
Vilnius (BNS) – Pasaulio
energetikos milžinė ,,Chev-
ron Global Energy, Inc.” už
neskelbiamą sumą įsigijo 50
proc. naftos telkinį Lietuvos
pamaryje valdančios ben-
drovės ,,LL investicijos” ak-
cijų ir pradeda skalūnų dujų
paiešką. Jeigu amerikiečių
investicijos Lietuvoje bus
sėkmingos, jos iš esmės pa-
keis regiono energetikos sritį
ir turės tiesioginės įtakos
dujų kainai.

Pagal pasirašytą sutartį
amerikiečių bendrovė taip
pat turės galimybę ateityje
išpirkti likusias „LL investi-
cijų” akcijas. Lietuvos ben-
drovė „LL investicijos” valdo
perspektyvų 60x40 km Rie-
tavo naftos telkinį, kurio geo-
loginiai ištekliai gali siekti iki 1,2
mln. tonų. Specialistų skaičiavimu,
„Chevron” investicijos, ieškant ska-
lūnų dujų Rietavo telkinyje, gali siek-
ti daugiau nei pusę milijardo litų.

Amerikiečiai numatomų investicijų
dydžio kol kas neatskleidžia, tačiau
patvirtina artimiausiu metu pradė-
siantys žvalgybos darbus. Lietuvos
premjeras Andrius Kubilius pripa-

žįsta, kad „Chevron” investicija Lie-
tuvoje yra žingsnis į teritoriją, kurią
Rusija ir jos dujų monopolija „Gaz-
prom” laiko savo tėvonija.
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Varšuva (URM) – Lietuvos ambasadoje Varšuvoje
spalio 25 d. įvyko renginys, skirtas Bažnyčios ir disi-
dentinio judėjimo simboliu sovietų okupacijos metu
tapusio pogrindinio leidinio ,,Lietuvos Katalikų Bažny-
čios (LKB) Kronika” 40-mečiui.

Minėjime vykusioje diskusijoje pranešimus skaitė
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, šio centro
istorikė Monika Kareniauskaitė bei Genocido aukų
muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis. Diskusiją
moderavo Krokuvos Jogailaičių universiteto Lietuvos
studijų centro direktorė Katarzyna Korzeniewska.

Renginio metu taip pat atidaryta nuotraukų paro-
da, skirta LKB Kronikos 40-mečiui. Joje pristatoma
,,Kronikos” leidybos istorija, jos bendradarbiai bei
pagalbininkai, leidinio persekiojimą menantys istori-
niai liudijimai.
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,,Chevron Global Energy, Inc.” investavo Lietuvoje

Varšuvoje paminėtas ,,Bažnyčios Kronikos” 40-metis

Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Šių metų spalio 28 d. JAV
Kongreso Užsienio reikalų komiteto
kvietimu Miami, Florida valstijoje,
apsilankęs Lietuvos Respublikos am-

basadorius JAV ir Meksikai Žygi-
mantas Pavilionis pasveikino konfe-
deracijos ,,Caritas Internationalis”
prezidentą kardinolą Rodriguez Ma-
dariaga, kuriam Maltos ordino Ku-

bos asociacija Miami
įteikė Tutio Fidei ap-
dovanojimą. Ž. Pavi-
lionis padėkojo ,,Ca-
ritas” prezidentui už
ilgametę federacijos
,,Caritas” veiklą Lie-
tuvoje.

Konfederacija,
Lietuvoje pradėjusi
veikti dar 1926 m., at-
sikūrė nepriklauso-
mybės atstatymo išva-
karėse. Konfederacija

,,Caritas Internationalis” vienija 164
Romos katalikų socialinės paramos
organizacijas daugelyje pasaulio
šalių. JAV katalikai yra pagrindiniai
,,Caritas Internationalis” rėmėjai.

Padėkota už ilgametę ,,Caritas” veiklą Lietuvoje

Kard. Rodriguez Madariaga



Visų akims nukrypus į šiuo metu
Lietuvoje tvyrantį vyriausybės sudary-
mo – tų kelių ministerinių kėdžių daliji-
mosi ir stumdymosi – įkarštį, turbūt re-
tas kuris atkreipė dėmesį į Vengrijos
Parlamente įregistruotą naujo įstatymo
projektą, kurį priėmus, užsieniečiams
bus suteikta teisė gyventi šalyje, jei šie
įsigys vyriausybinių obligacijų. Siūloma-
me projekte numatoma, jog mažiausiai
apie 323,000 dol. investavęs užsienietis
ilgainiui galės tapti ir Vengrijos piliečiu.
Naujo įstatymo autorius, Vengrijos par-
lamento narys Mihaly Babak neslėpė,
jog toks įstatymas padėtų šaliai bren-
dant iš skolų, ir sakė, jog juo visų pirma
bus bandoma pritraukti turtingus kinus,
nors, žinoma, keliai neužkertami ir kitų
valstybių gyventojams. Žinant ne vieno
lietuvio verslininko skundą nepalankia
verslo dirva Lietuvoje ir neaiškias verslo
sąlygas paskelbus naują vyriausybę, įdo-
mu, kiek tarp turtingų ar tik pasiturinčių
užsieniečių bus lietuviškų pavardžių?

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė
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Andrius Anužis ir aš
bu vome paprašyti
pa  kal bėti per JAV

Lietu vių Bendruomenės XX
Ta ry bos 1-ąją sesiją apie
JAV LB įtaką ir santykius
Washing ton, DC, kaip
sakoma vienoje ban ko
reklamoje, ,,svarbiau sia -
me mieste, svarbiausia me
krašte visame pasaulyje”.
Su An driu mi susipa ži nau
tiek prieš dvi dienas, ir,
nors remiame skirtingas
Ameri kos politines partijas, mu -
dviejų nuo monė apie Lietuvą sutam-
pa 100 procentų. Pagrindinį santykių
principą galiu nusakyti, cituodama
buvusį JAV Atstovų rūmų pir mi -
ninką Tip O’Neill, pasak kurio, ,,visa
politika yra vietinė politika; net ir
tarp tau ti nė politika yra vietinė poli-
tika.” Kaip tai gali būti?

Lietuvių Bendruomenė JAV bu -
vo pamatas JAV ir Lietuvos abipu -
siam bendravimui jau nuo 1920 m.
Ko dėl Lietuvos nepriklausomybė bu -
vo priimta 1922 metais? Todėl, kad
senatorius Henry Cabot Lodge norėjo

būti perrinktas dar vienai kadenci-
jai. Tais laikais Amerikos lietuviai,
buvę politiškai įtakingi Massa chu -
setts valstijoje, atsisakė prisidėti prie
sen. Cabot perrinkimo tol, kol jis ne -
balsuos už Lietuvos nepriklausomy-
bės pripažinimą. Senatorius balsavo
,,už”, ir taip atsivertė naujas istorijos
lapas. O kad būtų perrinktas Frank -
lin Delano Roosevelt, jis buvo pri -
spaus tas pasirašyti, kad nepripažįsta
Lietuvos, Latvijos ir Estijos prievar-
tinio įtraukimo į Sovietų Sąjungą.
Taip bent teigia Lietuvos geras drau-
gas, rašytojas Paul Goble. Jo nuo mo -
ne, šis nepripažinimas veikia iki šiol
ir yra Lietuvos gimimo metrikai JAV,
kuriais paremti visi kiti įstatymai ir
politika, susiję su Lietuva ir JAV.

Bet istorija tuo nesibaigia, teigia
P. Goble. Jau 20 metų, kaip Lietuva
yra pripažinta nepriklausoma valsty-
bė, panašiai kaip ir 1920 bei 1930
metais. Tiesa, yra ženklų, jog Rusijos
prezidentas Valdimir Putin bando at -
kurti buvusią imperiją. Bet Lie tuva
šiandien yra geresnėje padėtyje – ji
yra NATO ir Europos Sąjungos narė.
Bet reikia budėti. Reikia atidžiai
budėti.

Kas iš lietuvių šiuo metu turi di -
džiausią įtaką ir geriausius santy -
kius Washington, DC? Aišku, visų
pir  ma Lietuvos interesams aktyviai
ir veiksmingai Washington, DC atsto-
vauja Lietuvos Respublikos ambasa-
da. Ambasadoriaus Žygimanto Pavi -
lionio ryšių su Baltaisiais rūmais
dėka XIV Šiaurės Amerikos lietuvių
tautinių šokių šventė sulaukė JAV vi -
ce prezidento Joe Biden sveikinimo. 

Vis dėlto tik Amerikos piliečiai
gali iš tiesų paveikti savo atstovus
Kon grese, kad būtų priimti Lietuvai
palankūs įstatymai, pasirinkta tinka-
ma politinė kryptis. Būtent šioje sri-

tyje Amerikos lietuviai gali kon kre -
čiai padėti Lietuvai, kaip tai jie daro
jau beveik 100 metų.

JAV lietuviai yra atstovaujami
Central and East European Coalition
(CEEC) organizacijoje, kuri įkurta
1993 metais, siekiant skatinti NATO
plėtrą bei narystę. CEEC, kuri atsto-
vauja 22 milijonams amerikiečių, tu -
rinčių šaknų Rytų ir Centrinėje
Euro poje, priklauso 18 kraštų. Ši
organizacija turi ryšių ir yra įta -
kinga JAV Kongrese bei Senate, taip
pat State Department ir National Se -
curity Agency. CEEC taip pat domisi
Kremliaus propaguojamu imperializ-

mu, žmogaus teisių pažeidimais, pa -
garba įstatymams, vizų ir imigraci-
jos politika, parama Rytų ir Centro
Europos šalių demokratijai, karine
pa galba ir energetiniu saugumu. JAV
Lietuvių Bendruomenei iki šiol
CEEC sėkmingai atstovavo ir apie
CEEC veiklą LB pranešė Stefa Urban
ir Stasys Bačkaitis.  

CEEC taip pat priklauso Ameri -
kos lietuvių taryba (ALT), įkurta
1915 m., atnaujinta 1940 metais.
ALT’as informuoja visuomenę apie
Lietuvą bei atstovauja JAV lietuvių
or ganizacijų interesams. Šių metų
gegužės mėnesį ALT’as JAV Kon gre -
so ir Senato nariams bei State De -
partment įteikė memorandumą, ku -
ria me keliamas JAV lietuvių susi -
rūpinimas Lietuvos pasienyje sta to -
mų Rusijos atominių elektrinių
saugumu, jų įtaka Lietuvos gyvento-
jų sveikatai. ALT’ui Washington, DC
šiuo metu atstovauja Eglė Gintau tai -
tė, dirbanti senatoriaus Dick Dur bin
įstaigoje. Šios organizacijos pirmi -
nin kas yra Saulius V. Kuprys, vykdo-
masis direktorius – Paulius Vertelka.
ALT’as turi susikūręs gerą interneti -
nę svetainę: http://altcen ter.org

ALT’o viešųjų ryšių skyrius yra
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių Na -
cionalinio komiteto (JBANC) dalis.
JBANC buvo įkurtas 1961 m., sie -
kiant prisidėti prie Baltijos šalių pas-
tangų siekiant atgauti nepriklauso -
mybę bei plėtojant žmogaus teises ir
demokratiją trijose šalyse. JBANC
apjungia Amerikos estų nacionalinę
tarybą, Amerikos latvių asociaciją ir
ALT’ą. JBANC vykdomasis direkto-
rius yra Karl Altau, kuris el. paštu
vis atkreipia mūsų dėmesį į karš -
čiausias temas, susijusias su Lietuva,
Latvija ir/ar Estija – ar tai būtų
,,Pus sy Riot” narių įkalinimas, ar

meškučių išmetimas virš
Baltaru sijos teritorijos.
Turiu pripažinti, kad apie
kitų organizacijų veiklą
daugiausia informacijos
gaunu bū tent iš JBANC
(http://jbanc.org). O juk
visi žinome, jog informa-
cija šiais laikais yra auk-
sas. 

JAV užsienio politika
turėtų stiprinti Lietuvos
nepriklausomybę ir kari -
nį jos saugumą. Stiprybę

su kuria ne tik raketos ir tankai, ne
tik diplomatiniai santykiai, bet ir
pilietinių vertybių stiprinimas bei
bendravimas verslo, kultūros, mok-
slo ir kitose srityse. Todėl siūlau: 

– Skatinkime JAV Kongresą ir
administraciją laikytis savo pažadų,
duotų visoms NATO narėms Euro po -
je, nes netrukus daug JAV išteklių
bus nukreipta į Ramiojo vandenyno
regioną, o tai gali būti ženklas Putin
režimui, kad Lietuva ir kitos NATO
valstybės lieka Rusijos įtakos zonoje.

– Skatinkime JAV toliau tęsti oro
policijos misiją, įsikūrusią Šiaulių
karinėje bazėje (JAV tai kainuoja tik
apie milijoną dolerių), kuri vaidina
labai svarbų karinį ir psichologinį
vaidmenį.

– Remkime Juodojo kaspino die -
nos rezoliuciją. 

– Prašydami JAV laikytis savo
pažadų dėl NATO, skatinkime ir Lie -
tuvą laikytis pasižadėjimo NATO
savo krašto gynybai iš leisti 2 proc.
savo bendrojo vidaus produkto. Per
paskutinius 5–6 me tus to nebuvo daro-
ma. Tai yra Lietuvos draudimas. Visi
gerai supranta me, jog jeigu savo drau -
dimo mokesčių ne su moki, tai, ne -
laimės atveju, negali kreiptis para -
mos.

Kuo ryškesnis Lietuvos įvaizdis
bus pasaulyje, tuo dažniau Lietuva
taps JAV Kongreso ir angliškos spau-
dos taikiniu dėl žiaurumų, įvykdytų
jos žemėje rusų ir vokiečių okupaci-
jos metais. Tokie klausimai yra kelia-
mi anglų kalba, dažniausiai ameri -
kiečių, bet tai gali labai pakenkti
Lietuvai. Noriu patarti apsilankyti
internetinėje svetainėje anglų kalba
,,VilnNews” (http://vilnews.com),
ku  rioje galima rasti daug žinių apie
Lietuvą. Įdomu paskaityti, kaip Lie -
tuva ten yra pristatoma – anglų kalba
ir dažniausiai amerikiečių. Iš kilus
kebliems klausimams, ar ne kreipsi -
me į juos dėmesio, ar būsi me pasi -
ruo šę į juos atsakyti?

Nesvarbu, kaip dažnai lankoma -
si Kongreso rūmuose Washington,
DC, galia ir parama ateina iš tų gru -
pių, kurios, angliškai tariant, ,,de li -
ver the vote”. Taigi itin svarbu yra
ak tyvi vietinė veikla, artimi ry šiai su
savo išrinktais Kongreso na riais ir
senatoriais, nes juk ir jie yra žmonės.
Ir jie mėgsta būti pagerbti, ir jie
mėgsta išgirsti ,,Ačiū.”  

Mes, lietuviai, negalime skųstis,
kad į mūsų rūpesčius niekas nekrei -
pia dėmesio, jeigu mes patys jų aiš -
kiai ir konkrečiai neįvardijame, ne -
pa  re miame faktais, nesusiejame jų
su Amerikos vertybėmis. Tad ką turi
JAV LB, ko neturi kitos organizaci-
jos? Apylinkes! Tad grįžtu prie pa -
grin  dinės savo temos: visa politika
yra vietinė, net ir tarptautinė. 

Pranešimas skaitytas JAV LB XX
Tarybos 1-oje sesijoje, 2012 m. rugsėjo
29 d. Atlanta, GA.

Visa politika, 
net ir tarptautinė, 

yra vietinė
DANELĖ VIDUTIENĖ

Tik Amerikos piliečiai gali iš tiesų paveikti savo at -
sto vus Kon grese, kad būtų priimti Lietuvai pa lankūs
įstatymai, pasirinkta tinkama politi nė kryptis.
Būtent šioje srityje Amerikos lietu viai gali kon kre čiai
padėti Lietuvai, kaip tai jie daro jau beveik 100 metų.



Visi gerai žinome, kas yra Visų
Šventųjų šventė ir Vėlinės. Ne tik
žinome, bet esa me pripratę tas

die nas tinkamai paminė ti – pasimelsti ir
prisiminti mirusiuosius. Tad šia tema
plačiau nera šysiu. Šį kartą noriu labai
trumpai pa kalbėti apie tinkamą pasi -
ruošimą mir čiai. Apie tai retai kalbama,
bet tai – svarbus įvykis mums dar gy -
viems esant.

Jau kuris laikas kasmet gaunu ap -
klausą iš vietinės laidojimo įstaigos, prašančios jai
padėti geriau su prasti, kaip žmonės ruošiasi mir -
čiai.  Kas toje apklausoje nesakoma, yra tai, kad ja
no rima apklausos gavėją prisijaukinti, kad, lai kui
atėjus, jis kreiptųsi į būtent tą laidojimo įstaigą. Už
at sa ky mą į apklausą pažadama atsiųsti knyge lę
,,Kaip geriausia pasiruošti mirčiai”. Pažada at -
siųsti ne paštu, bet į na mus pristatyti. Spėju, kad
atvyktų as me niškai ir, be abejo, apsilankymo metu
siūlytų pasirašyti priešmirtinę sutartį. 

Šios apklausos dar neišsiun čiau, bet ir neiš -
mečiau. Apklausoje yra klausimai, susiję su karo
veterano statusu, kapo vietos pirkimu, gyvybės
drau  dimu, paskutiniu testamentu ir t. t. Į akį ypač
krito klausimas: ,,Ar tavo testamento vykdytojas
yra gy vas?” Matyt, būna atvejų, kai taip nėra.

Katalikų savaitraščio OSV š. m. rug sėjo 23 d.
laidoje radau skyrių labai panašia tema, pristatytą
ne iš komercinės, bet iš  etinės, religi nės ir teisinės
pusės. Noriu su skai tytojais pasidalinti bent dali-
mi ten iškeltų klausimų bei pasta bų apie pasi ruo -
šimą mirčiai. Pra džio je cituojami popiežiaus Be -
nedik to XVI žodžiai, tarti 2011 m. lapkričio 2 d.
audiencijoje  tikintie siems: ,,Kodėl dauguma žmo -
nijos nie kada nepriėmė įsitikinimo, kad su gy -
venimo pabaiga nieko daugiau nė ra? Sakyčiau,

kad tam yra keletas prie  žasčių: mes bijome mir-
ties, nes tai – visko pabaiga; bijome mirties, nes
nežinome, kas po jos mūsų lau kia. Tai atmetame,
nes  nenorime, kad viskas, kas buvo pasiekta gyve -
ni me, staiga nutrūktų. Svarbiausia, jau čiame, kad
meilė yra amžina, ir ne  įmanoma sutikti su minti-
mi, kad mir tis galėtų tą  meilę sunaikinti.” 

Reikia atidėti į šalį savo baimes ir nenorą žiū -
rėti gyvenimui į akis, įskaitant ir būsimą savo
mirtį. Prieš daugelį metų Bejamin Franklin iro ni -
zavo, teigdamas, kad vieninteliai ne išvengiami da -
ly kai yra mirtis ir mo kesčiai. Mokesčius surenka
val džia, o mirčiai patiems reikia tinkamai ruoštis.
Tai darant reikia įtraukti savo šeimą bei artimuo-
sius. Reikia susitvarkyti taip, kad sprendimai dėl
gy  venimo pabaigos būtų suderinti su Ka talikų
Bažnyčios mokymu ir tradicijomis. Siūloma po -
kalbį pradėti ėmus senti, bet dar turint gerą svei -
katą, o ne jau gulint mirties patale. To kiu atveju
bus mažiau įtampos, ne patogumų ir galimų nesu -
sipratimų. Šeimai reikia duoti nurodymus, kaip
elgtis, kaip prižiūrėti, kai to prireiks. 

Bažnyčia moko, kad gyvenimas šioje žemėje
yra gėris, bet ne vieninte lis gėris, ir nereikalauja,
kad viskas būtų daroma, jog tas žemiškas gyveni -
mas būtų pratęstas. Didelės pastangos, norint ati -

dėti mirtį, kartais gali  at nešti daugiau
skausmo mirštančiajam ir jo šeimai nei
paguodos. Dau ge lis katalikų etikų pata -
ria pasira šyti įgaliojimą, kuris leistų nu -
matytam asmeniui ar asmenims daryti
kri tinius, su gyvybe-mirtimi susijusius
sprendimus. Toks asmuo darytų spren di -
mą tik tuo atveju, kai pats  žmogus nesu -
geba to pa daryti. (,,The National Catholic
Bioethics Center” gaires galima rasti in -
ternete www.ncbcen ter.org)  

Pabaigai norėjau šį bei tą apie graudžius
verksmus pasakyti, bet ge riau patyrinėjęs sužino-
jau, kad grau dūs verksmai yra labai svarbios Ga -
vė nios maldos, žadinančios apmąstymus apie kan -
čios esmę, taip pat – mūsų gyvenimą ir elgesį, juk
esame atpirkti labai didele kaina. Netikėtai  man į
pagalbą atėjo geroji ragana iš vieno vaizdelio,
pasakojančio apie mirtį (www.vaja.lt). Ten sako-
ma, kad gimę visi bėga, skuba, lekia. Atėjus va -
landai, nie ko į grabą nepasiima. Jiems pa tiems su -
deda rankeles, užmerkia akeles ir taria sudie. Nie -
kas nuo mirties neapsaugotas ir niekas tikrai ne -
žino, kaip ten bus. 

,,Tai viena iš didžiausių Paslap čių, – mergaitei
aiškina geroji raga na. – Gimstame tam ir gyvena -
me tam, kad mirtume. Bažnyčia moko tave lėtai
mir ti (tai yra gyventi, ruo šiantis mirčiai), moko
pereiti iš vie nos būsenos į kitą, neprisirišant prie
materialinio pasaulio, moko mylėti savo prie šus…
Taip, pats gyvenimas atpra tina būti prisirišu -
siems… Prie žmogaus (oi, kaip skaudžiai kerta už
karš tos meilės išdavystę!), prie daiktų (kaip greitai
jie nuvertėja). Lieka ti  kėjimas kaip vienintelė
kryptis, iš lie kanti po mirties. Kas toliau?” Pasa ko -
jimo be   si klausančiai mergaitei atrodė, kad ji dar
labai toli nuo Mir ties.
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Ruošimasis mirčiai
jos nepaspartins
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Nors panašia tema „Drauge” esu
rašęs jau keletą kartų, manau,
jog, artėjant šių metų rinkimams,

reikėtų skaitytojui priminti, kad juose
mūsų balsas gali būti bereikšmis, ypač
jei gyvename California, Illinois, New
York ar Texas valstijose. „Negali būti, –
gal sa kysite, – juk mes gyvename demo -
kra tinėje Amerikoje, o ne Kinijoje ar Ku -
boje, kur piliečiai apie teisę balsuoti tik
svajoti gali.” Demokratija juk pa si reiš -
kia visuotinio, lygaus, tiesiogi nio ir slapto balsavi-
mo forma!

Ar iš tikrųjų taip? Abu kandidatai į JAV prezi-
dentus supranta, kad tie sioginis balsavimas čia
negalioja, to dėl, savo rinkiminės kampanijos metu
naršydami po visą Ameriką, jie dar nė karto neuž-
suko į šias ketu rias valstijas. Tuo tarpu valstijos
(swing states), kur iš anksto yra sun ku nuspėti, į
kurią pusę nusvirs jų balsų dauguma, sulaukia
nepropor cingai daugiau dėmesio. Ką kandidatai
žino, ko mes nežinome? Jie ži no, kad tos keturios
valstijos yra teritorija, kuri priklauso demokra -
tams, ir tai aiškiai rodo visų penkių paskutiniųjų
rinkimų (nuo 1992 iki 2008 metų) rezultatai.  Tose
valstijose yra dauguma didžiųjų miestų su daug
balsuotojų, tradiciškai remiančių de mokratus.

Šiųmetiniai kandidatai į prezidentus tai pui -
kiai supranta. Tai kam jiems ten vargti, jei pergalė
tose vals tijose praktiškai užtikrinta de mokratams,
o pralaimėjimas – res pub likonams? Todėl Mitt
Romney, Ba rack Obama, Joe Biden ir Paul Ryan
tose valstijose ir nesilanko bei ne vargsta, lyg tai
būtų kažkokia svetima, Amerikai nepriklausanti
teritorija, lyg koks Azerbaidžanas.

Kaip keistai tai beskambėtų, ga li ma sakyti,
kad Obama ir Romney dabar kovoja ne dėl visas 50
valstijų apimančios Amerikos prezidento kėdės,
bet tik siekia pergalės Florida, Ohio, Virginia ir
dar gal pustuzinyje ki tų valstijų, kur demokratų ir
res pub likonų galimybės laimėti yra maž  daug
lygios. Į visų kitų valstijų balsuotojus nekreipia-
mas dėmesys, o tai nėra tikra demokratija, kur
„vie  nas balsuotojas, vienas balsas”.

Kaip tai atsitiko? Nors 1776 m. JAV nepriklau-
somybės akte iš kilmingai paskelbta, jog „all men
are created equal”, o 1789 m. priimtos Konsti tu -
cijos pratarmėje skambiai sakoma: „We the
People”, tai ne reiškė balsavimo teisių visiems
ame  rikiečiams. Jos buvo skirtos tik suaugusiems
baltos rasės vyrams, turintiems nuosavybę. Pilna
balsavimo tei sė moterims ir juodosios rasės pi lie -

čiams įstatymiškai buvo įgy ven din ta tik XX am -
žiu je, o nuosavybės reika lavimas kažkaip savaime
išny ko. Bu vo ilgai ginčijamasi ir kaip rink ti nau-
jos valstybės prezidentą. Pra džioje manyta leisti
prezident ą rinkti senatoriams, bet tos min ties
atsisakyta kaip prieštaraujan čios trijų vyriausy-
bės dalių princi pui. Siūlomas tiesioginis balsavi-
mas irgi buvo atmestas, nes tik ką nuo Ang lijos
karaliaus išsilaisvinę ame ri kiečiai bijojo sulaukti
panašios po puliaraus (George Washington) JAV
prezidento galios.

Buvo apsistota prie netiesioginio balsavimo –
„Electoral College”, ku rio delegatai turėjo rinkti
prezidentą. Kiekviena valstija gali turėti tiek de -
legatų, kiek ta valstybė turi senatorių ir Atstovų
rūmų narių. Kadangi Kon grese yra 100 senatorių
ir 438 Kon greso nariai, bendrame balsavime daly-
vauja 538 delegatai. Vėliau vykę Konstitucijos
pakeitimai ir Aukš čiau siojo Teismo sprendimai
daug ką pakeitė, bet „Electoral College” principas,
nesuradus geresnio sprendimo, išliko iki šiandien.
„Electoral College” JAV politikoje yra akivaizdus
paradoksas, kadangi visų kitų rinkimų –
Kongreso, gubernatorių, merų ir kitų politikų –
rezultatus nulemia už juos tiesio gi ai balsavusiųjų
skaičius.

Ką rodo nesena istorija? 2008 m. John McCain
California valstijoje gavo per 5 mln. balsų, bet jie
visi buvo visiškai beverčiai, nes Obama gavo šiek
tiek daugiau balsų ir taip „laimėjo” visą valstiją ir
visus jos rinkiminius (electoral) balsus. Laimei,
didelių ne susipratimų nebuvo nei bendroje viso
krašto balsų santraukoje, nes čia Obama surinko
ne tik daugiausiai (364:162) (electoral), bet ir popu-
liarių balsų ir taip įtikinančiai laimėjo rin kimus,
nors už McCain vis dėlto balsavo net 58 mln.
amerikiečių.

2004 m. rinkimuose dauguma rin kiminės kam-
panijos kovų vyko trijose valstijose: Florida, Ohio
ir Penn sylvania, tuo tarpu kitose 18 valstijose kan-
didatai nesilankė ir ne iš leido nė cento rinkiminei

TV propagandai. Rinkimus tuomet lai -
mėjo George W. Bush su didžiule beveik 4
mln. balsų persvara. Tačiau jei de mo kra -
tų kandidatas John Kerry būtų laimėjęs
Ohio valstijoje, jis Bush bū tų pra lenkęs
electoral balsais ir taip tapęs prezidentu
vien Ohio balsuotojų dėka.

Kitaip atsitiko per 2000 m. rinki mus,
kai pralai mėjo demokratas Al Gore, nors
ir buvo gavęs apie pusę milijono balsų
daugiau negu prezidentu tapęs Bush,

persvėręs Gore electoral balsais. Respublikonai šia
rinkimų sistema gal ir buvo pa ten kinti, nes jos
dėka demokratas Gore neįžengė į Baltuosius rū -
mus. Žino ma, jie kitaip jaustųsi, jei Kerry, pra lai -
mėjęs populiarius balsus, būtų laimėjęs electoral
balsus, jei 2004 m. nors ir nedidelė grupė Ohio bal-
suotojų būtų balsavusi už demokratus.

Atsisakyti šio senoviško „Elec toral College”
balsavimo, atrodo, nėra realių ga limybių. Nebent,
jei šiuose rinkimuose Obama prarastų populiarius
balsus, bet laimėtų electoral balsus ir tokiu būdu –
pačius rinkimus. Tuomet abi partijos, ne vien

demokratai ir res publikonai, gal suprastų, kaip
gali jaustis eiliniai amerikiečiai, išrinkę preziden-
tą, kurį atmetė dauguma. Tuo met kandidatai į
prezidentus lan kytųsi pas visus balsuotojus, ir rin -
kiminės propagandos vedėjai švaisty tųsi milijar-
dais dolerių visose valstijose, o ne vien Ohio, kaip
didele dalimi tai vyksta šiandien.

ar reikia keisti JaV
konstituciją?
ALEKSAS VITKUS
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Maironio eilėmis mūsų visų burnos skalaujamos
Maryland,�New�York,�Lemont

Šie metai, kada minime Jono Mačiulio-Mai ro -
nio gimimo 150-ąsias metines, yra paskelbti
Maironio metais. Šiai sukakčiai skirtų renginių

ne trūksta nei Lietuvoje, nei išeivijoje. Vienas jų –
JAV Lietuvių Bendruo menės Kultūros tarybos suor-
ganizuotas minėjimas-koncertas. Kadangi Maironis
gimė spalio  mėnesį, JAV LB kultūros taryba šį mė -
nesį pa skelbė Maironio mėnesiu ir poeto gimimo su -
kakčiai paminėti sudarė programą, kuri buvo pris-
tatyta penkiose JAV lietuvių apylinkėse: Hart ford,
CT; Washington, DC; New York, NY; Cleveland, OH
ir Čikagoje, IL. Klausytojai išgirdo Connecticut Lyric
Opera solistės Jūratės Švedaitės pagal Maironio ei -
les atliekamas dai nas ir Kauno valstybinio dramos
teatro va dovo, aktoriaus Egidijaus Stanciko paskaitą
apie Maironio įtaką Lietuvos teatrui. 

• • •

Spalio 20 d. minėjimas vyko Latvių salėje,
Rock ville, Maryland. Renginio svečius pasveikinęs
Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygiman-
tas Pavilionis pabrėžė Maironio kūrybos įtaką tau-
tos patriotiškumo ugdymui. Minėjimą, kuriame
pasirodė ir Philadelphia lietuvių choras ,,Laisvė”,
vadovaujamas Ilonos Babinskienės, renginį vedė
JAV LB Washington apylinkės pirmininkė Danelė
Vidutienė.

• • •

Vieno iškiliausių lietuvių tautos poetų gimi-
mo metinių minėjimo renginiai pasiekė ir vakari -
nę Atlanto vandenyno pakrantę. Rudenišką spalio
26 d. vakarą New York mieste buvo gyva vieno
žymiausių mūsų tautos poeto dvasia. Manhattan
rajone esančioje Salamagundi salėje JAV LB New
York apygardos Manhattan ir Brooklyn-Queens
apylinkės kartu su LR generaliniu konsulatu New
York surengė Maironio 150-ojo gimtadienio minėji-
mo koncertą. Renginyje dalyvavo LR Generalinis
konsulas New York Valdemaras Sarapinas su
žmona Vyte, JAV LB atstovai, New York visuo -
menės atstovai.

,,Maironis, bene žymiausias lietuvių tautos
poetas, kultūros veikėjas, lietuvių tautos garsinto-
jas ir mūsų patriarchas. Maironis – poetas, kuris
amžinai gyvas”, – savo sveikinimo žodyje tarė ge -
ne ralinis konsulas V. Sarapinas. Jis prisiminė, kad
jau daugiau nei 60 metų New York veikia Maironio
lituanistinė mokykla, kurios direktorės Faustos
Šinkūnienės dėka Salama gundi salę renginio metu
puošė Maironio paveikslas. Konsulas pasidžiaugė,
kad jo pirmos vai kaitės vardas toks pats, kaip ir
Maironio tėviškėje tekančios gražios upelės –
Luknė. Kauno Valst y binio dramos teatro vadovas
E. Stancikas savo paskaitoje daug dėmesio skyrė
Maironio istorinei draminei kūrybai, tokiems
svarbiems poeto kū riniams kaip „Kęstučio mir-
tis”, „Vytautas pas kryžiuočius”. E. Stancikas
pasakojo apie Maironio kūriniuose juntamą poeto
likimo artumą su Vytauto Didžiojo lemtimi.

Philadelphia lietuvių choras „Laisvė“ (vadovė Ilona Babinskienė). AAllggiioo  LLuukkoo nuotr.

Connecticut Lyric Opera solistė Jūratė Švedaitė. 
AAllggiioo  LLuukkoo nuotr.

Minėjime Washington, DC LR ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis pabrėžė Maironio įtaką tautos patrio -
tiškumo ugdymui.                                  AAllggiioo  LLuukkoo nuotr.

Kauno valstybinio dramos teatro vadovo Egidijaus Stanciko paskaita New York. 
LLaauurrooss  ŽŽiilliiaajjeevvaaiittėėss nuotr.

New York minėjime solistei Jūratei Švedaitei akompanavo Aymeric Dupre la Tour.
LLaauurrooss  ŽŽiilliiaajjeevvaaiittėėss nuotr.

LORETA TIMUKIENĖ



Žymaus lietuvių kompozitoriaus
ir dirigento Jono Švedo duktė J.
Švedaitė savo koncertinėje progra -
moje atliko kūrinius pagal  Maironio
žodžius ,,O, kaip miela išgirsti”, ,,Kur
išganymas”, ,,Kur bėga Šešupė” ir kt.
Jai akompanavo Juilliard mokyklos
auklėtinis Aymeric Dupre la Tour. 

• • •
Spalio 28 d. 5 Mai ronio 150-me -

čiui skirtą renginį pakvietė JAV LB
Rytinio Long Island apylinkė. Ja me
choras iš Phila delphia ,,Laisvė’’
atliko dainas Mai ronio eilėmis, ben -
druomenės nariai skaitė Maironio
eilėraščius.

• • •

Spalio 28 d. Lemont, Pasaulio lie -
tuvių centre, Lietuvių dailės muzie -
juje, vykusį minėjimą-koncertą suorganizavo JAV LB Vidurio vakarų apy-
garda. Renginio dalyvius pasvei kinęs LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas pabrėžė Mai ronio kūrybos aktualumą ir šiomis dienomis.
JAV LB XIX Tarybos prezi diumo pirmininkas Juozas Polikaitis pristatė
Lemont veikiančią didžiausią išeivijos lituanistinę mokyklą, pavadintą tau-
tos dainiaus vardu. J. Polikaitis, šioje mokykloje dėstantis visuo menės mok-
slą, sakė, kad mo kyk la ne be reikalo pavadinta Mai ronio vardu – joje mokini-
ams skiepijama pagarba Lietuvos praeičiai, meilė mūsų tautos kultūrai,
tradicijoms. Pranešėjas nuramino tuos, ku rie mano, kad skirtingų patirčių
žmo nėms sunku susikalbėti – anot J. Polikaičio, šiuolaikinis jaunimas šių
skirtumų nejaučia ir nepabrėžia: tai imlūs, savarankiški vaikai, atiduodan-
tys savo šeštadienius lietuvių literatūros, kalbos, kultūros, istorijos, geografi-
jos pamokoms bei svetimoje šalyje neįkainojamam bendravimui tarpusavyje.
Renginio dalyviams bu vo parodyta kelių minučių filmuota medžiaga iš šiais
metais mokykloje vykusios Baltijos kelio akcijos, kurioje į vieną eilę sustojo
visi Maironio lituanistinėje mokykloje Lemont besimokantys mokiniai ir jų
mokytojai.

Aktorius E. Stancikas apžvelgė
Mai ronio įtaką ir palikimą Lietuvos
teatrui, savo įdomų pasakojimą ilius-
truodamas ekrane rodomomis nuo-
traukomis iš Maironio gyvenimo ir
kūrybinio kelio. Apibendrindamas
išsakytas mintis aktorius sakė, kad
šio poeto talentą ir poezijos aktu-
alumą liudija tai, kad ir dabar, pra -
ėjus nemažai laiko nuo poetos mir-
ties, ,,mūsų visų burnos yra skalau-
ja mos jo eilėmis”.  

Dainas pagal poeto žodžius at -
likusiai solistei J. Švedaitė akom-
panavo pianistas Mangirdas Mo -
tekai tis. Baigiantis renginiui, JAV
LB Vidurio vakarų apygardos valdy-
bos pirmininkė Birutė Kairienė pa -
dėkojo atlikėjams, jiems buvo įteikta
gėlių. Koncertas baigtas bendra dai -
na ,,Lietuva brangi”. Po minėjimo
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Sveikinimo žodį Lemont tarė LR gen. kon-
sulas Čikagoje Marijus Gudynas. 

LLoorreettooss  TTiimmuukkiieennėėss nuotr.

Minėjimo New York atlikėjai ir rengėjai (iš k.): Algirdas Grybas, Rasa Sprindienė,
Egidijus Stancikas, Vytė Sarapinienė, Ramutė Žukaitė, Valdemaras Sarapinas, Jūratė
Švedaitė, Laura Žiliajevaitė ir Laima Hood.                               LLaauurrooss  ŽŽiilliiaajjeevvaaiittėėss nuotr.

Maironio minėjimo Lemont, IL dalyviai. LLoorreettooss  TTiimmuukkiieennėėss nuotr.

Maironio minėjimo Long Island, NY dalyviai ir svečiai.

Čikagos lietuviams skambėjo Connecticut Lyric Opera solistės Jūratės Švedaitės at -
liekamos dainos (akompanavo Manigirdas Motekaitis), paskaitą apie Maironio įtaką
Lietuvos teatrui skaitė Kauno valstybinio dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas.

LLoorreettooss  TTiimmuukkiieennėėss nuotr.

Minėjimo Lemont atlikėjai J. Švedaitė (penkta iš k.) ir E. Stancikas (septintas iš k.),
akompaniatorius M. Motekaitis (ketvirtas iš k.) su JAV LB Vidurio vakarų apygardos
valdybos nariais (iš k.): Aidu Krapiku, Loreta Timukiene, Zita Litviniene, Birute Kairiene,
Genovaite Treiniene, Milda Šatiene, Svajone Kerelyte ir Algimantu Barniškiu. 

LLoorreettooss  TTiimmuukkiieennėėss nuotr.

visi buvo pakviesti pasivaišinti už kandžiais. Šį renginį parėmė Lietu vių
Fondas, Pasaulio lietuvių cen tras, parduotuvė ,,Racine Bakery”.

Maironio jubiliejui skirtas minė jimas liudija, kad poeto kūryboje išsaky-
tas raginimas siekti prasmingos būties yra svarbus ir šiandien:

Ne kritikų, kur šmeižia, viską peikia,
Ne pranašų bedugnės ateities, –
Mums reikia tų, kur susikaupia veikia!
Daugiau darbų! Daugiau jaunos vilties!

Maironis, ankstyvoji poezija, 1926
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2012�metų�,,Paslapčių�ieškonė-Detroit”
V.S. FIL. DONATAS
RAMANAUSKAS

Detroit miestas. Pamini šį mies -
tą ir daug kas pagalvoja: nute-
riotas miestas, pilnas griuvė -

sių, ap leis tų namų, nesaugių vietų,
bedarbių ir benamių. Taigi – niekam
vertas. Detroit „auksinės dienos”, kai
mieste karaliavo automobilių ben-
drovės,  aprūpi  nusios gy ventojus ge -
rais darbais, seniai pra ėjo. Antraban -
gių lietuvių (kurie į Detroit atvyko po
Antrojo pasaulinio karo) vaikai ir
anūkai jau seniai išsi kraustė į sauges-
nius Detroit užmies čius. Bet kažkas
vis dar traukia į šį miestą.

Nors iš pradžių buvo abejonių ir
baimių, vis dėlto susibūrė Detroit
skau  tų vadovų grupė, sutikusi padėti
surengti ypatingą skautišką renginį
Detroit mieste – „Paslapčių ieškonę”. 

Apie ,,Paslapčių  ieškonę”

„Paslapčių ieškonė” yra vienos
die  nos skautiškas renginys, panašus į
televizijos realybės programą ,,Ama -
zing Race”. Šios ieškonės metu lenk-
tyniauja miš rios skiltys. Trys ieš konę
pirmos baigusios skiltys laimės pre-
mijas. Skiltys dalį savo kelio su žino
ta da, kai gauna ,,Paslapčių raktus”
(,,Clues”).  Kar tais skiltys, prieš gau-
damos kitą ,,raktą”, turi išspręsti
įvairius skautiškus galvosūkius
(,,Road-blo cks”) ir įveikti kliūtis (,,De -
tours”). Skiltys savo kelionę turi fo to -
grafuoti ir/ar filmuoti. 

Kodėl Detroit?

,,Paslapčių ieškonė-Detroit”, įvy -
kusi š. m. spalio 6–7 dienomis, taikyta
lietuviškam skautiškam jaunimui
nuo 13 iki 17 metų amžiaus. Šių metų
ieškonė – jau ket virtoji. Pirmos trys
vyko Čika goje (2007), Toronto (2009) ir
Boston miestuose (2011). Visos trys
vyko pa vasarį, o Detroit – rudenį.  Det -
roit miestą parinkome dėl įvairių
priežasčių:

• Detroit mieste pilna istorijos,
net nuo XVII šimtmečio.  Norėta paro-
dyti svečiams bei apylinkės gyvento-
jams, kad Detroit, nors ir turi prob-
lemų, yra vertas dėmesio ir pasitikėji-
mo.

• Detroit yra kryžkelė skau-
tiškams vienetams, veikian tiems  Či -
kagoje, Cleveland, Toronto; tiesa, į šią
ieškonę atkeliavo ir gra žus vienetas iš
tolimojo Boston.

• Detroit Šv. Antano bažnyčia už -
sidarys 2013 metais, tad tai bus pas -
kutinė proga aplankyti seniausią gy -
vuojančią lietuvių parapiją.

Spalio 6-oji

Įžanginė su eiga įvyko Dievo Ap -
vaizdos lietuvių pa rapijoje, South -
field, MI. Dalyviai ir vedėjai parapijo-
je susirinko 1 val. p. p. Po to visų lau -
kė pietūs, kuriais pasirūpino Li dija
Gobienė. Po pietų toliau vyko re -
gistracija. Ieškonės dalyviams ir va -
dovams vyr. skautės ir Gintarės iš -
dalino marškinėlius. 

2 val. p. p. vyko ,,Paslapčių ieško -
nės” oficialus atidarymas. Sveikini -
mo žodžius tarė Detroit tuntininkai ir
ieškonės vyr. vadovas Donatas Rama -
nauskas. D. Ramanauskas dar kar tą
supažindino visus su žaidimo tai syk -
lėmis, parodė ,,Paslapčių ieš ko nės”
pra džios, rakto ir kliūčių vo kų pa vyz -
džius.

Dalyviams pranešta, jog per visą
ieš  konę bus dėvimi oficialūs ,,Pas lap -
čių ieškonės” marškinėliai, skautiš -
kas kaklaraištis ir mėlynos trumpos
kel  nės arba mėlyni džinsai. Dalyviai
taip pat galėjo dėvėti švarkus, megz-
tinius ir lietpalčius, jei oro sąlygos to
reikalaus. D. Ramanauskas taip pat
da  lyvius supažindino su sąrašu lei -
džia mų ir neleidžiamų turėti reik me -
nų, parodė pavyzdinę kuprinę su vi -
sais reikalingais reikmenimis.

Po to vyko susipažinimo žaidi-
mas, po kurio buvo sudarytos skiltys.
Skil tys savo ruožtu pasiskirstė parei -
gomis, išrinko skiltininką/ę, paskilti -
ninką/ę, navigatorių, sek re torių, iždi -
ninką ir fotografą. Kiekviena skiltis
susigalvojo pavadinimą ir šūkį bei ant
rankos nusipiešė tatuiruotę – savo
skilties simbolį.

4 val. p. p. visi rinkosi šv. Mi -
šioms, kurias aukojo kun. Gintaras
Joni kas. Po Mišių vyko vakarienė,
kurią pa ruošė Viktorija Viskantienė,
pade dama Tiros ir Edmundo Kaspu -
čių. Po vakarienės ieškonės dalyviai
toliau bendravo, baigė atlikti užduo-

tis, o vadovai rinkosi į pasitarimą,
kuriam vadovavo D. Ramanauskas.

Sueiga uždaryta 6 val. v. Už da -
rymo metu kiekviena skiltis sušuko
savo šūkį, išgirsti paskutiniai pra ne -
šimai.  

Skiltys ir jų nariai

Skiltis A. „Motorizuoti tigrai”:
Greta Tamkutė (Detroit), Matas Bu -
suito (Detroit), Julija Stroputė (Chi ca -
go), Mitchell Kiliulis (Boston), paly-
dovai Juozas Kapačinskas (Chicago),
Re migijus Belzinskas (Cleveland) ir
vai ruotojas Ed mundas Kasputis (Det -
roit).

Skiltis B. „Degantys lėktuvai”:
Katrina Barauskaitė (Detroit), Simas
Stapušaitis (Detroit), Alissa Pociūtė
(Chicago), Justin Hallal (Cleveland),
palydovai Lidija Šoliūnienė (Chica -
go), Marty nas Matutis (Chicago), vai -
ruotoja Kristina Ba rauskaitė (Det -
roit).

Skiltis C. „Karšti ratai”: Ugnė
Orentaitė (Detroit), Andrius Gobis
(Detroit), Carli Jurevičiūtė (Toronto),
Mikolas Skilandžiūnas (Toronto),
palydovai Virginija Rubinski (Cleve -
land), Lai mis Belzinskas (Cleveland),
vairuotojas Paulius Jankus (Detroit).

Skiltis D. „Skrendantys sniego
mobilai”: Nerija Šungaila (Toronto),
Erikas Anužis (Detroit), Daina Kelp -
šaitė (Chicago), Donatas Braziulis
(Chicago), palydovai Kazimieras
Šoliūnas (Chi cago), Christopher
Hoffman (Chica go), vairuotoja Lidija
Gobienė (Detroit).

Skiltis E. („Geležiniai zepelinai”:
Aliukas Anužis (Detroit), Bri gita
Alinskas (Boston), Vince Hoff man
(Chicago), Krista Mikalūnaitė (Chi -
cago), palydovai Vida Skilan džiū -
nienė (To ronto), Rimvydas Šo liūnas
(Chicago), vairuotoja Daiva Luka -
siewicz (Detroit).

Skiltis G. „Plaukiančios kriu -
kės”: Lilė Šoliūnaitė (Chicago), Kazys
Barauskas (Detroit), Mya Chiapetta
(Chicago), Tomas Štuo pis (Boston),
palydovai Vilius Dun d zila (Chicago),
Regina Ra manaus kaitė (Chicago),
vairuotoja Marga ret Rudis (Detroit).

Skiltis H. „Lipnūs lėktuvai”: Mo -
nika Levickaitė (Boston), Andrius Lu -
kasiewicz (Detroit), Julytė Mas ter son

(Boston), Tomas Savickas (Chica go),
palydovai Ričardas Chiapetta (Chi -
cago),  Diana Ramanauskaitė (Chica -
go), vairuotojas Sau lius Šoliūnas
(Chi cago).

Skiltis I. „Degantys flamingai”:
Lukas Nemanis (Detroit), Casandra
Jurevičiūtė (Toronto), Izabelė Ru -
binski (Cleveland), Nick Šarkauskas
(Cleveland), palydovai Vėjas Bel -
zinskas (Cleve land), Linas Sutkus
(Chicago), vairuotojas And rius Anu -
žis (Detroit).

Linksmavakaris buvo sutrumpin-
tas ir vietoj 8 val. baigėsi 7 val. v.   Visi
sustojo į ratą ir sugiedojo „Ateina
naktis”. Palinkėjome vieni kitiems
labanakt ir iki pasima tymo rytoj prie
Šv. Antano bažny čios.

K V I E t I m A S
„Aušros� vartų/Kernavės”� tun-
tas� kviečia� vyr.� skautes,� gin�-
tar�es,� skautininkes� ir� židinie�-
tes� š.�m.� lapkričio� 18� d.,� sek-
madienį,�12�val.�p.�p.�atvykti� į
„Po�pietinę”� –� skautišką� va�-
karo�nę�dienos�metu.�Bus�pro�-
ga� pabendrauti� prie� kavos
puoduko�ir�pavartyti�naują�re�-
ceptų� knygą� �„Tried� and�True
Trea�sured�Recipes”.�

,,Popietinė”�vyks�kavinėje
„Rito’s Coffee“ 

4116 Southwest Highway,
Hometown, IL 60456; 
87th St. Ir Southwest

Highway kampas;
tel. 708-424-1555. 

Dėl�dalyvavimo�skambinkite�
sesei�Nidai

tel. 708-421-7810.

,,Paslapčių ieškonės” dalyviai. vv..ss..  ffiill..  VVyytteenniioo  LLiieettuuvvnniinnkkoo  nuotr.

Bus daugiau.



72012�LAPKRIČIO�1,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

,,,,DDRRAAUUGGOO””  LLIIEETTUUVVIIUUKKAAII

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

Į Kristijono Donelaičio mokyklą buvo atvykęs dėdė Rudenėlis.
RRaassooss  VViilliimmiieennėėss nuotr.

Rudenėlio šventė

Vieną šiltą dieną susirinko visi
miško gyventojai į miško stotelę. Tik
lapė su vilku vė lavo. Jie čia atėjo
švęsti Rudenėlio šventės. Visi džiau -
gėsi, žaidė, bet staiga atėjo miški -
ninkė su pagalbininku. Visi gyvū -
nėliai išsilakstė ir pasislėpė. Jie žino-
jo iš pasakojimų, kad žmonės – tai
milžinai, kurie skriaudžia gyvū -
nėlius. Bet ši miškininkė buvo kito -
kia, ji padėjo ežiukui, kuris nespėjo
pasislėpti, ir eidama nenuspyrė gry -
bų. Po kurio laiko jinai pastebėjo,
kad nėra nė vieno žvėrelio, o juk tai –
Rudenėlio šventė. Sunerimusi jinai
pradėjo kviesti žvėrelius. Vienas po
kito įsidrąsinę išlindo visi ir susėdo į
ratelį aplink miškininkę ir jos pa -
dėjėją. Žvėreliai suprato, kad jų
niekas neskriaus. Jie visi kartu pra -
dėjo kalbėti apie mišką ir jo gyvento-
jus. Vėliau įvertino vieni kitų gerus
darbus, ragavo avietes ir gervuoges,
o galiausiai piešė paveikslus ir su -
rinko lapų-rožių puokštę, kurią įtei -
kė Rudenėliui gimtadienio proga.

Rudeniniai lapai

Pamačiau aš du lapus,
Du labai labai margus.
Viens nukrito ant batelio,
Nuo batelio – jau ant kelio...

Kitas kabo ant šakelės,
Lyg stebėtų jis kažką.
Papūtė smarkus vėjelis,
Krito lapas nejučia.

Ugnė Radzevičiūtė
K.�Donelaičio�lit.�m-los�

8�klasės�mokinė

Amžinas gėrio ieškojimas

Ėjo miškininkas per mišką, no -
rėdamas surasti kažką gero. Nelabai
žinojo ką suras, kam ieško ir kur ieš -
koti, bet išėjo iš namų su savo keis-
tais norais. Eina pro stambius
medžius – ieško vis kažko gero, bet
ma to tik tai, ką visada matydavo...
Voverės bėga iš vieno medžio į kitą,
pilnomis burnomis riešutų. Grybai
slepiasi po žolėmis, visi apsamanoję,

uogų spalvos krenta į akis... Bet
miškininkui niekas nebuvo įdomu.
Beveik kiekvieną dieną jis keliauda-
vo ir matydavo visa tai. Jam nusibo-
do. Eidamas prie upės, jis kad spyrė į
akmenį! Atsisėdo ant žemės ir sė -
dėjo... Tas akmuo pradėjo spindėti.

– O kas čia dabar? – stebėjosi
miški ninkas.

Raudona, geltona, oranžinė spal -
vos išsprogo iš to mažo akmens. Ir ak -
muo pavirto žmogumi. Miškininkas
stovėjo ir nežinojo, ką daryti. Akmuo
pavirto žmogumi... Vyro pavidalas...

– Labas, miškininke. Kaip Jūs
gyvenate? – klausė mielas vyras.

–O! E... laba diena... jums, – at sa -
kė miškininkas.

– Aš esu Ruduo, lapų karalius,
vė jo brolis. Labai gerai, kad su Jumis
susitikau, – garsiai sakė Ruduo. – Aš
girdėjau, kad Jums labai nusibodo
gy venimas. Norite kažko naujo?

– Taip. Palauk... O iš kur tu ži -
nai? – klausė miškininkas.

– Na, prisiminkite. Aš esu Ru -
duo, o dabar gamtoje aš esu visur, –
šypsodamasis tarė Ruduo miškinin -
kui.

– Tai tiesa... – miškininkas su p -
ra to.

– O dėl ko tu taip nerimauji? –
paklausė Ruduo.

– Kas mane neramina? Gyveni -
mas. Žmogaus gyvenimas sunkus,
ne ramus, ir jisai man nusibodo! –
piktai šaukė miškininkas.

– Jūs atėjote į gamtą surasti
kažką gero, tai ieškokite. Bet... –
sunerimęs numojo ranka Ruduo.

* * *

juodi akiniai
ką jie slepia?
mano akis
ar mano sielos veidą?..

ar jie atspindi juodą saulę,
ar supa baltą žemę?
žmogus praeina, žingsniai tyla
užgimsta žodžiai, vaizdai išnyra.

Nortautė Grintalė
K.�Donelaičio�lit.�m-los

8�klasės�mokinė

Po įvykusios Rudenėlio šventės Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos
(Washington, DC) mergaitės, įkvėptos renginio, parašė savo pamąstymus. Ruduo,
auksinis metų laikas, teikia puikių minčių kūrybai. Dviejų mergaičių rašinukus ir
eilėraštukus pateikiame skaitytojams.

Kauno moksleiviai talkina kapinių tvarkytojams 
ir gerbia tautos šviesuolių atminimą

Ruduo – vėlių metas. Tuo metu dažniau lankome kapus, tvarkome
juos ir gražiname – ruošiamės svarbioms apeigoms. Lietuvių Vėlinės
arba Ilgės yra seniausia mūsų protėvių minėjimo šentė. Bažnyčia lap-
kričio 1-ąją yra paskelbusi privaloma švente – Visų šventųjų diena (ši
diena skirta paminėti žmo nėms, po mirties paskelbtiems šventaisiais.
Tikima, kad šventieji padeda žmo nėms, jei jiems meldžiamasi), o lap-
kričio 2-oji skirta prisiminti visus mirusiuosius. Tą dieną dauguma
lietuvių prisimena mirusius draugus, giminaičius, žinomus žmones,
lanko artimųjų kapus, papuošia juos gėlėmis ir žvakėmis.

Nuo seno žmonės stengiasi uždegti žvakes ne tik ant savo artimųjų
kapo, bet ir ant senų ir niekieno nebelankomų kapų.

„Vėlinės yra didžiulė atodanga, mirusiųjų tėvų ir protėvių išžengi-
mas mūsop. Prasiveria amžinybės vartai ir pro juos dar syk pamatome,
patiriame didžiulės meilės srautą, prieš kurį turime išstovėti, išbūti,
degindami žvakutes ir jausti – jie mus tebemyli, tokius, kokie mes
esame. Kiekvieną sunkesnę savo gyvenimo akimirką patiriame jų
pagalbą, paramą, jie yra ir jų buvimas realus, kaip ir gyvųjų dalyva -
vimas” (Gintaras Beresnevičius).

Redaktorė

Kauno Petrašiūnų kapinėse palai dota daug nusipelniusių Lietuvai ir Kauno mies-
tui žmonių. Čia amžinajam poilsiui atgulė ir žymus poetas Bernardas Brazdžionis,
kurio ne vieną eilėraštį žino ir JAV lituanistinių mokyklų mokiniai. Nuotraukoje: B.
Brazdžionio kapas Petrašiūnų kapinėse.

Tęsdami keliasdešimt metų
Kau ne gyvuojančias miru sių -
jų pagerbi mo tradicijas, mies -

to mokyklų moks leiviai tvarko kapi -
nes, prisimena am žinojo poilsio at gu -
lusius žymius Kau  no ar Lietuvos
žmones.

Petrašiūnų pagrindinė mokykla
organizavo kapų tvarkymo akciją,
ku rios metu buvo sutvarkytos Petra -
šiūnų kapinėse palaidotų tremtinių,
vienuolių kapavietės. Mokiniai rinko
medžiagą apie įžymiuosius nekropo-
lio žmones ir pagerbė jų atminimą
palaidojimo vietose. Taip pat vyko
pa mokos-akcijos ,,Didieji Lietuvos
kalbininkai” (prie Jono Jablonskio
ka po), pamoka-ekskursija ,,Rašyto -
jai, kurie ilsisi Petrašiūnuose”. 

Kauno Vinco Kudirkos progim-
na zijos kudirkaičiai prieš Vėlines

uždegė žvakeles prie Vinco Kudirkos
biusto, vyko į Petrašiūnų panteoną ir
uždegė žvakutes knygnešių kalnely-
je. 

Greta mokyklos esančiose Kau -
no Senosiose kapinėse (parke) pro -
gim nazistai ir mokytojai tylos mi -
nute pa gerbė žuvusių už Lietuvos
lais  vę atminimą, uždegė žvakutes,
padėjo gėlių ir tradiciškai sugiedojo
Lietu vos himną.

Kauno miesto savivaldybės ats to -
vų teigimu, šį rudenį prieš Vėlines
su tvarkant kapus, daug prisidėjo į vai   -
rių organizacijų nariai – ateiti nin  -
kai, kudirkaičiai, samariečiai. Nuo  -
šalyje neliko ir A. Stulginskio mo -
kyklos-daugiafunkcinio centro, J. ir
P. Vileišių, Vaižganto, Šančių mo -
kyklų, A. Smetonos gimnazijų moks -
lei viai. ELTA

K. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių kūryba

ANT TAVO KAPO
Bernardas Brazdžionis

Aš atėjau ant tavo kapo 
ir žiūriu baltas gėleles:
koks paukštis atnešė jų sėklą čia, 
koks paukštis uogas jų sules.

Nepažinau tavęs aš gyvo, 
buvai krikščionis tu ar nebuvai –
apdovanos tave ir mano Dievas 
ir tavo garbinti dievai.

Jei prastas buvo ir be garso vardas, 
nedidelės svajonės ir maža garbė:
už sunkią ligą ir už greitą mirtį 
galėčiau maldą sukalbėt.

Galės kalbėt ir po manęs kiti palikę, 
o po kitų kitas maldas kiti kalbėt galės –
taip atėjau ant tavo kapo 
ir žiūriu baltas gėleles.

1932.IV.25.



8 2012�LAPKRIČIO�1,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

LRgeneralinis konsulatas Čika -
goje ir Čikagos lituanistinė

mo kykla kviečia į Vilniaus šokio
teatro „Dan sema” spektaklį vaikams
„Pasaulio sutvėrimas”. Pasirodymas
vyks lap kričio 10 d., šeštadienį, 11
val. r. Či kagos lituanistinėje mokyk -
loje, Jau nimo centre (5600 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636). Įėjimas
į pasi ro dymą nemo kamas.

„Pasaulio sutvėrimas” – tai šiuo -
laikinio šokio spektaklis 5–11 metų
amžiaus vaikams, kuriame pasa ko -
jama pasaulio sukūrimo istorija, ku -
rią savaip kūrė vaikai ir suaugę. Gal
pradžioje buvo žvaigždės? O gal ne -
buvo nieko? O kaip atsirado diena ir
naktis, dangus ir žemė, paukščiai ir
žvėrys? O kokie buvo pirmieji žmo -
nės? Mes galvojam, kad buvo taip...

Spektaklio choreografija Birutės
Banevičiūtės, atlieka šokėjai Giedrė
Subotinaitė, Indrė Bacevičiūtė ir
Man  tas Stabačinskas, muzika – Ra -
sos Dikčienės, kostiumai – Indrės Pa -
čė saitės.

Šokio teatras „Dansema” – tai
ne   vyriausybinė organizacija, užsi -

imanti kultūrine, menine, edukacine
veikla, pirmenybę teikdama šiuo lai -
kiniam šokiui vaikams ir jaunimui.
Nuo savo įsikūrimo 2007 metais
,,Dan sema” sėkmingai plėtoja profe -
sio nalaus šiuolaikinio šokio, skirto
jaunajam žiūrovui, kultūrą: įgyven -
dina vienintelį Lietuvoje tarptautinį
šiuolaikinio šokio festivalį vaikams
ir jaunimui „Dansema” prodiusuoja
profesionalaus šiuolaikinio šokio
spektaklių vaikams kūrimą ir  paro -
dymus Lietuvoje bei užsienyje, orga -
nizuoja seminarus šokėjams, cho -
reog rafams, šokio mokytojams ir va -
dybininkams. 

Lapkričio 9 d., penktadienį, 7 val.
v. „Menų pastogėje” (635 Executive
Dr., Willowbrook, IL 60527) vyks cho -
reografės doc. dr. Birutės Banevi čiū -
tės vedamas seminaras ,,Mokinių
kūrybinės šokio raiškos ugdymas”. 

Šokis priklauso atlikėjų menams
(ang. – performing arts), todėl sąly -
ginai yra atskiriami šokėjo-atlikėjo
ir choreografo-kūrėjo vaidmenys.

VILMA JANKUTĖ

Lapkričio 7–11 dienomis Čika go -
je vyks tarptautinis džiazo ir
im p rovizacinės muzikos festi -

valis, ku riame dalyvaus ir muzikan -
tas iš Lie tuvos, trimitininkas Domi -
ny kas Vyš niauskas. Kartą metuose
vykstantis ,,Umbrella music” festi va -
lis, šį kar tą jau septintasis, suburia
mu zi kan tus iš viso pasaulio. ,,Chi -
cago Reader” pa vadintas ,,įspū din -
giausiu ir drąsiau siu džiazo įvykiu
metuose” festivalis pristato penkis
va karus, kurių metu bus atliekama
naujausia pasaulio džiazo ir impro -
vizacinė mu zika. Ren ginio organi -
zatorius – ,,Umbrella music” – Čika -
gos muzikantų ir atli kė   jų grupė,
siekianti suteikti gali my bes pasiro -
dyti kūrybingiems ir imp rovi zuojan -
tiems muzikantams. 

Festivalį pradės du europietiško
džiazo vakarai, lapkričio 7 d., tre čia -
dienį, ir lapkričio 8 d., ketvirtadienį,
Čikagos kultūros centre. Tai didelio
renginio atskira dalis ,,Europos džia -
zas pasitinka Čikagą” – lyg mažas
fes tivalis festivalyje, kuris organi -
zuo jamas kartu su dešimčia Europos
šalių konsulatų ir kultūros institu ci -
jų. 

Kiekvieną vakarą bus pristatyti
keletas kruopščiai sudarytų mažų
an samblių, kuriuose kartu su muzi -
kantais iš Čikagos gros menininkai
iš devynių Europos šalių (Austrijos,
Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos,
Len kijos, Šveicarijos, Italijos, Švedi -
jos, Nyderlandų). Tarp tarptautinių
svečių minimi Sven-Ake Johansson,
Angelika Niescier, Jacques Demie -
rre, Danielle D’Agaro ir kiti. Įėjimas
į šiuos vakarus bus nemokamas. 

Apie džiazą ir improvizacinę mu -
zi ką, apie tai, ko gali tikėtis užsukęs į
festivalį muzikos mylėtojas ir ne tik
jis, kalbamės su Dominyku Vyš -
niaus ku, vilniečiu, vienu iš festivalio
svečių, atstovaujančių Europai, bet
jau nebe pirmu lietuviu čia grojan -
čiu. Panašu, kad lietuviškas džiazas
irgi turi balsą pasaulio scenoje. Įdo -
mu, kaip sekasi jį atstovaujan tiems,
kas jie, kur prasideda pažintis su tri -
mitu, džiazu ir improvizacija? Gal
vir tuvėje?.. 

D. Vyšniauskas groja ir improvi -
zuoja trimitu, nors pastarasis pavadi -
nimas jam skamba pionieriškai, o
au siai ir širdžiai mielesnis tiesiog
triū ba. 31-erių muzikantas, prieš pu -
santrų metų grįžęs į Lietuvą iš stu -
dijų Olandijoje, kurių metu pagal
mai nų programą pusmetį mokėsi ir
New York, kaip jis pats sako, mieste
diktuojančiame muzikos madas.

,,Visada norėjau pasimokyti užsieny -
je. Išvažiavau 25-erių, baigęs Lietu -
vos muzikos akademiją. Svajojau pa -
sisemti kitų šalių muzikantų patir -
ties. Apsvarstęs įvairius patarimus
nusipirkau bilietus į Amsterdamą ir
išvažiavau į stojamuosius, vos nepa -
vėlavau, mokykloje atsidūriau pen -
kios minutės prieš egzaminą, tačiau
viskas lyg savaime susiklostė.” 

Į Čikagos festivalį lietuvis tri -
mitininkas buvo pakviestas organiza -
torių pagal jo muzikos įrašus bei
ank s tesnių festivalio svečių reko -
men dacijas.  Festivalyje yra dalyvavę
vieni ryškiausių šiuolaikinių Lietu -
vos saksofonininkų Janas Maksi mo -
vičius, Liudas Mockūnas. Kaip sako
Dominykas, Lietuvoje iš tikrųjų nėra
jau labai daug jaunų muzikantų,
kurie grotų laisvesnę improvizaciją,
,,free” džiazą (Europietiškasis laisva -
sis) džiazas – pasižymintis džiazo ir
kla sikos elementų derinimu, sudė -
tin gomis improvizacijomis, laisvu
rit mu ir harmonija.), kuris ir gro ja -
mas šiame festivalyje. 

Dominykas daug koncertuoja.
Anot jo dabar, kai pasaulyje mažiau
sienų, ypač muzikoje, yra tikrai pui -
kių tarptautinių galimybių, reikia
tik negailėt energijos. ,,Vienas stu di -
jų privalumų užsienyje ir yra tai, kad
susirandi daug bendraminčių. Pasi -
rodo, kad esi ne vienas norintis išva -
žiuoti, pagyventi kitur, sutikti ge rų
muzikantų. Iki dabar palaikau ry -
šius. Su islandais ir prancūzu tu rim
pirmykščio, ankstyvojo 20-ųjų – 30-
ųjų metų džiazo ansamblėlį. Pradė -
jom groti gatvėje, improvizuo dami ir
dainuodami, o dabar jau esa me kon -
certavę Islandijoje, Belgijoje, Vokie -
tijoje. Dar yra puikūs muzikan tai
broliai dvyniai – Andreas ir Ma t thias
Pichler – austrai, šiuo me tu gy ve -
nan tys Berlyne, su kuriais gro jam
kartu. Ir dar yra begalė, bet su visais
aišku nespėji. Kaip mano pakvies -
tieji muzikantai atvažiuoja į Kauno,
Klaipėdos džiazo festivalius, taip
kvie  čia ir mane. Taip pat būnu pa k -
viestas per kultūros atašė, kaip kad
nuvažiavau į Švediją, Vieną.” 

Ko klausytojas galėtų tikėtis jū -
sų koncerte Čikagos festivalyje? Ar
reikia turėt išlavintą muzikinį skonį,
kad galėtum suprasti gyvai scenoje
kuriamą ,,free” džiazo muziką ir pa -
tirti malonumą jos klausantis? O gal
tiesiog užsukti einant pro šalį... 

,,Laisvąjį džiazą suprasti leng -
viau nei naująjį, jame viskas veikia
so lo pasidalinimo principu, ir visi at -
likėjai turi savo vaidmenį. Manau,
kad ir klausytojui be patirties gali
bū ti labai įdomu. Svarbu, kad jis ne -

Vilniaus šokio teatras „Dansema”
Čikagoje pristatys spektaklį vaikams 

„Pasaulio sutvėrimas” – šiuolaikinio šokio spektaklis, kurį atlieka  šokio  teatro ,,Dan -
sema” atlikėjai. ,,,,DDaannsseemmaa””  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Džiazo virtuvė lietuviškai 
arba nurodymai koncertui

turėtų išankstinės nuomonės, būtų
atviras tam, jog scenoje gali įvykti
kaž  kas įdomaus. Nereikia manyti,
kad čia abstraktus menas ar kakofo -
nija, kad muzikantai groja nežinia
ką. Mes grosime improvizacinę mu -
zi ką, jau susirašėme per elekt ro ninį
paštą, klausėme viens kito įrašų, ži -
nome, kaip groja kolegos, o toliau –
kursim scenoje. Aišku, tame daug ri -
zikos, bet čia ir yra pats įdomumas.
Rizikuojame tuo, kad kaip grojant
,,free” džiazą gali kažkas įdomaus
scenoje atsitikti, lygiai taip – gali ne -
atsitikti ir nieko. Sakykim, jei kuris
mūsų bus išsiblaškęs, nebus tarpu -
savio ryšio, bus sunkiau. O gal net
nereiktų ieškoti didelio improviza ci -
jos paaiškinimo. Man patinka muzi -
ką palyginti su maisto gaminimu. Ke -
turi virėjai – keturi muzikantai. Jei
vi rėjai patyrę, žino daug receptų, tu -
rėję ir sėkmių, ir nesėkmių, turintys
skonį – deda drąsiai į puodą produk -
tus kiekvienas paeiliui ir žiūri, koks
patiekalas gausis. Taip ir scenoje –
galima nukeliauti į labai įdomias
mu zikinio pasaulio vietas. Svarbu
žiūrėt, kad būtų skanu. Be to, kuriant
scenoje dalyvauja ir žiūrovų nuo -
taika, kuri taip pat tampa muzika
pagal tai, kiek pats esi atviras ir kiek
yra atviri klausantieji.”

Tuomet ,,free” džiazo improvi za -

cijos autorystė gali priklausyti ir žiū -
rovui? Na, taip, sutinka Domi ny kas.
Va dinas, Čikagoje bus gražu?

,,To tikiuosi ir laukiu pats. Be to,
festivalis – puikus būdas susitikti pa -
žįstamus. Paskui važiuosiu į Ma di -
son pristatyti savo muziką, kurią su -
kūriau dokumentiniam filmui apie
pranciškonų vienuolių likimus. Da -
lia Kanclerytė stato filmą apie pran -
ciškonus: nuo pirmųjų išeivių, Ame -
rikoje įkūrusių ,,Židinio” spaustuvę
iki dabartinio vienuolių gyvenimo.
Aš rašau muziką, kurią dėl lėšų sty -
giaus pats ir atlieku sintezatoriais,
for tepijonu, įvairiausiomis dūdelė mis,
o filmas turėtų pasirodyti iki Nau -
jųjų metų. Laukiu, kada galėsiu pa -
žiūrėti. O Ma dison pasidarysiu fil mo
muzikos es kizus, kad galėčiau pri  -
statydamas groti kartu su įrašais.”

Dominyko Vyšniausko  kvartetas
koncertuos lapkričio 7 d. 19:15 val.
Čikagos kultūros centre, Claudia
Cassidy Theater salėje. Kvarteto su -
dė tis: Dominykas Vyšniauskas – tri -
mitas, Nick Mazzarella – altinis sak -
sofonas, Brian Sandstrom – kontra -
bosas, Avreeayl Ra – būgnai.

Vilma Jankutė – Vytauto Didžiojo
universiteto socialinės antropologijos
studentė, ,,Draugo” bendradarbė.

Trimitininkas Dominykas Vyšniauskas.                                                      OOrrggaanniizzaattoorriiųų nuotr.

Nukelta į 14 psl.
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Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@hotmail.com

Šių�metų�ankstyvą�pavasarį� lanky-
damasi�Kristijono�Donelaičio�litu-
anistinėje� mokykloje� Washing�-

ton,�DC,�be�kitų�dovanų,�gavau� ir� šios
mokyklėlės� išleistą�receptų�knygą.�Tad
šįkart�siūlau�pasmalsauti�ir�pasidomėti,
ką� gamina� K.� Donelaičio� mokyklos
tėveliai�ir�mokytojai.�– Vyr. redaktorė

UŽKANDŽIAI
Saldžiarūgščiai mėsos ku ku liai

Pagal Ramutės Palys receptą

Reikės: svaro maltos jautienos,
svo gūno, indelio pomidorų padažo,
kiau šinio, citrinos sulčių, 1/2 puodelio
cuk raus, 1/4 puodelio džiūvėsėlių
(išmir kytų).

Įkaitinkite orkaitę iki 350 F. Į
troškinimui skirtą indą įpilkite van-
dens tiek, kad uždengtų puodo dug ną.
Supjaustykite svogūną, įmes ki te jį į
vandenį ir virkite ant mažos ugnies
tol, kol pakvips (apie 1–2 min.) Įmai -
šykite pomidorų padažo ir įberkite
cukraus. Įpilkite citrinos sulčių. Vis -
ką pavirinkite ant lėtos ugnies.

Kitame inde sumaišykite jau-
tieną, kiaušinį ir vandenyje išmirky-
tus džiūvėsėlius. Masę gerai pamin -
kykite rankomis. Suformuoki te mė -
sos kukuliukus ir visus sudė kite į
troš kinimo indą, kuriame pa ruo šėte
padažą. Uždenkite indą ir troš kinkite
apie 1 val. Patiekite su bulvių koše ir
ar ryžiais.

Spanguolių ir krienų užkandis
Pagal Loretos McPartland receptą

Reikės: skardinės nepjaustytų
span guolių uogienės, 1/2 puodelio
cuk raus, 2 šaukštų krienų, 1/2 arba-
tinio šaukštelio druskos, aštuonių un -
cijų tepamo sūrio indelio (cream
cheese).

Sumaišykite spanguolių uogie -
nę, cukrų, krienus ir druską. Viską
užvi rinkite. Nuimkite nuo ugnies,
užden kite ir leiskite pastovėti šaldy-
tuve 1 val. (galima net 3 dienas). Pa -
tiekite taip: uogienę užpilkite ant
sūrio ir šalia padėkite sūrių sausai -
nėlių.

PRIEŠPIEČIAI
Lietuviškos varškės suflė

Pagal Jurgitos Rohde receptą

Reikės: svaro varškės, 4 kiauši -
nių, 3 šaukštų sviesto, 3 šaukštų cuk -
raus, 3 šaukštų manų kruopų, 1/2
puo  delio pieno, druskos pagal skonį.

Įkaitinkite orkaitę iki 350 laips -
nių pagal F. Užpilkite manų kruopas
pienu ir pusvalandį palikite išbrink-
ti. Kitame inde išplakite kiaušinių
try nius su cukrumi, paskui įdėkite
varš  kę, išplaktą arba gabaliukais
supjaus  tytą sviestą, išbrinkusias
manų kruopas. Viską gerai išmai -
šykite. Kiau šinių baltymus išplakite
iki standžių putų ir įkrėskite putas į
ma sę. Viską lengvai išmaišykite ir
su pilkite į sviestu išteptą ir džiūvė sė -
liais pabarstytą kepimo indą. Kep -
kite apie 25–30 min. Patiekite su vai -
sių sultimis, uogų kompotu ir uogie -
ne.

Bulvių ir grybų troškinys
Pagal Birutės Čekanskienės receptą

Reikės: 10 nuskustų bulvių, puo -
delio džiovintų „Porcini” grybų (mir -
kykite juos 2 val.), 2 supjaustytų svo -
gūnų, 3 išplaktų kiaušinių, 6 šaukš tų
sviesto, 5 šaukštų grietinės, druskos ir
pipirų pagal skonį.

Įkaitinkite orkaitę iki 350 laips -
nių pagal F. Supjaustykite bulves
skiltelėmis ir pavirkite 3–5 min.,
paskui nusun kite vandenį. Išvirkite
išmirkytus grybus. Pasilikite puodelį
grybų nuo   viro. Grybus plonai sup-
jausty ki te. Sluoksniais dėkite bulves,
svogū nus, grybus ir kiaušinius į
riebalais išteptą skardą. Viršų pa -
denkite bulvė mis. Į išsaugotą grybų
nuo  virą įberkite druskos, pipirų ir
sudėkite grietinę. Gerai išmaišykite
ir supilkite ant apkepo. Kepkite 30
min.

Troškinį patiekite su raugintais
kopūstais arba raugintais argurkais
ir lydytu sviestu.

Kopūstų sriuba
Pagal Vaidos Meižys receptą

Reikės: pusės gūžės smulkiai sup-
jaustyto ar sutarkuoto kopūsto, šaukš -
to druskos, 3 juodų pipirų, lau ro la po,
svogūno, 3 šaukštų „Mari nara” pa -
dažo, 2 sutarkuotų morkų, 3 kubeliais
supjaus tytų bulvių, žiups nelio bazi-
liko.

Į puodą įpilkite 2 litrus vandens,
sudėkite bulves, morkas, visą nep-
jaus  tytą svogūną, pipirus, druską,
lauro lapą ir užvirinkite. Kai viskas
užvirs, įmeskite baziliko, prieskonių
ir supjaustytą kopūstą. Pavirkite 20
min. ir įpilkite „Marinara” padažą.
Išimkite svogūną ir lauro lapą. Dar
pavirkite 15 min. Patiekite su grie -
tine.

ANTRIEJI PATIEKALAI
Aliaskos lašiša

Pagal Juditos Rūškytės receptą

Reikės: 2 3/4 svaro lašišos, 1/2
arbatinio šaukštelio druskos, 1/4 ar -
ba tinio šaukštelio pipirų, 1 1/2 puode-
lio majonezo, puodelio smulkiai sup-
jaustytų svogūnų, 1/2 puodelio smul -
kiai supjaustyto žalio pipiro, 1/2 puo -
delio smulkiai supjaustyto raudono
pipiro, 1/3 puodelio rudojo cukraus,
1/3 puodelio susmulkintų marinuotų
agurkų, 1/3 puodelio citrinos sulčių,

arbatinio šaukštelio raudonųjų pipi -
rų padažo.

Įkaitinkite orkaitę iki 325 F. Api -
barstykite žuvį druska ir pi pi rais.
Ant kepimo skardos patieskite ypa -
tingai tvirtą ir didelį lakštą folijos,
jos kraštus palikite išsikišusius. Už -
dė kite lašišą ant skardos. At skirame
inde sumaišykite likusius produktus
ir šaukštu tolygiai paden kite juo
žuvį. Išsikišusius folijos kraš tus su -
junkite ir sandariai juos užspauskite.
Kepkite apie 1 val. tol, kol žuvis pra -
dės sluoksniuotis.

Maltos kalakutienos 
keps nys „zuikis”

Pagal Danielos Draugelis receptą

Reikės: 1 1/2 puodelio smulkiai
supjaustyto svogūno, šaukšto susmul -
kinto česnako, arbatinio šaukštelio
alyvuogių aliejaus, vidutinio dy džio
morkos, supjaustytos 1/8 colio grieži -
nėliais, 3/4 svaro „Cremini” gry bų,
arbatinio šaukštelio drus kos, 1/2
arbatinio šaukštelio juodųjų pipirų, 1
1/2 arbatinio šaukš telio „Worcester -
shire” padažo, 1/3 puodelio šviežių,
smulkiai supjaustytų pet ražolių, 1/4
puodelio ir šaukšto pomidorų padažo,
puodelio šviežių smulkiai sutrupintų
džiūvėsėlių (iš dviejų riekių sukietėju-
sios baltos duonos), 1/3 puodelio 1
proc. riebumo pieno, didelio, gerai
išplakto kiauši nio, išplakto kiaušinio
baltymo, 1 1/4 svaro maltos kalaku-
tienos (šviesios ir tamsios mė sos
mišinio).

Įkaitinkite orkaitę iki 400 F. Į 12
colių didumo keptuvę suber kite
svogūną ir česnaką. Kepkite ant alie-
jaus, vis pamaišykite, kol svogūnas
suminkštės. Tuomet suberkite mor -
kas ir kepkite, kol morkos suminkš -
tės. Sudėkite grybus, 1/2 arbatinio
šaukš telio druskos, 1/4 arbatinio
šaukštelio pipirų ir kepkite maišyda-
mi apie 10–15 min., kol iš grybų
išsiskyręs skystis išgaruos, o grybai
bus pakan kamai suminkštėję. Įmai -
šykite „Wor cestershire” padažą, pet -
ra žoles ir po midorų padažą. Supil -
kite vi sas daržoves į didelį dubenį,
kad at vėstų.

Mažame dubenėlyje sumaišykite
džiūvėsėlius ir pieną. Palaikykite,
kad išbrinktų (apie 5 min.). Tuomet
įmaišykite kiaušinį, kiaušinio bal-
tymą ir daržoves. Į daržovių mišinį
sudėkite maltą kalakutieną, likusį
1/2 arbatinio šaukštelio druskos ir
1/4 arbatinio šaukštelio pipirų ir
gerai viską išminkykite rankomis.
Mi šinys bus labai tirštas.

Mėsą sudėkite į 13x9x2 colių dy -
džio riebalais išteptą kepimo formą,
suformuokite 9x5 colių didumo „zui -
kį”, o paviršių aptepkite likusiu (2
šaukštai) pomidorų padažu.

Kepkite 50–55 min. orkaitės vidu -
ryje, kol vidinė mėsos kepsnio tem-
peratūra pasieks 170 F. Prieš patie -
kiant ant stalo, kepsnį atvėsinkite.

Žaliųjų šparaginių pupelių 
ir riešutų troškinys

Pagal Loretos McPortland receptą

Reikės: svaro šviežių žaliųjų špa -
raginių pupelių (arba 18 uncijų

pakuotės šaldytų ir supjaustytų
špara  ginių pupelių), šaukšto aliejaus,
1/2 puodelio smulkiai supjaustytų
svogū nų, 1/3 puodelio sauso balto
vyno (ar ba vištienos sultinio), 1/4–1/2
arbatinio šaukštelio druskos, 1/4 ar -
ba tinio šaukštelio baltųjų pipirų, 1/2
puodelio anakardžių riešutų puselių,
1/2 puo delio  grietinėlės, 1/2 puodelio
džiū vė sėlių.

Įkaitinkite orkaitę iki 375 F.
Supjaustykite pupeles colio grie ži -
nėliais, įmeskite į verdantį vandenį
ir virkite 5 min. Nupilkite vandenį ir
padėkite į šalį. Kepinkite svogūnus,
kol jie gražiai parus. Lėtai įpilkite
vy ną (arba sultinį), pabarstykite
druska ir pipirais. Viską pakepkite 2
min. ar ba tol, kol visas skystis beveik
išgaruos. Tada įberkite riešutus ir
įpilkite grietinėlę. Kai viskas užvirs,
su  ma  ž in kite ugnį, nukelkite dangtį
ir pavir kite apie 3 min. Įmaišykite
pu pe les, ir visą mišinį šaukštu per -
dėkite į troš ki nimui skirtą indą. Pa -
bars tykite džiū vėsėliais ir likusiais
riešutais. Kepkite 25–30 min. arba iki
gra žiai parus.

Obuolių, razinų ir migdolų keksas
Pagal Ilonos Verbušaitienės receptą

Reikės: 2 obuolių, 1/2 puodelio
razinų, 1/2 puodelio riešutų, 3 kiau ši -
nių, 2 lazdelių ištirpinto ir atvėsinto
sviesto, puodelio cukraus, 2 puode lių
miltų, arbatinio šaukštelio kepimo
miltelių.

Įkaitinkite orkaitę iki 350 F.
Nulupkite obuolių žievelę ir supjaus -
tykite obuolius kubeliais. Su smul -
kinkite riešutus.

Į dubenį supilkite ištirpintą ir
atvėsintą sviestą, kiaušinius ir cuk -
rų. Viską gerai išmaišykite, sudėkite
obuolius, razinas, riešutus. Vėl gerai
išmaišykite. Suberkite miltus ir kepi-
mo miltelius. Viską gerai išmai šy -
kite. Ištepkite skardą aliejumi ir
supil kite tešlą. Kepkite apie 50 min.

Tinginys
Pagal Vaidos Meižys receptą

Reikės: 14 uncijų (400 g) arba-
tinių sausainių arba „Gra ham” sau-
sainių, skardinės (14 uncijų) konden-
suoto pieno, 1 3/4 lazdelės sviesto, 2
šaukštų kakavos, galima dėti ir
riešutų.

Sutrupinkite sausainius mažais
gabalėliais. Kuo mažesni gabalėliai –
tuo skaniau. Sviestą ištirpinkite ant
silpnos ugnies. Supilkite kakavą ir
kondensuotą pieną ir išmaišykite.
Nukelkite nuo ugnies ir suberkite
sau sainių gabaliukus. Viską išmai šy -
kite ir suvyniokite į foliją, masės for -
ma turi būti panaši į dešros. Įdėkite į
šaldytuvą ir palaikykite 4 valandas.

K.�Donelaičio�lituanistinės�mokyklos�mėgstamiausi�receptai
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Sirijos sukilimas nusinešė 
daugiau nei 36,000 gyvybių

Pradedami šalinti viesulo padariniai

Talibams leista dalyvauti prezidento rinkimuose

Vilnius (Delfi.lt) – Į naująjį
Seimą, pagal Vyriausiajai rinkimų
komisijai (VRK) visų rinkimų kandi-
datų pateiktas turto ir pajamų dekla-
racijas, pateko 26 milijonieriai. Dau-
giausia jų – po 8 – Darbo ir Socialde-
mokratų partijose.

Turtingiausias Seimo narys –
Darbo partijos vadovas Viktor Us-
paskich, kuris privalomo registruoti
turto, vertybinių popierių, meno kū-
rinių ir juvelyrinių dirbinių, pini-
ginių lėšų bei suteiktų paskolų dek-
laravo už kiek daugiau negu 60 mln.
litų.

Toliau Darbo partijos milijonie-
rių sąraše rikiuojasi dar 7 milijonie-
riai – Vilniaus savivaldybės tarybos
narys, buvęs europarlamentaras Ša-
rūnas Birutis, Vilniaus vicemeras
Jonas Pinskus, jo žmona Živilė Pins-
kuvienė, Vydas Gedvilas, Kęstutis

Daukšys, buvęs socialliberalų vado-
vas Artūras Paulauskas, Dangutė Mi-
kutienė ir Sergejus Ursulas.

Tarp socialdemokratų milijonie-
rių ,,pirmauja” jau ne kartą į Seimą
rinktas Bronius Bradauskas. Už jo ri-
kiuojasi Darius Petrošius, Arvydas
Mockus, Artūras Skardžius, Marija
Aušrinė Pavilionienė, Vilija Blinke-
vičiūtė, Vytenis Povilas Andriukaitis
ir Giedrė Purvaneckienė.

Keturi milijonieriai – Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų sąraše. Tai – žemės ūkio minis-
tras Kazys Starkevičius, operos solis-
tas Vytautas Juozapaitis, Mantas
Adomėnas ir Rokas Žilinskas. Tris
milijonierius į Seimą deleguoja
,,Tvarka ir teisingumas”. Tai – Kęs-
tutis Bartkevičius, Kęstas Komskis ir
Vytautas Kamblevičius.

Į Seimą išrinkti ir du Liberalų
sąjūdžiui priklausantys milijonieriai
– Kęstutis Glaveckas ir Eugenijus
Gentvilas. Vienas milijonierius į Sei-
mą pateko kaip ,,Drąsos kelio” sąrašo
narys – Valdas Vasiliauskas. Vien-
mandatėse apygardose išrinkti 9 mi-
lijonieriai, likę milijonieriai į Seimą
pateko per partijų sąrašus daugia-
mandatėje apygardoje.

Kabulas (BNS) – Afganistano
rinkimų komisijos vadovas Fazil Ah-
mad Manawi paskelbė, kad talibai ir
kitų ginkluotų grupių nariai galės
kelti savo atstovų kandidatūras 2014
metais vyksiančiuose šalies prezi-
dento rinkimuose.

Pagal Afganistano įstatymus, da-
bartinis valstybės vadovas Hamid
Karzai pasibaigus jo antrajai kaden-
cijai nebegalės būti renkamas į šias
pareigas dar kartą.

,,Mes pasirengę pasiūlyti daly-
vauti rinkimuose ginkluotai opozici-

jai. Jie gali tapti ir kandidatais, ir
paprastais rinkėjais”, – paaiškino F.
A. Manawi. Jis pridūrė, kad ,,čia ne-
bus jokios diskriminacijos”.

Afganistano prezidento rinkimai
turėtų įvykti 2014 metų balandžio 5 d.
Anksčiau talibai atsisakydavo daly-
vauti bet kokiuose rinkimuose Afga-
nistane, iš anksto laikydami juos ne-
sąžiningais ir neteisingais. Jie taip
pat neslepia ketinimo vėl paimti val-
džią šalyje, kai iš jos, kaip planuoja-
ma, vis tais pačiais 2014 metais bus
išvesta visa užsienio kariuomenė. 

Naujajame Seime – 26 milijonieriai

Pradedamas skelbti KGB agentų
archyvinių bylų registracijos žurnalas

Maskva (BNS) – Rusijos vado-
vai naudoja Stalin laikų taktiką prieš
opoziciją, įskaitant parodomuosius
teismus ir trėmimą lagerius, perspė-
jo viena iš autoritetingiausių šios ša-
lies žmogaus teisių organizacijų.

Judėjimas ,,Memorialas” pa-
smerkė elgesį su aktyvistais po to,
kai dvi Rusijos merginų pankroko
grupės ,,Pussy Riot” narės buvo iš-
siųstos į laisvės atėmimo kolonijas,
kai buvo nuteistos už protestą prieš
prezidentą Vladimir Putin, o dar ke-
liems protestų vadovams buvo pa-
teikti kaltinimai, atliekant baudžia-
muosius tyrimus.

,,Pastarųjų savaičių įvykiai ro-
do, kad savo dialoge su opozicija Ru-
sijos valdžia ketina kliautis represijų
kalba – suėmimais, teismais, lage-
riais”, – pažymėjo ,,Memorialas”.

Šie komentarai buvo paskelbti
per kasmetinį Rusijos politinių rep-
resijų minėjimų ciklą, kurio metu tai
pat buvo surengtas per Josif  Stalin
vykdytus valymus nužudytų aukų
vardų skaitymas prie buvusios So-
vietų Sąjungos KGB būstinės Lubian-
koje. Rusijos vadovai, matyt, nesuvo-
kia, kad istorija kartojasi, pažymėjo
aktyvistai.

Vilnius (ELTA) – Stokholme Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos diplomatai
pristatė Švedijos gynybos tyrimų
agentūros parengtą studiją, kurioje
analizuojamos Baltijos šalių apgina-
mumo galimybės karinio konflikto
atveju.

Lietuvos ambasadoriaus Švedijo-
je Eitvydo Bajarūno teigimu, labai
svarbu, kad Šiaurės valstybių parei-
gūnai bei žinovai rimtai diskutuoja
Baltijos šalių saugumo ir gynybos
klausimais.

Studijoje, be kita ko, teigiama,
kad nors Lietuva iš trijų Baltijos ša-
lių turi daugiausia ambicijų, susiju-
sių su ginkluotųjų pajėgų vystymu,

tačiau atsilieka nuo geriausiai ka-
riuomenę finansuojančios Estijos.

Bo Ljung, Tomas Malmlof, Karl
Neretniek ir Mike Winnerstig pa-
rengtoje studijoje ,,Baltijos šalių sau-
gumas ir apginamumas” taip pat iš-
samiai analizuojamos NATO galimy-
bės veikti reaguojant į jėgos panau-
dojimą prieš Baltijos šalis iš Rusijos
pusės. Daugiausia rūpesčių, pasak
studijos autorių, NATO sukeltų mo-
derni Rusijos oro gynybos sistema.
Vienas iš jos dalių – žemė-oras tipo
raketų sistema S-400 – neseniai buvo
priimta į kovinę rikiuotę Karaliau-
čiaus srityje.

Pristatyta studija apie Baltijos šalių gynybą
Rusijoje piktinamasi valdžios veiksmais

Vilnius (BNS) – Kaip praneša
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, 1987 m. pra-
dėtame pildyti žurnale pateikti duo-
menys apie 1,669 agentus, informato-
rius ir kitus slaptuosius KGB bend-
radarbius, verbuotus įvairiais laiko-
tarpiais nuo 1940 iki 1979 m. Nurodo-
mi agento asmens duomenys, slapy-
vardis, verbavimo metai, asmenį ver-
bavęs saugumo padalinys ir archy-
vinės bylos numeris.

Pasak pranešimo, nežinoma, ko-
kiu principu ir kokiu tikslu sudary-
tas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus pa-
pildomus archyvinius ir įvairius ki-
tus šaltinius apie sąraše esančius as-
menis, nustatyta, kad dalis užverbuo-
tųjų nedirbo kaip agentai. Manytina,
kad jie sutiko bendradarbiauti tik
norėdami ištrūkti iš čekistų nagų.
Neatmetama tikimybė, kad kai kurie
asmenys buvo įtraukti į sąrašą ope-
ratyviniais ar kompromitavimo tiks-
lais.

Kaip teigia Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos centras, so-
vietinis saugumas kartais, o ginkluo-

tosios rezistencijos laikotarpiu net
dažnai, sąmoningai skleisdavo infor-
maciją apie žmogaus tariamą bend-
radarbiavimą su KGB.

Registracijos žurnalo duomenys
svetainėje kgbveikla.lt bus viešinami
dalimis, ne daugiau kaip po 20 asme-
nų kas dvi savaites. Taip bus daroma
todėl, kad sąrašas bus kruopščiai ti-
riamas siekiant nustatyti kiekvieno
minimo žmogaus bendradarbiavimo
aplinkybes ir konkrečią veiklą. Sie-
kiant kuo tiksliau ir išsamiau pateik-
ti informaciją, šalia duomenų, pa-
teiktų apie asmenį registracijos žur-
nale, bus pateikiami duomenys iš
agento kortelės, taip pat duomenys iš
kitų šaltinių.

Nebus skelbiamos pavardės as-
menų, kurie patys prisipažino slapta
bendradarbiavę su KGB. Jų tapaty-
bės saugomos remiantis Asmenų,
slapta bendradarbiavusių su buvu-
sios SSRS specialiosiomis tarnybo-
mis, registracijos, prisipažinimo, įs-
kaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos
įstatymu.

Washington, DC (BNS) – Ame-
rikiečiai pradėjo tvarkyti viesulo
,,Sandy” paliktas nuolaužų krūvas,
milijonai žmonių tebėra likę be elekt-
ros, o JAV prezidentas Barack Oba-
ma ruošiasi aplankyti teritorijas, la-
biausiai nukentėjusias per šį neregė-
tą viesulą.

Viesulas nuniokojo New York ir
New Jersey, keliose valstijose nusi-
nešė dešimtis žmonių gyvybių, sukė-
lė potvynius didelėse pajūrio teritori-
jose ir sukėlė sumaištį įtemptoje pre-
zidento rinkimų kampanijoje, likus
vos kelioms dienoms iki balsavimo.

Tuo tarpu New York valdžia sten-
gėsi atkurti gyvybiškai svarbias
miesto funkcijas ir išvalyti nuolau-
žas po to, kai audros sukelti potvy-
niai užliejo žemutinį Manhattan, už-
tvindydami kelius ir metropoliteno
tunelius bei sukeldamas gaisrus dėl
elektros linijų gedimų.

New York akcijų birža ir NAS-
DAQ birža turėtų vėl pradėti veikti  –
šios institucijos buvo priverstos pir-
mąkart užsidaryti dėl orų nuo 1985
m. siautusio viesulo ,,Gloria”.

Skrydžiai iš John F. Kennedy ir
Newark ,,Laisvės” tarptautinių oro

uostų dar ribojami. New York metro-
politeno sistema, kurios didelė dalis
buvo užlieta jūros potvynio, vis dar
yra krečiama, anot jos vadovų, di-
džiausios krizės per 108 darbo metus.

,,Sandy” aukų Šiaurės Ameriko-
je padaugėjo iki 43, dar 67 žmonės žu-
vo Karibuose, kai viesulas per tą re-
gioną slinko praeitą savaitę. Energe-
tikos departamentas paskelbė, kad be
elektros liko daugiau nei 8 mln. na-
mų ir verslo įmonių, o daugelis ge-
dimų dar nebuvo pašalinti, kai tebe-
siaučianti audra nuslinko Didžiųjų
ežerų link. Negalutiniai įvertinimai
rodo, kad ,,Sandy” padaryta žala gali
siekti 7–15 mlrd. dolerių.

Trys JAV atominės jėgainės te-
bėra išjungtos, o ketvirtoje paskelbta
nepaprastoji parengtis, kai audros
genama potvynio banga užliejo skirs-
tymo tinklus ir aušinimo sistemą, ta-
čiau pareigūnai teigia, kad visuome-
nei pavojaus nėra. Toliau žemyne
,,Sandy” išvertė 90 centimetrų sniego
Apalačų kalnų valstijose, slinkdama
į vakarus ir šiaurę. Smarkios lijund-
ros kilo kai kur Ohio, Pennsylvania
ir West Virginia valstijose.

Vilnius (BNS) – Jau daugiau nei
36,000 žmonių žuvo per sukilimą
prieš Sirijos režimą, vykstantį nuo
pernai kovo, o nuo rugpjūčio 1 d. per
parą vidutiniškai žūdavo po 165 žmo-
nes, pranešė viena padėtį šalyje ste-
binti organizacija.

Dauguma aukų (mažiausiai 25,667)
buvo civiliai, teigia nevyriausybinė
organizacija ,,Syrian Observatory
for Human Rights” (SOHR). Į šią ka-
tegoriją taip pat įtraukti nekariškiai,

kurie ėmėsi ginklų, kovodami prieš
prezidento Bashar al Assad režimą.
Tarp žuvusių kariškių buvo 9,044 vy-
riausybės pajėgų kariai ir 1,296 de-
zertyrai, prisidėję prie sukilėlių.

SOHR į savo statistiką neįtraukė
per šį konfliktą dingusių tūkstančių
žmonių – manoma, kad dalis jų gali
būti suimti, o kiti žuvę. Taip pat ne-
turima duomenų apie aukas tarp tūks-
tančius vyriausybę palaikančių su-
karintų grupuočių narių.
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L I E T U V A PA S A U L I S

Spalio 22–24 d. VšĮ ,,Investuok
Lietuvoje” pristatė savo stendą Čika-
goje, ,,McCormick Place” vykusiame
pramonininkų suvažiavime,  kur da-
lyvavo per 400 įvairių Amerikos ga-
mintojų. Buvo puiki proga susitikti
su įvairių JAV bendrovių vadovais.

***
Vilniuje spalio 26 d. vyko Lietu-

vos ir Turkijos politiniai pasitari-
mai, kurių metu Lietuvos užsienio
reikalų viceministras Vytautas Leš-
kevičius ir Turkijos užsienio reikalų
viceministro pavaduotojas Hasan Gö-
güs aptarė svarbiausius dvišalius po-
litinius, saugumo ir ekonominius
bendradarbiavimo klausimus, taip
pat bendrą veiklą tarptautinėse orga-
nizacijose. Diskusijų metu Lietuvos
užsienio reikalų viceministras pa-
brėžė, jog dvišalių ekonominių ir tu-
rizmo ryšių bei žmonių ryšių plėtoji-
mą teigiamai paveiktų tiesioginis oro
susisiekimas tarp abiejų šalių. Tur-
kijos pusė pažymėjo, kad Turkijos oro
linijos jau dirba ties šiuo projektu. 

***
Tarptautinės kredito unijų orga-

nizacijos ,,Proxfin”, vienijančios 26
pasaulio valstybes, valdybos nariu iš-
rinktas Lietuvos centrinės kredito
unijos valdybos pirmininkas Fortu-
natas Dirginčius. Rinkimai vyko spa-
lį Kanadoje vykusiame ,,Proxfin” vi-
suotiniame narių susirinkime. Nau-
jas pareigas F. Dirginčius pradėjo eiti
nuo spalio. Pasak jo, jau dabar Lietu-
voje besivystančių kredito unijų ju-
dėjimas dažnai pateikiamas finan-
sinių įstaigų plėtros pavyzdžiu kitose
pasaulio šalyse. Tikimasi, kad šis
žingsnis dar labiau priartins Lietu-
vos kredito unijas prie tarptautinės
erdvės. Lietuvoje šiuo metu veikia 77
kredito unijos.

***
Lietuvoje išjungta analoginė ant-

žeminė televizija ir pereita prie skait-
meninės televizijos. Pusantrų metų
trukusi informacinė skaitmeninės
televizijos plėtros skatinimo kampa-
nija buvo sėkminga. Spalio mėnesį
atliktų tyrimų duomenimis, daugu-
ma Lietuvos gyventojų žinojo, kad,
norint žiūrėti skaitmeninę televiziją,
reikia turėti atitinkamą televizorių
arba TV priedėlį, o beveik trys ket-
virtadaliai gyventojų teigė jau dabar
galį žiūrėti TV skaitmeniniu būdu.

***
Didžiausia Lietuvoje integruotų

telekomunikacijų, IT ir televizijos
paslaugų teikėja TEO tapo pirmąja
listinguojama Baltijos šalių įmone,
kurios vadovui buvo suteikta teisė
uždaryti prekybos sesiją New York
įsikūrusioje NASDAQ OMX vertybi-
nių popierių biržoje. Kvietimo daly-
vauti iškilmėse TEO sulaukė po to,
kai kelerius metus iš eilės buvo pri-
pažinta geriausiai ryšius su inves-
tuotojais palaikančia Baltijos šalių
vertybinių popierių rinkoje listin-
guojama bendrove. Simboliniu skam-
bučiu spalio 26 d. prekybos sesiją už-
daręs TEO generalinis direktorius
Arūnas Šikšta teigė, kad gautas kvie-
timas dalyvauti iškilmėse tik dar
kartą patvirtina daugiau nei 3,000
TEO darbuotojų ilgametė ir nuosekli
veikla bei glaudus įmonės bendra-
darbiavimas su akcininkais visame
pasaulyje buvo ir yra sėkmingas.

Japonijos susivienijimas „Hita-
chi” Jungtinėje Karalystėje perka
atominės energetikos (AE) įmonę
„Horizon”. „Horizon” priklauso Vo-
kietijos energetikos milžinams „E.
On” ir RWE. Sandorio suma siekia
700 mln. svarų sterlingų. Vokietijai
atsisakant atominės energetikos, šios
valstybės įmonės išparduota AE pro-
jektus. Neįvardintas „Hitachi” pa-
reigūnas Japonijos žiniasklaidai nu-
rodė, kad sandoris Britanijoje ne-
reiškia, jog įmonė atsisako planų ki-
tose vietose, pirmiausiai Lietuvoje.

***
Būstų kainos rugpjūtį padidėjo

beveik visuose Jungtinių Valstijų
miestuose, o tai naujausias stabilaus
būstų rinkos atsigavimo įrodymas.
,,S&P/Case-Shiller” būstų kainų in -
dek sas rugpjūtį, palyginti su tuo pa-
čiu praėjusių metų mėnesiu, padidė-
jo 2 proc. Tai trečias padidėjimas iš
eilės ir spartesnis nei liepą.

***
Automatiškai valdoma JAV ben-

drovės ,,SpaceX” krovininė kosmoso
kapsulė ,,Dragon” su 900 kg sverian-
čiu kroviniu nukrito į Ramųjį vande-
nyną. Krovininis erdvėlaivis nukrito
už 400 km į vakarus nuo pietinės Ca-
lifornia valstijos pakrantės. ,,Dra-
gon” erdvėlaivis yra skirtas daugkar-
tiniam naudojimui – gabenti krovi-
nius į Tarptautinę kosminę stotį
(TKS). Tai yra vienintelis TKS krovi-
ninis laivas, galintis į Žemę parga-
benti didelius krovinius, įskaitant
stotyje atliktus bandymus.

***
Kanados vyriausybės atstovai

sakė, kad esant abejonių dėl pasauli-
nės ekonomikos atsigavimo ir smu-
kusių produktų kainų sumažins kitų
metų ūkio augimo prognozę. Finansų
ministras Jim Flaherty sakė, kad šių
metų ūkio augimo prognozės nekeis,
ji ir toliau sieks 2,1 proc., tačiau kitų
metų bendrojo vidaus produkto
(BVP) augimo prognozę ministerija
sumažins iki 2 proc., palyginti su
anksčiau numatytu 2,4 proc. BVP au-
gimu.

***
Vokietijos automobilių gaminto-

ja BMW atšaukia per 45,000 2005–2008
m. gamybos automobilių dėl pavarų
dėžės gedimų. Bus atšaukti 45,500
BMW 7 serijos automobilių: 2005 m.
gamybos BMW 745i ir BMW 745Li,
2006–2008 m. gamybos BMW 750i ir
BMW 750Li, 2005–2006 m. gamybos
BMW 760i, taip pat 2005–2008 m. ga-
mybos BMW 760Li automobiliai. 

***
Vokietijos centrinis bankas nu-

sprendė susigrąžinti iš Jungtinių
Valstijų, Didžiosios Britanijos ir
Prancūzijos 150 tonų aukso, kurį Va-
karų Vokietija perdavė saugoti šioms
šalims per patį šaltojo karo įkarštį.
Manoma, kad iš JAV bus susigrąžin-
ta 50 tonų aukso, kuris saugomas
JAV centrinio banko New York pada-
linio saugyklose. Per pastaruosius
kelerius metus iš Didžiosios Britani-
jos buvo susigrąžinta beveik 1,000 to-
nų aukso. Šiuo metu, Vokietijos cent-
rinio banko paskaičiavimais, Angli-

jos centrinio banko saugyklose sau-
goma 500 tonų tauriojo metalo. Vo-
kietija šiuo metu valdo antras di-
džiausias valstybines aukso atsar-
gas, kurios siekia apie 3,400, ir nusi-
leidžia tik JAV, kurių atsargos siekia
8,100 tonų.

***
Rusijos dujų milžinės ,,Gaz-

prom” atstovai sakė, kad bendrovės
taryba skalūnų dujų gavybą vertina
kaip neracionalią galimybę. Tokią
nuomonę ,,Gazprom” pareiškė, praė-
jus vos savaitei po to, kai šalies prezi-
dentas Vladimir Putin paragino ben-
drovę iš naujo suderinti savo strate-
giją ir prisitaikyti prie kintančių rin-
kos sąlygų. Bendrovės taryba pasau-
linę skalūnų dujų gavybos būklę vėl
svarstys kitais metais. Šalys nuo
Lenkijos ir Ukrainos iki Kinijos pra-
deda kaupti savo pačių skalūnų dujų
atsargas, todėl ,,Gazprom” eksportui
kyla dar didesnė grėsmė.

***
Vokietijos bedarbių skaičius spa-

lį padidėjo septintą mėnesį iš eilės, o
tai pabrėžė didžiausios Europos eko-
nomikos pažeidžiamumą nuo euro
zonos skolų krizės. Nepaisant to, eko-
nomistai numato, kad ši tendencija
pasikeis, nes šalies ūkio augimas ki-
tąmet turėtų atsigauti. Darbo netu-
rinčių vokiečių skaičius spalį, paly-
ginti su rugsėju, padidėjo 20,000, iki
2,937 mln. ,,Reuters” ekonomistai
spėjo, kad bedarbių skaičius padidės
10,000.

***

Dvi didžiausios pasaulio leidyk-
los – ,,Penguin” ir ,,Random House” –
susitarė dėl susijungimo. Jungtinė
struktūra bus pavadinta ,,Penguin
Random House”. Vokietijos žinia-
sklaidos grupei ,,Bertelsmann”, ku-
riai priklauso leidykla ,,Random
House”, atiteks 53 proc. naujosios
bendrovės akcijų. Likusi 47 proc. ak-
cijų dalis liks grupei ,,Pearson
Group”. Per trejus metus abi leidyk-
los negalės pardavinėti joms priklau-
sančių ,,Penguin Random House” ak-
cijų. Pagal sandorio sąlygas, ,,Pear-
son” išsaugos teisę į prekės ženklą
,,Penguin” lavinamosios literatūros
srityje visame pasaulyje. 

***
Tarptautinio valiutos fondo

(TVF) vadovė Christine Lagarde pa-
ragino pagrindines pasaulio ekono-
mikas stiprinti biudžetus ir taip ma-
žinti skolas. Ji taip pat sakė, kad besi-
formuojančios ekonomikos turėtų
sušvelninti fiskalinę ir monetarinę
politiką, kad išgelbėtų lėtėjantį augi-
mą. Po susitikimo su Vokietijos kanc-
lere Angela Merkel ir pasaulinių eko-
nominių agentūrų vadovais Ch. La-
garde pažymėjo, kad pagrindinių
ekonomikų vyriausybės turi protin-
gu tempu tęsti biudžetų stiprinimą,
kad susitvarkytų su skolomis.

WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC (LR ambasados JAV info) – Spalio 25 d. Washington, DC vyko
inauguracinis „Pasaulinės dujų tarybos” (,,Global Gas Council”) posėdis ir konferencija,
skirta aptarti naujausius pokyčius pasaulinėje dujų rinkoje, išgavimo, transportavimo
ir inovacijų tendencijas bei pokyčius JAV dujų rinkoje.   „Pasaulinė dujų taryba“  ketina
nuolat rengti  diskusijas, skirtas aptarti pasaulinės dujų rinkos tendencijas, naujausius
dujų srities projektus atskiruose pasaulio regionuose bei valstybėse, skalūninių dujų iš-
gavimo problemas ir naujoves. Prie „Pasaulinės dujų tarybos” veiklos prisijungs JAV du-
jų srities asociacijos, valstybinės institucijos, užsienio šalių ambasados. LR ambasada
JAV kartu su kitų 30-ties šalių ambasadomis, dalyvavusi šios Tarybos inauguracinėje se-
sijoje, prisijungė prie šios Tarybos veiklos ir turės galimybę pristatyti LR dujų srities ak-
tualijas bei gauti naujausią informaciją iš JAV ir kitų šalių tarptautinių žinovų. Tarybos
steigimą pasiūlė ,,Pasaulinis decentralizuotos energijos aljansas” (WADE – World Al-
liance on Decentralizd Energy) ir Trinidado bei Tobago vyriausybė. Šiuo metu ,,WADE”
pirmininku yra lietuvių kilmės JAV verslininkas Stephen Zilionis, pasaulinės bendro  vės
,,Dresser Rand” viceprezidentas verslo plėtrai.

Iš k.: LR ambasadoriaus JAV pavaduotojas Simonas Šatūnas, WADE pirmininkas S.
Zi lionis, naujai sukurtos „Pasaulinės dujų tarybos“ vykdantysis direktorius David
Sweet.          



nagrinėjantis ir seksualinių mažu -
mų klau simus. Finansinė parama
diktofonui įsigyti atiteko ir Kėdainių
rajono Šė tos miestelio atstovei. 

Renginio metu apdovanota ir šiuo
metu Lietuvoje vykstančio do ku men -
tinio kino festivalio „Ad hoc. Nepa -
togus kinas” dalyvė Indrė Mu raš kai -
tė, savo filme nagrinėjanti mo terų
ben druomenei aktualias problemas. 

Dėkodami už apdovanojimus ir
paramą projektams įgyvendinti lau-
reatai džiaugėsi, kad Jungtinių Ame -
rikos Valstijų ambasada atkreipė dė -
mesį ne tik į didžiuosius Lietuvos
mies tus, bet pastebėjo ir palaikė ma -
žesnių šalies miestelių ir juose gyve-
nančių moksleivių projektus. Jie už -
tikrino, kad šie originalūs projektai
bus sėkmingai įgyvendinti. 
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Spalio 19-ąją Jungtinių Ame ri -
kos Valstijų ambasadoje Vil niu -
je surengtas vakaras, kurio

metu buvo apdova noti žodinės istori-
jos projektų finan savimo konkurso
nugalėtojai. Tai įdo  mus sumanymas,
susilaukęs ne mažo susidomėjimo –
kon kursui bu vo pateikta 13 paraiškų
iš įvairių Lie tuvos vietų, tarp jų –
tokių nedidelių miestelių kaip Šal či -
ninkai, Šėta, Vil kija ir kitų.

Konkurso tikslas buvo skatinti
Lietuvos jaunimą gilintis į savo ben-
druomenių istoriją, domėtis muziejų
veikla bei rinkti istorinio archyvo
me   džiagą, kuri papildytų esančias
ko lekcijas, o jo dalyvių darbus verti-
no žymus žodinės istorijos ekspertas,
Nacionalinio Amerikos istorijos mu -
ziejaus, Smithsonian instituto direk-
torius emeritas dr. Brent D. Glass bei
ambasados darbuotojai.

Konkurso sąlygose buvo nurody-
ta, kad finansavimas bus skirtas rem -
ti žodinės istorijos projektus, ku -
riuos parengs jauni dalyviai (12–21
m.), ben dradarbiaudami su vieti -
niais mu   ziejais arba archyvais. „Žo -
di  nės is to rijos tikslas – su rinkti in -
for maciją apie skirtingus po žiūrius,
o tokio po būdžio informacija retai įt -
rau kiama į rašytinius šalti nius. Žo -
di nės is torijos specialistai for mul uo -
ja atvi rus klau simus ir sten giasi ne -
užduoti klausi mų, kurie skatintų pa -
šnekovus pa teik ti klau sime užpro-
gra muotus at sa kymus. Kai kurie
pokalbiai yra ‘vi so gyvenimo apžval-
gos’, užrašytos pašnekovams užbai -
giant savo profesinę veiklą. Kita po -
kalbių tema gali būti tam tikras pa -
šne kovų gyvenimo etapas ar konkre-
tus įvykis, atsitikęs jų gyveni me,
pvz., karo veteranų ar išgyve nu siųjų
stichinę nelaimę atveju”, – teigė kon -
kurso rengėjai.     

JAV ambasados Lietuvoje laiki-
noji reikalų patikėtinė Anne Hall, pa -
sveikinusi konkurso nugalėtojus,
per  davė direktoriaus Glass žodžius ir
pasidžiaugė, kad buvo gauta įdomių,
puikiai motyvuotų projektų, užpil-
dan  čių atminties spragas ir atspin -
dinčių vietos moksleivių veiklą,
suartinančią juos su vietos ben-
druome nės atstovais. Ji paskelbė du
šio kon kurso nugalėtojus ir dar du
projektus, pelniusius paskatinamuo-
sius ap dovanojimus. Nugalėtojai
savo projek  tams įgyvendinti gavo po
250 JAV dol., apdovanojimai taip pat

buvo ir projektams įgyvendinti
reikalinga kompiuterinė įranga
iPad.

Pagrindinius konkurso apdova -
no  jimus pelnė Kauno rajono Akade -
mijos Ugnės Karvelis gimnazijos
ateitininkų federacijos projektas,
kurį jie įgyvendins kartu su Rin -
gaudų biblio teka ir Tabariškių para-
pijos bažny čia. Projekto vadovė Re -
nata Markevi čienė, atsiimdama ap -
do vanojimą sa kė, kad Ugnė Karvelis
yra labai gerai žinoma asmenybė ir
Lietuvoje, ir tarp Amerikos lietuvių.
Ateitininkų federacija įvardijo Lie -
tuvos ambasa dore prie UNESCO
1995–2002 metais dirbusią Karvelis
kaip naujos Nepri klausomos Lietu -
vos vadovę, tad projekto metu bus
kalbinami žmonės, gerai pažinoję
Kar velis ir dirbę su ja.

Įdomų projektą, pavadintą „At -
min ties namai”, parengė ir Vilkijos
gimnazija. Atsiimdamas apdovano-
jimą jos atstovas Marius Tavoras
papasakojo, kad nedideliame Vilkijos
miestelyje prieš Antrąjį pasaulinį
karą didžiąją gyventojų dalį sudarė
žydai, kurių nebeliko, ir jie gyvi tik
se nųjų gyventojų atmintyje. Tad nu -
tarta kartu su mokiniais sukurti
internetinį puslapį, kuriame bus su -
žymėti senieji miestelio namai, o pas-
paudus kurį nors iš namelių, atsivers
jo istorija – kas jame gyveno, kuo ver -
tėsi ir panašiai. „Tai bus savotiška
Vil kijos ‘Vikipedija’”, – sakė Tavoras.

Paskatinamąjį apdovanojimą –
iPad savo projektui įgyvendinti gavo
Marijampolės savivaldybėje, Igliau -
kos miestelyje, įsikūrusi Anzelmo
Matučio vidurinė mokykla. Dvi jos
moksleivės kartu su savo mokytoja
Petrute Stroliene parengė projektą
„Fermų žvaigždės”. Apdovanojimų
įteikime dalyvavusi mokytojos duk -
ra Rasa Strolytė papasakojo, kad jos
mama su moksleiviais jau nemažai
metų užrašinėja kaimo žmonių prisi-
minimus, o šio projekto metu nutarta
pakalbinti kažkada buvusiame kolū -
kyje melžėjomis dirbusias moteris.
Toks sumanymas gimė iš Justino
Mar  cinkevičiaus eilėraščio eilučių,
jog jos liko neapdainuotos, nes buvo
ne kino, o tik fermų žvaigždės. 

Dar vienas paskatinamasis apdo -
vanojimas skirtas vilnietės, Univer -
si ty of  Rochester studijuojančios vi -
zu a li nių ir kultūros studijų pro-
gramą Linos Žigelytės projektui
„Trans Mi sija”, skatinančiam dialogą
tarp vy resnių ir jaunesnių žmonių,

JAV ambasada Lietuvoje apdovanojo žodinės istorijos projektų nugalėtojus
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Žodinės istorijos projektų kon kurso nugalėtojai su JAV ambasados laikinąja reikalų patikėtine Anne Hall. JJAAVV  aammbbaassaaddooss  LLiieettuuvvoojjee  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Laikinoji reikalų patikėtinė Anne Hall skelbia nugalėtojus.
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Dr. PEtRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

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

630-941-2609

VIDAS J. NEmICKAS, m.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOSCHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

EDmUNDAS VIŽINAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIObA, m.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
tel. 815-741-3220

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
tel. 708-422-8260 

Dr. JOVItA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

Gegužės 21 d.
Gavau laišką iš Arno Marcin -

kaus su tikslesne informacija, suži-
no jau, kad mūsų žygio maršrutas
„užkabins” Dainavos apygardos par-
tizanų žuvimo vietas, sugriuvusius
bunkerius, kuriuos tvarkysime. „Jei -
gu skirta mirt, tai tik gimtojoje žemė-
je, ginant savo laisvę, o ne svetur
barstyti kaulus už naują vergovę, –
toks buvo sprendimas Lietuvos arto-
jų, kūnu ir dvasia suaugusių su gim-
tosios žemės sultimis”, – skaičiau
kažkur… Ėmiau domėtis bandomojo
žygio informacija. Sužinojau, jog ke -
liausime po Dzūkiją. Pradėjau po tru -
putėlį dėliotis daiktus, nes pasku ti -
nės dvi dienos iki žygio nusimatė
labai įtemptos dėl mokslų ir repetici-
jų bei koncertų su mano folkloro gru -
pe. Namuose per tas dienas praleidau
tik po keletą valandų – ir tai miego-
dama.

Taigi trečiadienio vakarą jau
buvau viską susipakavusi. Trūko tik
kirvio. Turėjau vieną namuose, ta -
čiau labai didelį ir sunkų. Paskelbiau
„Facebooke”, jog ieškau žmogaus,
galinčio paskolinti nedidelį kirvuką.
Niekas neatsiliepė. Ketvirtadienio
vakarą koncertavau „Skamba, skam-
ba kankliuose”, atlikdama neseniai į
UNESCO paveldo sąrašą įtrauktas
sutartines. Po koncerto, kai kitoms
pasirodžiusioms merginoms žiūro -
vai teikė gėles, prie manęs pribėgo
draugas Rygaudas ir įteikė kirvį.
Matyt, vilkėdama savo XIV a. kos tiu -
mą ir laikydama kirvį rankoje, at -
rodžiau kaip itin agresyvi LDK
gyventoja.  Taip baigiau rinktis visus
daiktus.

Gegužės 26 d. 
Bandomasis žygis

Keliuosi 5:30 ir jau galvoje dėlio-
juosi mintis, ką po ko padaryti: išsi-
plauti galvą, iš šaldytuvo pasiimti
baltą ir fermentinį sūrius, nepa mirš -
ti įsidėti per naktį įsikrovusio tele-
fono, pasiimti dar dvi poras kojinių...

Einu nusiprausti. Atsisėdau vo -
nioje šlapia galva, jau išjungus van-
denį. Kažkodėl nesinorėjo niekur
lėkti. Susimąsčiau apie Lietuvą. Ji
mane užaugino, ji man įskiepijo daly -
kus, dėl kurių dabar gyvenu, kuriuos
branginu, kuriuos bandau išsaugoti.
O ką aš darau jos labui? Turiu ja dar
labiau rūpintis, ją kurti. Stengiuosi
tai daryti kiek tik turiu sveikatos.

Mąstau, jog mano rengiamos eks-
pedicijos po kaimus kol kas yra dau-
giau asmeniniam ir žmonių, kuriuos
vėliau permokau iš senolių užrašytų
dainų, pasitenkinimui. Jų pagrindi-
nis tikslas – užrašyti mažai girdėtų
liaudies dainų, tačiau greta šio ne
mažiau svarbus yra ir bendravimas
su seniausiais kaimų žmonėmis, ku -
rie mums pasakoja šiurpias istorijas
apie partizanų likimus tuose kraš -
tuo se, taip pat nepamiršta mūsų pra -
linksminti pasakojimais apie juokin -
gus nutikimus jų kaimuose. Smagu
matyti, kaip senoliai džiaugiasi kal -
binami, prieš fotografuojantis sten-
giasi išsipuošti savo išeiginiais rū -
bais ar parodyti nors kažką, kuo
kiek  vienas jų didžiuojasi: vienas
nau jai aptverta vištide, kitas – savo
droži niu, trečias – itin senų nuo-
traukų albu mu, o dar kitas – daina,
kurią iš mokė dar jo mama. Tokiu
būdu mano galvoje viskas  susijungia
– istorijos ir literatūros pamokose iš -
mokta sau sa medžiaga su gyvu seno-
lio pasakojimu, su kiekvieno kaimo
tragiškais įvykiais; trumpa statisti-
ka su kiek vieno kaimo žmogaus pa -
tirtomis ne tektimis ir suvargusių,
aša ras brau kiančių senukų šnabž-
damos tiesiog šventos dainos, dai -
nuotos jau išėju sių anapus arti mųjų.
Prieš akis ėmė plaukti visų kaž kada
kalbintų senolių veidai... 

Staiga pabudau lyg iš sapno – per
daug užsigalvojau. Išlipau iš vonios,
prisiminusi, jog liko visai nedaug
laiko. Užsikaičiau arbatos ir užsi te -
piau du sumuštinius. Pagalvojau,
kad galėčiau pasidaryti ir įspū -
dingesnius pusryčius – juk dabar dvi
dienas vien sumuštiniais maitin -
siuos. Tiek to, pa maniau šyptelėjusi,
pra dėsiu nuo pat ryto. Papus ry čia vu -
si susidėjau likusius daiktelius ir su
mama sėdau į mašiną, kad pa ve žėtų
iki Katedros. Gyvenu užmiestyje,
todėl tokie nuve žimai labai pa gelbsti
ypač taupant bran gų miego lai ką
rytais. 

Jau kulniuoju į LiJOT biurą Di -
džiojoje gatvėje. Hmm, galvoju, kup -
rinė ne tokia ir sunki, kokios tikė-
jausi. Už kokių 100 metrų matau du
vaikinus, žygiuojančius ten pat su
pa našaus dydžio kuprinėmis. Pama -
niau, kad nesivysiu – neverta dusti
jau po pirmų žingsnių. Dar ir kup -
rinės diržus reikia susireguliuoti.

Bus daugiau.

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė

Nr. 2

IŠSINUOmOJA

IEŠKO DARbO
Driver-Local

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

HOME EVERY 
NIGHT!!!

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

Call 855-261-2778
www.drivecrst.com

Advokatas
GINtARAS P. ČEPĖNAS
6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SIūLO DARbą
ADVOKAtAI

Ieškome patyrusios auklės 6 mėn. ber -
niukui Čikagoje, Logan Square. Darbas 3
dienas per  savaitę (treč., ketv. ir penkt.)
nuo 8 val. r. iki 6 val. v. Skam binti: 773-
986-0938 arba delete.ieva @gmail.com

* Moteris ieško pagyvenusių�žmonių�prie�-
žiūros�darbo�lietuvių�šeimoje.��

Tel. 630-863-1168.

* Moteris ieško žmonių�prie�žiūros�darbo�su
gyvenimu.�Sąži�ninga,�darbšti,�buitinė�ang�-
lų�kal�ba,�gali�pakeisti�bet�kurią�sa�vai�tės�die�-
ną.�Tel. 773-707-7902.

* Orland Park , IL ,� šalia�prekybos� centro,
po�remonto,��išnuomojamas�2�mieg.�butas
an�trame�aukšte.�Tel. 773-592-4064.

Valeria Pleirys, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Nijolė Zdanys, gyvenanti La Grange, IL, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už pa ramą.

Vardas ir pavardė ________________________________________________

Adresas_________________________________________________________

Miestas  _____________________  Valstija ___________  Zip ___________

Tel. (  ____  ) _____________el. pašto adresas _____________________

Prašau atsiųskite _____ CD.   Kiekvienas 50.00 dol. _______  dol.

Pašto išlaidos 5.00 dol.

Iš viso siunčiu _______  dol.

DRAUGAS
4545 WEST 63RD STREET •  CHICAGO, IL 60629-5532

Visų metų
,,DRAUGAS” 

Dabar galite įsigyti visus 2011 m.
,,Draugo” numerius su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje plokštelėje (CD)



14 2012�LAPKRIČIO�1,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Tačiau ugdant vaikus ir jaunimą
svarbu, kad jie gautų ir šokio atli ki -
mo, ir šokio kūrybos patirties. Šiame
seminare choreografė pasidalins
savo patirtimi, kaip ugdyti mokinių
kū ry binę šokio raišką, t. y. kaip juos
mo kyti kurti šokį. Pirmoje seminaro
da lyje parodys savo mokinių kūrybi -
nius darbus, o antroje dalyje kartu su
seminaro dalyviais atliks keletą kū -
rybinių užduočių, ku -
rias jie vėliau ga lės
panaudoti savo darbe.
Šiame seminare gali
dalyvauti ne tik šokio
patirtį turintieji, bet
ir neturintys jos, nes paskaitininkės
sistema re mia si natūraliu judėjimu,
nesusietu su kokiu nors kon krečiu
šokio žanru. 

Choreografė ir pe dagogė B. Ba -
nevi čiūtė baigė Vilniaus universi -
tetą, įvairių šiuolaikinio šokio tech -
nikų, impro vizacijos ir kompozicijos,
šokio peda gogikos mokėsi JAV, Di -
džiojoje Bri tanijoje, Austrijoje, Ita li -
joje, Olan dijoje, Vokietijoje, Švedi -
joje, Lenki joje bei Lietuvoje. Jos šo -
kio spek takliai buvo rodomi įvai -
riuose tarp tautiniuose šokio festi -
valiuose Lietu voje, Estijoje, Latvi -
joje, Vokietijoje, Lenkijoje, Velse,
Šve dijoje, Danijoje, Bel gijoje, Olan -
dijoje. Dirbdama Šiuo laikinės mo -
kyk los centre režisavo ir sukūrė cho -
reografiją kelioms vaikų ope roms
pagal Algirdo Martinaičio, Laimio
Vilkončiaus muziką, kurios buvo pa -
rodytos Nacionaliniame ope ros ir ba -
leto teatre, Klaipėdoje, Jonavoje, Pa -

nevėžyje, Kaune. Dirb dama vaikų
me ninėje studijoje ,,Die me dis” su -
kūrė choreografiją R. Dik čie nės mu -
zikiniams spektakliams „Muzikan -
tas, velnias ir perkūnas”, „Vaivo ryk -
š tė”, ,,Naktis”, „Bala ži no”, „Pasau lio
sutvėrimas”. Šiuose muziki niuose
judesio spektakliuose daly vaudavo
100–150 jaunųjų šokėjų nuo 2 iki 19
metų amžiaus. Birutė pirmoji Lie -
tuvoje 2007 metais ėmėsi kurti pro -

fesionalius šiuo lai ki -
nio šo kio spek taklius
vaikams, įkūrė šokio
teatrą ,,Dansema”, or -
ganizuoja tarp tautinį
šiuolaikinio šokio fes -

tivalį vaikams ir jaunimui ,,Dan -
sema”. B. Ba nevičiūtė yra šokio mo -
ky toja eks pertė, so cialinių moks lų
(edu ko  lo gi ja) dak tarė. Skai to pa -
skaitas ir veda seminarus šo kėjams,
šokio mokyto jams, choreografams
Lietuvoje ir už sienyje, yra Lietuvos
bendrojo ugdy mo mokyklų bendrųjų
šokio prog ra mų, metodinių reko -
men dacijų, šokio vadovėlių autorė.
Šiuo metu Birutė dirba Lietuvos
edukologijos univer sitete Meninio
ugdymo katedroje ir ugdo būsi -
muosius šokio mokytojus.

Daugiau informacijos apie semi -
narą galite rasti tinklalapyje www.
menupastoge.com. Maloniai kvie -
čiame apie savo dalyvavimą ruo -
šiamame seminare pranešti el. pašto
adresu info@danceduo studio. com

Šokio teatro „Dansema” pasiro -
dymus JAV remia LR Kultūros mi nis -
terija.

LR generalinio konsulato
Čikagoje info.

Vilniaus šokio teatras „Dansema”
Atkelta iš 8 psl.

AGNĖ RANONYTĖ

Partnerių Amerikoje besi dai -
rantys Lietuvos universitetai
džiaugiasi pirmosiomis sutar-

timis. Tikėtina, kad šie ryšiai, padė -
siantys tobulėti stu dentams bei dės -
ty tojams, į šalį atves ir JAV vers li nin -
kų.

Dėl bendrų darbų rankomis su
Amerikos universitetais jau sukirtu-
sios Lietuvos aukštosios mokyklos
skaičiuoja keleriopą naudą: studen-
tams, dėstytojams ir šalies verslui.

„Organizuoti studentų mainus –
vienas iš tikslų. Tiesa, sunkiau įgy -
ven dinamas, nes mūsų studentai no -
ri važiuoti semestrui, kaip įprasta, o
Amerikos studentai linkę atvykti
nebent vasarai. Tačiau studentų mai -
nai – tik vienas, mažesnis, iš mūsų
sie kių”, – nurodo Nerijus Pačėsa,
ISM Vadybos ir ekonomikos univer-
siteto rektorius.

Ir N. Pačėsa, ir Asta Radzevi čie -
nė, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto (VGTU) tarptautinių ryšių
prorektorė, sutaria, kad Amerikos
aukš  tosios mokyklos kai kuriose sri-
tyse vadovauja pasaulyje.

„JAV skiria ypatingai didelį fi -
nan savimą mokslo tyrimams ir eks -
pe rimentinei plėtrai, todėl šalies uni-
versitetuose – itin kokybiškos mok-
slo bazės. Pasaulyje jos – svarbiausi
kompetencijos centrai. Todėl norime,
kad VGTU mokslininkai ir studentai
įsitrauktų į bendrus projektus, atlik-
tų tyrimus su moderniausia pasauly-
je įranga, perimtų partnerių patirtį
mokslo, technologijų srityse”, – nuro-
do A. Radzevičienė.

Anot N. Pačėsos, strateginėse
Uni  versity sesijose jau kuris laikas
dalyvauja Harvard universiteto pro-
fesoriai, tačiau antras ISM, kaip ir
VGTU tikslas, – bendri tyrimai, gali -
mybė dėstytojams mokytis nau-
jausių dėstymo metodikų.

Pirmi vaisiai

Šį rudenį VGTU pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį su University
of  Houston. Numatyti konkretūs dvi -
šaliai darbai statybos ir aplinkos in -
ži nerijos, energetikos, vadybos, te ch -
no-matematikos studijose ir moks lo
tyrimuose. Suplanuota, kad Uni ver -
sity of  Houston mokslininkai skait ys
paskaitas Statybos, Elektro nikos,
Vers lo vadybos fakultetų studen-
tams.

Universitete lankėsi ir Massa -
chusetts Institute of  Technology
(MIT) – pasaulio vertinimuose ant
aukščiausio laiptelio stovinčio tech-
no logijų universiteto – Ryšių su pra-
mone programos koordinatorė, kuri
dalijosi MIT bendradarbiavimo su
vers lo įmonėmis patirtimi.

ISM, jau kurį laiką dirbantis su
Uni versity of  Northern Colorado
uni  versitetu, dėl bendradarbiavimo
su   kirto rankomis ir su University of
Il linois at Chicago. 

Pasak N. Pačėsos, artėjama link
sutarčių pasirašymo ir su daugiau
aukštųjų mokyklų.

„Mes suprantame vieni kitus ir
randame bendrų siekių. Pradžioje
norima pradėti nuo mažiau, paban -
dy ti dirbti drauge, tačiau neigiamų
atsakymų beveik neišgirdome. Mūsų

regionas amerikiečiams įdomus. Po
2–3 metų pastangos megzti ryšius
turėtų duoti labai gerų vaisių”, – vi  -
lia  si N. Pačėsa.

Pritrauks verslininkų

Universitetų bendradarbiavimas
naudos turėtų duoti ne tik aukštųjų
mokyklų studentams bei dėstyto-
jams, bet ir šalies verslui. Sutarus dėl
mainų, į Lietuvą atvyksta ir studi-
juojantieji pagal „Master of  Business
Administration” (MBA) bei „Execu -
tive Master of  Business Administra -
tion” (EMBA) programas, t. y. tie, ku -
rie per gerą dešimtmetį jau įsukę
savo verslus, vėl grįžta tobulintis į
universitetų auditorijas.

N. Pačėsa skaičiuoja, kad ISM
jau sulaukė 8 tokių studentų iš Nor -
thern Colorado ir vieno iš Illinois
uni versitetų. Į vasaros mokyklas,
skir tas be simokantiems verslinin -
kams, daly vių ketina sulaukti ir
VGTU.

„Tokiems studentams organizuo-
jama ir akademinė, ir pažintinė pro-
gramos. Taigi jie daugiau sužino apie

regioną, susitinka su vietos versli -
nin  kais, sužino apie verslo galimy -
bes. Šiuo atveju nauda kuriama ir
šalies verslui”, – pažymi ISM rekto-
rius, kuris siekia, jog universitetas
per metus sulauktų bent 2–3 tokių
apsilankymų iš JAV. Paprastai per
vieną apsilankymą į Lietuvą atvyks-
ta maždaug 15 studentų grupė.

Padeda ambasada

Anot N. Pačėsos, užmegzti pir-
muosius ryšius su Amerikos univer-
sitetais nemenkai pagelbėjo Lietuvos
Respublikos ambasados Jungtinėse
Amerikos Valstijose darbuotojai.
Am   basada nurodo, kad padėti uni-
versitetams užmegzti ryšius, o tuo
pačiu ir garsinti Lietuvą Valstijose, –
vie  nas iš jos tikslų.

„Lietuvos rinka nedidelė, tad
ame  rikiečiai mato ne tik ją. Į Lietuvą
žvelgiama kaip į didesnio regiono da -
lį, kuri paranki dėl geografinės pa -
dėties, dėl to, kad Lietuva yra ir ES
dalis, ir gali būti tiltas į rytus”, – kal -
ba Lietuvos Respublikos ambasados
JAV ministras patarėjas Simonas Ša -
tūnas.

Anot jo, kiti metai Lietuvai uni -
kalūs tuo, kad šalis pirmininkaus
Europos Sąjungos Tarybai, tad Lietu -
va neabejotinai sulauks didesnio dė -
mesio ne tik Washington, DC, bet ir
kituose JAV miestuose.

„Iniciatyva keliauja iš mūsų, bet
ir amerikiečiai domisi tuo, kas vyks-
ta Lietuvoje. Svarbu, kad bendradar-
biautų akademinės bendruomenės,
bet ne mažiau svarbūs ir verslo ry -
šiai. Sieksime, kad per universitetus
daugiau verslininkų atrastų Lietu -
vą”, – žada S. Šatūnas.

Agnė Ranonytė – Lietuvos žurna -
listė, dirbanti Lietuvos verslo dienraš-
tyje ,,Verslo žinios”. Šiuo metu gyvena
Čikagoje.

Iš bendrų darbų skaičiuoja keleriopą naudą

VGTU tarptautinių ryšių prorektorė Asta
Radzevi čie nė. http://vkd.vgtu.lt

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete š. m. balandį iškilmingai atidaryta „Nestlé”
auditorija. Renginio metu sveikinimo žodį tarė rektorius dr. Nerijus Pačėsa (k.), „Nestlé
Baltics” generalinė direktorė Marie Doušova ir „Nestlé” darbuotojų vadovas Europai
Alfredo M. Silva. http://nestle.lt
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Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org
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RReeggiissttrruuoottiiss:: 630 257-5613 aarrbbaa 

                                        matulaitismission@sbcglobal.net 
                      

                   Palaimintojo Jurgio Matulai io Misija  14911 127th St. Lemont, IL  60439 

A † A
RIMAS PUTRIUS

Mirė 2012 m. spalio 29 d.
Gimė 1976 m. vasario 10 d. Čikagoje.
Gyveno Palos Heights, IL.
Nuliūdę liko:  tėvai Vytautas ir Danutė Kriščiūnaitė; sesuo

Ra sa Schwind su vyru Daniel; teta Aldona Maciukevičienė su
vyru Broniumi ir vaikai Dalia Žygienė su šeima, Vida Kluko su
vyru Milan ir šeima, ir Darius Maciukevičius; teta Irena
Putrienė,  vaikai Leonas Putrius  ir žmona Susan su šeima;
Laura Lejins ir vyras Edmundas su šeima; teta Birutė Serota,
vaikai Max Serota ir Anna Serota; dėdė Algirdas Keblinskas,
vaikai dr. Darius Keb linskas ir žmona dr. Claudia su šeima,
Julius Keblinskaks ir žmo na Lisa su šeima; kiti giminės
Lietuvoje.

A. a. Rimas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 2 d. nuo 4
val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.) Lemont.

Laidotuvės šeštadienį, lapkričio 3 d. 10:30 val. ryto iš Petkus
Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio
Matu laičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
da lyvauti atsisveikinime  ir šv. Mišiose.

Liūdinti šeima

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

Kun. Juozas Aranauskas, SJ
mirė š. m. spalio 21 d. jė zu i -
tų se nelių namuose prie

Mon treal, Kanados, sulaukęs 96
me tų am žiaus. Šermenys vyks jė -
zuitų koply čioje prie Jaunimo cen-
tro lapkričio 5 d., pirmadienį, 9
val. ryto. Laido tu vių Mišios – 10
val., vadovaujant Lie tuvos Latvi -
jos jėzuitų provincijolui kun. Gin -
tarui Vitkui, SJ. A. a. kun. Ara -
nauskas bus palaidotas Šv. Kazi -
miero kapinėse, jėzuitų plotelyje.

T. Aranauskas gimė Kardokų
kai me, Kazlų Rūdos apylinkėse
1916 m. liepos 16 d. Į jėzuitus įstojo
1934 m. Gimnaziją baigė 1938 m.
Fi losofiją ir teologiją studijavo
Pra hoje, Čekoslovakijoje. 1945 m.
įšventintas į kunigus. Jėzuitų dva -
singumo metus at liko Paray-le-
Monial, Prancūzijoje. 1947–1952 m.
buvo Belgijoje dirban čių lietuvių
karo pabėgėlių kapelionas, redagavo laikraštėlį „Gimtoji šalis”, pirmininka-
vo Belgijos Lietu vių Bendruomenei (1951–1952).

Į Kanadą atvyko 1952 m. Tar navo Aušros Vartų parapijos vikaru
(1952–1961 ir 1972–1985), parapijos klebonu (1985–1998). 1961–1972 metais dirbo
Čikagos lietuvių jėzuitų namų ekonomu, kaip ir kiti, patarnavo lietuvių sielo-
vadoje.

Kanados prancūzų jėzuitai rašo, kad jų provincijoje t. Aranauskas buvo
labai gerbiamas – santūrus, kiek kuklus, visada dalyvaudavo vietos jėzuitų
šventėse, dažnai atostogaudavo su prancūzais kanadiečiais jėzuitais. 1998 m.
persikėlė į jėzuitų senelių namus, esančius toliau nuo Montreal, kur jį pas-
toviai aplankydavo Aušros Vartų parapijiečiai. Nuo 2009 m. gyveno jėzuitų
slaugos namuose prie Montreal. 

Lietuvos Latvijos jėzuitų provincijos info

a. a. kun. 
Juozas aranauskas, SJ

Richard Klementavičius, gyvenantis Gulf  Breeze, FL, pratęsė met-
inę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už
paramą.

Alicija Brazaitis, gyvenanti Palos Park, IL, dar metus skaitys
„Draugą”. Džiaugiamės, kad mus skaitote ir remiate atsiųsdama 50 dol.
Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

A † A
EUGENIA ČIURIENĖ

ŠLEPETYTĖ
Mirė 2012 m. spalio 30 d.
Gimė 1926 m. kovo 1 d. Lietuvoje. 
Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje, anksčiau Marquette

Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: sūnus Rimantas Šepka su žmona Mary; anūkas

Michael Šepka su žmona Lynn; proanūkas Braden Šepka ir kiti
giminės Lietuvoje.

A. a. Eugenia pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 1 d. nuo 11:30
val. r. iki 12:30 val. popiet Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž ny -
čioje, Marquette Park, kurioje 12:30 val. popiet bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapi -
nėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
da  lyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

047956
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

RReennggiinniiaaii  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  PPAA

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

D Ė M E S I O  D Ė M E S I O

Puiki proga studentui užsidirbti. ,,Draugo” raštinėje reikia pagalbos. 
Darbo�valandos�ir�mokestis�pagal�susitarimą.

Ieškome asmens, galinčio rasti norinčių reklamuotis ,,Drauge”.
Asmeniui�3–4�mėnesius�bus�mokama�alga.�Po�to�–�komisiniai�pagal�susitarimą.

,,Draugas” skelbia prenumeratų vajų. 
Naujiems prenumeratoriams – 20 proc. nuolaida.

Draugo fondo narių metinis suvažia vi mas įvyks� lapkričio�10�d.,� šeštadienį,�9�val.� r.
Čiurlionio� galerijoje,� Jaunimo� cen��tre� (5620� S.� Claremont� Ave.,� Chi�ca�go,� IL� 60636).
Kviečiami�dalyvauti�vi�si�Draugo�fondo�nariai.�Suvažiavimo�me�tu�bus�renkami�4�DF�tary-
bos�nariai,�iš�gir�site�Investavimo,�Kontrolės�komisijų�bei�kitus�pranešimus.

��  Philadelphia garbės konsulė Krista
Bard pra nešė, kad pradedama ruoštis
Lie tu vos menininkų dalyvavimui 2013
m. Phila del phia Me no mu ziejaus ama tų
pa ro doje (2013 Phila delphia Musem of
Art Craft Show) ir kvie čia Phi ladelphia
lietuvius  įsijungti į darbo komitetą
2013 metų pa ro dai pa siruošti. Phila -
delphia Convention Center (1101 Arch
St., Philadelphia, PA) š. m. lapk ri čio 8 –
11 dieno mis vyks paroda ,,Phi la  del phia
Art Craft Show 2012”. Ypač kviečiami
pa rodoje apsi lan kyti ama tais besi do -
min tys Phi la delphia lie tuviai (ket vir ta -
dienį ir penktadienį paroda veiks nuo 11
val. r. iki 9 val.v.; šeštadienį nuo 10 val.
r. iki 6 val. v.; sekmadienį nuo 10 val. r.
iki 5 val. p. p.). Susisie ku siems su K.
Bard (tel. 215-327-0499; el. paštas:
kbard@ krista bard.com) bus pa rūpinti

pigesni įėjimo į pa rodą bilietai (10 dol.).
Daugiau apie parodą rasite tinklalapyje:
www.pmacraftshow .org 

��  Lapkričio 10 d. 3 val. p. p. Estų na -
muo se (4 Cross St. and Veterans Hwy,
Jackson, NJ 0852) lituanistinės mokyklos
,,Lietuvėlė” vakaronė ,,Lino kelias”.

��  Vytauto Šapranausko saldaus humo -
ro spektaklis ,,Juodai kietas. Juodai ge -
ras” lapkričio 17 d. 8 val. v. Rusų na -
muo se (234 Alexander Ave., Howell, NJ
07731). Bilietus galite užsisakyti tel.
732-674-7556 arba tel. 848-992-
4222. Daugiau informacijos tel. 630-
464-5000.

��  Gruodžio 9 d. skautų Kūčios. Dau -
giau informacijos bus paskelbta vėliau. 

Lapkričio 4 d. 3:30 val. p. p.
Čiur lio nio galerijoje, Jaunimo cen t re
(5620�S.�Claremont�Ave.,�Chi�cago,�IL�60629)

vyks susitikimas-po kalbis su nau ją ja
JAV LB Krašto valdybos pirmi ninke 

SI GItA ŠImKUVIENE-RO SEN.�
Į� susiti�kimą� kviečia�me� JAV� LB�Vi�du�rio

vakarų� apy�gardos� apylinkių� pirmi�ninkus,
įvairių� organizacijų� ir� meno� gru�pių� vado�-
vus,� li�tuanistinių�mokyklų�ve�dė�jus� ir�visus,
be�sidominčius�lietuviška�veikla�išeivijoje.�

Lapkričio 24 d. 6 val. v. 
balzeko lie tu vių kultūros muziejuje
(6500�S.�Pulaski�Rd.,�Chicago,�IL�60629)
vyks�mo�terų�klubo�,,Alatėja”�

7-oji�gimtadie�nio�šventė-labdaros�vakaras�
,,Venecijos naktis” 
Bilieto�kaina�–�45�dol.�

Bilietus�įsigyti�kviečiame�skambinant�tel.�708-205-8742 (Audronė)�
arba�tel.�708-262-1212 (Loreta)�iki�lapkričio�20�d.�Vietų�skaičius�ribotas.

Moterų klubo ,,Alatėja” narės 6-ojo gimtadienio metu.           ,,,,AAllaattėėjjooss””  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Si gita Šimkuvienė-Ro sen.

��    Ar prisimenate jaukius vakarėlius
pas Algimantą Kezį? Lapkričio 3 d. 7:30
val. v. ,,Bunkeryje” (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL) vyks Algi man -
to gimtadienis-labdaros vakaras. Bilie -
tus (15 dol.) užsisakyti galite tel. 708-
839-1000 arba tel. 312-375-2728.

��  Lapkričio 3 d. 2 val. p. p.  Balzeko lietu-
vių kultūros muziejaus (6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629) Knygos klubas
kvie čia į susitikimą su rašytoju Antanu Ši -
leika ir režisieriumi Tomu Donela. Susi ti -
kimo metu kanadietis rašytojas Antanas Ši -
leika pristatys savo naujausią novelę ,,Un  -
derground” – kūrinį apie lietuvių parti zanų
pasipriešinimą sovietams po Antrojo pa -
sau linio karo. Režisierius T. Donela daly-
vaus susitikime ir papasakos, kaip jam se -
kasi kurti filmą pagal Šileikos novelę ,,Un -
derground”. Įėjimas – 8 dol. Tel. pa si tei rau -
ti: 773-582-6500, el. paštas: info@ bal -
ze kasmuseum.org

��  Šv. Kazimiero kapinių Sklypų savininkų
draugija kviečia visuomenę atvykti lapkričio
4 d. , sekmadienį, 1 val. p. p. prie Steigėjų
paminklo, kur prisiminsime mirusius ka -
pinių steigėjus, draugus ir artimuosius. 

��    Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį, lap-
kričio 4 d., 10:30 val. r. šv. Mišias at  na -
šaus kun. dr. Kęstutis Trimakas. Prieš Mi -
šias kalbėsime Palaimintojo Jur gio Ma -
tulaičio litaniją, melsimės už ligonius ir
Palaimintojo kanonizaciją. Po Mi šių pa -
rapijos salėje žiūrėsime dokumen tinį fil -
mą apie Maironį, minint jo 150-ąsias gi -
mimo metines, bus ka vutė.

��  Lapkričio 4 d., sekmadienį, Lietuvių
dai  lės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439)
vyks Vydūno jaunimo fondo 60-mečio
minėjimas. Pradžia 12:30 val. p. p.

��  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL
60629) lapkričio 9 d., penktadienį, 7
val. v. filmo apie Juozą Brazaitį  „Likau
gy venimo paraštėje” (2012) peržiūra ir
su sitikimas su režisieriais Algiu Kuz mic -
ku ir Vidmantu Valiušaičiu. Filmo truk-
mė – 45 min. Bus galima įsigyti filmų
„Likau gyvenimo paraštėje”  ir „Paverg -
tų  jų sukilimas” DVD kopijų. 

��  Šeštadienį, lapkričio 10 d., 2 val. p.
p. visos mokančios ir norinčios išmokti
megzti kviečiamos į Mezgėjų klubą Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629).
Ma loniai prašome atsinešti savo mezgi -
nių pavyzdžių. Susitikimo te ma – lietu-
viški tautiniai raštai. Kvie čia me atvykti ir
su vaikučiais. Apie ke tinimą dalyvauti
būtina pranešti el. paš tu: info@balzekas
musuem.org arba tel. 773-582-6500.

��  Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”
atliks lietuviškų sakralinių kūrinių prog -
ramą Čikagos arkivyskupijos renginyje
,,One Sacred Communion – A Multi-Cul -
tural Sacred Concert and Prayer Ser vi -
ce”, penktadienį, lapkričio 16 d., 7 val.
v. Motherhouse of the Congregation of
St. Joseph (1515 W. Ogden Ave., La
Gran ge Park, IL). Koncertas nemoka-
mas. Programoje giedos šeši Čikagos
apy  linkių etniniai religiniai chorai. Nuo -
širdžiai kviečiame į šį neeilinį renginį!

��  Gruodžio 1 d., šeštadienį, 7 val. v.
Jau nimo centre (5620 Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) įvyks pokylis Lie tu -
vių Operai (LO) paremti. Programoje –
LO solistų, choro, choreografinės gru -
pės, kviestinių dainininkų ir šokėjų pa si -
rodymai, vakarienė, loterija ir šokiai.
Vie tas prašoma užsisakyti tel. 630-833-
1893. Bilietus galima įsigyti krautuvėlė-
je ,,Lietuvėlė” (2601 75th St., Da rien,
IL) ir ,,Lithuanian Plaza Bakery & Deli”
(9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL).
Kaina – 50 dol. Norintiems pamatyti tik
koncertą bilietas balkone kainuos 25 dol.

��  Tradicinė Pasaulio lietuvių centro Ka -
lė dinė mugė vyks pirmąjį gruodžio mė -
nesio savaitgalį, gruodžio 1–2 dienomis,
nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. Maloniai
kvie čiame apsilankyti, įsigyti rankų dar -
bo suvenyrų, knygų, lietuviško maisto,
ki tų gėrybių. Stalus prekybai galite už -
sisakyti PLC raštinėje arba tel. 630-257
-8787.

��  Gruodžio 9 d. po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių Tėvų jė zui tų koplyčioje Jaunimo cen-
tro Moterų klubas kviečia visus at vykti į
centro kavinę pa skanauti mieli nių blynų
su obuoliene. Visus pasigardžia vusius
kvie  čiame neišsiskirstyti ir dalyvauti
Lietuvių rašytojų draugijos ruošia ma me
poeto Maironio paminėjime. Popietėje
da lyvaus poetė Eglė Juodval kė, kuri pa -
si dalins savo įspūdžiais iš ke lionės po
Lie  tuvą ir paskaitys keletą sa vo kūrybos
eilių.

��  Ateitininkų Kūčios vyks sekmadienį,
gruodžio 16 d., 1 val. p. p. Jaunimo
cen  tro didžiojoje salėje (5620 S. Cla re -
mont Ave., Cicago, IL 60636).  Malo nė -
kite užsiregistruoti tel. 630-325-3277
arba el. paštu: odaugirdas@hot mail.com
(Ona Daugirdienė). Kvie čia me dalyvauti.

IŠ ARTI IR TOLI...
��  Kviečiame New York lietuvius dalyvau-
ti naujame pasaulio lietuvių renginyje –
bė gime ,,Už blaivią Lietuvą”. Renkamės
2012 m. lapkričio 3 d., šeštadienį, 11
val.  r. Brook lyn, NY prie Coney Island ka -
ru selių. Važiuoti D•F•N•Q metro iki pa -
skutinės stotelės. Bėgsime (eisime) 1,5
km palei At lanto vandenyną link Brighton
Beach, MA, ir tiek pat atgal. Viso – 3 km.
Siūlome turėti lietuvišką simboliką, fotoa-
paratą.

��  Lapkričio 10 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
šaukiamas Lietuvių klubo (4880 46th
Ave., North, St. Petersburg, FL 33714)
narių metinis su   sirinkimas, kuriame bus
renkama 2013 m. Lietuvių klubo vadovy-
bė. Po su si rinkimo – vai šės.

��  Lapkričio 18 d., sekmadienį, 7:45 val.
v. ir lapkričio 19 d., pirmadienį, 5 val. p.
p. AFI Europos festivalio metu AFI Silver
Theatre and Cultural Center (8633 Coles -
ville Rd., Silver Spring, MD 20910) bus
ro domas lietuviškas filmas „Tadas Blinda.
Pradžia” (,,The Legend of Tadas Blinda”).
Daugiau informacijos tel. 301-495-6700.

��  St. Petersburg lietuvių klubo nariai ir
svečiai, norintys Padėkos dieną, lapkričio
22 d., ketvirtadienį, švęsti ir pietauti klu -
be, prašomi registruotis pas Laimutę Al -
varado  tel. 727-360-1064 iki lapkričio
18 d. Kaina – 10 dol. Lietuvių klubo ad -
re sas: 4880 46th Ave., North, St. Pe -
ter s burg, FL 33714.


