
Čikaga (LR gen. konsulato Čikagoje info) – Šių
metų spalio 7 d., sekmadienį, vykusiame kasmetiniame
Čikagos maratone 16 dalyvavusių lietuvių vėl bėgo
kaip vieninga komanda. Tautiečius sportininkus nuo-
širdžiai palaikė būrys trispalvėmis mo juojančių, barš-
kučiais skambinančių ir skanduojančių sirgalių.
Viena me garsiausių pasaulio maratonų lietuviai daly-
vavo kartu su daugiau nei 45,000 kitų bėgikų.

Visi lietuviškos komandos na riai sėkmingai įveikė
atkarpą, nubėgę visus 42 km ir 195 metrus, ir buvo
apdovanoti suvenyriniais Čikagos ma ratono meda-
liais. Greičiausiai iš lietuviškos komandos narių atkar-
pą moterų grupėje nubėgo Vilija Ge ležiūtė (04:02:11),
Laura Freedman (04:02:11) bei Daiva Berzinskas
(04:37:28), vyrų grupėje – Mindaugas Gudelis (03:10:42),
Egidijus Jakštas (03:16:03) bei Rimvydas Bilevičius
(03:44:53). 

Vakare sportininkus ir palaikymo komandą susi-
rinkti maloniai pakvietė restoranas „Kunigaikščių
užeiga”. Susibūrimo metu sportininkus su įspūdingais
pasiekimais sveikino LR gen. konsulas M. Gudynas ir
Šiaurės Ame ri kos lietuvių fizinio auklėjimo sporto
sąjungos (ŠALFASS) atstovas Riman tas Dirvonis.
Lietuviškos komandos nariams konsulatas dovanojo
atminimo dovanėles, o geriausiai maratoną įveiku-
siems bėgikams buvo įteikti ŠALFASS įsteigti medaliai
bei „Kunigaikščių užeigos” šakočiai. Jau antrą kartą
komandos narys Rimantas Šimkevičius savo suvenyri-
nį Čikagos maratono medalį dovanojo gen. konsulatui
– dabar kolekcijoje puikuosis 2009  ir 2012 metų meda-
liai.
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Vilnius (ELTA) – NATO karinis
komitetas pritarė, kad Lietuvoje vei-
kiantis Energetinio saugumo centras
taptų NATO akredituotu kompetenci-
jos centru. Tikimasi, kad artimiau-
siu metu Šiaurės Atlanto Taryba,
remdamasi šiuo komiteto pritarimu,
priims sprendimą Lietuvoje veikian-
tį Energetinio saugumo centrą akre-
dituoti kaip NATO kompetencijos
centrą.

NATO transformacijos vadavie-
tėje Norfolk, JAV, liepos 10 d. Ener ge -
tinio saugumo kompetencijos centro
steigimo dokumentus pasirašė Lie tu -

vos, Latvijos, Turkijos ir Italijos įga-
lioti kariniai atstovai. Vėliau prie
centro prisijungė Estija ir Prancū -
zija. JAV ketina prisijungti, kai tik
bus baigtas kompetencijos centro
akreditavimas.

NATO energetinio saugumo kom -
petencijos centras Lietuvoje užtikrins
NATO kompetencijos centro veiklą,
iki jam bus suteiktas nepriklauso-
mos tarptautinės karinės organizaci-
jos statusas. Tikimasi, kad šį statusą
NATO Šiaurės Atlanto Taryba Kom -
petencijos centrui suteiks iki 2012 m.
pabaigos.

NATO kompetencijos centras įsi-
kurs Generolo Jono Žemaičio Lie -
tuvos karo akademijoje, jame dirbs
atstovai iš visų Kompetencijos centro
veikloje dalyvaujančių šalių. Centrui
vadovauja Lietuvos krašto apsaugos
ministerijos deleguotas pulkininkas
Romualdas Petkevičius. NATO kom-
petencijos centro veiklos išlaidos bus
finansuojamos iš bendro NATO kom-
petencijos centro biudžeto, kurį suda-
rys visų šalių steigėjų įnašai, pri-
klausantys nuo deleguojamų darbuo-
tojų skaičiaus.
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Čikagos maratone lietuviai bėgo kaip viena komanda

Dalis lietuvių komandos narių išlydėjimo metu. Iš kairės stovi:
Rimantas Šimkevičius, Linas Kelečius, Rimvydas Bilevičius, Ar -
tūras Juronis, Gintas Stanikūnas ir generalinis konsulas Marijus
Gu dynas.             LR gen. konsulato Čikagoje nuotr.

Energetinio saugumo centras taps NATO kompetencijos centru

Vilnius (ELTA) – Artėjant Seimo
rinkimams ir konsultaciniam (pata-
riamajam) referendumui dėl naujos
atominės elektrinės statybos, Lie -
tuvos Užsienio reikalų ministerija
ragina visus užsienyje gyvenančius,
esančius ar balsavimo dieną būsian-
čius Lietuvos piliečius, ketinančius
išreikšti savo pilietinę valią, iš anks-
to telefonu ar elektroniniu paštu
kreip tis į artimiausią Lietuvos diplo-
matinę atstovybę ar konsulinę įstai-
gą ir užsiregistruoti.

Balsavimo dieną, spalio 14-ąją, iš
anksto neužsiregistravę piliečiai,
atvykę balsuoti į atstovybes, turės
laukti, kol Vyriausioji rinkimų komi-
sija (VRK) patikrins asmenį, iš -
brauks iš rinkėjų sąrašo Lietuvoje
bei įtrauks į atitinkamos atstovybės

rinkėjų sąrašą. Balsavimas organi-
zuojamas visose Lietuvos diplomati-
nėse atstovybėse ir konsulinėse įstai-
gose, garbės konsulatuose Toronto
(Kanada) ir Los Angeles (JAV) bei Pa -
saulio lietuvių centre (Lemont, JAV).

Informaciją, susijusią su Seimo
rinkimais, galima sekti Lietuvos
atstovybių interneto svetainių pusla-
piuose. Informacija apie Lietuvos
parlamento rinkimus yra skelbiama
Vyriausiosios rinkimų komisijos in -
ternetinėje svetainėje. 

Seimo rinkimuose ir referendu-
me turi teisę dalyvauti 2.579,466 rin-
kėjai. Iš jų balsuoti užsienyje užsire-
gistravo 13,519 rinkėjų. VRK duome-
nimis, per šiuos rinkimus rinkėjų
yra apie 97,500 mažiau negu per 2008
metų Seimo rinkimus.

Ketinančius balsuoti raginama registruotis diplomatinėse atstovybėse

Prasidėjo išankstinis balsavimas.
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.



Susirinkome tęsti prieš daugiau
kaip 60 metų Lietuvių Bendruo -
me  nės kūrėjų prisiimtus įsipa-

reigojimus Tėvynei Liet uvai ir gy -
venamajam kraštui. Jau čiamės esą
,,Glo  balios Lietuvos” dalimi, dva -
siniais ryšiais susieti su lietuvių tau -
ta ir jos žmonių atkurta nepriklauso-
ma Lie tuvos valstybe. Esu paprašy-
tas pa kalbėti apie Ame rikos Lietuvių
Ben druomenės vietą Lie tu vos valsty-
bės sudėtyje, Lietuvos santykius su
savo tautos diaspora.

Šią vasarą Vilniuje vykusiame
Pa     saulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) Seime Seinuose gyvenantis
Pet ras Maksimavičius teigė, jog Lie -
tu  vai naudinga turėti vieną stipres-
nę išeivijos organizaciją, kuri galėtų

pasaulyje vienyti kitas lietuvių or -
gani zacijas. Būtina išvengti susi skal -
 dymo, kad diaspora galėtų veiksmin-
gai politiškai daryti įtaką savoms
vyriausybėms ir taip padėti savai
šaliai. Pasak Maksimavičiaus, ,,aiš -
ku, reikia mums truputį kantrybės ir
daugiau laiko suprasti, kad ta valsty -
bės politika užsienio lietuvių atžvil-
giu būtų su formuota”. Jis apgailesta-
vo, kad PLB valdybai dirbant su Lie -
tuvos įs taigomis dažnai nepavykdavo
pri eiti prie bendrų išvadų, vieni kitų
nesu pras davom. Pasak jo, ,,tai paro-
do ką kita – būtent tarpusavio nepa si -
tikė ji mą, nors oficialiai visur yra
dek la ruo  jama, kad esame viena inte -
grali  tau ta”.

Pažiūrėkime, kaip po 22 Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo metų
JAV LB atrodo Lietu vos su diaspora
bendradarbiavimo rė  muose.

Lietuvos Respublikos Seimo 
ir PLB komisija

Šią komisiją teko gimdyti su ne -
ma žais skausmais. Lietuvai atku-
riant valstybinę nepriklausomybę,
ne  lengva buvo numatyti, kaip pri va -
lėtų būti vystomi ryšiai su užsienio
kraštų Lietuvių Bendruomenėmis.
To meto PLB valdybos pirmininkas
dr. Vytautas Bieliauskas dalyvavo Są -
jūdžio suvažiavime, o užsienio kraš -
tų bendruomenės sąjūdininkų
pastangas rėmė politiškai ir finansiš-
kai. At kūrus nepriklausomybę, PLB
val dyba paskyrė nuolatinį atsto vą
Lie tuvoje. Naujai išrinkta, Bro niaus
Nai nio vadovaujama PLB val dy ba
svarstė įvairius galimus PLB bendra-
darbiavimo su Lietuva varian tus: (a)
kelių užsienio lietuvių diasporos
atstovų įvedimą į Lietuvos Respubli -
kos Seimą ir (b) kelių vietų iš si -

derėjimą Vyriausybės mi nis trų ka -
binete. Nesuradus tinkamo sprendi-
mo, PLB valdybos pirmininkas su
Lietuva bendradarbiavo per Lietu vo -
je gyvenantį PLB valdybos skirtą ats -
to vą. 

Metams slenkant, dėl tokio atsto-
vavimo JAV ir Kanados kraš tų ben-
druomenėse kilo nepasi ten kinimas.
Aktyviai dalyvavusios Lie t uvos lais -
vinimo veikloje, šių kraš  tų bendruo-
menių vadovybės nenorėjo būti at -
skirtos nuo tiesiogi nio bendradar-
biavimo su Lietuvos Vy riausybe bei
Sei mo atstovais. Kilo mintis steigti
LR Seimo–LB kraštų bendruomenių
at sto vų komisiją. Pa gal siūlomą
planą, LR Seimo frakcijos komisijoje
atstovautų jų deleguotas atstovas.

PLB at stovavimas būtų patikėtas ski-
riant po vieną atstovą nuo: PLB val-
dybos, JAV LB, Kanados LB, Va karų
Euro pos LB, Rytų Euro pos LB, Pietų
Ame rikos LB ir Austra lijos LB kraš-
tų ben druomenių. Viso septyni užsie-
nio lietuviams atstovaujantys atsto-
vai. Komisijai vadovautų  Seimo ir
regioninio atstovavimo pag rindu
išrinkti du kopirmininkai, vie nas
nuo Seimo, kitas – nuo PLB. Ko misija
sprendimus priimtų konsensu so
principu.

Siūlomai Seimo-PLB atstovų pa -
grindu sudaromai komisijai B. Nai -
nio vadovaujama PLB valdyba ne -
pritarė. Todėl JAV Krašto valdybos
pa rei  gūnai ryžosi dėl ryšių užmezgi-
mo tartis tiesiogiai su LR Sei mo frak -
cijų vadovais. Gerai prisime nu, kai
1994 m. Regina Narušie nė, Vy tas Ma -
ciūnas ir aš Seime vars tėme frakcijų
vadovybių kabinetų du ris ir pritari-
mo siūlymui steigti Sei mo-PLB ko -
misiją ieškojome pas Vy tau tą Lands -
bergį, Aloyzą Sakalą, Ig na cą Užda -
vinį, Gediminą Kirkilą ir kt. Mū sų
nuostabai Seimo frakcijos siūlomai
bendros komisijos minčiai pri tarė.
Kiek atsargiau dėl pasiūlymo laikėsi
Algirdas Brazaus kas, tačiau G. Kir -
kilas jį nuramino, pa  stebėdamas, kad
siūlomas sprendi mų komisijoje priė -
mimas konsensuso būdu jų frakciją
apsaugos nuo ne palankių politinių
at vejų. 

PLB val dybai ir toliau atsisakant
pritarti komi sijos minčiai, PLB ir
Ka  nados LB ta ry bai nepritarus
Kanados Kraš to val dybos siūlymui,
Seimo frakcijos pa siūlė įkurti Lie -
tuvos Respublikos Sei mo–JAV LB at -
stovų komisiją. Lie tuva tuo metu
siekė būti priimta į At lanto aljansą
(NATO) ir no rė jo, kad JAV LB va -
dovybė padėtų pri ėmi mo į NATO

sprendimą kuo grei čiau paspar tinti. 
Seimo–JAV LB ats tovų ko misija

buvo įkurta ir sėkmingai vei kė iki
2005 m. birželio 30 d., kada buvo nu -
tarta ją pertvarkyti į Lie tuvos Res -
publikos Seimo ir PLB atstovų ko -
misiją. Dabartiniu metu PLB komisi-
joje yra 10 atstovų, iš kurių 3 yra de -
le guojami JAV LB Tary  bos. Tai gi
jums teks tris atstovus į šią ko misiją
pa tvirtinti. Tik ką pasibaigęs PLB
XIV Sei mas yra priėmęs nuta rimą,
ku riuo prašoma naujai iš rinktą būsi-
mą LR Seimą ir toliau už tik rinti šios
komisijos veik lą. Ko mi sija  keturių-
pen  kių die  nų posėdžiams Vil  niuje
ren   kasi dukart per metus.

Užsienio lietuvių reikalų 
koordinavimo komisija 

Ryšiams su užsienio lietuviais
palaikyti yra sukurta ir antroji ko mi -
sija – Užsienio lietuvių reikalų ko or -
dinavimo komisija. Komisija į steig ta
LR Vyriausybės 2009 m. balandžio 22
d. nutarimu. Ko misijos įsteigimo ini-
ciatorius – minist ras pirmininkas
Andrius Kubi lius, jos už da vinys yra
teikti Lietu vos Vy riausybei siūlymus
dėl (a) valstybės santykių su užsienio
lietuviais strateginių veiklos kryp-
čių ir jų įgy vendinimo; (b) valstybės
institucijų veiksmų ko ordinavimo,
stiprinant ry  šius su už sienio lietu-
viais, įtrau kiant juos į Lie tuvos poli-
tinį, visuo me ninį, ekonominį ir kul-
tūrinį gyve nimą; (c) teisės aktų pro-
jektų, susiju sių su užsienio lietuvių
reikalais, ren gimo ar parengtų teisės
aktų projektų tikslingumo. 

Komisijos posėdžiai rengiami ne
rečiau kaip du kartus per metus. Ko -
misijai pirmi nin kauja ministras pir-
mininkas, pava duo tojais yra Lie tu -
vos užsienio rei ka lų ministras ir
PLB valdybos pir mi ninkas(-ė). Komi -
sijos sudėtyje (vi so 18 asmenų)  yra 7
Lie tuvos Vy riausybės ministrai, 6 –
PLB pa skirti atstovai ir PLB atsto-
vas(-ė) Lie tuvoje, Sporto departa-
mento ge ne  ralinis direktorius, Užsie -
nio reikalų ministerijos (URM) Už -
sie nio lietuvių departamento direk-
torius. Tik ką pa sibaigęs PLB XIV
Sei mas rezoliucija yra paprašęs to -
liau užtik rinti šios ko misijos veiklos
tęsti numą.

Užsienio lietuvių reikalų 
departamentas

2009 m. panaikinus Tautinių ma -
žumų ir išeivijos departamentą prie
LR Vyriausybės, kitais metais prie
URM bu vo įkurtas Užsienio lietuvių
reikalų de  partamentas. Šis departa-
mentas yra vienas iš 20-ties URM vei-
kiančių departamentų. Remiantis su -
kurta „Globaliosios Lietuvos” prog   -
 ra ma, jis koordinuos 13 programą
įgy  vendinančių institucijų, kurių
kiekviena turės savo biudžetą. Pagal
PLB Seimo leidinį, iki šiol tarp ins -
tituciniam planui biudžetas nėra
paskirtas, todėl, siekdamos įgy ven -
dinti planą, įstaigos turės naudoti
savo vidines lėšas. PLB valdybos pra -
nešime PLB Seimui teigiama, kad ,,iš
ministerijų įvertinimo aiškiai ma -
tyti teisinių sąvokų, procedūrinių
veiks mų aiškumo ir tikslingumo
kliū tys”. 

Viena iš sričių, kurią turėjo ko -
ordinuoti šis departamentas, buvo
neformalusis švietimas. PLB iš reiš -
kus nepasitenkinimą departamento

Pasaulio� žiniasklaidoje� pasirodan-
čios� žinutės�apie� lietuvaičių�pasiekimus
mokslo,� sporto,� kultūros� srityse� liudija,
kad�turime�gausybę�talentingų�žmonių.
Kartais�tautiečiai�pasaulį�nustebina�ir�ga�-
na�neįprastais�talentais�–�neseniai� lietu-
vis� skulptorius� Andrius� Petkus� kurorti�-
nia�me�mieste�Virginia�Beach�Jungtinėse
Valstijose� vykusiame� smėlio� skulptūrų
festivalyje�kartu�su�olande�Susanne�Ru�-
seler� sukūrė� įspūdingą� skulptūrą� ir� lai�-
mė�jo�ketvirtą�vietą.�Festivalyje�dalyvavo
įvairiausių� pa�saulio� šalių� atstovai,� ga�-
biau�si� skulptoriai.� Šiaurės� Amerikos
smė��lio�skulptūrų�čempionate�A.�Petkaus
ir�olandės��smėlio�skulptūra�„Koralinis�še�-
petys”� sulaukė� nemažo� susidomėjimo.
Dau��gelį� traukė� ir� originali� mintis,� kurią
autoriai�išreiškė�savo�darbe��–�,,Saugo�ki�-
me� nykstančius� koralus� nuo� žmon�ių/
nar��dytojų”.� Su� neįprastomis� medžiago-
mis� dirbantis� menininkas� keliauja� po
mar�gą�pasaulį,�dalyvauja�įvairiuose�smė-
lio�skulptūrų�renginiuose.�Nors�Lietuvoje
tokie� renginiai� dar� nėra� populiarūs,� A.
Pet�kus�planuoja�šią�vasarą�surengti�smė-
lio�skulptūrų�parodą�ir�Palangoje.
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Redakcijos žodis Tema: JaV LB ir LieTUVa

Dabartis, viltys
ir lūkesčiai

ALGIMANTAS S. GEČYS

Išeivija iš Lietuvos laukia stip resnio lietuviškos
kultūros at stovavimo užsienyje (...). Būtina
finansinė parama išeivijos žiniasklaidai (...) –
laikraščių leidimą būtina paremti. Iš Lie tuvai
atstovaujančių diploma tų bei jų šeimų laukia -
me arti mesnio bendravimo su išeivija. 

Nukelta į 13 psl.



Seimo rinkimų kam panija įgyja pa -
greitį. Po litikai pamini ir mokesčių
politiką, bet traktuoja ją kaip rinkė-

jams ne itin svar bią temą. Dauge lyje kitų
šalių mokesčių politika yra vienas opiau-
sių klausimų, turinčių svarbų vaidmenį
le  miant rinkėjų balsą. Jei Lietuva būtų
itin turtinga šalis ar turėtų nepriekaiš-
tingą mokesčių sistemą, būtų galima su -
prasti, kodėl politikai vengia šios temos.
Bet, palyginti su Eu ropos Sąjungos senbuvėmis,
Lietuva yra skurdi šalis, išsiskirianti bene
didžiausia socialine atskirtimi, menkais atlygini-
mais ir regresyvia mo kes čių sistema.

Liberalai teigia, kad mokesčių naš ta Lietuvoje
yra per didelė. Kiti politikai pasakoja, kad pajamų
mo kesčiai yra proporciniai su progresyvumo ele-
mentu, nes neapmokestinamas minimumas pro-
porcingai mažina nedaug uždirbančių pajamų mo -
kesčius. Bet nereikia savęs ir kitų ap gaudinėti.
Lietuvos mokesčių našta yra labai maža. Lietuva
per savo biudžetą perskirsto mažiau negu trečdalį
bendrojo vidaus produkto (BVP), mažiau negu
kitos ES šalys, išskyrus Rumuniją. Visa ES per-
skirsto apie 45 proc. BVP, Šiaurės šalys daugiau ne -
gu 50 proc.

Be to, Lietuvos mokesčių sistema yra regresi-
nė, tai yra mažiau pasiturintys moka proporcingai
didesnius mokesčius negu turtingieji. Kai ku rios
pajamos, pvz., palūkanos ir kai kurie dividendai
apmokestinami mažesniu tarifu. Kitaip negalima
pa aiškinti, kaip prieš kelerius metus Vik tor
Uspaskich gavo 8 milijonus 573 tūkst. Lt pajamų, o
sumokėjo tik 10 tūkst. gyventojų pajamų mokes-
čių. Paprastas mirtingasis, gavęs 1,500 Lt į rankas,
300 jų turi perleisti valdžiai pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) pa vidalu, nes visą algą turi išleis-
ti pirkdamas būtiniausias prekes.

Lietuvoje nėra nei progresinių pa jamų, nei
nekilnojamojo turto mo kesčių, kas irgi naudinga
pasiturintiems gyventojams. Palyginti neseniai
Lietuvoje viešėjusi Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) misija ragino Lietuvą apmokestinti nekilno-
jamąjį tur tą ir automobilius. TVF siūlė šiuos
mokesčius, atsižvelgdami į ned idelį gerovės apmo-
kestinimą šalyje ir nurodydami, kad tokių mokes-
čių įvedimas teisingiau paskirstytų mokestinę

naštą bei užtikrintų įplaukas į biudžetą. TVF ragi-
nimų nebuvo paisoma.

Dabar daugelis politikų pripažįsta, jog reikia
įvesti tokius mokesčius, ir pradėjo diskutuoti, kaip
tai daryti. Bet įtariu, kad diskusijos nėra nuošir-
džios. Yra tiek daug skirtingų pa siū lymų, ką reikia
apmokestinti, kaip ir su kokiomis išimtimis, kad
dis kusijas bus galima tęsti metų me tus. Ir yra įvai-
riausių būdų juos pa versti niekingais, pvz., neap-
mokestinant pagrindinio būsto, kokia bebūtų jo
vertė, arba apmokestinant tokiu tarifu, kad ir
pilies savininkas mokėtų mažiau negu tūkstantį
per metus.

Padėtis tik blogėja. Mokesčiai Lietuvoje tampa
vis regresyvesniais, tuo didindami naštą vargin-
giausiems gyventojams. Per palyginti trum pą lai-
kotarpį pajamų mokestis sumažėjo beveik trečda-
liu – nuo 33 proc. iki 21 proc., jei įskaičiuojamas
„Sodros” draudimas. Kol pajamų mo kesčiai mažė-
ja, PVM didėja. Tarifas padidintas nuo 18 iki 21
proc. PVM yra regresyviausias mokestis iš visų,
nes juo apmokestinami maistas, ap ran ga, šildymas
ir kitos būtiniausios prekės, kurios suėda beveik
visas vargingesnių žmonių pajamas. Kapi talizmo
bastione JAV nėra PVM, bet jį raginantys įvesti
ekonomistai siūlo lygiagrečiai sumažinti arba
visiškai panaikinti pajamų mokesčius ma žiau
pasiturintiems gyventojams, nes priešingu atveju
jie per daug ne nukentėtų.

Daugelyje Europos šalių maistui taikomos
didelės lengvatos. Praėjusį sekmadienį debatuose
Valdovų rū muose socdemų atstovai teigė, kad 20 iš
27 ES šalių turi tokių lengvatų. Ma nau, kad jie
neklydo. Pvz., Vokietijoje daugeliui prekių ir
paslaugų taikomas 19 proc. PVM, maistui – tik 7
proc. Austrijoje bendras PVM tarifas yra 20 proc.,
maistui – 10 proc., Švedijoje 25 proc. ir 12 proc. Šie-

met Pran cūzijoje lengvatinis tarifas buvo
padidintas nuo 5,5 proc. iki 7 proc., bet
maistui liko 5,5 proc.

Regresinę mokesčių sistemą itin
uoliai gina Liberalų sąjūdis, Lietuvos lais-
vosios rin kos institutas, daugelis kitų
lobistinių organizacijų bei vadinamieji
finansų analitikai. Per debatus Liberalų
sąjūdžio vadovas Egidijus Masiulis dėstė
įpras tą partijos programinę liniją prieš

progresinius mokesčius ir prieš mokesčių didini-
mą apskritai. Jo pa stabos kviptelėjo demagogija,
kai jis tvirtino, kad progresiniai mokesčiai būtų
bausmė sunkiai dirbantiesiems. Jis nepaaiškino,
kodėl mokesčiai turtingiesiems traktuojami kaip
bausmė, o mažiau uždirbantiesiems jie laikomi
savaime suprantamu dalyku, nors mažiau pasitu-
rintys moka proporcingai daugiau mokesčių. Us -
pas kich aukštesnį tarifą vadino pavydo mokesčiu.

Socdemų raginimą įvesti progresinius mokes-
čius Nerijus Mačiulis pavadino „retorika, nukreip-
ta į so cialiai išlaikomus, o ne mokesčius mo -
kančius rinkėjus, tačiau tokia pol itika labai pavo-
jinga visuomenėje, kurioje išlaikomųjų ir išlaikan-
čiųjų santykis nuolat blogėja”. Teiginys bū din gas
pasiturinčiųjų apologetams, bet netikslus.

Progresiniai mokesčiai yra norma Vakarų
pasaulyje. Ginči ja masi dėl jų dydžio, bet mažai
abejojama jų teisingumu bei būtinybe, juos palaiko
mokesčių mokėtojų dauguma, o ne tik socialiai
išlaikomi. Di dėj a išlaikomųjų skaičius, bet dėl to,
kad ūkio krizė sunaikino tūkstančius darbo vietų.
Be to, progresiniai mo kesčiai nėra tik turto per-
skirstymo mechanizmas. Jie reikalingi siekiant
sukurti civilizuotą, ES lygį atitinkančią valstybę,
gebančią varžytis da bar tiniame pasaulyje. Moky -
tojai Suo mijoje, kuri turi vieną geriausių švietimo
sistemų pasaulyje, gauna labai gerus atlyginimus,
ko jie negautų, jei Suomijos mokesčių sistema
būtų tokia pat regresyvi ir iškreipta kaip Lietuvos.

Net ir tie, kurie supranta, jog reikia mokesčius
pertvarkyti, galvoja kaip ir šventas Augustinas
savo jaunystės maldoje: „Suteik man skaistybės ir
susilaikymo, bet dar ne dabar.”

Alfa.lt

Praėjus vos trims mėnesiams po
išrinkimo popiežiumi, 1959 m. sau-
sio 25 d. popiežius Jonas XXIII,

pasibaigus dienos iškilmėms šv. Pauliaus
ba zilikoje, jam asistavusiems 18-ai kardi-
nolų papasakojo apie savo planus sušauk-
ti visuotinį Bažnyčios susirinkimą. „Šis
senelis, išrinktas pereinamajam laikui
popiežium, pilnas, staigmenų, – 1963 m.
lapkričio mėn. ‘Aidų’ žurnale rašė Arū -
nas Liu levičius. – Visa Roma dūzgia žinia
apie visuotinį susirinkimą. Niekas nesitikėjo ma -
tyti dar vieno Bažny čios susirinkimo, nes perei-
tam šimtmetyje Vatikano paskelbtoji po pie žiaus
ne klaidingumo ir pirmumo dok trina lyg padarė
juos nereikalingus…” Popiežiaus teigimu, visuoti-
nis Bažnyčios susirinkimas turės ne tik rūpintis
katalikų dvasinio gyvenimo gerinimu, bet ir bus
kvietimas prisidėti at siskyrusiems broliams, sie -
kiant tos tikėjimo vienybės, kurios taip daug sielų
visame pasaulyje trokšta. 

Netrukus po to įvyko Vatikano antrasis susi-
rinkimas, atidarytas po pie žiaus Jono XXIII 1962 m.
spalio 11 d. Jį 1965 m. gruodžio 8 d. uždarė jau kitas
popiežius – Paulius VI. Iš atida rymo iškilmėse
dalyvavusiųjų keturi vėliau tapo popiežiais, pa -
sivadinu siais Povilu VI, Jonu Pauliumi I, Jo nu
Pauliumi II ir Benediktu XVI. Į susirinkimą buvo
kviesti ir dalyvavo 17-ka kitų krikščioniškų reli gi -
jų atstovų, įskaitant protestantus ir Rytų apeigų
katalikus. Susirinkimo dalyvių skaičius svyravo
nuo 2,100 iki 2,300. 

Pats pasiruošimas susirinkimui užtruko dau-
giau nei dvejus metus.  Buvo sudarytos specialios
komisijos, įsteigti komitetai, sutelkę 987 siūlymus.
Pagal nustatytą tvarką susirin ki mas automatiškai
nutraukiamas, jei gu jo metu miršta jį sušaukęs po -
piežius. Jonas XXIII mirė 1963 m. birželio 3 d. Po
poros savaičių naujai išrinktas popiežius Paulius
VI tuoj pat pranešė, kad susirinkimas bus tę -
siamas. Vėliau savo žodyje naujasis popiežius iš -
ryš kino susirinkimo tiks lus, pabrėždamas vysku-
pų vaidmenį, Bažnyčios atsinaujinimą, krikš čio -

nių vienybę ir dialogo svarbą su  šiuo laikiniu
pasauliu. 

Keturiose susirinkimo sesijose tarp 1962–1965
m. suvažiavimas paren gė nemažai dokumentų,
skirtų liturgijai, kunigystei ir vienuolijoms. Taip
pat pasisakyta už didesnį pa sauliečių vaidmenį ir
už santykių su kitais krikščionimis ir nekrikš čio -
ni mis plėtrą. Bažnyčiai numatyta būti Dievo žmo-
nėmis, kuriems rūpi pa sau lio problemos ir gėrio
viltis.

Suvažiavimas paruošė keturias konstitucijas,
skirtas liturgijai, Baž nyčios struktūrai ir jos pri-
gimčiai, išryškino Bažnyčios dievišką apsi reiš -
 kimą ir jos vietą moderniame pa saulyje. Suva žia -
vimas priėmė devynis nutarimus dėl Bažnyčios ir
žinia sklaidos, ekumenizmo, Rytų apeigų katalikų,
vyskupų, kunigų paruošimo, vienuolynų, pasau-
liečių ir misijų. Suvažiavimas taip pat paskelbė
tris proklamacijas apie nekrikš čio niškas religijas,
krikščionišką švie timą ir religijos laisvę. Šis suva-
žiavimas laikomas svarbiausiu XX am žiaus įvykiu
Katalikų Bažnyčios gy ve nime. 

Prieš ketvirtąją, paskuti nią ją, suvažiavimo
sesiją jaunas Lenkijos arkivyskupas rašė, kad
teologija turė tų telktis ties laikų pasaulio proble -
mų sprendimu. Teologijai turėtų rū pėti, kaip
modernių laikų vyrai ir mo terys galėtų būti žmo-
niški, priei nami ir laisvi. Tas jaunas arkivyskupas
buvo Karol Wojtyla iš Krokuvos, vėliau tapęs
popiežiumi Jonu Pauliu II. (Jau tapęs popiežiumi,
jis su pasidi džiavimu ne kartą minėjo, kad jo mo -
tina buvo lietuvė.)

Eiliniam katalikui, nesigilinančiam
į suvažiavimo nu  tarimų esmę ir prasmę,
atmintiniausia gali būti tai, kad po šio
suvažiavimo Bažnyčios apei gose, įskai-
tant ir šv. Mišias, iš lotynų kalbos pereita
į vietinę ti kinčiųjų kalbą. Tai turėjo
tikinčiuosius suartinti su Dievo žodžiu.
Kaip ir bet kokių pakeitimų atveju, visa-
da atsiranda jiems besipriešinančių.  To -
 kių buvo ir  šiuo atveju. Popiežius Bene -
diktas XVI, norėdamas susitai kyti su tra-

dicionalistais, kurių radi kaliausi ryžosi veikiau
atsiskirti nuo Bažnyčios, negu pripažinti Ant rojo
Vatikano susirinkimo reformas, 2007 m. dekretu
leido plačiau naudoti lotyniškas Mišias. Šiuo dek-
retu popiežius leido katalikams visame pasaulyje
prašyti savo kunigų Mišias aukoti lotynų kalba ir
net krikš tytis ar tuoktis pagal senąsias lotyniškas
apeigas. Jei kunigas atsi sakytų tai daryti, tikintie-
ji gali kreiptis į savo vyskupą, kurio, anot popie -
žiaus, labai prašoma patenkinti jų no rus. Jei ir tai
nepadėtų, žmonės gali kreiptis į patį Vatikaną.

Visus likusius tikinčiuosius palietęs pakeiti-
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Aldonos Rastenytės Page straipsnyje ,,JAV LB
Kultūros taryba spalio mėnesį skelbia Maironio
mėnesiu” (,,Draugas”, 2012 m. rugsėjo 1 d.) mini-
muose 2011 m. vykusiuose Čiurlionio muzikos ir
meno koncertuose programą atliko lietuvių pia-
nistas Gabrielius Alekna.

Š. m. rugsėjo 29 dienos ,,Drauge” paskelbto
straipsnio apie Šv. Antano parapijoje Detroit, MI
pagerbtus rugsėjo mėnesio sukaktuvininkus auto-
rė yra Regina Juškaitė-Švobienė, o ne Janina Čiko-
tienė. Atsiprašome.



EDVARDAS ŠULAITIS

Tylomis praleista Cicero miesto
155 metų sukaktis. Ši prie pat
Čika gos prisiglaudusi vietovė

buvo įsteigta (inkorporuota) 1857
metais. Beje, JAV yra dar vienas Ci -
cero miestas, įsi kūręs New York vals-
tijoje. 

Čia norisi prisiminti Cicero lie -
tuvių surengtą šio miesto šimtmečio
minėjimą, vykusį 1957-aisiais. Tai
bu  vo vienas iškilmingiausių įvykių,
su rengtų prieš 57 metus – 1957 m.
rug sėjo 15 d. 

Tais laikais Cicero lietuvių tel ki -
nys buvo gana didelis (gyveno apie
5,000 mūsų tautiečių), čia veikė daug
pramonės įmonių, kuriose dirbo lie -
tu viai iš Čikagos bei kitų tolimų vie -
tovių. Vienas jų „Western Electric”
fabrikas savo laiku buvo įdarbinęs
apie 20,000 žmonių. Cicero miesto va -
dovybėje įtakingiausiu as me niu
buvo lietuvis John Kimbar kas, vė -
liau miestui vadovavo lietuvių kil-
mės prezidentė.

Cicero lietuviai tais laikais ir pa -
tys turėjo nemažai verslo įstaigų. Iš
jų didžiausia – Šv. Antano taupymo ir
skolinimo bendrovė, daug maisto
krau  tuvių bei vadinamųjų saliūnų –
barų. Buvo bent 3–4 lietuviai gydyto-
jai, pora dantistų, dvi vaistinės. Sėk -
mingai veikė lietuvių Šv. Antano pa -
rapija su mokykla, kurioje kasdien
buvo dėstoma lietuvių kalba. Savait -
ga liais vaikai rinkdavosi į aukštes -
nią  ją lituanistikos mokyklą. Tuo kart
gyvavo ir Liberty pastatas (dar ir da -

bar jo viršuje matyti užrašas „Liuo -
sy bės namai”), kuriame vykdavo lie -
tu viškas gyvenimas, nors ir ne toks
įspūdingas kaip Šv. Antano parapijos
salėje. 

Sunku tikėti, kad per gana trum-
pą laiką Cicero įvyko tiek daug pa -
sikeitimų ir kad tiek daug tautiečių
apleido šią gausiai lietuviais nusėtą
vietovę. Dar keisčiau, kad čia neužsi-
buvo naujieji lietuviai imigrantai,
patraukę į tolimesnius, brangesnius
priemiesčius, Cicero miestą pa lik da -
mi ateiviams iš Meksikos. Ypač skau-
du, nes čia yra lietuvių įsteigta ir
pastatyta katalikų parapija. 

Apie minėjimą 1957 metais

Apie Cicero ir jo lietuvius būtų
galima prirašyti puslapių puslapius,
nes šiame mieste šių eilučių autoriui
teko gyventi nuo 1949-ųjų, kai į JAV
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LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Kažin ar vienas iš Nemuno
krašto „Svajonių komandos”
jau niausių krepšininkų, šiuo

metu New Jersey gyvenantis ir
Houston „Rockets” klu be dirbantis
Ar tūras Karnišovas tikė jo, kad, pra-
bėgus dviem dešimtme čiams po
legendinių Barselonos olim pinių žai-
dynių, kuriose Lietuvos ko manda iš -
kovojo bronzos medalius, apie jo
rinktinės žygdarbį bus sukurtas do -
kumentinis filmas ir sėkmingai ro -
domas JAV kino teatruose. Juo la -
biau dar 1989 m. į Seton Hall Univer -
si ty atvy kęs mokytis 18-metis lietu-
vis turbūt nė nesapnavo, kad po 23
metų jo vy resnysis sūnus Erikas pil-
nutėlėje Skandinavų namų salėje,
stebint šimtams niujorkiečių lietu-
vių ir kitų šalių atstovų, po Mariaus
A. Mar ke vi  čiaus sukurto filmo „Kita
svajonių ko manda” premjeros JAV
užduos nuo  šir dų klausimą: „Tėti, o
ką jautei tuo met, kai tavo rankose
atsidūrė iš  svajotas bronzos meda-
lis?” Tokią aki  mirką net ir dviejų
metrų aukš čio, plačiape čiui, kaip lie-
tuviškas ąžuolas tvirtam vyrui negė-
da nusibraukti džiaugs  mo ašarą –
pastebėjo Lietuvos Respublikos už -
sie nio reika lų ministras Audronius
Ažubalis, dalyvavęs LR gen. konsula-
to New York suorganizuotos kino
juostos pri statyme.

„Jeigu mes būtume laimėję tas
rungtynes prieš Lietuvą, būtų mažų
mažiausiai buvę neteisinga”,  – filmo
pabaigoje prieina prie išvados vie-
nas ge riausių visų laikų ukrainiečių
krep ši ninkų Aleksandr Volkov, žiū -
ro vams pasakodamas apie 1992 m.
olimpiados kovą dėl trečiosios vie -
tos, kur jis gynė Suvienytųjų Tautų
komandos, suda rytos iš dar tebeliku-
sių buvusios TSRS respublikų atsto-
vų, garbę. Ta čiau kažin ar jam pri -
tartų tuometi niai rusų sporto vado-
vai, ištikimai stovėję kitoje ba ri kadų
pusėje.

Visą savaitę Lietuvoje praleidęs
filmo kūrėjas Amerikos lietuvis M.
Markevičius tur būt nesitikėjo, kad
šių metų sau sio mėnesį Park City,
Utah, „Sun dance” festivalyje prista-
tyto dokumentinio filmo apie Ne pri -
klauso my bę 1990 m. atgavusios jo tė -
vų gimtosios šalies krepšininkus su -
 silauks tokio pasisekimo ne tik tarp
lietuvių, bet kad mūsų mažos tautos
įsimin tiniausių sportininkų laimėji -
mų meis triškai perteiktos is torijos
suža vėtų ir Amerikos kino kritikus.
Holly wood žvaigždės Ro bert Redford
1981 m. įkurto nepriklausomo kino
festivalio komisija šie met Mariaus
filmą „The Other Dream Team” iš -

„Svajonių komanda” – Skan dinavų namuose, NY

rinko vienu iš geriausių 16 filmų do -
kumentinių juostų grupėje. Tačiau jo
ir prodiuserio, taip pat lietuvių kil-
mės, Jon Wein bach 3 metų darbas be -
ne la biausiai sužavėjo Lietuvos krep-
šinio mėgė jus, daugeliui kurių 1992
metų olimpinė bronza ne tik nusida-
žė auk so spal vomis, bet ir virto sim-
boline po litine pergale prieš galingą-
jį prie šą.

„Tokios rinktinės kaip 1992-ųjų
lietuvių ‘Svajonių komanda’, mes ne -
turėsime daugiau niekad”, – kaip kir -
 viu nukirto vienas garbingiausių šių
laikų Lietuvos krepšinio žinovų, Bar -
selonos olimpinių žaidynių krep -
šinio rinktinės vyr. treneris Vladas
Garas tas. Retas kuris išdrįstume su
tuo ginčytis, juo labiau, kad tvirta it
kumš tis to laikmečio lietuvių koman-
da įrodė savo vienybę ir po dvide šim -
ties metų – į šio filmo premjerą Vil -

niuje rugsėjo 18 d. atvyko visi iki vie -
no 12 „bronzinių” Barselonos karžy-
gių.

„Kitos svajonių komandos” siu -
že te svarbi vieta tenka ir tais pačiais
olimpiniais metais gimusiam Jonui
Valančiūnui, už kelių savaičių pra dė -
siančiam žais ti stipriausioje pasau -
lio profesionalioje krepšinio lygoje
NBA kaimyninės Kanados Toronto
„Raptors” sudėtyje. Bet ar žinojote,
kad jis net 4 metus ištikimai šoko
tautinius šokius?! 

Jau šiandien aišku, kad šis fil-
mas tapo žiūrimiausiu filmu Lie tu -
vos kino teatruose per visą doku men -
ti nių filmų rodymo istoriją. Tad kvie -
čiame savo tėvynainių pavyzdžiu pa -
sekti ir JAV gyvenančius lietuvius.
Sekite oficialų filmo kūrėjų puslapį
www.theotherdreamteam.com.

ŠALFASS vardu centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius (k.) „The Other Dream Team” filmo režisieriui Mariui Markevičiui įtei kia dovaną atminimui – knygą apie
Amerikos lietuvių sportinį judėjimą. Eugenijos Misevičienės nuotraukos

Į netolimą praeitį pažvelgus
atvyko pabėgėlių (dipukų) banga iš
Europos. Prieš 55 metus Cicero mies -
to stadione vykusiame minėjime da -
lyvavo geriausi Čikagos ir vietiniai
meno kolektyvai. Čia koncertavo
„Dai navos” ansamblis (jis dar gyvuo-
ja ir dabar), solistai Algirdas Brazis
ir Dana Stankaitytė. Buvo surengtas
Čikagos ir apylinkių tautinių šo kių
grupių bendras pasirodymas. Ren -
ginį stebėjo apie 2,000 žmo nių. Tai
buvo bene didžiausias lietuvių sam-
būris iš visų Cicero kada nors rengtų
renginių.

Apie šių dienų įvykius

Čia bent trumpai noriu paminėti
ir dabartinius laikus, ypač naujausią
lietuvių susibūrimą, vykusį spalio 1
d. vadinamoje „kavinėje”, kuri vei-
kia sekmadieniais po lietuviškų
pamaldų buvusios mokyklos pastato
viename iš kambarių. Šie sekmadie-
niniai tautiečių susibūrimai buria
jau ne gau siai besusirenkančius Ci -
cero miesto lietuvius. 

Spalio 1 d. susiėjime kalbėjo Au -
d ronė Bernatavičienė, papasakojusi
apie savo kelionę į Birštoną, kur gy -
vena jos giminaičiai. Ji ten viešėjo 3
savaites, grožėjosi tėviškės vaizdais,
sustiprėjo. Audronė yra veikli Cicero
bendruomenės narė, dažnai pasiro-
danti „kavutės” metu rengiamose
prog ramose. 

Taip pat kalbėta apie naujai pas -
kirtą Kauno vyskupą Kęstutį Kėvalą,
kurį teko sutikti ir Cicero lietu-
viams, mat jis čia yra viešėjęs. 

Didesnis Cicero lietuvių rengi -
nys vyks spalio 14 d., kai vyks Mairo -
nio 150-ųjų gimimo metinių minėji-
mas.

„Kitos svajonių komandos” prem jeroje
New York dalyvavo ir legen dinės 1992-
ųjų rinktinės krepšinin kas Artūras Kar -
nišovas (d.), šiuo metu su šeima gyvenan-
tis New Jersey valstijoje (nuotraukoje su
filmo autoriumi Mariumi Markevičiumi).

Audronė Bernatavičienė kalba apie savo
kelionę į Lietuvą.
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Marquette�Park,�Chicago

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija atšventė 85-erių metų sukaktį

ANTANAS PAUŽUOLIS

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
Marquette Park lietuviškos pa -
rapijos didingas Dievą garbi-

nantis pastatas žavi ne vieną jos lan-
kytoją. Tai ankstesniųjų parapijiečių
nuopelnas, išdrįsu sių apsikrauti baž-
nyčios statymo mokesčiais. Šiais lai-
kais niekas tokių bažnyčių nebesta-
to, nes per brangiai kainuoja. Nau jo -
sios bažnyčios greičiau panašėja į su -
si rinkimų sales, nei Dievo šventovę.

Parapija ir jos 
kasdienybė šiandien

Parapija klestėjo be skolų tol, kol
Čikagos vyskupija, vedama mi sio -
nieriškų paskatų, neįsteigė katali kiš -
 kos pradžios mokyklos apylinkėje
gyvenantiems nekatalikams. Moki -
niams ne pajėgiant susimokėti už
moks lą, skolas padengdavo parapija.
Parapija, ne pajėgdama sumokėti su -
sidariusių skolų, skolinosi iš vysku-
pijos, mokėdama aukštą paskolos
mo kestį. Parapijas spau džia ne vien
vyskupija, bet ir Či kagos miestas,
rei ka laudamas mokėti už vandens
naudojimą.

Dabartinis para pijos administra-
torius, kun. Jau nius Kelpšas, su pras -
damas skolos naš tą, ieško parapijie-
čių, galinčių pa aukoti auką skolai ap -
mo kėti. Iki šiandien geradariai jau
paaukojo 71,000 dol. Aukos nurašo-
mos nuo federalinių mokesčių. 

Kun. Kelpšas parapiją admi ni -
struoja pasigėrėtinai. Jo rūpesčiu
parapijos salėje buvo įvestas vėsini-
mas, už kabintos naujos užuolaidos,
sutvar  kyti viešojo naudojimo kamba -
riai, nudažytos sienos, nupirktos
nau jos kėdės su minkštomis sė dy nė -
mis. Darbai atlikti tik dosnių pa -
rapijiečių dėka. Kunigas yra nu ma -
tęs atlikti ir daugiau pagerinimų pa -
rapijiečių patogumui. Reikia tikė ti,
kad vyskupija atkreips į tai dėmesį ir
paskirs jį klebonu, kaip padarė kai-
myninėje bažnyčioje St. Adrian – jos
administratorių kun. Thomas J. Mes -
call paskirdami klebono parei goms. 

Užsidarius buvusiai valgyklai
„Sek lyčios” patalpose, parapijiečiai
neturėjo kur susirinkti pasibaigus
pa maldoms. Energingų moterų Vilės
Kilikauskienės, Janinos Juoza, Sta -
sės Bacevičienės, Dalios Blekienės ir
kitų dėka, beveik kas sekmadienį yra
ruošiamos kavutės su  užkandžiais, o
retkarčiais ir pietūs.

Vyskupija apie parapijos gyvas -
tin gumą sprendžia iš religinės veik-
los, vykstančios parapijoje: kiek pa -
krikštijama kūdikių, kiek prieinama
prie Pirmosios Šv. Komunijos, kiek

atlie kama Sutvirtinimo sakramentų,
koks katalikiškų organizacijų skai -
čius. Su liūdesiu reikia pažymėti,
kad nemažas skaičius vyresnės kar-
tos parapijiečių, praeityje veiklių
parapijos narių, išeina į amžiną poil-
sį. Vis dėlto norisi pasidžiaugti, kad
kun. Kelpšas sugeba pritraukti naujų
pa ra piječių iš naujai atvykusių jų
gretų.

Didžiausi parapijos 
atlaidai – Šilinė

Parapijos veikla labai daug pri-
klauso nuo klebono sumanumo sudo -
minti bažnyčios lankytojus visuome-
nine, religine ir tautine veikla. Di -
džiausiais parapijos atlaidais laiko-
ma Šilinė – Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimas Šiluvos lau  kuo se. At -
laidams dažniausiai yra pa kvie čia -
mas kunigas iš Lietuvos. Šiais metais
atlaidus vedė buvęs Švč. Mergelės
Gimimo parapijos vikaras, dabar –
Nidos klebonas kun. Rimvydas Ado -
mavičius. Šiluvos Marijos atlaidai
buvo užbaigti eisena nuo klebonijos
iki Šiluvos Marijos altoriaus. Joje
dalyvavo „Lituanicos” tunto skautai
su vadovu Audriumi Alek siū nu,
didelis būrys jūrų skaučių su va dove
Taiyda Chiapetta ir skautės iš „Ker -
navės” tunto. Dalyvavo nema žas bū -
rys ateitininkų, ypač daug jaunimo
buvo su vėliavomis. Eisenoje da ly -
vavo parapijos katalikų moterų gru -
pė, vadovaujama Angelės Leš čins kie -
nės, ir 112-tos kuopos „Lietu vos vy -
čiai”. Bažnytinės ir visuome ninės iš -
kilmės neapsieina be jūrų šau lių ir
kitų šaulių vienetų. Prie šių metų
eisenos prisijungė pučiamųjų instru-
mentų orkestras „Gin taras”, at krei -
pęs vietos gyventojų dė mesį į pražy-
giuojančius maldininkus. 

Šv. Mišias auko  jo: prelatas Jonas
Ku zinskas, svečias iš Nidos, kleb.
Rim vydas Ado mavičius, parapijos
ad ministratorius kun. Kelpšas, sve-
čias kun. Augus tinas Kulbis ir para-
pijos diakonas Vitas Paš kauskas. Šv.
Mišių metu giedojo parapijos choras,
vadovaujamas muzikės Jū ratės Luk -
minienės. Solistai – Vaclovas ir Mar -
garita Momkai, Nida Griga la  vičiūtė
ir Genovaitė Bigeny tė – sužavėjo mal-
dininkus savo balsais. Vargonais gro -
jo J. Lukminienė. Var gonų muziką
paįvai rino lietuvių liaudies muzikos
ansamblio „Gabija” (vadovė Geno -
vaitė Razumienė) kankli ninkės. Pa -
ra  pija yra dėkinga nuolatiniams so -
listams Mom kams ir Pacek šei mos
daininin kėms bei vaikų pop chorui
„Svajonė” (vad. A. Šimkuvienė) už
da lyvavimą at lai duose ir parapijos
jubiliejaus iškil mėse šv. Mišių metu.

Pokylis

Po šv. Mišių parapijos salėje
vyko parapijos 85-erių metų jubilie-
jaus pokylis. Sve čius pasitiko Audra
Zakaraus kie nė ir Vilė Kilikauskienė.
Prie gražiai įrengto baro darbavosi
Bronė Bara kauskienė ir Arvydas
Bagdonas. Virtuvėje triū sė nenuils -
tančios Stasė Ba cevičienė, Irena Dir -
dienė, Janina Juoza, Adelė Lietuv -
ninkienė ir Bronė Saba niauskienė.
Tortus ir pyragus kepė: Adelė Lie -
tuvninkienė, Dana Bazienė, Stasė Ba -
cevičienė, Genutė Jucienė ir Geno -
vai tė Bacevičienė. Maistą į stalus ne -
šiojo parapijos jaunimas.

Pasistiprinus „Kunigaikščių už -
ei  gos” gamintais pietumis, Zitos
Kuše liauskienės keptu kugeliu, pasi -
gar džiavus kepėjų skanumynais, pri-
eita prie meninės programos ir para-
pijos darbuotojų įvertinimo.

Pirmoje programos dalyje muzi-
kinę programą anglų kalba atliko
Pacek šeima, ilgamečio parapijos

vargonininko Antano Giedraičio
atžalos. Po jos kun. Kelpšas padėkojo
parapijiečiams ir svečiams, atvyku-
siems atšvęsti 85-tą parapijos jubilie-
jų, ir pabrėžė, kad, žvelgiant į parapi-
jos nueitą kelią, jis tėra tik ką užgi-
męs vaikas. Atsistojimu buvo pa -
gerb ti šių Dievo namų statytojai ir
parapijiečiai, per tuos 85 metus įdėję
daug pastangų, kad parapija gyvuo-
tų. Asmenims, prisidėjusiems prie
parapijos klestėjimo, klebonas įteikė
po gražią, ilgą leliją. 

Programą vedė Dalia Žars kienė
ir Darius Karalis. Antrą programos
dalį atliko kleb.. Adomavičius, solistė
Ge novaitė Bigenytė ir Algimantas
Bar niškis.

Kun. Kelpšas pokylį pabaigė  ra -
ginimu visiems jungtis prie parapijos,
nesvarbu, kur begyventume. Ši lietu-
viška bazilika yra mūsų namai, na -
mai lietuviškai kal bančio Dievo, su -
prantančio mūsų rū pesčius, džiaugs -
 mus ir liūdesį.

Birutės Lukminaitės nuotr.
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SKaUTYBĖS KeLiaS

GILV. KUN.
VILIUS DUNDZILA
Tęsinys�iš�spalio�4�d.

Trečiadienio ryte pastovyklės
vė liavų aikštėje laukė staigmena: lyg
mo teris ilgais, neva žilais plaukais ir
skautiškais marškinėliais su svei ki -
nimo raštu broliams. Kokia ta lau mė,
graži ar negraži, sunku pasakyti. Dy -
vai! Iš kur tokia atsirado! Niekas ne -
prisipažino. Po poros dienų garbinga
viešnia naktį atsirado ant „Ker na -
vės” menės stogo, net su savo kėde.

O skautai vyčiai kandidatai per-
statė prie vėliavų stiebų esantį api -
rusį lotynišką kryžių, jį sulietuvin-
dami ir padarydami lietuvišku tauti-
niu kryžiumi su spin duliais iš ašies.
Jūrų skautai jį apžiūrėjo, mokyda -
mie  si kryžminių mazgų. 

Skautai ir jūrų jauniai plaukiojo
po lietaus pasruvusioje Pier Mar -
quette upėje. Visos stovyklos metu jie
siekė įgyti kanojininko specialybę.
Sau giai vairuodami vingiuota upe

jie  įvykdė svarbų kanojininko spe-
cialybės už davinį: Vilius Buntinas,
An  drius Deuschle, Audrys Kelečius,
Arnas Liesis, Matas Maleiška, Ma -
rius Me reckis, Lukas Rasutis, Tauras
Rugie nius, Matas Skeberdis, Tadas
Stan ke vičius ir Vytas Stankus.

Prit. skautai pradėjo mokytis ste-
bėti paukščius. Kaip atskirti kukuo-
jančią gegutę nuo galingo erelio (ere -
lių neteko pamatyti)? Stovyklos  me -
tu paukščių stebėtojo specialybę įgi -
jo: Gytis Blinstrubas, Donatas Bra -
ziulis, Jonas Deuschle, Kęstutis Kele -
čius, Adomas Kelpša, Linas La ba -
nauskas, Zenius Liubinskas, Lu kas
Ruscitti ir Matas Stankus.

Šie jūrų skautai baigė valtininkų
vadovavimo kurselius: Danielius
Kwiat kowski, Mikutis Meilus, Gytis
Kelmelis, Lukas Kliarskis, Matas
Vaitkevičius ir Andrius Blekys. Jie
jau suplanavo ir kitų metų skautišką
veiklą. Jie sieks jūrininkystės ženklo
(6 specialybės ir mokymo praktika),
nardymo specialybės ir lietuvių II bei
BSA ,,Ordinary” patyrimo ženklo
(abu kartojasi, matyt, lietuviai kadai -
se juos pasiskolino iš JAV skautų).
Kitą vasarą jie nori burlaiviais per-
plaukti Michigan ežerą ir atplaukti į
Rako stovyklą (tai „Sail Rakas”išky-
la).

Vėliavų nuleidimo metu
vakare įžodį davė ir raudo-
ną kaklaraištį su se sių sal-
dainių kaspinais gavo vil-
kiukas Vėjas Balčiauskas.
Vakaronės me tu prie aštuo-
nių jūrų skautų būrelio pri-
sijungė geltonšlipsiai skau-
tai – naktinių žai dimų puoli-
kai ir vienu būriu nuvyko
tiesiai per „Nerijos” pas to -
vyklę prie sesių laužavietės.
Tik va karonėje atsirado jū -
rų skautų aš tuoniukė. Kur
skautukai pakeliui dingo? 

Ketvirtadienį aušo au šrelė su
gra žiu šiltos ir saulėtos dienos paža -
du. „Litua ni cos” lauko tualetai  buvo
pilni ba lionų ir kaspinų. Girdėjau,
kad pa na šiai atrodo ir sesių „Ker -
avės” lau ko tualetai. Ma tyt, laumės ir
lauminai savo darbus naktimis Rake
atlieka.

Prit. ir jūrų skautai su sesėmis
iš plaukė baidarėmis. Jūrų skautai

pri    žadėjo neapversti sa -
vo baidarių, bet jie
sumanė apversti kitų
bai da res. Tad va do -
vams teko tokį žai dimą
sustabdyti. Deja, orai
pasikeitė. Pradėjo pilti
lietus ir jam nebuvo
galo! Upė je sušlapę
skau tai toliau šlapo ir
šalo baidarėse. Su sto -
jus pie tums, iš kyla bu -
vo nu traukta. Visi šil-
dėsi prie anglių laužo,
val  gė sausus už kan -
džius. Sto vykloje iš -
džiū   vę ir per si ren gę pa -
 stogėje kepė dešreles ir
ska niai jas valgė. 

Prit. skautai to liau
stebėjo  paukš čius, o jū -
rų skautai ir jauniai
bai gė „Gam to je be dė -

mės” (Lea ve No Trace), jūrininkystės
principus ir gavo atitinkamus atžy -
mė  ji mus. Kiti skautai bai gė JAV
miško skauto arba „Wil der ness sur-
vival” reikalavi mus: Džiu gas Gun to -
rius, Lukas Jan kaus kas, Au drys
Kelečius, Lukas Ra su tis, Gra žvydas
Revuckas, Tadas Stan kevič ius, Vytas
Stankus, Simas Vait ke vičius ir An -
drius Vitas.  

Vakare ,,Nerija” pasikvietė „Li -
tua nicą” į savo vėliavų nuleidimą.
Prit. skautų stiebas stovėjo tvirtai.
Skau  tas Tadas Stankevičius iškil -
min  go nuleidimo metu davė skautų
įžodį bei gavo saldainių. Skautai jį
džiu giai mėtė į orą sveikindami su
pa  siekimu. 

Vakare prasidėjo stovyklos žaidi-
mas „Paslapčių ieškonės”. Visi sto-
vyklautojai sudarė mišrias skiltis su
olimpiniais pavadinimais. Žaidime
dalyvavo sesės ir broliai iš įvairių
am  žiaus grupių. Vakarinė užduotis
buvo lituanistinė: iš paslėptų vietų
su rinkti Maironio žinomos dainos
žodžius. Tą naktį visi saldžiai miego-
jo.

Penktadienį vyko pagrindinis
„Paslapčių ieškonės” žaidimas. Skil -
tys pagal kompaso koordinates ieško-
jo stočių, kur turėjo atlikti skautiš-

kus uždavinius: pionerijos, sporto,
me džių pažinimo, plaukimo, baida-
rių regatos, tėvynės atpažinimo ir t. t.
Tai skautiškas žaidimas – pramoga
su tikslu, kur skiltis turi dirbti kartu
ir atlikti nelengvas, bet įmanomas
už duotis. Užsiėmimas vyko visą rytą
ir po pietę. Skiltys net kartu valgė.

Jūrų skautai kas dieną uosto
va dovams padėjo nuimti laivų taket-
lažą ir laivus pritvirtinti nakčiai.
Pas kutinėmis stovyklos dienomis jie
su vandens sargais sugalvojo per-
plaukti ežerą ir sugrįžti. Grįžę ap -
skai čiavo, kad tai buvo mylios ke lio -
nė. Taip jie baigė BSA „mylios plau -
kimo” reikalavimą. Tai: j.b. Kov as
Žygas, j.b. Vitas Jakubauskas, To mas
Savic kas ir Mikutis Meilus. 

Stovykloje prityrę jūrų skautai
bai gė BSA jūrų skautų ,,apprentice”
patyrimo laips nį, kuris atitinka  lie-
tuvių jūrų skau tų III patyrimo laips-
nius. Tai skautai: Danielius Kwiat -
kowski, Mikutis Meilus, Gytis Kel -
melis, Lukas Kliarskis ir Matas Vait -
kevičius. 

Šias metais pasaulio jūrų skautai
švenčia savo šimtmetį, o lietuviai jū -
rų skautai – 90 sukaktį. Šia proga mū -
sų jūrų skautai ir jų vadovai baigė
tarp tautinį „ilgą plaukimą”, kurį
JAV rengia BSA. Tai: Danielius
Kwiat  kows ki, Mikutis Meilus, Gytis
Kel melis, Lukas Kliarskis, Matas
Vait kevi čius, Andrius Blekys, Tomas
Sa vickas, j.b. Kovas Žygas, j.b.
Albertas Kerelis, j.b. Viktoras Gar -
bonkus, Jr.,  j.b. Vilius Dundzila ir s.v.
Linas Ke lečius. Jiems reikėjo 14 die -
nų per metus praleisti jūrų skautų
iškylose, stovyklose arba plaukimuo-
se. „Šarū no” laivo jūrų skautai pava-
sarį nusprendė užsitarnauti šimtme-
čio ženklą – kuterį aukso grandinėje.

Vakare vyko didysis visos sto -
vyk los laužas su nepaprastais vaidi-
nimais. Vėlai naktį arba anksti ryte
įžodį da vė skautai vyčiai: Zenius Pet -
ry, Gilius Blinstrubas, Arūnas Bun -
tinas ir Christopher Hoffman. Pary -
čiais dainuodami jie susitiko su vyr.
skautėmis, kurios irgi buvo ką tik da -
vusios savo įžodį. Vyčiams skanias
pusrytines vaišes „Lituanicos” me -
nėje surengė naujųjų vyčių mamos.
Vi siems ausys lapsėjo.

Maistas stovykloje buvo ne ap -
sa komas. Yra toks lietuviškas posa-
kis – „Mū sų maistas labai geras –
milijonas musių negali klysti!” Pus -
ry čiams  ga lėjome valgyti amerikie-
tiškas kruo pas arba lietuvišką košę,
kas dieną – vis kitokią, su karvių ar -

ba sojos pupų pienu. Pietums: sumuš-
tiniai, dešre lės, mėsainiai, sriu ba,
salotų ir daržo vių mišrainės. O vaka-
rienei – įvai rūs stovykliški pa tie -
kalai. Įdomiau sios buvo „buritos” –
meksikie tiš kas blynas su mėsa, dar-
žovėmis, pu pomis, ryžiais, priesko-
niais. Tik Ra ko „buritų” variantas
buvo kiek kitoks – vyniotiniai arba
liaudiškai vadinami ,,na lies nikai” su
vištienos ir saldaus sūrio įdaru, ap -
kepti sūriu. Stovyk lau tojai, kurie ne -
gali virškinti pieno, pasigedo pa -
tiekalų be pieno produktų. Ska niau -
sia vakarienė buvo kopūstai, dešros
ir, žinoma, šaltibarščiai. O vaikams
labiausiai patiko itališka polkštaduo-
nė su pomidorų padažu, sūriu bei
mėsa, vadinama „pica”.

Gardžius ir šviežius naktipiečius
kas dieną kepė jaunų šeimų mamų
bū relis, vadovaujamas sesės Ramu -
nės Papartienės, jai padėjo gero dar -
be lio palydovės. Kaip buvo skanu!
Visi norėjo kartoti.

Šeštadienį visa pastovyklė išva -
žia vo į Hamlin ežero valstybinį par -
ką, esantį prie Michigan ežero pa -
kran čių. Smagūs eže ro vėjeliai pūtė
per pušynus. Užsimerkus buvo gali-
ma įsivaizduoti Palangos arba Kur -
šių ne rijos pajūrį. Vilkai maudėsi,
skautai iškylavo kopose, o pritsai ir
jūrų skau tai plaukiojo ežere, lošė
tinklinį, krepšinį. Ko kia neapsako-
mai pui ki poilsiavietė! Lauko virtu-
vėje kepėme dešreles ir kotletus.

Pavakary vyko iš kilmingas vėlia -
vų nu lei dimas su įžodžiais ir stovyk-
los uždarymas. Broliai Audrius Alek -
siūnas ir Audrius Viktora davė skau -
tinin kų įžodžius ir gavo savo žalius
kak laraiščius. ,,Lituanicos” tuntinin -
ko pareigas broliui Audriui Viktorai
perdavė brolis Dainius Dumbrys.

Vakare iki gilios nakties vyko
sma gūs šokiai su skaniomis jaunų
šei mų sesių vaišėmis.

Sekmadienį stovyklautojai pa -
ka vosi, griovė palapines, visus sto-
vyklos reikmenis grąžino į sandėlius.
Iki pietų meto stovykloje neliko nė
vienos dū šios: visi išvažiavo namo,
pa keliui sustodami tik ledų (arba
Union Pier lietuviškų gardumynų).

Rako miškas sugrįžo į tikrų sa -
vini ninkų rankas: pelkių varlėms,
dūzgiantiems uo dams bei žaliuojan-
tiems paparčiams. „Ateina naktis,
sau lė jau nuslinko nuo kalnų, nuo
miškų, nuo laukų. Sal džių sapnų! Už -
miki. Dievs yra čia!” Iki pasimatymo
jubiliejinėje stovykloje!

Pabaiga

Pasandravio pastovyklė Rake – ll

Vyčiai. v. s. Edžio Leipaus nuotr.

Tuntininkai.
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Pasirodė rudeninis 
,,Eglutės” numeris

Išėjo naujas ,,Eglutės” numeris – 2012
ruduo. ,,Eglutės” redaktorė Rita Lap -
šienė tikisi sulaukti skaitytojų atgarsio:
ko tikitės iš ,,Eglutės”, ar vaikams įdomu,
kokios medžiagos jie pasigenda, kokių
turite pasiūlymų  ir t. t. ,,Eglutė” – gilias
tradicijas turintis leidinys, bet norime,
kad jis žengtų koja į koją su sparčiai kin-
tančiais informacijos platinimo  būdais. 

sorri „Žiburėlyje”! Sakoma, kad vie -
na derlingojo rudens diena maitina
vieną žiemos mėnesį, bet tokia išvy-
ka mus visus dvasiškai turtins iš ti -
sus metus. Išvyka patiko visiems – ir
mažiems, ir dideliems. Visi grįžo į
na mus su prašviesėjusiais veidais,
pilni gerų įspūdžių!

Mes linkime visiems šilto ru -
dens, palankaus dangaus, mintyse
lin kėdami, kad ši turininga išvyka
vėl sugrįžtų kitą rudenėlį. Iki kito
su  sitikimo nuostabiame parke!

Živilės Skorupskienės nuotr.

Jau kvepia rudeniu…

Tai buvo šiltas rugsėjo pirmo-
sios rytas. Visi mokiniai, o
ypač pirmo kai, skubėjo į šven-

tę. Grįždami vai kai atbėgo į parką,
kur mes, klevų la pai, augome. 

Mačiau, kaip mano broliais gro -
žė josi laimingieji mokiniai. Jie
krykš  tavo džiaugsmu tarp lapų pū -
gos. Susimąsčiau, kada bus mano eilė
patirti nuotykį. 

Staiga papūtė vėjas ir pakšt – nu -
kritau aš ant švelnių ir šiltų rankų. 

* Žiūrėkit, kokį lapą aš paga-
vau! – suriko iš laimės Beatričė. 

* Koks gražus ir margas! Galiu aš
jį turėti? – susidomėjo lapu Saulė. 

* Ne, aš jį pasiliksiu, su manim
jis patirs daug nuotykių! – linksmai
atsakė Beatričė. 

Grįžusi namo, jinai padėjo mane
ant stalo ir bedarydama namų dar-
bus žvilgtelėdavo vis į mane. Nekan -
trau da mas laukiau tinkamos akimir-
kos su ja pasisveikinti. Štai! Pagaliau
ji nai baigė ruošti namų darbus! Da -
bar arba niekada. 

* Labas! Koks tavo vardas? – pa -
klausiau. 

* Tu...tu kalbi?! – išsigandusi su -
šuko mergaitė. 

* Taip, aš kalbu... Žinau, kad tai

keista, bet visi gyvi daiktai kalba ir
supranta žmones. Koks tavo vardas? –
dar kartą paklausiau. 

* Mmmm... Mano vardas Beatri -
čė, o tavo koks? 

* Geltonrausvis! – atsakiau. 
* Gal gali papasakoti apie lapo

gyvenimą, kaip lapai išmoko kalbėti? 
* Žinoma, bet tai bus sena ir ilga

mano senelio istorija, kurią jis pasa -
kojo po savo neapsakomai įspūdingų
nuotykių. 

Aš, Geltonrausvis, pradėjau pa -
sa koti seną istoriją... Taip aš susi -
draugavau su Beatriče. 

Ugnė Radzevičiūtė, 
8-os klasės mokinė

Klevo lapas labai mėgo keliauti.
Vieną dieną jis pradėjo labai
smar kiai suptis ant šakos, o

lapelio kotelis jau klibėjo, todėl jisai
ir nukrito. Ka da pagaliau pasiekė
žemę, jo laukė trys gyvūnai: paukšte-
lis, voverytė ir ežys. Pirmiausia klevo
lapas susitiko paukštelį. Tas paukšte-
lis pagavo la pelį, dar kol jisai krito. Ir
nusinešė į savo lizdą, kur buvo ką tik
išsiritę trys paukščiukai. Tuos paukš -
 telius mama pakėlė ir padėjo lapelį po

jais. Po poros savaičių mama išmokė
tuos mažiukus paukštelius skristi.
Tai jie visi išskrido ieškoti naujų
namų. O lizdelis nukrito su lapeliu ir
atsidūrė ant žemės.

Kada pagaliau lapelis šleptelėjo
ant žemės, jisai pagalvojo, kad jau
bai gėsi kelionė, bet ne. Voverytė pa -
matė lapelį ir paėmė į savo urvą me -
dyje. Pasinaudojo darbštuolė lapeliu,
kad galėtų uždengti riešutus. Po po -
ros savaičių voverytė išnešė riešutą
ir lapelį kartu, bet iš burnytės iškrito
lapelis ir vėl nukrito ant žemės.

Jį surado ežys ir pasiėmė į savo
guolį po žeme. Lapelį panaudojo vie -
toj paklodės ant lovos. Ežiukui atsi-
bodo šie namai, tai jis pasiėmė visus
daiktus ir iškeliavo kitur. Bet pake-
liui iš atsegto maišo iškrito lapelis.

Dabar lapelis baigia jau savo
kelionę. Visas suplyšęs ir suglamžy-
tas. Per savo gyvenimą jisai matė ir
gyveno su trim gyvūnais: paukšteliu,
voveryte ir ežiuku. Turėjo lapelis la -
bai įspūdingą gyvenimą. Jis tiki, kad
tie gyvūnai, kurie jį apgyvendino,
dar ilgai ir laimingai gyvens. 

Ingrida Skirpa, 
8-os klasės mokinė 

Šita istorija ne apie mane, bet
apie mano brolį lapą, kuris
gyveno Amerikoje. Jis tapo

labai žymus, nes jo kelionė žinoma
net Lietuvoje, kur aš gyvenu. Jūs pri-
sėskite, o aš jums papasakosiu apie
savo brolio skrydį. 

Buvo rugsėjis Amerikoje, kai tai

įvyko. Nebuvo vėjo, nebuvo šalta. Gal
tai buvo geriausia diena mano bro-
liui įvykdyti savo planą. Palaukite, ar
aš jau sakiau, kad mano brolis yra
dide lis neklaužada? Visada visi lapai
jam sakė, kad lapai negali skristi, tik
kris ti. Bet mano broliui tai nerūpėjo,
jis norėjo daryti bet ką, kad tik skris -
tų. Tą rugsėjo dieną jisai susigalvojo
savo planą. 

Visi lapai sunerimę žiūrėjo, kai
vienas lapas nusprendė skristi. 

* Kvailas! – kažkuris lapas sakė. 
* Ką jis čia sau galvoja!? – kitas

šaukė. 
Mano broliui niekas nerūpėjo, jis

tik norėjo skristi. Pradėjo eiti prie
šakos galo arčiau ir arčiau... Jis pa -
siruošė... ir šoko žemyn. 

Žiūrėdami į jį kiti lapai regėjo sa -
vo baimę... Mano brolis lapas krito į
žemę. 

* Aš žinojau, kad mes negalim
skristi! Ką aš sakiau! – šaukė Ame -
rikos lapų prezidentas. 

Tyla... 
* Bet palauk! Žiūrėk! – mažiau-

sias sušuko. 
Vėjas pakilo ir mano brolis skri-

do. Staiga jisai įskrido pro mašinos
langą pas vieną mergaitę. Visi lapai
buvo taip nustebę, kad net medžiai
ėmė ošti. 

Mano brolis dabar žinomiausias
lapas pasaulyje. Pirmas lapas, kuris
skrido. O kur jis dabar? Daug kas
sako, kad dabar jis gyvena pas tą
mergaitę. O gal dar vis skrenda? 

Nortautė Grintalė,
8-os klasės mokinė 

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

,,DraUGO” LieTUViUKai

KLEVO LAPO
KELIONĖ
Kristijono Donelaičio lit. mo kyklos  Washington, DC moki nių kūryba

ŽIVILĖ SKORUPSKIENĖ

Tradicija tapusi išvyka į Bengt -
son’s moliūgų ūkį ir šiemet
nudžiugino Montessori „Žibu-

rėlio” vaikučius bei jų tėvelius.
Išvykos, kuri buvo su planuota antra-
dienį, spalio 2 d., da ly vius pasitiko
šiltas, saulėtas, jau ru deniu kvepian-
tis rytas.

Vaikučiai nekantraudami rinko -
si prie įėjimo, norėdami greičiau pra -
dėti rudens linksmybes. O ryškiai
gel toni, rudens spalvomis pasidabinę
moliūgai, lyg tikri šeimininkai, oriai
rodė savo pilvus. Mūsų bendra nuo-
trauka išduoda visų gerą nuotaiką,
energiją bei plačias šypsenas!

Nebuvo kada laukti, tad visi pa -
traukėme prie paršiukų lenktynių,

kur neapsiėjome ir be laimėtojų! To -
liau važiavome traktoriumi bei ryš -
kia  spalviu traukinuku. Gražūs ir
drau  giškai nusiteikę gyvūnėliai lau -
kė savo mažųjų draugų. Ne vienam iš
tėvelių teko kartu išbandyti čiuožyk-
lą ant bulvių maišų, kuri vai kams
paliko didelį įspūdį, o tėveliams
sukė lė daug juoko! Bet ilgiausiai tur-
būt užtrukome kukurūzų maudynė-
se, ku riose net ir mūsų mokytojos
išbandė jėgas. O kur dar supynės bei
dainuojantys Halloween herojai?!
Stebint švytinčius ir laimingus vai -
kų veide lius, apima tikrai nuostabus
jausmas. Vaikų akutės blizgėjo
džiaugs mu, kiek vienas namo vyko-
me su savo iš rinktu moliūgu, kuriuos
mūsų vaikai dar dailins mokyklėlėje. 

Štai taip kvepia ruduo Montes -
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Kai�holografija�susitinka�su�stereografija

Lietuvis medijos kūrėjas Al Razutis užaugo
Los Angeles mieste. Kurį laiką gyveno Ka -
nadoje, Meksikoje, kur kūrė filmus, trijų iš -

matavimų (toliau – 3D) video meną, holografijas,
virtualiąją tikrovę ir interaktyviąją mediją. Ka -
nadoje dėstė kursus apie kiną ir kino studijas Ka -
nadoje. Savo darbus pristatė tarptautinėje erdvėje,
1997 metais Louvre muziejuje parodytas jo 3D vide -
o filmas. Už avangardinį filmą ,,Amerika” Razutis
yra gavęs Los Angeles ,,Film Critics Award” apdo-
vanojimą. 

Razutis yra lietuvių tautinių šokių ir dainų
mokytojos, lietuvių tautinių šokių grupės ,,LB
Spindulys” Los Angeles įkūrėjos Onos Razutienės
sūnus. Kartu su seserimi Danguole Razutyte Var -
niene jis užaugo kalbėdamas lietuviškai, šokda-
mas lietuvių tautinius šokius, dainuodamas Los
An geles Šv. Kazi miero chore, vėliau padėjo savo se -
seriai kuriant lietuviškos muzikos video vaikams
(,,Mes dainuojame”, ,,Pavasaris”, ,,Gintarėlė”),
taip pat ,,Spin du lio” internetinę svetainę (www. -
spin du lys.com). Aloyzo paskutinis bendras darbas
su seserimi buvo XIII Lietuvių tautinių šokių šven-
tė, 2008 metais vykusi Los Angeles, kurioje jis buvo
techniniu ir apšvietimo direktoriumi. 

Razutis jau dešimtmečius dirba su trijų išma-
tavimų projektais, kurie yra ir vizualiai patrauk-
lūs, ir ,,protingi” bei žmogiški. Holografijos, 3D
stereoskopijos, filmų, video ir interaktyvios vir-
tualios realybės srityse jis dirba jau nuo 1970-ojo
dešimtmečio. Razučio biografija ir darbai pateko į
neseniai išleistą knygą ,,3–DIY”, kurioje ra šoma
apie skaitmeninę leidybą ir 3D filmų kūrimą.
Knygos autorius Ray Zone yra vienas iš Na tional
Stereoscopic Association konferencijos ,,3D Con”,
šių metų liepos 26–29 dienomis vykusios Costa
Mesa, California, rengėjų. Konferencijoje da ly vavo
tarptautinio lygio 3D stereoskopijos istorikai,
kolekcionieriai, medijos menininkai, prodiuseriai,
3D kino pramonės atstovai ir mėgėjai. Jos metu
vyko susitikimai, parodos, filmų, sukurtų
Hollywood 3D kino pramonės bei kitų pasaulio ki -
no studijų, peržiūros.

Paragintas Zone, Razutis pasinaudojo galimy-
be šioje konferencijoje pristatyti savo 3D holografi-
nius darbus. ,,3D Gallery” jis pristatė 6 darbus,
apimančius holografines technikas kaip gilios erd-

vės perdavimo holograma (,,Escher Falling”),
interferometrinė holograma (,,Field”), portretinė
ir siurrealistinė holograma. Jis taip pat vadovavo
dirbtuvėms, pavadintoms ,,Holografija ir stereos-
kopija”.

Razutis savo darbuose bando atrasti ryšį tarp
3D stereoskopijos vaizdų ir menų (kurie prasidėjo
ir ėmė vystytis drauge su fotografija 1800-aisiais)
bei holografijos, kuri yra nauja 3D vaizdavimo for -
ma, 1946 metais prasidėjusi nuo teorijos, o 60-ame
ir 70-ame dešimtmečiais atsiradus lazeriams, tapu-
si tikrove. Jo nuomone, holografija ir ho lografinė
te levizija, holografinių duomenų saugojimas ir ho -
lografinė aplinka yra mūsų ateitis, o holografijos
kalba priklausys nuo to, kas nutiks 3D stereosko-
pinių filmų, fotografijos ir interaktyviojo meno
srityse.

,,Holografija neturi savo pačios sukurtos este-
tikos, prasmės ar išraiškos formų, – sako Razutis. –
Ji turi mokytis iš 3D stereoskopijos, kuri turi ‘gerą
formą’, ‘estetinę prasmę’ and ‘erdvines galimy-
bes’.” Razučiui 3D stereoskopija yra ,,proto labora-

torija, bandant suprasti ir pajusti vaizdinį suvoki-
mą”. Jo nuomone, ,,taip, kaip skaitmeninė realybė
visko išmoko iš analogo, kaip TV – iš kino ir radi-
jo, kinas iš teatro, o fotografija – iš paprastos kame-
ros skylutės (pinhole camera obscura), taip holog-
rafija mokysis iš ankstesnių formų, būtent – iš 3D
stereoskopinės fotografijos ir 3D filmų”.

Kalbėdamas apie meną Razutis perspėja, jog
,,ateities menininkas turi kovoti su šių dienų žiū-
rovu. Todėl yra svarbu kalbėti apie holografijos
ateitį, ją siejant su 3D stereoskopijos dabartimi”.

Iš anglų kalbos vertė 
Dalia Cidzikaitė

•••
stereogrãfija [↗ stereo... + ↗...grafija], perspektyvinis

geometrinių kūnų paviršių vaizdavimas plokštumoje, nekei-
čiant kampų.

stereoskopija [stereo... + ...skopija] erdvinis, dviakis
regėjimas.

holografija [gr. holos – visas + ...grafija] objekto erdvi-
nio atvaizdo įrašymo ir atgaminimo būdas, pagrįstas elekt-
romagnetinių, korpuskulinių, akustinių bangų susikirtimu.

Al Razutis ,,Daddy’s Spice Cabinet I”.Al Razutis ,,Touch Me/Not”. 

Al Razutis – Costa Mesa, CA, vykusioje 3D stereoskopijos konferencijoje pristatė savo darbus. Al Razutis ,,Catch Me”.

Eseistei G. Radvilavičiūtei 
– ES literatūros premija Spalio 9 d. Frankfurto knygų mu -

gėje buvo paskelbti Europos Są -
jun gos literatūros premijos, tei-

kiamos naujiems ar garsėjantiems
vals tybių narių rašytojams, 2012 m.
lau reatai. Tarp laureatų ir eseistė
Giedra Rad vilavičiūtė, kuriai premija
skirta už esė rinkinį „Šiąnakt aš mie-
gosiu prie sienos”. 

Kiek vienam laureatui bus įteikta
5,000 eurų premija ir dar viena nema-
žiau svarbi dovana – pirmenybė gauti
pa ra  mą knygų vertimams pagal ES
programą „Kultūra”.

ES literatūros premiją gali gauti
rašytojai iš 37 ES programoje „Kul -
tūra” dalyvaujančių šalių. Kiekvie -
nais metais trečdalyje šių šalių subu-
riamos nacionalinės komisijos, ku -

rios nominuoja premijos vertus auto-
rius. Taip visos dalyvaujančios šalys
kas trejus metus gali pasiūlyti savo at -
stovus.

Pirmą kartą premijos įteiktos
2009 m. Nuo tol ES programos „Kul -
tūra” lėšomis finansuotas 32 laureatų
knygų vertimas į įvairias kalbas. ES
jau finansavo daugiau kaip 100 knygų
vertimą iš 19 skirtingų kalbų ir į jas.
Informacija apie laureatus viešinama
Frankfurto bei Londono knygų mugė-
se ir Briuselyje vykstančiame festiva-
lyje „Passaporta”. Šių metų laurea-
tams premijos bus įteiktos lapkričio
22 d. Briuselyje vyksiančiose iškilmė-
se. G. Radvilavičiūtė baigė lituanisti-
ką Vilniaus universitete, mokytojavo,
ilgą laiką dirbo redakcijose. Debiu ta -

vo kaip apsakymų rašytoja 1986 m.,
tačiau tikrasis pripažinimas įvyko
1999 m., kai kultūrinėje spaudoje pra-
dėjo skelbti esė. 2002 m. penkios esė
paskelbtos kolektyviniame esė rinki-
nyje ,,Siužetą siūlau nušauti”. 2004 m.
išėjo atskira G. Radvilavičiūtės esė
rinktinė ,,Suplanuotos akimirkos”,
2010 m. pasirodė antroji esė knyga
,,Šiąnakt aš miegosiu prie sienos”,
išrinkta į tų metų skaitomiausių kny -
gų penketuką. Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto šiuolaikinės lie-
tuvių literatūros skyrius pastarąją G.
Radvilavičiūtės esė knygą išrinko į
kūrybiškiausių 2010 m. knygų dvylik-
tuką.

Bernardinai.lt, ELTAZenekos�nuotr.
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mŪSŲ STaLUi

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

Nemari klasika

Iš visos daugybės pagardų, pavil-
gų, užpilų ir padažų, patiekiamų
prie virtų lakštinės tešlos gami-

nių, Bolo nijos padažas yra labiausiai
paplitęs ir pripažintas kaip nepri-
lygstamas vi sų „tešlos” (ital. pasta)
vaikų ir vai   kaičių palydovas, puošė-
jas ir gar dintojas. Savo kelionę po
pla tųjį pa saulį jis pradėjo iš Bo lo -
nijos miesto (Bologna) apylinkių
šiaurės Italijoje, kiekviename krašte
įgydamas vis nau jų, tam kraštui bū -
dingų potėpių ir bruožų. Galiausiai
sunku rasti šalį, kuri apsieitų be šio
gražiaspalvio po midorų gardumyno.

Bolonijos padažas ruošiamas va -
sarą ir rudenį, kai apstu puikių, ge -
rai nunokusių pomidorų. Jie turi
būti sal dūs, mėsingi. Ne mažiau svar-
bu mė  sa: tai turi būti vidutinio
dydžio, gabalėliais supjaustyta ge -
riau sios ko kybės jautiena. Žinoma, iš
bėdos ga lima naudoti ir troškinio ar
keps nio li kučius, bet tuomet padažas
bus toli gra žu ne toks, koks iš tiesų
turėtų bū ti. Lygiai tas pats pasakyti-
na ir dėl kai kuriuose aprašymuose
siūlomos kiaulienos ar net rūkyto
kiaulienos kumpio. Norintiems tikro
Bolonijos pa dažo, o ne pakaitalo, ge -
riau ieškotis jautienos. Ir dar – šiam
patiekalui ruošti būtinas storadug-
nis, patvarus puodas. 

Prie lakštinės tešlos patiekalų
pui  kiai dera ir padažai tik su mėsa,
be pomidorų – tokie, kokie daromi
mė   sos troškiniams. Tinka vyno pada -
žai. Prieskonius taip pat valia rinktis
kuo įvairiausius, nors dažniausiai
var tojami pipirai, čiobreliai, šalavi-
jai, rozmarinai, dašiai (angl. savory).
Labai atsargiai ir saikingai galima
įberti netgi aitriosios paprikos. Ji su -
teikia skonio, be to, mažiau suvalgo-
ma paties patiekalo. Ne pro šalį ir šla-
kelis kitas gero alyvų aliejaus. Ka rio
galima šliūptelėti tik vos vos – prieš
patiekiant į stalą. Kvapūs pries ko -
niai ir kiti žalėsiai tiesiog būtini –
nevalia nė žingsnio žengti be svogū -
nų, česnakų laiškų, petražolių, kra -
pų, metų, bazilikų.

Mėsos padažas 
(Bolonijos)

1. Smulkiai sukapokite svogūną.
Mėsininko paprašykite smulkiai su -
kapoti ½ sv jautienos arba supjaus -
tykite patys, bet labai aštriu peiliu.
Nu lupkite vieną morką ir itin plonai
suraikykite. Smulkiai sukapokite 2
sa lierų stiebus. Nuplaukite 5–6 pomi-
dorus. Jei naudojate iš anksto suka -
potus ir užšaldytus mėsos gabaliu -
kus, jų atšildyti nereikia.

2. Gilioje keptuvėje ant viduti-
nės ugnies pakaitinkite 5 šaukštus
alyvų aliejaus. Sudėkite mėsą ir 2
minutes vis pamaišydami paskrudin-
kite. Su dėkite susmulkintą svogūną
bei mor ką ir pakaitinkite dar 5 minu-
tes (ug nies vis dar nemažinkite). Įpil-
kite pu sę puodelio raudonojo vyno ir
pa kai tinkite dar 2 minutes. Susmul -
kinkite keletą baziliko lapelių.

3. Sudėkite 6 nuluptus ir smul   -
kiai supjaustytus pomidorus išspaus -
to mis sėklomis, 1 ryšelį prieskoninių
ža   lėsių, salierus, bazilikus, pagal

sko nį druskos, pipirų, šliūkštelkite
šla ke lį vyno arba daržovių nuoviro,
jei kepsnys pernelyg sausas. Užden -
kite.

4. Sumažinkite ugnį ir vis pamai -
šydami troškinkite pusvalandį. Įber -
kite prieskonių pagal skonį, įpilkite
šiek tiek per tankų sietą pertrintos
po   midorų tyrės, gerai išmaišykite ir
nukaiskite. Šio padažo galima pasi -
da  ryti daugiau ir užšaldyti.

Lazanija
„Kaprizas”

Reikės: lazanijos lakštų,
špinatų (tinka šaldyti), ½ sv
pelėsinio sūrio, 2 puodelių
pievagrybių, puodelio kietojo
sūrio, puodelio grietinėlės,
drus kos, pipirų, sviesto.

Lazanijos lakštus (po
vieną) porą minučių pavirki-
te sūdytame vande nyje.
Kepimo formą patepkite
sviestu ir išklokite lazanijos
lakštais taip, kad jie šiek tiek
persidengtų. Tada dė kite špi-
natų. Pelėsinį sūrį supjaus -
ty kite plonomis juostelėmis
ir dėkite ant špinatų. Kitas
sluoksnis – ap kepti grybai. Juos
užklokite lazanijos lakštais. Viską
kartokite tiek kartų, kol baigsis lakš-
tai.

Paruoškite padažą: į puodą
supi l kite grietinėlę ir įtarkuokite
sūrio. Pa dažą virkite nuolat maišyda-
mi, kol sūris visiškai ištirps. Laza ni -
ją užpil kite grietinėlės padažu. Api -
barsty ki te gerokai tarkuotu sū riu.
Kepkite 400 F temperatūros orkaitėje
40 minu čių.

Daržovių lazanija

Reikės: 9 lazanijos lakštų, bakla -
žano, aguročio, svogūno, saldžiosios
paprikos, 2 pomidorų, puodelio gry -
bų, 3 česnako skiltelių, 4 puodelių po -
midorų pastos, aliejaus, druskos, pi -
pirų, puodelio kietojo tarkuoto sūrio.

Daržoves supjaustykite nedi de -
liais kubeliais. Svogūnus truputį pa -
kepkite su aliejumi, ten pat suberkite
kitas daržoves ir grybus. Troškinkite
10 minučių. Pomidorų pastą atskies -
kite nedideliu kiekiu vandens ir su -
pilkite į daržoves. Pagardinkite drus-
ka, pipirais. Troškinkite dar 5 minu -
tes, tada nukaiskite ir atvėsinkite. 

Nau dokite lazanijos lakštus, ku -
rių ne  reikia virti. Ant kepimo for-
mos dug  no dėkite 3 lakštus. Užpilkite
1/3 daržovių, 1/3 sutarkuoto sūrio.
Taip sluoksniuokite 3 kartus. Vir šu -
tinis tu ri būti sūrio sluoksnis. Pa -
šaukite į 350 F temperatūros orkaitę
ir kepkite 30–40 minučių.

Lazanija su kumpiu
ir sūriu

Reikės: lazanijos lakštų, puode-
lio kietojo sūrio, ½ sv kumpio, 2 šaukš -
tų miltų, 2 puodelių pieno, bazilikų,
druskos, maltų juodųjų pipirų, šaukš-
to sviesto.

Gardiems, sotiems pietums

Paruoškite padažą: puode
išlydy kite sviestą, suberkite miltus ir
gerai išmaišykite, kad nebūtų gumu-
lėlių. Nu kaiskite ir pamažu supilkite
už vi rintą pieną visą laiką maišyda-
mi. Pa sūdykite, pagardinkite pipi-
rais.

Žalumynus smulkiai supjausty -
ki  te, suberkite į padažą ir išplakite
plaktuvu iki vienalytės masės.

Lazanijos lakštus po vieną virki -
te 3 minutes pasūdytame vandenyje.
Išėmę iš vandens, dėkite ant rank -
 šluosčio, kad nusausėtų. Kepimo for -
mą patepkite riebalais, įpilkite tru-
putį pa dažo, o ant viršaus vėl užpilki-
te pa dažo, ant jo berkite smulkiai
supjaus tyto kumpio, tada – sūrio.
Taip kartokite kelis kartus. Viršu -
tinis sluoksnis turi būti iš kumpio ir
sūrio. Kep kite lazaniją 25–30 minu-
čių. Išėmę iš orkaitės leiskite pasto-
vėti 5 minutes (kad sutvirtėtų).

Mėsiška lazanija 
(kitas būdas)

Reikės: lazanijos lakštų, 1 sv
mal    tos mėsos, 5 pomidorų arba pomi-
dorų tyrės, 2 svogūnų, 3 česnako skil-
telių, druskos, pipirų, vyno, raudo nė -
lių, 3 puodelių pieno, 2 šaukštų svies to,
4 šaukštų miltų, aliejaus, fermentinio
sūrio.

Svogūnus smulkiai supjausty ki -
te. Pomidorus sutarkuokite (jeigu
nau dosite pomidorų tyrę, trintuvės
nepri reiks). Į pomidorus įpilkite vy -
no, pa gardinkite raudonėliais ir iš -
maišyki te. Įkaitintame aliejuje 2–3
minutes pa kepkite supjaustytus svo-
gūnus ir česnakus. Tada sudėkite
maltą mėsą, pasūdykite, pagardinki-
te pipirais ir kepkite retsykiais pa -
maišydami, kol iškeps. Likus 5–7 mi -
nutėms iki gami nimo pabaigos, į kep-
tuvę sukrėskite pomidorų masę, iš -
maišykite ir troš kinkite, kol sultys

šiek tiek išgaruos ir masė tru-
putį su tirštės. Tuomet nu -
kaiskite ir uždenkite dang-
čiu.

Paruoškite Béchamel
padažą: pa kaitinkite pieną,
kitame inde išlydykite svies-
tą, ten pat suberkite miltus ir
2 minutes maišydami virkite.

Pamažu supilkite karštą
pieną. Už virkite, sumažinkite
ugnį ir virki te, kol ims tirštė-
ti (kaip manų košė). Galima

pagardinti druska ir pipirais (aitrioji
paprika suteiks egzotiškesnio sko-
nio).

Lazanijos lakštus apvirkite: dė -
ki te po vieną į verdantį pasūdytą
vandenį 3 minutėms, paskui nusau -
sin  ki te, kad nesuliptų. 

Į kepimo indą dė ki te lazanijos
lakštus, juos aptepkite pa  dažu, už ber -
kite paruoštos mėsos, pa barstykite
sūriu ir užklokite kitu lazanijos lakš-
tų sluoksniu. Viską kartokite tiek
kartų, kol baigsis lakštai. Viršutinis
sluoksnis turi būti iš laza nijos lakš-
tų. Juos aptepkite padažu ir gausiai
apibarstykite sūriu. Kepkite 375 F
temperatūros orkaitėje maždaug
35–40 minučių.

Amerikietiška 
lazanija

Reikės: ½ sv maltos jautienos mė -
 sos, 2 šaukštų alyvų aliejaus, 3 puo   -
delių pomidorų padažo arba skar -
dinės pomidorų tyrės, 1 sv lazanijos, 1
sv ricotta sūrio arba varškės (cottage
cheese), 1 sv mozzarella, puodelio su -
tarkuoto parmesano sūrio.

Iš mėsos rankomis suformuokite
nedidelius kukuliukus ir juos apkep-
kite aliejuje. Užpilkite pomidorų pa -
dažu ir leiskite jiems pasitroškinti.
Pas kui išgriebkite mėsos kukulius.

Lazanijos lakštus apvirkite pasū -
dytame vandenyje arba laikykitės
nu   rodymų ant pakuotės.

Įkaitinkite orkaitę iki 325 F tem-
peratūros.

Kepimo indą apipilkite pomido -
rų padažu, dugną išklokite lazanijos
lakš  tais. Tada dėkite eilėmis: ricotta
sūrį, paskui mozzarella ir truputį
par mesan sūrio. Ant viršaus uždėki-
te mė   sos kukulius ir apipilkite mėsos
padažu. Taip kartokite dar kartą. 

Kepkite maždaug 40–45 minutes.
Prieš patiekdami truputį atvėsinkite.
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Italijos Bažnyčia mokės nekilnojamojo turto mokestį

Nobelio premija atiteko 
amerikiečių mokslininkams

Paskirtas naujas NATO pajėgų vyriausiasis vadas

A. Kubilius pakviestas į Davoso forumą

Stokholmas (BNS) – Šių metų
Nobelio premija už pasiekimus che-
mijos srityje atiteko amerikiečiams
mokslininkams Robert Lefkowitz ir
Brian Kobilka. Švedijos karališkoji
mokslų akademija skyrė šią premiją
,už receptorių, sujungtų su G balty-
mu, tyrimus”. 

R. Lefkowitz ir B. Kobilka pasi-
dalys 8 mln. Švedijos kronų. Nuo 2001
m. iki praėjusių metų Nobelio laure-

atams būdavo skiriama 10 mln. Šve-
dijos kronų piniginė premija, tačiau
Nobelio fondas šią sumą sumažino
dėl ekonomikos krizės. Nobelio pre-
mijos kasmet tradiciškai teikiamos
Stokholme gruodžio 10 d. – jų steigėjo
Alfred Nobel mirties metinių dieną.

Praėjusiais metais Nobelio už pa-
siekimus chemijos srityje atiteko Iz-
raelio mokslininkui Daniel Shecht-
man, atradusiam kvazikristalus.

Ž. Balčiūnaitė ir jos treneris išbraukti 
iš apdovanotųjų sąrašo

Roma (BNS) – Italijos Katalikų
Bažnyčia nuo 2013 m. neteks vienos
istorinės mokesčių lengvatos, nes vy-
riausybė paliko galioti vasario mėn.
priimtą nesutarimus keliantį įsaką.

Dabar Bažnyčia moka mokesčius
už kelis savo nekilnojamojo turto ob-
jektus, kurie yra komercinės paskir-
ties, bet yra atleidžiama nuo mokes-
čių tais atvejais, kai bent dalis veik-
los Bažnyčiai priklausančiame ob-
jekte yra ,,nekomercinė”, pavyzdžiui,
jei kokiame nors viešbutyje yra kop-
lyčia. Į tokią padėtį dėmesį atkreipė
ir Europos institucijos.

Vasario mėnesį vyriausybė pa-
keitė Italijos nekilnojamojo turto mo-

kesčių įstatymą panaikindama Baž-
nyčios lengvatas. Vatikanas pasta-
ruoju metu buvo vis garsiau ragina-
mas prisiimti dalį skolų krizės naš-
tos. 2010 m. Europos Sąjunga pradėjo
tyrimą ir aiškinasi, ar mokesčių
lengvatas, taikomas kai kuriems Baž-
nyčios objektams Italijoje, galima
priskirti prie nelegalios valstybės pa-
galbos. Pajamos iš mokesčių už to-
kius objektus, tarp kurių yra viešbu-
čiai, restoranai ir sporto centrai,
vien Romoje gali sudaryti 25,5 mln.
eurų per metus, remdamasis oficia-
liais duomenimis rašė dienraštis ,,La
Repubblica”.

Briuselis (BNS) – NATO pajėgų
Afganistane vadas JAV generolas
John Allen paskirtas NATO vyriau-
siuoju pajėgų vadu, o jo pareigas per-
ims dabartinis JAV jūrų pėstininkų
pajėgų vado pavaduotojas Joseph
Dunford. J. Allen pareigas, kurias
tradiciškai užima amerikiečių pa-
reigūnas, perima iš James G. Stavri-
di. NATO pajėgoms Afganistane J.
Allen vadovavo nuo 2011 m. liepos
mėnesio. Abiejų pareigūnų kandi-
datūras dar turi patvirtinti Senatas.

JAV ir Filipinų pajėgos pradėjo pratybas

Lietuvos ir Šveicarijos mokslo projektams 
skirta 25 mln. litų

Meningito aukomis jau tapo 12 žmonių

Vilnius (BNS) – Po pergalės 2010
m. Europos lengvosios atletikos čem-
pionate dėl dopingo vartojimo dis-
kvalifikuota bėgikė Živilė Balčiūnai-
tė ir jos treneris atsisakė valstybės
apdovanojimo ir buvo išbraukti iš ap-
dovanotųjų sąrašo. Tai matyti iš pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės dekre-
to, kuris paskelbtas prezidentės in-
terneto svetainėje. 

Maratono bėgime prieš dvejus
metus Europos čempione tapusiai Ž.
Balčiūnaitei buvo įteiktas Lietuvos

didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
no Riterio kryžius, o jos treneris Ro-
mas Sausaitis apdovanotas ordinu
,,Už nuopelnus Lietuvai”. Jie abu ap-
dovanojimus grąžino rugsėjį, kai
Valstybės apdovanojimų taryba įpa-
reigojo ordinų kanclerį Giedrių Kra-
sauską kreiptis į sportininkę, kad ji
grąžintų apdovanojimą. 33 metų Ž.
Balčiūnaitės diskvalifikacija baigėsi
šiemet rugsėjo 6 d. Sportininkė, kuri
neteko Europos čempionato aukso
medalio, neigė vartojusi dopingą.

Manila (BNS) – Beveik 4,000 JAV
ir Filipinų karių pradėjo dešimt die-
nų truksiančias pratybas, kuriomis
siekiama sustiprinti jūrų saugumą
besitęsiant teritoriniams ginčams
Pietų Kinijos jūroje. Pratybos vyks
skirtingose Filipinų dalyse, įskaitant
provincijas, kurios yra netoli ginčyti-
nos priklausomybės teritorijų.

Iki spalio 18 d. vyksiančiose pra-
tybose dalyvauja apie 2,600 ameri-
kiečių ir 1,200 filipiniečių karių. Dėl
teritorijos Pietų Kinijos jūroje, ku-
rioje yra strateginiai laivybos keliai
ir galimi dideli dujų telkiniai, ginči-
jasi Filipinai, Malaizija, Vietnamas,
Brunėjus ir Taivanas.

Vilnius (BNS) – Lietuvos Respub-
likos ministras pirmininkas Andrius
Kubilius sulaukė oficialaus organiza-
torių kvietimo į kasmetinį Pasaulio
vadovų susitikimą, kuris tradiciškai
vyksta Šveicarijos kalnų kurorte Da-
vose.

Pasaulio ekonomikos forumo
prezidento Klaus Schwab laiške rašo-
ma, kad neseniai susitikime Kinijoje
A. Kubiliaus įžvalgos sulaukė didelio
susidomėjimo. ,,Todėl kviečiame pra-
tęsti šį pokalbį Pasaulio ekonomikos
forumo metiniame susitikime 2013

m. sausio 23–27 d.”, – rašoma Pasau-
lio ekonomikos forumo prezidento
laiške premjerui.

Rugsėjo mėnesį Lietuvos premje-
ras dalyvavo Naujųjų lyderių forume
Kinijos mieste Tiandzinyje, kurį or-
ganizuoja Pasaulio ekonomikos foru-
mas ir kuris neformaliai vadinamas
Azijos arba vasaros Davosu.

2013 m. susitikimas Šveicarijoje
skirtas temai ,,Atsparus dinamiz-
mas”, kurios viena sudėtinių dalių –
diskusija apie valstybių gebėjimą
įveikti ekonominę ir finansų krizę. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo pro-
gramos „Moksliniai tyrimai ir plėt-
ra” Jungtinis atrankos komitetas nu-
sprendė finansuoti 12 paraiškų iš 42
pateiktų. Per artimiausius 3,5 metų
stipriausios Lietuvos ir Šveicarijos
mokslininkų grupės vykdys bendrus
mokslinius tyrimus ir institucijų
bendradarbiavimo projektus, kurių
bendra finansavimo suma – 25 mln.
litų. 

Parama skirta 11 mokslinių tyri-
mų projektų: 4 iš jų yra aplinkos ap-

saugos ir technologijos mokslų, 4 –
gamtos mokslų, 3 – sveikatos (gyvy-
bės) mokslų. Vidutinė vieno projekto
suma yra 2,3 mln. litų. Parama taip
pat skirta vienam institucinio bend-
radarbiavimo projektui sveikatos
(gyvybės) mokslų srityje. 

Lietuvos Vyriausybė ir Šveicari-
jos federacinė Taryba Pagrindų susi-
tarimą dėl Lietuvos ir Šveicarijos
Bendradarbiavimo programos įgy-
vendinimo pasirašė 2007 m. gruodžio
20 d. Pagal šį susitarimą 5 metams
Lietuvai skirta apie 200 mln. litų.

New York (BNS) – Jungtinėse
Valstijose toliau didėja retos formos
meningito protrūkio aukų skaičius.
Kaip pranešė medicinos tarnybų at-
stovai, jau mirė 12 žmonių. Pirmas
grybelinio meningito atvejis buvo
nustatytas rugsėjo 21 d. Tennessee
valstijoje. Nuo to laiko susirgo 120
žmo nių dešimtyje valstijų – Florida,
Indiana, Maryland, Michigan, Min-
nesota, New Jersey, North Carolina,
Ohio, Tennessee ir Virginia. Žinovų
nuomone, infekuotųjų skaičius di-
dės, kadangi šios formos meningito
inkubacinis laikotarpis yra ilgas –
iki trijų mėnesių.

Visi pacientai buvo infekuoti nu-

skausminančio steroidinio prepara-
to – metilprednizolono acetato –
spina-linėmis injekcijomis. Kaip pa -
aiškėjo, vaistai, kuriuos pagamino
Mas sachusetts valstijos Framing -
ham mieste įsikūrusi farmakologijos
bendrovė ,,New England Com poun -
ding Cener”, buvo užkrėsti grybeliu.
Nuo liepos iki rugsėjo bendrovės pro-
dukcijos gavo 76 medicinos įstaigos
23 valstijų teritorijoje. Pa sak me -
dikų, užkrėstos injekcijos galėjo būti
suleistos maždaug 13,000 žmonių vi -
soje šalyje. Grybelinio me nin gito po -
žymiai – karščiavimas, gal vos skaus -
mas, pykinimas, vėmimas, įvairūs
neurolo-giniai sutrikimai. 

Vilnius (URM info) – Užsienio reikalų ministerijoje prasidėjusio užsienio lituanisti-
nių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaro atidaryme užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis teigė, kad lituanistinis švietimas yra „vienas kertinių dė-
menų sprendžiant sudėtingą tautinio tapatumo išsaugojimo užsienyje lygtį”, todėl Už-
sienio reikalų ministerija (URM) tam skiria ypač daug dėmesio. URM spalio 10–12 d.
vyksta trečiasis lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras,
kuriame dalyvauja daugiau nei 50 mokytojų iš 22 užsienio valstybių. Seminaro daly-
viai mokysis kūrybinio rašymo, Vilniaus Lietuvių namų gimnazijoje stebės integruotas
lietuvių kalbos ir etnokultūros pamokas, susipažins su lietuvių kalbos mokymo metodi-
ka, Lietuvos nacionaliniame muziejuje dalyvaus kultūrinės edukacijos projektuose.
Mokytojai keisis darbo užsienio lietuvių ugdymo įstaigose patirtimi, minės Maironio
150-ąsias gimimo metines. Šiuo metu 30 pasaulio valstybių veikia 166 neformaliojo li-
tuanistinio švietimo įstaigos, kuriose mokosi apie 6,500 mokinių.                        URM nuotr.

JAV generolas John Allen.          EPA nuotr. 
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VerSLO NaUJieNOS

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

Lietuvoje – dar keturi užsienio 
investiciniai projektai

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Spalio 4 d. Lietuvos
Respublikos ambasados JAV ir LR
Generalinio konsulato New York dip-
lomatai dalyvavo Springfield (Mas-
sachusetts valstija) vykusiame Tarp-
tautiniame verslo simpoziume. Mas-
sachusetts pramonės asociacijos ir
West Massachusetts Verslo plėtros
tarybos (EDC) organizuotame rengi-
nyje dalyvavo daugiau nei 120 Mas-
sachusetts ir kitų JAV Šiaurės Rytų
valstijų verslo organizacijų, asoci-
juotų struktūrų, įmonių, regioninių
JAV Prekybos departamento atstovų
bei keliolikos Europos, Šiaurės ir
Pietų Amerikos bei Azijos valstybių
diplomatinių atstovybių vadovai ir
prekybos pareigūnai. 

LR ambasadoriaus pavaduotojas
Simonas Šatūnas specializuotoje
simpoziumo diskusijų sesijoje, skir-
toje aptarti tiesioginių užsienio in-
vesticijų pritraukimo strategijas, sa-
vo pranešime pristatė Lietuvos teisi-
nę ir mokestinę-investicinę aplinką,
verslo plėtros šalyje pranašumus bei

taikomas patrauklias tiesioginių už-
sienio investicijų skatinimo priemo-
nes, apžvelgė laisvųjų ekonominių
zonų siūlomas galimybes užsienio
verslui.

Simpoziumo metu veikusiame
Lietuvos parodos stende lankėsi West
Massachusetts ir New England Žinių
koridoriaus (apimančio šešias eko-
nomiškai itin pažangias JAV Šiaurės
Rytų regiono valstijas) įmonių, tu-
rinčių eksporto, importo, investavi-
mo užsienyje ir verslo plėtros ambi-
cijų, vadovai. Stendo lankytojai buvo
išsamiai supažindinti su galimybė-
mis investuoti Lietuvoje, aktyviai do-
mėjosi eksporto, importo ir bendra-
darbiavimo su Lietuvos įmonėmis
įvairiose verslo srityse galimybėmis.
JAV verslo atstovus domino ir Lietu-
vos kaip tranzitinės valstybės, jun-
giančios ES ir Rusijos, Ukrainos, Bal-
tarusijos bei Centrinės Azijos rinkas,
transporto sektoriaus pajėgumas,
plėtojami „Vikingo”, „Saulės” kon-
teinerinių traukinių projektai.

870 mln. žmonių pasaulyje ken-
čia badą. Tai sakoma naujoje
Jungtinių Tautų (JT) organizacijų
ataskaitoje. Nors kovoje su badmi-
riavimu pasiekta didesnės pažangos
nei manyta, badaujančiųjų skaičius
vis dar yra nepriimtinai didelis. Pa-
brėžiama, kad papildomomis pastan-
gomis įmanoma priartėti prie JT tūk-
stantmečio tikslo – iki 2015 m. perpus
sumažinti badaujančiųjų skaičių.
Dar prieš metus JT abejojo, kad dėl
finansų ir maisto produktų krizės šį
tikslą įmanoma pasiekti. Ypač daug
badaujančių žmonių gyvena besivys-
tančiose šalyse. Čia maždaug 850
mln. žmonių neturi pakankamai val-
gyti. 

***
Tarptautinis valiutos fondas

(TVF) pareiškė, kad pasaulio ekono-
mikos atsigavimas silpnėja, nes vy-
riausybėms nepavyko atkurti pasiti-
kėjimo. Fondas pridūrė, kad tolesnio
blogėjimo rizika ekonomikos vysty-
mesi yra didelė ir kad ji sustiprėjo.
TVF sumažino kitų metų pasaulio
ekonomikos augimo prognozę nuo 3,9
iki 3,6 proc. Šių metų prognozę TVF
sumažino nuo 3,5 iki 3,3 proc. Jeigu
JAV valdžia išvengs vadinamojo fis-
kalinio skardžio, šalies BVP kitąmet
išaugs 2,1 proc., palyginti su 2,3 proc.
ankstesne prognoze. Šiemet JAV BVP
turėtų išaugti net daugiau nei spėta
anksčiau – ne 2, o 2,2 proc. 

***
Vokietija ir Rusija  pradėjo tiekti

dujas antra ,,Šiaurės srauto” atšaka.
Oficialūs pareigūnai tai apibūdino
kaip svarbų žingsnį palaikant nuola-
tinį energijos tiekimą į Europą. Bu-
vęs Vokietijos federalinis kancleris
Gerhard Schroeder per iškilmes ne-
toli Sankt Peterburgo sakė, kad 9,6
mlrd. JAV dol. projektas yra pasiti-
kėjimo tarp Europos Sąjungos (ES) ir
Rusijos išraiška. Dujotiekis, kurio
pirma atšaka pradėjo veikti prieš 11
mėn., nutiestas Baltijos jūros dugnu.

***
Norvegijos vyriausybės atstovai

sakė, kad kitais metais leis daugiau
pinigų, gaunamų už naftą, tačiau nuo
tokio žingsnio iš dalies susilaiko dėl
finansinės suirutės užsienyje. Vy-
riausybė tikisi, kad Norvegijos naf-
tos skatinamas ekonomikos augimas
ir 2013 m. bus solidus. Vyriausybė
pristatė biudžetą, pagal kurį galima
spręsti, kad šalies biudžeto būklė, pa-
lyginus su sąstingyje atsidūrusiomis
Europos valstybėmis, yra geresnė.
Per pastaruosius keletą metų Norve-
gijos augimą skatino rekordiškai di-
delės investicijos į naftos sektorių ir
išaugusios naftos kainos.

***
Austrija, Belgija, Portugalija ir

Slovėnija yra pasiruošusios prisi-
jungti prie Prancūzijos ir Vokietijos
ir įsivesti geografiškai ribotą finan-
sinių sandorių mokestį. Šis mokestis
yra vertinamas prieštaringai, nes
kritikai tikina, kad jis atbaidytų la-
bai reikalingas investicijas. Kritikai
nori mokesčio, kuris būtų įvestas vi-
same pasaulyje, tačiau, turint ome-

nyje Jungtinių Valstijų prieštaravi-
mą, tokia galimybė beveik neįmano-
ma. 27 ES valstybės narės nesutaria
dėl mokesčio, todėl kai kurios nu-
sprendė veikti tvirčiau bendradar-
biaudamos, tačiau tam reikia ma-
žiausiai devynių valstybių. ES šalti-
niai teigia, kad Estija, Graikija ir
Vengrija taip pat norės įsivesti mo-
kestį, tačiau didžiausias dėmesys nu-
kreiptas į Italiją ir Ispaniją – trečią ir
ketvirtą pagal dydis Europos ekono-
mikas. Manoma, kad mokesčio įve-
dimu domisi ir Lenkija.

***
Derybos tarp Estijos valdžios at-

stovų ir sveikatos apsaugos sistemos
darbuotojų stringa, todėl gydytojų
streikas šalyje įgauna vis didesnį
mastą. Gydytojų sąjunga reikalauja
padidinti gydytojų atlygį 20 proc., o
slaugių ir sanitarių algas – per 40
proc. 

***
Nedarbo lygis Jungtinėse Valsti-

jose rugsėjį smuko iki 7,8 proc. Darbo
rinkos būklė nuo rugpjūčio pagerėjo.
Remiantis oficialiais duomenimis,
darbo vietų ne žemės ūkyje padaugė-
jo 114,000. Rugpjūtį nedarbo lygis
siekė 8,1 proc. Tik keli JAV preziden-
tai buvo perrinkti, kai nedarbo lygis
buvo aukštesnis nei 7 proc.

***
Pigių skrydžių bendrovė „Rya-

nair” paskelbė apie naują skrydžių
kryptį Vilnius – Diuseldorfas. Skry-
džiai šia kryptimi prasidės 2013 m.
kovo viduryje ir bus vykdomi tris
kartus per savaitę. Bilietai į šiuos
naujos krypties skrydžius bus parda-
vinėjami nuo spalio 10 d. ir kainuos
nuo 104 Lt. Šią žiemą (nuo 2012 m.
lapkričio iki 2013 m. kovo vidurio ar
pabaigos) „Ryanair” siūlys rekordiš-
kai daug – net 14 – skrydžių krypčių
iš Vilniaus oro uosto. 

***
Socialinis tinklas ,,Facebook”

jau turi daugiau nei vieną milijardą
vartotojų, kurie prie tinklo prisijun-
gia kiekvieną mėnesį. Tinklalapiui,
kuris pradėjo veikti 2004 m., dabar
svarbiausia užimti tvirtą vietą besi-
vystančiose rinkose ir didinti varto-
tojų skaičių. Dabar daugiau nei 600
mln. vartotojų prie tinklalapio prisi-
jungia per mobiliuosius įrenginius, t.
y. 48 mln. daugiau nei praėjusių metų
birželį, kai tokių vartotojų buvo 552
mln. Tvarus augimas ,,Facebook” bū-
tinas norint išlaikyti vertę. Bendro-
vės akcijų vertė nuo pradinės 38 JAV
dolerių už akciją smuko iki maždaug
22 JAV dolerių už akciją. 

LR  ambasadoriaus pavaduotojas S. Šatūnas (viduryje), West Massachusetts EDC
prezidentas Allan Blair (trečias iš kairės), EDC vyr. viceprezidentas verslo plėtrai Michael
J. Greney, Massachusetts pramonės asociacijos vadovas Rick Lord (kairėje) ir kiti Tarp-
tautinio verslo simpoziumo organizatoriai.                                  LR ambasados JAV nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos ūkio
ministras Rimantas Žylius pranešė
apie dar 4 naujus tiesioginių užsienio
investicijų projektus, kurių bendra
vertė – mažiausiai 113 mln. litų, o
sukurtų naujų darbo vietų skaičius
sieks mažiausiai 400.

Tai Vokietijos bendrovės „Bio-
chem Cleantec” biologinių valymo
produktų gamykla Lietuvoje, „Dans-
ke Bank” finansinių operacijų cent-
ras, norvegų elektroninės įrangos ga-
mintojos „Kitron” plėtra Kaune bei
nauja „Intersurgical” medicinos įran-
gos gamykla Alytuje.

Visi šie investuotojai taip pat pa-
pildomai įsipareigojo neatlygintinai
skirti 6 milijonus litų socialinės gero-
vės kūrimo projektams. Pažymėtina,
kad Lietuva yra pirmoji šalis Euro-
pos Sąjungoje, įtraukusi darniųjų in-
vesticijų kokybinį kriterijų į investi-
cinių projektų vertinimą.

„Bio-chem Cleantec”, jau turėda-
ma darniųjų investicijų patirtį Vo-
kietijoje, numato steigti atviros priei-
gos laboratoriją individualiems tyrė-

jams, prisidėti prie Elektrėnų viešo-
sios infrastruktūros priežiūros bei
skatinti moksleivių ir studentų do-
mėjimąsi biologija ir chemija. Tiki-
masi, jog tai pasuks šalies ekonominę
orientaciją bioekonomikos kryptimi.
Šio sektoriaus indėlis į Lietuvos BVP
jau dabar sudaro apie 1 proc., tačiau
spėjama, kad per artimiausius metus
jis pasieks 2 proc. šalies BVP.

„Kitron”, Norvegijoje vertinama
kaip viena socialiai atsakingiausių
gamybinių bendrovių, planuoja ben-
dradarbiauti su Kauno technologijos
universitetu, atnaujinant studijų pro-
gramas ir skiriant praktikos vietas
bei stipendijas.

Ūkio ministras pasigyrė, kad
nuo 2008 m. Lietuva pritraukė dau-
giau kaip 140 plyno lauko projektų,
tarp kurių – banko „Barclays” tech-
nologijų centras, tarptautinės gry-
nųjų pinigų perlaidų bendrovės
„Western Union” klientų aptarnavi-
mo centras, skrydžių bendrovės „Ry-
anair” lėktuvų priežiūros ir remonto
padalinys ir kt. Ruošiant puslapį naudotasi informacija iš BNS, ELTA, Delfi.lt.

JAV verslo atstovams pristatyta 
Lietuvos investicinė aplinka 



IV dalis. 
Santuokos, įpilietinimo 
ir mirties dokumentai

Kokios iki šiol nežinomos informacijos man
gali suteikti Marijonos Česnavičiūtės Bru -
žienės natūralizavimo liudijimas. Internete

radusi žinių, kad Marijona buvo na tūralizatuota,
už visai nedidelę kainą užsakau jos natūralizavi-
mo dokumentų kopijas iš Nacionalinio archyvo.
Ma no laimei, dokumentai buvo ras ti, jų kopijos
per vos keletą dienų paštu atkeliavo į mano namus.
Tikrasis natūralizacijos liu diji mas visuomet duo-
damas įpilietin tam asmeniui, o archyvuose pa si -
lie ka taip vadinamoji „Petition for Na tura li za -
tion”, arba prašymas įpi lie tin ti. Skaitau apie Ma -
rijoną: Mary Bru zas, gyvenanti tokiu ir tokiu
adresu Cleveland, esanti 45 metų, baltaodė, švie -
sios veido spalvos, mėlynų akių, rudos spalvos
plaukų, 5,3 pėdos ūgio. Natūralizacijos peticijoje
nuro dyta jos gimimo data ir vieta. Tačiau, kas
svarbiausia, nuro dy ta santuokos vieta ir data bei
informacija apie vyrą – jo atvykimo į JAV data ir
vieta, jo gimimo vieta ir data. 

Taip sužinau, kad Marijona vis tik atvyko pas
dėdę ir tetą Gustaičius į Spring Valley Illinois, nes
ten ji su Jo nu Bružu susituokė 1915 m. Vėl galvoje
dėlioju skaičiukus: 1913 m. vėlyvą rudenį atvyko į
New York, o 1915 m. birželį jau tuokėsi. Gimė 1897
m. pa vasarį. Taigi atvyko būdama šešioli kos, o
tuokėsi vos sulaukusi aštuoniolikos. Vyras penke-
riais metais vyresnis, o į Ameriką atvykęs dvejais
metais anksčiau už Marijoną. Abu sutuoktiniai
jauni ir „žali”.

Įdomu, kodėl Marijona taip ilgai laukė ir pilie -
tybės pasiprašė tik 1941 m., nors jos vyras ir dėdė
buvo įpi lie tinti daug anksčiau? Gal todėl, kad iki
1940 m. moterys ne taip lengvai ga lėjo tapti pilie -
tėmis, nes buvo viso kiausių suvaržymų? Iki 1906
m. rug sėjo apskritai nebuvo jokių tvirtų tai syklių
ar įstatymų dėl įpilietinimo, o po 1906 m. vyrai
piliečiais galėjo tapti lengviau nei moterys. Jei
jūsų giminaičiai tapo
piliečiais iki 1906 m., jų
do kumentų reikėtų ieš -
ko ti ne Nacio nali nia me
archyve, o vietiniuo se
teis muose, nes tuo me -
tu visi miesto, ap skri -
ties, valstijos ar fe dera -
liniai teismai tu rėjo
tei  sę suteikti pilietybę.
Tad pirmiausia reikėtų
sužinoti, kokioje valsti-
joje ir apskrityje gimi-
naitis gyveno, ir kreip-
tis į teismo archy vą dėl
natūralizacijos liudiji-
mo.  

Kartu su natū ra li -
za cijos peticija man at -
ke liavo ir taip vadina-
mas „Certificate of  Ar -
rival” – atvykimo liu   -
dijimas, kuriame nu  ro -
dyta, kada asmuo atvy -
ko į JAV, kaip buvo už -
rašyta jo pavardė ir var -
das ir kokiu laivu plau -
kė. Taigi šis dokumen-
tas dar kartą pa tvirtina
in formaciją apie as -
mens atvykimą, ku rią
bu vo ga lima ras ti ir lai -
vų ke leivių są rašuose.

Gavusi žinių apie
Ma rijonos santuokos
vie    tą ir datą, kreipiuosi
į Bu reau apskritį Il li -
nois valstijoje, nes
Spring Valley mies te lis,
kuriame tuo kėsi Ma -

rijona, yra šioje apskrityje. Do ku -
mento kopija kainuoja dvi gubai
bran giau nei Naciona liniame archy -
ve, ir tai su prantama: kuo mažesnis
archyvas, tuo daugiau nori uždirbti.
Tačiau suma vis tiek yra labai maža
ir tikrai turėtų būti pri einama bet
ku riam savo šeimos ge nealogijos
tyri nėtojui. Po kelių dienų gaunu
Ma  rijonos liu dijimo kopiją. Sma -
giausia yra tai, kad gali rankose
laikyti tikro doku men to kopiją, o ne
perrašytą informaciją. Marijonos
pavardė čia iš Čes  navičiūtės virtusi į
Cezanani czu te. Ran du ir kitos nau -
dingos, iki šiol nežinotos informaci-
jos – Marijonos vyro Jono tėvų var-
dus ir pavardes, įskaitant ir ma mos
mergautinę pa var dę. Liudijime pa -
rašyta, kad abu jaunieji gyvena Ke -
wanee miestelyje, IL. Vadinasi, Ma r i -
 jona atvyko į Spring Valley, o pas
vyrą išvyko gy venti į Kewanee, ku -
ris yra visai ne toliese. Santuokos liu -
dijime liudi nin  kais įrašyti tie pa tys
Marijonos teta ir dėdė Antanas ir
Pra nė Gus tai čiai. 

Taip pamažu renkant įvairiau-
sius dokumentus, užsipildė mano se -
nelio sesers „gyvenimo griaučių”
ertmės. Dabar žinau, kokiuose mies -
tuo se ir su kokiais žmonėmis ji gy -
veno, žinau, ką dirbo ji ir jos arti mie -
ji. In ter neto platybėse galiu ieškoti įvai  riau sios
istorinės medžiagos apie Spring Valley, Ke wanee
miestelius nuo 1913 iki 1920 m., Cleveland nuo 1920
iki 1950 m. ir Miami nuo 1950 iki 1999 m., nes iki
šių metų Marijona buvo gyva. Iš kitos informaci-
jos pa aiškėja, kad jos vyras mirė 1959 m., jos dėdė,
kuris atsikvietė ją į Ame riką ir kartu su ja gyveno,
mirė 1966 m., o pati Marijona nugyveno beveik 102
metus ir mirė tik 1999 m. Mirė ji Miami, per toli,
kad šiuo metu va žiuo čiau lankyti kapų. Gal kada
nors teks lankytis tose apylinkėse.
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Senelio sesers pėdsakais Ame rikoje
arba�kaip�ieškoti�giminių�dokumentų�Jungtinėse�Valstijose

KARILĖ VAITKUTĖ

mas buvo dėl dvasiškio vietos ar pozos Mišių
metu. Seniau Mi šias aukojantis dvasiškis kartu
su tikinčiaisiais būdavo atsisukęs į alto rių ir
jame esantį Kryžių. Po suvažia vimo dvasiškis
vei du atsisuko į tikinčiuosius. Daugeliui  tradi-
cionalistų nepa ti ko, kad, taip nutarus, kunigas
ne pagarbiai atsuko nu garą ant alto riaus esan-
čiam kryžiui. Nežinau, ar da  bar Mi šias laikant
lotynų kalba rei  kia  pakeisti ir  kryptį  altoriaus
at žvilgiu.

Kitas pokytis buvo skatinti tikin čiuosius
„at rasti” Šv. Raštą, skai tyti, apmąstyti, juo vado-
vautis savo gyve nime. Iki suvažiavimo vyravo
požiū ris, kad tikintieji patys, be dvasinių auklė-
tojų priežiūros nesigilintų į Die  vo žodį, nes bijo-
ta klaidingų  aiš ki  nimų. Kardinolo Peter Turk -
son, Popiežiš ko sios tarybos teisingumui ir taikai
prezidento,  teigimu,  su šiuo skatinimu Bažny -
čio je padidėjo ti kin  čiųjų gyvybingumas. Anks -
čiau Baž nyčia pabrėždavo pragaro bausmę vietoj
vilties skatinimo. Nuo Antrojo Va tikano susirin-
kimo daugiau dėmesio skiriama Dievo bei arti-
mo meilei ir išgany mo vilčiai, o ne pragaro kan -
čioms. 

Po suvažiavimo padidėjo pasau lie čių vaid-
muo Bažnyčios gyvenime bei apeigose, praplatė-
jo diakonų pa reigos. Prie altoriaus leista būti pa -
sau liečiams, įskaitant ir moteris,  leis  ta jiems
skaityti skaitinius, da lin  ti šv. Komuniją, mergai-
tėms – pa tarnauti Mišioms. Kai kurie stebėtojai
Antrąjį Vatikano suvažiavimą „kaltina” dėl pa -
šaukimų į kunigystę sumažėjimo. Atrodo, kad
visada buvo ir bus kuo nors nepatenkintų, į kitus
pirštais rodančių, tarsi save pateisinančių. To -
kiems pasikeisti su va žia vimų nepakanka – jiems
praregėti  reikia tikrų stebuklų.

Prieš 50 metų
Bažnyčia atidarė 
langus į pasaulį
Atkelta iš 3 psl.

Spring Valley miesto teritorijos topografinis žemėlapis, kuriame pažymėtos Lietuviškos
kapinės, dabar jau apleistos.

Spring Valley lietuvių Šv. Onos parapijos kapinių centri-
nis paminklas, žymintis, kad čia 1992 metais buvo šven -
čiamas kapinių įsteigimo 80-metis. 

Stasio Dubausko nuotr.
Nuotr.�iš�knygos�,,Lietuvių�pėdsakai�Amerikoje”.



veikla dėl neformaliojo švietimo (li-
 tua nistinių mokyklų), Vyriausybė
nutarė nuo 2013 m. sausio 1 d. ne -
formalaus švietimo kuravimą per-
duoti Švietimo ir mokslo ministeri-
jai. PLB XIV Seimo priimta rezoliu-
cija siūlo Švietimo ir mokslo minis-
terijai sukurti atskirą padalinį rū -
pin tis lituanistiniu švietimu užsi-
enyje.

Šiuo metu Lietuvos ir PLB nuo -
monės skiria si, kur turėtų glaustis
Užsienio lie tuvių reikalų departa -
men  tas. PLB XIV Sei  mas, atsižvelg-
damas į didėjantį už Lietuvos ribų
gy venančių lietuvių skai čių, besitę -
siančią emigraciją, re zoliucija prašo
priimti politinį spren dimą prie LR
Vyriausybės įkurti ats kirą instituci-
ją, kuri rūpintųsi užsie nyje gyvenan-
čių lietuvių reikalais. 

Trumpai apžvelgiau tris ins tan -
ci jas – dvi sukurtas komisijas ir prie
URM įsteigtą departamentą, – skir-
tas bendradarbiauti ir rūpintis užsie-
nio lietuviais. Tačiau tuo Lie tuvos
ben  dradarbiavi mas su diaspora nesi-
baigia. JAV LB darbuotojams ruo -
šiant bendrus projektus, yra už -
mezgti ryšiai su daugeliu Lietuvos
vals tybinių įstai gų. Tarp jų paminė-
tini: Archyvų de par ta mentas, Pa sau -
lio lietuvių Moks lo ir kūrybos simpo-
ziumų ruoša su aukštosiomis mokslo
institucijomis, bendradarbia vimas
su Kultūros minis terija ruo šiant  su -
kak čių  paminė jimus,  jaunimo sta-
žuotės Lietuvoje ir Amerikoje,  tauti-
nių šokių ir dainų šven tės, parama
atstatomiems Valdo vų rūmams ir t. t.
Nemažas skaičius prie JAV LB prisi-
glaudusių šalpos ins  titucijų teikia
pa ramą Lietuvos partizanų šei moms,
našlaičiams, asocia lių šei mų vai-
kams, Santariškių li goninei ir t. t.
Artimai LB bendradarbiauja su LR
ambasada JAV, šalyje veikiančiais
konsulatais, garbės konsulais, Lie -
tuvos verslą ir kul tūrinį paveldą ku -
ruojančiomis įstai go mis. Tai liudija
ir gerbiamo amba sa doriaus Žygi -
man to Pavilionio dalyva vimas šioje
Tarybos sesijoje. 

Liūdna, kad LR prezidentė Dalia
Grybaus kaitė ne tik nesusitiko su
PLB XIV Seimo atstovais, bet net

nepasveiki no  Lie tuvoje posėdžiavu-
sio Seimo. Nebuvo matyti Lietuvos
Vyriausy bės atstovų Prisikėlimo
baž nyčios šventoriuje perlaidojant
Lai kino sios Sukiliminės Vyriau sy -
bės ministrą pirmininką prof. Juozą
Amb ra zevičių-Brazaitį (į tai atsiliep-
damas užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis paminėjo, kad į
prof. Brazaičio perlaidojimo iškil mes
buvo pasiųsta Lietuvos kariuomenės
garbės sargyba – Red. pastaba). Išei -
vija iš Lietuvos taip pat laukia stip-
resnio lietuviškos kultūros atstovavi-
mo užsienyje, pvz., dailininkų paro-
dų, meno ansamblio ,,Lietuva” gast-
rolių ir t. t. Būtina finansinė pa rama
išeivijos žiniasklaidai. Mes labdara
remia me Lietuvos labdaros įstaigas,
ligonines, tačiau mūsų visuomenė
nesupranta užduoties skaityti bei
remti čia esančią žiniasklaidą – laik-
raščių leidimą būtina paremti. Iš
Lietuvai atstovaujančių diplomatų
bei jų šeimų laukiame arti mesnio
bendravimo su išeivija, džiaugiamės
turėdami puikių to kio bendravimo
pavyzdžių – LR am basadorių  Pavi -
lionį ir LR gen. konsulą New York
Val demarą Sarapiną bei jų šeimas.

Pranešimas skaitytas JAV LB XX
Tarybos 1-oje  sesijoje, 2012 m. rugsėjo
mėn. 29 d. Atlanta, GA.
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Lie tuvos banko valdybos pirmi-
ninkas Rei noldijus Šarkinas esą tie-
siog ne cen zūriniais žodžiais piktino-
si tokiu išsišokimu. Finansų specia-
listai vie nin gai smerkia K. Glavecką.
R. Vilpi šauską įpareigojau paskelbti
ir mano neigiamą tokio elgesio verti-
nimą. Bai su, kad, norėdamas at -
kreip ti į sa ve žiniasklaidos dėmesį,
Seimo komi teto pirmininkas nesibo-
di net tokių skandalingų pareiškimų.
Ir tai daroma ne iš naivumo – juk K.
Glaveckas mėgsta prisistatinėti, kad
yra ekono mikos profesorius.

R. Vilpišauskas perdavė dar vie -
ną žinią. Užsienio reikalų ministeri-
ja sudaro Lietuvos delegacijos, vyk -
sian čios mėnesio pabaigoje į konfe-
renciją Briuselyje, sąrašą. Siūloma
man ne važiuoti. Lietuvai atstovautų
premje ras Andrius Kubilius ir užsie-
nio rei kalų ministras V. Ušackas.
Mano atsa  kymo laukiama skubiai...
Liko vos keli mėnesiai iki mano ka -
dencijos pabaigos, o kaip nekantrau-
jama mane nustumti į pašalę!

2009 metų vasario 6 diena, Iks -
tapa. Buvau pajūryje, kai man į mo -
bilųjį telefonu paskambino NATO ge -
neralinis sekretorius Jaapas de Hoo -
pas  Schefferis. Vakar baigėsi Šiau-
rės Aljanso užsienio reikalų minist-
rų kon ferencija, per CNN televiziją
jau buvau girdėjęs, kas nutarta.
NATO ge neralinis sekretorius pradė-
jo po kal bį sakydamas, kad Lietuvos
užsie nio reikalų ministras, be abejo,
mane jau informavo apie Briuselyje
vykusius debatus. Žinoma, nutylė-
jau, kad Vygaudas Ušackas man nė
kar to taip ir nepaskambino. J. de
Hoopas Schef feris mane patikino,
kad NATO pui kiai supranta Lietuvos
poziciją dėl Ru sijos konfliktų su
Gruzija bei Ukrai na ir labai vertina,
kad pritarėme kompromisui, neblo-
kavome derybų su Maskva. Jis sakė
esąs mums dė kingas už pozityvią lai-
kyseną ir tvir tino, kad reikia kalbė-
tis su Rusija, antraip jokių problemų
nė nepajudinsime iš mirties taško.

Pasikalbėjome ir apie padėtį Af -
ga nistane. Pasinaudojęs proga, pa -
kvie  čiau NATO generalinį sekreto-
rių atvykti į Lietuvą, kai minėsime 5-
ąsias įstojimo į Aljansą metines.

2009 metų kovo 10 diena, Vil -
nius. Atostogos baigėsi. Prasideda
pas kutinis mano antrosios kadenci-
jos etapas. Alma dar porai savaičių
pa siliko Čikagoje, o aš šiandien 13 va -
landą jau nusileidau Vilniaus oro
uoste. Net keis ta apsidarius – aplin -
kui balta, sniegas. Labai staigi per-
maina – atro dytų, ką tik kepėme Iks -
tapos paplū dimyje, kur ir pavėsyje
ter mometras rodė arti 30 laipsnių
šilumos, o čia – apie nulį.

2009 metų kovo 18 diena, Vil -
nius. Su premjeru Andriumi Kubi -
liu   mi, ministrais Algirdu Šemeta,
Vy gaudu Ušacku ir Arvydu Sekmoku
ap tarėme Lietuvos poziciją energeti -
kos klausimais per Europos Vadovų

Tarybos konferenciją, į kurią šįkart
aš nevažiuosiu. Išsakiau kritinių pa -
s tabų Vyriausybei dėl neatliktų „na -
mų darbų”. Jau pusmetį kalbamės
tais pačiais klausimais, o reikalai ne -
juda iš vietos.

Vėl gavau faksu Vytauto Lands -
bergio laišką ir vėl – apie teisėjus. At -
rodo, jau peržengiamos visos ribos...

Dar skaudžiau, kad į šią istoriją
mėginama įpainioti man artimą
žmo  gų. Nelauktai į Prezidentūrą pa -
skambino Gabrielius Žemkalnis, ku -
rį nuo gimnazijos metų vadinu Gabu,
ir ėmė kalbėti apie teisėjus, bylas.
Niekuo met to anksčiau nebuvo, nors
susi ti ki nėjame kone kas savaitę.
Gabu be ilgesnės įžangos pasuko kal -
bą apie teisėją Macijauskienę. Tai
jau girdėjau iš V. Landsbergio. Aišku,
kad Ga bu kalba paskatintas brolio.
Ramiai išklausiau ir pasakiau, kad
turiu va dovautis Teisėjų tarybos re -
ko menda cijomis. Kas būtų, jei skir-
damas tei sė jus numočiau ranka į ofi-
cialius do kumentus ir įsiklausyčiau
į suinteresuo  to asmens nuomonę, net
kai jis – senas mano bičiulis? Čia mū -
sų pokal bis nutrūko... Negaliu pa -
tikėti. Nejau ši istorija atsilieps visą
gyvenimą puo  selėtai mūsų drau -
gystei?

2009 metų kovo 20 diena, Vil -
nius. Peržiūrėjau paskutinio savo
me tinio pranešimo Seimui projektą.
Norisi, kad jis būtų kuo pozityvesnis,
nes ir taip tiek daug, negatyvaus po -
žiūrio mūsų gyvenime. Bandysiu iš -
laikyti pusiausvyrą tarp kritinių
vertinimų ir pasvarstymų, kad turi -
me ga limybių įveikti nuosmukį ir
judėti pirmyn.

2009 metų kovo 25 diena, Vil -
nius. Pakviečiau užsienio reikalų
mi nistrą Vygaudą Ušacką pasitarti
dėl Lietuvos pozicijos NATO ir Rusi -
jos santykių bei energetikos klausi-
mais. Atrodo, mūsų požiūriai ne vi -
sai sutampa. Susidariau įspūdį, kad
V. Ušackas būtų linkęs keisti Lie -
tuvos nuostatas dėl Gruzijos ir Uk -
rai  nos pri  ėmimo į NATO (neva at -
sižvelg da mas į naują JAV poziciją).
Aiškiai jam pasakiau: reikalausime,
kad šių ša lių atžvilgiu būtų laiko-
masi tų prin  cipų, dėl kurių Šiaurės
Aljanso šalys susitarė Bukarešte. Ži -
no ma, po litinė padėtis dabar pasikei-
tusi: Ru sija įsiveržė į Gruziją, užėmė
dalį jos teritorijos. Tai labai komp-
likavo Mask vos santykius su NATO.
Tačiau juo labiau svarbu reikalauti,
kad Ru sija įvykdytų Prancūzijos pre -
zidentui Nicolas Sarkozy duotus įsi -
parei gojimus išvesti savo kariuo me -
nę, ir tik tada pradėti derybas dėl
sutarties. Antraip reikštų, kad NATO
sutinka šokti tango su rusais pagal jų
mu ziką.

Pabrėžiau, kad susitikimuose
Strasbūre ir Baden Badene Lietuva
lai kysis būtent tokios pozicijos. Tai
išgirdęs V. Ušackas neatrodė laimin-
gas.

Driver-Local
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www.drivecrst.com
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P.�Šlutienė:�,,Gyvenimo prasmė – padėti Lietuvai”

Žinoma�mecenatė� Amerikos� lietuvė� Pranė
Šlutienė,�kartu�su�bendražygiais�iš�JAV�sa�-
vanorių� organizacijos� „Lithuanian� Mercy

Lift“� (LML),�per�du�dešimtmečius�Lietuvai�parū-
pinusi�paramos,�kurios�vertė�daugiau�nei�126,5
mln.� JAV� dol.,� atsiuntusi� per� 600� talpintuvų� su
medikamentais,�sakosi�esanti�laiminga�prisidėju-
si� kuriant� laisvą� Lietuvą� ir� sveiką� žmogų� joje.
Nors� LML,� daugiau� nei� 20� metų� dirbusi� nepri-
klausomybę� atkūrusiai� Lietuvai,� pernai� ir� baigė
savo� veiklą,� P.� Šlutienės� ryšys� su� protėvių� gim-
tuoju�kraštu�išliko�toks�pat�tvirtas.�Mecenatė,�dar
1998-aisiais� Lietuvos� Respublikos� prezidento
Valdo�Adamkaus�apdovanota�Didžiojo�Lietuvos
kunigaikščio� Gedimino� 1-ojo� laipsnio� medaliu,
Lie�tuvoje�lankosi�taip�pat�dažnai�kaip�ir�JAV.

– Koks jūsų pastarojo apsilankymo tikslas? 

– LML užbaigus savo veiklą, mūsų puoselėtos
sveikatos švietimo programos tebesitęsia. Nese -
niai lankiausi Nidoje, kur sprendėme su krūtų vė -
žio prevencija susijusius klausimus. Stengiuosi
padėti neįgaliesiems, man labai patinka su jais
bendrauti. Rūpinuosi ir autizmo programos vyk-
dymu, kitąmet tikiuosi atvežti į Lietuvą su šio
sindromo kamuojamais žmonėmis dirbančią gydy-
toją pediatrę iš Čikagos. Kiekvienais metais Lie tu -
voje praleidžiu kur kas daugiau laiko nei JAV – po
9–10 mėnesių per metus. Čikagoje turiu butą –
išjungiu viską, užrakinu duris, išvažiuoju, ir man
nereikia už nieką mokėti. O čia – ar esi, ar nesi, vis
tiek privalai už šilumą mokėti. Ir brangiai.

– Lietuvai davėte labai daug, o kokios grą-
žos sulaukėte?

– Esu laiminga, kad su bendražygiais iš LML
prisidėjau kuriant laisvą Lietuvą ir sveiką žmogų
joje. Nors lengva nebuvo. Pirmasis LML talpintu-
vas su vaistais buvo sulaikytas, muitinė jo neleido
įvežti į Lietuvą. Laimė, tuo metu į Lazdijus buvo
atvykęs prezidentas Algirdas Mykolas Brazaus -
kas, jis ir padėjo pervežti per sieną vaistus. Vien
per pirmuosius 10 LML veiklos metų į Lietuvą
mūsų pastangomis išsiųsta apie 450 talpintuvų su
vaistais, medicinos įranga, kasdieniais reikmeni-
mis. Visa tai paskirstyta daugiau nei 150 ligoninių,
našlaičių namų ir kitų institucijų. Be to, Lietuvai
buvo nupirkti ir penki greitosios pagalbos automo-
biliai, vienas jų padovanotas Šiaulių greitosios
medicinos pagalbos stočiai.

– Kaip pasikeitė Lietuva per tuos du de -
šimtmečius, kuriuos skyrėte jos gerovei kelti?

– Pokyčių išties daug. Džiugina, kad Lietuva
tiek sugebėjo pasiekti per 20 laisvės metų. Džiugu
ir tai, kad prie šių pokyčių pri-
sidėjo JAV savanorių organiza-
cija LML, parūpinusi Lietuvai
paramos, kurios vertė daugiau
nei 126 mln. JAV dol. Vienoje
parodoje mane susirado žmo-
nės iš Klaipėdos. Jie man prie-
kaištavo, kodėl LML nutraukė
savo veiklą, sakė, kad šios sava-
norių organizacijos ilgą laiką
Lietuvai teikta parama reika-
linga ir dabar. Į tokius prie-
kaištus atsakiau: „Laikas Lie -
tuvai atsistoti ant savo kojų.”
Kartais pagalvoju, kodėl Lie -
tuvai taip sunkiai sekasi stotis
ant savo kojų. Tačiau nederėtų
visą laiką tikėtis gyventi iš lab-
daros. Reikia, kad ir Lietuvoje
gyvenantys žmonės ieškotų ni -
šų, kaip kurti savo valstybę.

– Pagal ką atsirenkate,
kam Lietuvoje labiausiai rei-
kia jūsų pagalbos?

– Vienais metais dėmesį skyrėme vaikų ir
kūdikių globos įstaigoms. Apie apsilankymą šių
įstaigų administraciją perspėdavau paskutinę
minutę. Liepos viduryje nuvykusi į vieną tokių
įstaigų išsigandau, kai man parodė virtuvę. Pats
vidurvasaris, langai aprasoję, pilna musių, nes
ventiliacija neveikia... Tada pasakiau: „Išsiųsime
sąmatas į Čikagą, jos bus apsvarstytos, o kai vaikai
grįš iš stovyklų, viskas bus sutvarkyta.” Viskas
taip ir buvo. O kitoje įstaigoje šokiravo pačių įstai-
gos darbuotojų apsileidimas. Šios įstaigos auklėti-
niai irgi buvo išvykę stovyklauti, o viskas buvo
likę kaip tądien, kai jie užvėrė duris: maisto liku-
čiai ant stalų, tarakonai kovoja dėl gardesnio kąs-
nio, smarvė baisiausia... Pasakiau, kad mes neat-
važiavome čia valyti, kad susitvarkyti privalo pa -
tys įstaigos darbuotojai. Išvažiavau pasakiusi, kad
į šią įstaigą daugiau negrįšiu. Ir negrįžau. Tačiau
daugumoje įstaigų darbuotojai išties labai stengia-
si sukurti gerovę žmonėms – tokioms įstaigoms ne -
galima nepadėti.

– Ar teisingu keliu šiandien žengia mūsų
sveikatos apsaugos sistemos strategai?

– Pasakysiu tiesiai šviesiai: paskutiniai du
ministrai nėra gydytojai. Negaliu suprasti, kaip

sveikatos apsaugos ministras gali būti ne gydyto-
jas. Kai šitaip yra, toks ir rezultatas. Aš to negaliu
suprasti. Kai tie sveikatos apsaugos sistemos stra-
tegai pamatė, kiek Amerikos lietuviai suteikė
paramos, kad kiekviena ligoninė gavo kažko, daug
pinigų, medikamentų ir vaistų įplaukė, paskelbė,
kad visa labdara turi eiti per Sveikatos apsaugos
ministeriją. Tačiau jau buvo šaukštai po pietų. Dar
suspėjome aprūpinti ligonines be jokių tarpinin-
kų. O tarpininkų ir nereikia – aš esu savo srities
profesionalė ir pati žinau, ko gydymo įstaigoms
trūksta, ko reikia, kad jų pacientams būtų geriau.
Niekada nepamiršiu penkerių šešerių metų mer-
gaitės iš Šilutės, kuriai mūsų atsiųstas diagnozei
nu statyti aparatas išsaugojo akytę, nors tą akytę
jau buvo rengiamasi pašalinti. Tokių laimingai
pasibaigusių dalykų – daug, ir dėl to yra labai
smagu.

– Kodėl pagalba Lietuvai labiau rūpi užsie -
nyje gyvenantiems lietuviams, o tarp mūsų
šalyje gyvenančių milijonierių labdaros tradi-
cijos nėra populiarios?

– Gal žmonės labiau linkę rūpintis savimi?
Būtų labai gražu, jei labdaros tradicijų puoselėji-
mu užsiimtų tų milijonierių antrosios pusės.
Amerikoje labdaros renginiai, kurių metų renka-
mos aukos, vyksta ir kultūros centruose, ir laivuo-
se. Tačiau ne visi milijonieriai ir Amerikoje tokie
dosnūs, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ne -
manykite, kad mes visi milijonieriai. Toli gražu.
Daugiausiai aukodavo paprasti žmonės – po dolerį
ar dešimt. Į savanorių organizaciją LML susibūrė
lietuviai, beveik visi gimę Amerikoje. Visi mes de -
gėme patriotizmu ir noru padėti valstybei, kurioje
yra mūsų šaknys. Mes, net būdami toli nuo Lie -
tuvos, puoselėjome lietuvybę: ir dainavome lietu-
viškas dainas, ir šokome lietuviškus šokius, ir iš -
saugojome kalbą. Kai tuomet sovietų komandose
rungtyniaujantys lietuviai krepšininkai atskris-
davo į Ameriką, mes vykdavome jų pasitikti su
mažomis trispalvėmis ir šampanu. Visi perėjo per
mūsų rankas: Rimas Kurtinaitis, Arvydas Sabonis,
Šarūnas Marčiulionis, Valdemaras Chomičius, Ro -
mas Brazauskas, Jonas Kazlauskas, Gintaras Ei -
nikis...

– Lietuvoje sukurta tokia pašalpų sistema,
kad žmonėms dažnai neapsimoka dirbti – atsi-
imti pašalpų jie atvyksta net mersedesais. Gal
šių dienų Lietuvą labiau kamuoja dvasinė, o ne
materialinė krizė?

– Manau, kad Lietuvai šiuo metu išties labiau-
siai trūksta ne materialinių vertybių, o patriotiz-
mo ir meilės gimtam kraštui. Žmonėms trūksta
meilės Lietuvai ir sau, jie stokoja lietuviškų verty-
bių. Taip, Lietuvoje yra žmonių, kuriems labiau
apsimoka naudotis valstybės sistema ir gauti pa -
šalpas, o ne dirbti. Tačiau žmonių, norinčių tik

gauti, bet nieko neduoti, ne -
trūksta ir Amerikoje. Padėti
kitam žmogui yra žmogiška,
ta čiau gyvenimas tik iš para-
mos neturi tapti gyvenimo
nor ma. Nese niai važiavau
auto busu, prie Ukmergės įlipo
vyras ir moteris. Nusigėrusi
pora, tarpusavyje nebendrau-
ja. Ir kuo galima tokiems žmo-
nėms padėti? Esu katalikė, bai-
gusi katalikišką universitetą,
kiekvieną sekmadienį einu į
bažnyčią. Ta čiau pastebėjau,
kad Dievo namuose trūksta
jaunimo, ro dosi, kad bažnyčios
Lietu vo je yra skirtos tik pagy-
venusiems žmonėms. Kažkodėl
jaunimas šiandien į bažnyčias
skuba tik per vestuves ir krikš-
tynas, o lankytis sekmadie-
niais neranda laiko. Žmonės
stokoja tikėjimo.

Parengta�pagal�dienraščio
,,Respublika”�priedą�,,Žalgiris”

Pranė Šlutienė, 2007 m.
Pranė Šlutienė Jaunimo centro mugėje.

,,Lithuanian Mercy Lift” nariai – Petras Jokubauskas ir Pranė Šlutienė –
Wisconsin valstijoje, 2002 m.
,,Draugo” archyvo nuotr.

,,Lithuanian Mercy Lift” nariai – Petras Jokubauskas ir Pranė Šlutienė – Wisconsin valstijoje, 2002 m.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Pranė Šlutienė, 2007 m.
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$5          de Sa Pereira, Moacir, MA ($195). 
  $10         Barzdukas,  Arvydas  ir  Daiva, VA ($2,020);  Kondratien , Elena, CT ($35); Kuolas, 

Augis, WA ($380); Razma MD Jr., Antanas G., IL ($3,220); Tavaras, R ta, IL ($10); 
Tuskenis, Albert, IL ($10); Velo Berkovic, Nicolas,  ($330); Venckus, Stasys ir Ona, 
MA ($80). 

  $20      Kaunelis,  Saulius ir  Diane, MI  ($180); Kondratas, Victor, NY ($195); Rymas, 
Stanley J.,IL ($100); Šal i nas, Jeronimas,LT($360); Šlepetys, Ri ardas, NJ ($175). 

  $25        Jazbutis, Thomas ir Marija, CO ($135); Mereckien , J rat , IL ($345); Vengianskas, 
Emilija B., MI ($155); Zableckas, Romualdas, CO ($175). 

  $50        Dundzila, Antanas, FL ($2,650); Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($5,050); Šležas, 
Birut  ir Romas, MA ($50). 

  $100   Anceravi ien , Rita, CO ($100); Bakaitis, Raymond, CA ($150); Dr. Bal i nas, 
Algimantas, CA ($1,710); Bieliauskas, Rita, IL ($100); Buivys, Daina, MD ($1,300); 
Cidzikait , Dalia, IL ($1,365); Giedraitis, Kastytis K. ir Rita, MI ($1,060); Je ius, 
K stutis ir Dalia, IL ($3,640); Juraitis, Leonas ir Ann Marie, IL ($562); Kuolas, 
Almis ir Danguol , MA ($6,900); Leparskas, Romas, MI ($2,000); Lirgameris, Edis 
ir Leonora, IL ($100); Litvinskait , Daiva, IL ($100); Lukas, Vitas Tomas, IL ($100); 
Marchertas, Algirdas ir Raminta, IL ($790); Nitecki, Danut  E., CA ($200); 
Pauliukonis, Alfonsas A., NY ($250); Praitis, Algis, NE ($1,000); Raudys, Marija, IL 
($2,480); Sabali nas, Darius, OH ($250); Slav nas, Paulius, IL ($100); Smith, Diana, 
CA ($100); Svera, Jonas ir Birut , MI ($875); Tumas, Alfonsas ir Inga, CA ($700); 
kun. Volertas, Vytautas, NY ($500); Wallace, Joseph ir Milda, PA ($250). 

  $150      Pellett, Judy Varneckas, CT ($2,600). 
  $200      Cox, Magdalynne Lory ir Alex F., PA ($900); Sinkus, Vladas ir Raminta, IL ($1,500). 
  $300     yvas, kun. Matthew, FL ($6,100). 
  $400     Jankauskas, J., Canada ($900). 
  $500      Ratkelis, Algis ir Danguol  M, CA ($500). 
  $1,000 Kriau i nas, Marius ir Mary, IL ($1,850); Liautaud, Gražina ir James P., IL     

($27,500). 
    $3,000   a.a. Paulionien , Veronika, IL ($3,000) TESTAMENTINIS PALIKIMAS. 
  

  (Skliausteliuose — iš viso nešta  LF  asmenin  naryst ) 
 

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:              

Raymond Bakaitis (CA); Rita Bieliauskas (IL); Edis ir Leonora Lirgameris (IL); Daiva  
Litvinskait  (IL); Vitas Tomas  Lukas (IL); Algis ir Danguol  Ratkelis (CA); Stanley J. Rymas 
(IL); Paulius  Slav nas (IL); Paulius Martynas  Šulnius (IL); Diana  Smith (CA); R ta  Tavaras 
(IL); Albert  Tuskenis (IL); "Vytur liai"  Kolorado lituanistin  mokykla (CO). 

 
 

Atminimo našu pagerbtas ir amžintas LF a. a. Viktoras  Adomavi ius (MA) 
 (aukojo: Birut  ir Romas Šležas, MA). 

 

našu  Lietuvi  Fond  pagerbta Marija Remien  (IL) už nuopelnus lietuvyb s labui. 
(aukojo: Diana  Smith, CA). 

 

Krikštyn  proga LF naryst  padovanota Pauliui Martynui Šulniui (IL). 
(aukojo: Vaida Armanavi i t  ir Dalia Cidzikait , IL). 

 

Papildytas Lietuvi  Fondo administruojamas Jurgio Daugvilos atminimo fondas. 
(aukojo: J. Jankauskas, Canada) 

 
 

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

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

Priimame kreditines korteles 
 

 

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

Fed. ID# 36-6118312 
 

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

LIETUVI  FONDO AUKOTOJAI 
 

Nuoširdžiai d kojame 2012 m. rugs jo m n.  
Lietuvi  Fondo aukotojams, kuri  dosnumo d ka,  

LF kapitalas padid jo $9,785.00 suma!  
Maloniai kvie iame visus remti Lietuvi  Fond . 

 

M s  tauta – m s  ateitis.  
LF Vadovyb  

A † A
VITO VALATKAITIS VAL

Po sunkios ligos mirė 2012 m. spalio 8 d.
Gimė 1933 m. Kaune, Lietuvoje.
Atvyko į Ameriką 1949 m. Gyveno Oak Brook, IL, anksčiau

Čikagoje ir įvairiuose Texas miestuose.
A. a. Vytautas, būdamas tvirto tikėjimo, gerbė naują tėvynę

Ameriką, taip pat buvo mylintis Lietuvą patriotas. Jo dosnūs ir
kilnūs viso gyvenimo darbai sustiprino daugeliui žmonių ir orga-
nizacijų gyvavimą. Džiaugėsi ir didžiavosi savo vaikais ir visa
šeima.

Nuliūdę liko: žmona Regina, duktė Nina su vyru Keith Belk,
anūkės Katherine ir Hillary; duktė Gina su vyru Richard
Zimmer mann, anūkai Tara ir John; sesuo Liucija Krutulienė, jos
vaikai Arūnas, Jūratė ir Edvardas su šeimomis, sesuo Dalia
Pauliukonienė su vyru Rimantu, jų vaikai Audrius,  Dana, Lidija
ir Vilija su šeimomis. Taip pat kiti šeimos nariai, draugai, pažįs-
tami Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Vito pašarvotas ketvirtadienį, spalio 11 d. nuo 3  v. p. p. iki
8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 12 d. Švč. M. Marijos Gi -
mimo bažnyčioje, Marquette Park,  11 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas ir palaidotas Šv.
Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
ALBINUI SAKALUI

netikėtai mirus 2012 m. rugsėjo 7 d. Woodhaven, NY,
siunčiu nuoširdžiausią užuojautą žmonai SALO -
MĖJAI bei visiems artimiesiems.

Irena Matelis

Mylima Mamytė ir Močiutė

A † A
dr. ONA GARŪNIENĖ

PRUNSKYTĖ

Gimė į Amžinybę 2012 m. spalio 9 d., sulaukusi 91 m.
Giliame liūdesyje liko: dukros Rūta Sula ir dr. Dalia Sa daus -

kienė; žentai dr. Daniel Sula ir dr. Linas Sadauskas, anūkėliai
Andrius Sula, Dana Sauder su vyru Greg, Viktoras, Aleksas,
Nora, Lilija ir Marisa Sadauskai bei kiti giminės.

Dr. Ona buvo žmona a. a. dr. Albino Garūno.
Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 12 d. nuo 3 val. p. p.

iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 13 d. 9:30 val. ryto iš Pet -
kus Lemont laidojimo namų a. a. Ona bus palydėta į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių dr. Ona Garūnienė bus palaidota Šv. Kazimiero ka -
pinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti Daugailių parapijai, Lietuvoje.
Maloniai kviečiame visus artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Onytę savo maldose.

Nuliūdusi šeima

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

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažny čioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL)  šį sekmadie -
nį,  spalio 14 d., 10:30 v. r.  šv. Mišias
at  na šaus kunigas dr. Kęstutis Trima -
kas. Prieš Mišias kalbėsime rožinio mal -
dą. Vėlines paminėsime sek madienį,
spa lio 28 d. Pradžia – 10 v. r. Eucharis -
tijos šventimą atnašaus kun. dr. Trima -
kas.  Po komunijos vyks meditacija su
giesmėmis ir eilė raščiais. Dalyvaus pa -
ra pijos choras, lektorių ir kantorių grupė
ir Ame rikos lietuvių katalikių sąjungos
20-toji kuopa. Kviečiame visus atvykti ir
maldose prisiminti savo brangius ar ti -
muo sius, iškeliavusius į Amžinybę.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje (Marquette Park)  šį sekmadienį
šv. Mišių metu giedos vaikų popchoras
,,Sva   jonė” (vadovė Alina Šimkuvienė).
Po Mišių parapijos salėje Jūsų laukia
tor   tas ir kavutė. Laukiame visų atvyks -
tant.

� Jau išleista 50 metų sukakties Lie tu -
vių  fondo veiklos knyga ,,LF III tomas”.
No rintys užsisakyti LF III tomo knygą
skambinkite į LF raštinę tel.: 630-257-
1616 arba ieškokite užsakymo formos
LF tinklalapyje: 

www.LietuviuFondas.org

IŠ ARTI IR TOLI...

� Sekmadienį, spalio 21 d., Apreiš ki -
mo parapijos salėje (259 North 5th
Stre et, Brooklyn, NY 11211) po 10 val.
r. šv. Mišių vyks dokumentinio filmo ,,Li -
kau gyvenimo paraštėje” apie Juozą Bra -
zaitį pristatymas. Pristatyme dalyvaus fil -
mo kūrėjai – Algis Kuzmickas (režisie rius)
ir Vidmantas Valiušaitis (scenarijaus au -
to rius), kurie papasakos apie filmo te mos
istorinį kotekstą, atsa kys į klausi mus. Visi
maloniai kviečiami dalyvauti.  

� Rytinio Long Island Lietuvių Ben -
druo menė kviečia į Maironio 150-ųjų gi -
mimo metinių minėjimą. Koncertas vyks
spa lio 28 d., 4 val. p. p. Our Re deemer
Lutheran bažnyčioje (269 Main Rd.,
Aque bogue, NY 11931). Koncertuos
cho  ras iš Philadelphia ,,Laisvė”, ben -
druo  menės nariai skaitys Maironio eilė -
raščius. Bilieto kaina – 10 dol. Po kon-
certo salėje vyks pabendravimas, bus
vai  šės. Dėl papildomos informacijos
kreip  kitės į Rasą Mitrulevičienę el. paš -
tu: rasamaja@hotmail.com arba tel.
631-764-1932.

� Š. m. lapkričio 10 d. Pittsburgh, PA
Lietuvių bendruomenės salėje bus pami -
nėtos Lithuanian Citizens’ Society of
Wes  tern Pennsylvania 100-osios meti -
nės. Vakarienės metu bus trumpai pris -
ta  tyta Lietuvių Bendruomenės istorija,
kal bas pasakys svečiai. Šventėje gros
lie  tuvių liaudies muzikos grupė ,,Biru
Bar” iš Indianapolis. Besidomintys gali
ra  šyti iki spalio 19 d. el. paštu: jonaspb -
@verizon.net

� Jono Meko fotografijų paroda ,,Ima -
ges Out of Darkness” vyksta James Fu -
en tes Gallery (55 DeLancey Street, New
York, NY 10002). Tel. pasiteirauti 212-
577-1201. Galerija atidaryta nuo tre -
čia dienio iki sekmadienio nuo 11 val. r.
iki 6 val. v.

� Spalio 15 d., pirmadienį, Lietuvos
Res publikos ambasadoje JAV (The Em -
bas sy of the Republic of Lithu ania, 2622
16 St. NW Washington, DC) vyks litvako
Samuel Bak parodos ,,Vilnius and Be -
yond: works of art by Samuel Bak” paro-
dos atidarymas ir priėmimas. Renginyje
da lyvaus pats dailininkas, taip pat Vals -
tybinio Vil niaus Gaono žydų muziejaus di -
rek torius Markas Zingeris. Parodą remia
LR Kultūros ministerija. Pradžia – 6:30
val. v. 

Šių metų spalio 4 d. LR gen. kon-
sulas Čikagoje Marijus Gudynas kon-
sulate susitiko su vienos didžiausių
JAV žydų nevyriausybinės organiza-
cijos – Amerikos žydų komiteto
(AJC) – regioninių padalinių vado-
vais, organizacijos nariais. Gene ra -
linis konsulas pristatė komitetui Lie -
tuvos užsienio politikos aktualijas,
pasidžiaugė suaktyvėjusiu bendra-
darbiavimu tarp Čikagoje gyvenan-
čių lietuvių ir žydų bendruomenių,
pasiūlė komitetui kartu įgyvendinti

kultūrinius ir švietimo projektus. 
Amerikos žydų komiteto atstovai

pristatė M. Gudynui savo organizaci-
jos veiklą, pasidžiaugė gerėjančiais
santykiais tarp Lietuvos ir Izraelio
valstybių bei atkreipė dėmesį į nede-
mokratinėse valstybėse gausėjančius
pažeidimus žmogaus teisių srityje.
Diskusijoje aptarti kiti aktualūs poli-
tikos bei ekonomikos klausimai.

LR gen. konsulato Čikagoje 
informacija

Atlanta, GA, vykusioje JAV Lietuvių Bendruomenės XX tarybos 1-oje sesijoje
Krašto valdybos Religinių reikalų tarybos pirmininkei ses. Margaritai Ba -
reikaitei buvo įteikta padėkos dovanėlė už šv. Mišių Atlanta lietuviams suor-
ganizavimą, vyskupui padedant. Taip pat už paramą Atlanta lituanistinei
mokyklėlei ,,Saulė”. 

,,Draugą” galite 
užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org

Samuel Bak. ,,Revelation”. 2009, 
aliejus, drobė, 20x16”

Susitikimo dalyviai. Viduryje stovi LR gen. konsulas M. Gudynas. 

Padėką ses. Margaritai Bareikaitei įteikė Lietuvos Respublikos
garbės konsulė Atlanta mieste dr. Roma Kličienė.

sk. 047934

Susitikimas
su

kunigu 
Petru Algirdu

Kanapka
ir jo knygos

„Dievo Įsakymai –
Šviesa Širdies

Akims” 

pristatymas
Spalio 26 d., 

penktadienį, 7 v. v.
Lietuvių Dailės

muziejuje
14911 127th St., 

Lemont, IL 60439

630-257-5613

matulaitismission@sbcglobal.net

Įėjimas nemokamas


