai) lanko Ma -
žei kių specialiąją mokyklą, 2 la-
vina mąją klasę. Dažnai nepaklūs-
ta nuro dymams, nereaguoja į pra-
šymus, prieš tarauja. Bendravimą
su Kęstu čiu apsunkina tai, kad jis
nekalba. Kęstučiui nustatytas
Dauno sindromas, pilnapėdystė,
silpnas raume nų tonusas. 2005 m.
operuota širdis. Mama su vaikų
tėvu išsituokusi.  Šei moje auga
trys vaikai. Mama viena augina
vaikus. Trūksta lėšų nusi pirkti
vaistų, įsigyti reikalingus dra bu -
žius, avalynę, lavinimo priemo-
nes. Šeima negali įsigyti buičiai
reikalingos įrangos, kuri paleng-
vintų buitį.

OKSANA 

Oksanai yra 14 metų, lanko
Kap čiamiesčio E. Pliaterytės pag-
rindinę mokyklą, 10 lavinamąją
klasę, gyvena Lazdijų rajono glo-
bos centre „Ži dinys”. Ji mėgsta
šokti, dainuoti. Lan ko aerobikos
būrelį. Oksanai nustatytas viduti-
nis protinis atsilikimas, jos būklė
stabili, stengiamasi, kad būklė ne-
pablogėtų. Oksana į namus sugrįž-
ta savaitgaliais. Ji gyvena su ma-
ma Daiva (42), tėvas miręs. Šeima
gyvena trijų kambarių name. Šei-
moje auga 5 vai kai.

VYTAUTAS 

Vytautui yra 15 metų, jis yra
Kal varijos gimnazijos 9 klasės
mokslei vis. Po tėvo mirties dides-
nę laisva laikio dalį mieliau pralei-
džia vienas. Berniukas gyvena su
mama, sese Rūta ir broliu Gab-
rieliumi. Šeimai rei kalinga mate-
rialinė pagalba.

VALENTAS 

Valentui yra 15 metų, lanko
Ža garės spec. mokyklą, mokosi 9
lavina mojoje klasėje. Berniukui
nustatyta latentinė tuberkuliozės
infekcija. Dažnos kvėpavimo takų
ligos, kartojasi pneumonijos, jam
nustatytas vidutinis neįgalumo
lygis. Būtinas dažnesnis sanatori-
nis gydymas, nuolatinis imuniteto
stiprinimas. Šeimą sudaro 6 asme-
nys. Tėvas jau daugelį metų turi
nuolatinį darbą pas ūkininką, ma-
ma nedirba. Reikalinga finansinė
pagalba. Jei vaikams reikalingas
ne pirmo būtinumo daiktas, jie va-
sarą eina padirbėti pas ūkinin kus.

MANTAS 

Mantui yra 8 metų, jis lanko
Radvi liškio 1/d „Kregždutė” spec.
ugdymo grupę. Mantui nustatytas
sunkus neįgalumo lygis, paskirta
nuolatinė prie žiū ra. Jam svarbus
dienos režimas, nusistovėjusi
tvarka, į pasikeitimus reaguoja
nepalankiai, yra labai išran kus
maistui. Mama su vaikų tėvu išsi-
tuokusi. Šeimoje yra 3 vaikai. Rei-
kalinga fi nansinė parama vaiko
poreikiams tenkinti.
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mŪsŲ sTalui

Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@hotmail.com

Orai dažnai yra nepalankūs au -
gi nant daržoves, ypač jei per dažnai
ly ja. Tai labai nepatinka pomido-
rams, todėl juos puola įvairios ligos,
grasindamos sunaikinti visą derlių.
Todėl šeimi ninkėms turėtų būti ypač
svarbūs patiekalų ir konservavimo
receptai, padedantys išgelbėti bent
dalį pomidorų derliaus.

Kaip subrandinti?

Artėjant rudeniui pomidorai
dažnai suserga, be to, ir ant
sveikų pomidorų krūmų visa-

da lieka nespėjusių sunokti pomi-
dorų. Daugeliui pomidorų veislių
nokti reikia ne mažesnės kaip 68 F
temperatūros, todėl neretai matyda-
mi, kad pomidorai nesuspės nuraus -
ti, nuskiname juos žalius. Jei pomi-
dorai nespėja sunokti ant krūmo ar
su serga, nepanikuokite! Jeigu nėra
vilties su lauk ti šilto sauso oro, gali-
ma pomido rus tiesiog išrauti ir pa-
kabinti sau soje, nuo saulės spindulių
apsau gotoje vietoje – pomidorai bręs
toliau. Ga lima nuskinti žalius pomi-
dorus ir lai kyti namuose. Galimi
įvairūs noki ni mo būdai:

– Pomidorai sudedami uodegė lė -
mis žemyn ant šviesos pasiekiamos
palangės.

– Kiekvienas pomidoras įvynio-
ja mas į laikraštį. Pomidorai sudeda-
mi į dėžutes, o jos pastatomos tamsio-
je vietoje. Taip pomidorai sunoksta
apie 3 savaites.

– Žali pomidorai sudedami į
polie tileninius maišelius su skylu-
tėmis. 

– Žali pomidorai sudedami į po -
pierinius maišelius, šalia jų padeda-
ma obuolių, slyvų, persikų ar kriau-
šių, nes šie vaisiai išskiria me ti  leno
ir pagreitina pomidorų noki mą.

Valgyti ar išmesti?

Nespėję sunokti ar, krūmams su -
sirgus, skubiai nuskinti pomidorai –
tai problema, su kuria susidurti teko
dažnai šeimininkei. Tad ką daryti su
žaliais pomidorais – valgyti ar išmes -
ti? Vieni nesunokusius pomidorus
va  dina neprilygstamu desertu, kiti –
kenksmingais ir nuodingais vaisiais.
Kaip yra iš tiesų?

Pomidoruose yra solanino, laiko-
mo nuodinga medžiaga. Visiškai pri-
nokusiuose pomidoruose ši me -
 džiaga išnyksta, o žaliuose jos – dau-
giau. Todėl kartais galima išgirsti,
kad žali pomidorai yra nuodingi. Tai
netiesa, ypač kai kalbama apie kon-
servuotus žalius pomidorus. Žinoma,
jei nuo krūmo pri sivalgytume žalių
mažiukų neprino kusių „jauniklių”,
rizikuotume apsi nuo dyti. Tačiau, jei
nuo krūmo nu ski nami nors ir žali,
bet savo veislei būdingą dydį pasiekę
pomidorai, so lanino juose – labai ma-
žai. Na, o konservuojant žalius pomi-
dorus, tas ne didelis kiekis solanino
taip pat nekelia jokios grėsmės. Be to,
bauginantis solaninas iš žalių pomi-
dorų gali būti priverstinai „iš pra šy-
tas” užpylus pasūdytu vandeniu ir
kelis kartus pakeitus tą vande nį. Vi-
sas solaninas atsiduria vande  ny je, ir
dingsta pomidorų aštrumas.

Žali pomidorai, nepaisant įta-
raus požiūrio į juos, vis dėlto yra la -

bai vertingos sudėties. Juose – daug
įvairių vitaminų ir naudingų mikro -
elementų.

Žalius pomidorus galima paruoš -
ti įvairiai. Kartais juokaujant sako-
ma, kad visi žalių pomidorų receptai
skirstomi į vyriškus ir moteriškus.
Vyrams tikrai patiks raugintų ir čes-
nakais įdarytų žalių pomidorų už -
kan dis arba vadinamoji vyrų „uogie -
ne” – tyrė iš žalių pomidorų, česna-
kų, krienų, morkų, pomidorų padažo
ir graikinių riešutų. Na, o moterys
gali pasmaližauti razinomis ar grai -
ki niais riešutais įdarytų žalių pomi-
dorų uogiene. Jeigu į tokią uogienę
dar įdėsite apelsinų, žalią pomidorą
bus išties sunku atskirti nuo persiko.

KĄ DARYTI SU ŽALIAIS 
POMIDORAIS?

Žali pomidorai su česnakais

Reikės: 6 didelių žalių pomidorų,
2 svogūnų, 2 morkų, šaukšto aliejaus,
5 skiltelių česnakų, petražolių ir sa -
lierų lapelių.

Smulkiai supjaustykite svogū -
nus, pomidorų skilteles. Griežinė-
liais supjaustykite morkas, susmul-
kinkite žalumynus, sudėkite į puodą,
užpil ki te aliejumi ir troškinkite 30
minučių. Kai pomidorai suminkštės,
sudėkite sutrintus česnakus. Karštas
salotas su dėkite į puslitrinės talpos
stiklai nius ir, pridengę dangteliais,
kaitin kite 15 minučių verdančiame
vande nyje. Sandariai uždarykite.

Žalių pomidorų salotos 
su paprikomis

Reikės: 6 sv žalių pomidorų, 1,5
puodelio druskos, 2 sv morkų, 1 sv svo -
gūnų, 1 sv saldžiųjų paprikų, puo -
delio aliejaus, puodelio cukraus, ke lių
lauro lapelių ir kvapniųjų pipirų.

Pomidorus supjaustykite skilte -
lėmis, užberkite druska ir palikite,
kol išsiskirs sultys. Susidariusias
sul tis nupilkite. Morkas stambiai su -
tarkuokite, svogūnus ir paprikas
supjaustykite. Sumaišykite su pomi-
dorais. Viską užpilkite aliejumi, su-
ber ki te cukrų, įdėkite lauro lapelių ir
kvapniųjų pipirų. Užvirkite ir virin -
ki te 30 minučių. Karštas salotas su-
dėki te į iškaitintus stiklainius. Stik-
lai nius kaitinkite verdančiame van-
de nyje apie 20 minučių. Sandariai už -
darykite. Iš nurodyto kiekio išeina
maždaug penki 0,8 l talpos stiklai-
niai.

GELBSTINT DERLIŲ
Žalių pomidorų salotos

Reikės: 6 sv žalių pomidorų, 3 sv
svogūnų, 3 sv morkų, puoduko alie-
jaus, 1,5 puoduko cukraus, 3 šaukštų
druskos, pusės puodelio acto.

Pomidorus supjaustykite ku be -
liais, svogūnus – smulkiais kubeliais,
morkas stambiai sutarkuokite. Viską
sudėkite į emaliuotą arba stiklinį in -
dą, supilkite aliejų, actą, suberkite
drus  ką, cukrų ir gerai išmaišykite.
Laikykite 12 valandų. Salotas už vir-
kite ir kaitinkite 30 minučių. Karštas
salotas sudėkite į įkaitintus stiklai-
nius ir tuoj pat sandariai už darykite.

Žalių pomidorų salotos 
su pomidorų padažu

Reikės: 10 sv žalių pomidorų, 2 sv
svogūnų, 2 sv morkų, puodelio alie -
 jaus, 4 šaukštų (nubrauktų) drus kos,
½ puodelio cukraus, puodelio pomi-
dorų padažo.

Daržoves nuplaukite ir nuvaly ki -
te. Pomidorus ir svogūnus supjaus -
tykite, morkas stambiai sutarkuo ki -

te. Išmaišykite. Vandens pilti nerei -
kia. Kaitinkite ant nedidelės ugnies,
vis pamaišydami. Kai daržovės už -
virs, virkite jas 15 minučių. Tada su -
pilkite pomidorų padažą, pavirkite 10
minučių ir karštas salotas dėkite į
stiklainius. Sandariai uždarykite.

Česnakais ir žalumynais įdaryti
žali pomidorai

Reikės: 4 sv žalių pomidorų, 4
šaukš tų druskos, 20 skiltelių česna kų,
2 šaukštelių acto, 4 puodelių vandens,
puodelio supjaustytų salierų.

Nupjaukite pomidorų viršūnė-
les. Smulkiai supjaustykite salierus,
nu valykite česnakų skilteles. Po dvi
skil teles įspauskite į kiekvieno pomi-
doro sėklyną, ant viršaus užspaus ki -
te po žiupsnelį salierų, užberkite
drus kos. Į plačiadugnį indą sudėkite
paruoštus pomidorus, uždenkite ir
3–4 dienas laikykite šaltai. Tada nu-
pil kite išsiskyrusį sūrymą ir pomi-
dorus sudėkite į stiklainius. Sūrymą
su van  deniu užvirinkite, supilkite
actą ir karštą marinatą užpilkite ant
po midorų. Stiklainius kaitinkite ver-
dan čiame vandenyje apie 7–10 minu -
čių. Sandariai uždarykite.

Pikantiški konservuoti 
žali pomidorai

Reikės: 2 sv žalių pomidorų, 2 sv

cukraus, 2 pakelių vanilinio cukraus,
½ šaukštelio citrinos rūgšties, 3 puo -
delių vandens.

Pomidorus subadykite mediniu
pagaliuku, užpilkite vandeniu ir kai -
tinkite ant mažos ugnies, kad su -
minkš tėtų. Tada išgriebkite iš van-
dens ir apdžiovinkite. Iš cukraus ir
vandens išvirkite sirupą, atvėsinkite
ir užpilkite ant pomidorų. Kitą dieną
sirupą nupilkite, užvirinkite, atvė -
sin  kite ir vėl užpilkite ant pomidorų.
Trečią dieną sirupą vėl nupilkite, už -
virinkite ir jau karštą užpilkite ant
pomidorų. Tada virkite, kol sirupas
su tirštės, o pomidorai taps minkšti,
bet stangrūs. Suberkite vanilinį cuk -
rų ir citrinų rūgštį, atsargiai išmai -
šy kite ir viską supilstykite į iškaitin-
tus stiklainius. Uždarykite ir laikyki -
te vėsiai.

Žalių pomidorų uogienė

Reikės: 2 sv žalių pomidorų, 2 ½
sv cukraus, puodelio vandens, pusės
šaukšto citrinos rūgšties.

Žalius mėsingus pomidorus sup-
jaustykite, pašalinkite sėklynus ir
per liekite šaltu vandeniu. Tada užpil -
kite pomidorus verdančiu vandeniu
ir virkite 5 minutes. Vandenį nupilki -
te, pomidorus užpilkite šaltu vande-
niu ir vėl užvirinę virkite 5 minutes.
Pomidorus sudėkite į kiaurasamtį ir
gerai nuvarvinkite. Užpilkite iš van-
dens ir cukraus paruoštu sirupu (cit-
rinos rūgštį suberkite baigdami vir -
ti). Uogienę reikia virti kelis kartus
su 6 valandų pertraukomis, kol ims
tirštėti. Tada sudėkite į įkaitintus
stik lainius ir uždarykite.

Paprastas žalių pomidorų 
konservavimo būdas

Žalius pomidorus taip konser-
vuodavo mano mama. Man jis įsimi-
nė, nes jame nededama nei rūgšties,
nei cukraus, tad išsaugomas natūra-
lus pomidorų skonis, be to, ir lengvai
paruošiamas. 

Pomidorus nuplaukite, nusau -
sin ki te, didelius perpjaukite į 4 dalis
arba per pusę, mažesnius palikite ne -
supjaustytus. Perpjovę žiūrėkite, ar
nė ra paraudusios ar pageltusios sėk-
lidės. Tokius atskirai atidėkite grei -
tam vartojimui. Į kiekvieną stiklai nį
įdėkite po 4 nuvalytas skilteles čes-
nakų, serbentų, krienų, vyšnių lapų
ir gniūžtelę šviežių krapų. Įmeskite 4
džiovintus čilės pipirus. Jie pomido-
rams priduoda stipresnį („vyrišką”)
skonį, galima dėti mažiau.

Užvirkite puodą vandens (pvz. 4 l
reikia maždaug ½ puodelio drus kos;
paragavus skystis jaučiasi net sal-
džiai sūrus). Į jį supilkite druską ir
vieną indelį „pickling spice”. Leis -
kite užvirti.

Į paruoštus stiklainius sudėkite
kiek galima tankiau pomidorus. Sti k -
lainius užpilkite iki viršaus karštu
verdančiu skysčiu ir tuoj pat uždary -
kite. Galima dėti pomidorus į įvai -
raus dydžio stiklainius. Greitam var-
tojimui pomidorus jau galima val-
gyti po poros savaičių.

Parengta pagal 
Rimą Marcin ke vi čienę
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Užsienio reikalų ministro susitikimai New York

JAV prezidentas B. Obama įspėja Iraną

Paskelbti žodinės istorijos projektų 
konkurso nugalėtojai

New York (URM info) – New
York Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis rugsėjo
24 d. su JAV valstybės sekretorės spe-
cialiuoju pasiuntiniu tarptautiniams
energetikos klausimams ambasado-
riumi Carlos Pasqual aptarė Baltijos
regiono valstybių energetinės izolia-
cijos problemas. Ministras padėkojo
už nuolatinę JAV paramą Lietuvoje
įgyvendinamiems strateginiams
energetikos projektams, padidinsian-
tiems šalies energetinę nepriklauso-
mybę, ir už JAV valstybės departa-
mento palaikymą, siekiant NATO ak-
reditacijos Vilniuje neseniai įsteig-
tam Energetinio saugumo kompeten-
cijos centrui. Susitikime aptartas ir
Lietuvos susirūpinimas dėl branduo-
linės saugos neskaidriai įgyvendina-
muose branduolinės energetikos pro-
jektuose Baltarusijoje ir Rusijos Ka-
liningrado srityje.

A. Ažubalis rugsėjo 24 d. aukšto
lygio Jungtinių Tautų (JT) Generali-
nės asamblėjos susitikime, skirtame
teisės viršenybei, išreiškė Lietuvos
pasiryžimą padėti kitoms šalims kur-
ti teise grįstą santvarką.  Susitikime,
kuriame dalyvavo JT, valstybių ir vy-
riausybių vadovai, užsienio reikalų
ministrai, svarbiausių nevyriausybi-
nių organizacijų vadovai, priimtas
pareiškimas, kuriuo šalių atstovai
patvirtino savo įsipareigojimus rem-
tis teise ir pažymėjo pamatinę jos
reikšmę valstybių politiniam dialo-
gui ir bendradarbiavimui.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras rugsėjo 25 d. transatlantinėje va-
karienėje su Europos Sąjungos už-
sienio reikalų ministrais ir JAV vals-
tybės sekretore Hillary Clinton apta-
rė nepaliaujamai prastėjančią padėtį
Sirijoje, diskutavo apie NATO ir ES
gynybinių pajėgumų derinimą. A.
Ažubalis vakarienės dalyvius  pa-
kvietė paremti Europos gynybos
agentūros iniciatyvas energetinio

saugumo, jūrų apsaugos ir oro trans-
porto srityse. Susitikime taip pat ap-
tarti kiti esminiai transatlantinio
bendradarbiavimo klausimai – padė-
tis Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės
Afrikoje, Afganistane ir Irane.

Rugsėjo 26 d. New York viešintis
Lietuvos užsienio reikalų ministras
A. Ažubalis rugsėjo 26 d. dalyvavo JT
generalinio sekretoriaus vardu su-
rengtame JT sutarčių renginyje. Iš-
kilmių metu A. Ažubalis Lietuvos
vardu JT generaliniam sekretoriui
Ban Ki-Moon perdavė saugoti doku-
mentus, patvirtinančius Tarptauti-
nio Teisingumo Teismo privalomo-
sios jurisdikcijos pripažinimą ir Lie-
tuvos prisijungimą prie trijų daugia-
šalių tarptautinių sutarčių – Vienos
konvencijos dėl diplomatinių santy-
kių ir Vienos konvencijos dėl konsu-
linių santykių fakultatyvinių proto-
kolų dėl privalomo ginčų sprendimo
bei Protokolo dėl Tarptautinės jūros
dugno institucijos privilegijų ir imu-
nitetų.

Mirė lenkų girininkas, išsaugojęs S. Dariaus ir 
S. Girėno žūties vietoje jiems pastatytą paminklą

Įsteigtas 100 mln. eurų vertės 
Baltijos inovacijų fondas

Minskas (ELTA) – Kalinamas
Baltarusijos žmogaus teisių gynėjas
Alesi Beliacki apdovanotas JAV vals-
tybės departamento premija. Apdo-
vanojimą atsiėmė jo žmona Natalija
Pinčiuk. Iškilmės įvyko JAV ambasa-
doriaus Varšuvoje rezidencijoje rug-
sėjo 25 d. – A. Beliacki 50 metų jubi-

liejaus dieną. Diplomatinės misijos
vadovas Lee Feinstein perdavė apdo-
vanojimą JAV valstybės sekretorės
Hillary Clinton pavedimu. L. Feins-
tein perskaitė H. Clinton laišką, ku-
riame pažymima, kad A. Beliacki ap-
dovanotas už savo laimėjimus, ryžtą
ir narsą. 

Vilnius (ELTA) – JAV ambasada
Lietuvoje paskelbė, kad jos surengto
žodinės istorijos projektų konkurso
nugalėtojais tapo Ateitininkų federa-
cijos parengtas projektas ,,Ugnė Kar-
velis” ir ,,Atminties namų” projek-
tas – virtualus Vilkijos žemėlapis.

Projektą ,,Ugnė Karvelis” įgy-
vendins 12–21 metų amžiaus ateiti-
ninkai. Mokiniai, bendradarbiauda-
mi su Ugnės Karvelis gimnazijos mu-
ziejumi, Ringaudų biblioteka, Taba-
riškių parapijos bažnyčia ir rinkda-
mi žodinės istorijos pasakojimus, su-
sistemins medžiagą apie U. Karvelis

asmenybę, išleis kalendorių ir su-
kurs filmą.

Konkursas vyko rugsėjo 5–17 d.
Nugalėtojus išrinko JAV istoriko ir
žodinės istorijos žinovo, buvusio Na-
cionalinio JAV muziejaus ,,Smithso-
nian” instituto vadovo daktaro Brent
Glass vadovaujama JAV ambasados
komisija. Iš viso konkursui buvo pa-
teikta 13 paraiškų. Konkurso nugalė-
tojams bus dovanojami planšetiniai
kompiuteriai ,,iPad” arba, atsižvel-
giant į poreikius, skiriamos 250 dol.
premijos. Apdovanojimų iškilmės
vyks spalio 12 dieną JAV ambasadoje. 

Aptartas Šiaurės, Baltijos šalių ir
Amerikos bendradarbiavimas

Apdovanotas žmogaus teisių gynėjas A. Beliacki 

Vilnius (ELTA) – Europos inves-
ticijų fondas (EIF) ir Lietuva, Latvija
bei Estija pradeda įgyvendinti ini-
ciatyvą, kurios tikslas – paskatinti ri-
zikos kapitalo investicijas į Baltijos
šalių įmones. Per ateinančius ketve-
rius metus Baltijos inovacijų fondas
(BIF) investuos 100 mln. eurų į Balti-
jos šalyse veikiančius privataus kapi-
talo ir rizikos kapitalo fondus, taip
paskatindamas rizikos kapitalo in-
vesticijas į mažas ir vidutines įmo-

nes ir jų augimą.
EIF ir trijų Baltijos valstybių at-

stovai Vilniuje, Vyriausybės rūmuo-
se, pasirašė BIF valdymo sutartį. EIF
investuoja 40 mln. eurų, o kiekvienos
šalies nacionalinė agentūra – Lietu-
voje UAB ,,Investicijų ir verslo ga-
rantijos” (INVEGA), Latvijos garan-
tijų agentūra ir Estijoje ,,KredEx” –
po 20 mln. eurų. BIF įsteigtas sie-
kiant paskatinti trijų Baltijos valsty-
bių rizikos kapitalo rinkų vystymąsi.

Kaunas (ELTA) – Nuoširdūs už-
uojautos žodžiai iš Kauno nuskriejo į
Lenkijos miestelį Myslibužą, kur mi-
rė geras Lietuvos bičiulis, jos istori-
nio ir kultūrinio paveldo saugotojas.
Vietos bendruomenė neteko garbin-
go ir nuoširdaus žmogaus, savo dar-
bais suartinusio lietuvių ir lenkų
tautas, – girininko Piotro Nievinskio.
Tai jo pastangomis prieš kelis de-
šimtmečius Myslibuže išliko pamin-
klas lietuvių lakūnams Steponui Da-
riui ir Stasiui Girėnui.

Paminklas šių didvyrių tragiš-
kos žūties vietoje Pščelniko miške
(dabartinio Myslibužo apylinkėse) iš-

kilo 1936 m. pagal Vytauto Landsber-
gio-Žemkalnio projektą. Po Antrojo
pasaulinio karo šiai teritorijai atite-
kus Lenkijai, paminklui iškilo grės-
mė – norėta jį išardyti.

Tuo metu, dar būdamas labai
jaunas, girininkas P. Nievinskis, rizi-
kuodamas savo gyvybe, su ginklu
rankose iškovojo, kad paminklas ne-
būtų sunaikintas. Po šių įvykių mū-
sų tautos didvyrių atminimui skirtą
paminklą daugelį metų saugojo vie-
tos girininkija. Prieš 20 metų žūties
vietą ir joje stovintį balto granito pa-
minklą pradėjo prižiūrėti ir lietu-
viai.

New York (BNS) – JAV preziden-
tas Barack Obama griežtu perspėji-
mu paragino Iraną diplomatinėmis
priemonėmis spręsti ginčą dėl šalies
branduolinės programos. Laikas tam
,,nėra neribotas”, pareiškė B. Oba-
ma, sakydamas kalbą JT Generali-
nėje Asamblėjoje New York. ,,Jungti-
nės Valstijos darys tai, ką privalo,
kad sutrukdytų Iranui pasigaminti
branduolinį ginklą”, – pabrėžė jis.

Branduolinį ginklą turintis Ira-
nas grasintų Izraeliui sunaikinimu,
sukeltų nesaugumą Persijos įlankos
šalyse ir sukeltų grėsmę pasaulio
ekonomikos stabilumui, toliau kal-
bėjo prezidentas. Šalis esą iki šiol ne-
išnaudojo savo galimybių parodyti,
kad jos branduolinė programa yra
taiki.

B. Obama savo kalboje taip pat
smerkė pastarąją antiamerikietiško

smurto bangą Artimuosiuose Rytuo-
se, pareikalavusią daugybės žmonių
gyvybių. ,,Nėra žodžių, kuriais būtų
galima atsiprašyti už nekaltų žmonių
žūtį, – sakė jis. – Nėra filmo, kuris pa-
teisintų išpuolį prieš ambasadą.” Čia
prezidentas turėjo omenyje išpuoį
prieš JAV konsulatą Libijos Bengazio
mieste, per kurį žuvo JAV ambasado-
rius.

B. Obama ataką prieš konsulatą
pavadino išpuoliu prieš Ameriką.
JAV ambasadoriaus Chris Stevens
nužudymas esą taip pat yra išpuolis
prieš Jungtinių Tautų idealus, ku-
riais remiantis, žmonės savo nesuta-
rimus turi spręsti taikiai. JAV su-
kurtą antiislamišką filmą, sukėlusį
protestus arabų pasaulyje, B. Obama
pavadino ,,įžeidimu ne tik musulmo-
nams, bet ir amerikiečiams”. 

V. Leškevičius su Švedijos ambasadore NATO Veronika Wand Danielsson dalyvavo „Car-
negie Europe” diskusijoje.                                                                    „Carnegie Europe“ nuotr.

Briuselis (URM info) – Būdamos
panašios požiūriu į ekonomiką, gy-
nybos ir saugumo politiką, energeti-
nį saugumą ir Rytų kaimynystę,
Šiaurės ir Baltijos šalys yra unikalus
regioninio bendradarbiavimo pavyz-
dys Europai ir patikimas partneris
Jungtinėms Valstijoms, sakė užsie-
nio reikalų viceministras Vytautas
Leškevičius mokslinių tyrimų centro
„Carnegie Europe” Briuselyje rug-

sėjo 25 d. surengtoje diskusijoje.
Viceministras kalbėjo „Carnegie

Europe” surengtame Transatlanti-
nių studijų centro tyrimo „Šiaurės,
Baltijos šalių ir Amerikos bendra-
darbiavimas: poveikis JAV ir Euro-
pos dienotvarkei” pristatyme. Vienas
iš tyrimo vadovų yra buvęs JAV nuo-
latinis atstovas NATO ambasadorius
Kurt Volker.

A. Ažubalis sako kalbą Jungtinių Tautų
Generalinės asamblėjoje.   ELTA nuotr.
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VeRslo naujienos

Iš toli Lietuva atrodo gana patraukliai
Susirinkusiems lietuvių bend-

ruomenės nariams, Lietuvos ir JAV
verslo bei valdžios atstovams vicemi-
nistras padėkojo už susidomėjimą ir
indėlį į PLEF bei kitus Lietuvą pla-
čiai pristatančius renginius. E. Mei-
lūnas priminė, kad užsienio lietuvių
bendradarbiavimas taip  pat  padėjo
platinti informaciją apie Vilniuje
rugsėjį įvykusią didžiausią regione
gyvybės mokslų konferenciją „Life
Sciences Baltics 2012”, organizuoti
University of  Houston ir Vilniaus
Gedimino technikos universitetų
bendradarbiavimo memorandumo
pasirašymą.

,,Rugsėjis buvo geras mėnuo Lie-
tuvos ir JAV dvišalių ryšių požiūriu.
O šiandien, matydamas jus visus čia
susirinkus, džiaugiuosi, kad PLEF
projektas taip greitai auga”, – api-
bendrino užsienio reikalų vicemi-
nistras, palinkėjęs, kad lietuvių išei-
vijos ryšiai tarpusavyje ir ryšiai su
tėvyne taptų dar tvirtesni, ir pakvie-

tęs atvykti į 2013 m. PLEF, tradiciškai
rengiamą Vilniuje.

Lietuvos ambasadorius JAV Žy-
gimantas Pavilionis, sveikindamas
renginio dalyvius, dėkojo jo organi-
zatoriams ir pabrėžė būtinybę vi-
siems JAV lietuviams veikti išvien,
siekiant plačiau atverti JAV rinką
Lietuvos verslui. Diplomato teigimu,
tam pasitarnaus jau ateinančių metų
pradžioje Jungtinėse Valstijose savo
veiklą pradėsianti Verslo taryba. Ž.
Pavilionio manymu, dideles galimy-
bes šioje srityje liudija daugybė sėk-
mingo lietuviško verslo kūrimo JAV
pavyzdžių ir pastaruoju metu vis ak-
tyviau įgyvendinama Lietuvos eko-
nominė diplomatija. 

„2013 m. Europos Sąjungos  Tary-
bai pirmininkausianti Lietuva turės
galimybę ne tik padidinti savo eko-
nominį matomumą JAV, bet ir reikš-
mingai prisidėti prie ES ir JAV pre-
kybos liberalizavimo”, – teigė amba-
sadorius.

Forumo metu buvo pristatomas
Lietuvos investicinis klimatas, pa-
grindiniai ekonominiai rodikliai, o
tarptautinės bendrovės dalinosi in-
vestavimo ir verslo vystymo Lietu-
voje patirtimi. Renginio organizato-

riai teigė, kad šįkart PLEF dalyvauja
per 100 JAV bendrovių, iš kurių bent
pusei atstovauja JAV gyvenantys lie-
tuvių kilmės verslo atstovai ir įvai-
rių sričių specialistai. Iš viso buvo
beveik 200 dalyvių,  keletas jų atvyko
iš Kanados ir Jungtinių Arabų Emy-
ratų, iš Lietuvos dalyvavo daugiau
nei dvidešimt verslininkų. Didžiau-
sią lietuvišką bendruomenę turin-
čiame JAV mieste vykusio PLEF pa-
grindinis tikslas – parodyti Lietuvos
ekonominę pažangą, pasiektą per
daugiau nei 20 nepriklausomybės
metų. Apie tai kalbėjo Lietuvos eko-
nomikos žinovai, itin didelis   dėme-
sys buvo  skiriamas Lietuvoje jau
vykdančių veiklą JAV įmonių patir-
čiai pristatyti. Sėkmės istorijomis
dalijosi tokios Lietuvoje veikiančios
tarptautinės bendrovės kaip „Wes-
tern Union”, „Strategic Staffing So-
lutions”, „Kraft Foods”, „Moog Me-
dical Devices Group”. Forumui svo-
rio suteikė ir tokių didžiulių tarptau-

tinių bendrovių kaip „Hitachi Ame-
rica Ltd.”, „Exelon”, „Inter Global
Group”, ,,Baxter Healthcare Corp”,
,,Holtec International”, ,,Sterling En-
gineering”, ,,Xomix LTD”, ,,Liquio
Corporation”, ,,Chevron” ir daugybę
savo srities įmonių vienijančių aso-
ciacijų dalyvavimas. 

,,Po daugiau nei dvidešimties ne-
priklausomybės metų Lietuvą vis
dar reikia pristatinėti pasauliui kaip
išsilavinusių žmonių, turinčių ver-
tingos patirties pramonėje ir moksle,
šalį. Geografiniu požiūriu Lietuva
yra pačiame centre rinkos, turinčios
daugiau nei 300 milijonų gyventojų.
Politinė, socialinė ir darbo rinkos pa-
dėtis yra viena geriausių Europos Są-
jungoje ir, be abejonės, suteikia dau-
gybę galimybių verslo plėtrai bei au-
gimui. Mano šešiolikos metų investa-
vimo patirtis – tai kvietimas kitiems
atvykti ir kurti verslą Lietuvoje”, –
teigė vienas renginio pranešėjų prof.
Pierre Jean Everaert, vienas pagrin-
dinių Klaipėdos Laisvosios ekonomi-
nės zonos (LEZ) valdymo bendrovės
akcininkų ir steigėjų.

Užsienio reikalų ministerijos
duomenimis, 2011 m. Lietuvos ir JAV
prekybos apyvarta Nukelta į 13 psl.

Rugsėjo 21 d. Čikagoje, viešbu-
tyje ,,Four Seosons”, vyko
Pasaulio lietuvių ekonomikos

forumas (PLEF). Lietuvos verslo kon-
federacijos rengiamas kasmetinis
PLEF yra vienas didžiausių Lietuvos
ekonomikos ir verslo plėtros rengi-
nių užsienyje.  PLEF sumanymas
pirmą kartą buvo įgyvendintas 2009
m., kai Vilniuje įvyko forumas tema
„Konkurencinga Lietuva: inovatyvi
ekonomika, efektyvi verslo plėtra ir
investicijos”. 2010 m. PLEF vyko Lon-
done, 2011 m. jis vėl sugrįžo į Lietu-
vos sostinę, kur buvo surengtas kar-
tu su XV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumu. Tokio organi-
zavimo principo, pagal kurį forumas
vienais metais rengiamas Lietuvoje,
kitais – gausiai lietuvių gyvenamoje
užsienio šalyje, ketinama laikytis ir
ateityje.

Šiųmetinio PLEF Čikagoje šūkis
– „Lietuva – vartai į Europą”. Rengi-
niu buvo siekiama plėsti išeivijos lie-
tuvių bendruomenės narių ekonomi-
nius ryšius su Lietuva, pristatyti Lie-
tuvą kaip strateginę verslo partnerę
ir patrauklią investicijoms šalį lietu-
vių kilmės ir kitiems ja besidomin-
tiems verslininkams, sukurti erdvę
aukšto lygio verslo, mokslo ir val-
džios atstovų diskusijoms, suteikti
galimybę dalytis įžvalgomis apie ver-
slą Lietuvoje iš tarptautinės perspek-
tyvos bei užsienio investuotojams pa-
pasakoti savo sėkmės istorijas; paga-
liau – tiesiog burti Lietuvos draugus,
prisidėti prie patrauklių idėjų ir ver-
slo ryšių plėtros.

PLEF nuo 2009 m. organizuoja
Lietuvos verslo konfederacija kartu
su partneriais: Užsienio reikalų mi-
nisterija, Ūkio ministerija, VŠĮ
„Versli Lietuva”, VŠĮ „Investuok Lie-
tuvoje”, VŠĮ „Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra”. Šiemet ren-
ginį organizuojant prisidėjo ir Lietu-
vos ambasada Washington, DC, Lie-
tuvos generalinis konsulatas Čikago-
je, Lietuvos prekybos biuras JAV, at-
stovaujantis VŠĮ „Versli Lietuva”.

Forumo organizatoriai jau ket-

virtą kartą sukvietė su mūsų šalimi
ryšių turinčius mokslo ir verslo at-
stovus, garbės konsulus, ekonomikos
srityje dirbančius pareigūnus. Foru-
mas sulaukė abiejų valstybių aukš-
čiausio lygio atstovų dėmesio: Lietu-
vos prezidentės Dalios Grybauskai-
tės ir puikių Lietuvos draugų – lietu-
vių kilmės JAV senatoriaus Richard
Durbin, JAV Kongreso nario, ,,Baltic
Caucus” grupės pirmininko ir ener-
getikos pakomitečio vadovo John
Shimkaus bei Čikagos miesto mero
sveikinimų.

PLEF apsilankęs J. Shimkus tei-
gė, jog labai svarbu yra įtvirtinti
energetinį šalies saugumą bei plėsti
tarpusavio ekonominius ir verslo ry-
šius. Jis, dirbdamas Kongrese, daug
prisidėjo prie Lietuvos narystės
NATO. Prisiminęs 2011 m. įvykusią
pirmąją sertifikuotą JAV prekybos
misiją Lietuvoje, kuriai jis vadovavo,
J. Shimkus pasidžiaugė, kad Lie-
tuvos verslo atstovai surengė grįžta-

mąjį prisistatymą Illinois valstijoje.
Lietuvos užsienio reikalų viceminist-
ras Egidijus Meilūnas padėkojo J.
Shimkui už jo ilgalaikę paramą svar-
biausiems Lietuvos energetikos sri-
ties projektams. E. Meilūnas su
Kongreso nariu taip pat aptarė JAV
politiką suskystintų dujų eksporto sri-
tyje.

PLEF dalyviams sveikinimo žodį
tarė ūkio ministras Rimantas Žylius,
užsienio reikalų viceministras E.
Meilūnas. Viceministras pažymėjo,
kad Lietuva turi įvairių specializuo-
tų interesų JAV rinkoje, todėl tokie
renginiai kaip šis padeda surasti
daug reikalingų sąlyčio taškų.

„Lietuvos ekonominė diplomati-
ja, kuriai pastaraisiais metais skiria-
me vis daugiau dėmesio, puoselėja
strateginius tikslus konkurencingo-
se srityse formuoti nišas mūsų atei-
ties ekonomikai, skatinti aukštųjų
technologijų vystymą ir dalijimąsi
tyrimų rezultatais su partneriais, su-
telkti lietuviškąsias intelektines ga-
limybes. Neabejojame, kad PLEF yra
tinkama terpė bendrauti aukštos
kvalifikacijos mokslininkams bei
verslo vadovams ir ryšiams palaiky-
ti”, – tvirtino E. Meilūnas.

LORETA TIMUKIENĖ

Aktyvus užsieniečių ir išeivijos lietuvių dalyvavimas šių metų PLEF yra labai svarbus – išnaudota galimybė tiesiogiai skleisti informaciją, suteikti patikimų žinių apie šalies ekonominę
padėtį ir investicinį klimatą ar tiesiog padėti susisiekti su reikiamais žmonėmis.  Tauro Bublio nuotr.
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Atkelta iš 4 psl.
– Kaip sutikai savo žmoną Re -

natą? 
– Apsigyvenęs Lietuvoje dirbau

Klaipėdos kolegijoje. Buvau Tarptau-
tinių ir istorinių ryšių skyriaus ve-
dėjas, anglų kalbos pedago gikos dės-
tytojas. Renata buvo mano ga biausia
studentė – vienintelė kole gi jos istori-
joje pasiekusi dešimties  taškų (pui-
kų) vidurkį du semestrus iš eilės. Ji
mano klasėje mokėsi anglų ir ame-
rikiečių literatūrą. Vėliau mane iš-
rinko jos kursinio darbo vadovu – ir
ten ji užsidirbo dešimtuką. Po kur -
sinio darbo gynimo ji paprašė mano
pa galbos ruoštis egzaminams arba
pats pasisiūliau (priklauso nuo to,
kas pa sakoja mūsų susipažinimo is-
toriją).

– Kaip jautiesi Lietuvoje? Ar
čia  gy vensi visada? 

– Esu laimingas, kad gyvenu Lie -
tuvoje. Būtų neteisinga sakyti, kad
tai darau dėl Lietuvos. Pirmiau sia
tai darau dėl savo šeimos. Tiesą sa -
kant, niekam nesakau, kad Lietu vo je
yra gerai, bet aš ir neketinu gy ven ti
ten, kur yra gerai. Gyvenimas – ne
atostogos: aš gyvenu ten, kur galiu
padaryti, kad būtų geriau. Aš tikiuo -
si, kad bendraudamas su  žmonėmis
ir rodydamas gerą pavyzdį taip ir da -
rau. Galiu pasakyti vieną pavyzdį.
Dar gyvendamas Klaipėdoje jaučiau -
si, lyg būčiau vienintelis žmogus, ku -
ris ,,ieškodavo” teisybės, ginčydavau -
si prie kasos parduotuvėje, jeigu iš-
mušdavo neteisingą kainą. Kasinin -
kai sakydavo, kad ne svarbu, kas len-
tynoje pažymėta, svarbu, kas yra
kompiuteryje. Bet tai juk juodas me-
las ir pagal įstatymą aš bū davau tei-
sus. Kiti piliečiai pasiduodavo, mokė-
davau daugiau arba ne pirkdavo. O aš
sakydavau: ,,Ne, mo kė siu tiek, kiek
priklauso, nė cento daugiau (vieną
kartą skirtumas buvo tik 10 centų),
lauksiu vadybininko, niekur neinu ir
nieko nepraleisiu, kol nesutvar kom
problemos.” Praėjus porai me tų pa-
stebėjau, kad kartais ir kiti ne bepa-
siduodavo. Neturiu įrodymų, kad tai
buvo mano įtaka, bet tikiuosi, kad
kam nors gal padėjau išdrįsti, po to,
kai pamatė mano pavyzdį. 

– Kuo skiriasi lietuvaičiai nuo
JAV gyvenančių lietuvių?

– Tiksliai apibendrinti visą gru -
pę neįmanoma. Bet jeigu vis dėlto
skirstyčiau į grupes, tai skirstyčiau
ne pagal tai, kur gyvena, o pagal tai,
kur gimė. Žmo gus, gimęs Lietuvoje,
yra lietuvis, jeigu jis ir gyvena JAV.
Aš, gimęs JAV, esu Amerikos lietuvis,
tai nepasikeis net po 80 metų gyveni-
mo Lietu voje. JAV lietuviai turi di-
delį privalu mą – gimę vienoje vietoje,
bet auklėti kitos vietos kultūros,
jie  yra  šiokie to kie hibridai: jie iš-
moksta dvi kalbas, dvi istorijas, du
rinkinius šventinių pa pročių, turi du
požiūrius į gyvenimą, turi teisę į
dvigubą pilietybę ir t. t. O paskui ga-
lima rinktis, kaip nori gy venti, ar
taip, ar kitaip, ar mišriai. Ma no
mėgstamiausias medis yra beržas,
bet mėgstamiausia šventė yra Hallo -
ween,  mėgstamiausia sriuba yra šal -
ti barščiai, bet mėgstamiausias karš-
tas patiekalas yra mėsainis, mėgsta -
miausios dainos yra lietuvių liau-
dies, bet mėgstamiausia literatūra
yra ame rikiečių. Aš esu optimistas.
Liūd nas, bet visiems žinomas juokas:
lėktuve galima atskirti lietuvius nuo
kitų – lietuviai vis dar nesišypso.

Amerikos lietuviai šypsosi. Tai dar
vienas pavyzdys, kaip bandau pa -
gerinti aplinką: važiuodamas dvira -
čiu visiems kitiems dviratininkams
šyp sausi, bet labai retai man nusi-
šypso. Tikiuosi, jog po kelių arba
keliolikos metų Vilniuje irgi pradės
svetimi žmonės mieliau bendrauti,
bus daugiau šypsenų.

Ir tarp Lietuvos lietuvių, ir Ame -
rikos lietuvių yra ir patriotų, ir pasy -
vių jų piliečių, ir net išdavikų. Jų
veiks mai iš esmės yra skirtingi. Ką
Amerikos lietuvis turi nuveikti, kad
būtų patriotiškas? Išmokti lietuvių
kalbą, istoriją, liaudies dainas, šo-
kius, viso to išmokyti savo vaikus.
Tai yra svarbiausia. Kitas žingsnis,
sa kyčiau, būtų atsikraustyti į Lietu -
vą ir ten gyventi. Tačiau sutinku,
kad yra daug būdų puoselėti Lietuvą

ir negrįžtant į ją. Bet ką Lietuvos lie-
tuvis  turi nu veikti, kad būtų patrio-
tiškas? Tai yra kur kas sudėtingesnis
klausimas. Rei kia žinoti Lietuvos
istoriją, žinoti apie savo šalį. Lietuvo-
je liaudies dainos nė ra patriotišku-
mo klausimas, o tik mu zi kinis skonis.

Man yra nesuprantama, kai Lie -
tuvos jaunimas savo vaikams duoda
nelietuviškus vardus, ypač jeigu jie
šeimą augina ne Lietuvoje. Jų, gimu -
sių ir užaugusių Lietuvoje, lietuvy-
bės sąvoka yra kitokia negu mano.
Jiems lietuvybė gal buvo laisvai pri -
einama visada ir ją nėra taip svarbu
tausoti. Ten, kur aš užaugau, reikėjo
,,vargti” dviem kalbomis, aštuone-
rius metus šeštadienio rytais lankyti
lituanistinę mokyklą ir kas va sarą
važiuoti tris valandas į  ,,Neringos”
stovyklą, kad liktum funkcionaliu
lie tuviu. Buvo smagu, dabar la bai
gera prisiminti, bet tam tikrai rei -
kėjo užsispyrimo ir noro.  Tai yra vie -
na iš priežasčių, kodėl pasilieku
Lietuvoje: mano vaikams bus žymiai
lengviau būti lietuviais. 

Liepa: viena iš jauniausių 
LB narių

Kita  mano pašnekovė yra Liepa,
vienintelė Vaivos ir Jim duktė. Ji ir
bro lis Lokys dvyniai. Šie metai Lie-
pos gyvenime – ypatingi. Jai tik 27
metai, bet savo lietuviška veikla jau
gali pasigirti. Liepa – viena jauniau-
sių JAV LB XX tarybos 2-os sesijos
narių. Užau gu si šeimoje, kur puose-
lėjamos lietuviškos tradicijos, jai ne-
svetima jokia lietuviška veikla. Va-
saros praleistos be dirbant stovykloje
,,Neringa”, daug metų šokta su Hart-
ford, CT lietuvių tautinių šokių gru-

pe ,,Berželis”. Daly vavo jaunų ben-
druomenininkų seminare Putnam,
aktyvi ji ir jaunų žmo nių  įsteigtame
Kovo  Jaunimo fondo (įkurtas A. a.
Kovo Juškos atminimui) veikloje,
kurio tikslas paremti specialius  jau-
nimo projektus.

Dalyvauda ma Baltimore 40-ame
lietuvių festivalyje, mačiau, kaip Lie-
pa yra visų my  li ma. Ji, tik įsikūrusi
Baltimore, susirado Baltimore LB
apylinkės pirmininką Gintarą Buja-
nauską, parašė puikų  projektą – pra-
šymą Lietuvių Fondui  į lietuvišką
veiklą įt raukti Baltimore jau nimą.
Liepa yra išrinkta į Baltimore Lietu-
vių namų valdybą, taip pat yra Bal -
timore LB apylinkės valdybos narė.
Gražiai ji prisijungė prie tauti nių šo-
kių grupės ,,Malūnas” su savo suža-
dėtiniu Teddy, jau kaip pora dalyvavo
pirmoje savo tautinių šokių šventėje
Boston mieste. Teddy užaugęs italų
šeimoje, gerbia lietuviškas tradici-
jas, jau gerai yra pramokęs lietu-

viškai. Pernai metais su Liepa daly-
vavo sta žuočių programoje Lietuvo-
je: Lie pa dir bo Psichologijos ir peda-
gogikos centre, Teddy mokėsi lietu-
vių kalbos VDU.

Rugpjūčio mėnesį Liepa apsigy-
nė  daktaro laipsnį tarptautinių šei -
mos ir bendruomenės studijų srityje
Clemson University. Disertacijoje
Liepa rašė apie Lie tuvos jaunimo pi-
lietinį dalyvavimą, naujų technologi-
jų įtaką pilietinei veik lai. Ji rinko
duomenis Vil niaus ir Vytauto Di-

džiojo uni versitete, Klaipėdos kolegi-
joje, Lietuvos Edukologijos univer-
sitete ir kitose švietimo įstaigose.  

Šiuo metu Liepa gyvena Balti-
more, dirba moksline tyrinėtoja
Amerikos  Or thopsy chiatric  Asso-
ciation. Dau giau sia laiko skiria vai-
kų ir šeimų svei ko gyvenimo būdo
programoms. Ji taip pat dirba vie-
name iš JAV Kongreso komitetų. Lie-
pa ruošia programas vaikų elgesio
problemoms spręsti tiems vaikams,
kurių tėvai yra įkalinimo įstaigose.

Šiuo metu Liepa planuoja savo
vestuves, kurios bus švenčia mos pa-
gal lietuviškas tradicijas, lygiai taip
pat, kaip ma ma su tėčiu šventė savo
šventę. Ted dy šeima pamilo Liepą
kaip savo dukrą ir labai džiaugiasi
turėsianti tokią šaunią marčią.

Lokys ir Sirvydas

Prisimenu kaip pirmą kartą su -
tikau  Lokį – stovėjo su knyga ranko-
je, lauke laukdamas ,,Berželio” repe-
ticijų. Su knygomis jis nesiskiria iki
šiol, labai mėgsta skaityti ir mokytis.
Jis apie 17 metų šoko tautinių šokių
gru pėje ,,Berželis”. Prieš trejus me-
tus Connecticut įkurtoje Vaivos Vėb-
rai tes lituanistinėje mokyklėlėje Lo-
kys išdirbo dvejus metus. Vaikai ir
tėvai labai džiaugėsi kruopščiu ir rū-
pesingu mokytoju. Šį rudenį jis pra-
dėjo jau savo antruosius mokslus – šį
kartą uni versitete Minneapolis mies-
te, kur pasirinko studijuoti teisę. 

Sirvydas šeimoje yra jauniau-
siais. Pernai metais jis baigė uni-
versi tetą ir įgijo ekonomikos ir filo-
sofijos bakalaurą. Šiuo metu Sirvy-
das gy vena su tėvu Durham, kartu
dirba ,,The Marriel Anderson” aptar-
navimo skyriaus vadovu. Daug metų
jis praleido vasaros stovykloje ,,Ne-
rin ga”. Sirvydas mėgsta darbuotis
dar že, sodina įvairius prieskonius,
eks perimentuoja. Jo gerai prižiūri-
mos avietės veda labai daug uogų.

Vasara eina į pabaigą. Lapai pa -
mažėl puošiasi rudenio spalvomis.
Spa lio mėnesį  įvyksiančios Liepos ir
Teddy lietuviškos vestuvės mus dar
kartą pakvies pabūti gražiame, Lie-
tu vą primenančiame kampelyje, pa-
si džiaugti Vaivos ir Jim vaikais ir
anū kėmis. Žinau, kad Vaiva mus ste-
bės iš aukštai ir džiaugsis kartu su
mumis.

Vaivą Vėbraitę prisimenant...

Rugpjūtį Liepai Gust buvo įteiktas daktarės laipsnis tarptautinių šeimos ir bendruo-
menės studijų srityje.
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Tai paskutinis oficialus mūsų
su sitikimas. Kitų metų sausio 21 die -
ną George’as W. Bushas perduoda
val džią naujam prezidentui Barac-
kui Obamai, o ir mano kadencija bai-
giasi 2009-ųjų liepą. Todėl atsisveiki-
nome kaip seni draugai, kuriems
nežinia ka   da likimas vėl suteiks pro-
gą susitikti.

PASTABOS PARAŠTĖSE

George’as W. Bushas – politikas,
įėjęs į Lietuvos istoriją tuo, kad buvo
vienas svarbiausių mūsų šalies rams -
čių mums siekiant įstoti į NATO. Kai
sulaukėme kvietimo, jis, atvykęs į Vil -
 nių, daugiatūkstantinei miniai ta rė
istorinius žodžius: „Kas pasirinks Lie -
tuvą priešu, taps ir JAV priešu.”

Po šio vizito ir mudviejų asmeni -
niai santykiai tapo itin draugiški.
Mū sų kadencijos didžiąja dalimi su -
tapo, per tą laiką susitikome daug
kartų tiek Vašingtone, tiek man lan -
kantis įvairiose tarptautinėse kon fe -
rencijose. Visuomet jaučiau G. W. Bu -
sho palan kumą Lietuvai, ir man as-
me niškai, jis mane vadindavo savo ir
JAV draugu, gerai žinojo, kad aš kelis
dešimtmečius Čikagoje vadova vau
federalinei aplin kos apsaugos įstai-
gai, įskaitant ir me tus, kai jo tėvas
buvo JAV prezidentas. Nuo Bushų vi-
zito į Vilnių laikų drau giški santykiai
užsimezgė ir tarp Al mos bei Lauros
Bush.

Kai nuvykdavau į Jungtinių Tau -
tų sesijas Niujorke, kuriose dalyvauja
daugybės valstybių vadovai, G. W. Bu -
shas visuomet prieidavo pabendrauti,
rasdavo laiko kad ir trumpam pokal -
biui, teiraudavosi apie mūsų ša lies gy -
venimą. Jis man yra sakęs, kad ben-
draudamas su manimi geriau pa žino
Lietuvą ir jam įdomu išgirsti, kas pas
mus naujo. Žinoma, tokius žodžius
ga lima vadinti ir mandagumo ges-
tais, bet mažų šalių vadovai anaiptol
ne visada jų sulaukia iš JAV prezi-
dentų. Tad man buvo nuo šir džiai
gaila, kad baigėsi G. W. Busho antroji
kadencija. Gal dar per anksti vertinti
jo veiklą, ypač prieštaringai atsilie-
piama apie užsienio politiką, nors, ki-
ta vertus, jam teko priimti ypač sun-
kius ir atsa kingus sprendi mus. Bet,
žvelgdami iš savo varpinės, vargu ar
galėtume pri siminti asme niš kai drau-
giškiau Lie tuvai nusitei kusį JAV pre-
zidentą kaip G. W. Bu shas.

2008 metų spalio 9 diena, Vil -
nius. Pasikviečiau premjerą Gedimi -
ną Kirkilą ir finansų ministrą Ri -
man tą Šadžių. Daugiau kaip valandą
kalbėjomės apie Lietuvos finansinę
padėtį ir pasaulio finansų krizės
mums keliamus pavojus. Kol kas už -
sienio bankų griūtis mūsų šaliai sun -
kiau neatsiliepė.

Tvirtai pareiškiau, kad reikia
ne delsiant dar kartą persvarstyti
2009-ųjų biudžetą ir sumažinti jo
deficitą iki 3 procentų. Antraip pa-
sinaudosiu veto teise ir tuomet Vy-
riausybė galės kas mėnesį išleisti ne
daugiau kaip dvyliktąją dalį metinių
išlaidų. Būti na perkratyti ministeri-
jų siūlomas są matas ir rasti būdų
apkarpyti jų prašomus asignavimus.
Juk devynių mėnesių rodikliai rodo,

kad šiemet į biudžetą jau surinkta 43
milijonais li tų mažiau, nei planuota.
Pats laikas su siveržti diržus.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Tuo metu pasaulį jau ėmė krėsti
bankų krizė. Lietuva jos pasekmių
dar nebuvo spėjusi smarkiai pajusti,
bet netrukus ji turėjo smogti ir mums.
Tai vienu balsu tvirtino finansų spe-
cialistai, kuriuos kviečiausi patarti,
ko reikėtų skubiai imtis sie kiant kiek
įmanoma susilpninti pa saulinės kri-
zės smūgį mūsų šaliai. Jų perspėtas ir
reikalavau, kad Vyriau sy bė persvars-
tytų kitų metų biudžeto planą ir pa-
mėgintų sumažinti defici tą. Deja, tai
buvo Seimo rinkimų išva karės, parti-
joms labiausiai rūpėjo jų reitingai ir
apie jokias nepopuliarias priemones –
o socialinių išlaidų ka r pymas negali
būti populiarus – neno rėjo girdėti ne
tik valdančioji dauguma, bet ir opozi-
cija.

2008 metų spalio 30 diena, Vil -
nius. Vakar Vilniuje pasirašyta su -
tar tis su JAV, pagal kurią Lietuvos
piliečiai nuo šių metų lapkričio 17
die nos jau galės vykti į šią šalį be vi -
zų. Šiandien iš Vašingtono atskrido
JAV teritorinio saugumo sekretorius
Michaelas Chertoffas. Su šiuo parei -
gūnu, kurio departamentą preziden-
tas George’as W. Bushas įkūrė stip -
rin  damas kovą su terorizmu, jau bu -
vau susitikęs prieš porą metų. M.
Cher toffo vizitu JAV nori parodyti,
kad visiškai pasitiki Lietuva.

Vakare sužinojome, kad Rumu -
ni jos prezidentas Traianas Basescu,
atideda valstybinį vizitą į Lietuvą iki
kitų metų pavasario. Vienintelis ne -
malonus dalykas, kad jau išsiunti nė -
jome kvietimus į vakarienę 100 sve -
čių. Dabar nėra kitos išeities, kaip
skam binti šiems žmonėms telefonu
ir atsiprašyti, kad atšaukiame ren-
ginį.

Tačiau didesnį susirūpinimą
man kelia kitas reikalas. Užsienio
rei kalų ministerijos sekretorius Žy -
gi mantas Pavilionis elektroniniu
paš tu atsiuntė mūsų ambasadoriaus
Di džiojoje Britanijoje Vygauto Ušac-
ko  pro memoria, kurioje smarkiai
plie kiama Lietuvos užsienio politika
Ru sijos atžvilgiu. Susidaro įspūdis,
kad tą tekstą rašė rusofilas, pasiren-
gęs nuolat lankstytis Maskvai. Blo-
giau sia, kad  V. Ušackas minimas
kaip pag rindinis kandidatas į užsie-
nio rei kalų ministro postą. Jei pasi-
tvirtins, kad jis tikrai yra mano skai-
tytos pro memoria autorius, nema-
nau, jog toks asmuo tinkamas vado-
vauti mūsų diplomatijos tarnybai.

2008 metų lapkričio 27 diena,
Vilnius. Susitikau su paskirtuoju
premjeru Andriumi Kubiliumi ir iš -
sakiau jam savo abejones dėl Arūno
Valinsko partijos siūlomos aplinkos
ministro kandidatūros. Nemažai
prieš taringų atsiliepimų apie šį as-
me nį spaudoje. A. Kubilius žadėjo
susitikti su gamtosaugininkų atsto-
vais ir išklausyti jų nuomonę. Esą ir
jam siūlomas kandidatas kelia tik
rūpesčių.

Bus daugiau.

Atkelta iš 11 psl.  sudarė 2,73 mlrd.
litų. Lietuvos prekybos balansas su
JAV buvo teigiamas ir sudarė 894,1
mlrd. litų. Praėjusiais metais Lietu-
vos eksportas į JAV sudarė 1,81 mlrd.
litų ir, lyginant su 2010 m., išaugo 18,1
proc. 2011 m. Lietuvos eksportas į
JAV sudarė 2,6 proc. bendro Lietuvos
eksporto. Pagrindinę eksporto dalį
sudarė naftos alyvos, mineralinės ir
cheminės azoto trąšos, baldai ir fizi-
nės arba cheminės analizės prietai-
sai bei aparatai. 

Praėjusiais metais Lietuvos im-
portas iš JAV siekė 917,5 mln. litų ir,
lyginant su 2010 m., išaugo 46,3 proc.
Lietuvos importas iš JAV sudarė 1,17
proc. bendro Lietuvos importo. Iš
JAV į Lietuvą dažniausiai importuo-
jama automobiliai, varikliai, garų
turbinos, neperdirbtas tabakas, trak-
toriai ir vilkikai. 2010 m. Lietuvoje
veikė 126 Jungtinių Valstijų kapitalo
įmonės.

Tiesioginės JAV investicijos Lie-
tuvoje 2011 m. sudarė 526,38 mln. litų,
užimdamos 18 vietą pagal tiesioginių
užsienio investicijų Lietuvoje dydį.
Tiesioginės Lietuvos investicijos JAV
2011 m. sudarė 0,13 mln. litų, užim-
damos 37 vietą pagal tiesioginių Lie-
tuvos investicijų užsienyje dydį.

Antra renginio dalis buvo skirta
pristatyti didžiausias vystymosi ga-
limybes turinčias Lietuvos verslo sri-
tis: informacinių technologijų ir ko-
munikacijų, biotechnologijų, aukš-
tos pridėtinės vertės gamybos ir me-
dicininio turizmo. Pasak renginio or-
ganizatorių, šios sritys pasirinktos
dar ir dėl to, kad Illinois valstijoje
dauguma jų yra itin išvystytos, čia
įsikūrusios įmonės pagal statistiką
daugiausiai investuoja Rytų Europo-
je. Taip pat buvo pristatyta Klaipėdos
laisvoji ekonominė zona, Lietuvos ge-
ležinkelių infrastruktūra, Klaipėdos
jūrų uostas. Forumo metu vyko ir

dvišaliai susitikimai tarp Lietuvos
bei JAV įmonių, skatinantys už-
megzti verslo ryšius su galimais už-
sienio investuotojais.

PLEF dalyvių pasiteiravus, kaip
jie vertina tokio pobūdžio renginius,
ne vienas sakė, kad forumas gal iš
karto ir neduos rezultatų Lietuvos
ekonomikai, tačiau duos pradžią jos
tolesniam tvirtėjimui – galbūt vie-
name iš daugelio vykusių susitikimų
kils idėjos, kurios padės užmegzti
naujus verslo ryšius. Juk bendros
verslo bendruomenės kūrimas lei-
džia dalintis idėjomis, o tai yra vie-
nas iš privalumų dabartiniame pa-
saulyje.

Viešųjų ryšių agentūros „Integ-
rity PR” valdybos pirmininkas Arū-
nas Pemkus,  jau ne pirmi metai ak-
tyviai dalyvaujantis PLEF, sakė, kad
rengiant šiemetinį buvo svarstoma,
kur vyks šis iš viso pasaulio verslo ir
mokslo atstovus sutraukiantis rengi-
nys. Iš pradžių PLEF buvo planuoja-
mas rengti Izraelyje, tačiau dėl nera-
mios politinės padėties tokio suma-
nymo atsisakyta. Amerikos lietu-
viams pasiūlius forumą rengti JAV,
buvo svarstomos kelios vietos – Los
Angeles (CA), Atlanta (GA) ir Čika-
ga. Norint pritraukti kuo daugiau
verslininkų, pasirinkta Čikaga –
miestas, turintis didžiausią lietuvių
bendruomenę JAV, nemažai lietuvių
čia yra įkūrę savo verslą, ne vienas jų
bendradarbiauja su amerikiečiais
verslininkais.

Pasak Lietuvos verslo konfede-
racijos generalinio direktoriaus Al-
gimanto Akstino, aktyvus užsienie-
čių ir išeivijos lietuvių dalyvavimas
šių metų PLEF yra labai svarbus – iš-
naudota galimybė tiesiogiai skleisti
informaciją, suteikti patikimų žinių
apie šalies ekonominę padėtį ir inves-
ticinį klimatą ar tiesiog padėti susi-
siekti su reikiamais žmonėmis.

Iš toli Lietuva atrodo gana patraukliai



14 2012�RUGSėjO�27�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Pradžia rugsėjo 25 d.

Darganotomis dienomis, kaip
jau rašiau, į mokyklą  mus nu-
veždavo ir parveždavo. Vežė

tėvai pakaitomis. Važiuoti buvo labai
smagu. Ratuose ar didelėse rogėse
sėdynių nebuvo, bet buvo prikrauta
daug šiaudų, Su kris davome, kad visi
devyni įsitektumėm, ir veždavo mus,
kaip kokius puodus, nes iš šiaudų tik
galvos stypsojo, ir tos buvo kapišo-
nais, skaromis  apmūturiuotos iki
nepažinimo. Čia ne buvo nei kalbų,
nei juokų, nes lau ke arba lijo, arba
taip labai šalo, kad nebuvo galima
net išsižioti. Reikėjo daboti nosį, kad
neprišaltų prie ska ros.     

Artėjant žiemai, kai pradėjo stip -
riau šalti ir sunkiau buvo persikelti
per Šventąją (tilto per ją nebuvo), ma -
ma mane vėl apgyvendino šalia mo -
kyklos. Tik jau nebe pas sargą, bet
ta me mergaitėms skirtame bendra-
butyje. Ten gyvenom, t. y. miegojom,
trys mergaitės: aš iš Žvirblėnų kai -
mo, tą patį skyrių lankanti iš Rikly-
kų kaimo Levutė Butkutė ir
iš Pramis lavos vienkiemio
2–3 metais už mudvi vyresnė
Nastutė Jarokaitė. Į mokyklą
ėjo ir metais už mane vyres-
nis jos brolis Mikoliukas.
Miegojo jis ber niu kų kam-
bary. Mikoliukas buvo la bai
gražus berniukas, jis man
labai patiko. Visi keturi val-
gyti eidavom pas  sargienę.
Maistą  pas ją atveždavo mū-
sų tėvai iš namų. Nastutės
ma ma buvo našlė, bet ji buvo
turtinga, nes turėjo daug že-
mės, gal 60 hektarų. Nastutė
turėjo dar tris brolius: vy -
 riausias buvo jau užaugęs
(matinin kas),  o jauniausias
Petriukas  dar net į mokyklą
nėjo, bet kartu su mama at-
važiuodavo lankyti sesutės ir
bro liuko. Bet kitais metais ir
jis buvo  atvežtas  į mokyklą.
Vyresnio brolio nemačiau.
Jis  turėjo  tarnybą, padėdavo
mamai auginti ir mokyti tris
jaunesniuosius vaikus. Su Nastute
labai susidraugavau. Levutė  drau-
giška nebuvo, nors visos  mokėmės
tame pačiame skyriuje. Tačiau nei
Nastu tė, kuri buvo labai graži, nei jos
jau nesni broliai, aukštesnio mokslo
ne pasiekė. Jie net pradžios mokyklos
nebaigė.  Po kelerių metų, kai grįžusi
iš Rusijos jau mokiausi Ukmergės
gimnazijoje, Nastutė ištekėjo už tur -
tingo malūnininko  amerikiečio.  Ma -
lū nas buvo  netoli  mano tėviškės,  ša -
lia Kurklių, ant Virintos upelio.  Ma -
no tėvelis važiuodavo į jį susimalti
miltų. Žiemos laiku su Nastute susi-
tikdavau Kovarske arba svečiuose.
Esu pas ją ir viešėjusi. Jos  jaunesni
broliai apsivedė ir ūkininkavo. Levu -
tės niekda nebesutikau, kur ji ir kaip
gyveno,  neteko girdėti.

Artėjant  pavasariui, atšilus orui
ir dienoms ilgėjant, vėl vaikščiojau į
mokyklą iš namų kartu su kaimo
vaikais. Visi jie buvo dvejais ar tre-
jais metais už mane vyresni. 

Trečiais mano mokyklos metais
kambario taip pat nebenuomavau. Į
mokyklą vaikščiojau ir žiemą: šilta
ar šalta, lietus ar sniegas. Sesuo Ve-
rutė pasiuvo man storos medžiagos
margą tarbą. Susi dėdavau į ją kny-
gas, ką nors pietums, pasikabinda-
vau per petį, nustumdavau ant nuga-

ros ir, abiem laisvom rankom mosuo-
dama, keliavau į mo kyklą ir atgal. O
kai būdavo labai šal ta ar daug neiš-
brendamo sniego, ar kai rudeniais ir
pavasariais smarkiai lydavo, tai mus
visus devynis kaimo vaikus  veždavo. 

Šventosios upė

Didžiausia kliūtis mums buvo
Šventoji. Tilto nebuvo, upę reikėjo
perplaukti laiveliu arba paramu
(keltu). Vasarą  paramą  (keltą)  dary-
davo ant dviejų didelių laivų. Para -
mas galėjo plukdyti 2–3 arkliais
pakinkytus vežimus ir dar nemažai
žmonių. Paramas laikėsi ant storo
tvirto vielinio lyno, nutiesto  skersai
per upę ir galuose stipriai įtvirtinto.
Rudenį, kai pradėdavo šalti ir virš
vandens pasidarydavo ižas, paramą
išardydavo, nuimdavo lyną, kad ledas
jo nesutraukytų, nes žiemą paramu
naudotis vis tiek nebuvo galima.
Laivelius nugabendavo toli  nuo
kranto ant kalvų.  Per upę eidavome
pėsti  ledu. Be to, pavasarį, kai pradė-

davo atšilti, vanduo pradėdavo laužti
le dus, pakildavo iki dviejų metrų,
upė plačiai išsiliedavo, paramą galėjo
nunešti ledai. Srauni srovė ledus va -
rė į krantus. Didžiuliai luitai  styrojo
ant  krantų  iki  vėlyvo pavasario.

Jau kai pati Kovarske mokyto-
javau, stovėjau kartą ant kranto, pa -
čioje aukščiausioje vietoje. Išgirdau
triukšmą, lyg kas iš patran kų šaudy-
tų, ir nepaprastai garsų vandens
šniokštimą, nors vandens ir nesi-
matė. Tik staiga ledas sutrūki nėjo ir
storiausios ledo lytys grūdosi viena
ant kitos. Išsiveržė ir vanduo: vienus
ledo gabalus stūmė į krantus, kitus
upės viduriu plukdė tolyn. Vaiz das
nepaprastai gražus ir didingas. Ma-
tai, kokia didinga yra gamtos jėga.

Tuo laiku mes, vaikai, turėda -
vom bent keturias dienas atostogų,
nes per upę persikelti buvo neįma -
noma. Ledams išplaukus, keldavo-
mės laiveliais, bet tai būdavo irgi
labai sun  ku. Tik patyręs valtininkas
galėdavo suvaldyti srovės nešamą
laivelį. Vanduo buvo sraunus, tam-
sus, gilus.  Bet  į mokyklą  einančius
vaikus  per kel ti reikėjo. Valtininkas
budėjo vi sas 24 valandas. Dešiniaja-
me upės krante jam buvo pastatytas
mažas ras tų namelis, vienas mažas
kamba rys. Jame tilpo lova, geležinis

Prieš šimtą metų ir dabar (II)
Iš�1912�m.�moksleivės�prisiminimų

pečiu kas, stalelis, taburetė ir dar
trys sto vintys žmonės. Vienoje sieno-
je – len tyna, kitose trijose – po lan-
gelį. Vie nas langelis buvo į upės pusę
išei nan čiose duryse, nes valtininkas
tu rėjo gerai matyti upę, kad paste-
bėtų kitame krante perkėlimo pra-
šantį žmo gų, ir gerą klausą, kad gir-
dėtų šau kiantį naktį, kai nieko nesi-
mato. Pluk dydavo jis keleivius ir
naktimis, pasišviesdamas žibaliniu
žiburiu  (lik tarna). Rudenį, plaukio-
jant ižui, ir pavasarį, nors srovei ir
ledus išne šus, laiveliu keltis buvo
pavojinga, vanduo tekėjo labai srau-
niai, bet mes, vaikai – užupėnai,  prie
to buvo me pripratę ir nebijojom.
Niekad ne buvo nelaimės.  

Valtininką samdė ir atlyginimą
mokėjo visas valsčius, bet daugiau
tie, kurie gyveno kairėje upės pusėje.
Jų buvo septyni kaimai, keletas
vien kiemių ir pora dvarų. Visi jie
priklausė Kovarsko parapijai ir vals-
čiui.  Žiemą žmonės eidavo ir važiuo-
davo per ledą. Valtininkas, žmonių
vadinamas „paramniku”, atostogavo,

nors tuo laiku jis irgi lankydavo tro-
belę, stebėdavo ledo storumą ir, radęs
jį vandens iš apačios paplautą, su-
stip rindavo paklodamas lentas. Ato-
drė kiais prie krantų ledas prakiurda-
vo, tad buvo galima įsmukti į vande-
nį ir sušlapti.  Šaltomis  ir  giedromis
die no mis ledas bilzgėjo kaip veidro-
dis. Vėjas švariai nušluodavo sniegą.
Tada mes, visi devyni vaikai, grįžda-
mi pasileisdavom išilgai upės: čiuo -
žėm, bėgiojom, griuvom, kėlėmės, šū -
kavom, triukšmavom. Tai buvo daug
džiaugsmo ir malonumo, ir nė vienas
negalvojom apie pavojų, kad galime
įlūžti, palįsti po ledu ir nuskęsti, nes
vietomis ledas, ypač sūkuringesnio
sraunesnio vandens, iš apačios buvo
paplautas ir plonas. Bet Dievas mus
globojo, ir nė vienam neatsitiko ne -
laimė.

Tik namo grįždavome temstant
ar net sutemus ir būdavome išbara-
mi. Ir už sugaištą laiką, ir už  kiaurus
batų  padus, nes ledas buvo šiurkštus,
ir čiuožinėtojų  batų padai  nudildavo
per dvi savaites.

Tačiau Šventoji buvo pagavusi ir
mane. Vieną šeštadienį man puvo
liepta namo neiti pėsčiai: kuris nors
iš namiškių atvažiuos manęs pasiim -
ti. Mat buvo miglota, lietinga diena.
Visi vaikai išėjo, o aš laukiau. Sute -

ma netoli, bet niekas nepasirodė.
Jau dinausi, nusigandau ir nutariau
eiti viena. Bijojau, nes temo, o pusę
kelio reikėjo eiti mišku. Dėl ato-
drėkio le das buvo kiauras. Ėjau kiau-
rumus uždengtomis lentomis. Netoli
kranto lentos pasibaigė. Atsistojau
ant ledo ir įlūžau. Dar labiau nusi-
gandau, bet, laimei, buvo negilu, tik
iki kelių. Išsi kapsčiau į krantą.
Sušlapusi, sušalu si, vandens pilnais
batais, ėjau link namų. Eiti buvo
labai sunku, o jau visiškai temo. Lai-
mei, pasirodė atva žiuojantis brolis
Stasiukas, ir greitai buvau namuose.
Persirengiau ir, su valgiusį šiltą va-
karienę, vėl sušilau. 

Piemenavimas

Mokslo metai pasibaigė, ir mane
perkėlė į trečią skyrių. Bet šiltas gra -
žus pavasarėlis atnešė man ir nelauk-
tą vargą. Sesuo Selemutė taisėsi į pa -
nas, ir man reikėjo perimti jos pieme-
navimą. Tai labai sunkus ir vaikui
nuobodus darbas. Selemutei buvo

šešiolika, ir šis darbas jai
jau nebe tiko. Ganyti reikėjo
karves, kiaules, avis. Kar-
ves ganyti buvo truputį ge -
riau, nes prie bandos buvo
šeši pie menys ir skerdžius.
Bandoje buvo daugiau ne-
gu šimtas karvių, keli šim -
tai avių. Nors ir daug vai-
kų, bet  tokią bandą gyvulių
ganyti visgi buvo sunku.
Nors rasdavau laiko su ki -
tais piemenimis ir pasikal-
bėti, ir net pažaisti. Bet
kiaules ganyti buvo tikras
vargas, nes jų buvo daugiau
negu karvių, o piemenėliai
tik trys.

Karves ganydavome
pievose, krūmuose ir miš-
ke. Čia buvo pavėsio, užuo-
vėjos, be to, dar ir grybų,
uogų, zuikių, voverių, ir
daugybė giesmi nin kų paukš-
čių. Karvės ir avys – ra mūs
gyvuliai, radusios geros žo-
lės sau peša, ėda. Mes, pie-

menukai, galėdavom po du susėst, pa-
sikalbėt, ak me nukais pažaist, pa-
dainuot. Taip grei čiau prabėgdavo
dienos, nes ban dą namo varydavom
tik saulei nusi leidus.  Bet karves kar-
tais, ypač karštomis dienomis, apnik-
davo musės bei kiti vabalai, kandžio-
davo, o jos  pra dėdavo  „zilioti” – lak-
styti kaip pablūdusios. Piemenukai
turėdavo jas tram dyti, kad nesubėgtų
į javus ir nepridarytų  žalos. Tada tai
jau prisilakstydavom. Kiekvieną
popietę kar ves varydavom atsigerti.
Jos subrisdavo į vandenį, sustodavo
ir atrajodavo, kitos suguldavo, nes
čia mažiau jas kandžiojančių vabalų.
Tada mes po du eidavome pietauti.
Kai vieni sugrįždavo, eidavo kiti.

Man ganyti reikėjo kas antrą die -
ną. Dvi dienas ganiau karves, o tre-
čią – kiaules. Kiaulės labai neramūs
sutvėrimai, jas reikia daboti per visą
dieną, kad kur nors nenuklystų ir ne -
pridarytų žalos daržuose ir nesuk nis -
tų pievų. Įsitaisiau šmaikštų botagą
ir už nepklusnumą skaudžiai jas pa -
vaišindavau. Kiaules ganydavome at -
vi rame lauke,  arimuose, pūdymuose.
Vasarą kartais būdavo labai karšta, o
rudenį šalta, ir niekur nebuvo gali-
ma rasti prieglobsčio. Kai iš ryto
kiaules gerai priganydavome, vidur-
dieny nu varydavome prie didelės ba-

Su savo skyriumi. Moky toja sėdi antroje eilėje pirma iš kairės, šviesia palaidine. (pažymėta x)
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los, iš vi sų pusių jas apsupdavome,
botagais suvarydavome į balą ir su-
guldyda vo me. Taip bent porą – trejetą
valandų  turėdavome ramybės. Kiau-
lės dumblyne rausėsi arba miegojo, o
mes po vieną eidavome pietų.

Lietui užėjus, kiaulių lauke už -
lai kyti nebuvo galima, jos galvotrūk -
čiais bėgo namo. Jos mokėjo atsikelti
vartus ir sulįsti į tvartus. Lietui pra -
ėjus, vėl viso kaimo kiaules varyda -
vome į laukus. Taip varinėti mums
patikdavo: reikėjo eiti į kiekvieno
ūki ninko tvartą ir pačiam kiaules iš -
sivaryti. Namo kiaules parvarydavo -
me dar gerokai prieš saulėlydį. Tai
buvo mūsų privilegija, nes karves
namo gindavome tik saulei nusilei-
dus. O jeigu lydavo visą dieną, tai
kiau lių pimenėliai galėjo sėdėti na -
mie, nes kiaulės nebuvo ganomos.
Bet mes labiau mėgdavome gražias
saulėtas dienas, nors ir reikėdavo ga -
nyti. Nuo lietaus sušlapdavo visi dra -
bužiai, kol pasirodžiusi saulė juos iš -
džiovindavo. Sulytos, šlapios sijonė -
lio padalkos nubraižydavo basas
blauz das, jos pražysdavo  krauju, ko -
jų pėdos sutrūkinėdavo, išsiliedavo
krau jas, ir labai skaudėdavo.  Tokiais
atvejais mama atsinešdavo bliūdą ar
kibirą šilto vandens, muilo, nuplau-
davo man kojas,  sausai  nušluostyda-
vo, patepdavo nesūdytu sviestu ir
sku durais, arba naudodama senų
marš kinių rankoves, aprišdavo nuo
kelio iki pėdos. Taip aprištomis ko -
jomis vaikščiodavau, kol jos sugyda-
vo. Dėl to mus ir vadindavo: pieme -
nėliai vargdienėliai. Bet aš buvau lai -
min ga, turėjau mane labai mylinčią
mamą. Rudeniop, kai oras atšaldavo,
mama man  dar  miegančiai  net ko-
jas apaudavo, taip sutaupydavo ke-
lias  mi nutes miego.  

Bet buvo daug vargšų pieme nė -
lių, kurie ganė svetimas bandas, pa -
samdyti neturtingų šeimų vaikai.
Na muose jie neturėjo ne tik kuo apsi -
rengti, bet ir valgyti. Didelį vargą
ken tė jie, ypač jeigu patekdavo pas
piktus šeimininkus, kurie jų neuž-
jaus davo, o laisvomis nuo ganymo
va landėlėmis dar ir kitus darbus
liepdavo dirbti. Niekas jiems  neplo-
vė  kojų, netepė, neaprišo žaizdelių.
Jeigu to nesugebėdavo pasidaryti pa-
tys, vaikš  čiodavo purvinomis ir kru-
vino mis  kojomis, kol žaizdelės užgy-
davo, o dažnai šalia jų ar ant jų atsi-
rasdavo dar ir naujų. Bet ir tie  varg-
dienėliai buvo geri piemenėliai, su
visais links  mai draugavo, paskui
bandą eida  mi dainavo, laisvom va-
landėlėm visi kartu žaisdavom.

Ganymas prasidėdavo anksti ry -
tą, vos saulei patekėjus. Visi  gyvu-
liai  buvo  suvaromi gale kaimo, sker-
džius išskirstydavo piemenis, nuro-
dydavo bandos vedimo tvarką, ir vi-
sas  būrys pajudėdavo į ganyklas ar į
nuvalytų javų laukus. Rytais būdavo
šalta, di de lė rasa, o piemenėliai mie-
guisti.  Kol saulutė pakildavo, išdžio-
vindavo rasą ir mus sušildydavo.  Kai
mūsų  še šėliai sutrumpėdavo, miegai
išsi sklai dydavo, užmiršdavome, kaip
sun  ku buvo keltis, nuotaika pradėda-
vo  taisytis. Per naktį  išalkę  gyvu-
liai pradėdavo pešti žolę, skabė sku-
biai, nepakeldami galvų, karvės, ra-
gais viena kitą „pakumščiuodamos”,
vis norėdamos užgrobti daugiau
geresnės ir sodresnės žolės. Jos ma-
žai sklai dėsi, ir mes, piemenėliai,
traukdavome iš kišenių atsineštus
sumuštinius, pusryčiaudavom ir šil-
dydavo mės  prieš saulutę. 

Po kelių valandų, kai  saulė – jau
virš galvų, vaikai papusryčiavę, ir
karvės viena po kitos pradėjusios at -
rajoti, mes jas varydavome prie Ju -
dinio upelio atsigerti bei vidudienio

metu per karštį pailsėti. Upelis buvo
už Beržytės miško, gale mūsų laukų,
didelio slėnio vidury. Slėnio krantai
buvo labai aukšti, statūs, tiesiog kal -
nai, smėlėti, apaugę krūmais ir me -
džiais. Atrodo, kad kadaise, labai se -
niai, čia tekėjo didžiulė plati upė. Slė -
nis buvo ilgas, gal keliolikos kilomet -
rų. Per visą tą ilgį abejose upelio  pu -
sėse  daug kaimų ganydavo  gyvulius,
tačiau kiekvienas kaimas turėjo savo
vietą, ir gyvuliai nesusimaišydavo.
Mūsų aplinkoje ganydavo šeši kai -
mai: iš vienos pusės Žvirblėnų, Paju -
dinio, Skapiškio, Gudonių kaimai, iš
kitos – Vilkatėnų ir dar vieno kaimo,
kurio pavadinimo nebeprisimenu. Jų
gyvuliai kasdien  buvo  prie Judinio,
todėl vykdavo ir bendravimas. Sker -
džiai pasikalbėdavo, o vaikai prasi-
manydavo žaidimų. Karštomis die no -
mis ištroškus, čia pat, slėny, rasda -
vom daug  šaltinių atsigerti. Taip pat
daug šaltinių buvo mūsų laukuose ir
pievose.

Ganiau karves, ganiau kiaules,
ir buvo linksma. Kaip ir visiems pie-
me nėliams. Bijojau tik didelių aud-
rų, perkūnijos ir žaibų. Bijojau visą
gy venimą. Kartą užėjo didelė audra.
Dan gus apsidengė tamsiu, juodu,
sun  kiu debesiu. Aplinka sutemo, pa-
kilo didelis vėjas, miško medžiai lin-
ko prie žemės. Žaibai skrodė dangų,
perkūnija griaudė be pertraukos,
kar vės baubė, bandos nebebuvo gali-
ma sudrausminti. Miške buvau vie-
na,  nes kažin kodėl tą dieną pieme-
nėliai buvom išskirstyti po vieną
tvarkyti neramių gyvulių, todėl ir
neapsakomai išsigandau. Lietus pylė
kaip iš kibiro. Nebeišlaikiau, iš bai-
mės pra dė jau verkti, palikau bandą
ir verkda ma pasileidau namo. Namai
buvo netoli. Kiek įkabindama  bėgau
tie siai per arimus. Bėgau kalbėdama
„Tė ve mūsų”, griuvau, kėliausi, vėl
bė gau. Šaukiausi Dievo, šaukiau
mamą, o iš viršaus pylė lietus, žaibai
be pertraukos raižė orą nuo dangaus
iki že mės. Vos spėjau pribėgti savo
namus, kai nušvietė juos baisus
žaibas ir per kūnas trenkė į kaimyno
didelį gluosnį. Gluosnis skilo pusiau,
išsitiesė, iš jo pradėjo rūkti dūmai.
Aš irgi kritau ant žemės. Maniškiai
tai matė pro langą. Išbėgusi mama
mane pakėlė. Iš išgąsčio buvau ap-
svaigusi. Buvau tikras ligonis. Mama
mane gaivino kaip įmanydama.

Tą dieną prie bandos nebegrį-
žau,  nuėjo sesuo Selemutė. Audra
praėjo, o su ja ir mano baimė. Kitą
rytą vėl buvau prie bandos: ganiau,
žaidžiau, dainavau laukuose ir miš-
ke. Taip pra ėjo vasara ir atėjo ruduo.
Pasibai gė ir mano piemenavimas, bet
jį me nu kaip labai varganas dieneles,
o teko ganyti  tik vieną vasarą. Ta-
čiau pajutau, kad tie visi darbai ir
vargai labai apjungia šeimą. Šeimoje
vie nas kitą labiau supranta, užjau-
čia, sten giasi vienas kitam padėti,
vienas kitą mylėti. Mes, vaikai, labai
mylėjo me savo tėvelius, o taip pat ir
vienas kitą. Tarp mūsų niekada ne-
buvo ne su sipratimų, ginčų, pavydo,
neapy kan tos. Visi vienodai ir var-
gom, ir džiaugėmės. Rudenį vėl ėjau į
mo kyklą, mokiausi trečiame skyriu-
je, žie mai atėjus vėl čiuožinėjau ant
upės. Mama  man jau nebenuomavo
buto ir nevežė į bendrabutį, bet liepė
eiti pės čiai. Vienos vasaros ganymas
man leido pažinti piemenėlio vargą
ir jo buitį. Tai gyvenino patirtis, kuri
lei do suprasti ir užjausti kiekvieną
var go žmogų.  

Pabaiga.

Redagavo ir spaudai paruošė
Bronius Nainys

Sewing/Installing fabric
Women�and�men�can�apply.
Reliable,�must�speak�English,�have
car.�Will�train.�Full�time�$10/hr.
Palatine. 847-202-0642

SIūLO DARBą

IEŠkO DARBO

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną, iš-
leisti atostogų. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja,
legalūs dokumentai. Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba, geros reko-
mendacijos. Tel.773-507-4810.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo lietuvių šeimoje.  Tel. 630-863-1168.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-
7902.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo nuo 2 v.
p. p. iki 9 v. v. Tel. 708-769-1705.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Turi rekomendacijas ir patirties. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną. Tel. 708-691-2948.

* Vyresnio amžiaus žmonių pora (ką tik atvykusi
iš Lietuvos), ieško bet kokio darbo. Tel. 630-670-
8336.

* Gal gali kas nors pigiai parduoti, ar padovanoti
važiuojantį automobilį. Tel. 630-670-8336.

• Atsiradusius ant parketinių
grin dų ir baldų įbrėžimus labai leng-
vai galima panaikinti. Tereikia grai -
ki niais riešutais patrinti įbrėžimus,
po to paviršių ir riešutų perteklių ap -
valyti popierine servetėle.

• Kiekviena šeimininkė turi sagų
atsargų. Dažniausiai jos keliauja į
mai  šelį ar stiklainį su sagomis. Mano
patarimas būtų kitoks: tu riu stores-
nio audinio atraižą, prie ku rios pri-
siuvu visas sagas. Kai man jų pri-
reikia, lengva atsirinkti. Taip jos ir
nenusimeta.

• Lietuvių moterų pė dos papras-
tai plačios, tad ir turime bėdų su nuo -
 spaudomis. Nauja avalynė kas kart
nu trina kojas, ypač kulnus ir mažuo-
sius pirštelius. Kad taip neatsitiktų,
naudokite žvakę. Ja gerokai įtrin kite
tas batelių vietas, kurios trina kojas.
Pėda slysta batelyje ir jo kių nuospau -
dų ne pritrina. Jeigu žva kės po ranka
neturite, tiks kietas muilas.

• Labai riebaluoti puodai, indai
la bai gerai ir lengvai išsiplaus, jei
vie toj muilo naudosime garstyčias.

• Vasaros metu dažnai į namus
braunasi „nekviesti svečiai” – skruz -
dėlės. Joms naikinti yra visokių mil-
telių, bet jie nėra tokie veiksmingi.
Geriausia jomis atsikratyti, skruzdė-
lių labiausiai pamėgtas vietas, įvair-
ius plyše lius pabarstant cinamonu.
Labai pa prasta ir veiksminga prie-
monė, be to, švelniai kvepianti.

• Nuo nemalonaus šiukšlių mai-
šo kvapo padės katės, tiksliau – jų
priežiūrai naudojama priemonė. Į
kibiro dugną įberkite kačių kraiko,
kuris sugers ir drėgmę, ir nemalonų
kvapą. Kraiko reikia tik tiek, kad
uždengtų kibiro dugną. Po to dėkite
šiukšlių maišą. Kraiką reikia keisti
maždaug du kartus per mėnesį.

• Į kai kuriuos lūpų dažus deda -
ma švino. Norėčiau patarti, kaip
pasi tik rinti savo lūpdažį. Nedidelį

kiekį lū pų dažų užtepkite ant rankos.
Tą vie tą patrinkite auksiniu papuo-
šalu, pa vyzdžiui, žiedu. Jeigu lūpų
dažai pa  keitė spalvą patamsėjo – juo-
se yra švino.

• Visos šeimininkės žino, kad, iš -
do rojus žuvų ar pjausčius česnaką,
rankos dar ilgai turi nemalonų kva -
pą. Nuo nemalonaus žuvų ar česnakų
kvapo jas išgelbės kavos tirščiai.
Ran kas ištrinkite kavos tirščiais, po
to nu plaukite šiltu vandeniu. Po to -
kios procedūros rankų oda bus švelni
ir malonaus kvapo.

• Braškių negalima ilgai laikyti,
ypač šaldytuve. Jeigu jose yra nitra -
tų, šaldytuve jie pavirs nitritais –
kar cerogeninių medžiagomis. Būtų
ge riausia braškių išvis ilgai nelaiky-
ti. Tik prieš pat valgant jas nuplauti.

• Ypač veiksmingai gintaras vei -
kia pėdoje esantį vadinamąjį gyvy-
bės taš ką, per kurį žmonės pasiekia
že mės energiją. Pajutus, kad pėdos
pa vargo, skaudamas vietas patrin-
kite gin taro gabalėliu, skausmas tu-
rėtu sumažėti.

• Liaudies medicinos žinovai ti -
kina, kad gintaro uždėjus ant akty -
viųjų taškų, išsidėsčiusių ausų kraš -
teliuo se, pagerėja daugelio organų
veikla.

Paruošė 
Nijolė Nausėdienė

Naudingi ir praktiški patarimai
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� Pranešame, kad rugsėjo 25 dieną,
antradienį, mirė Pranas Olis. Informaciją
dėl laidotuvių teikia laidotuvių namai
,,Lack and Sons Funeral” (9236 S.
Roberts Road, Hickory Hills, IL 60457)
tel. 708-430-5700.

� Palaimintojo Jurgio Matulai čio misija
kvie čia visas ne pelno siekiančias orga-
nizacijas, kurioms rūpi savanoriškas
dar bas ir tarnystė, daly vau ti mūsų Ben -
d ruomenės  Mišiose ir tarnysčių mugėje
rugsėjo 30 d. 10:30 val. r. Kviečiame
visus dalyvauti.

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th  St., Chicago, IL),  sekmadie-
nį, rugsėjo 30 d., 10:30 v. r. šv. Mišias
atnašaus svečias iš Lietuvos Šiaulių
rajono, Micaičių parapijos klebonas
Alionidas Budrius.  Prieš Mišias kalbė-
sime Pal. Jurgio Matulaičio litaniją bei
maldą už ligonius ir maldą, skirtą palai-
mintojo kanonizacijai. Parapijos choro
giesmės bus skirtos lietuvių jauni-
mui. Kviečiame visus dalyvauti.  

� Šį sekmadienį, rugsėjo 30 d., tuoj po
lietuviškų  šv. Mišių kviečiame visus į
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
(Marquette Park) salę, kur bus rodomas
dokumentinis filmas ,,Rožinio malda –
kelias į Dievo meilės gelmes”. Filmas
padės pasiruošti rožinio mėnesio mal-
dai. Taip pat galėsite pasivaišinti kava ir
pyragėliais.

� JAV LB Waukegan-Lake County apy -
linkė (www.cikagossiaurietis.com) spa -
lio 13 d., šeštadienį, ma lo niai kviečia į
,,Ru dens puotą” švęsti Ge di mino litua -
nistinės mokyklos 10-metį ir pažy mėti
Mai  ronio 150-ąsias gimimo me tines.
Puo ta vyks „La Mi rage” restorane (3223

W. Algonquin Rd., Rolling Meadows, IL
60008), pra džia 8 val. v. Veiks baras,
bus loterija. 

� Spalio 14 d., sekmadienį, 12:15 val.
p. p. PLC didžiojoje salėje įvyks paskai-
ta tema ,,Yivo ir prarasto Rytų Europos
žydų pasaulio atkūrimas” (,,Yivo and
Recovering the Lost World of East Eu -
ropean Jews”). Paskaitos pranešėjas –
Yi  vo instituto direktorius dr. Jonathan
Brent, moderatorius-advokatas Rimas
Domanskis. Visus, besidominčius archy -
vų sugrąžinimo istorija ir žydų kultūrinio
palikimo atkūrimu, maloniai kviečiame
apsilankyti. Renginį remia Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misija ir Pasaulio lie -
tu vių centras, pritaria JAV LB Lemont
apy linkė.

� Čikagos lietuvių moterų klubo meti-
nis Rudens pokylis vyks sekmadienį,
spalio 28 d., 1 val. p. p. Palos Country
Club, 13100 Southwest Hwy., Orland
Park, IL. Programą atliks „Eglės Dance
Studio”. Pietūs ir programa – 35 dol.
Daugiau informacijos tel. 708-788-
2781.

� Spalio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL, vyks Maironio 150-osioms
gimimo metinėms skirtas koncertas-mi-
nėjimas. Dalyvaus  Connecticut Lyric
Opera solistė Jūratė Švedaitė, Kauno
Nacionalinio dramos teatro vadovas,
aktorius Egidijus Stancikas, studentų
tautinių šokių grupė ,,Laumė”, bus ro-
doma filmuota medžiaga apie Maironio
lituanistinę mokyklą. Bus vaišės ir kava.
Bilietus galima įsigyti lietuviškose para-
pijose ir lituanistinėse mokyklose. Minė-
jimą ruošia JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos valdyba ir JAV LB Kultūros tary-
ba.

� JAV LB Kultūros taryba spalio 13 d.
6 val. v. kviečia į Trinity Church Hall (53
Capitol Ave., Harford, CN), kur vyks
cho ro ,,Laisvė” koncertas. Renginys
skir tas Maironio 150-osioms metinėms
paminėti. Daugiau informacijos suteiks
Diana Norkienė (el. paštas: diananork@
yahoo.com; tel. 917-496-9079) arba
Ra sa Dooling  (tel. 302-723-7752).

IŠ ARTI IR TOLI...

,,Draugas” skelbia vyriausiojo redaktoriaus paiešką

Darbo�pradžia�– 2013�m.�balandžio�1�d.�Alga�– pagal�sutarimą.
Reikalavimai� kandidatui:� aukštasis� išsilavinimas� (pageidautina� filologinis� arba

žurnalistinis),�katalikiškos�pasaulėžiūros�pažinimas� ir�pojūtis,�puikios� lietuvių�kalbos
žinios�yra�būtinos,�geros�anglų�kalbos�žinios�(rašymo�ir�skaitymo),�mokėjimas�vado-
vauti�darbo�grupei,�geri�organizaciniai� ir�bendravimo�sugebėjimai,�puikūs�darbo�su
kompiuteriu�įgūdžiai,�kūrybiškumas,�raštingumas�bei�redagavimo�patirtis.

Kandidatas�turi�turėti�teisę�dirbti�jAV.
Pageidautinos�kandidato�savybės:�savarankiškumas,�sąžiningumas,�greitas�nau-

jos�informacijos�įsisavinimas,�atsakomybė,�gebėjimas�planuoti�ir�laikytis�plano.
Kandidatas� turi�būti�gerai� susipažinęs�su� lietuvių�organizacijomis,� jų�veikla� jAV

bei�palaikyti�ryšius�su�žurnalistikos�pasauliu�Lietuvoje.
Savo� CV� siųsti� „Draugo“� tarybos� pirmininkui� Vytui� Stanevičiui� el.� paštu

svyto@comcast.net

Pavasarį Draugo fondas atsiuntė saulėgrąžų sėklų. Martynas, Lina ir Kristina rū-
pestingai pasėjo jas po įvairius mūsų kiemo kampelius. De ja, nerūpestingieji kiš-
kiai smagiai pa sigardžiavo daigeliais. Pavyko iš sau goti tik dvi sėklas. Iš tų dviejų
išaugo didžiulės saulėgrąžos. Kad Draugo fondo derlius toks  išaugtų!

E. Barškėtienės nuotr.

DOnATAS JAnUTA iš Oakland, CA, pats�atvykstantis�į�,,Draugo“�iškilmingus
pietus,�pakvietė�juose�dalyvauti�dar�dvylika�svečių,�sumokėdamas�už�visus.�Ta�pačia
proga�jis�atsiuntė�400�dol.�Draugo�fondui.�

,,Draugo“ leidėjai ir Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja už dosnaus rėmėjo
paramą laikraščio leidybai. 

Čikagos ir apylinkių lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami į ,,Draugo“ metinį
renginį – pietus. Bilietus (kaina – 60 dol.) galima įsigyti iš anksto ,,Draugo“

administracijoje tel. 773-585-9500.

Žurnalo ,,Pensininkas” administracija savo skaitytojams praneša, kad dėl žur -
nalo vyr. redaktorės vyro sunkios ligos laikinai sustabdytas žurnalo ,,Pen sinin -
kas” leidimas. Prenumerata bus pratęsta, tikimės, kad artimiausiu metu žur -
nalas vėl aplankys Jūsų namus.

Jau išleista 50 metų sukakties LIETUVIŲ FONDO veiklos knyga ,,LF III tomas”.
Norintys užsisakyti LF III tomo knygą skambinkite į LF raštinę tel. 630-257-
1616 arba ieškokite užsakymo formos LF tinklalapyje: www.LietuviuFondas.org

Čikagos diplomatinio korpuso kasmetinis pokylis vyko šių metų rugsėjo 20 d. Iš
kairės: Lietuvos Respublikos garbės konsulas dr. Jonas Prunskis, dr. Terri Pruns-
kienė, Kristina Prunskytė, LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas ir jo
žmona Gintarija Gudynienė.                                                             Jono Prunskio nuotr.


