
Los Angeles (ELTA) – Los An ge -
les, JAV, surengtame 35-ajame pa -
saulio galiūnų čempionate (World’s
Strongest Man) aukščiausias vietas
užėmė Lietuvos stipruoliai – auksą
iškovojo Žydrūnas Savickas, o si dab -
rą – Vytautas Lalas. 

Baigiamosiose rungtynėse, ku -
rias sudarė šešios rungtys, 37-erių
me  tų Ž. Savickas surinko 49 taškus.
30-metis V. Lalas atsiliko 4,5 taško.
Bron zą pelnė islandas Haftor Bjorns -
son, surinkęs 42,5 taško. Nugalėtojo
vardą gynęs amerikietis Brian Shaw
su 40 taškų liko ketvirtas. Po trijų
rungčių, surengtų pirmą rungtynių
dieną, pirmavo V. Lalas. Jis nepra -
lenkiamu išliko ir po penktosios
rung ties (40,5 tšk.). Ž. Savickas prieš
paskutinę rungtį buvo antras (40
tšk.). Paskutinėje rungtyje – svorio
kė  limo laipteliais varžybose – Ž. Sa -
vic kas buvo antras, o V. Lalas – tik
septintas. 

,,Tai vienas sunkiausių laimė ji -
mų karjeroje. Džiaugiuosi už Vytau -

tą. Jis galingai pradėjo finalą ir iki
paskutinės rungties išsilaikė prieky-
je. Vytautas vertas nugalėtojų paky-
los”, – sakė Ž. Savickas. 

Atrankos varžybose dalyvavo 30
galiūnų, o į baigiamąsias rungtynes

pateko 10.  Ž. Savickas šiose varžybo -
se nugalėjo trečią kartą. Jis pirmas
buvo ir 2009 bei 2010 metais. Pernai,
kaip ir 2002–2004 metais, Žydrūnas
liko antras.
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Vilnius (ELTA) – Švietimo ir
mokslo ministerija paskyrė Kazi mie -
ro Būgos stipendijas užsienyje vei -
kiančių lituanistikos centrų studen-
tams. 2012–2013 mokslo metais Lietu -
vos valstybinėmis stipendijomis ap -
do vanojami šeši studentai, studijuo-
jantys lietuvių kalbą Čekijos, Italijos,
Izraelio, Lenkijos, Rusijos ir Vokie -
tijos universitetuose. Šiemet laimė -
jusieji Būgos stipendijų konkursą
gilinasi į lietuvių kalbą ir kultūrą

Pizos, Frankfurto prie Maino Goethe,
Jeruzalės Hebrajų, Masaryko, Mas k -
vos valstybinio M. V. Lomonosov ir
Varšuvos universitetuose veikian -
čiuo siuose lituanistikos centruose.

Kazimiero Būgos stipendija ski -
riama siekiant paskatinti užsienie -
čius aktyviau domėtis lietuvių kalba
ir lituanistikos studijomis, prisidėti
prie lituanistikos studijų užsienyje
plėt ros, skleisti lietuvių kultūros pa -
žinimą ir žinias apie Lietuvą už sie -

nyje, tapti Lietuvos draugais ir kultū -
riniais ambasadoriais. Stipendijos
dy dis – šiuo metu 1,040 litų per mė -
nesį.  

Iškilaus kalbininko K. Būgos sti -
pendiją Vyriausybė įsteigė 2007 m.
Iki šiol šias stipendijas yra gavę 24
litu anistikos studijas 8 šalyse – Čeki-
jos, Italijos, JAV, Latvijos, Lenkijos,
Rusijos, Suomijos ir Vokietijos uni-
versitetuose – pasirinkę studentai.
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Šeštoji Pal. J. Matulaičio
Bendruomenės diena – 4 psl.
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12
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Lietuvos galiūnams – pasaulio čempionato
auksas ir sidabras!

Žydrūnas Savickas iškovojo auksą. ELTA nuotr.

Užsienio lituanistikos centrų studentams – K. Būgos stipendijos

Vilnius (ELTA) – Ateinančiais me -
tais minėsime lakūnų Stepono Da riaus
ir Stasio Girėno skrydžio per At lan tą
80-ąsias metines. Vyriausybė patvirtino
sukakties minėjimo prie mones. Tarp
patvirtintų idėjų – siūlymai atkurti lėk-
tuvo ,,Lituanica” kopiją ir atlikti skry-
dį, surengti lėktuvų ralį aplink Lietuvą
bei organizuoti bėgimą Kauno gat -
vėmis. Taip pat planuojama surengti
avi acijos šventę istoriniame S. Dariaus
ir S. Girėno aerodrome ir atidengti
atminimo lentą, žyminčią lakū nų su -
tikimo vietą.

Vyriausybė siūlo asmenis, ypač
nusipelniusius Lietuvos aviacijai, apdo -
vanoti Dariaus ir Girėno medaliu, iš -
leisti šiai progai skirtą pašto ženklą,
parengti ir išleisti apyvartinių monetų
rinkinį su atminimo ženklu, skirtu S.
Dariaus ir S. Girėno skrydžio per At -
lan tą 80-mečiui.

Be to, 2013 m. planuojama surengti
kilnojamąją parodą, mokinių rašinių,

piešinių ar sukurtų filmų ,,Lituanicos”
skrydžio tematika konkursą, nacionali -
nę vaikų aviacijos stovyklą ,,Spar nuo ta
vasara”, taip pat mokslinę konferenciją
,,Aviacija 2013”.

Skrydžio minėjimo renginius pla -
nuo jama organizuoti ne tik Lietuvoje.
Siū loma šį įvykį paminėti ir Lenkijoje
bei JAV – Washington, New York, Čika -
goje, taip pat ,,Lituanica” parke Be verly
Shores, Indiana.

Į S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
minėjimą įtraukta ir Amerika

Prasidėjo pirminis 
balsavimas į 

LR Seimą
Vilnius (URM info) –

Pirmieji užsienio valstybėse
gyvenantys lie tuviai jau balsa-
vo Seimo rinkimuose ir kon-
sultaciniame referendume „Dėl
naujos atominės elektri nės sta -
tybos Lietuvos Res publikoje” –
spalio 2 d. prasi dėjo balsavimas
Lietuvos dip lo matinėse atsto -
vybėse ir kon su linėse įstaigose.
Sie kiant su daryti sąlygas rin -
kimuose dalyvauti kuo dides -
niam Lietuvos piliečių skai -
čiui, balsuoti bus galima net
keletą savaičių, taip pat rin ki -
mų die ną – spalio 14 d. Daugiau
informacijos apie Seimo rin ki -
mų ir referendumo organizav-
imą Lie  tuvos at stovybėse už sie -
nyje rasite amba sadų bei kon -
sulinių įstaigų interneto svet -
ainėse ir Vyriausiosios rin ki -
mų komisijos tinklalapyje
www.vrk.lt



Praėjusį� savaitgalį� Atlanta� mies�te,
GA� vykusioje� JAV� Lietuvių� Ben�druo�me�-
nės�sesijoje�Užsienio�reikalų�mi�nisterijos
atstovai�pristatė�iniciat�y�vą�„Lietuvos�sky-
das”,� kuria�bus� sie�kiama,�padedant� viso
pasaulio� lietuviams,�surinkti� informaciją
apie� iš�kiliau�sius� lietuvius,� išeivius� iš�Lie�-
tu�vos,� šalies� valstybingumo� stiprinimui
ir� Lietuvos� garsinimui� nusipelniusius
žmo�nes.� Pasak� sumanymo� autorių,� ši
min��tis�kilo�iš�noro�išreikšti�ir�įamžinti�lie�-
tuvių�vienybės� idėją,� tautos� susi�tel�kimą
nepriklausomos� Lietuvos� valstybei� iš�-
sau�goti� ir� sustiprinti.� Visi,� neabe�jin�gi
šiam�sumanymui,�jau�gali�siūlyti�iškiliau-
sius�lietuvius,�atstovaujančius�vienam�ar
kitam�Lietuvos�ir�pasaulio�miestui,�disku-
tuoti� apie� tai� internetinėje� svetainėje.
„Lie�tuvos� skydui”� gali� būti� siūlomi� as�-
menys,�gyvenę�ar�tebegyvenantys�Lietu�-
voje�nuo�valstybės�atkūrimo�1990�m.�iki
šių� dienų.� Iški�liau�sius� lietuvius� galima
siūlyti�užpil�džius�specialią�„Iškiliausio�lie�-
tuvio� anketą”� interneto� svetainėje
www.lietuvosskydas.lt.�Sumanymui�įam�-
žinti� 2014�m.� Druskininkuose,� Nemuno
pakrantėje,� planuojama� pastatyti� sim-
bolinę�„Lietuvos�skydo”�skulptūrą.

Redaktorė Loreta Timukienė

Šį rudenį sulau -
kėme gero ko -
la borantų der-

liaus. Žiniasklaida
pra nešė, kad Lietu -
vos socialdemo kra -
tų partijoje yra net
šeši buvę KGB atsar-
gos karininkai, ir vi -
si gavę kapitono
laips  nį – aukščiausią,
koks galėjo būti suteiktas tokiam ka -
gėbistui. Konservatoriai ir „darbie -
čiai” turėjo po du tokius atsarginius.

Dviejų „Drąsos kelio” kandidatų
rinkimų plakatuose bus nurodyta,
kad jie bendradarbiavo su KGB. Vie -
nas jų – gerai žinomas visuo me ni -
ninkas, chemijos profesorius Vytau -
tas Daujotis. Tačiau daugiausia dė -
mesio sulaukė žinia, kad Kri mina li -
nės policijos biuro viršininkas Algir -
das Matonis dirbo kaip kadrinis KGB
darbuotojas nuo 1987 m. rugsėjo 1 iki
1991 m. rugpjūčio 31 dienos, taigi nuo
nepriklausomybės atkūrimo išvaka -
rių iki suverenumo atgavimo.

Kagėbistų paviešinimas dar kar -
tą primena, kiek daug Lietuvos gy -
ven tojų buvo ne tik susitaikę su oku-
pacija, bet net ir bendradarbiavo su
organizacija, kuri atkakliai kovojo su
visomis Lietuvos valstybingumo iš -
raiš komis, kurios priešiškumas Lie -
tu vos suverenumui buvo pamatinis
ir vienareikšmiškas.

Sutikimas tapti KGB etatiniu
dar buotoju ar atsargos karininku nė
vieno nepuošia. Jei žmogus pasidavė
spaudimui ar bijojo dėl savo ateities,
jis buvo bailys. Jei tikėjosi naudos iš
tokios narystės, buvo oportunistas.
Jei nesuprato, į kokią organizaciją
stoja, buvo nusikalstamai naivus. Tik
aklas fanatikas galėjo tikėti KGB
tauru mu. Nors kartais būta švel ni -
nan čių aplinkybių.

KGB gynėjų vis mažėja, bet jie
dar nėra išnykę. Pernai sėkmingai į
Vilniaus savivaldybės tarybą su Rusų

aljansu kandidatavęs Viktoras Bala -
kinas šiltai prisimena KGB, kuriame
tarnavo beveik 20 metų. Esą ten dirbo
ge ri ir kvalifikuoti žmonės, mažai kas
užsiėmė ideologiniais klausimais. Tai
buvo profesionalai, kurie ko vojo su
banditizmu, su nusikaltėliais.

Nežinia, ar V. Balakinas tiki tuo,
ką pasakoja. Net kagėbistai, kurie
lai kė Lietuvą teisėta SSRS provinci-
ja, turėjo suprasti, kad KGB buvo ne
įprasta teisėsaugos organizacija.
Įpras ta organizacija nekeltų tiek ne -
ri mo tarp gyventojų, neskirtų tiek
jėgų jiems sekti, verbuoti ir šan-
tažuoti, ne verstų piliečių pranešti
apie savo kaimynus, tapti smulkiais
informa to riais. Kovai su mafija ar
užsienio žvalgybomis nereikėjo tiek
daug slap tų butų, slaptų susitikimų,
slapyvardžių. Dabar buvę kagėbistai
labiau linkę nuvertinti savo vaid-
menį, aiškinti, neva jie nenoriai įsi -
liejo į sau gumo gretas, užsiėmė viso -
kiausiais šalutiniais darbais, niekam
ne ken kė, teikė bevertę informaciją ir
t. t. Tokie pasakojimai neįtikina.

Socdemų vadovas Algirdas But -
kevičius Delfi.lt sakė, kad jo partijai
priklausantys buvę KGB kapitonai
esą gal nė patys nebuvo informuoti,
jog yra įrašyti į KGB rezervą. Trys jų
dirbo pasienyje, o tie, kurie ten tarna -
vo, iš karto buvo įtraukiami į atsar -
gą. Jei A. Butkevičius taip mano, jis
veikiausiai tiki Kalėdų seneliu. KGB
buvo išdidi, save elitine laikanti or -
ga nizacija. Kandidatus kagėbistai
tik rindavo nuodugniai, o aukščiau -
sią laipsnį suteikdavo tik visapusiško

pasitikėjimo nusipel-
niusiems asme nims.

Buvę informato-
riai turi savų pa si tei -
sinimų. Esą jie prieši-
nosi tol, kol neatlaikė
spaudimo ir grasini -
mų. Žmo nių irgi esą
neišduodavo, jiems
ne kenkdavo, o infor-
macija, kurią teik -

davo, buvo bevertė. Šis apibūdinimas
galbūt tinka vienam ar kitam žmo -
gui, bet tai išimtis, ne norma. Jei
KGB nebūtų gavęs vertingos infor-
macijos, jis nebūtų tiek daug laiko ir
energijos skyręs savo šnipeliams ver-
buoti ir prižiūrėti. Būta atvejų, kai
žmogus perduodavo vertingą infor -
ma ciją to nežinodamas. Bet veikiau-
siai informatoriai stengdavosi įtikti
savo prižiūrėtojams. Vien dėl to, kad
sutikdavo bendrauti, jie tapdavo pa -
žeidžiami ir paveikiami. Kadri niams
darbuotojams to užtekdavo.

Kai atskleidžiama tokia stambi
žuvis kaip A. Ma to nis, vieni ragina
tuos žmones bausti ir atleisti iš pa -
reigų, kiti siūlo jiems atleis ti, ypač
jei šie Lietu vai yra padarę gera. 2000
m. prezidentas Valdas Adamkus, ap -
do vanodamas bu vusį vidaus rei kalų
ministrą ir KGB kari ninką Marijoną
Mi siu konį trečiojo laipsnio Gedi -
mino ordi nu, aiškino, kad rei kia
leisti žmo nėms at si tiesti, o mes visi
pri valome turėti drąsos matyti savo
istoriją sudėtingą ir prieštaringą. M.
Mi siu konis liko ištikimas Lietuvai
per Sau sio įvykius ir esą užtikrino
policijos lojalumą. Panašiai kalbama
ir apie A. Matonį, kuris neva „gavo
ati tinkamų besikuriančios valstybės
ins titucijų įpareigojimą kiek galima
likti KGB”. A. Matonis, be kita ko,
dar teisinasi, kad niekam nekenkė.

Svarbu mylėti kaimyną, bet ne
mažiau svarbu laikyti žmogų atsa -
kin  gu už savo veiksmus. Kai kuriose
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Redakcijos žodis Kolaborantų 
derlius
KĘSTUTIS GIRNIUS

Jau kuris laikas
renku informa-
ciją apie miru -

sių jų deginimą, bet
vis ne si skubinau
apie tai rašyti. Da bar
tai padaryti paskati-
no Gražinos Santos -
ki laiškas, paskelb-
tas š. m. rugsėjo
mėn. 15 d. ,,Drauge”.
Laiškas trum pas, tad jį pacituosiu:
,,Klausimas kal bininkams. Gelbėkit
lietuvių kal bą nuo ‘kremavimo’! Ar
tai – kremas tor tui… ar pelenai? Gal
ne taip baisiai skamba… ne taip žiau-
ru ‘kremuo ti’, negu deginti mirusio
kūna… bet prašau… lietuvių kalbi -
nin kų… juk ‘greitkelį’ sugalvojote…
Gal ir kre mą padarysite iš pelenų?!”

Nebūdamas kalbininkas, krei -
piausi į didįjį, daugiatomį lietuvių
kal  bos žodyną, kuriame radau keletą
gi miningų žodžių. ,,Kremacija” – la -
vono sudeginimas specialioje kros -
ny je; ,,kremas” – saldus valgis iš iš -
sukto sviesto, plaktos grietinės, vai -
sių; kosmetinis tepalas. Kremavimas
yra tas pat, kas ir kremacija. ,,Kre -
muoti” – sudeginti krematoriume.
Taigi, atro dy tų, kad, gyvam esant,
kre mu galima veidą tepti, išalkus –
kremą  pa siga minti užkandžiui, o tes-
tamente pageidauti, kad mirus kūnas
bū tų kremuojamas. Internetinėje en -
ciklopedi joje ,,Vikipedija” rašoma,
kad prie š kario laikais Lietuvoje pa -
laikų degi nimui įvardyti buvo pasiū-
lyti terminai ,,inceneracija” (paverti-

mas pelenais, deginimas) ir ,,pelenė -
jimas”, ta čiau nė vienas iš jų lietuvių
kalboje neprigijo.

Pasak to paties šaltinio,  krema -
cija yra žinoma nuo neolitinių laikų.
Pa protys laidoti sudegintus mirusius
atsirado III tūkstantmetyje prieš
Kris tų. Iki tol mirusieji buvo lai do -
jami nedeginti. Kremacijos pradi nin -
kais laikomi Mesopotamijos šu merų
dvasininkai. Ti kėta, kad mirusiojo
siela per ugnį išsilaisvina iš kū no,
ap sivalo ir tampa ne mir tinga. Iš Me -
so po ta mijos kremacija pa plito ir ki -
tose šalyse. Iškilmingas pa laikų degi -
nimas ant laužo buvo paplitęs seno -
vės Graikijoje, Romoje, slavų gen-
tyse, Japonijoje, Indijoje ir kitose
Pietry čių Azijos šalyse. Vėliau šis pa -
protys at sirado Vidurio ir Vakarų
Europoje. Iki XIV a. palaikų degini-
mo paprotys įsigalėjo visoje dabarti -
nės Lietuvos te ritorijoje. Rytų, Piet -
ryčių Lietuvo je gyvenę lietuviai ir
jotvingiai sude gintus mirusiuosius
laidojo pilkapiuo se, kitoje Lietuvos
dalyje – kapi ny nuose. Palaikai buvo
suberiami į duo butę ar ba išbarstomi
kapo duobėje. ,,Vikipe dijo je” taip pat

rašoma, kad 1886–
1964 m. Ka ta likų Baž -
nyčia kre ma ciją drau -
dė dėl prieš taravimo
tikėji mui apie pomir -
ti nį gy   venimą ir mi -
ru  sių  jų prisikėlimą.
Už tai buvo grasina -
ma eks ko mu nika.

Katalikų sa vait -
raš tyje OSV pa teik ta

informacija nurodo, kad kre ma cija
Katalikų Bažnyčios buvo drau džia -
ma, nes tai buvo senas pagonių pa -
protys. 1963 m. Katalikų Baž nyčia jau
leido kremaciją su sąlyga, kad kūnas
būtų sudegintas tik po gedulingų
Mišių. Nuo 1997 m. šis rei kalavimas
sušvelnintas ir dabar jau  leidžiama
sudegintojo palaikus palai minti ge -
du lingose Mišiose. Kitaip sa kant,
kre macija leidžiama ir prieš ge dul in -
gas Mišias. 

Pagal Bažnyčios teisę pa lai kai
turi būti palaidoti šventintoje žemėje
arba sudėti į  specialią urną, kuri yra
patalpinama mauzoliejuje ar kolum-
bariume. Pelenų išbarstymas jū roje
ar urnos pastatymas virš židi nio
namuose yra draudžiamas, nes galvo-
jama, kad taip neparodoma tinkama
pagarba velionio palaikams. 

,,St. Anthony Messanger Press”
pa ruoš tame lankstinuke rašoma, kad
kre muojant aukštos temperatūros
ugnis palaikus išgarina, išskyrus
kaulų liekanas, kurios vėliau dar gali

Mirusiajam nei šilta, 
nei šalta
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Šiuolaikinės Lietuvos klasikas
Juozas Erlickas taip rašė apie
rinki mus: „Jau kelintą kartą

renkame ge riausius, o išrenkame
blogiausius. Ty čia to nepadarysi,
specialiai to ne išmoksi. Reiškia, kad
lietuvis nekal tas. Jis – nepakaltina-
mas.” Spalio 14 d. lietuviai vėl rinks
„geriausius” į LR Seimą ir tikėsis,
jog neišrinks blogiausių. Bet vargu,
ar ras tume pasaulyje valstybę, ku-
rios piliečiai būtų visiškai patenkin-
ti jų pačių išrinkta valdžia. Ir, žino-
ma, kad dažniausiai itin kritiški
būna tie, kurie rinkimuose nedaly-
vauja.

„Draugas” kviečia visus JAV gy -
venančius Lietuvos Respublikos rin -
kėjus pamėginti išrinkti geriausius.
Užsienyje balsuojančių rinkėjų bal-
sai priskiriami Naujamiesčio rinki -
mų apygardai, joje iškeltiems 15  kan-
didatų pateikėme tuos pačius klausi -
mus. Akivaizdu, jog vieni kandidatai
gerbia JAV gyvenančius LR rinkėjus,
to dėl jų atsakymai yra išsamūs ir
gerai apgalvoti, kiti nurašė kelias
frazes iš partijos programos, pora

atsakė su tiek klaidų, jog siūlyčiau
jiems grįžti atgal į mokyklą, o ne į
Seimą veržtis. Ir pagaliau, yra kandi-
datų, kurie ne panoro į mūsų klausi-
mus atsakyti, bet tai kandidatai, ku-
rie rinkimuose dalyvauja ne todėl,
jog norėtų juose laimėti.     

Tikimės, jog kandidatų atsaky-
mai (arba nenoras atsakyti) padės
mū  sų skaitytojams ir rinkėjams apsi -
spręsti. Kandidatų atsakymai patei -
kia mi tokia eile, kokia yra išsirikia-
vę jų atstovaujamos partijos daugia-
man datės apygardos sąraše.

Kandidatų atsakymai

Visiems Naujamiesčio apygar-
dos kandidatams nusiuntėme šiuos
klau si mus: 

1. Ar emigravęs lietuvis turėtų
prarasti Lietuvos Respublikos pilie -
tybę, jei tampa kitos šalies piliečiu?

2. Šiuose Seimo rinkimuose daly-
vauja iki šiol didžiausias skaičius
par  tijų bei politinių sąjungų. Ar tai
demokratijos plėtros, ar nusivylimo
Lietuvos politika ženklas?

3. Kokią Lietuvą matote 2016 m.,
prieš kitus Seimo rinkimus?

Arminas Lydeka, Lietuvos libe -
ralų sąjūdžio (sąrašo nr. 1, partijos
pir mininkas – Eligijus Masiulis)

kandidatas:
1. Kategoriškai pasisakau už ga -

li mybę išsaugoti LR pilietybę, net ir
įgijus kitos šalies pilietybę. Mano
nuo monė šiuo klausimu yra tvirta ir
nekintanti. Tai rodo ir mano konkre -
tūs darbai Seime. Galiu priminti, kad
tik pradėjęs dirbti Seime subūriau
spe cialistų komandą ir parengiau
visiškai naują Pilietybės įstatymą,
kurį pavyko priimti Seime 2002 me -
tais. Šis mano Pilietybės įstatymas,
įsigaliojęs nuo 2003 m. sausio 1 d. įtei -
sino plačias galimybes dvigubai pi-
lie tybei. Jo nuostatomis pasinaudojo
šim tai lietuvių, JAV ir kitose šalyse
įgiję tos šalies pilietybę ir legaliai iš -
saugoję ir Lietuvos pilietybę. Konsti -
tucinis Teismas 2006 m. pabaigoje
pri ėmė garsųjį savo sprendimą, kad
šis A. Lydekos Pilietybės įstatymas,
įtei sinęs plačias dvigubos pilietybės
galimybes, prieštarauja Konstituci -
jai. Dabar aktyviai dirbu, kad būtų
pakeistas šis Pilietybės įstatymas.
Esu užregistravęs įstatymo pataisas
(nr. XIP-4725), kad 7 straipsnis būtų
pakeistas taip: „asmuo, pasitraukęs
iš Lietuvos, kurio vienas iš tėvų ar
senelių ar jis pats buvo Lietuvos
Respublikos piliečiu iki 1940 m.

birželio 15 d. ir yra įgijęs kitos val-
stybės pilietybę gali būti ir Lietuvos
Respub likos piliečiu”. 

2. Panašus skaičius politinių par-
tijų registruojasi dalyvauti visuose
iki šiol buvusiuose Seimo rinkimuo -
se. Šiuo požiūriu jie niekuo neišsi -
skiria. Lietuvoje ryški daugiapartinė
sistema, ir tai yra demokratiška. Ste -
bina, kad šiems rinkimams kaip nie -
kad daug registravosi naujų populis-
tinių partijų – visokie kriminaliniai
keliai, sąrašai, romanovai, brazaus -
kie nės ir t. t. Tikiu, kad piliečiams
už teks įžvalgumo, sąmoningumo,
svei  ko proto nepasiduoti vienadienių
politikų populizmui, kad jie balsuos
už išsilavinusius, profesionalius,
darbščius ir sąžiningus žmones.

3. Manau, kad Lietuvoje bus to -
kia padėtis: kur kas didesnes paja-
mas gaus dirbantys žmonės; nebus
įvesta jokių naujų mokesčių; bus ma -
žiau landų korupcijai; valstybės lėšos
bus skiriamos tik įstaigoms ir pro-
jektams, išlaikiusiems skaidrumo
testą; teismuose dirbs visuomenės
atstovai; bus mažiau biurokratijos –
tad daugiau pilietinės laisvės; bus
užtikrinta pagarba kiekvieno žmo-
gaus gyvenimo privatumui.

Janas Jurevičius, Respubliko -
nų partijos (nr. 2, partijos pir minin-
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Išrinkite�geriausius�į�Lietuvos�Respublikos�Seimą,�pareikškite�sa�vo�valią�referendume�
dėl�atominės�elektrinės�statybos

Kandidatai į LR Seimą Naujamiesčio rinkiminėje apygardoje

kas – Valdemaras Valkiūnas) kandi-
datas:

1. Būtina išlaikyti visus pilie -
čius, net jei jie gautų kitos valstybės
pilietybę. Manau, kad būtina palikti
teisę lietuviams daryti įtaką valsty-
bės gyvenimui ir galėti jį pakreipti
tokia linkme, kad vėliau norėtųsi su -
grįžti.

2. Nusivylimo tradicinėmis par-
tijomis ženklas rodo, kad žmonės pri-
valo rinktis kitas partijas, ieškoti
alter natyvos, o respublikonai tai už -
tikrina. 

3. Galimi du scenarijai. Jei Lietu -
vos rinkėjai ir užsienio lietuviai ne-
atsimerks, toliau balsuos už dabarti -
nius Seimo okupantus, Lietuva ir to -
liau stagnuos, bus blaškoma tarp par-
tinių intrigų, pamirštant ir žmo nes,
ir bet kokį strateginį mąstymą apie
valstybės ateitį. Tačiau jei res pub -
likonai sulauks palaikymo ir da ly-
vaus formuojant valdančiąją koalici-
ją, galime užtikrinti, kad Lietuvos ir
jos žmonių interesai daugiau nie -
kada nebus paminti. 

Jolanta Gaudutienė, Darbo
partijos (nr. 3, partijos pirminin kas –
Viktor Uspaskich) kandidatė: 

1. Manau, kad iki šiol buvę val -
džioje politikai taip ir neįvertino išei -
vijos indėlio į mūsų valstybės atkū -
rimą, jų dalyvavimo politiniame–vi -
suomeniniame gyvenime svarbos, in -
dėlio į ūkio atstatymą ir vystymą.
Esu tvirtai įsitikinusi, jog išeiviai
yra ir turi būti lygiateisiai mūsų ša -
lies piliečiai. Mano supratimu, pilie -
tybės klausimas yra vienareikšmis –
jis turi būti priskirtas prigimtinės
tei sės kategorijai, todėl kiekvienas
žmo  gus, gimęs ar susietas su savo tė -
vų ir senelių gimimu toje šalyje, turi
išskirtinę teisę turėti tos šalies pilie -
tybę.

2. Nieko stebėtina nėra, nauji
veidai Lietuvos politikos arenoje
pasirodo prieš kiekvienus rinkimus į
Sei mą, kadangi tai pasiteisino ne
vienai naujai susibūrusiai partijai.
Žmonės nori stabilumo, todėl, laikui
bėgant, turėtų naujai besikuriančių
partijų mažėti, o pasilikti tik geriau-
siai žmo nių interesams atstovau-
jančios.  

3. Baigiantis 2012–2016 m. Seimo
kadencijai Lietuvą norėčiau regėti
eko logiškai švaresnę ir taupesnę vi -
so mis prasmėmis, didesnio susikal -
bėjimo ir susitarimo su bendruo me -
ne ir visuomene, glaudesnio bendra -
darbiavimo su kaimynais šalį, ekono -
miškai sustiprėjusią valstybę, kurio-

je vyksta politiškai skaidrūs proce-
sai. Lietuvos ateitis – solidari švieti-
mo, mokslo ir technologijų kūrybinė
visuomenė, skaidri valstybės valdy-
mo sistema, žalia aplinka, tvarus
eko nominis vystymasis, žemas ne-
darbo lygis, didelė darbo vertė ir tvir-
tos so cialinės garantijos. Taigi žmo-
gus ir tauta yra didžiausios vertybės
ir svar biausias politikos tikslas.

Gediminas Pelėdžius, Demok -
ra ti nė darbo ir vienybės partijos (nr.
4, partijos pirminin kė – Kristina
Brazauskienė) kandidatas, į klau si-
mus neatsakė.

Irena Degutienė, Tėvynės są -
jun gos-Lietuvos krikščionių demo -
kratų (nr. 5, partijos pirmi ninkas –
Andrius Kubilius) kandidatė:

1. Po Konstitucinio Teismo išaiš -
ki ni mo mums lieka tik vienas kelias
dėl pilietybės: bendromis jėgomis
rengti referendumą ir keisti Konsti -
tuciją, nes kad ir kiek buvo bandymų
spręsti šią problemą per įstatymus,
visi jie buvo nesėkmingi. Todėl aš
tik rai linkėčiau, kad mažiau jėgų
būtų skiriama ginčams, kas čia la-
biau ar mažiau dėl to kaltas, bet su-

sitelkti ir bendromis Lietuvoje ir už-
sienyje gy ve nančių lietuvių pastan-
gomis su reng ti referendumą dėl pi-
lietybės, jame dalyvauti ir paraginti
dalyvauti Lietuvoje likusius arti-
muosius, ir taip galų gale priimti aiš-
kų spren dimą. Ir padėti tiek metų be-
sitęsian čioje istorijoje tašką.

2. Visuomet sakau, kad galimybė
žmonėms rinktis yra labai gerai. To-
dėl ir partijų gausa savaime nėra nie-
ko blogo. Blogiau tik tai, jei tos parti-
jos gimsta ne kaip pozityvus judėji-
mas, bet kyla iš nesusikalbėjimo, tar-
pusavio nesutarimų ar dar blogiau –
savanaudiškų tikslų. Todėl apiben-
drinčiau: yra gerai, kad yra iš ko
rinktis ir kiekvienas gali pasirinkti,
tačiau rinkitės atsakingai!

3. Matau sustiprėjusią, galutinai
ekonominio sunkmečio pasekmes
įvei kusią ir modernią Lietuvą, kuri
žino, ant kokių vertybinių pamatų
yra statomas valstybės pastatas. Ku -
rioje bus daugiau besišypsančių ir
laimingų žmonių. Kurioje bus dau-
giau teisingumo ir mažiau nereika -
lingo biurokratizmo, daugiau tarpu -
savio pasitikėjimo ir mažiau nesan-
taikos bei smurto. Tikiu, kad po ket -
verių metų Lietuvos žmonės  galės su
dar didesne viltimi žvelgti į ateitį ir
gyventi oriau.

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-
WILBUR

Arminas Lydeka Janas Jurevičius Jolanta Gaudutienė Gediminas Pelėdžius Irena Degutienė
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Šeštoji Pal. Jurgio Matulaičio misijos Ben -
druo  menės diena šiais me tais vyko dviem sa -
vai tėmis vėliau dėl Švč. Mergelės Marijos Gi -

mi mo parapijos (Mar quet te Park) pasirinktos Šilu-
vos atlaidų dienos. Iš pra džių diena buvo vėsoka,
pūtė rytų vėjas (nuo Lie tu vos). 

Šv. Mišiose giedojo Jūratės Grabl iauskienės
va dovaujamas misijos choras, „Vyturio” cho ras
(va do vas Darius Polikaitis), prisijungė sek ma -
dienio vakarinių Mišių septynios giesmi ninkės.
Dalyviai taip pat jungėsi prie giedojimo, mat misi-
jos žiniaraštyje buvo išspausdintos visos giesmės
ir maldos. Psalmių ir kitų giedojimų kantorė –
Daina Poli kaitytė. 

Mišių metu prie altoriaus buvo pakviesti misi -
jos tar nysčių savanoriai: zakristijonai, bažnyčios
puo šėjos, skaitytojai(os), ligonių lankyto jos, Ko -
munijos dalytojai, finansų komisija bei rinkliavų
padėjėjai, tinklalapių rengėjai, misijos tarybos na -
riai, raštinės talkinin kai (kapelionas neapsižiū rė -
jo ir ne pakvietė tikybos mokytojų bei Mišių patar-
nautojų). 

Per visuotinę maldą susirin ku sieji laimino šių
ir 2013 m. Sutvir ti nimo sakramento kandidatus,
kurie padėjo ir šią šventę pa ruoš ti bei gra žiai sut-
varkyti. Mišioms baigian tis buvo išdalyti lapeliai
bei ra šik liai no rintiems užsirašyti į naujas tar nys -
tes ar kitaip misijai padėti. 

Tarnysčių mugei šiais metais skirta 40 stalų –
organizacijoms, įstai goms, sąjūdžiams, pačios mi -
si jos tar nystėms. Dalyvavo: Ateiti ninkų namai,
Ateitininkai, ,,Al-Anon”, AA, laikraštis ,,Aidas”,
Pa sau lio lietuvių centras, Lietuvių Fon das,
laikraštis ,,Draugas”, ,,Vai ko vartai į mokslą”,

savaitraštis ,,Ame rikos lietuvis”, Lietuvos Duk te -
rų draugija, lietuvių tautinių šokių grupės ,,Spin -
dulys” ir ,,Grandis”, Baltic Jesuit Ad vance ment
Pro ject, ,,Farmers Insurance”, ,,MB Finan cial”,
Dainava, Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”,
vaikų choras ,,Vy turys”, skautai aka demikai, ,,Ne -
ri jos” tunto skautės, Pal. J. Matul aičio mi sijos su -
au gusių choras, Vydūno fon das.

Ant kiekvieno stalo buvo organizacijos už ra -
šas, padalos, padėta nuotraukų, pakabinti plaka -
tai, kad Ben druomenės dienos da ly viai galėtų pa -
bendrauti. Vienintelė pre kyvietė bu vo pačios misi-
jos stalai, prie kurių pardavinėti misijos ženk leliu
pažy mėti marškinėliai, ra šik liai, maišeliai, puo-

dukai, taip pat re liginiai reikmenys bei puošme -
nys, pa ruošti Al vydo Joniko ir jo talkinin kų. (Tos
pa čios prekės puoš misijos stalą kalėdinėje, Ka ziu -
ko ir pavasario  mugėje; visas pelnas bus skirtas
mi  si  jai.)

Iš anksto paruoštas maistas Te resės Mei lu vie -
nės talkininkų buvo sudėtas ant tarnysčių stalų.
Audra Ja nuškienė su padėjėjomis parūpino ke tu -
rių rūšių užkandžių (po 800), „Kuni gaikščių užei -
ga” padovanojo kibinų, lašiniuočių, saldžių bande -
lių, šako čių. „Racine” kepykla prisi dėj o su 120 ban -
delių, o Vanda Morkū nienė atnešė visų mėgstamų
lie tuviškų sausainių. Vi dos Kosmonienės prižiūri-
mi saldieji patiekalai buvo suneštiniai, jų kaip tik
užteko visiems 1,050 šventės da lyvių.

Šių metų meno projektas – vitražai. Lidija
Polikaitienė, Vytas Čup linskas ir Viktutė Siliū nie -
nė išpjaus tė didžiules juodas lentas, o jauni ir vy -
res ni kelias valandas ant jų klijavo spal votus per -
švie čiamus popierė lius. Kurį laiką vitražai puoš
baž ny čios prieangį Vilniaus katedros, Aušros Var -
tų Marijos, kryžiaus, Šven toios Dvasios, pal. J.
Matulaičio ir IHS simbolio spalvomis. 

Įvažiavimą į Pasaulio lietuvių cen trą ir aplin -
ką puošė 105 stulpeliai su misijos gairelėmis. Alto -
rius  buvo papuoštas Romualdo Povilaičio dovano -
tu kry žiu mi ir Dalios Žarskienės parū pinto mis gė -
lėmis. 

Automobilius tvarkingai padėjo sustatyti mok-
sleiviai ateitininkai ir skautai. Prieš Mišias at -
rodė, kad daugybė žmonių susirinko, pasirodė, jog
tai buvo visi ruošai ankstėliau atskubėję sava no -
riai. Labai daug prie kėdžių, gairelių bei kitų
darbų prisidėjo A. ir R. Marcher tai, T. ir R.
Rudaičiai, P. ir D. Kisielių šeimos. 
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Šeštoji�Pal.�J.�Matulaičio�Bendruomenės�diena
T. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Dainos Čyvienės ir Jono kuprio nuotraukos.
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Jaunos dienos – neprotingos, 
Paklydimais gan turtingos, 
Neina žingsniais, bet risčia!
Už akių joms neužbėgsi, 
Nepavysi, neužrėksi, 
O senatvė šit ir čia.

Maironis

Tunto „Lituanica” pastovyklė
Ra    ko metinėje „Jaunų dienų”
stovyklo je pasivadino „Pasan -

dra vio” vardu. Tai Maironio gimtinė,
jo lyrinių eilių įkvėpėja. Vieną didelę
brolių šeimą sudarė: vilkiukai ir be -
briukai, skautai ir jūrų jauniai, pri-
tyrusieji skautai ir jūrų skautai bei
skautai vyčiai ir jūrų budžiai. Sto vyk -
la vyko š. m. lie  pos mėn. 14–22 dieno -
mis.

Pastovyklei vadovavo s.v. ps. Aud -
rius Aleksiūnas, padedamas ko men -
danto j.b. j.ps. Aro Galinaičio. Vil kų/
beb rų viršininku buvo j.b. j.s. And -
rius Rasutis, skautų/jūrų jaunių – s.v.
v.sl. Linas Kelečius, prityru sių jų/jūrų
skautų – s.v. s. Aldis Liubins kas, vy -
čių/budžių – s.v. v.s. Donatas Ra ma -
naus kas, jūrų jaunių/skautų va -
dovas – j.b. v.sl. Vilius Dundzila, nak -
tinės programos koordinatoriai – s.v.
Aleksas Jučas, dainavimo vado vas –
s.v. v.s. Vladas Žukauskas, spor to va -
do vas – s.v. Mikutis Leipus. Už siė mi -
mus vedė m.b. Arūnas Buntinas (šau -
dymas), s. Judita Hoch (šau dymas lan -
ku), Terry Petry (skautavimas ypatin-
gomis sąlygomis), t. Anta nas Saulai -
tis, SJ (tikyba ir žvaigž dės), g. Siga
Lapinskaitė (vandens spe cialybės),
j.b. Kovas Žygas ir j.b. Vitas Joku baus -
kas (vandens sargai ir progra mos).

Stovyklos šūkis susidėjo iš kelių
dalių:

(visi) Pasandravys
(vedėjas) Maironio gimtinė
(visi) Pasandravys
(vedėjas) Poeto tėvynė
(visi) Pasandravy
(vedėjas 1) Mes stovyklaujam,

kar tais net truputį išdykaujam!
(vedėjas 2) Bet Jūs nepykit – ne -

tempkite lūpos
(vedėjas 3) Mes skautais visada

bū sim!
(visi) Pasandravys! Pasandravys!

Pasandravys!
Pasandravio vardą paskutinį kar -

tą ,,Lituanicos” broliai kartais karto-
davo net 10, 20 ar daugiau kartų, kar-
todavo tol, kol komendantas duodavo
koman dą sustoti. Nors tai pirmą kar -
tą buvo juo kinga, vėliau kitiems, ko
ge ro, įky rėjo. Girdėta, kaip kitos pas-
tovyklės šaipėsi iš šio brolių juoko.

Į stovyklą stovyklautojai rinkosi
šeš tadienį. Bene 20 skautų persikėlė
iš buriavimo kursų. Beveik 10 prity -
rusių skautų, „Bike Rakas” iškylos
da   lyvių, dviračiais per kelias dienas
atvažiavo iš Union Pier, MI. Trys

skautai įsigijo dviratininko specialy-
bę: Donatas Braziulis, Jonas Deus chle
ir Zenius Liubinskas. Iš viso į sto -
vyklą suvažiavo kone 90 stovyklauto-
jų ir vadovų. Šeštadienį pasto vyklės
statėsi palapines, puošėsi. Va kare vy -
ko pastovyklės laužas. 

Pirmą stovyklos vakarą, saulei
lei džiantis, prie ežero, tradiciš kai ant
liepto, prity rę jūrų skautai davė įžo -
džius. Juo dus kaklaraiščius gavo: Da -
nielius Kwiatkowski, Mikutis Mei lus,
Gytis Kelmelis, Lukas Kliarskis, Ma -
tas Vait kevičius, Andrius Blekys ir
To  mas Savickas. Iškilmėse dalyvauti
susirinko visi sto vyklos jūrų budžiai
bei garbingi jūrų skautų vadovai iš
Čikagos – j.b. j.vs. Vik toras Gar bon -
kus ir sr. ir j.b. j.v.s. gilv. Algis Mau ru -
kas. Įžodžio apeigos baigėsi komanda
įžygiuoti į ežerą. Bu vo sunku išpra -
šyti naujai pakrikštytus jūrų skautus
iš vandens (jie pa si vadino „merrmen”
ir „undiniais”, o tai nepatiko „Neri -
jos” tunto jūrų skautėms undinėms).
Vėliau tą pačią naktį jūrų budžiai  su -
ren gė savo slaptas įžodžio apeigas.
Kan  didatas net budžiams turėjo klau -
simą: kas moka budžių maršo me lo di -
ją, nes dainos žo džiams trūksta gai -
dų? 

Vėliau vakare vyko brolių pritsų
suorganizuota prityrusių ir jūrų
skau tų ir skaučių vakaronė prie lau -
žo. Gimnazistų skau tų vakaronės vy -
ko visos stovyklos metu, tik keitėsi
šei mininkai ir svečiai: tai prit. skau -
tės, tai jūrų skautės ir pan. Vai šėms
tirp  dė „marshmelos” ir su šokoladu
val gė ant sausainių. Kad broliai nebi-
jotų se sių, vadovams teko pasiūlyti
pa  žaisti susipa žinimo žaidimus.  

Sekmadienį ryte prie ežero vyko
Jū ros diena su „Nerijos” tuntu. Apei -
gas surengė buriavimo kursų kursan-
tai. Renginys prasidėjo su regata. Pri -
simenant mirusius jūrų skautus į
ežerą paleistas vainikas. Įžodžius da -
vė beb rai Karis Garbonkus ir Džiu gas
Davies bei jūrų jauniai Erikas Ke -
turakis ir Simas Vaitkevičius. Pagal
tradiciją jie įžodžius duoda pakrantė-
je, visų jūrų skautų kaklaraiščiai
įmer   kiami į ežerą, taip primenant ry -
šį su mūsų mylima jūra motina – Bal -
tijos jū ra. ,,Žuvėdros” (t. y. jūrų skau -
tų pa žan gumo) žymeniu už pavyz -
dingą jūrinį skautavimą apdovanoti
Ma tas Vaitkevičius ir Gytis Kelmelis,
o Mi kučiui Meilui už pavyzdingą va -
dovavi mą suteiktas vairininko (jūrų
skautų paskiltininko) laipsnis.

Nuleidžiant vėliavas buvo nuleis-
tos ir istorinės Lietuvos vėliavos: Lie -
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Ma -
žosios Lietuvos, Europos Sąjun gos,

gilv. kun. 
VILIUS DUNDZILA

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

SKAUTYBĖS KELIAS

taip pat tarptautinė skautų bei olim -
pinės vėliavos.

Saulei leidžiantis t. Antanas Sau -
laitis, SJ laikė katalikų pamaldas sto -
vyklos atviroje koplyčioje. Vakare
prie ežero vyko bendras visos stovyk-
los laužas. Vandens apsaugos vadovai
suvaidino Maironio eilėraštį „Jūratė
ir Kastytis”. Laužas, kaip ir visos nak -
tinės programos, baigėsi giesme
„Atei na naktis”, po kurios savo dai -
nas dainavo vyr. skau tės ir gintarės,
vyčiai ir budžiai. 

Jei ne laužai, vakarais vyko įdo -
mios naktinės programos. Vieną va -
ka rą vyko liaudiški šokiai. „Spin -
dulio” tautinių šokių grupės šokėjai –
vi si skautai – stovyklautojus mokė
tau tinių šokių iš šokių šventės prog -
ramos. Jaunesnieji skautai šoko „Li -
 tu anicos”, o skautai ir pri tyrę skau-
tai – „Kernavės” pasto gėje. Norintieji
vėlai naktį per galingus teles ko pus
ste bėjo žvaigž dynus, šiaurės šviesas
ir kren tančias žvaigždes. Tam pasi -
taikė puiki giedra nak tis. 

Pirmadienį prasidėjo stovyklos
programos. Bebrai ir vilkai, kartu su
paukštytėmis, udrytėmis ir jaunomis
šeimomis, plaustais iškylavo Pier
Mar  quette upėje. Jaunesniems skau-
tams buvo smagu taškytis vandenyje.
Pietų metu skautai ir jū rų jauniai
pradėjo mokytis lauko virtuvės ir
patys gaminti savo pietus. Ši veikla
truko visos stovyklos metu. Jie kas
dieną, net lietui pilant, smagiai kūrė
laužą ir gamino maistą: kepė dešreles,
mėsainius, daržoves. Jie taip pat iš -
ban dė dujines stovyklines keptuves,
išmoko saugoti gam tą – juk  dujos ma -
žiau kenkia gamtai ir dega karščiau
nei malkos. Kaip jiems buvo sma gu! 

Savo pasiektais laimėjimais
džiau gėsi: Vilius Bun tinas, Andrius
Deuschle, Džiugas Guntorius, Lukas
Jankauskas, Aud rys Kelečius, Arnas
Liesis, Matas Ma leiška, Marius Me -
rec kis, Šarūnas Na rakas, Lukas Rasu -
tis, Gražvydas Re vuckas, Tauras Ru -
gie nius, Matas Ske berdis, Tadas Stan -
kevičius, Vytas Stankus, Simas Vait -
ke vičius, And rius Vitas ir Grigas Zim -
kus.

Prityrę ir jūrų skautai su miško
broliais mokėsi šaudymo sporto.
Daug dėmesio skirta saugumui. Indų
epinėje poemoje ,,Mahabharata” šau -
dymo mokytojas klausia savo moki -
nio, karalaičio Ardžunos: „Ką tu ma -
tai?” „Matau paukščio akį.” „Ar ma -
tai medį?” „Ne.” „Ar matai medžio ša -
ką?” „Ne.”  „Ar matai paukštį?” „Ne.”
„Tai ką matai?” „Matau tik paukščio
akies juodą ritulį.” „Šauk!” Ir patai kė.
Šaulio specialybę baigė prit. skautai:
Jonas Deuschle, Donatas Braziu lis,

Danelius Kwiatkowski, Matas Stan -
kus, Audrius Blekys, Kęstutis Ke -
lečius ir Linas Labanauskas.

Jūrų skautai baigė paplūdimo
sau   gumo reikalavimus: išmoko, kaip
saugiai plaukti ir saugos laivininkys-
tės. Tai pat  pratinosi gelbėti baidares,
kad neapsemtų. Pasiskundę, jog tai
jau moka ir kasmet tai daro, beveik
va  landą taškėsi vandenyje su bai da rė -
mis, kol vėl pramoko šią vandens sau -
gumo priemonę.

Pirmadienį vakare po laužų
pra si dėjo naktiniai žaidimai, pritai -
kyti  pagal amžiaus grupes. Pastovyk -
lė se vei  kė po rinktinę sargybinę skil -
tį,  kita rinktinė skiltis ėjo pulti pasto -
vyk les ir pagrobti jų žaidimų vėlia -
vas. Jaunesniesiems skautams ir
skau   tams labai patiko tokia progra-
ma. Žaidimams prasidėjus, buvo sma -
gu matyti lakstančius vilkus ir berus.
Bebriukas Karis Garbonkus, grįžda -
mas su jūrų skautais į savo rajoną,
pri bėgo prie manęs ir paklausė: ,,Ar
mes berniukai, ar mergaitės?” Ach,
tie jaunimo smagumai!

Per naktį „Nerijos” laivo denyje
išdygo stiebas su platforma. Tai prit.
skautų do vana sesėms. Stiebą su plat-
forma jie pradėjo statyti per pava sa -
rio iš ky lą Rake. Per porą dienų stip -
rūs prit. ir jūrų skautai pastatė ir
įtvir tino stie bą dėkingoms jūreivėms.

Antradienį prityrę skautai ėjo į
10 mylių žygį.  Žygiuotojo specialybės
žygio reikalavimą įvykdė: Donatas
Bra ziulis, Jonas Deuschle, Kęstutis
Ke lečius, Adomas Kelpša, Linas La -
banauskas, Lukas Ruscitti ir Matas
Stankus. Pietums bebrai, jūrų jau-
niai ir jūrų skautai priėmė BSA jūrų
skautus ir skautes. Jie bendravo prie
pietų stalo ir buriavo ežere. 

Jūrų skautų laivas keliavo iš St.
Louis per Čikagą (kur buvo susitikę
su kitais jūrų skautais) į Mackinac
salą. Iš ten jie plukdė burlaivius namo
iš tą sa vait galį įvykusių Port Huron-
Mac k nac lenktynių. Taip jie įvykdė
ne tik savo patyrimo laipsnio reika la -
vi mus, bet ir užsidirbo pinigų – laivų
savininkai jiems už paslaugą sumokė -
jo net ke lis tūkstančius dolerių.

Naktį pylė smarkūs lietūs. Pylė
ki  birais, o vėjai siautė šonais. Dėl orų
buvo atšaukti naktiniai žaidimai. Ki -
tą dieną kai kam reikėjo džiovinti
drabužius, miegmaišius ir kitus reik-
menis. Sužinota, kad miestelyje siau-
tusi audra nutraukė elektros laidus, o
žaibas trenkė į interneto ryšių maz gą.
Stovykla, dėkui Dievui, tik su šla po.

Pasandravio
pastovyklė 
Rake

Bus daugiau

,,Pasandravio” pastovyklė. v. s. Edžio Leipaus nuotr.
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,,DRAUGO” LIETUVIUKAI

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

Praėjusį savaitgalį Atlanta mieste, Georgia val-
stijoje, vyko JAV Lietuvių Bendruomenės XX
Tarybos 1-oji sesija. Joje dalyvavęs Lie tuvos

Respublikos užsienio reikalų ministras Au dro  nius
Ažubalis ne tik dalyvavo sesijoje, bet ir aplankė
Atlanta lituanistinę mokyklą ,,Saulė” ir įtei kė jai
mokymo prie mo nes. Ta proga
siūlome iš arčiau susipažinti
su Atlanta lit. mokykla ,,Sau -
le”, kuri šiais me tais švenčia
savo gyvavimo 10-metį.

Atlanta lit. mokyklos
,,Sau   lė”, įsikūrusios 2002 me -
tų rudenį, pirmapradžiu ta -
po  prieš kelerius me tus Rasos
Stripeikienės ir Aušrės Kur -
cikevičienės suburtas vaikų
klubas, kur Atlanta lietuvių
vaikai savaitgaliais susi rin -
kę organizato rių namuose ir
Rasos, Aušrės bei vėliau Ve -
ronikos Stanovajos dėka puo -
selėdavo lietuvių kalbą bei
kul tūrą.

Greitai vien tik klubo au -
gan čiai bendruo menei ne be -
už teko, todėl buvo įkurta
,,Saulės” lituanistinė mokyk-
la. Aušrei ir Šarūnei Stanke -
vi čienei padedant, organiza -
ci nę jos veiklą ir vado vavimą
perėmė Audronė Vyšniauskaitė-Durham. Šiuo
metu mokyklai va dovauja Virginija Šileikai tė-
Thoresen. Kartu su Virginija šiandien mokykloje
dirba: Eglė Mac kas (tautodailės mokytoja), Mar -
garita Bielskytė (dėsto Lietuvos istoriją ir tėvynės
pažinimą) bei Laura Povilaitienė (moko jaunes-
niųjų grupių vaikus lietuvių kalbos).

Mokykloje veikia trys vaikų grupės, skirsto-
mos pagal vaikų amžių ir lietuvių kalbos žinias:
4–5 metų, 6–8 metų ir 9–12 metų. Vaikai mokosi
lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, tautodailės,
liaudiškų dainų bei žaidimų. 

Per tautodailės pamokas mo kytoja Eglė supa -
žindina vai kus su lietuviškais
papročiais, liaudies menu, ku -
ria įvairius darbelius (Užgavė -
nių kaukes, verbas, molinius
puo delius ir t. t.). Tautodai -
lės užsiėmimų me tu vaikai taip
pat piešia ir prieš šven tes
ruošia dekoracijas pasirody-
mams. Mokyk la sten giasi daly-
vauti visuose JAV LB Švietimo
tarybos rengiamuose piešinių
konkursuose ir džiaugiasi, kad
,,Saulės” mokinu kai jau kelis
kar tus buvo tarp nugalėtojų!

Kiekvienais metais Atlanta
Lietuvių Ben druo menės Kūčių
vakarui mokyklėlė paruošia ka -
lė dinį spektaklį, kuriame akto -
riais tampa  ne tik mo kiniai ir
mokytojos, bet kartais ir tėve -
liai. Kitų bendruomenės susiti -
kimų metu vaikai taip pat paro-
do koncertėlį ar spektaklėlį, su -
rengia piešinių ar darbelių pa -
ro dą. Be to, mokykla kasmet or -

ganizuoja Užgavėnių šventę, į kurią pakviečiama
visa Atlanta lietuvių bendruomenė.

Tačiau svarbiausias mokyklos tikslas ir už da -
vinys yra siekti, kad vaikai šnekėtų, skaitytų ir
rašytų lietuviškai, žinotų ir pažintų savo senelių
kraštą. Todėl didžiausia užsiėmimų dalis yra ski -
riama lietuvių kalbai bei istorijai. Mokydamos šių

dviejų dalykų, ,,Saulės” mokytojos naudojasi JAV
LB Švietimo tarybos siūlomais vadovėliais. 

Mokyklos adresas yra: St Ann’s Catholic
Church, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062. 

,,Saulės”  pamokos prasideda 10 val. ryto ir
trunka iki 2 val. p.p., kas antrą   šeštadienį. Dau -
giau informacijos teiraukitės šiuo adresu:
saules_mokykla@yahoo.com

Susipažinkime: Atlanta�lituanistinė�mokykla�,,Saulė”

V. Kudirkos mokyklos Elizabeth, New Jersey, mokslo metų atidarymas 

2010 m. mokyklos uždarymo šventė. Iš kairės į dešinę: Virginija Šileikaitė-Thoresen,
Audronė Vyšniauskaitė-Durham, Kristina Banytė-Paukštė, Aušra Baker ir Aiva Gab r ie -
laitytė. 

Atlanta lituanistinės mokyklos ,,Saulė” 2004–2005 mokslo metų uždarymo šventės
akimirka.

Mokytoja Aiva supažindina vaikus su
lietuvių tautodaile.

Rugsėjo 29-ąją Atlanta lit. mokykloje ,,Saulė” apsilan -
kęs užsienio reikalų ministras A. Ažubalis dovanų įtei -
kė mokymo priemones.

Gražus vaikučių būrys žengia į mokslo ir žinių pasaulį. Mokslo metų atidaryme (d.) dalyvavo Lietuvos gen. konsulas New York V. Sarapinas. Rimo Vaitausko nuotraukos



Rugsėjo 30 d. baigėsi Kauno ra  jono savivaldybę ir Lie tu -
vos krep ši nio federaciją su vie nijęs projektas, kurio
metu Kau no ra jone buvo atsta tomi senieji bei statomi

nauji kryžiai. Paskutiniai projekto darbai vyko Raudon dva -
ryje: Šv. Kūdi kėlio Jėzaus Te resės baž ny čios šven   toriuje
atstatytas ir visuo me nei pristatytas paminklas (aut. skulp -
torius Sigitas Abrama vi čius), skirtas įamžinti trem tinių
kan  čias. 

„Džiugu, kad Kauno rajone ski  ria mas dėmesys naujų
objektų kūri  mui ir modernizavimui, nenu stelbia poreikio
puoselėti etninę kultūrą, gai  vinti istorinę atmintį, atsigręžti
į tra dicijas, siekti ugdyti jaunąją kar tą”, – apie projektą sa -
kė Kauno ra jo no savivaldybės meras Valerijus Ma kū nas. 

Renginyje dalyvavusi projekto ko ordinatorė, Kauno ra -
jono savival dy bės administracijos direktoriaus pa va duotoja
Raminta Popovienė pa si  džiaugė, kad šiandien Raudon dva -
ris atgimsta profesionaliajam menui, kul tū ri niams ben-
druomenės po rei kiams. „Dėkoju visiems, kurie min ti mis ir
dar bais prisidėjo prie šio projekto”, – teigė R. Po  po vienė.

Kryžiai primena žmonių kančias

Tremtinių kančias įamžinantis paminklas Rau don dva -
ryje buvo pastatytas ir pašventintas 1989 m. birželio 14 d.,
minint Gedulo ir Vilties die ną. Per 20 metų mediniai kry žiai
nuo laiko pradėjo nykti, tad buvo nuspręsta juos atnaujinti.

„Vidurinysis kryžius simboli zuo ja didžiausias žmonių
aukas Si bire. Jo pasvirimas iš Rytų į Vakarus reiš kia amži-
nojo įšalo žemėje išvartytus kryžius, visų pasmerktųjų viltį
grįžti į Lietuvą. Kairysis kryžius skir tas aukoms Lietuvoje,
o dešinysis – svetur”, – pasakojo medžio drožėjas Si gi tas
Abramavičius. 

Nepriklausomybės akto signata ras Leonas Milčius
sakė, kad kryžius nėra tik kančios, bet ir šviesos kelio sim-
bolis. „Linkiu, kad žmonės kry žių šviesoje tikėtų savo Tė -
vyne ir vie ni kitais”, – bažnyčios šventoriuje susi  rin ku -
siesiems sakė L. Milčius.

Kryžiaus atidengimo metu daly va  vusi tremtinė, Rau -
don dvario bendruomenės pirmininkė Laura Jaunu šaus -
kienė pasidžiaugė gerais savival dybės norais ir išreiškė di -
delę padė ką atsakin giems ir jautriems žmo nėms. Trem tinių
vardu kalbėjusi L. Ja nu šaus kie nė įteikė R. Popovienei
knygą „Trem ties vaikai”.

Atnaujino apgriuvusį Zapyškio kapinių kryžių

Dieną prieš šių kryžių pristaty mą buvo atidengtas
atnaujintas kry žius Zapyškio senosiose kapinėse. 1989 m.
pastatytą kryžių tremtinių kančioms atminti taip pat buvo
būtina atnaujinti: medinės kryžiaus skulptūrėlės ir kop ly -
tėlė prie nukry žiuotojo – apgriuvusios, trūko vieno angelo. 

„Simbolinė pieta kalba apie auką už Tėvynę. Kitoje
pusėje esanti kop ly  tėlė, vaizduojanti Kristų kalėjime,
reiškia kančią ir nelaisvę”, – apie kry žiaus simboliką
pasakojo kryždir bys Eugenijus Banys.

Apjungė dvi ,,religijas”

Projekto metu taip pat buvo at statytas kryžius nelega -
liai palaidotų partizanų atminimui Mar ginin kuo se, pastaty-
tas koplytstulpis Girionių 50-mečiui atminti, atstatytas
Tabariš kė se stovėjęs kryžius, skirtas trem ties aukoms
atminti, pastatytas kry žius-atminimo paminklas Maironio
 150-sioms gimimo metinėms Vilkijos apy linkėse, atnaujin-
tas Zapyškyje sto vintis kryžius, skirtas tremtinių kančioms
atminti, restauruoti trys kryžiai Raudondvaryje, kurie skir-
ti įamžinti tremtinių kančias.  

Margininkuose, Padauguvoje, Al toniškėse pastatyti
nauji krep šinio stovai, Raudondvaryje, Girionyse, Pi liuo -
noje pakeistos krep šinio lentos

Kauno rajono savivaldybės info.
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VDU atsto vybė JAV –
Pirmas žingsnis link akademinės ambasadorystės

Vytauto Didžiojo universitetas yra pirmasis
Lietuvoje universitetas, atidaręs atstovybę
užsie nyje. Padalinys Vytautas Mag nus Uni -

ver sity North Amerika (VMU NA) įsikurs
Washington, DC (1425 K Street NW, Suite 350) ir tar-
naus kaip vadybinė institucija bei informacinis
centras. Jo įkūrimu siekiama ir toliau aktyviai
plėtoti universiteto bendradarbiavimą su pir -
maujan čiais Šiau rės Amerikos universitetais,
aukš tosiomis mokyklomis ir ki to mis švietimo bei
kultūros progra momis. VDU, ieškodamas nišos
švietimo pas lau gų rinkoje, kuri padėtų jam išsi -
skirti iš kitų Lietuvos aukštųjų mo kyklų, ben-
dradarbiauja su daugybe kitų universitetų bei ko -
ledžų visame pasaulyje: įgyvendina bendrus pro-
jektus, dalyvauja studentų mainų pro gramose,
rengia konferencijas. 

Įkurtas padalinys dirbs ir akade mine profe-
sine kryptimi, per jį universitetas priims kvies-
tinius dėstytojus, mokslininkus, akademikus iš
JAV, Meksikos ir Kanados. Galimy bės bendradar-
biauti su tarptauti nė mis institucijomis atsiveria ir
VDU dėstytojams bei darbuotojams. 

Šia proga rugsėjo 27 d. VDU vy kusioje spaudos
konferencijoje universiteto rektorius Zigmas
Lydeka pastebėjo, jog VMU NA atidarymas – tai
socialinis projektas, kuriuo universitetas įsi-
pareigoja atsigręžti į visus tuos, kam pasaulyje
įdomi Lietuva. Atstovybės veiklą jis įvardino kaip
akademinę ambasadorystę. Per ją taip pat bus
palaikomas ryšys su išeivija, renkama istorinė ir
so cialinė informacija iš pirmų lūpų ir gy vų atsi -
minimų. 

Padalinio teisinis įkūrimas vyko padedant
JAV gyvenantiems lie tu viams. Projekte dalyvauja

socialinio tinklo „Globalios Lietuvos lyderiai” na -
 riai: garsus pianistas Edvinas Minkš timas ir
HSBC banko Washing ton, DC viceprezidentas
Rokas Beres niovas. Pastarųjų bei VDU pastan-
gomis prie VMU NA taip pat įkurtas fondas, ne
pelno siekianti organizacija. Pasak R. Beresniovo,
šis fondas – tai finansinė infrastruktūra, įsteigta
sie kiant supaprastinti kelią tiems, kurie nori
aukoti pinigus ar remti įvairias socialines progra-
mas Lietu voje, ne tik universiteto veiklą. Fon du
galės pasinaudoti Lietuvos išeiviai, norintys
suteikti paramą ar, pa vyz džiui, įsteigti savo vardo
stipendiją. 

Kitas dabartinių VMU NA darbų – tai birželį
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su puikiai
pasaulyje žinoma Juilliard muzikos mokykla.
Kaune šios mokyklos dėstytojai at vyksta vesti
fortepijono ir vokalinio dai navimo meistriškumo
pamokas, o ateityje ketinama Juilliard globai
pavesti ir kitus menus. 

VMU NA ats tovybės atidarymo proga pirmą
kartą į Lietuvą atvyko Juilliard mokyklos atsto-
vas. Kaip sakė Juilliard administracijos prode -
kanas Adam Meyer, žymios meno mo kyklos misija
yra ugdyti ne tik meno atlikėjus, bet ir meno
„advokatus”, puikiai suvokiančius, kokiame šiuo-
laikiniame kontekste jiems teks at likti ir taip
atstovauti menams bei kal  bėti šia universalia
kalba. 

Juilliard mokyklai, turinčiai padalinius visa -
me pasaulyje, ryšys su VDU yra pirmasis tokio
pobūdžio ry šys Rytų Europoje. Tikimasis, kad šis
bendradarbiavimas padės suartėti ir su kitomis
regiono mokyklo mis.

Po spaudos konferencijos vyko atidarymo iš -
kil mės, kuriose dalyvavo ir VDU Atkūrimo tary-
bos garbės na rys, VDU garbės daktaras ir VDU Ta -
rybos pirmininkas, Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus.

VILMA JANKUTĖ

VDU atstovybės JAV atidarymo proga Kaune įvyko spaudos konferencija. Vilmos Jankutės nuotr.

Kauno rajone naujam gyveni mui atgimė kryžiai
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Visi pripažins, kad lazanija –
ne įtikėtinai skanus italų vir-
tuvės pa tiekalas. Pamenate,

net filmo herojus katinas Garfield
pareiškė: „Kai mano organizme –
mažai lazanijos, aš da rau si piktas!”

Seniai seniai…

Iš pradžių žodis „lazanija” apibū -
dindavo puodą maistui ruošti. Nors
pa tiekalas, kaip teigiama, gimė Itali -
joje, pats žodis „lazanija” yra kilęs iš
graikiško „lasana” arba „lasanon”,
reiš   kiančio karštos plokštės, naktin-
puodis. Taip, taip, jūs viską gerai su -
pratote: būtent tas puodukas! Vėliau
šį žodį perėmė romėnai, kur jis tapo
„lasanum” ir reiškė puo dą maistui
ruošti. Po kurio laiko italai tardavo šį
žodį, kad įvardytų pa tiekalą, kuris
šiuo metu žinomas kaip lazanija.
Remiantis kita teorija, žodis at ke lia -
vo iš graikų kalbos („laganon”), api -
būdinusį plokščių tešlos lakštų rūšį.

Lazanija pradėta kepti Emi lijoje
– Romanijoje, tačiau patiekalas įgijo
populiarumą ir tapo žinomas ne tik
Italijoje, bet ir visame pasaulyje. Pir -
mosios lazanijos buvo kepamos kros -
nyje, specialiose keptuvėse be ran ke -
nų. Į jas buvo dedamas tam tik ras
plonos tešlos sluoksnių skaičius pa -
kai tomis su ragu (troškinta mėsa) ir
par mesan sūriu. Ligurijoje į tradi -
cinę lazaniją kartu su ragu imta dėti
padažo, pavyzdžiui, pesto. Kartais la -
zanijos tešlą nudažydavo ryškiai ža -
lia spalva, įdėdami trintų špinatų.

Į pirmojo lazanijos recepto išra -
dėjų vardą taikosi ir anglai, taip pat
ir skandinavai! Angliškos kilmės ver-
sija grindžiama tuo, kad panašus pa -
tiekalas – „loseyn” – buvo ka ra liaus
Ričardo II rūmuose dar XIV amžiuje.
Anglai tikina, kad originalų šio
patiekalo receptą galima rasti vieno-
je pirmųjų anglų valgių knygų „The
Forme of  Cury”, saugomų Bri tų
muziejuje. Toks drąsus ir pasiti kė -
jimą savimi rodantis tvirtinimas už -
gavo jautrią italų stygą – italų am ba -
sa da Londone net paskubėjo pa -
reikšti: „Nepriklausomai nuo to,
kaip buvo vadinamas senovinis ang -
lų pa tiekalas, tai tikrai nebuvo laza -
nija, kurią gaminame mes”.

Pirmasis raštiškai dokumentuo-
tas itališkas lazanijos receptas buvo
aptiktas anoniminiame XIV amžiaus
rankraštyje, rastame Neapolio apy -
lin  kėse. Rankraštis gavo pavadinimą
„Liber de Coquina” („Kulinarijos
kny  ga”). Pagal šį receptą, XIV am -
žiaus viduryje lazaniją ruošdavo
taip: išvirdavo vandenyje tešlos lakš-
tus ir sluoksniuodavo juos su maltais
prie skoniais bei tarkuotu sūriu. 

Šiandien lazanija yra mažai pasi -
keitusi, tik praturtinta naujomis su -
de da mosiomis dalimis ir galimybė -
mis, kurias padovanojo mūsų techno -
logijos amžius. Vis dėlto, kaip ir
anks  čiau, daugelis pirmenybę teikia
namų sąlygomis rankomis gamintai
lazanijai, kad patiekalas alsuotų ran -
kų šiluma, o virėjo širdies – kilnumu.
Juk kitaip ir būti negali!

Italų numylėta

Italai labai mėgsta šį patiekalą
ne tik dėl jo skonio, bet ir todėl, kad
jis niekada nenusibosta. Yra dau -
gybė lazanijos receptų, kuriuose
kinta įdaras – dėl to pasikeičia visas
patiekalas.

Vis dėlto, nors ir didelė įvairovė,
lazanijoje yra keturios pag rindinės
su dedamosios dalys: tešlos lakštai,
,,Béchamel” padažas, sūris ir įdaras.
Lazanijos tešla gaminama iš tokių
pačių miltų, kaip ir maka ro nai. Šie
miltai malami tik iš kietųjų kviečių.
Tešlos lakštai gaminami kaip maka -
ronų gaminiai, kurių galima nusi -
pirkti ir sausų.

Šiuolaikinė lazanija ruošiama,
kaip įprasta, iš šešių lakštų sluoks -
nių, ant kiekvieno sluoksnio dedant
maltos mėsos, grybų, daržovių, o ant
viršaus – tarkuoto sūrio ir kelis ga -
balėlius sviesto. Italai, gamindami
la zaniją, dažniausiai naudoja ricotta
ir mozzarella sūrius. Parmesano sū -
ris privalomas tik klasikinei lazani-
jai, ir jokios kitos rūšies sūrio šiam
patiekalui nereikia. Lazanija kepa-
ma orkaitėje.

Labiausiai paplitę lazanijos įda -
rai – tai malta mėsa su pomidorais ir
lašišų gabalėliai su špinatais, svogū-
nais bei grietinėle. Būna ir visiškai
vegetariškų lazanijų – su daržovių
įda ru. Ir, žinoma, kiekviena lazanija
būtinai dosniai apiberiama tarkuotu
sūriu!

Italijoje lazanija priskiriama pir-
miesiems patiekalams, o visa likusi
Europa mano, kad ją reikėtų valgyti
kaip antrąjį patiekalą.

Neblėstanti Béchamel šlovė

Béchamel – vienas svarbiausių
euro pietiškos virtuvės baltųjų pa -
dažų. Jo recepto autorystė priskiria-
ma prancūzui Louis de Béchameil –
Nointel markizui, žymaus orienta lis -
to, etnografo ir diplomato, Rytų me  no
muziejaus Paryžiuje įkūrėjo sūnui.
Šio padažo populiarumas pa aiškina -
mas jo gamybos paprastumu ir pri-

Visų pamėgta lazanija

taikynimo universalumu: jis vieno -
dai gerai tinka karštiesiems mėsos,
žuvų ir daržovių patiekalams. Be jo
sunkiai įsivaizduojama ir laza nija.
Be to, šį padažą lengva kiek pa keisti,
papildyti, įdėjus vos vieną kitą kokią
nors naują (žinoma, derančią) sude -
da mąją dalį.

Klasikiniam Béchamel pada -
žui prireiks: lazdelės sviesto, šaukšto
mil tų, 2 šaukštų verdančio sultinio
(mėsos, žuvų, daržovių – atsižvelgiant
į tai, kokia padažo paskirtis), puo -
delio karštos grietinėlės (arba šviežios
netirštos grietinės, arba – kraštutiniu
atveju – pieno).

Į svieste pakepintus miltus pila-
mas sultinys, išmaišoma, tada nedi -
de lėmis porcijomis pilama grieti -
nėlė, beje, nepaliaujamai maišant ir
taip visą laiką išlaikant vienodumą.
Paruošus padažą, į jį ga lima įdėti 1–2
šaukštus labai smul kiai supjaustytų
ir apkepintų (švie siai auksinės spal -
vos) svogūnų, pa gardintų druska,
juodaisiais pipirais ir muškatų riešu-
tais.

Bendros žinios apie gausią
lakštinių šeimą

Visi jie – italų virtuvės meistrų
pa sididžiavimo, nuostabiai plonai iš -
kočiotos lakštinės tešlos vaikai ir
vai  kaičiai. Tad patogumo ir trum pu -
mo dėlei kartais taip ir vadinami sa -
vo pra motės vardu – tešla (ital. pas -
ta). Pa n a šiai gaminami ir verdami
siauri itališki lakštiniai kirpčiu kai
(taglia telle), platesni lakš tiniai kas -
pinėliai (fettuccine) ir virtinukai
lakš tai niai (lasangna) – tai labai plo -
 nos iškočiotos tešlos ketvirtainiai
arba stačiakampiai skivytai. 

Tešla nuo seno kočiojama ran -
komis, nors yra sukurti ir gana pa -
rankūs įnagiai, panašūs į senovinius
volelius skalbi niams gręžti.

Virimas

Net ir meistriškiausiai iškočioti
bei su puikiausiais priedais patiekti

lakštinės tešlos gaminiai bus nesma -
gūs valgyti netinkamai išvirti. Ypač
jie bijo būti pervirti, nes praranda
kva   pą, o turėdami daug krakmolo –
ir išvaizdą. Kita vertus, per trumpai
vir ti bus neskanūs. O jei viralas ne -
pakankamai karštas, pavyzdžiui,
van dens per mažai, ir suleisti virti
gaminiai jį pernelyg ataušina, prisi -
gers vandens ir ištiš. Štai čia ir pra -
verčia mažytės, bet labai svarbios pa -
slaptys. 

Lakštinės tešlos gaminiams virti
reikia kuo erdvesnio ir didesnio
puodo. Virti patartina ant karščiau-
sios kaistuvės. Svarbiausias dalykas
– kad viralas per daug neatauštų, kai
tešla atsiduria puode. Nukošti išviru-
sius gaminius geriau per sietą su
didelėmis skylėmis – kad kuo dau-
giau vandens kuo greičiau nuvarvė -
tų.

Kaip patiekti?

Įvairius priedus, su kuriais ruo -
šiamasi patiekti „tešlą”, privalu tu -
rėti po ranka jau paruoštus, jei reikia
– ir karštus, kad galima būtų išsyk
sumaišyti, aplieti, papuošti ir patiek-
ti. Maišyti „tešlą” su priedais geriau
kuo didesniame dubenyje (kad neiš -
sitaškytų) ir kuo geriau pašildytame
(kad pernelyg neataušintų patieka-
lo). Tos pačios taisyklės tinka ir vir ti -
niams (koldūnams), ravioliams (ra -
violi) ir Bolonijos suktinukams, įvi-
jiems kaip varžteliams torteliniams
(tor tellini) ir kitiems lakštinės tešlos
gaminiams. 

Teisingas itališkos lazanijos
virimo būdas

(1) Nemažame puode užvirkite
nemažai pasūdyto vandens (sūdykite
geriau rupia jūros druska). Ant stalo
išsidėliokite jau paruoštus lakšti -
nius. Vandeniui užvirus, vienu ypu
suleiskite lakštinius.

(2) Vandenin geriau leiskite men -
tele – kaskart tik po du. Tuo pačiu
me tu ilgakočiu šaukštu ar mentele
atsargiai vis maišykite vandenį, kol
užvirs. Užvirus sumažinkite ugnį ir
ste bėkite, kad nekupėtų (nebėgtų per
kraštus) ir nepervirtų.

(3) Išvirusį gaminį išgriebkite
kiaurasamčiu, trumpam panardinki -
te į šaltą vandenį ir paragaukite. Be -
je, išdžiovinti gaminiai verda ilgiau
ir lieka kietoki, kaip sako italai, „su
dantimi” (al dente), bet švieži yra
minkš tučiai dar nevirti, o apvirus
pa sidaro tamprūs ir burnoje tirp-
stantys.

(4) Jei išgriebtasis pavyzdys
lanks tus, vientisas, be balkšvų dėme -
lių ar sukietėjimų, lakštinius nupil -
ki te per sietą ir smagiai pakratykite
bei pa kraipykite, kad vanduo geriau
nute kėtų, o lakštinius išgraibykite
kiau ra samčiu ir išdėliokite ant rank -
š luos čių.

Kitą ketvirtadienį ieškokite įvai -
rių lazanijos receptų.
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Lietuva pateiks ieškinį prieš ,,Gazprom”

Maskva kalba apie santykius su JAV

Streikuoja Estijos gydytojai 

Gruzijos prezidentas pripažino 
pralaimėjimą rinkimuose

Lietuva Afganistano prašo grąžinti 
daugiau nei 2 mln. litų

Maskva (BNS) – Maskva ir
Jungtinės Valstijos turi labiau steng-
tis stiprinti savo santykius, nes jų
,,perkrovimas” negali tęstis amžinai,
sakė Rusijos užsienio reikalų minist-
ras Sergej Lavrov, duodamas inter-
viu. ,,Perkrauti” JAV ir Rusijos san-
tykius prieš ateidamas į valdžią 2008
m. ragino Amerikos prezidentas Ba-
rack Obama, bet įtampą tarp šalių
kėlė nesutarimai dėl tokių klausimų
kaip priešraketinė gynyba, žmogaus
teisės ir konfliktas Sirijoje.

Pasak S. Lavrov, didėjantis eko-
nominis bendradarbiavimas padėtų
gerinti šių buvusių Šaltojo karo prie-
šininkių santykius, bet dėl kai kurių
žingsnių reikės palaukti, kol JAV
kitą mėnesį įvyks prezidento rinki-

mai. JAV respublikonų kandidatas į
prezidentus Mitt Romney kaltino Ba-
rack Obama tuo, kad jis per švelniai
elgiasi su Maskva, ir pavadino Rusiją
Washington ,,geopolitine priešininke
Nr. 1”.

Washington kritiką sukėlė ir
rugpjūtį Rusijos teismo paskirtos
dvejų metų laisvės atėmimo bausmės
trims merginų pankroko grupės
,,Pussy Riot” narėms, kurios Mask-
vos katedroje buvo surengusios
šventvagišką ,,pankų maldą” prieš
prezidentą Vladimir Putin. S. Lav-
rov sakė, kad Vakaruose Rusijos
įvaizdis yra iškreiptas, ir atmetė už-
uominas, kad nuosprendžiai ,,Pussy
Riot” buvo politiškai motyvuoti ar
prilygsta spaudimui opozicijai.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publika pateiks ieškinį prieš Rusijos
milžinę ,,Gazprom” Stokholmo arbit-
raže. Ginčas susijęs su 5 mlrd. litų
permoka už ,,Gazprom” dujas, tiek-
tas į Lietuvą pagal atitinkamas su-
tartis.

Pagal viešas privatizavimo sąly-
gas ir 2004 m. AB ,,Lietuvos dujos”
privatizavimo sutartį ,,Gazprom” įsi-
pareigojo tiekti gamtines dujas į Lie-

tuvą sutartomis kainomis ir pagal
dujų kainų formulę, nurodytą tuo
metu galiojusioje dujų tiekimo su-
tartyje, sudarytoje tarp bendrovės
,,Lietuvos dujos” ir ,,Gazprom”.
2004 –2012 m. ,,Gazprom” tiekiamų
dujų kaina gerokai padidėjo dėl dujų
kai-nos formulės pakeitimų, kurie
buvo padaryti pažeidžiant privatiza-
vimo sutarties sąlygas. Spėjama, kad
arbi-tražas truks nuo 1,5 iki 2 metų. 

Vis daugiau vaikų į užsienį išvežami neteisėtai

Prezidentė paskyrė keturis Lietuvos ambasadorius

Vilnius (BNS) – Lietuva prašo
Afganistano valdžios grąžinti per-
tvarkomame Afganistano banke įšal-
dytus Lietuvos kariuomenės 2.113,000
litų. Apie tai sostinėje Kabule susiti-
kusi su Afganistano finansų minist-
ru Hazrat Omar Zakhiwal kalbėjo
šioje šalyje  viešėjusi krašto apsau-
gos ministrė Rasa Juknevičienė.

,,Šis klausimas keliamas nuo
2009 m., bet kadangi jokio ryškesnio
poslinkio nebuvo, tikslas ir yra pa-
kelti šį klausimą ir į politinį lygį. Af-

ganistano finansų ministras savo
ruožtu patikino žinąs šią padėtį ir pa-
žadėjo politinę paramą”, – aiškino
ministrė. Pasak jos, Afganistano mi-
nistras paaiškino, kad šiuo metu tai
yra Afganistano centrinio banko rei-
kalas. Afganistano plėtros bankas,
įtarus jį finansiniais sukčiavimais ir
lėšų išgrobstymu, šiuo metu yra per-
tvarkomas, dalį jo įsipareigojimų
perėmė Afganistano centrinis ban-
kas. 

Tbilisis (BNS) – Gruzijos prezi-
dentas Michail Saakašvili pripažino
pralaimėjimą savo valdančiosios par-
tijos – Vieningojo nacionalinio judė-
jimo – pralaimėjimą parlamento rin-
kimuose opozicijos koalicijai ,,Gru-
zijos svajonė”, vadovaujamai milijar-
dieriaus magnato Bidzin Ivanišvili.

M. Saakašvili nurodė, kad nuo
2003 m. vadinamosios Rožių revoliu-
cijos Gruzijoje vyravęs Vieningasis
nacionalinis judėjimas liks opozicijo-
je. Jis taip pat sakė, jog nepaisant jo

partiją ir opoziciją skiriančių ,,gilių
nesutarimų”, ,,demokratija veikia, ir
sprendimą priima Gruzijos žmonės,
o mes tai giliai gerbiame”.

Remiantis negalutiniais rezulta-
tais, opozicinė koalicija ,,Gruzijos
svajonė” surinko 53,19 proc., o Vie-
ningasis nacionalinis judėjimas –
41,51 proc. rinkėjų balsų. Tokie duo-
menys buvo gauti paskelbus propor-
cinio balsavimo, kuris nulems 77 iš
150 vietų parlamente, rezultatus iš
ketvirtadalio rinkimų apylinkių.

A. F. Rasmussen dirbs penktus metus

Lietuvos šokėjams – Europos čempionato sidabras

Japonijoje bus kovojama su internetiniu piratavimu 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė paskyrė
keturis naujus Lietuvos Respublikos
nepaprastuosius ir įgaliotuosius am-
basadorius Estijoje, Vokietijoje,
Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystėje bei Japo-
nijoje. Nuo spalio 6 d. Neilas Tanke-
vičius paskirtas Lietuvos ambasado-

riumi Estijoje, nuo spalio 23 d. Deivi-
das Matulionis – ambasadoriumi Vo-
kietijoje. Nuo lapkričio 12 d. Asta
Skaisgirytė-Liauškienė skiriama am-
basadore Jungtinėje Didžiosios Bri-
tanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje,
o Egidijus Meilūnas – ambasadoriu-
mi Japonijoje.

Briuselis (BNS) – NATO vado-
vas Anders Fogh Rasmussen užsitik-
rino penktuosius ir paskutinius me-
tus prie Šiaurės Atlanto sutarties or-
ganizacijos vairo. 59 metų A. F. Ras-
mussen, kuris 2001–2009 m. dirbo Da-
nijos premjeru, yra 12-asis NATO ge-
neralinis sekretorius. Pranešime, in-
formuojančiame apie sprendimą pra-
tęsti jo ketverių metų mandatą, sako-

ma, kad organizacijos sąjungininkai
palaikys A. F. Rasmussen ,,jo pasi-
šventusiame darbe, kad būtų įgyven-
dinami NATO tikslai, misijos ir už-
daviniai, remiantis bendru sutarimu
priimamais sąjungininkų sprendi-
mais”. Pagal NATO, kurio būstinė
įsikūrusi Briuselyje, taisykles, jo 28
šalys įsipareigoja ginti viena kitą
puolimo iš išorės atveju.

Vilnius (DELFI.lt) – Lietuvoje
daugėja atvejų, kai vienas iš tėvų ne-
teisėtai išveža vaiką į užsienį ar grįž-
ta su atžala iš kitos šalies į Lietuvą be
kito tėvo sutikimo. Pastarajam nere-
tai net nepranešama, kur ir kuriam
laikui išvyko vaikas, pranešė Vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Šiais metais tarnyba jau gavo 23
prašymus dėl vaikų grąžinimo į Lie-
tuvą (2011 m. tokių prašymų buvo 22)
ir 7 prašymus dėl neteisėtai įvežtų ir

laikomų atžalų Lietuvoje (pernai už-
registruoti 4 prašymai). Beveik vi-
sais atvejais vaikai grąžinami į jų
įprastinę gyvenamąją vietą.

Mišrios santuokos (partnerys-
tės) ir didėjanti emigracija – pagrin-
dinė priežastis, dėl kurios vaikai
tampa tėvų įkaitais tarp valstybių
sienų. Daugiausia vaikų išvežama į
Jungtinę Karalystę. Šiemet beveik
pusė visų gautų prašymų yra susiję
su šia šalimi.  

Talinas (BNS) – Estijos sostinės
Talino ir antrojo didžiausio miesto
Tartu gydytojai pradėjo streiką dėl
atlyginimų ir grasina, kad streikas
išplis visoje šalyje, jeigu jų reikalavi-
mai nebus patenkinti.

Estijos sveikatos apsaugos pa-
reigūnai bandė užkirsti kelią strei-
kui ir pasiūlė nuo sausio padidinti at-
lyginimus 6,6 proc. – dvigubai dau-

giau, nei siūlė anksčiau. Profesinė
sąjunga pasiūlymą atmetė. Ji reika-
lauja rašytinio pažado palaipsniui
jos narių minimalias algas padidinti
20 proc. – iki 1,400 eurų. Vidutinis gy-
dytojų darbo užmokestis 2011 m. šaly-
je buvo 1,700 eurų per mėnesį (apie
5,900 litų). Bendrai Estijoje vidutinis
darbo užmokestis yra 839 eurai (2,897
litai).

Kijevas (EPA) – Prie Ukrainos parla-
mento žurnalistai protestuoja prieš įsta-
tymą, kuriuo būtų kriminalizuojamas
šmeižtas. Ukrainos valdančioji partija siū-
lo įstatymo projektą, kurį priėmus už
šmeižtą būtų baudžiama kalėjimu. 

Zygenas (ELTA) – Vokietijoje vy-
kusiame Europos profesionalų Loty-
nų Amerikos šokių čempionate Lie-
tuvos atstovai Justas Kučinskas ir Je-
katerina Romankova iškovojo sidab-
ro medalius. Nugalėjo Šveicarijos šo-
kėjai Sven Ninnemann ir Nina Usz-

kureit. Bronza atiteko Rusijos atsto-
vams Arsen Agamaljan ir Oksana
Vasiljeva. Čempionate dalyvavo de-
šimt porų. J. Kučinskas ir J. Roman-
kova Europos vicečempionais tapo
trečius metus iš eilės. 

Tokijas (BNS) – Japonijoje įsiga-
liojo prieštaringai vertinami įstaty-
mai, pagal kuriuos interneto vartoto-
jai, nelegaliai atsisiuntę failus, gali
būti baudžiami baudomis ar laisvės
atėmimu. Pagal naująjį įstatymą
jiems gali grėsti kalėjimas iki dvejų
metų arba baudos iki 2 mln. jenų
(apie 69,000 litų).

Įstatymas buvo pakeistas po Ja-
ponijos muzikos industrijos lobisti-
nės kampanijos, raginant imtis prie-

monių, turinčių pažaboti piratavimą,
tačiau kritikai ir vietos žiniasklaida
reiškia susirūpinimą. Pasak jų, pagal
naująsias taisykles pareigūnai gali
nusitaikyti į bet kurį interneto varto-
toją, be to, jomis gali būti piktnau-
džiaujama. Vis dėlto naujojo įstaty-
mo šalininkai teigia, kad kaltinimai
įtariamiems pažeidėjams gali būti
pateikti tik tais atvejais, kai autori-
nių teisių turėtojai pateikia baudžia-
mąjį ieškinį.

Vilnius (URM info) – Vilniuje spalio 2 dieną surengtas Šiaurės ir Baltijos šalių bend-
radarbiavimo (Nordic Baltic Eight, NB8) vystomojo bendradarbiavimo sritį kuruojančių
ministrų susitikimas. Renginyje diskutuojama dėl demokratijos principų, įstatymų
viršenybės, gero valdymo ir žmogaus teisių užtikrinimo šalyse partnerėse.

URM nuotr.
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VERSLO NAUJIENOS

L I E T U V A PA S A U L I S

A. Ažubalis su JAV verslo atstovais diskutavo
apie Lietuvos ekonominį patrauklumą

Vilnius (LR ambasados info) –
Rugsėjo 26 d. JAV Žemės ūkio depar-
tamento Maisto saugos ir inspektavi-
mo tarnybos (FSIS) atstovai susitiko
su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio
ministru Kaziu Starkevičiumi ir
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriumi dr. Jonu Mi-
liumi. Susitikimų metu svečiai pri-
statė nuo rugsėjo 16 d. vykdyto vals-
tybinės kontrolės sistemos, užtikri-
nant mėsos srities saugą, patikrini-
mo rezultatus. Kaip sakė K. Starke-
vičius, ši viešnagė yra labai svarbus
žingsnis, išjudinęs bent 20 metų vyk-
stančias derybas dėl leidimo Lietuvai
eksportuoti maisto produktus į JAV.

Bendras teigiamas mūsų šalies kont-
rolės sistemos įvertinimas leidžia ti-
kėtis, kad Lietuvos maisto gaminto-
jai neužilgo turės galimybę savo pro-
dukciją pasiūlyti ir JAV vartotojams.

Daugiau kaip 2 savaites trukusio
patikrinimo metu specialistai nuo-
dugniai išnagrinėjo Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos vyk-
domos valstybinės kontrolės mecha-
nizmus ir metodus, vertino Naciona-
liniame maisto ir veterinarijos rizi-
kos vertinimo institute atliekamų la-
boratorinių tyrimų atitiktį FSIS rei-
kalavimams. Be to, tikrintos 5 Lietu-
vos mėsos perdirbimo įmonės.

Anchorage (LR ambasados JAV
info) – Lietuvos ambasados JAV at-
stovas Simonas Šatūnas rugsėjo
23–24 d. Anchorage mieste Alaska
valstijoje vykusioje metinėje JAV Pa-
saulinės logistikos ir transporto aso-
ciacijos (NDTA) konferencijoje pri-
statė Lietuvos ir kitų Baltijos šalių
patirtį plėtojant transporto ryšius ir

kuriant tranzito koridorius su ES Ry-
tų kaimynėmis Rusija, Ukraina, Bal-
tarusija bei Vidurinės Azijos šalimis.
Sesijos metu JAV logistikos bendro-
vių specialistams buvo pristatyti
konteinerinių traukinių „Saulė” ir
„Vikingas” projektai, 2010 m. Vilniu-
je įsteigta Rytų-Vakarų transporto
koridoriaus asociacija (East-West
Transport Corridor Association).
Renginyje taip pat pasidalinta Lietu-
vos patirtimi dalyvaujant Šiaurinia-
me aprūpinimo kelyje (Northern
Distribution Network), kuriuo aprū-
pinami Tarptautinių saugumo para-
mos pajėgų (International Security
Assistance Force, ISAF) partneriai
Afganistane.

Šiais metais konferencijoje ir
transporto sprendimų parodoje daly-
vavo apie 900 dalyvių, renginyje pa-
sisakė aukšti JAV Gynybos departa-
mento centrinės būstinės bei JAV ka-
riuomenės logistikos karininkai.

S. Šatūnas dalyvavo diskusijoje
kartu su JAV ir Europos logistikos
bendrovių atstovais. Jos metu kalbė-
ta apie transporto tiekimo grandinių
kūrimą Pietų Amerikoje, Europoje ir
Rytų Europoje, Pietryčių Azijoje, Af-
rikoje.

Jungtinių Valstijų New York vals-
tijos prokuratūra padavė ieškinį prieš
didžiausio JAV banko ,,JPMorgan
Chase” padalinį, kaltindama jį apga-
vus investuotojus 22,5 mlrd. dol. Ieš-
kinyje teigiama, kad JAV investicinis
bankas ,,Bear Stearns”, 2008 m. pa-
vasarį atsidūręs ties bankroto riba ir
vėliau perimtas banko ,,JPMorgan
Chase”, nuo 2005 iki 2007 m. klaidino
savo investuotojus, parduodamas
jiems obligacijas, dengtas būsto pas-
kolomis. Dėl to asmenys, investavę lė-
šas į ,,Bear Stearns”, patyrė apie 22,5
mlrd. dol. nuostolių, Prokuratūra rei-
kalauja iš ,,JPMorgan Chase” atly-
ginti nuostolius. Kaip pranešė New
York prokuratūra, tokie pat ieškiniai
gali būti iškelti ir prieš kai kuriuos
kitus bankus, piktnaudžiavusius sa-
vo įgaliojimais. Anot ,,JPMorgan
Chase” atstovo, bankas ketina užgin-
čyti pateiktus kaltinimus teisme.
Bankas pabrėžė, kad ieškinys susijęs
vien tik su ,,Bear Stearns” veikla,
vykdyta dar prieš ,,JPMorgan Cha-
se” pirkimo sandorį 2008 m. gegužę.

***
Rusijos prezidentas Vladimir Pu-

tin sakė, kad šalies vyriausybė pa-
keis mokesčių įstatymus, kad pa-
lengvintų užsienio investicijas ir
skatintų šalies ekonominę plėtrą. La-
bai priklausanti nuo žaliavų ekspor-
to, ypač naftos ir dujų, Rusija jau du
dešimtmečius stengiasi paįvairinti
ekonomiką ir skatinti įvairesnę pro-
dukciją su didesne pridėtine verte.
Būtent todėl šalies vyriausybė sten-
giasi pritraukti privačias investici-
jas, ypač iš užsienio.

***
Oro linijų bendrovė ,,American

Airlines” spalio 1 d. pristabdė aštuo-
nių lėktuvų skrydžius, kad patikrin-
tų, kiek patikimai juose įtvirtintos
keleivių sėdynės. Sprendimas buvo
priimtas po to, kai sulūžo dviejų ,,Bo-
eing 757” lėktuvų keleivių krėslai.
Abiem atvejais lėktuvams teko leistis
avariniu būdu. Per įvykius niekas
nenukentėjo, įvykį tiria ir JAV fede-
ralinė aviacijos administracija. 

***
Interneto paieškos bendrovė

,,Google” pagal vertę rinkoje aplenkė

programinės įrangos susivienijimą
,,Microsoft” ir tapo antra didžiausia
aukštųjų technologijų srities įmone
pasaulyje. Iš technologijų bendrovių
,,Google” dabar pagal rinkos vertę
lenkia tik ,,Apple”, šis faktas atspin-
di rinkos tendenciją, kai internetinės
paslaugos gali kai kada pakeisti ins-
taliuotą kompiuterio programinę
įrangą ir turėti įtakos paklausai.

***
Bendrovė ,,American Express”,

aptarnaujanti kreditines korteles,
sumokės iš viso 112,5 mln. dol. baudų
ir žalos atlyginimo už įstatymų dėl
vartotojų teisių apsaugos pažeidimą,
praneša Vartotojų finansinės apsau-
gos biuras (CFPB). Bendrovė sumo-
kės 27,5 mln. dol. baudą, dar 85 mln.
dol. bus sugrąžinta kortelių turėto-
jams kaip žalos atlyginimas už nuos-
tolius. Įstatymų pažeidimai buvo nu-
statyti visose ,,American Express”
finansinio produkto kūrimo stadi-
jose 2003–2012 m. Bendrovė kaltina-
ma naujų klientų diskriminacija pa-
gal amžių, neteisėtu apmokestinimu
už mokėjimų vėlavimą ir vartotojų
klaidinimu.

***
Bedarbių skaičius Ispanijoje

rugsėjį, palyginus su rugpjūčiu, pa-
didėjo 1,7 proc. arba 79,645 žmonėmis.
Darbo Ispanijoje iš viso neturi 4,7
mln. žmonių. Tai buvo antras mėnuo,
kai bedarbių skaičius išaugo. Per va-
saros turizmo sezoną jis nesikeitė.
Stipriausias smūgis suduotas paslau-
gų sektoriui, o žemės ūkio, statybų ir
pramonės srityse praėjusį mėnesį at-
leista mažiau žmonių. Nedarbo lygis
Ispanijoje siekia 24,63 proc. ir yra
aukščiausias tarp pramoninių šalių.

S. Šatūnas (d.) kartu su JAV Pasaulinės
logistikos ir transporto asociacijos pre-
zidentu atsargos generolu Kenneth R.
Wyk le.         LR ambasados JAV nuotr.

Atlanta (ELTA) – Rugsėjo 28 d.
užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis Georgia valstijos sos-
tinėje Atlanta mieste su JAV verslo
atstovais diskutavo apie Vyriausybės
veiksmus, kuriais šalyje sukurta pa-
lanki aplinka inovacijoms imlioms
investicijoms.

Ministras apsilankė tarptautinės
bendrovės ,,General Electrics” būsti-
nėje, kur susitiko su jos vadovais. Ši
bendrovė Lietuvai žinoma dėl dalyva-
vimo naujos Visagino atominės elekt-
rinės projekte, taip pat ji sukūrė dau-
gybę inovatyvių produktų gyvybės
mokslų, elektros, inžinerijos srityse.

,,Tikiuosi, kad mums pavyks su-
sitarti, ir gabiausi Lietuvos techni-
kos mokslų bei inžinerijos studentai
galės atlikti profesinę praktiką šioje
pasaulinėje bendrovėje”, – sakė A.
Ažubalis. 

Ministro teigimu, tai leistų Lie-
tuvos jaunimui susipažinti su nau-
jausiomis technologijomis, užmegzti

profesinius ir verslo ryšius, susipa-
žinti su JAV verslo ir inovacijų aplin-
ka bei paraginti JAV įmones įvertinti
galimybes investuoti ir plėsti verslą
Lietuvoje.

Georgia Institute of  Technology
Lietuvos užsienio reikalų ministro
apsilankymo proga surengtoje disku-
sijoje su tarptautinių santykių ir Eu-
ropos politikos žinovais A. Ažubalis
pabrėžė, kad Lietuvai svarbi strategi-
nis bendradarbiavimas su JAV sau-
gumo politikos, energetikos, ekono-
mikos ir demokratijos sklaidos klau-
simais. 

,,JAV visuomet buvo svarbi Lie-
tuvos partnerė. Mes itin vertiname
JAV vaidmenį Baltijos regione, ku-
riame prieš mūsų valią didėja kari-
nių technologijų ir arsenalų įvairo-
vė”, – sakė A. Ažubalis, reaguodamas
į paskutines naujienas apie taktinių
raketų išbandymą Kaliningrado ka-
rinėse bazėse.

JAV auditoriai pristatė pirmines išvadas

JAV vykusioje konferencijoje 
kalbėta ir apie Lietuvą

Washington, DC (LR ambasados JAV info) – Ruošdamasi pirmininkavimui Europos
Sąjungos (ES) Tarybai, Lietuvos ambasada JAV prisistatė Washington bendruomenei ir
miesto svečiams spalio 28 d. dalyvaudama penktus metus iš eilės ES delegacijos JAV or-
ganizuojamoje didžiulio lankytojų susidomėjimo sulaukiančioje šventėje ,,Euro Night
2012”. Daugiau nei 20-ies ES šalių ambasados tūkstančiams į renginį atvykusių svečių
pristatė savo kultūrą, tradicijas ir kulinarinius ypatumus. Prie didžiulio pasisekimo su-
laukusio Lietuvos stendo ambasados darbuotojai ne tik vaišino lankytojus lietuviškais
patiekalais, bet ir dalijo informacinę medžiagą apie turizmo galimybes Lietuvoje. 

LR ambasados JAV nuotr.
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III dalis. 
Karo šauktinių sura šymo
ir įpilietinimo dokumentai

Senelio sesers Marijonos Česna vičiūtės, at vy -
kusios gyventi į Ameriką 1913 m., pėdsakais
beeidama aptikau informaciją, kad ji tik -

riausiai niekada taip ir nenuvyko pas gimines
Gus  taičius į Spring Valley miestelį, Illinois valsti-
joje, tačiau tuo  jau pat ištekėjo už Jono Bružo, gy -
veno Cleveland, Ohio (kar tu su ja ir vyru gyveno
giminaičiai Jonas ir Antanas Neverauskai). 1930
m. gyventojų surašymo duomenys lei džia sužinoti,
ar gyventojai dalyvavo Pirmajame pasauliniame
kare bei ar buvo natūralizuoti, t. y. įpilietinti. 

1930 m. gyventojų surašymo dokumen te suži -
nau, kad nei Marijonos vy ras Bružas, nei A. Neve -
rauskas, kuris buvo Marijonos pusbrolis arba
dėdė, Pirmojo pasaulinio karo veteranais nebuvo,
tačiau prie John Neverausko pavardės pamatau
raides WW, kurios reiškia world war (pasaulinis
karas). O tai reiškia, kad John turėjo būti užpil dęs
Pirmojo pasaulinio karo šauktinių registracijos
kortelę, kuri gali pateikti apie asmenį nemažai in -
formacijos.

Pirmojo pasaulinio karo metu šauktiniai bu -
vo registruojami net tris kartus. 1917 m. birželio 5
d. registravosi vyrai nuo 21 iki 31 metų am žiaus.
Matyt, tokio amžiaus vyrukų ka riuomenei ir ki -
tiems su karu susiju siems reikalams nepakako,
nes lygiai po metų, 1918 m. birželio 5 d., buvo nu -
 spręsta suregistruoti visus jaunuo lius, kuriems
sukako 21 metai po 1917 m. birželio 5 d., t. y. po
prieš tai buvusio suregistravimo. Tačiau to taip
pat nepakako ir 1918 m. rugsėjo 12 d. bu vo suregis -
truoti visi vyrai nuo 18 iki 45 metų amžiaus. Tai gi
karui bu vo reikalingi visi galintys judėti ir mo -
kantys laikyti šautuvą ar kokį kitą įrankį. Iš viso
buvo surašyta apie 24 mln. vyrų arba 23 proc. tuo -
metinių JAV gyventojų.

Beskaitinėdama apie šauktinių su ra šymą su -
žinau, kad ne visi, kurie buvo užsiregistravę, iš
tik rųjų kariavo. Ir atvirkščiai – ne visi, kurie ka -
riavo, pakliuvo į sąrašus. Nežinau, kaip   baigėsi
John Neverauskui, nes jo re  gistracijos kortelės
tarp dokumentų neradau. Gal vėl koją pakišo
pavar dės iškraipymai. Tačiau prisiminiau naujai
rastus gimines – Gustaičius Spring Valley mieste-
lyje. 

Pabandau paieškoti Antano Gustaičio kortelės
ir randu. Pasirodo, kad jis buvęs jau 45 metų, ir
todėl duomenys apie jį su rašyti trečiosios regis-
tracijos metu. Beje, informacija apie asmenį visuo -
se trijuose surašymuose yra skirtinga. Genea -
loginiu požiūriu vertingesni yra pirmieji du sura -
šymai, nes jų metu buvo klausinėjama, iš kokios
ša lies asmuo kilęs ir net kur gimė ne tik jis pats,
bet ir jo tėvas. Apie Gustaitį sužinau štai tokią in -
formaciją: Anton Gustaitis, gyvenantis 517-uoju
nu me riu pažymėtame name West Dakota gatvėje,
Spring Valley mieste, Illinois valstijoje, 45 metų,
gimęs 1873 m. bir želio 5 d., baltosios rasės, natū ra -
li zuotas JAV pilietis, dirbantis kalna kasiu Spring
Valley anglies kasyklo se, esančiose adresu 100 St.
Paul, Spring Valley mieste. Aprašyta ir iš vaizda:
vidutinio ūgio, vidutinio stam  bumo kūno sudėji-
mo, mėlynų akių, šviesių plaukų. Artimiausias
šei mos narys: Frances Gustaitis, gy venanti tuo
pačiu adresu, kaip ir An tanas. Po visa informacija
išraitytas parašas: Anton Gustaitis. Rašysena
skiriasi nuo tos, kuria surašyta visa informacija.
Vadinasi, pateikėjas in formaciją pateikė, o
surašinėtojas su rašė. Išraitytas ir registratoriaus
pa rašas, tačiau jį įskaityti ne taip lengva kaip
Gustaičio. Atrodo, kad ka riau ti Antanui neteko,
nes jokios kitos informacijos, susijusios su karu,
ne randu.

Įdomu, kokia šauktinių registra cija buvo
Antrojo pasaulinio karo me tu. JAV oficialiai karą
pradėjo 1941 m. gruodžio 8 d., po to, kai ja po nai už -
puolė Pearl Harbor uostą Ha waii. Prieš tai, 1940 m.
spalio mėnesį, prezidentas Roosevelt pasirašė
įstaty mą dėl šauktinių registracijos taikos metu,

nes pasaulyje buvo padi -
dėj usi karo grėsmė. Na, o
karui prasidėjus iš tik rų -
jų, buvo pareikalauta, kad
vi si vy rai nuo 18 iki 65
metų re gis  truotųsi. Taip
nuo 1940 iki 1946 m. užsi -
registravo dau giau nei 10
mln. ameri kiečių. Dabar
ga li me pa ma tyti tik ketvir-
tojo sura šymo duomenis,
kai registravosi pagyvenu -
sieji  – vy rai, gimę nuo
1877 m. ba lan džio 28 d. iki
1897 m. vasario 16 d., t. y.
tie, kurie bu vo 45–64 metų
am žiaus. 

Į Antrojo pasaulinio
ka  ro šauktinių registra ci -
ją pateko ir Marijonos vy -
ras. Su siradusi kortelę
skai  tau, kad John Bru zas
buvęs jau 50 metų vyriš -
kis, gyvenęs adresu 15703
Parkgrove gat vėje, Cleve -
land mieste. Dirbęs jis
„Gra phite Bronze” ben -

dro  vėje, kurios adresas bu vo 508 E. 72nd Street,
Cleve land, o gimimo data – 1892 m. balandžio 11 d.
Nežinia, ar teko jam kariauti, bet tikriausiai ne.
Įdomu būtų apsilankyti gat velėje, kurioje Mari -
jona su Jonu gyveno, gal ir namą pamatyti, bet
internete pa siskaičiusi apie Cleveland miestą, su -
žinau, kad tas rajonas gerokai nusigyveno, tapo
nelabai saugus ir, ko ge ro, kišti ten nosį šiais
laikais nebūtų labai protinga. Apsiriboju „Google”
ir „Mapquest” paslaugomis ir satelito pagalba
pasižiūriu į tolimųjų giminaičių buvusį gyvena -
mąjį rajoną iš viršaus. Gatvelė kaip gatvelė. Namu -
kai nedidukai, vienas šalia kito. Kie melyje po
medį, žolytė aplinkui. Ti piškas didmiesčio vidu -
tinės klasės ra jonėlis. 

Kol vyko šios mano paieš kos, internete at siran -
da ir 1940 m. su rašymo duomenys, nes kaip tik
dabar, praėjus 72 metams po 1940-ųjų, jie yra vieši-
nami. Taigi Bružai ir giminaitis A. Neverauskas
gyvena tame pačiame name, kurį John Bruzas
nuo moja. Tiesa, Neverauskas užrašytas kaip Ne ve -
runs kas. Šiame surašy me yra naujų duomenų. Su -
žinau, kad nuomos mokestis kas mėnesį buvęs 30
dol., šiandieniniais pinigais tai būtų apie 500 dol.
Sutikite, vis tiek labai nedaug už visą namą. Šali-
mais gyvenantis kaimynas namą buvo įsigijęs ir
namo vertė tais laikais buvo 3,000 dol. Vadinasi,
šiais laikais – apie 50,000 dol. visai neblogame Cle -
veland rajone. Jonas – 48 metų, vedęs, baltos rasės
vyriškis, bai gęs vidurinę mokyklą. Jau tapęs JAV
piliečiu. Žmogus jis buvo dirbantis, ir daug. Už ra -
šy ta, kad per savaitę jis dirbęs 63 valandas. O štai
specialybę jau pakeitęs – nebe kirpėjas, o  barme-
nas kavinėje. Be to, parašyta, kad 1939 m. dirbęs 52
sa vai tes, t. y. neturėjęs nė savaitės atos togų! Arba
dar boholikas, arba namie su žmona būti ne no rė -
jęs. Kas dabar sužinos? Per metus uždirbdavęs
1,300 dol. Vėl verčiu sumą į mū sų laikų atitikmenį

– apie 22,000 dol. Nedaug, bet, turint galvoje, kad
vis kas buvo pi giau, gal ir vidutiniškai. Matyt, kad
užteko, nes, pasižiūrėjusi informaciją apie Mari jo -
ną, pamatau, kad šioji, kaip 1920-aisiais, 1930-ai -
siais, taip ir dabar – niekur ne dirbo. Tačiau taip pat
pa rašyta, kad Marijona per metus gavo daugiau nei
50 dol. iš kitų šaltinių. Gal tai buvo nuomos pi -
nigai, kuriuos mokėjo nuomininkas giminaitis A.
Ne ve rauskas? Parašyta, kad Mariutė kaž kokia
veik  la užsiiminėjo namuose (engaged in house-
work) ir, matyt, iš to uždirbdavo šiek tiek. Apie iš -
silav inimą parašyta trumpai drūtai: „0”. Vadinasi,
mo kyk  loje mokėsi lygiai nulį metų. Dar randu
informaciją, kad Marė buvusi „alien”, t. y. nenatū -
ralizuota gyventoja, svetimšalė. O štai Jonas ir An -
ta  nas – abu natū ra lizuoti. 

Na, o kas nau jo apie giminaitį Neverauską?
Nie ko per daug naujo. Vis dar senbernis, 49 metų,
nuomojasi kambarį pas Bružus, mokslų taip pat
jokių nebai gęs, dirba vis dar kirpėju. Per metus
dirba 52 savaites, o uždirba 960 dol. Mažiau nei
Bru žas. Tačiau ir valan dų per savaitę dirba ma -
žiau nei Bružas – tik 47, o ne 63.

Vėliau paieškojusi natūralizavimo įrašų,
randu, kad Mary Bruzas bu  vusi natūralizuota 1942
m. birželio 26 d., būdama 45 metų. Tačiau internete
galima pažiūrėti tik trumpą in formaciją, o doku-
mento originalo ko piją galima užsisakyti iš nac io -
na  li nių archyvų. Taip ir padarau. Sulau kusi doku-
mentų, kurie bus atsiųsti paštu, sužinosiu dar dau-
giau informacijos apie Marijoną. Kitą kartą papa -
sa kosiu, kur galima rasti asmens mirties liudijimą
ir sužinoti, kokiose kapinėse žmogus palaidotas,
idant būtų galima giminaičio kapelį aplankyti ir,
lietuvišku papročiu, žvakelę uždegti.

Karilė Vaitkutė – Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus darbuotoja, ,,The Lithuanian Museum Review”
redaktorė, vertėja (kariledalia@yahoo.com).

Senelio sesers pėdsakais Ame rikoje
arba�kaip�ieškoti�giminių�dokumentų�Jungtinėse�Valstijose

KARILĖ VAITKUTĖ

1930 metų gyventojų surašymo dokumentas, kuriame rašoma apie Bružų šeimą ir brolius Neverauskus.

Šv. Jurgio bažnyčia Cleveland, pastatyta 1920 m., kurią, straipsnio autorės nuomone,
tikrai turėjo lankyti jos giminės, gyvenę už 6 mylių nuo jos. Dabar bažnyčia uždary-
ta, pardavinėjama.



būti suma lamos. Likę palaikai gali
sverti nuo 4 iki 10 svarų. ,,Ką mes
paprastai vadiname pelenais, iš tikro
nėra pelenai, bet kaulų trupinė -
liai”, – rašoma leidinėlyje.  

Žurnalas ,,Catholic Cemetery”
1997 m. rašė, kad 20 proc. JAV miru -
sių jų yra sudeginami. Šiaurės Ame -
rikos kremavimo sąjungos žiniomis,
2010 m. apie 40 proc. mirusiųjų buvo
sudeginti. Apskaičiuojama, kad iki
2025 m. šis procentas gali pakilti iki
50-ies. To priežastys yra įvairios. Kre -
mavimas pigiau kainuoja, negu kūno
laidojimas. Kiti yra įsitikinę, kad
kre muodami jie prisideda prie eko -
logijos, gamtos harmonijos palaiky-
mo. 

Dauguma žmonių nenori galvoti
apie savo kūno mirtingumą. Tuo pa -
čiu jie nenori planuoti, kaip pasielgti
su jų kūnu, jiems numirus, nenori
pa likti nurodymus savo artimie -
siems. To nepadarius, bet mir čiai
ištikus, artimieji turi patys nus-
pręsti, kaip toliau elg tis. Todėl siūlo-
ma visa iš anks to apmąstyti, pasi kal -
bėti su lai dojimo namų darbuotojais.
Dėl lai dotuvių galima iš anksto net
susitarti ir pasirašyti sutartį. Siū -
loma visa tai sutvarkyti esant svei -
kam, o ne gulint mirties patale. Tuo

pačiu reikia nu ma  tyti liturgines
apeigas ir visa tai aptarti su dvasišk-
iu. Šeimos iš anks to gali numatyti
skaitinius Mišių metu, parinkti
muziką, giesmes. Ga lima aptarti, kas
skaitys skaitinius, kas neš aukas prie
altoriaus. Dažnai tam parenkami
anūkai. Kunigui pri tarus, po Mišių
galima numatyti trumpą šeimos
narių atsisveikinimą su velioniu.  

šalyse teistas asmuo negali būti pre -
zidentu ar teisėju, susitepusysis
krau  ju negali tapti dvasininku. Jei
žmogus stato savo pinigus ant vienos
kortos ar perka bendrovės, kuri vė -
liau bankrutuoja, akcijų, jis neturi
pagrindo skųstis pralaimėjęs. Stoda -
mi į KGB daugelis žinojo, ką darė. Jie
pirko SSRS vertybinius popierius,
nes tikėjosi pasipelnyti. Tačiau SSRS
žlugus pralošė.

Keršyti nereikia, bet aukštas ap -
dovanojimas ar galimybė eiti itin at -
sa kingas pareigas yra gerokai dau-
giau, negu suteikta proga atsitiesti.
Nie kas nedraudžia buvusiems kagė -

bis tams imtis verslo, praturtėti, net
gar džiuotis tuo, kad jie gyvena gero -
kai sočiau nei tie, kuriuos persekio-
jo. Tačiau tiems žmonėms neturėtų
būti leidžiama eiti atsakingų pareigų
valstybėje, prieš kurios atkūrimą
kovojo jų organizacija – KGB.

Nežinau, ar nuoširdžiai ir kieno
pastangomis A. Matonis bendravo su
besikuriančios Lietuvos pareigūnais.
Tik noriu priminti, kad Hitlerio im -
perijai pradėjus braškėti nacių kola -
borantai Vakarų Europoje suskubo
ieš koti ryšių su pasipriešinimu. Gud -
rūs žmonės moka apsidrausti.

Alfa.lt
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Dr. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

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

630-941-2609

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

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

akiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

JAV ambasadorius Lietuvoje Johnas Cloudas atvyko į Prezidentūrą perduoti Valdui
Adamkui kadenciją baigusio JAV prezidento George’o  W. Busho padėkos laiško.

www.draugas.org

Nedelsdamas paskambinau pre-
mjerui ir išsakiau apgailestavimą,
kad jis daro pareiš ki mus nepasita-
ręs. Pranešiau, kad ve ta vau du įstaty-
mus ir apie tai jį pats asmeniškai in-
formuoju, nenorėda mas, jog viską
pirmiau sužinotų iš ži niasklaidos. Be
to, paaiškinau, kad kai ką siūlau tai-
syti ir mano pasira šytuose įstaty -
muo se.

Išklausęs A. Kubilius pareiškė,
kad, esant tokiai padėčiai, jis netikįs,
kad Vyriausybė galės dirbti. Atsa -
kiau, kad jie gali atmesti mano veto.
Tolesnis pokalbis nebuvo vaisingas –
abu laikėmės savo nuomonės. Ma-
nau, tai premjero mėginimas mane
privers ti paskutinę akimirką pa-
keisti spren dimą. Paradoksas: spau-
da ma ne beveik šantažuoja dėl savo
verslo interesų iš vienos pusės, o
Andrius Kubilius dėl partinių iš-
skai čiavimų – iš priešingos.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Esu įsitikinęs, kad mano sprendi-
mas nevetuoti 2009 metų biudžeto ir jį
lydinčių kitų įstatymų, kartu patei -
kiant kai kurias pataisas, buvo teisin-
gas. Netrukus pasitvirtino ir prielai-
dos, kad krizė Lietuvai smogs labai
skaudžiai, bet stabdant Vyriausybės
pasirinktą ekonominę politiką, pa sek -
mės būtų tik dar skausmingesnės. Ži -
no ma, tai nereiškia, kad nebuvo pa -
daryta jokių didelių klaidų. Vyriau sy -
bei nepavyko įgyvendinti ūkio skati ni -
mo plano. Vis dėlto, kaip rodo vė lesni
įvykiai, ypač Graikijos pavyz dys, ki-
tos išeities, kaip tik drastiškai karpyti
biu džeto išlaidas ir ieškoti naujų jo
pajamų šaltinių, Lietuva neturėjo.

2009 metų sausio 14 diena, Vil -
nius. Susitikęs su JAV ambasadoriu-
mi Lietuvoje Johnu Cloudu, aptariau
padėtį Irake, pakalbėjome ir apie pa -
saulio įvykių raidą. Ambasadorius
man perdavė prezidento George’o W.
Busho laišką, kuriame jis dėkoja už
Lietuvos įnašą kovoje su tarptauti-
niu terorizmu ir pastangas užtikri-
nant saugumą Irake bei Afganistane.

23.30. Artėjant vidurnakčiui, dar
papildau dienoraščio įrašus. Devintą
vakaro man į namus paskambino
Len  kijos prezidentas Lechas Ka -
czyńs kis ir pranešė, kad pas jį į Var -
šuvą atskrido Ukrainos prezidentas
Viktoras Juščenka.

Konfliktas su Maskva dėl dujų

tie kimo vis aštrėja. Nuo sausio pra -
džios Rusija smarkiai didina jų kai -
nas, Lietuvai – taip pat, bet Ukrainą
ru sai stengiasi nubausti ypač stip -
riai, matyt, tikėdamiesi tokiais bū-
dais priversti šią šalį atsisakyti sie-
kio stoti į NATO ir ES. Kijevas atsakė
pakeldamas dujų tranzito per savo
teritoriją įkainius. Tuomet Maskva,
pažėrusi kaltinimų, kad Ukraina įsi -
skolino vos ne milijardus dolerių, už-
suko dujotiekį, taip sutrikdydama ir
dujų tiekimą į Europą. Jau šąla Slo -
 vakija, Kroatija, Moldova, stoja šių
šalių pramonė. ES pastangos spręsti
konfliktą kol kas nieko ne davė.

L. Kaczyńskis papasakojo apie
pokalbį su Europos Komisijos pirmi -
ninku José Manueliu Barroso. Jis
esą buvo linkęs palaikyti Rusiją ir tik
Lenkijos prezidentui kietai pasiprie -
šinus pradėjo objektyviau vertinti
padėtį. L. Kaczyńskis pridūrė, kad V.
Juščenka parengė planą, kaip reikė-
tų spręsti konfliktą. Rusijos prezi-
dentas Dmitrijus Medvedevas kvie-
čia ES vadovus atvykti į Maskvą. Bet
Ukrai nos prezidentui tai nepriimti-
na. Jis siūlo rinktis Prahoje, nes da-
bar Če kija pirmininkauja ES, ir ten
ieško ti problemų sprendimo būdų.

L. Kaczyńskis telefoną perdavė V.
Juščenkai. Pirmieji jo žodžiai buvo:
„Prezidente, mes čia labai jūsų pasi-
gendame.” Kalbėjomės rusiškai. V.
Juš čenka išdėstė savo pokalbių su ES
vadovais esmę, chronologiškai nupa -
sakojo, kaip klostėsi konfliktas su
Mask va. Galiausiai pranešė, kad juo -
du su L. Kaczyńskiu sutarė rytoj
skris ti į Kijevą, pakviesti Slovakijos,
Bulgarjos, Moldovos bei ES atstovus
ir drauge siūlyti Maskvai, kaip būtų
galima spręsti nesutarimus. „Prezi -
dente, kviečiu jus prisidėti”, – baig-
da mas pokalbį pasiūlė V. Juščenka.

Žvilgtelėjau į laikrodį. Buvo
21.50. Atsakiau, kad rytoj jam pa -
skam binsiu ir pranešiu, ką nutariau,
o dabar iškart apsispręsti negaliu,
nes ir namie bręsta neramumai. Mat
profesinės sąjungos paskelbė, kad
ren gia didžiulį protesto mitingą prie
Seimo ir Vyriausybės.

Po pokalbio paskambinau pata-
rė jui Valteriui Baliukoniui. Pasa-
kiau abe jojąs, ar būtų naudos iš ma-
no ke lionės į Kijevą. Neįsivaizduoju,
kokį vaidmenį ten galėčiau atlikti,
išsky rus galimybę parodyti solida-
rumą su Ukraina.

Bus daugiau. Driver-Local

CRST Dedicated is hiring 
Class A Intermodal drivers 
immediately for Drayage 
Service in McCook, IL

HOME EVERY 
NIGHT!!!

-Avg. $950/week or 50K year
-2,000-2,500 miles/week
-$250 Sign On Bonus
-Day One Health
-’13 International Day Cabs
-9 mos Class A exp. required

Call 855-261-2778
www.drivecrst.com

Kolaborantų derlius

Mirusiajam nei šilta, nei šalta
Atkelta iš 3 psl.

Atkelta iš 3 psl.
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Neringa Venckienė, partijos
„Drą  sos kelias” (nr. 6, partijos pirmi-
ninkas – kun. Jonas Varkala) kandi-
datė:

1. Emigravęs lietuvis neturėtų
pra rasti LR pilietybės, nes jis yra
mū sų tautos ir valstybės dalis. Jis
mums reikalingas. Kiekvienas turi
būti tei sėtu valstybės piliečiu ir juo
jaustis, turi išlaikyti nuolatinį akty-
vų ryšį su savo Tėvyne, su gimtąja že-
me, ir būti drąsus joje vykstančių
permainų da lyvis. Man ypač svarbu,
kad būtų iš sau gotos ir svarbiausios
mūsų nacio nalinės vertybės – lietu-
vių kalba, tautos etninis ir kultūrinis
savitumas, kad amžiams išliktume
lietuviais glo baliame pasaulyje.

2. Manau, kad didelį partijų skai -
čių reikėtų vertinti kaip nusivylimo
Lietuvos politika ženklą. Dabartinis
Seimas tiesiog išdavė žmogiškumą ir
prarado bet kokį dorų piliečių pasi -
tikėjimą. Svarbiausias mano siekis –
atkurti pasitikėjimą valstybe ir tei -
sin gumu. 

3. Kokia Lietuva bus 2016 metais,
priklausys nuo naujo Seimo sudėties.
Viliuosi, kad pokyčiai bus į gera. Lie -
tuva turi pakilti, turi atsigauti. Po
ne priklausomybės atgavimo praėjo
22 metai, ir laikas pajusti jos vaisius.
Ne galime leisti, kad mūsų valstybė
žlugtų, absoliučiai degraduotų ir pra -
rastų savo prasmę – Sausio 13-osios
aukos juk negali būti beprasmės. Tu -
rime pagaliau pajusti normalų gyve -
nimo pamatą. Tiek išvargusi mūsų
tauta turi teisę būti laiminga. 

Irina Rozova, Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos (nr. 3, partijos pir-
mininkas – Valdemar Tomaševs ki)
kandidatė, savo atsakymų nepateikė.  

Faustas Latėnas, Lietuvos so -
cial demokratų  (nr. 8, partijos pirmi-
ninkas – Algirdas Butkevičius) kan-

didatas:
1. Mes esam labai maža tauta ir

mums kiekvienas Lietuvos pilietis,
kuriame pasaulio krašte jis begyven-
tų, turi būti brangus. Suprantu, kad
dvigubos pilietybės skeptikai turi sa -
vo įvairių motyvų, tačiau jie, mano
ma nymu, yra daugiau biurokra ti -
niai, visiškai neatsižvelgiantys į nau-
jas susidariusias sąlygas ir į natū ra -
lius mūsų piliečių, gyvenančių kito-
se pasaulio šalyse, poreikius. Po visą
pa saulį išblaškyti Lietuvos piliečiai
to kiais turi ir būti.

2. Partijų gausa – tai savotiškas
lietuviško mentaliteto bruožas, lietu-
vio egoisto ir lietuvio kunigaikštuko,
mąstančio, galvojančio ne apie Lietu -
vą, o apie siauras savo ambicijas ir
tuščiagarbiškumą. Žinome tą patar-
lę, kad trys lietuviai – tai partija, bet
ar nuo to Lietuvai geriau? Gaila, bet
taip trokštama vienybė Lietuvoje ne -
žydi.

2. 2016 metais Lietuvą matau
atsigavusią ir sustiprėjusią po visus
su krėtusios pasaulinės ekonominės
kri zės. Matau Lietuvą pasipildžiusią
ne tik naujai gimusiais Lietuvoje
lietuvaičiais, bet ir emigrantais, su-
grįžusiais į savo mylimą tėvynę. Ma-
tau Lie tuvą, besidžiaugiančią sugrį-
žu siais sūnumis ir dukromis, kurie
ras galimybę to meto Lietuvoje savo
dar bu, savo verslu ir kūryba prisidėti
prie Lietuvos suklestėjimo.   

Liucija Borusevičienė, partijos
,,Tvarka ir teisingumas” (nr. 9, parti-
jos pirmininkas – Rolandas Pak sas)
kandidatė (atsakymuose rasta itin
daug klaidų):

1. Dirbau vidaus reikalų sistemo-
je, žinau, su kokiomis problemomis
susiduria žmonės, [žinau] kaip [jas]
spręsti, kokios įstatymo spragos.
Dirbdama teikda vau pasiūlymus dėl
įstatymų tobuli ni mo. Lietuvos pilie-
čiai, kurie emigra vo ir įgijo kitos val-
stybės pilietybę, privalo išsaugoti
Lietuvos pilietybę. Reikia keisti Lie-

tuvos Respubli kos pilietybės įstaty-
mą.

2. Rekordinis skaičius partijų bei
politinių sąjungų Lietuvoje – tai
ženk las, kad Lietuvoje yra demokra-
tija, bet tai rodo ir žmonių nusivyli-
mą.

3. Lietuva 2016 metais – stabili
ekonomika, bedarbių skaičius suma -
žin tas iki minimumo. Svarbiausia,
kad Lietuvoje gyventojų skaičius vėl
pasiektų 3,5 mln.

Dainius Petras Paukštė,  Na-
cionalinio susivienijimo „Už Lietuvą
Lietuvoje” (Lietuvos centro partijos,
Lietuvos socialde mokra tų sąjungos,
Tautininkų sąjungos ir Tautos vieny-
bės sąjungos koalicija)  (nr.  10) kan-
didatas: 

1. 1992 metais aš pats balsavau už
dabartinę LR Konstituciją, pritarda -
mas jos tekstui ir dvasiai. Manau, jog
tuomet Pilietybės įstatyme įtvirtinus
arba konkretizavus išimčių sąra šą,
JAV lietuviams problemų dėl dvi gu -
bos pilietybės nebūtų kilę. Tačiau
dabar padėtis Lietuvoje visiškai kito -
kia. Antrosios pilietybės turėjimo ga -
limybei lieka tik vienas kelias – tiks -
linti ir konkretizuoti išimčių iš ben-
dros taisyklės sąrašą, nes referendu-
mo paskelbimas dėl dvigubos piliety-
bės suteikimo yra neperspektyvus.
Beje, bandant taisyti dabartinę pa -
dėtį, mūsų programoje yra numaty-
tas ir naujo įstatymo parengimas,
kuris emigrantams numatytų pir -
muo sius 5 metus laikinai išvykusio
asmens statusą bei stiprintų jo ryšį
su Lietuva. 

2. Aiškiai matyti, kad Lietuvoje
vyrauja nusivylimo dabartiniais Sei -
mo (ne tik esančiais pozicijoje, bet ir
opozicijoje) politikais. Politinė siste -
ma rimtai serga, todėl būtinos esmi -
nės permainos. Esu įsitikinęs, jog šie
rinkimai yra lemiami Lietu vos atei -
čiai. Jeigu valdžioje liks da bartinės
Seimo politinės jėgos, politika iš
esmės nesikeis. Jau dabar nėra jokio

skirtumo tarp pozicijos ir opo zicijos
Seime. Nepaisant tų partijų ideolo -
ginės krypties – visos jos yra Lietuvą
užvaldžiusių oligarchų tarnaitės.
Mū sų valstybei reikalingas naujas
tikslas, vedantis valstybę ir tautą į
priekį. Tokiu tikslu Lietuvai mes ke -
liame gerovės valstybės kūrimą. 

3. Esame europiečiai ir mūsų
kelias – kartu su jais. Gerovės valsty-
bę sukurti galėsime tik tada, jeigu
Lie tuvos piliečiai gyvens ir dirbs
Lietuvoje. 2016 metais mes būsime
tik to kelio pradžioje, nes iki tol
reikės pažaboti emigraciją ir sukurti
Lietu voje tokias sąlygas, kad žmonės
ne norėtų palikti Tėvynės, o ją palikę
no rėtų sugrįžti.

Robertas Kasperovičius, Lietu -
vos žmonių partijos (nr. 12, partijos
pirmininkė – Joana Šimanaus kienė,
faktinis vadovas Vladimiras Ro ma-
novas) kandidatas (atsakymus at-
siuntė be lietuviškų ženklų):

1. Kad nekiltų dviprasmybių, aš –
už supaprastintą pilietybės grąžini -
mą, jeigu žmogus ją prarado. Gyveni -
me būna įvairių atvejų, manau,
Lietuva turi priimti visus savo pilie -
čius – kaip mama savo vaikus. Mes
tu ri me rūpintis savo piliečiais ir vi -
sai nesvarbu, kur jie dabar yra.

2. Demokratinėse valstybėse  gali
bū ti tik dvi partijos, ir jų pilnai už -
ten ka. Manau, kad kuo daugiau par-
tijų, tuo sunkiau žmogui susigau-
dyti. Siū    lyčiau gerokai mažinti kiekį
ir griež tinti [partijų?] kontrolę. 

3. Matau tikslus, matau strategi-
ją, matau investicijas, matau, kad dar
daug reikia padaryti. Matau, kad vis -
kas yra įmanoma. Matau kelią, ku -
riuo einame, manau, kad šis kelias
yra mū sų.

Vitalijus Balkus, Lietuvos vals -
tiečių ir žaliųjų sąjungos (nr. 14, par-
tijos pirmininkas – Ramūnas Kar -
bauskis) kandidatas:

1. Mano atėjimas į aktyvią visuo -

Kandidatai į LR Seimą Naujamiesčio rinkiminėje apygardoje
Neringa Venckienė Irina Rozova Faustas Latėnas Liucija Borusevičienė Dainius Petras Paukštė

Robertas Kasperovičius Vitalijus Balkus Vytautas Bogušis Juozas Murauskas Miroslavas Monkevičius

Atkelta iš 3 psl.
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meninę veiklą irgi įvyko per darbo ir
gyvenimo užsienyje (dirbau Jungti -
nėje Karalystėje) patirtį. Šiuo klausi -
mu mano nuomonė vienareikšmiška
– Lietuvos pilietybę jau turėjęs ir bet
koks lietuvių kilmės asmuo gali tu -
rėti ir kitos šalies pilietybę.

2. Demokratija Lietuvoje spar-
čiai žygiuoja regreso link. Partijų,
dalyvau jančių rinkimuose, gausa
šiuo atveju neatspindi demokratijos
raidos. Atmeskime partijas, kurios
atsi ra do vieno ar kito vadovo asme-
ni nėms ambicijoms tenkinti, ir pa-
ma ty site, kad ideologiškai brandžių
ir turinčių aiškius išskirtinius bruo-
žus partijų nėra daug.

3. Ko gero galima nagrinėti du
galimus scenarijus. Jei Europos Są -
jun ga vis tik sugebės neįklimpti į di -
desnę krizę, tai Lietuvai artimiausi 4
metai nebus ekonomiškai pernelyg
sunkūs. Dabartiniai valdantieji „sėk-
mingai” padidino per 4 metus Lietu -
vos skolą nuo 16 iki 52 mlrd., tačiau
dar skolinimosi galimybių liko. To-
dėl galima bus ir toliau klimpti, kol
pa sieksime Graikijos atvejį. Kalbant
apie teigiamą viziją, vis tik privalo -
me aiškiai suvokti, kad geriau sta-
bilus nedidelis augimas, nei staigus
spekuliacinio kapitalo atėjimas; ga -
myba, žemės ūkis, modernus paslau -
gų sektorius – tai kelias į priekį. 

Vytautas Bogušis, Liberalų ir
centro sąjungos (nr. 16, partijos pir-
mininkas – Algis Čaplikas) kandi-
datas:

1. Esu už tai, kad rinkimuose bū -
tų įteisintas elektroninis balsavimas,
užtikrinantis išvykusių piliečių da-
lyvavimą politiniame savo gimtosios
šalies gyvenime. Vėl pakartosiu –
Mo tina ir Tėvynė kiekvienam tik vie-
na. Neištremkime savųjų visam lai -
kui, neverskime jų jaustis svetimais
tarp savų, be pilietybės savame kraš-
te. 

2. Rinkimai yra iššūkis ir daug
senesnės demokratijos šalyse. Ma -
nau, šiuo atveju nelabai atsiliekame
nuo pasaulio madų. Kiekvienoje šaly-
je beveik prieš kiekvienus rinkimus
prie pradinės linijos stoja margas-
palvė publika – ir tradicinės partijos,
ir juokdariai, ir svieto lygintojai. Ir
Lietuvoje po kiek vienų rinkimų
Seimo sudėtis pasikei čia 50 procentų.
Lietuvoje pozityviu dalyku būtų gali-
ma laikyti tai, kad, ne paisant to, jog
prieš kiekvienus naujus rinkimus
randasi naujų ne tikrų pranašų ir
šiaip pervertinančių savo galimybes
asmenų, tradicinės partijos nuo pat
nepriklausomybės atkūrimo lieka

tos pačios. Mano nuo mone, tai sutei-
kia vilties, kad ne už kalnų diena, kai
brandi demokrati nės Lietuvos visuo-
menė rinks savęs vertą valdžią.

3. Brandesnę visomis prasmė -
mis. Tuo metu mūsų atkurtai valsty-
bei bus 26-eri – amžius, kai jau pra ei -
tyje nelengva vaikystė, paauglystės
audros ir žalios jaunystės nerangu-
mas. Amžius, kai drąsiai imamasi
svarbiausių projektų ir kuriamas to -
lesnio gyvenimo pagrindas. Tikiuosi,
kad po ketverių metų turėsime ne tik
viltį šviesesnei ateičiai, bet ir tvirtes-
nį socialinį ir ekonominį pagrindą po
kojomis.

Juozas Murauskas, Emigrantų
partijos (nr. 17, partijos pirmi ninkas
– Juozas Murauskas) kandidatas
(atsakymus taip pat pateikęs be lietu-
viškų spaudos ženklų): 

1. Jie [užsienio lietuviai?] turi
balsuoti už save – Emigrantų partiją
ir turėti savo atstovą, Emigrantų par-
tijos pirmininką, kad galėtų kreiptis
ir kartu spręsti mūsų problemas. Tuo
įsiti kinau grįžęs iš JAV, kur pragyve-
nau 8 metus. Galiu Jus suprasti, nes
pačiam teko patirti [emigraciją?].

2. Mes už dvigubą pilietybę, kuri
suteiktų galimybę palaikyti glaudes -
nius ryšius su emigravusiais Lietu -
vos piliečiais. Mylėsim Lietuvą, my-
lė sim savo emigrantus.

3. Tikrai nebus nusivylimo, jei
Emigrantų partija pateks į Seimą, –
matysite kitokią Lietuvą.

Miroslavas Monkevičius, są -
jun gos „Taip” (nr. 18,  partijos pirmi-
ninkas – Artūras Zuokas) kandida-
tas:

1. „Sąjunga TAIP” savo progra -
moje yra numačiusi dvigubos piliety-
bės įteisinimą. Mano nuomone, kuo -
met buvo rengta dabartinė LR Kons-
ti tucija, nebuvo numatyti natūralūs
pro cesai, kurie vyko ir vyksta visa-
me pasaulyje šiuo metu. Mes pasisa-
kome už dvigubos pilietybės įteisi-
nimą bei siekiame išplėsti e-paslau-
gų tinklą, kad, nepriklausomai nuo
gyvenamosios vietos, asmuo galėtų
laisvai pri sidėti prie valstybės valdy-
mo – pra dedant elektorininiu balsa-
vimu ir baigiant siūlymų teikimu.

2. Privalome užtikrinti, kad visi
išvykę lietuviai, norintys išsaugoti
Lie  tuvos pilietybę, turėtų tokią gali -
my bę. 

3. 2016 m. bus daugiau lietuvių
optimistų, tikinčių savo jėgomis ir
ku riančių Tėvynės ateitį.  Nesvarbu,
ar jie gyvena Lietuvoje, ar už jos
ribų.

Spalio 14 dieną vyks ir konsul -
tacinis (patariamasis) referendumas.
Rinkėjams bus pateiktas teiginys:
„Pritariu naujos atominės elektrinės
statybai Lietu vos Respublikoje”, o
atvykę į rinkimų apylinkes rinkėjai
turės pasirinkti vieną iš dviejų
atsakymų: „taip” arba „ne”.

Jeigu patariamajame referen-
dume dalyvauja daugiau kaip pusė
piliečių ir konkretaus sprendimo
priėmimui pritaria ne ma žiau kaip
pusė jame dalyvavusių pi liečių,
sprendimas yra laikomas priimtu.

Lietuvos Vyriausiosios rinkimų
komisijos svetainėje apie referendu -
mą beveik nėra informacijos, išsky -
rus tai, jog jis vyks. Beje, nėra daug
informacijos ir apie rinkimuose da-
lyvaujančių partijų bei pavienių kan-
didatų pozicijas, ryšku tik tai, jog
naujos atominės elektrinės (AE) šali-
ninkai teigia, jog ji užtikrins Lietu-

vos energetinę nepriklausomybę.
Priešinin kai kaltinami pataikavimu
Rusijai. 

Iš didžiųjų Lietuvos politinių
par tijų referendume dėl AE kol kas
tik Social de mokratų ir „Tvarkos ir
teisingumo” partijos gyventojams
siūlo ne pri tarti AE statybai. Darbo
partija rei kalauja, kad iki referendu-
mo savo daly va vimą projekte para-
šais patvirtintų Latvija ir Estija,
priešingu atveju darbiečiai žada bal-
suoti prieš AE. Spėjama, jog  AE
statybai reikės apie 6,5 mlrd. Lt (apie
2,5 milijardo JAV dol.).

Partijų sąrašų vertinimas

Priminsime, jog Lietuvos rinkė-
jai renka 71 Seimo narį vienmanda -
tėse apygardose ir 70 daugiamandatė-
je apygardoje, kur balsuojama už par-
tijų sąrašus. Rinkėjai taip pat gali

Referendumo klausimas ir politikų nuomonės

ver tinti partijų sąrašus ir taip pa -
rem ti jiems patinkančius kandida-
tus.  

Vyriausia rinkimų komisija taip
aiškina: „Jei rinkėjas balsavo už kan-
didatų sąrašą, jis gali reitinguoti ta -
me sąraše esančius kandidatus. Rin -
kimų biuletenyje prie partijos, parti-
jų koalicijos ar išsikėlusių kandidatų
koalicijos yra įrašyta tik pirmojo ta -
me sąraše esančio kandidato vardas
ir pavardė. Kitų to sąrašo kandidatų
numeriai, vardai ir pavardės yra bal-
savimo patalpoje ir balsavimo kabi-
nose iškabintuose sąrašuose. Kandi -
datai, kurie bus reitinguojami, rinkė -
jų reitingo balsų dėka galės pakilti į
sąrašo viršų.

Taigi, rinkėjai reitinguodami ga -
li daryti įtaką sąraše esančių kandi-
datų eiliškumui. Reitinguojama taip:

reitingavimui skirtus penkis lange -
lius reikia įrašyti kandidatų nume -
rius iš to sąrašo, už kurį rinkėjas bal-
savo. Rinkimų biuletenis bus galio-
jantis ir tuo atveju, jei bus užpildyti
ne visi penki reitingavimo lange -
liai.”

Jeigu perskaitėte šį straipsnį iki
galo, manome, jog esate neblogai su
rin kimų tvarka susipažinę. Belieka
palinkėti, kad rinkimai būtų sėkmin-
gi Jūsų pasirinktiems kandidatams.

Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur – ži-
noma Lietuvos žurnalistė, dirbusi ra-
dijuje bei spaudoje, buvusi Vilniaus
mero patarėja, prieš porą metų su sa-
vo amerikiečiu vyru ir dukra persikėlė
gyventi į JAV. Gyvena šalia Washing-
ton, DC, įdėmiai stebi  JAV, Europos,
Rusijos bei Lietuvos naujienas.

• Moteris ieško vyresnių žmonių prie žiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir ang lų kalba,
geros rekomendacijos. Tel. 773-507-
4810.

• Gal gali kas nors pigiai parduoti, ar pa -
dovanoti važiuojantį automobilį. Tel. 630-
670-8336.

• Vyresnio amžiaus žmonių pora (ką tik at -
vy kusi iš Lietuvos), ieško bet kokio dar bo.
Tel. 630-670-8336.

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Sąžininga, darbšti, buitinė
anglų kalba, gali pakeisti bet kurią savai -
tės dieną. Tel. 773-707-7902.

Tikras alpinistas ne tas, kuris už -
lipo ant uolos, bet tas, kuris suge-
bėjo nuo jos nulipti.

m  m  m

Paprastai ten, kur baigiasi nesėk-
mių ruožas, prasideda kapinių teri-
torija.

m  m  m

Trys vyriškiai ginčijasi, kieno iš jų
profesija seniausia staty bininkas:
,,Statybininko profesija seniausia,
mes statėme faraonų piramides.”
Sodininkas: ,,Cha... O mes, sodi nin -
kai, pasodinome Edeno sodą.’’
Elek trikas ironiškai:  ,,Ko ginči-
jatės tuščiai? Kai Dievas pasakė kū -
rimo metu ‘tebūnie šviesa’, kas, jū -
sų nuo mone, prieš tai turėjo vi sur
kabelius nutiesti?”

m  m  m

Jei nesupranti kažko, tai visiškai
ne reiškia, kad visa kita supranti.

Nesiginčyk su viršininku, nes grei -
tai baigsis pinigai.

m  m  m

Niekada nerizikuokite kirptis, kai
iki kirpėjo darbo pabaigos teliko 15
minučių.

m  m  m

Gyvenimo patirtis – tai masė žinių,
kaip reikia elgtis tais atvejais,
kurie jau niekada nebepasikartos.

m  m  m

Jei tavo kompiuteryje nuolat gyve-
na virusai, gerai pagalvok, ką pir-
miausia reikia gydyti – kompiuterį
ar save.

m  m  m

Tylėti su protinga veido išraiška
nėra sunku. Sunkiausia priversti
kitus tai pastebėti ir įvertinti.

Bernardinai.lt

KREIVOS ŠYPSENOS
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

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

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
maloniai kviečia visus dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
įsteigėja Motina Ma rija Kaupaitė būtų
paskelbta pa lai mintąja. Šventos Mišios
vyks šeš ta dienį, spa lio 6 d., 9:30 val.
ry to seselių moti niškame name (2601
West Mar quette Rd., Chicago). Šv. Mi -
šias aukos Šv. Rene parapijos klebonas
Tho mas Kasputis. Po Mi šių – kavutė.
Prašome dalyvauti.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pija spalio 7 d., sekmadienį, po 10:30
val. ryto Mišių kviečia visus į atnaujintą
pa  rapijos salę pasivaišinti kavute bei py -
 ragėliais ir maloniai pabendrauti.

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th  St., Chicago, IL)  sekmadie -
nį, spalio 7 d., 10:30 v. r. šv. Mišias at -
 našaus kunigas dr. Kęstutis Tri ma -
kas. Prieš šv. Mišias kalbėsime Pal. Jur -
gio Matulaičio litaniją bei maldą už ligo-
nius ir maldą, skirtą palaimintojo ka no -
nizacijai.  Kviečiame visus dalyvauti. Šį
kar tą po pamaldų kavutės nebus.

� Cicero LB apylinkė spalio 14 d., sek-
madienį, po 9 val. lietuviškų šv. Mišių
Šv. Antano šventovėje, parapijos didžio-
joje salėje, įvyks Maironio 150-ųjų gimi-
no metinių paminėjimas. Apie Maironį
kal bės LB tarybos narys Aidas Krapikas.
Pa rapijos choras, vadovaujamas Vilmos
Meilutytės, atliks meninę programą. Visi
dalyviai bus vaišinami kotletais su visais
priedais ir skaniais pyragais. Cicero apy -
linkė kviečia svečius iš kitų apylinkių, o
ciceriečiai visus maloniai priims.

� Spalio 14 d., sekmadienį, Trinity
Chris tian College Ozinga Chapel (6601
W College Dr., Palos Heights, IL 60463)
vyks trijų chorų – Čikagos „Dainavos”,
Cleveland „Exultate” ir Toronto „Volun -
gės” – koncertas „Namų psalmės”. Pra -
džia 2 val. p. p. Daugiau informacijos:
www. dainava.us.

� Akademinio skautų sąjūdžio metinė
šventė vyks spalio 19 d., penktadienį,
Carriage Greens Country Club (8700
Car riage Greens Dr., Darien, IL 605610)
vyks. Pradžia – 7 val. v.

� Spalio 20 dieną Beverly Arts Center
(2407 W. 111th St., Chicago, IL
60655) bus rodomas Amerikos lietuvių
teatro ,,Viltis” spektaklis ,,Tiktai dėl Ta -
vęs”, skirtas Maironio 150-osioms gimi -
mo metinėms paminėti. Bilietus galima
įsigyti ,,Lietuvėlėje” (5741 S. Harlem
Ave., Chicago, IL 60637), kavinėje
,,Smil ga” (2819 W. 83rd St., Darien
60561), ,,Lithuanian Plaza Bakery &
Deli” (9921 S. Roberts Rd., Palos Hills,
IL 60465), Brighton Park ir Marquette
Park parapijose. Pradžia – 7 val. v.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Spalio 13 d., šeštadienį, 8 val. va ka -
ro kviečiame į Baltimore Lietuvių na -
mus, kur vyks Eugenijaus Dicevičiaus iš
Cleveland gyvo garso koncertas! Nepra -
leiskite progos smagiai pasišokti draugų
būryje. Koncertas vyks visų pamėgtoje

vietoje – šalia baro. Bilieto kaina – 15
dol. Galėsite paskanauti ,,Jūratės virtu-
vės” cepelinų. Informacija tel. 443-
839-6481 (Gintaras).

� Kasmetinis lietuviškas festivalis Eli -
zabeth, NJ, šiemet vyks spalio 14 d.,
sek madienį, Šv. Petro ir Povilo baž ny -
čioje (211 Ripley Pl., Elizabeth, NJ
07206). Šv. Mišios – 11 val. r. (aukos
lie tuvių kilmės kun. Danielius Staniš -
kis). Dalyvių parapijos salėje (216 Rip -
ley Pl., Elizabeth, NJ 07206) laukia
lietuviškos tradicinės virtuvės pietūs
(nuo 12:30 val. p.p.). Festivalio progra -
moje: dr. Vinco Kudirkos lituanistinės
mo kyklos auklėtinių bei vaikų choro
,,Varpelis” pasirodymas, taip pat Augio
iš Cleveland melodingos dainos. Siū -
loma įėjimo kaina – 5 dol. Dėl papildo-
mos informacijos kreipkitės į Lauryną-
Larry Misevičių tel. 732-317-9195 ar -
ba Juliją Jesaitienę tel. 908-313-7221/
908-241-3491.

� Seattle ir apylinkių lietuviai spalio 20
d., šeštadienį, kviečia į šv. Martyno va -
karą ir turgų. Renginys vyks Latvių sa -
lėje (11710 3rd Ave., NE: Seattle, WA)
nuo 6 val. v. iki 10:30 val. v.

NEW YORK, NY

� JAV LB Manhattan apylinkė spalio
12 dieną, penktadienį, 6:30 val. v. kvie -
čia į susitikimą-paskaitą ,,Slėpinin ga
pinigų energija”, kurią skaitys Jolanta
Ba zytė-Kean. Paskaita vyks anglų kalba.
Pokalbis ir atsakymai į klausimus – ang -
lų arba lietuvių kalbomis. Susitikimas
vyks Susivienijimo lietuvių Amerikoje
pa  talpose (307 West 30th St., New
York, NY 10001). Įėjimo kaina – 10
dol.

� Lietuvių moterų federacijos Green -
wich, CT skyrius maloniai kviečia daly-
vauti koncerte, kurio metu bus ren -
kamos lėšos Lietuvos kūdikių  namams
paremti. Koncertas rengiamas buvusios
federacijos prezidentės Gražinos ,,Gi -
nos” Tucci garbei. Koncertuos tarptau-
tinio pripažinimo sulaukusios, Lietuvoje
gimusios pianistės Golda Vainberg-Tatz
ir Agnė Radzevičiūtė. Koncertas įvyks
sekmadienį, spalio 14 d., 4 val. p. p.
adresu: Round Hill Community Church,
395 Round Hill Rod., Green wich, CT
06831). Bilietų kainos: bičiuliams – 50
dol., rėmėjams – 100 dol., nuo latiniams
rėmėjams – 175 dol., glo bėjams – 250
dol. Apie savo dalyva vi mą prašome
pranešti iki š. m. spalio 10 d. Laimai
Filipauskaitei tel. 203-451-6466. Po
koncerto bus vaišės.

� JAV LB NY apygarda, Manhattan ir
Brooklyn-Queens apylinkės, kartu su LR
gen. konsulatu New York, organizuoja
kon certą, skirtą Maironio 150-osioms
gi mimo metinėms paminėti. Koncertas
vyks spalio 26 d. 7:30 val. v. adresu:
Salmangundi Club, 47 Fifth Ave (tarp
11 ir 12 gatvių), New York, NY 10003.
Po oficialiosios dalies bus proga visiems
pabendrauti prie taurės vyno. Įėjimo kai -
na – 20 dol.

Metinis�mirusiųjų�paminėjimas�ir�Marijos
Nekaltojo�Prasidėjimo�seserų�rėmėjų
sąskrydis,�dalyvaujant�broliui Juliui

Sasnauskui, OFM iš�Vilniaus,�,,Mažosios
studijos”�redaktoriui,�įvyks�spalio 28 d.,

sekmadienį, Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo seserų vienuolyne (600

Liberty Highway, Putnam, CT 06260-
2503). Pradžia – 10:30 val. r. 

Prašome�apie�savo�dalyvavimą�pranešti�iki�
spalio 24 d. tel. 860-928-7955; el. paštu: sesigne@gmail.com. 

DIEnOTVARkė: 
10:30 val. r. Tikėjimo�metų�pristatymas�–�Kas�tai�ir�kodėl?��

Brolis Julius Sasnauskas, OFM

11:15 val. r. Šv.�Mišios�už�vienuolijos�mirusius�rėmėjus�ir�geradarius

12 val. p. p. Trumpas�pasitarimas:
-�Rėmėjų�valdybos�atstovo�pranešimas
-�Pikniko�ruošos�komiteto�pranešimas�ir�mintys�ateičiai
-�Rėmėjų�tarybos�narių�sudėtis

12:30 val. p. p.�Pietūs

1:30 val. p. p.�Vėlinių�dienos�paminėjimas
-�Mąstymas�–�brolis�Sasnauskas�–�didžiajame�valgomajame�
-�kapų�lankymas;�žvakučių�uždegimas�–�Dangaus�vartų�kapinaitėse
-�šių�metų�palaidotų�asmenų�kapų�bei�naujų�antkapių�šventinimas
-�Vėlinių�dienos�Mišparai�su�palaiminimu�–�koplyčioje�

Kavutė�ir�kelionė�namo�

Lietuvos Respublikos gen. konsulatas Čikagoje 
buria JAV lietuvių komandą, šių metų spalio 7-ąją 

dalyvausiančią viename didžiausių pasaulyje Čikagos maratone, 
ir kviečia tautiečius palaikyti mėginsiančius įveikti šį neeilinį iššūkį.

7 val. r. sirgaliai�kviečiami�palydėti�bėgikus�nuo�Lietuvos�konsulato�pastato
iki�pradžios�linijos�Grant�Park.

9 val. r. prie�University�of�Illinois�at�Chicago,�kur�įsikūrusi�PLB�Lituanistikos
katedra,�pradės�veikti�lietuvių�sirgalių�punktas,�kuriame�skambės�lietuviška
muzika,�bus�vaišinamasi�tradiciniais�užkandžiais.

4 val. p.p. restorane�„Kunigaikščių�užeiga“�organizuojamas�maratono�dalyvių
sutikimas,�kurio�metu�skambės�gyva�muzika,�greičiausiai�maratoną
įveikusiems�tautiečiams�bus�įteikti�medaliai.

Maloniai kviečiame visus lietuvius, jų draugus ir 
sporto mylėtojus dalyvauti tautinės sporto akcijos renginiuose. 

Jei�ketinate�bėgti�maratone�ir�norėtumėte�tapti�lietuvių�komandos�nariu,
registruokitės el. paštu agne@ltconschi.org arba�telefonu�312-397-0382
(trumpasis numeris – 204).�Registruodamiesi�nurodykite�savo�vardą,
pavardę,�telefono�numerį�bei�el.�pašto�adresą. 

LR gen. konsulato Čikagoje info 

,,Draugą” galite užsisakyti ir
internetu:

www.draugas.org


