
Čikaga (BNS) – JAV prezidentas
demokratas Barack Obama, užsitikrinęs
daugiau kaip 270 rinkėjų kolegijos narių
balsus, reikalingus bendrai pergalei, nu-
galėjo savo varžovą Respublikonų partijos
atstovą Mitt Romney. Perrinktas JAV prezi-
dentas pareiškė, kad svarbiausi jo antro-
sios kadencijos uždaviniai bus mažinti biu-
džeto deficitą, spręsti mokesčių klausimą,
įgyvendinti imigracijos pertvarką ir ma-
žinti priklausomybę nuo užsienio naftos.
Pasak B. Obama, dar vienas svarbus užda-
vinys – plėtoti demokratiją, toliau stiprinti
JAV padėtį pasaulyje ir išsaugoti Amerikos
karinę galią. Jis paragino šalies piliečius
po rinkimų pamiršti partinius nesu-
tarimus ir susivienyti kovai su sunkumais.

JAV prezidento rinkimus laimėjus B.
Obama, Lietuvos ir JAV santykiai nesikeis
ir išliks tvirti. B. Obama ir jo varžovą Mitt
Romney visų pirma skiria požiūris į
ekonomiką ir kai kuriuos socialinius klau-
simus, bet abu kandidatai daugeliu užsie-
nio politikos klausimų sutarė ir pasisakė
už politikos tęstinumą, sako JAV laikinoji
patikėtinė Lietuvoje Anne Hall.

Vilnius (Delfi.lt) – Lapkričio 6 d.
vakare į Lietuvos Respublikos amba-
sados Minske teritoriją buvo įmesti
keli padegamieji užtaisai – Molotov
kokteiliai. Dėl laimingo atsitiktinu-
mo nukentėjusiųjų nėra. Lietuvos
ambasadorius Minske Linas Linkevi-
čius teigė, jog ambasada grasinimų
nebuvo sulaukusi, todėl išpuolio ne-
sitikėjo. Lapkričio 7 d. Minske orga-
nizuojama šventė – minimos spalio
revoliucijos metinės, paskelbta ne-

darbo diena. „Nemanau, kad tai susi-
ję”, – sakė L. Linkevičius.

Dėl šio įvykio Lietuvos ambasa-
da Baltarusijoje įteikė Baltarusijos
užsienio reikalų ministerijai notą. Į
Užsienio reikalų ministeriją bus
iškviestas Baltarusijos diplomatinės
atstovybės vadovas, iš kurio bus pa-
reikalauta, kad Baltarusija, kaip pri-
imanti šalis, užtikrintų Vienos kon-
vencijos nuostatų dėl diplomatinių
atstovybių saugumo įgyvendinimą, o

atsakingos Baltarusijos institucijos
nedelsiant imtųsi atitinkamų veiks-
mų išaiškinti išpuolio kaltininkus ir
patraukti juos atsakomybėn. URM
pasirengusi bendradarbiauti su Bal-
tarusijos teisėsauga, kad, pasitelkus
Lietuvos teisėsaugos specialistus,
nusikaltimas būtų skubiai išaiškin-
tas. Apie išpuolį pranešta atsakin-
goms Lietuvos institucijoms, kurios
imsis atitinkamų veiksmų stiprinti
diplomatinės atstovybės saugumą.

DRAUGAS 4545 -WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.68 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
-
D

O
N

O
T

D
E
L
A
Y

-
D

at
e

M
ai

le
d

11
-0

7-
12

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, LAPKRIČIO – NOVEMBER 8, 2012 • Vol. CIII Nr. 132 Kaina 1 dol.

,,Metų žmogumi” išrinkta
Jūratė Kazickaitė Altman – 4 psl.

• Tema: Rinkimai JAV – 2
• Siekdami laimės neskubėkime

praturtėti – 3
• Pagarba, padėka ir meilė

Palm Beach, FL – 4–5
• L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 90-

toji sukaktis – 5, 13
• ,,Skautybės kelias” – 6, 15
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Čiurlionio galerijoje – išskri-

dusio paukščiu ,,Vienatvės
paros” – 8

• Ar Kolumbas tikrai buvo
lietuvis? – 12

• Trokštu pabuvoti
ten... (4) – 13

• Lietuviškais Latvijos keliais
(II) – 14–15

B. Obama perrinktas dar vienai kadencijai

Minske įvykdytas išpuolis prieš Lietuvos ambasadą

Vydūno jaunimo fondas paminėjo šešiasdešimtmetį

JAV prezidentas B. Obama išvardijo svarbiausius savo antros kadencijos uždavi-
nius. EEPPAA nuotr.

Čikaga (,,Draugo” info) – Šių metų lapkričio 1 dieną
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL, vyko Vydūno jaunimo fondo 60-mečio minėji-
mas. Jo metu pagerbtas fondo tarybos pirmininkas

Leonas Maskaliūnas, apdovanoti fondo aukotojai ir ben-
dradarbiai, pristatyta fil. Ritonės Rudaitienės knyga ,,Iš
kelionės užrašų” (,,Piko valanda”, 2011). 

Iš k.: G. Plačas, V. Brazaitytė, M. Gudynas, J. Variakojienė, A. Draugelis, L. von Braun ir V. Kirvelaitis. JJoonnoo  KKuupprriioo nuotr.



Lapkričio� 6� d.� amerikiečiai,� eidami
prie�balsadėžių,�rinko�ne�tik�naująjį�šalies
prezidentą�ar�Kongreso�narius.�38�valsti-
jų� gyventojai� taip� pat� balsavo� dar� dėl
174� kitų� klausimų.� Kai� kurie� iš� jų� tikrai
gali�būti� vadinami�esminiais� visai�Ame�-
rikos� visuomenei,� nepaisant� to,� kad
spren�dimas� galios� tik� tose� valstijose,
kuriose� vyko� balsavimas.� Mirties� baus-
mės� panaikinimas,� išskirtinis� genetiškai
modifikuotų� produktų� ženklinimas,� ho�-
moseksualių� asmenų� santuokos,� mari�-
chuanos� legalizavimas,� abortai,� florido
naudojimas� vandenyje,� atsinaujinantys
energijos� šaltiniai,� eutanazijos� klausi-
mas,�tilto�į�Kanadą�statyba,�lošimo�namų
plėtra�–�šis�sąrašas�atspindi�šiandieninės
Amerikos� visuomenės� vertybinių� nuo�-
sta�tų� kaitą.�Nors�balsavimo� rezultatų� il�-
gai� laukti� nereikės,� pirmosios� žinios
rodo,� kad� šiandien� vis� dėlto� viršų� ima
var��totojiškos�visuomenės�poreikiai,�o�ne
stiprios� moralinės� nuostatos,� kuriomis
turėtų�būti�grindžiama,�vis�dar�daugelio
nuomone,�galingiausios�pasaulio�valsty-
bės�gyvavimas.

Red. Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis TTEEMMAA::  RRIINNKKIIMMAAII  JJAAVV

Pasibaigus JAV prezi-
dento rinkimų ko -
voms, mūšio lauke

liko vienintelis nugalėtojas
– antrai kadencijai per-
rinktas Barack Obama.
Lai   mėjo jis ne todėl, kad
būtų nusipelnęs pergalės –
tiesiog varžovai nesugebėjo
pasiūlyti nieko geresnio.

Dar tuo metu, kai res -
publikonų vadovai varžėsi
tarpusavyje, kuris iš jų
mes iššūkį Obama, buvo
matyti rimta JAV deši -
niųjų problema – ryškių
as menybių trūkumas. Ne -
at rodė, kad kuris nors iš jų
būtų pajėgus sukelti tokį
šurmulį, su kuriuo 2008
metais į Baltuosius rūmus
įžengė da bartinis prezi-
dentas, iš inercijos įsten -
gęs nuskinti dar ir 2009
metų Nobelio taikos premi-
ją – už darbus, kurių nepa -
darė. Apie tai, kad kuris
nors šių dienų respubliko -
nas prilygtų viso pasaulio
konservatorių iki šiol gar -
binamam Ronald Reagan,
vadovavusiam JAV nuo
1981 iki 1989 metų, ir kal-
bos negalėjo būti.

Neturėdami kitos išei -
ties, res pub likonų vadovai
varžėsi, kuris labiau pa ma -
lonins radikaliausiai nu -
siteikusius partijos rėmė -
jus – nes būtent jų aktyvu-
mas dažniausiai le mia,
kam atiteks garbė ko voti dėl šalies
vadovo posto. Jie taip pat dalyvavo
neformaliose varžybose, kas padarys
didesnių ir kvailesnių klai dų – ir čia
aiškia persvara lai mėjo Texas guber-
natorius Rick Per ry, tie sioginiame
eteryje pamiršęs vienos iš trijų fede -
ra linių agentūrų, kurias jis siūlė už -
daryti, pavadinimą.

Abejotinas kandidatas

Galiausiai respublikonai prezi-
dento rinkimuose iškėlė Mitt Rom -
ney, buvusio Massachussetts guber-
natoriaus, kandidatūrą. Tačiau poli-
tikas, garsėjantis pomėgiu mikliai
keisti savo nuomonę pagal tai, iš ku -
rios pusės pučia vėjas, negali tikėtis
didelio bent kiek labiau politiškai
išprususių rinkėjų palankumo.

Veltui JAV dienraščiai klausė,
kuris Romney pasirodytų kitą dieną
po pergalingų rinkimų – į šį klau -
simą niekas negalėjo tvirtai atsa kiti.
Tai buvo bene vienintelė rin kimų
intriga, kurios neužteko,  kad Rom -
ney įveiktų į kampą ekonominės kri -
zės įspraustą Obama. 

Šių metų rinkimai pasiuntė svar-
bų ženklą JAV respublikonams – pas-
taruoju metu išryškėjęs jų posūkis į
(JAV politikos) dešinę, link mažesnių
valstybės išlaidų ir didesnio kišimosi
į šalies gyventojų privatumą, tolina
juos nuo neapsisprendusių – pakaito-
mis tai už demokratus, tai už respub-
likonus balsuojančių – rinkėjų. Todėl
ir Romney, iš pradžių respublikonų
partijos viduje kaltintas dėl pernelyg
didelio liberalumo, galiausiai didelės
rinkėjų dalies akyse tapo pernelyg
dideliu konservatoriumi, ir nebesus-
pėjo laiku atsikratyti šio įvaizdžio.

Vargu ar padėjo ir tai, kad Rom -
ney bandė save pateikti kaip sėk-
mingą verslininką, tačiau tapo pa -

kar totinių demokratų kaltinimų dėl
neva ilgą laiką nemokėtų mokesčių
taikiniu. Galiausiai, šiuometinis res -
publikonų kandidatas, kaip ir John
McCain, pralaimėjęs Obama 2008-
aisiais, negalėjo pasiremti pirmtako
prezidento poste pavyzdžiu. Obama
kri tinėmis rinkimų kampanijos aki -
mirkomis galėjo kliautis populiaraus
demokratų prezidento 1993–2001 me -
tais Bill Clinton parama – o Rom ney
teko šalintis bet kokių užuominų
apie 2001–2009 metais šaliai vadova -
vusio respublikono George W. Bush
indėlį rinkimų kampanijoje. Bush
pos tą paliko, tapęs vienu nepopulia -
riausių JAV prezidentų, ir jo paliki-
mas iki šiol trukdo partijai siekti
naujų aukštumų.

Savalaikiai 
sėkmės šypsniai

Tai, kad dėl Obama pergalės,
nepaisant visų Romney trūkumų ir
kliūčių, kurias šiam teko įveikti, iki
paskutinės akimirkos buvo abejoja-
ma, pirmiausiai liudija apie tai, kad
jis nėra toks stiprus JAV prezidentas,
kokio didžioji pasaulio dalis tikėjosi
2008-aisiais.

Žinoma, iš pradžių Obama nepa-
sisekė – jam teko vadovauti šaliai tuo
metu, kai ją visa triuškinama jėga
už griuvo pasaulinė ekonomikos kri -
zė. Šia prasme jis primena Lietuvos
prem jerą Andrių Kubilių – tačiau su
laiminga baigtimi rinkimuose. Gali -
ma netgi sutikti, kad JAV preziden-
tas, priverstas gaišti brangų laiką
bjaurių respublikonų ir demokratų
pjautynių Kongrese paribiuose, ne -
blo gai tvarkėsi su pražūtingomis
krizės pasekmėmis ir išvengė visiš -
kos katastrofos.

Tačiau Obama taip pat nusišyp-
sojo sėkmė – kaip tik tuo metu, kai to

labiausiai reikėjo. Prieš
pat rinkimus paspartėjo
ekonomikos augimas ir
šiek tiek sumažėjo nedar-
bas. Po to JAV Rytų pa -
krantę užgriuvo audra
„San dy”, kuri ne tik pada -
rė nepa ke liamų nuostolių,
bet ir leido Oba ma užimti
didžiąją sceną tuo metu,
kai jo varžovas Romney
neturėjo tokių galimybių.
Tai galėjo bū ti lemiami
įvykiai, paska tinę rin kė -
jus pamiršti neįtikinamus
Obama pa si  ro dymus
debatuose ir patikėti jam
progą tęsti pradėtus dar-
bus.

Užsienio politika: 
viltys ir tikrovė

Įkvepiančių idėjų sto -
koję JAV rinkimai pri -
minė ir dar vieną vertin -
gą pamoką – tai, kad šioje
šalyje užsienio politikos
klausimai, nors ir apta -
ria mi profesion a liau, ne -
gu tokiuose pat Lietuvos
renginiuose, be veik visa-
da lieka vidaus politikos
šešėlyje. Dėl to nereikėtų
stebėtis – tą patį galima
stebėti daugelyje, jeigu ne
visose, de mo kratinėse pa -
saulio šalyse. Rinkėjai yra
linkę siekti as me ni nės
gerovės ir nekreipti
dėmesio į platesnį kon-

tekstą. Todėl valstybių užsienio poli-
tika taip dažnai lieka nedidelės spe-
cialistų grupės rankose ir išlieka są -
lyginai stabili, keičiantis politinei
val džiai. Dėl to ir Lietuvoje pasigirs   -
tančios kalbos, kad respubli ko nas
JAV prezidento poste šiuo me tu
mums neva būtų daug paran kes nis
už demokratą, kažin ar turi daug pa -
grindo.

Galima, o gal ir būtina, Obama
kaltinti dėl tam tikro naivumo, ieš -
kant sutarimo su sovietinio auklėji-
mo saugumiečiu Vladimir Putin, ta -
čiau reikia pripažinti ir tai, kad pa -
saulis XXI amžiaus pradžioje spar -
čiai keičiasi, ir jokia JAV prezidento
administracija nebegali skirti Eu -
ropai (ar Baltijos jūros regionui) tiek
dėmesio, kiek Šaltojo karo metais ar
netgi pačioje praėjusio amžiaus p a -
baigoje. Tai, kad Washington pri vers -
tas vis įdėmiau žvelgti į Vidurio Ry -
tus ir Rytų Aziją, nepasikeis vien dėl
to, kad Romney, laikydamasis Šaltojo
karo laikų tradicijų, kartą kitą pa va -
dino Rusiją svarbiausia JAV varžove.
Retorika yra viena, o nac ionaliniai
ga lingiausios pasaulio valstybės in -
teresai – visai kas kita.

Laimėjęs antruosius rinkimus,
Obama dabar turi galimybę ištaisyti
vieną didžiausių savo užsienio poli-
tikos klaidų – santykių su Rusija
„per   krovimo politiką”. Tačiau ir šia -
me kelyje jam trukdys ta paprasta ap -
linkybė, kad Amerikai reikia nede -
mokratinės Rusijos paramos dar la -
biau demokratijos stokojančiame Vi -
du rio Rytų regione. Juk bet kokia po -
litika yra kompromiso menas, o už -
sie nio politika – tuo labiau.

Alfa.lt

Antanas Manstavičius – Lietuvos
internetinio dienraščio Alfa.lt poli-
tikos apžvalgininkas.

Ko išmokome?
ANTANAS MANSTAVIČIUS

EELLTTAA--EEPPAA nuotr.
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KAS LAIMĖJO?

Prieš ketverius metus ameri kie -
čiai manė gausią dvi dovanas: ,,hope”
ir ,,change”.

Šįmet jie turės pasitenkinti tik
vie  na: ,,hope” arba ,,change”.

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

JEI BŪTŲ BUVĘS 
IŠRINKTAS  ROMNEY

Prezidentas Ronald Reagan ne
gra si nimais, ne įžeidimais, bet graž by  -
lyste pa veikė Michail Gorbačiov. Užau -
gęs tarp darbo klasės žmonių, Re a gan,
dar jaunas būdamas, suprato, kad
mandagiai kalbėdamas, gra žiai elgda -
masis daug daugiau pa sieksi. To dėl
Gorbačiov, atsilygindamas Re a gan,
Berlyno sieną ir nugriovė. Tai bu  vo
Sovietų Sąjun gos iširimo pra   džia.

Po Reagan prie Amerikos vairo
stojo George Bush senasis, nustebi nęs
savo grubiu elgesiu ir kalba. Ne kartą
girdė jo me jį garsiai rėkiantį apie vel-
nią Hussein. Taip jis  pra var džiavo
Ira  ko prezidentą Sad dam Hus sein, no -
rėdamas jį išprovokuoti. To kiu elge-
siu Bush parodė savo išsiauklėjimo
trū kumus, nors gimė su si dab riniu
šaukštu bur noje. Užpuolęs Ira ką, išvi-
jo jį iš Ku vei to bei nusiuntė Amerikos
kariuo menę ,,globoti” Ku veito naftą,
ką Amerika ir šian dien daro. Lietuvai

nusi pur čius 50 metų tru kusią kruvi -
nai žiaurią okupaciją, Amerika su
Bush priešakyje buvo vie na iš pasku-
ti niųjų, pripažinusi jos Nepriklauso -
my bę.

Senąjį Bush pakeitė sūnus palai -
dūnas, mėgęs paūžti, patriukšmauti ir
be saiko baliavoti. Jis, taip pat gimęs
su sidabriniu šaukštu burnoje, ne tu -
rėdamas supratimo, kaip vado vauti
ša liai, bu vo vadeliojamas įvai riausio
plauko patarėjų, kurie pri kal bino už -
pulti Iraką, nes irakiečiai sutiks ,,iš -
laisvintojus” su šampanu ir bu činiais.
Irakiečiai okupantus su tiko su gink -
lais. Bush jaunesnysis, neradęs atomi -
nio ginklo, teisinosi: ,,Vis vien reikė jo
pakeisti re žimą.” Dar ir šiandien tas
re žimas egzistuoja, o tūkstančiai
Ame  rikos kareivėlių žu vo ir tebežūs-
ta, milijonai jų suluo šinti, ir tai vis vi -
du rinės ir darbo kla sės jaunimas. 

Senojo ir jaunojo Bush elgesį  la -
bai primena Mitt Romney el gesys. Jis,
dar neišrinktas šalies prezidentu, jau
gra sino ir karščiavosi – rei kia Ira ną
su naikinti, reikia siųsti ka riuome nę į
Siriją. Barack Obama daug kartų yra
aiškiai ir garsiai pasakęs: ,,Su visais
reikia derėtis ir negrasinti san k ci jo -
mis”, nes derantis galima prieiti prie
susitarimo. Obama, užaugęs ne tur  tin    -
guose rajo nuo se, anksti išmoko, kad
su me dumi daugiau musių pa gausi. 

Jei Rom ney būtų tapęs preziden-
tu, jis būtų įvėlęs Ameriką į trečią
karą, o jo bendraminčiai fab rikantai
pilnu greičiu vėl būtų ėmę gaminti

ginklus ir turtėti, kai tuo pat metu
tūkstančiai Ame ri  kos jaunimo (tik ne
turtuolių vai kai), žudytų ir pa tys žū -
tų, ir vėl milijonai su ža lotų jų grįž tų
namo.

Algis Virvytis
Boston, MA

DIEVAS YRA MANO 
AUKŠČIAUSIOJI VERTYBĖ

Apsidžiaugiu pamatęs, kad kas
nors atsako ir pritaria laikraštyje iš -
spausdintam mano laiškučiui. Štai
Vy  tas Stanevičius („Nuomonės”, 2012
m. spalio 23 d.) rašo: „Yra gerai, kad
valstybinėse mokyklose vaikai nėra
ver  čiami priimti kokį nors tikėjimą.”
Maž daug taip, nurodydamas, kodėl
Ame rikoje pradėjo būti steigiamos ka -
ta likiškos mokyklos, buvau ir pa ra -
šęs. Stanevičius sako, kad „[ž]ino ma,
bailys negali būti geras krikščionis”.
Visai sutinku.

Sutariame ne visur. Stanevičius
taip pat rašo esą „jaunimas žudo vie-
nas kitą (...) kadangi Dievas nėra jų
aukš čiausia vertybė”. Galime pri min -
ti, kad ant Hilterio kariuome nės diržų
sagčių buvo užrašyta „Gott mit uns” –
„Dievas su mumis” – bet tai žudyti ne -
trukdė. Užuot ieškojęs, ką apie Dievą
rašė „neopagoniškas filo sofas Niet -
zsche” (Nietzsche mirė 1900 m., taigi
ka žin ar buvo „neo”), aš Evangelijoje
skaitau, ką sakė Kris tus: „Ne kiekvie -
nas, kuris man šau kia: ‘Viešpatie,

Vieš patie!’ įeis į dangaus karalystę,
bet tas, kuris vykdo ma no dangiškojo
Tėvo valią.” (Mato 7,21). Apie Dievą ir
mokykloje, ir visur kitur kalbėti yra
lengva. Sun kiau yra Dievo valią vyk -
dyti, ir var gu ar „apie Jį” vien tik kal -
bėti yra kokia nors „aukšta” vertybė.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

SIŪLYMAS LITUANISTINĖMS
MOKYKLOMS

Seniai galvoju pasiūlyti lituanis -
tinėms mokykloms savo pamokose
nau doti Izido riaus Strauko  knygą –
,,Nuo Lau ku vos iki Čikagos: pergy -
venti veik šimtmečio atsiminimai”
(1983). Joje taip gražiai ir įdomiai ap -
ra  šomi Lietuvos papročiai ir įvykiai.
Kny ga  skaitosi  lengvai, o vai  kams ji
at  rodytų beveik kaip pasa ka. Juk se-
no vėje lietuvių papročius anūkams
per duodavo mūsų seneliai. Šios kny-
gos egzempliorių, manau, dar turi
Strauko duktė Biru tė Navickienė, gy -
venanti Lemont, IL.

Svarbus praeities dokumentas
yra ir Prano Jurkaus knyga ,,Lemties
vin giuose: išeivijos istorijos pėdsa -
kai” (2007), ypač tinkama vyresnėms
klasėms.

Sofija Gelszinnus
Chicago, IL

LLAAIIŠŠKKAAII  

Kiek reikia pinigų, kad taptume
laimingais? Pinigai prie didėjan -
čios laimės pajautimo padeda iki

maž daug 75,000 dol. metinių pajamų –
taip mano du profesoriai University of
Bri tish Columbia psichologė Elizabeth
Dunn ir verslo administrato rius Michael
Norton. Jie yra ne trukus išleisimos kny -
gos ,,Happy Mo ney: The Science of  Spen -
ding” autoriai, savo radiniais pasidalinę
su dienraščio ,,The New York Times”
skai tytojais 2012 liepos 8 d. laidoje. 

Daugelis mūsų nėra patenkinti tuo, ką turime.
Todėl prašome algos pakėlimo, susibičiuliaujame
su senstančiais giminėmis, net perkame loterijos
bilietus. Dažnai girdime pa tarlę, kad ne piniguose
laimė, tačiau ryšys tarp pajamų ir laimės vis dėlto
eg  zistuoja. Neturėtume stebėtis, kad patogiai gyve -
nan tys yra laimingesni nei beturčiai. Tačiau lai -
mė, vis didėjant pajamoms, nekyla. Egzistuoja ri -
ba, kuri svyruoja ne tik asmenims,  bet ir pasaulio
ša lims. Pagal ,,Gallup” surinktus duomenis, kurių
metu apklausta pusė milijono žmonių, Princeton
Uni ver sity mokslininkai rado, kad kasdien iš gy ve -
na ma laimė kyla iki maždaug 75,000 dol. metinių
pa jamų, o, pasie kus tą sumą, kilimas tar si sustoja. 

Dunn ir Norton duome nys rodo, kad atsakovai
galvoja, jog jų laimės pajautimas padidės dvigu bai,
jei jų uždarbis nuo 25,000 dol. pa kils iki 55,000 dol.
Tačiau rasta, kad, pa dvigubinus uždarbį, jų laimė
padi dėjo vos 9 proc. Galvojame, kad padi dėjus už -
dar  biui nusipirksime dides nius namus, gražesnį
au tomobilį, ger  sime brangesnį vyną, žiūrėsime į
man dresnius televizorius, tačiau ap si krovimas gė -
ry bėmis laimės nepadi dina.

Dešimties metų tyrinėjimo rezultatai rodo,
kad, norint padidėjusias pa jamas išleisti tik sau,
rei kėtų jas leisti ne daiktų įsigijimui, bet naujoms
patirtims, pvz., kelionėms, spektaklių, meno paro-
dų lankymui. Vė liau si duomenys rodo, kad, šalia
nau jų patirčių, laimės pajutimą taip pat pa kelia
su ma žintos išlaidos sau ir pa didėjusios išlaidos ki -
tiems.  

Vartojame persivalgymo ir nusi gė rimo są vo -
kas, bet stokojame žo džio, kuris apibūdintų persis-
ten gimą besirūpinant savimi. Rasta, kad susival -
dymas mūsų ne tik kad neskriau džia, bet net lai -
mės jausmą pakelia. Kiti moksliniai duomenys

taip pat ro do, kad savęs išbraukimas iš išlaidų rato
norimą laimę padidina. Toks ry šys rastas ne tik
tarp suaugusių, bet ir priešmokyklinio amžiaus
vai kuose.   

Lazda turi du galus. Iki šiol kal bėjau daugiau
apie jos vidurį. Dabar pažiūrėkime į vieną jos galą
– labai tur tingus žmones, sukaupusius bent 25
mln. dol. turto. Neseniai Boston College at likta stu -
dija  plačiau atvėrė duris į jų ekonominį ir dva si nį
pasaulį. Studi jo je dalyvavo 165 turtingos šei mos,
ku  rių kiekvienos  vidutinė vertė bu vo 78 mln. dol.
Žur nalas ,,The Atlan tic” susipažino su gautais re -
zultatais prieš jų oficialų paskelbimą moks li nin kų
suvažiavime.

Rasta, kad atsakovai yra kažkuo nepatenkinti
ir kad jų turtas tiesiogiai prisideda prie jų nerimo,
susijusio su meile, darbu ir šeima. Dažnai jie nepa -
tenkin ti savo turimu turtu. Daugelis jų ma no, kad
reikėtų savo turtą padidinti bent ketvirtadaliu.
Tuo pačiu atsa kovai jaučiasi praradę teisę dejuoti
ir skųstis dėl bet ko. Rasta, kad, lipant turtingumo
laiptais į viršų, jų dosnumas irgi kyla. 2009 m. apie
115,000 ame rikiečių buvo sukaupę bent 25 mln. dol.
Šis žmonių skaičius yra trigubai didesnis nei jis
buvo 1988 m. Turtuolius galima padalinti į dvi gru-
pes: vieni turtus paveldėjo, kiti  juos patys užsi dir -
bo. Paveldėtojai yra praradę norą ką nors gyveni -
me patys pasiekti.   

Patys iš savo pastangų praturtėję mažiau rū pi -
nasi dėl savo įvaizdžio. Di džiausia problema jiems
yra susigyventi su mintimi, kad jie yra tur tingi.
Kai kurie  jų praranda draugus. Juos pa kei čia kiti.
Yra ir netikėtai pra turtėjusiųjų grupė. Tai tokie,
kurie savo darbovietėje gavo netikėtus lo bius, nes
jų darbdaviui labai sekėsi. Yra ir loterijos laimėto-
jų, bet jų – labai mažai. Vi si turtuoliai tie siog bijo
vie šai kalbė ti apie savo turtus. 

Paveldėtojai ypač išgyvena dėl ki tų
pa vydo jiems. Cituojamas šios studijos su -
darytojas Robert A. Kenny: ,,Kar tais man
at rodo, kad vieninte liai šio krašto žmo -
nės, kurie rūpina si dėl pinigų, yra betur -
čiai ir labai tur tingi.” Kenny pataria tur-
tuoliams, kaip jiems gyvenime tvar kytis.
Anot jo, vie na iš liūdniausių pasekmių
pa veldė ju siam turtus yra ta, kad jam ar
jai niekada nereikės dirbti ir užsi dirbti.
Dau gumai darbas užima visą die ną ir su -

kuria sąlygas su kitais bendrauti. Turtingo bedar-
bio gyvenimas, nors ekonomiškai patogus, gali
leng vai tap ti blaškymusi ir ryšių nutrauki mu su
pasauliu. Galvojimas, kad gy venimas be darbo pri-
lygsta rojui, ne pa  keičia realybės, kad toks gyveni-
mas gali tapti pragaru žemėje.

Daugelis savo pasisekimą gyvenime vertina
pagal pasiekimus dar be. Turtin gieji gal ir norėtų
dirbti, bet susilaukia priekaištų iš bendradarbių,
kad jie užima vietas, kurių reikia bedarbiams.
Tur tai gali supainioti ir širdies rei kalus – ,,Ar jis
mane, ar tik ma no pinigus myli?” Kada geriausias
lai kas būsimam sutuoktiniui pa sa ky ti apie savo
turtus? Jei tai bus atlikta per anksti, persekios
min  t is, kad jam terūpi tik mano pinigai. Jei prisi-
pa žinimas uždelsiamas iki vestuvių die nos, kyla
klausimas, ar tokiu žmogumi galima pasitikėti atei -
tyje.

Turtingieji rūpinasi savo vaikais ir džiaugiasi,
kad jie turės lėšų savo stu dijoms, bet tuo pačiu pri -
si bijo, kad pinigai gali pakirsti vaikų ryžtą bei  su -
ma žinti jų jautrumą kitiems. Anks čiau ar vėliau
daugelis turtuo lių atranda pasitenkinimą, auko da -
mi labdarai ir bendruomenės poreikiams. Ken ny
da ro išvadą, kad turtai neverti pavydo ir tikrai ne -
verti besai kių pastangų jų siekiant. ,,Ne dirbkite
per daug kaldami pinigus, nes tai ne duos, ko no -
rite, jei visa kita nustum si te į šalį”, – sako jis.

Nežinau, kiek tarp išeivijos lietuvių yra tikrai
turtingų, bet jei jie, perskaitę šį straipsnį, nutartų
padidinti sa vo laimę ir paaukotų didesnes sumas
lietuviškiems reikalams, tuo tikrai džiaug tųsi Lie -
tuvių Fondas, Draugo fondas, Ateitininkų šalpos
fondas, Tau tos fondas, Vydūno fondas, Dai na vos
fon das ir visi kiti fondai bei vi suo meninės organi-
za cijos. Kaip visada, ,,našlės skatikas” lieka tiek
pat ver tingas. 

Siekdami laimės 
neskubėkime praturtėti
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS



RIMGAILĖ JONYNAITĖ-ZOTOVIENĖ

Pagarba, padėka ir meilė Lietuvos Res pub li -
kos garbės konsului Stanley Balzekui jau -
nes niajam viešpatavo prestižiniame Palm

Beach Towers, FL. Ten, prieš 13 metų įkurtame LR
garbės konsulate, vyko gerb. konsulo pagerbi mas
jo gimtadienio proga.

Pokylį bendromis jėgomis surengė Lietuvių
kul tūros muziejaus va dovybė, Lietuvių Bendruo -
menės Palm Beach apylinkė ir jaunimo organiza -
cija „Saulėtas krantas”. Komitetui pirmininkavo
dail.  Rimgailė Zotovienė.

LR ambasadoriaus JAV ir Meksikai Žygiman-
to Pavilionio sveikinimas, kuriame įvertintas kon-
sulo įnašas lietuvybei bei Lietuvai, tapo preliudu
to limesnei pagerbimo programai. Programą  su
profesiniu pa sitikėjimu, bet jaunatvišku žavesiu
vedė Lietuvių kultūros muziejaus direktorė, Palm
Beach apylinkės valdybos vice  pirmininkė dr. An -
drea Zotovaitė. Neslėpdama jausmų, kaip džiugu
pa gerbti išimtinai talentingą ir kūrybin gą lietuvį
patriotą, alt ruis tą, vedėja išvardijo nemažą dalį
Bal zeko pasiekimų: Balzeko lietuvių kultūros
muziejus Čikagoje įkūrimas, didžiausios lietu-
viškos bibliotekos už Lietuvos ribų įrengimas,

neapskaičiuojamas kiekis
su kaup tų dokumentinių fil -
mų, istori nių, meninių pa ro -
dų, koncertų, pas kaitų vi -
suome ninėmis, kultūrinė -
mis, politinėmis temomis
ren   gimas, visų kartų lietu-
vių apjungi mas, garbės kon-
sulato įkūrimas pačiame ele-
gantiškiau siame Amerikos
kurorte Palm Beach. Visos
šios veiklos rezulta tas –
lietuviškos veiklos tęstinu-
mas Palm Beach, litua nis -
tinės mokyklėlės įkūrimas,
kuri yra lietuvybės išlikimo
viltis ateities kartoms. „Mes
Jus  sveikiname, mes Jums
dėkojame, mes Jumis di -
džiuo jamės, – kalbėjo dr. An -
drea. – Aš, drauge su visais,
džiaugiuosi, ga lėdama švęs -
ti Jūsų pasiekimus Jūsų
gim tadienio proga.”

Apylinkės valdybos

pir mininkė Jolita Dromantaitė savo sveikinime
išryškino garbės konsulato svarbą mūsų apy -
linkei. Dabar čia vyksta apylinkės posėdžiai,
visuotiniai susirinkimai, tautinių švenčių minėji-
mai, suvažiavimai, koncertai ir repeticijos. ,,Ne -
būtų konsulato, neturėtume savos pastogės, ne -
būtų sąlygų nebūtų organizuotai lietuvybės veik-
lai”, – pastebėjo ji.

Pirmininkės sveikinimą palydėjo vir tuoziški
muziko Vytauto Dau gir do akordeono garsai. Jaus -
mingai py nėsi liaudies melodijos su kompozitorių
kūriniais. Atrodė, kad visų širdys suplakė tais
pačiais akordais, atrodė, kad šią dieną ir čia pildo -
si mūsų svajonės: jau grįžo laisvė į Nemuno žemę,
viltimis pasipuošė veidai, lietuviai laisvai gali
didžiuotis savo lai mėjimais, pasaulis jau gerai
žino, kad mes esame garbingi savo tautos vai kai,
kad neprarasime savo tapatybės, kad ir čia stie -
biasi naujieji daigai...

Lituanistinės mokyklėlės direktorės, mokyto-
jos Renatos Armalaitės sveikinimas, dėkojant
gerb. konsului už įkūrimo paskatinimą, paramą
bei patalpas, buvo išreikštas pačių vaiku čių nu -
pieštu paveikslu. Iki šiol pradi nį lituanistinį švie -
timą jau yra įgiję daugiau nei 30 vaikučių. Iš
buvusių mokinių jau trys: Vasarė Orentaitė, Lukas
Tamulis ir Žygimantė Andre jauskaitė, dirba mo -
ky tojais.

JAV LB Auksinio kranto apylin kės pirmi nin -
kė dr. Birutė Pautieniū tė-Clothy savo sveikinime
sakė, jog konsu lo asmenybė yra ryškiausias pa vyz -
dys jai ir kiekvienam iš mūsų, kaip gimusiam
Amerikoje iš likti pa vyzdingu lietuviu, kaip nau-
doti mokslą, talentus, norint Amerikoje palikti
savo pėdsaką. Neįma noma nusakyti visų Balzeko
pa siekimų. Jo darbai yra Jo gyvenimas.

Visiems salėje esantiems buvo aišku, kad mes
savo garbės konsulą gerbiame ir esame Jam dėkin-
gi. O kaip mes Jį mylime parodė keturios Daina vos
šalies lakštingalos – Renata, Jolita, Regina ir
Vijūna. Jos „at skrido” nešinos raudonomis rožė -
mis ir po trumpo romanso jas įteikė Balzekui,
kurio akyse sužibo ašara. Toliau buvo vaišės, „Il -
giausių me tų” ir torto, prieš tai užminus norą ir

Malonu, kad tarp mūsų, Jung -
tinių Amerikos Valstijų lie -
tuvių, yra gausus būrys as -

menų, kurie savo darbais ne tik garsi-
na lietuvių ar Lie tuvos vardą pa sau -
lyje, tačiau ir pa ties pasaulio veidą mė -
gina keisti į ge rąją pusę. Tokius as -
menis kasmet pa gerbia Balzeko lietu-
vių kultūros mu ziejus, jiems suteik-
damas ,,Metų žmo gaus” vardą. Šie met
muziejuje bus pagerbta neeilinė
asmenybė – Jū ratė Kazickaitė Alt man.

Jūratė Kazickaitė yra žurnalistė
ir rašytoja, ilgą laiką besidarbavusi
nukentėjusiųjų nuo karo ir karo pa -
bė gėlių gynimo srityje. Jūratė gimė
1943 metais Lietuvoje, Juozo ir Alek -
sandros Kazickų šeimoje. 1947 metais
ji, kartu su tėvais ir didžiule pokario
pabėgėlių emigrantų banga, pasiekė
Jungtinių Amerikos Valstijų krantus.
Baigusi Trinity kolegiją Wa shing ton,
DC, Jūratė savanore išvyko į Keniją,
kur dirbo mokytoja. Žur nalistės kar-
jerą Jūratė pradėjo žurnale ,,Look”.
Tuo metu ji, kaip laisvai samdoma fo -
to korespondentė, išvyko į karo ap -
imtą Vietnamą ir buvo su žeista Khe
Sangh mūšio metu 1968 metais. Vė -
liau dešimtį metų Jūratė Kazickaitė
dirbo naujienų agentūros ,,Associa -

ted Press” korespondente ir rašė apie
įvairius įvykius, tarp jų – ir karą Ar -
timuosiuose Rytuose 1973 me tais.
Pre zidento Jimmy Carter laikotarpiu
Jūratė Kazickaitė dirbo Bal tųjų rūmų
korespondente, o vėliau  – laikraštyje
,,The Washington Star”. 

Jūratė Kazickaitė yra keleto kny -
gų apie Amerikos moterų istoriją
ben draautorė, tarp jų – ,,Susan B. An -
t hony Slept Here” ir ,,War Torn: Sto -
ries of  War from the Women Re por -
ters Who Covered Vietnam”. Jū ra tė
taip pat redagavo savo tėvo me mua rų
knygą ,,Vilties odisėja”, kurioje pasa -
kojama jos šeimos istorija – pasi trau -
kimas iš Lietuvos po Antrojo pasau -
linio karo, įsikūrimas Ameri koje, da -
lyvavimas Lietuvos politinia me ir
ekonominiame gyvenime Lie tuvai at -
gavus nepriklausomybę 1990 metais. 

Būdama ištikima karo pabėgėlių
gynėja, Jūratė Kazickaitė dirbo Mo -
terų pabėgėlių komisijos valdyboje. Ji
nuolat lankė tuos, kurie išgyveno kri -
zes Bosnijoje, Ruandoje, Pakistane ir
Afganistane, buvo jų gynėja Wa sh ing -
ton, DC. Dalyvaudama Charlie Ro se
televizijos laidoje 1996 metais ji ame -
rikiečiams pasakojo apie moterų ir
vaikų kančias karo draskomoje Bos -
nijoje, o 2002 metais – apie savo patirtį
dirbant karo korespondente Viet -

name. 2007 metais Jūratė studentams
dėstė kursą ,,Moterys ir karas: iš
Vietnamo į Iraką” New York Uni ver -
sity. 2010 metais Kazickaitė buvo ap -
dovanota ,,Laisvės apdovanojimu”,
ku rį jai suteikė Tarptautinis gelbėji-
mo komitetas. 2010 metais žemės dre -
bėjimui nusiaubus Haiti, Jūratė, kar -
tu su keletu bendraminčių, įsteigė
organizaciją ,,Teach the World On -
line”, kurios savanoriai darbuotojai
mo ko anglų kalbos jaunimą, gyve -
nan tį besivystančiose šalyse.

Jūratės Kazickaitė, būdama Ka -
zickų šeimos fondo prezidente, pade-
da dirbti  filantropinį darbą ir savo
šei mos nariams. Kazickų šeimos fon-
das remia  švietimo  projektus, kultū -
rines programas Lietuvoje, dalina sti -
pendijas studentams, remia Baltijos
šalių studijų programas Yale ir Wa -
shington universitetuose. Jūratė taip
pat yra The Evan B. Donaldson Ado p -
tion Institute, Veteran Feminists of
America, the Carnegie Hill Neigh -
bors organizacijų valdybų narė. Ne -
se niai Jūratė pradėjo verslininkės
kar  jerą Lietuvoje, šiuo metu ji yra
dviejų mažmeninės prekybos įmonių
Vilniuje savininkė. 

Jūratė Kazickaitė yra ištekėjusi
už Roger C. Altman. Pora augina tris
vaikus ir gyvena New York.

Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejus kviečia visus pagerbti Jūratę
Ka zickaitę Altman jai skirtame poky-
lyje šių metų gruodžio 1 dieną. Dau -
giau informacijos teikiame tel. 773-
582-6500.  
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Jūratė Kazickaitė Altman
išrinkta Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Metų žmogumi”

Chicago,�IL

KARILĖ VAITKUTĖ

Pagarba, padėka ir meilė

Jūratė Kazickaitė Altman 

LR garbės konsulo Palm Beach, FL Stanley Balzeko jaunesniojo pagerbime (iš k.):
JAV LB Palm Beach apylinkės pirmininkė Jolita Dromantaitė, Stanley Balzekas,
Lietuvių kultūros muziejaus direktorė, Beach apylinkės vicepirmininkė dr. Andrea
Zotovaitė, Palm ir Palm Beach lituanistinės mokyklos direktorė Renata Armalaitė.
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FIL. EGLĖ JUODVALKĖ

1922m. lapkričio 11 d. trylika
Kau ne pradėjusio veikti

Lie   tuvos universiteto studentų, vado -
vauda mie si tautine idėja, iškėlė šūkį
„Pro Patria” ir paskelbė pirmąjį Kor -
pora cijos „Neo-Lithuania” narių są -
rašą. Tie trylika narių-steigėjų, jauni
ir veikti užsidegę studentai, buvo ap -
tarę naujos, pirmos lietuvių studentų
organizacijos – korporacijos – idėjas,
pa grindus ir formą. Apžvelgdamas
Kor  poracijos veiklos dešimtmetį lei-
dinyje „Neo-Lithuania 1922–1932”, vie -
nas jos steigėjų Valentinas Gus tai nis
pažymi, kad bendraminčiai nuspren -
dė kitą dieną viešai išeiti „su savo ide-
ologine programa tam tikros dekla -
racijos for ma”. 

Nariai-steigėjai siekė, kad dekla -
racija labiausiai tiktų atgimusios tau-
tos gyvenimui. „Tiek turinio, tiek for-
mos atžvilgiu, Neo-Lithuania tu rėjo
bū ti visai nauja, visai savaiminga,
gry noje lietuviškoje dirvoje išaugusi
studentų organizacija. (…) Nau jos
kor poracijos steigėjai turėjo tikslą
sudaryti tokią organizaciją, kurioje
studentai ne tik lavintųsi tautinės ide-
ologijos ir tautinės kultūros klau si -
muose, kurie sustiprintų savo pa sau -
lėžiūrą, – jie taip pat daug dėmesio
kreipė ir asmeninio auklėjimo reika -
lui. Norėta, kad šios organizacijos mo -
kyklą išėję inteligentai būtų išauk-
lėti kultūringo mandagumo ir eti -
keto prasme, kad būtų geros opti-
mistinės nuotaikos, nepikčiurnos,
nihilistai (…)”,  – rašo V. Gustainis. 

Deklaracijoje, perskaitytoje di -
džiojoje universiteto salėje lap-
kričio 12 d., pabrėžiama, kad kor-
porantai yra „lietuvių tautos vai -
kai, todėl tautos garbinga ateitis
jiems pirmiausia turėsianti rūpė -
ti…”. „Pabrėžę išauklėtos tautinės
inteligentijos stoką ir jos reika -
lingumą ir savo programos pir mo -
je vietoje įrašę tautinės kultū ros
kėlimą, jie nurodo, kad tų tikslų
sieksią, prisilaikydami krikščio -
niš ko sios doros dėsnių. Joje nė vie -
nu žodžiu neužgaunami kitų orga-
nizacijų narių įsitikinimai, ne -
griaunamos kitos ideologijos. Joje
nė ra gudrių iš sisukinėjimų bei
sve timų klaidų skai čiavimo, kas

anais laikais taip buvo įprasta”, tame
pačiame leidinyje rašo inicialais Ed.
Zb. pasirašęs korporantas.

Tai buvo pradžia. Korporacijos
tikslais susidomėjo daugelis. Korpo -
racijos pavyzdžiu kūrėsi daugiau kor-
poracijų. Didelėmis neo li thuanų filis-
terių (baigusių universitetą) pastan-
gomis buvo pastatyti Korporacijos
namai ar rūmai ant Vy tauto kalno,
(Parodos gatvė 22). Juose korporantai
galėjo rinktis, švęsti sa vo šventes,
Lietuvos nepriklausomybės sukaktis,
Naujuosius metus, Ini cium semestri,
alučius, fini semestri ir kita. Kor po -
rantų (vyrų ir moterų) skaičius išau-
go tiek, kad 1928 m. korporantės at sis -
kyrė ir įsteigė moterų korporaciją
„Fi liae Lithuaniae”, kuri gyvavo iki
1940 metų, kai sovietai, pirmą kartą
okupavę Lietuvą,  už draudė jos ir pa -
našių organizacijų veiklą. Daug kor-
porantų ir korporančių traukėsi į Va -
karus, daugelis buvo ištremti, kiti žu -
vo Sibire, rezistencinėse kovose. 

Bet tai nebuvo Korporacijos
„Neo-Lithuania” pabaiga. Apie 400
abiejų korporacijų narių per Vokie tiją
atsirado kitose šalyse: Jungtinėse
Valstijose, Kanadoje, Anglijoje, Pran -
cūzijoje, Australijoje ir kitur. Supra tę,
kad Lietuvai nelemta greitai su laukti
nepriklausomybės, ir viltys, kad ją
išlaisvins Amerika ar kitos drau -
giškos valstybės, bergždžios, lie tuviai

pradėjo rūpintis lietuvybės įdie gimu
jaunajai kartai ar kartoms. Korpo -
racijos nariai Klyvlande (Cle veland),
Ohajo (Ohio) valstijoje, 1950 m. įkūrė
L.S.T. Korporacijos „Neo Lithuania”
padalinį ir kruopščiai surašė visus
Vakaruose pasklidusių korporantų
adresus. Po penkerių me tų jau veikė
trys padaliniai, o Toronte buvo su -
šauk tas tremties pirmasis visuotinis
narių suvažiavimas, kuris atkūrė
Kor poraciją „Neo-Lithuanią” ir su ja
sujungė moterų korporaciją „Filiae
Lithuaniae”. Nuo to laiko kiek vienas
korp! padalinys iki Lie tuvos Respub -
likos nepriklausomybės atkūrimo ar
šiek tiek vėliau kasmet Čikagoje, Niu -
jorke (New York), Det roite, Klyv lan de,
Los Andžele (Los Angeles) ir kitur kel-
davo junjorus, pa reiškusius norą savo
gy venimą grįsti šūkiu „Pro Patria” ir
tautine ideologija, į senjorus, visatei-
sius korporacijos narius.

Ne visi, ryžęsi eiti tuo keliu, yra
ištęsėję. Vyresnieji korporantai, ryš -
kiai atsimenantys korporantišką
veik   lą universitete pirmos nepriklau-
somos Lietuvos Respublikos laikais,
nedvejojo tęsdami šią veiką šalyje, ku -
riai visa tai buvo svetima. Korpo ra -
cijos veikla užsienyje buvo plati,
turininga, smagi. Nebuvo užmiršta
nei tautinė mintis, nei kultūra, nei
sportas. Vasarą vykdavo stovyklos
gam  toje, per metus – arbatėlės korpo-

rantėms, alučiai vyrams su visomis
tradicijomis. Daugelį metų Korp! Neo-
Lithuania, kartu su ateitinin kais ir
skautais, siūlė lietuvaitėms ir lietu-
vaičiams didesnį pasirinkimą, kur
kreipti savo gyvenimą. Jauni mas,
ypač tas, kuris prie korporacijos prisi-
jungė tik dėl draugų, metams bėgant
arba suprato korporacijos veiklos
prasmę, arba tyliai pasišalino. 

Visiems korporantams ir korpo-
rantėms, kaip ir visiems lietuviams,
neapsakomą džiaugsmą sukėlė Lie -
tuvos valstybės atkūrimas. Dalis jų,
džiaugdamiesi 1990 metais atgauta
lais ve ir nepriklausomybe, nebematė
reikalo toliau veikti. Todėl tik korpo-
racijos 75-tos sukakties proga Čika gos
padalinys susilaukė nemažai korpo-
rantų ir viliasi tiek pat sulaukti 90-tos
sukakties, kuri vyks Willow brook sa -
lėje šių metų lapkričio 11 d., sekma -

dienį, 12:30 val. p. p. proga.
Vis dėlto korporacija neišleido

paskutinio kvapo, nors jos veikla
išei vijoje nusilpo, beveik sustojo.
At si kūrus Lietuvai 1990 metais,
tuojau pradėjo veikti atgaivinta
kor poracija, persivadinusi Tautine
lietuvių stu dentų korporacija Neo-
Lithuania. Juozas Enčeris, pasku-
tinis korporacijos pirmininkas
1939–1940 m., Są jū džio laisvėjan -
čios tautinės minties sąlygomis ga -
lė jo globoti jaunimą, be sidomintį
korporacijos atkūrimu. Todėl nuo
tos dienos tautinės minties korpo-
racija vėl pakilo legaliam gyve -
nimui Kauno Vytauto Didžiojo uni-
ver sitete, vadovaudamasi šūkiu
„Pro Patria!” ir tikslu: „Salus
Patriae Su prema Lex!”

Naršydama internete aptikau

Dalis Alytaus-Rochester susigiminiavusių miestų komiteto narių su miesto meru Tom Richards (viduryje), miesto
Tarybos nare Carolee Conklin (pirma iš kairės) mero suruoštame priėmime Rochester miesto Rotušėje. 

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 90-toji sukaktis

užpūtus žvakutes, ragavimas.
Tarp svečių buvo ir Lietuvos vy -

čių atstovė Dotti Parrilli su vyru, dr.
Jack Keough su 4-tos lietuvių kartos
kilmės žmona Joan. Dr. Keough ką
tik baigė rašyti knygą – meilės ro ma -
ną, pagrįstą Lietuvos istorija, Lie -
tuvai siekiant išsilaisvinimo iš caro
okupacijos.

Pokyliui artėjant į pabaigą, jung-
tinio orga nizacijų komiteto pirmi -
nin kė padėkojo programos atlikė-
jams, vai šių va dovei ir talkininkėms
bei visiems pobū vio dalyviams už
pa garbą konsului, už malonią nuo-
tai ką. Šis rengi nys rodo, kad jaunojo-
je kartoje slypi tau tinės vertybės,
kad kiekvienas ame rikietis, pažinęs
mus, gerbia už tai, kas mes esame.
Ne tik kiekybėje, bet ir kokybėje
slypi mūsų galia.

Paskutinis žodis priklausė ju bi -
liatui. Garbės konsulas savo kalbą
nu sakė vienu sakiniu: „Dar niekas
nie kad neturėjo gra žesnio gimta -
dienio, kaip kad Jūs, brangieji, man
su ruošėte.”

Rochester,�NY

Nukelta į 13 psl.Straipsnio autorė su Vytauto Didžiojo universiteto neolituanais.
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2012�metų�,,Paslapčių�ieškonė-Detroit”
Tęsinys. Pradžia��2012�m.�lapkričio�1�d.

Spalio 7-oji

Visi dalyviai ir vadovai pradėjo rinktis Šv.
An tano bažnyčioje vos sau lei tik pradėjus švist – 7
val. r. Vernor gat vė buvo tuščia ir tyli.  Oras vėsus
(apie 36 F), dangus – be debesėlio. Dėkojame kun.
Jonikui už leidimą pa sinauodoti patalpomis, o
Antanui Rak  šiui – už ankstyvą atvy kimą atra -
kinti automobilių statymo   aikštelę bei bažnyčios
duris. Nuošir dus ačiū sesei Rūtai Mikulionienei
už pusry čių paruošimą, o Detroit tuntinin kėms
Dianai Busuito ir Daliai Harp – už jų išdalinimą. 

Lygiai 8:30 val. r. D. Ramanausko švil pu kas
pradėjo „Paslapčių ieš konę”.  Skiltininkai bėgo
skersai Ver nor gat vės, kur atsiėmė didelį voką su
že mėlapiais, pinigais ir nuorodo mis, ką daryti
toliau.

Pradžia.  Šv. Antano bažnyčia, 25-tos ir Ver -
nor gatvių sankryža. Skil tis, surašiusi, kaip ji
pasieks kitą sto telę, bė go į Šv. Antano bažnyčios
auto mobilių stovėjimo aikštelę ir iš lau kian čių
grupės vairuotojų ir automobi lių pasirinko vie -
ną. Susėdus į auto mobilį, skilties navigatorius da -
vė vai ruotojui nurodymus, kur važiuoti.

Raktas. Šv. Onos bažnyčia St. Anne ir Laf a -
yette gatvių sankryžioje. Šv. Onos bažnyčia yra
pati seniausia parapija Detroit, įsteigta 1701 me -
tais (dabartinis pastatas pastatytas 1886 m.). Ji
ypa tinga tuo, kad, pasak žmo nių, joje, pa našiai
kaip Aušros Vartų bažnyčioje Vil niuje, išgijo ne
vienas ligonis. 

Užduotis: Atvykusi skiltis iš siri kiuoja ant Šv.
Onos bažnyčios laip tų ir padaro visos skilties
nuotrauką, kad matytųsi bažnyčios įėjimas ir
skil ties nariai. Parodžiusi nuotrauką teisėjui,
skiltis gauna naują „raktą”. 

Raktas. Corktown Workers Row    house,
netoli Šeštos ir Porter gat vių sankryžos.
Corktown darbininkų namas yra seniausias iš ži -
nomų me di nių pastatų Detroit, statytas apie 1840
me tais.

Užduotis: Atvykusi skiltis išsi rikiuoja prieš
Corktown pastatą ir nu sifotografuoja taip, kad
ma ty tųsi pa stato įėjimas ir skilties nariai.  Pa -
rodžiusi nuotrauką teisėjui, skiltis gau  na naują
„raktą”.  

Fisher dangoraižis, Second St. ir West
Grand Blvd. Fisher pastatas, esantis Detroit New
Center rajone, pastatytas architekto Albert Kahn
1928 metais, yra geras Art Deco stiliaus pavyz dys.

Užduotis: Atvykusi skiltis prie Fish er dango-
raižio nusifotografuoja taip, kad ma tytųsi pastato
įėjimas ir skilties nariai. Parodžiusi nuotrauką
teisėjui, skiltis gauna naują „raktą”.   

Detroit Institute of  Arts, netoli Woodward
Ave. & Kirby gatvių san kryžos. Detroit Institute of
Arts pastatytas architekto Paul Cret 1927 me tais
Beaux Arts stiliumi. Tai pagrindinis Detroit mies -
to meno muziejus. Jis yra Detroit Kultūros centre,
kur įsi kū  ręs ir Wayne State University, kitos mo -
kyklos ir muziejai.

Kliūtis. Skiltis pasirenka tarp dviejų užduo -
čių:

1. Skiltis žaidžia „Scout Jeo pardy”, kurios
me tu turi surinkti 800 taškų. Taškus užsidirba
atsakinėda ma į klau simus iš įvarių kategorijų
(pvz., skautų istorija, Lietuvos geo gra fija, kelio
ženklai ir pan.).

2. Virvinis neštuvas.  Skiltis naudoja tiktai
ilgą virvę ir instrukcijas, kaip surišti neštuvą.
Tei singai suri šu si neštuvą, skiltis nuneša vieną
skilties „li gonį” nustatytu keliu. Grįžusi skil tis
tvarkingai atriša virvę ir grąžina kliū ties vedėjui.

,,Avalon” kepykla netoli Ant ros ir Willis
gatvių sankryžos. ,,Avalon” kepykla ir ,,Avalon
International Breads” yra Cass Cor ri dor rajone.
Ke pyk la, gyvuojanti nuo 1997 metų, didžiuojasi
mažomis kavi nė mis ir skaniais pyragaičiais, duo -
na bei ki tais keptais skanumynais.

Grand Circus Park netoli Wood ward Ave. ir
Park Ave. san kryžos. Po didžiojo Detroit gaisro
1805 metais Augustus Wood ward (tuo metu vy -
riausias Mi chi gan teritorijos teisėjas) ėmėsi per-
statyti miestą. Jis nutarė, kad visi pagrindiniai
keliai turi vesti į nau ją miesto centrą. Nors Grand
Circus reiškia „didelis ratas”, Wood ward pasi -
sekė įrengti tik puslankį. Gene ro las George Cus -
ter šioje aikštėje 1865 m. su teikė prezidentui
Abra ham Lin coln atsisveikinimo žodį.

Kliūtis. Skiltis pasirenka tarp dviejų už -
duočių:

1. Skiltis iššifruoja morzės laiš ką. Tai atlikusi
išsprendžia laiške nuro dytą uždavinį.

2. Mazgų rišimas. Šioje kliūtyje skiltis parodo
savo mazgų rišimo suge bėjimus.  Kiekvienas skil -
ties narys tu ri teisingai iš pirmo bandymo su  riš ti
šiuos mazgus: gelbėjimo kil pą; gerąjį maz gą;
piemenų mazgą; pa la pinės mazgą ir „aštuoniu -
kės” maz gą.

Pertrauka ,,Lafayette Coney Island”.
,,Coney Island” yra ypatingo sti liaus Detroit
graikų amerikiečių valgyklos, kur pagrindinis
patiekalas yra karštos dešrelės, ant ku rių užpiltas
karštas mėsos padažas (chili sauce). ,,Lafayette
Coney Is land” yra pati seniausia tokia valgykla
Detroit. Ją įsteigė du broliai Geor ge ir Gus Keros
1914 metais, bet po ne sutarimų ji padalinta į dvi.
Antra valgykla va dinasi ,,American Coney
Island”.  Abi valgyklos atsidaro anksti ir užsidaro
vėlai.

Skiltis užsiregistruoja pas ,,Pas lapčių
ieškonės” pertraukos vedėją, kuris pažymi skil-
ties atvykimo laiką.  Skiltis turi 30 minučių priva -
lomą pertrauką, kurios metu gali pavalgy ti, pail-
sėti ir pabendrauti su kitomis skiltimis. Po per-
traukos skiltis sugrįž  ta prie vedėjo, kuris jai
duoda nau ją ,,raktą”. 

Campus Martius netoli Wood ward ir Fort
gatvių sankryžos.

Užtvara. Čia kiekviena skiltis turi padai -
nuoti 2 posmus lietuviškos  dainos, stovėdama
Campus Martius aikš tės vidury. Jei skiltis ne -
mo kės dainos atmintinai, bus 5 min. pabauda.
Antra pabauda bus duota tada, jei gu visi skilties
nariai kartu nedainuos.  Baigusi dainuoti ir at -
likti pabaudas (jei tokių bus), skiltis gau na nau -
ją ,,raktą”.

Hart Plaza netoli Woodward ir Jefferson
gatvių sankryžos. Pasa kojama, kad į šią vietą
pirmą kartą koj ą įkėlė baltaodis prancūzų karei -
vis ir avantiūristas Cadillac 1701 metais ir
įsteigė Detroit miestą (Detroit iš pran cūzų kal-
bos reiškia sąsiaurį, ang  liškai – „the straits”).
Hart Plaza, kuri yra ant Detroit upės kranto,
istoriškai buvo miesto uostas, bet, laikui bėgant,
tapo viešąja miesto aikš te, kur kasmet vyksta
įvairūs festivaliai, kiti renginiai.

Kliūtis. Skiltis pasirenka tarp dvie jų
užduočių:

1. Skiltis atlieka kompaso už duotį.
2. Skiltis atlieka galvosūkį, kuriame reikia

iškirpti lanką taip, kad lankas galėtų būti per -
keltas (nesuplyšęs) per skauto kūną.

,,Astoria” kepykla netoli Beau bien ir
Monroe gatvių sankryžos. ,,Astoria” kepykla,
gyvuojanti daugiau nei 30 metų, yra isto riniame
graikų amerikiečių rajone, įkurtame apie 1830
metus. Šiais laikais beliko tik Monroe gatvės
dalis, kur dar stovi Viktorijos laikų architektū -
ros pastatai, veikia daugelis graikų restoranų,
kavinių ir net ,,Greektown Ca sino”,  pritrau -
kian  tis nemažai turistų į Detroit.  

Eastern Market netoli Winder ir Russell
gatvių sankryžos. Eastern Far mers Market,
įsteig tas apie 1850 m., yra turgus, į kurį vie tiniai
ūkinin kai kas šeštadienį su veža savo augintus
vaisius ir daržo ves parduoti mies tie čiams. Tur -
gus vis dar veikia per išti sus metus. Jame taip

pat yra daug kitų maisto parduo tuvių, kuriose
galima rasti bet kokį maisto produktą, bei įvairių
valgyklų.

Kliūtis. Skiltis pasirenka tarp dvie jų už -
duočių:

1. Skiltis suranda paslėptą vai sių.
2. Skiltis užverda vandenį kiau šinio lukšte.
Indian Village (Mollicone Park) prie Goethe

ir Burns gatvių sankry žos. Indian Village yra
istorinis, tur tingas miesto rajonas, kur gyvenda-
vo Detroit žymiausi žmonės, pvz., Edsel Ford.
Dau gelis namų pastatyti pagal žy mių architektų
planus kaip Albert Kahn, Louis Mamper ir Wil -
liam Strat ton.

Užtvara. Kiekviena skiltis turi su rasti ir
nufotogrfuoti tris namus Indian Vil lage rajone.

Belle Isle Beach netoli Vista Ave. ir Ri ver -
bank gatvių sankryžos. Belle Isle yra 982 akrų (397
ha) sala, esanti Detroit upėje tarp JAV ir Kanados.
Jau XVIII a. ten apsigyveno  pran cū zai kolonistai,
o 1880 metais garsus par kų architektas Frederick
Law Olmstead sudarė planą salą paversti  parku.
Čia šiuo metu veikia gamtos cen tras, yra įrengti
golfo lau kai, paplūdimys, gėlių konservatorija ir
dau giau. Tai labai populiari dvirati nin kų, bėgikų
ir gegužinių vieta.

Kliūtis. Skiltis pasirenka tarp dvie jų
užduočių:

1. Skiltis lošia tinklinį prieš jūrų gintarių
komandas.

2. Skiltis pastato laikiną pastogę „polytarp”.
Užtvara. Kiekviena skiltis turi nueiti mylios

ilgumo orientacijos taką, vedantį į ,,Belle Isle
Casi no”.

Belle Isle Casino netoli Foun tain Dr. ir
Casino Way kelių sankry žos. ,,Casino” pastatas
pastatytas 1908 metais, bet ne lošimams (gam-
bling), o  ypatingoms progoms: vestuvėms, po li -
tiniams susirinkimams ir t. t.

Pabaiga. Belle Isle Picnic Shel ter Nr. 1
netoli Muse Rd. ir Central Ave. kelių sankryžos.

Vs. fil. Donatas Ramanauskas –
„Paslapčių ieškonės” vyriausias va do vas.

Nukelta į 15 psl.
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Ką man primena debesys?
Kai aš pamatau debesis, įsivaizduoju žmones, kurie yra man artimi ir

iškeliavę anapus. Debesys man padeda nusiraminti ir suvokti, kad jie yra
šalia manęs ir visada bus mano širdyje.

Šiais metais netekau vieno labai svarbaus, mylimo, gerbiamo ir artimo
žmogaus. Mirė mano močiutė. Aš verkiau ir liūdėjau dieną ir naktį, prieš
miegą meldžiausi dvi savaites už Ją ir maldavau Dievą, kad Ji sugrįžtų atgal
pas mus. Vieną dieną aš supratau, kad Jinai daugiau nebegrįš, kad Jos dau-
giau neapkabinsiu. Aš suvokiau, nors ir niekada jos nebepamatysiu, močiutė
visą laiką bus mano širdyje, sapnuose ir mintyse.

Kai pažiūrėjusi pro langą, aš matau debesis, tikiu, kad tai Ji man mojuo-
ja, stebi, mato mane iš dangaus. Nors ir liūdna man dėl šios netekties, bet aš
nusiraminau, nes visada mylėjau ir mylėsiu savo močiutę, o vieną dieną ti -
kiuosi pamatyti Ją ir sklandyti kartu danguje.

Ugnė Radzevičiūtė 
K.�Donelaičio�lit.�m-los�(Washington,�DC)�aštuntokė

Labas, vėžly,
kaip tau sekasi? Ar patenkintas,

kaip aš tave prižiūriu? Aš tave kiek -
vieną dieną matau, kada tau įdedu
val gyti. Tu pašoki iš džiaugsmo ir
lieti maistą. Kai aš tave paglostau, tu
pašoki į kitą pusę. Atsiprašau, jeigu
aš tave išgąsdinu.

Aš gyvenu gerai, dabar esu de -
vintoje klasėje angliškoje mokyklo-
je. Man labai sunku mokytis, nes la -
bai daug namų darbų. Daug ir nera -
šysiu, kadangi einu ruošti pamokų.
Gerai? Ate.

Ingrida

Mielasis kleve,
kaip tu gali kiekvienais metais

savo lapus pamesti? Ar tau ne liūd-
na, kai ateina žiema? O kaip tu jau-
tiesi ru denį? Kaip gražiai tavo lapai
siū buoja vėjyje. Gražios spalvos ant
visų tavo šakų. Taip gaila, kai žinai,
kad greitai reikės sakyti: „Sudiev,
ate, iki kito pavasario.” Man atrodo,
kad pavasarį tau labai smagu. Tu
gali pa busti po ilgos šaltos žiemos,
kai krinta šiltas lietus ant šakų ir la -
pų. Kaip tau vasarą? Per šilta? Per
sausa? O ar smagu tau, kai mes visi,
vaikai, lai piojame ant šakų? 

Kleve, aš viską noriu žinoti.
Apkabinu,

Alina

Nepažįstamoji mergaite,
rašau šį laišką, nes dažnai Tavęs

pasiilgstu. Be Tavęs pasaulis labai
pa sikeitė, tapo liūdnesnis ir tamses-
nis. Žmo nės kaip voverės savo ratuo -
se su kasi, sukasi, sukasi... O tie ra tai
– tai meilės istorijos, rūbai, ap kal -
bos, lėk š ta muzika. Tai – ir visas jų
pasaulis. O man ten trūksta oro, aš
nerandu sau vietos ir krentu į didelę
duobę. Iš tos duobės negaliu išlipti
be žmonių pagalbos, o padėti nėra
kam. Tada prisimenu Tave, nes
buvai visai kitokia.

Tu buvai laiminga, keista, lais-
va kaip vėjas, visada mėgai vaikšti -
nė ti gamtoje, bet niekada nenorėda -
vai avėti batais. Tavo mėgstamiau-
sias da lykas buvo darytis žaislus iš
keis čiausių dalykų: iš lapų, akme nu -
kų, pagaliukų. Viskas Tau buvo gy -
va, to dėl pavadindavai savo žaislus
vardais ir jie atgydavo nuo Tavo pri -
silietimo ir tapdavo draugais.

Sun  kiausia Tau būdavo su jais
iš si skirti. Tu nešiodavais pilnas ki -

šenes akmenukų, lapų, šapų, ir di de -
lis liūdesys apimdavo Tave, ką nors
pa  metus. Laikas Tau eidavo kitaip
nei visiems žmonėms, atrodė, kad
Tu nepriklausei nuo šio pasaulio
laiko.

Visa tai prisimenu ir kiekvieną
dieną vis labiau man Tavęs trūksta.
Ne, niekas negali suprasti manęs
ge  riau už Tave.

Rašau šį laišką žinodama, kad
Tu manęs nepažintum, jei susitiktu -
me. O Tu esi manyje. Ne, Tu – tai ma -
ža aš. Tavo nusiminusi 13-metė

Nortė

Mielas gandre,
Aš norėčiau tau padėkoti, kad

at nešei mane į šį pasaulį. Nešdamas
ma ne, snapu sužnybei ir ant mano
kaklo palikai raudoną dėmę, bet aš
tau atleidžiu. Tu, mielas gandre,
sun kiai nešei mane skrisdamas pa -
dan ge ir nunešei mano Mamai. Bet
kodėl būtent tada? Kodėl ten? Kau -
ne?

Aš esu tau dėkinga dar ir už tai,
kad atnešei mano sesutes. Dar labai
norėčiau broliuko... Manau, kad mes
dar susitiksime...

Enija

Miela skaitytoja,
tikriausiai tavo vardas Ugnė.

Tie są sakant, aš irgi esu Ugnė. Jei
skaitai šį laišką, tikriausiai skaitei
ir mano dienoraštį. Turbūt nuste-
bai, jog kai kurie žodžiai yra pa -
rašyti žen klais, kurių negalėjai su -
prasti. Gal nustebai, kai radai šį
laiš ką, kurį aš paslėpiau dienoraščio
gale, pri lip dydama jį prie paskutinio
lapo.

Aš kai ką parašiau paslaptingu
raštu. Manau, tai buvo labai svarbus
įvykis, kurį norėjau išlaikyti paslap-
tyje, todėl ir nusprendžiau parašyti
šį laišką. Kitoje lapo pusėje rasi
abėcėlę su lietuviškomis raidėmis, o
po jomis parašyti ženklai, kurių tu
negalėjai perskaityti. Jį priklijavau
slaptoje są siuvinio vietoje. Jame yra
visi atsa kymai ir slapto rašto abė -
cėlė, kuri iš duoda mano gyvenimo
svarbius įvy kius ir paslaptis. Juos
norėčiau atsi minti ateityje.

Tikiuosi, kad atsakiau į visus
klau simus apie dienoraštį ir laišką.
Sėk mės, skaitant mano dienoraštį.

Ugnė Radzevičiūtė

Laiškai,� laiškai...� Pašto� balandžio� snape,� gabenami�mašinomis,� lėktuvais,
paduodami�į�rankas,�siunčiami�elektroniniu�paštu.�Laiškai�rašomi�ir�perduoda-
mi�įvairiais�būdais,�kad�tik�pasiektų�adresatą,�tačiau�kartais�jie�rašomi�nežino-
mam�adresatui�–�laiškai�niekam.�Tokie�laiškai�parašyti�ant�smėlio�jūros�pakran-
tėje,�kuriuos�banga�greitai�nuplauna,�ant�rasoto�lango�stiklo,�kuriuos�išdžiovina
sušvitusi� saulė,� rykštele� išbraižyti� kaimo� vieškelio� dulkėse,� kuriuos� sumindo
praeivių�kojos,�ant�klevo�lapo,�kurį�nuneša�vėjas.

Laiškai�eilėraščiai,�laiškai�dienoraščiai,�neišsiųsti�laiškai,�laiškai�sau�pa�čiam...
Laiškai� tampa� grožinės� literatūros� žanru.� Kristijono� Donelaičio� litua�-

nistinės� mokyklos� (Washington,� DC)� aštuntokės� parašė� ypatingus� laiškus,
kurių�niekam�neišsiųs.�Jie�pateikiami�skaitytojams.

Marija Dainienė
K.�Donelaičio�lit.�m-los�mokytoja

Gražiausios lietuvių 
legendos ir padavimai

Iš neišsemiamos versmės lie tu -
viš kų legendų bei padavimų į šią
knygą atrinktos ir pačios žino -
miausios, ir mažiau girdėtos, bet
ne ma žiau įdomios ir žavinčios
skai  tytojo vaizduotę. Lizdeika, Ge -
le ži nis vil kas, Vilniaus įkūrimas,
Jū ra tė ir Kastytis, Kęstučio laido-
tuvės... Tik riausiai kiekvienas ma -
žas ir didelis žino šiuos nuostabius
kūrinius. Ta čiau ar žinote, kaip pa -
sak legendos bu  vo pastatyta įspū -
dinga šventos Onos bažnyčia ir
koks su ta statyba susijęs tragiškas
nutikimas, koks už keikimas teko
Kau no pilyje buvu siems ka rei -
viams, iš kur kilo Utenos ar Jur -
bar ko pavadinimas, kaip atsi ra do
Vištyčio ežeras? O žavus pasa ko -
jimas apie lakštingalą ir rožę, savo
grožiu ir poetiniu subtilumu pri-
lyg stantis gražiausiems Europos
tautų kūriniams?

Knygą sudarė Matas Lapė,
ilius t ravo Edita Žumbakytė, išleido
leidykla ,,Vaiga” (Kaunas).

Pažinkime Lietuvos
gyvūnus

Grybų karas

Garsus Lietuvos gamtininkas
Se lemonas Paltanavičius apie gy -
vū nus žino labai daug ir mielai,
vai  kams suprantama kalba, dalija -
si sa vo žiniomis.

Vaikai knygelėje ras mįslių,
pa tarlių, žaidimų, taip pat daug
pata rimų – pvz., kaip bitutėms
įrengti gir dyklą. Gyvūnai – mūsų
bičiuliai. Pažin kime juos ir drau-
gaukime!

Knygutę iliustravo Asta Rasa -
taus kienė, o ją išleido leidykla
,,Alma littera”.

KKnnyyggųų  lleennttyynnoojjee

Linksma, sklandžiai eiliuota
ži  nomo lietuvių poeto Justino
Mar cin kevičiaus poemėlė, kurią
lengvai įsimena net ir mažiausi
skaitytojai. Knygelė naujai ilius-
truota. Ją iliustravo keletą metų
JAV gyvenęs dailininkas Gintaras
Jocius. Dau gelis vaikų gal pamena
jį ir dai li nin ką Rolandą Kiau le -
vičių, surengusius JAV lituanisti -
nėse mo kyklose ne vie ną įdomų

pasirodymą. G. Jocius ilius travo ir
JAV leidžiamą interneti nį žurnalą
vaikams ,,Eglutė” (www.eglute.
org). Knygą išleido leidyk la ,,Alma
littera”.

Kviečiame�į

Vilniaus šokio teatro „Dansema”  spektaklį vaikams

„Pasaulio sutvėrimas” 
lapkričio 10 d., šeštadienį, 11 val. r. 

Čikagos lituanistinėje mokykloje, Jaunimo centre 
Įėjimas�nemokamas.�Dau��giau�informacijos�tel. 708-262-1212
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Čiurlionio galerijoje – išskridusio paukščiu ,,Vienatvės paros” 
LAIMA APNAVIČIENĖ

 Lapkričio 2 d. Čiurlionio gale ri jo je,
Jaunimo centre atidaryta ži no -
mos dailininkės, knygų iliustra -

torės ir pasakų vaikams autorės Si gutės
Ach paroda. Paslaptinga ir nai vi, poe -
tiška ir šviesi, elegantiška ir ,,išbėganti”
už popieriaus lapo – tokia yra dai li -
ninkės S. Ach kūryba. Jos darbuose –
niekad nesibai gianti vaikystė. Žiūrė -
damas į jos darbus vi sada matai mažą
stebuklą: pasa kiš kos gėlės, širdelės,
obuo liukai, gir lian dos, ūksmingų me -
džių pavėsyje besiilsintys angelai,
links mi kati nai, jau kūs mažučiukai na -
meliukai. Be vaikščiojant po paro dą
apima jaus mas, kad grįžai į toli mą ją vai -
kystę. 

O dar tie užrašai po jos piešiniais.
Atrodo autorė dar tęsia savo piešinį,
jos mintys dar skrieja, ji niekaip ne -
gali sustoti... 

Parodos lankytojų dėmesį pat -
rau kė ir iš visos parodos išsis ki rian -
tys keli Sigutės darbai. Rusvu tonu at -
likti vienspalviai darbai, įrėminti
paukščių pė dutėmis ,,nutupečiuo  -
tuose” pasportuose – tai ilius tracijos
Roberto Danio knygai ,,Bū siu pauk š -
tis”. 

Kažkada išvydusi tik keliolikos
eilėraščių rankraštį lei dyklos „Nieko
rimto” dailininkė ir leidėja Sigutė
Ach sutiko padėti iš leisti 2008 metais
Anapilin iške lia vusio Roberto Danio
poezijos rin ki nį. Dviejų metų triūsas
virto net 600 puslapių apimties viso
gyvenimo kūrybos rinktine „Būsiu
paukštis”, sudaryta iš dar gyvam poe -
tui esant iš leistų rinkinių „Pa vė la -
vusi knyga” (1992), „Vienatvės para”
(1999), „Dvylika meilės pauk š telių”
(2006), bei naujų, rankraščių pavidalu
rastų eilėraščių. Kartu buvo išleista
ir dar viena – plonytė (60 eilėraščių)
knygelė tokiu pat pa va di nimu iš,
sudarytojų manymu, pa čių geriausių
R. Danio visų laikų eilė raš čių. Abu
leidiniai buvo išleisti poeto mamos
Rū tos Danienės lėšo mis. Atėję į
parodą lan ky tojai galėjo įsigyti abi
šias knygas. 

Parodoje rodomos S. Ach ilius t -
racijos minėtai kny gai ir tai, kad pa -
rodos atidarymas vy ko lap kričio 2 d.
(Vėlinės), davė mintį pakviesti meno
mylėtojus į poezijos  vakarą ,,Vienat -
vės paros”. 

Tą vakarą, kai visoje Lietuvoje
ant kapų  mirgėjo žvakelių švieselės,
Čiurlionio galerijoje susirin kusieji
klausėsi poezijos ir smuiko garsų.
Ant fortepijono ramiai degan čios

žvakės, šalia – maži rožių žie de liai ir
švelnus, jautrus, sentimen ta lus ir iki
beprotybės atviras R. Danio eiles skai -
čiusios akorės Birutės Mar bal sas
apsupo atėjusius į vakarą. Tur būt ne
tik dėl to, kad Birutė Mar yra puiki
aktorė, bet ir dėl to, jog poetas buvo
artimas jos draugas, vakaras buvo
atgaiva širdžiai.

„Aš jį pažinojau kaip žmo gų. To -
kių žmonių yra labai nedaug, kurie
eina per gyvenimą kaip per ug nį.
Kiek vieną kartą skaitant jo eilė raš -
čius verkti norisi, nes prisimeni Ro -
bertą. Įsivaizduoji, gal jis pats ver k -
davo, kai rašydavo tuos žodžius”, –
sakė aktorė. Aktorė skaitė ne tik poe -
to eiles. Cituodama ištraukas iš Ge -
dimino Kajėno po kalbio su poetu, iš  -
spaus dinto 2007 m. Bernardinai.lt, ji
parodė, kuomi jis gyveno, kas jam

pačiam buvo poezija. Neužmiršti
buvo ir Roberto mėgs tami poetai:
Jonas Strielkūnas,  Henrikas Ra daus  -
kas, Do nal das Kajokas. B. Mar
perskaitė jų kurtas eiles. 

Skaitymą, eiles apipynė S. Rubio
smuiko garsai, klausėmės poeto ma -
mos R. Danienės prisiminimų. O
vakaras baigėsi, kaip aktorė B. Mar
sakė – netikėtumu, kuriuos kartais
mėgdavo iškrėsti Robertas – puikia
lėto valso melodija, kurią smuiku
griežė S. Rubis. 

Laikas prabėgo kaip viena už bu -
rianti akimirka. Ji buvo tokia jauki ir,
žinoma, nuoširdi bei atvira, kaip visa
poeto kūryba. 

Pasibaigus vakarui paklausiau
pirmą kartą JAV viešinčios poeto
dukros Rūtos Danytės, kaip jai pa tiko
vakaras. Kultūros vadybą Vil niu  je

studijuojanti mergina sakė, kad nesi -
tikėjo sutikti Čikagoje tiek daug savo
tėvo kūrybos gerbėjų. Čia ji suži no -
jusi ir daug jai dar nežinomų dalykų
apie savo tėvą. Rūta teigė, kad ji yra
laiminga. Tokia, kokia jai kažkada bū -
ti linkėjo jos tėvas: ,,Ir net tada, kai
užmiršti mane, / Svar biausia – kad tu
būtum laimin giau sia.”

Skirstėmės visi supratę, kad 

žemė –
ramybės slėnis
į kurį sugrįžtam
ir susitinkam vėl –
rugių plaukuos
aguonų akyse –
gyvi ir mirę.

(Birutė Mar)

Si gutės Ach paroda. JJoonnoo  KKuupprriioo  nuotraukos

Rūta Danienė, poeto R. Danio mama. Atlikėjai Birutė Mar ir Sigitas Rubis.

Klausytojų plojimai atlikėjams.
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MMŪŪSSŲŲ  SSTTAALLUUII

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

Kukulius mėgsta visi, jie gami-
nami visame pasaulyje. Pla -
čiau siai ži nomi yra švediški

mėsos kukuliai. Šie mėsos rutuliukai
– ne tik skanūs, bet ir maistingi.

Kukuliai, kaip ir kotletai, ruo -
šiami tik iš maltos mėsos. Jie atrodo
kaip maži kotletukai, tačiau šiek
tiek nuo jų skiriasi. Visų pirma, ku -
ku liai apvoliojami tik miltuose.
Antra, jie vi sados patiekiami su pa -
dažu. Visa kita, kaip ir gaminant įp -
rastus kotletus – malta mėsa, prie -
sko niai, kiau ši niai, malti džiū vė sė -
liai, svogūnai…

Atskira kukulių rūšis yra vadi-
na  mieji tefteliai. Į juos, be mėsos,
bū tinai dedama ryžių, o pagardinti
šį pa   tiekalą galima pačiais įvairiau -
siais produktais – pradedant daržo vė -
mis ir baigiant džiovintais vaisiais.

Tefteliai

Šiam patiekalui tiks riebesnė
mal  ta mėsa (1 1/2 sv.). Sumalkite 2
svogūnus, sumaišykite su mėsa ir pu -
siau išvirtais ryžiais (pusę puodelio
nevirtų kruopų), įberkite druskos, pi -
pirų. Ryžių nuoviro neišpilkite – jo
prireiks ruošiant padažą. Formuo ki -
te nedidelius kotletukus ir apvolio -
kite juos miltuose. Apkepkite keptu-
vėje ant nedidelės ugnies iš abiejų pu -
sių. Svarbu, kad susidarytų auksinė
plutelė. 

Apkeptus kukulius sudėkite į
puodą, užpilkite juos ryžių nuoviru
mažiausiai iki pusės ir troškinkite
20–25 min. ant vidutinio stiprumo ug -
nies. Kad kukuliai būtų dar sultin -
gesni, į juos galima įdėti 2 šaukštus
po midorų padažo. Tai suteiks jiems
ryškią spalvą.

Jeigu norite maloniai nustebinti
svečius, patiekdami neįmantrų patie -
kalą, į kiekvieno kukulio vidų įdėkite
kažką skanaus – riešutėlį, raziną,
džio vintos slyvos ar rauginto agur kė -
lio gabalėlį.

.
Kukuliai su kruopomis

Reikės: 0,5 sv maltos mėsos, kiau -
šinio, 2 šaukštų ryžių, 2 svogūnų, 4
šaukštų kviečių kruopų, morkos, 4 po -
midorų, puodelio pjaustytų aguro čių
(cukinijų), paprikos, sūrio, miltų,
drus kos, pipirų, kitų prieskonių, žalu -
mynų, augalinio aliejaus.

Ryžius ir kviečių kruopas užpil -
kite 0,5 puodelio vandens, palikite 30
min. pastovėti. Smulkiai supjaus -
tykite svogūną. Ryžius, kviečių kruo -
pas ir kiaušinį sumaišykite su mėsa.
Pagardinkite druska, pipirais ir ki -
tais prieskoniais. Iš gautos masės for-
muokite nedidelius kukulius ir, apvo-
lioję miltuose, apkepkite, kol įgaus
gražų auksinį atspalvį. 

Smulkiai supjaustytą antrą svo -
gūną apkepkite alie juje. Tuomet su -
dė kite kubeliais supjaustytus pomi-
dorus ir troškin ki te apie 15–20 min.
Įberkite miltų ir išmaišykite. Įpilkite
puodelį verdančio vandens, pagardin -
kite prie skoniais ir pavirkite 5 min.
ant silp nos ugnies. 

Plonai supjaustytus aguročius ir
morką bei šiaudeliais supjaustytą pa -
priką sudėkite ant ku kulių. Kuku lius
apliekite padažu ir kepkite 375 F tem-

peratūros orkaitėje apie 30 min. Iš -
keptus kukulius apibarstykite tar -
kuo tu sūriu, susmulkintais žalumy-
nais. Dar 5 min. įkiškite į orkaitę.

Kukuliai su 
grietinėlės padažu

Reikės: 1 1/2 sv maltos mėsos, svo -
gūno, 0,5 šaukštelio kmynų, drus kos,
pipirų, kiaušinio, maltų džiūvė sėlių.

Padažui: puodelio grietinėlės, 2
šaukštų miltų, česnakų, šaukšto svies -
to, druskos.

Maltą mėsą sumaišykite su smul -
kiai supjaustytu svogūnu, džiūvė sė -
liais ir kiaušiniu. Pagardinkite drus-
ka, pipirais ir kmynais. Suformuo ki -
te nedidelius kukulius, apkepkite, su -
dėkite į verdantį vandenį, kad van-
duo beveik apsemtų kukulius, tru pu -
tį pasūdykite ir virkite 10–15 min.
Paruoškite padažą. Keptuvėje iš ly dy -
kite sviestą, suberkite susmul kintus
česnakus ir šiek tiek pakepkite. Tada
suberkite miltus ir dar pakepkite. Į
keptuvę, nuolat maišydami, supilkite
grietinėlę, pagardinkite druska. Kai
padažas užvirs, sudėkite į jį išvirtus
kukulius ir patroškinkite dar 5 min.

Kukuliai su 
saldžiarūgščiu padažu

Reikės: maltos mėsos (kiaulie nos
ir jautienos), šaukštelio pomidorų pas -
tos, bulvės, šaukšto sojų pa dažo, pusės
puodelio parmesan sūrio, po midoro, 2
svogūnų, 2 kiaušinių balty mų, papri -
kos, 6–8 skiltelių česnako, pusės puode-
lio kefyro, saldžiarūgščio obuolio, ža -
lumynų, 0,5 puodelio vandens, miltų,
druskos, pipirų, kitų prieskonių, džio -
vintų žolelių priesko nių, augalinio
aliejaus, sviesto, cuk raus.

Į mėsą įkrėskite pomidorų pas-
tos, įpilkite sojų padažo ir kefyro,
įdėkite 2–3 susmulkintas česnakų
skilteles, supjaustytą svogūną, žalu -
mynų, tar kuoto sūrio ir smulkiai
sutarkuotą bul vę, įberkite druskos,
pipirų ir kitų prieskonių, džiovintų
žo lelių. Viską gerai išmaišykite ir
palikite 1–2 va landas pastovėti. 

Tuo metu paruoš kite padažą. Pa -
priką nuplaukite, perpjaukite pusiau,
pašalinkite sėklas, rankomis aptep-
kite aliejumi. Pomi do rą taip pat ap -
tep kite aliejumi ir pašaukite 5–7 min.
į orkaitę, kad apkeptų. Kai daržoves
ištrauksi te, iškart sudėkite į sandarų
indą ir palikite 10–15 min. 

Obuolį nulupkite ir supjaus ty ki -

te plonomis rieke lėmis. Keptuvėje
įkaitinkite truputį sviesto, įberkite
šiek tiek cukraus, ištirpinkite ir, su -
dėję obuolio riekeles, troškinkite, kol
suminkštės. Iš griebkite jas į lėkštę. 

Toje pačioje kep tuvėje 2–3 min.
pakepkite susmulkintą antrą svogū -
ną. Tada suber kite supjaustytas liku-
sias česnako skilteles ir, vis pamaišy-
dami, kepkite dar minutę. Keptuvę
nu kaiskite. 

Iš indo išimkite apkeptas dar -
žoves ir, nulupę odelę, supjaustykite.
Į plaktuvą sudėkite apkeptus svogū -
nus, česnakus, obuolio riekeles, dar -
žo ves ir išplakite iki vienalytės ma -
sės. Į ją įberkite druskos, pipirų, kitų
pries konių. Tuomet iš mėsos sufor-
muo  ki te nedidelius kukulius. 

Keptuvėje įkaitinkite augalinį
aliejų ir, apvolioję miltuose, apkep-
kite ant nedidelės ugnies, kol pasi-
dengs auksine plutele. Apkeptus ku -
kulius sudėkite į kepimo indą. Gerai
išplakite kiaušinių baltymus, juos
sumaišykite su daržovių mase, mil-
tais ir vandeniu. Padažu ap liekite ku -
ku lius ir pašaukite į 375 F tempera -
tūros orkaitę 30–40 min. Kukulių
viršus turi švelniai parusti. Jiems iš -
kepus, leiskite dar 10 min. pastovėti
(galite uždengti dangčiu).

Kukuliai su 
žaliųjų žirnelių padažu

Reikės: 1 sv maltos jautienos, ½
sv kietojo sūrio, svogūnų, kiaušinio,
mal tų juodųjų pipirų, druskos, kra pų,
augalinio aliejaus, šaukšto miltų,
(bal tos duonos), paprikos, vištienos
sultinio, 5 šaukštų grietinės, 1 1/2 puo -
delio žaliųjų žirnelių.

Į mėsą įberkite druskos, pipirų,
įmuš kite kiaušinį, įdėkite smulkiai
sutarkuotą ar supjaustytą svogūną ir
išmaišykite. Tada įdėkite išmirkyto
ba tono, smulkiai sutarkuoto sūrio,
pjaustytų krapų ir vėl išmaišykite.
Gilioje keptuvėje įkaitinkite aliejų, iš
paruoštos masės formuokite rutuliu -
kus ir kepkite, kol susidarys auksinė
plutelė. 

Svogūnus supjaustykite ku be -
liais ir apkepkite augaliniame alie -
juje. Įdėkite pjaustytų paprikų, miltų
ir gerai išmaišykite. Įpilkite vištie -
nos sultinio ir vėl išmaišykite. Įber -
kite druskos, žaliųjų žirnelių ir troš -
kin kite 30 minučių vis pamaišydami.
Pas kui įkrėskite grietinės, užvirkite,
sudėkite kukulius, vėl užvirkite. Pa -
gardinkite krapais ir nukaiskite.

Kaip gaminti kukulius
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Žuvų kukuliai

Reikės: 1 1/2 sv žuvies, svogūno,
šaukšto grietinėlės, 2 kiaušinių, 2
šaukštų miltų, pusės citrinos, lauro
lapo, 2 raugintų agurkėlių, petražo lių,
druskos, pipirų, bulvių, sviesto.

Žuvį smulkiai sukapokite pei liu.
Kiekviena šeimininkė pasakys, kad
peiliu sukapota žuvis skanesnė negu
sumalta. Įdėkite smulkiai supjaus ty -
tą svogūną, supjaustytas petra žoles,
įberkite druskos ir pipirų. Mil tus su -
maišykite su grietinėle ir kiau ši -
niais. Mišinį supilkite į žuvų masę ir
kruopščiai išmaišykite. Suformuo -
kite rutuliukus. Užvirinkite vandenį
su pipirais, lauro lapu, išspaustą cit-
riną, juostelėmis supjaustytais agur -
kėliais ir šitame sultinyje išvirkite
ku kuliukus. Patiekite su virtomis
bul vėmis ir sviestu.

Kukuliai su kopūstais

Reikės: 1 sv maltos mėsos (jautie -
nos, kiaulienos ar avienos), kiau šinio,
2 morkų, 2 svogūnų, baltagūžių ko -
pūs tų, 3 česnako skiltelių, puodelio
kefyro, šaukšto pomidorų padažo,
drus  kos, augalinio aliejaus, maltų
juo dųjų pi pirų, mėsos prieskonių.

Kopūstus supjaustykite kuo
smul  kiau. Morkas sutarkuokite, svo -
gūnus susmulkinkite. Morkas svo -
gūnus ir kopūstus apkepkite ir už -
den gę patroškinkite apie 10 minučių
(van dens nereikia). Leiskite atvėsti. 

Į mėsą įmuškite kiau šinį, įber -
kite druskos, pipirų, mėsos pries ko -
nių ir viską gerai išmaišykite. Sufor -
muo kite rutuliu kus ir sudėkite juos į
karščiui atspa rų indą. Jeigu norite
pa greitinti pietų gaminimą, ant indo
dugno padėkite plonai pjaustytų
žalių bulvių. Bulvės bus labai ska -
nios, įsi gė rusios kuku lių ir česnakų
kvapų. 

Pagaminkite padažą. Į kefyrą
įdė kite išspaustų česnakų, druskos,
ap lie  kite kukulius. Ant viršaus už -
pilki te pomidorų pa dažo, sukrėskite
ko pūstų masę ir ko kiai valandai
pašau kite į orkaitę.

Meksikietiški 
vištienos kukuliai

Reikės: 1 sv vištienos, kiaušinio,
svo gūno, 2 pomidorų, 1,5 puodelio
pomidorų sulčių, 0,5 skardinės kon-
servuotų pupelių, pusės skardinės
konservuotų žirnelių, augalinio alie-
jaus, miltų, druskos, maltų raudonų -
jų pi pirų (čili).

Vištieną smulkiai supjaustykite.
Sudėkite smulkiai supjaustytą svogū -
ną, įberkite druskos, pipirų, įmuškite
kiaušinį ir viską kruopščiai išmaišy -
kite. Iš šios masės formuokite nedide -
lius kukulius ir apvoliokite miltuose.
Apkepkite juos iš visų pusių ir su dė -
kite į lėkštę. 

Supjaustykite pomidorus ir su -
dėkite į tą pačią keptuvę, kur kepė
ku kuliai. Įpilkite pomidorų sulčių,
suverskite pupeles ir žirne lius. Įber -
kite pipirų, kruopščiai iš maišykite ir
leiskite užvirti. Kai pa dažas užvirs,
sudėkite į jį kukulius taip, kad būtų
apsemti.Troškinkite 15 min.
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Rusija skirs lėšų Kirgizijos ir Tadžikistano
karinėms išlaidoms

Bus nagrinėjami paklausimai dėl 
Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų

Valdančiojoje koalicijoje –
ministerijų dalybos

Reikalavo Lietuvoje nestatyti atominės elektrinės

Washington, DC (BNS) – Colo-
rado ir Washington valstijos tapo pir-
mosiomis JAV valstijomis, legaliza-
vusiomis marihuanos laikymą ir
naudojimą pramogų tikslais. Rinkė-
jai Oregon valstijoje taip pat balsavo
referendume dėl šios siūlymo, tačiau
kol kas rezultatai nežinomi. Colora-
do valstija yra ir viena iš kelių JAV
valstijų, kurioje marihuana yra le-

galiai naudojama medicinos tikslais.
JAV teisingumo ministras Eric

Holder anksčiau buvo įspėjęs, kad
Teisingumo departamentas katego-
riškai nepritaria šiam siūlymui ir
baus ,,asmenis bei organizacijas, ku-
rios laikys, augins ar platins mari-
huaną pramogų tikslais, net jeigu to-
kią veiklą įteisina valstijos įstaty-
mai”.

Vilnius (ELTA) –  Lietuvos diplo-
matijos vadovas Audronius Ažubalis
Užsienio reikalų ministerijos garbės
ženklu ,,Lietuvos diplomatijos žvaigž-
dė” apdovanojo Vilniuje viešintį
NATO Energetinio saugumo sky-
riaus vadovą Michael Ruhle.

Didelę darbo patirtį NATO vada-
vietėje Briuselyje turintis M. Ruhle
yra atsakingas už organizacijos ener-

getinio saugumo politikos formula-
vimą ir įgyvendinimą vadovaujantis
NATO Strateginės koncepcijos ir ša-
lių narių valstybių ir vyriausybių va-
dovų nurodymais. Jis asmeniškai
prisidėjo formuluojant Lietuvoje
steigiamo NATO Energetinio saugu-
mo kompetencijos centro tikslus bei
uždavinius ir nuosekliai rėmė Lietu-
vos diplomatijos pastangas kelti
energetinio saugumo klausimus
NATO darbotvarkėje. M. Ruhle akty-
viai dalyvavo Energetinio saugumo
centro (ESC) prie Užsienio reikalų
ministerijos veikloje.

NATO Energetinio saugumo sky-
riaus vadovas į Vilnių atvyko daly-
vauti NATO vadavietės transforma-
cijai, JAV jungtinio štabo ir ESC ren-
giamoje tarptautinėje konferencijoje,
kur skaitė pranešimą apie NATO
energetinio saugumo politiką po Či-
kagos aukščiausio lygio susitikimo.

NATO Energetinio saugumo skyriaus 
vadovui – ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė”

Vilniuje tarėsi NATO ir Lietuvos
energetinio saugumo centro atstovai

Dviejose valstijose legalizuota marihuana 

Vilnius (ELTA) – Suderinusi ga-
limas įtakos sritis, valdančioji koali-
cija nutarė perskirstyti ministerijas.
Pasak socialdemokratų vadovo Al-
girdo Butkevičiaus, Vidaus reikalų
ministerija būsimoje Vyriausybėje
turėtų atitekti partijai Tvarka ir tei-
singumas, o Energetikos ministerija
– Darbo partijai.

Anot A. Butkevičiaus, kitą sa-
vaitę planuojama diskutuoti apie
žmonių atranką į pareigas. Po Seimo
rinkimų valdančiąją koaliciją suda-
rinėjančios partijos – socialdemo-
kratai, ,,darbiečiai” ir ,,tvarkiečiai” –
pasirašė bendro darbo Lietuvai koa-
licijos susitarimą. Po dokumentu sa-
vo parašus padėjo Lietuvos socialde-
mokratų partijos, Darbo partijos ir
partijos Tvarka ir teisingumas vado-
vai Algirdas Butkevičius, Viktor Us-
paskich ir Rolandas Paksas. Partne-
riai susitarė kartu sudaryti koalicinę
Vyriausybę ir suderinti Vyriausybės
programines nuostatas, bendru su-
tarimu sudaryti Seimo ir Seimo ko-
mitetų vadovybę.

Pagal koalicijos susitarimą mi-
nistras pirmininkas – Lietuvos so-
cialdemokratų partijos pirmininkas

A. Butkevičius, Seimo pirmininkas –
Darbo partijos atstovas. Šio susitari-
mo partneriams sutikus, pagal atski-
rą dokumentą prie jo gali prisijungti
ir kitos Seime atstovaujamos parti-
jos. Koalicijos partneriai neatmetė
galimybės, kad prie jų galėtų prisi-
jungti ir Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cija (LLRA). A. Butkevičius pažymė-
jo, kad Lenkija yra strateginė Lietu-
vos partnerė. Darbo partijos vadovas
V. Uspaskich užsiminė, kad LLRA ga-
lėtų atitekti viena ministerija.

Valdančioji koalicija sutarė, jog
socialdemokratams atitenka 7, Darbo
partijai – 5, partijai Tvarka ir teisin-
gumas – 2 ministerijos. Buvo planuo-
jama, kad LSDP atstovai vadovaus
Finansų, Susisiekimo, Krašto apsau-
gos, Sveikatos apsaugos, Užsienio rei-
kalų, Ūkio bei Teisingumo ministeri-
joms. Darbo partijai atiteko Žemės
ūkio, Vidaus reikalų, Švietimo ir
mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo
bei Kultūros ministerijos. Taip pat
buvo sutarta, kad partijos Tvarka ir
teisingumas atstovai užims Aplinkos
ir Energetikos ministerijų vadovų
kėdes.

Vilnius (URM info) – Lapkričio
6–8 d. Vilniuje vyksta NATO Aljanso
vadavietės transformacijai, JAV
jungtinio štabo ir Energetinio saugu-
mo centro tarptautinė koncepcijos
vystymo ir eksperimentavimo konfe-
rencija, skirta jungtinių pajėgų opti-
mizavimui 2020 m. ir vėliau.

Viena iš konferencijos temų – ka-
rinis energetinis efektyvumas, šiai
temai skirtą seminarą vedė Vilniuje
veikiantis Energetinio saugumo cen-
tras (ESC). Seminaro tikslas – plėsti
karinio efektyvumo problemų suvo-

kimą tarp NATO narių ir partnerių,
kaupti idėjas ir pasiūlymus, kurie
artimiausius 5–10 metų būtų naudin-
gi planuojant ir plėtojant NATO pa-
jėgumus, vykdant karines misijas ir
didinant sąveikumą tarp sąjungi-
ninkų.

ESC direktorius Audrius Brūzga
pristatė ESC kūrimąsi ir veiklos
kryptis, apžvelgė svarbiausius dabar-
ties energetinio saugumo iššūkius.
Ambasadorius pabrėžė, kad Vilniuje
įsikūrusiam ESC suteikta NATO ak-
reditacija yra puikus Lietuvos narys-
tės organizacijoje įvertinimas, o Vil-
niuje vykstanti konferencija skatina
ir toliau aktyviai prisidėti ieškant
galimų energetinio saugumo klausi-
mų sprendimų.

Renginyje dalyvauja apie 200
energetinio saugumo klausimais be-
sidominčių tarptautinių specialistų,
akademinės bendruomenės, pramo-
nės atstovų, diskusijas ir seminarus
veda žinovai iš įvairių užsienio šalių.
Konferencijoje bus aptariamos svar-
bios problemos, iššūkiai, galimi jų
sprendimai ir idėjos energinio sau-
gumo srityje, vykdant jūrų saugumo
operacijas.

Berlynas (Delfi.lt) – Vokietijos
pilietinės visuomenės atstovai ir
Naujosios kartos žaliųjų susivieniji-
mas „Žali.lt” pakvietė į protesto akci-
ją prie Lietuvos ambasados Berlyne.
Protesto organizatoriai reikalavo
įgyvendinti referendumo dėl naujos
atominės elektrinės Lietuvoje rezul-
tatus ir nestatyti Lietuvoje atominės
elektrinės.

Kaip teigė organizatoriai, protes-
tas buvo surengtas dėl to, kad po re-
ferendumo Lietuvoje dėl atominės
elektrinės pasigirdo balsų iš Lietu-
vos valdžios atstovų nepaisyti tautos
nuomonės, nors Lietuvos visuomenė
pasisakė prieš atominės elektrinės
statybas. Ambasados atstovui buvo
įteiktas prezidentei bei Seimo na-
riams skirtas atviras laiškas, kuria-
me teigiama, kad nepaisyti žmonių
sprendimo tapti nuo atominės ener-
getikos laisva šalimi ir tęsti kalbas

su ,,Hitachi-GE” apie atominės elekt-
rinės Visagine statybas būtų antikon-
stituciška. Vokietijos nevyriausybi-
nės organizacijos „Lüchow-Dannen-
bergo piliečių iniciatyvos už aplin-
kos apsaugą” ir susivienijimo „Ža-
li.lt” atstovai atvirame laiške taip pat
ragina kuo greičiau priimti reikia-
mus įstatymus, kad būtų įgyvendin-
ti referendumo dėl atominės elektri-
nės rezultatai. Proteste Berlyne daly-
vavo apie 50 žmonių iš Vokietijos,
Lietuvos, Japonijos ir Lenkijos.

Vilnius (ELTA) – Konstitucinis
Teismas (KT) priėmė nagrinėti Lie-
tuvos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės paklausimą dėl išvados, ar per
šių metų Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimus nebuvo pažeistas Seimo
rinkimų įstatymas, ir pradėjo rengti
bylą KT posėdžiui.

Prezidentė, vadovaudamasi Kon-
stitucija, Seimo rinkimų įstatymu
bei atsižvelgdama į politinių partijų
skundus, paprašė įvertinti, ar galuti-
niai Seimo rinkimų rezultatai dau-

giamandatėje bei septyniose vien-
mandatėse rinkimų apygardose pa-
tvirtinti teisėtai.

KT pranešė nagrinėsiąs ir Seimo
paklausimą dėl išvados, ar nebuvo
pažeistas Seimo rinkimų įstatymas.
Pagal LR KT įstatymą, paklausimas
turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip
per 72 val. nuo jo įteikimo KT.  Į KT
dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidi-
mų gali kreiptis tik prezidentas ir
Seimas. 

Maskva (BNS) – Rusija pasiruo-
šusi skirti Kirgizijai ir Tadžikistanui
pusantro milijardo dolerių karinėms
išlaidoms. Apie tai rašo laikraštis
„Kommersant”. Anot leidinio, tokiu
būdu Rusija bando stiprinti savo
padėtį regione, taip kurdama atsvarą
JAV. 1,1 mlrd. dol planuojama išleisti
Kirgizijos armijos perginklavimui ir
šiuo atveju kalbama ne apie kreditą.
„Kommersant” teigia, kad toks susi-
tarimas buvo pasiektas 2012 m. rug-
pjūtį Biškeke lankantis Rusijos vice-
premjerui Igor Šuvalov, o rugsėjį –
pačiam prezidentui Vladimir Putin.

Pirmos rusiškų ginklų partijos į
Kirgiziją bus išsiųstos 2013 m. liepą.

Biškekas tikisi gauti ne tik šauna-
muosius ginklus, bet ir karines maši-
nas, sraigtasparnius, lauko ir stacio-
narias ligonines, motorizuotą techni-
ką, kilnojamus minosvaidžius bei pa-
lydovinę įrangą. Be to, bus išplėsta
Kirgizijos karininkų rengimo Rusi-
jos aukštosiose mokyklose progra-
ma. Dar 200 mln. dol. bus skirta Ta-
džikistano karinėms pajėgoms –
šiuos pinigus ketinama leisti oro erd-
vės gynybos modernizavimui ir kari-
nės technikos remontui. Rusija taip
pat pasirengusi suteikti Dušanbei
200 mln. dol. lengvatų naftos produk-
tų tiekimui pavidalu.

A. Ažubalis (k.)  apdovanojo M. Ruhle.

Energetinio saugumo centro direktorius
A. Brūzga.                                        KKAAMM  nuotr.

OOrrggaanniizzaattoorriiųų  aarrcchhyyvvoo nuotr.
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PA S A U L I S

Lietuvos bankas ir Lietuvos
mokslų akademija Vlado Jurgučio
premiją skyrė žinomam ekonomistui
Vladui Terleckui už monografiją
„Bankininkystė Lietuvoje 1795–1915
m.”, kurioje surinkta daug įdomios ir
svarbios informacijos apie žemėval-
dos Lietuvoje rusifikavimą, apie iki
šiol dar nežinotas kredito įstaigas –
žydų skolinamąsias be palūkanų
draugijas, apie kitus tyrinėto laiko-
tarpio finansų pasaulio reiškinius ir
asmenybes. Tai jau ketvirta V. Ter-
lecko monografija. 

Vokietijos pramoninių biotech-
nologijų įmonė „Bio-chem Cleantec”
investuos daugiau nei 20 mln. Lt į sa-
vo naują gamybinį padalinį Elektrė-
nuose. Planuojama, jog bus sukurtos
48 naujos darbo vietos. Įmonei skirta
5,5 mln. Lt ES parama. Lietuvoje bus
gaminamos paviršių priežiūros prie-
monės, skirtos pramonės reikmėms.
Savo gaminius „Bio-chem Cleantec” tie-
kia automobilių gamintojai „BMW”,
buitinės technikos gamintojai „Miele”,
Danijos oro linijų bendrovei „Air Al-
sie” ir kt.

Latvijos vyriausybė pritarė Fi-
nansų ministerijos parengtam įstaty-
mo projektui dėl euro įvedimo. Jame
nustatomas laikotarpis, per kurį ga-
lės vienu metu cirkuliuoti ir euras, ir
nacionalinė valiuta, grynųjų pinigų
keitimo į eurą tvarka ir kiti klausi-
mai. Pagal įstatymo projektą, prekių
ir paslaugų kainos eurais ir latais
bus nurodomos šalia 3 mėn. iki perei-
nant prie euro ir 6 mėn. jau jį įvedus.
Latvijoje eurą planuojama įsivesti
nuo 2014 m. sausio 1 dienos.

***
Sudarius naują kasmetį sąrašą,

kuriame šalys vertinamos pagal ge-
rovės ir turto lygį, Norvegija išlieka
labiausiai klestinčia valstybe visame
pasaulyje, aplenkdama Skandinavi-
jos kaimynes. 2012 m. Gerovės indek-
se Danija užėmė antrą vietą, o Švedi-
ja liko trečia. Iš viso buvo vertinamos
142 šalys, atsižvelgiant į  jų ekonomi-
nį pajėgumą, sveikatos apsaugą, švie-
timą ir valdymą. JAV nusirito į 12
vietą, pirmą kartą nepatekdama į
pirmą Gerovės indekso dešimtuką. 

***
New York valstijos dėl viesulo

patirti nuostoliai gali siekti nuo 15
iki 18 mlrd. JAV dol. Tai pareiškė vy-
riausiasis revizorius Thom P. DiNa-
poli. Viesulas privertė sustabdyti
prekybą New York prekių biržoje
NYMEX, New York akcijų biržoje
NYSE. Didžiulių nuostolių patyrė
Long Island parduotuvės, laikinai
buvo uždaryta 40 teatrų Broadway. Be
to, draudimo bendrovėms teks išmo-
kėti tiek bendrovėms, tiek ir priva-
tiems asmenims didžiules išmokas.
Viesulas gali paskatinti augti laiki-
nąjį užimtumą, taip pat statybinių
medžiagų pardavimus. Gamtos sti-
chija sukėlė energetinę krizę mieste,
tūkstančiai New York gyventojų išsi-
rikiavo į kilometrines eiles prie ben-
zino. 

***
Kinijai, laikomai pasauliniu ga-

mybos centru, iškilo grėsmė prarasti
šį vardą. Šaliai pradeda atsiliepti vie-
no vaiko politika, kuri buvo įvesta
praėjusio amžiaus 8-ajame dešimt-
metyje: šalies visuomenė sparčiai se-
nėja. Tai gali nulemti, kad iki 2050 m.
Kinijoje smarkiai pradės trūkti dar-
bo jėgos, tvirtina žinovai. Spėjama,
kad darbingo amžiaus Kinijos gyven-
tojų skaičius 2050 m. bus nusmukęs
iki 61 proc.

***
Ispanijos vyriausybės atstovas

per Azijos ir Europos vadovų susiti-
kimą sakė, kad vyriausybė vis dar
svarsto galimybę kreiptis pagalbos į
ES gelbėjimo fondą, ir atsisakė nuro-
dyti, kada šalis gali paprašyti tokios
pagalbos. Anot jo, Azijos vadovai per
tą susitikimą spaudė Europą susi-
tvarkyti savo finansus ir euro zonos
sprendimų priėmėjai dėl to turėtų
būti ryžtingesni. 

***
Lenkijos dujų įmonė PGNiG

(Polskie Gornictwo Naftowe i Ga-
zownictwo) pasiekė, kad Rusijos dujų
susivienijimas „Gazprom” padarytų
nuolaidą dujoms. Verslo spaudos šal-

tiniai tvirtina, kad šalys susitarė pa-
keisti formulę, pagal kurią skaičiuo-
jama tiekiamų dujų kaina. Rusiškų
dujų kaina nuo dabartinių 550 dol. už
1,000 kubinių metrų sumažės iki 450
dol. Lenkai kasmet sutaupys iki 3
mlrd. zlotų. Lenkijai reikės apie 14
mlrd. kubinių metrų dujų per metus,
iš jų apie 10 mlrd. lenkai perka iš ru-
sų. Esamose sutartyse dėl dujų kuro
kainos Lenkijai susietos su naftos
kaina ir skaičiuojamos doleriais.

***

Japonijos automobilių gaminto-
ja ,,Suzuki Motors” nebepardavinės
automobilių Jungtinėse Valstijose,
nes jai sunkiai sekasi varžytis su
kitais gamintojais antroje pagal dydį
pasaulio rinkoje. Gamintojos augi-
mui šalyje pakenkė susitelkimas ties
mažais automobiliais ir griežtos JAV
saugumo taisyklės. Be to, rezultatai
nukentėjo ir dėl stipraus jenos kurso.
Per praėjusius finansinius metus ga-
mintojos JAV padalinys patyrė nuos-
tolių už 15,8 mln. JAV dol. Dabar ben-
drovė didžiausią dėmesį skirs moto-
ciklų, visureigių ir laivyno įrangos
pardavimui JAV rinkoje. 

***

Mokslininkai iš Europos ragina
arba uždrausti, arba bent jau pastebi-
mai apriboti žmogaus organizmui ža-
lingų kvepalų sudedamųjų dalių nau-
dojimą. Specialistai žmogaus sveika-
tai pavojingų medžiagų aptiko ir gar-
siuosiuose „Chanel No. 5”, ir „Miss
Dior” kvepaluose. Prieš 90 metų su-
kurti „Chanel No. 5” – vieni iš ge-
riausiai pasaulyje žinomų kvepalų,
kurių gamyba ir prekyba jau labai
greitai gali būti nutraukta. Tyrimai
atskleidė, jog šiuose kvepaluose gau-
su alergiją sukeliančių medžiagų, pa-
vojingų Europos Sąjungos gyventojų
sveik-tai. Europos Komisija naujus
reikalavimus kvepalų gamintojams
žada pateikti 2014 m. sausį.

***
Likus mažiau nei metams iki vi-

suotinių rinkimų, Vokietijos centro
dešiniųjų koalicija ketina didinti vai-
kų pašalpas ir atsisakyti nepopulia-
raus medicinos mokesčio. Trys koali-
ciją sudarančios partijos taip pat su-
sitarė imtis didesnių pastangų, kad
padėtų skurdiems pensininkams, pa-
didintų išlaidas transporto projek-
tams ir pasiektų, kad biudžetas iki
2014 m. būtų struktūriškai suderin-
tas. Vokietija gerai atlaikė Europos
ekonomikos krizę, o biudžeto paja-
mos iš mokesčių šiemet buvo di-
džiausios. 

Čikaga (LPB info) – Š. m. spalio
25 dieną Lietuvos prekybos biuro
(LPB) Čikagoje direktoriai Ingrida
Bublienė ir Linas Klimavičius Buf-
falo Niagara Medical Campus, Inc.
Buffalo mieste, New York valstijoje,
vietos verslininkams pristatė verslo
galimybes Lietuvoje. LPB vadovus
pakvietė renginio organizatoriai –
,,The Economic Development Corpo-
ration for Erie County” (ECIDA) ir
advokato Jon P. Yormick įmonė. 

Susirinkę įmonių vadovai susi-
domėję išklausė specialiai paruoštus
pranešimus apie Lietuvą, nes iki tol
buvo mažai girdėję apie mūsų kraštą
ir verslo galimybes Lietuvoje. Buvo
pristatyta bendra informacija apie
Lietuvą, pabrėžiant kvalifikuotą dar-
bo jėgą, informacinių technologijų
infrastruktūros, logistinius privalu-
mus bei išryškinant konkrečias pa-
žangiausias Lietuvos pramonės sri-
tis – biotechnologiją, informacines
technologijoas, lazerių gamybą ir ap-
tarnavimą. Pagrindinis pranešimų
tikslas buvo supažindinti renginio
dalyvius su Lietuva kaip idealia vie-
ta investicijoms arba kaip tiltu į Ne-
priklausomų valstybių sandraugos
(NVS) ir Europos Sąjungos rinkas.  

,,Moog Inc. Medical Devices
Group” prezidentas Martin Berardi
pasidalino patirtimi apie savo bend-
rovės veiklą Lietuvoje. ,,Moog” – pa-
saulinio garso bendrovė, gaminanti
produktus įvairioms rinkoms ir sri-
tims: aviacijos, kosmoso, gynybos ir
medicinos. Bendrovė ,,Moog Medical
Devices Group”, kurios būstinė yra
Buffalo mieste, gamina infuzinius ir
enterinius siurblius, įrankius bei
ultragarsinius jutiklius, chirurgi-
nius antgalius. Bendrovės preziden-
tas šilčiausiais žodžiais apibūdino
savo patirtį Lietuvoje, jis gyrė Lietu-
vą už išsilavinusią darbo jėgą, puikią
infrastruktūrą, stiprią Lietuvos val-

džios ir vietinių ekonomikos vysty-
mo organizacijų paramą. M. Berardi
pasidžiaugė nauju moderniu ,,Moog”
pastatu Vilniuje. Bendrovė planuoja
dar labiau plėsti Vilniaus padalinio
veiklą. Pranešėjas atsakė į dalyvių
klausimus, buvo užmegzti nauji ry-
šiai, kuriuos Lietuvos prekybos biu-
ras toliau vystys.

Tos pačios dienos vakare Lietu-
va buvo pristatyta Kanados mieste
Niagara Falls On The Lake. Tai vyko
vakarienės ,,Jackson Triggs Niaga-
ra Estate Winery” metu, kur buvo su-
sirinkę beveik šimtas verslininkų iš
Kanados ir JAV. Šį renginį organiza-
vo ,,The Binational Alliance”, prog-
ramai vadovavo ,,The Binational Al-
liance” direktorė Arlene White. Su-
sirinkusius pasveikinęs advokatas
John J. Keenan pristatė bendrovės
,,Moog Medical Devices Group” vy-
riausią finansų direktorių Timothy
Foster, kuris pristatė pranešimą apie
bendrovės investicijas Lietuvoje. Lie-
tuvos prekybos biuro direktoriai pri-
statė verslo galimybes Lietuvoje. Vie-
nas iš ,,Summer Street Capital Part-
ners” partnerių Andrew Fors kalbėjo
apie investicinius projektus medici-
ninių prietaisų srityje.

Tą vakarą užmegzta dar daugiau
naujų ryšių. Ne vienas JAV ir Kana-
dos verslininkas rimtai susidomėjo
tiek Lietuvos rinka, tiek puikia Lie-
tuvos geografine bei ekonomine pa-
dėtimi, ieškant klientų kaimyninėse
šalyse. Ilgai buvo atsakinėjama į
įvairius klausimus, beragaujant vie-
tinės vyninės gėrimus. Džiugu, kad
JAV bendrovės, investavusios į Lie-
tuvą, tampa mūsų geriausiais verslo
ambasadoriais. 

Lietuvos prekybos biuras jau
planuoja panašius renginius ir Lie-
tuvos pristatymus JAV verslinin-
kams North Carolina ir California
valstijose.

Lietuvos prekybos biuras pristatė Lietuvą
JAV ir Kanados verslininkams 

IIš kairės:  Lietuvos prekybos biuro kodirektorius L. Klimavičius,  ,,Moog Medical Devices
Group” prezidentas M. Berardi, LPB kodirektorė I. Bublienė,  vienas iš renginio organi-
zatorių advokatas J. P. Yormick.                                                              RRiimmoo  MMuusstteeiikkiioo nuotr.



laukė itin didelio atgarsio tarp Len -
kijos knygų mylėtojų. Manuel tvirti-
na, kad čia perrašoma ne tik paties
Ko lumbo, bet iš dalies ir Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės istorija.
Sudėtinga buvo nežinomam autoriui,
dar ir nemokančiam lenkų kalbos,
„pramušti” tokį kontroversinį rank -
raštį. Juk tyrimo rezultatai iki šiol
skelbtą pasaulio istoriją verčia aukš-
tyn kojomis!

O kaip lietuviai – ar priima jie
tokį „netradicinį” požiūrį? Manuel
įsitikinęs, jog lietuviška knygos laida
pasirodys, klausimas tik, kuri leidyk-
la panorės (ar išdrįs) imtis jos spaus-
dinimo. Šiuo metu vyksta derybos su
keliomis leidyklomis, tačiau kol kas
jokių sutarčių nepasirašyta. Ameri -
kiečiai taip pat „nedrąsūs”. Autorius
atskleidžia, kad jo knyga jau baigia-
ma versti į anglų kalbą, bus įtraukia-
mi ir naujai atrasti faktai. Tačiau pa -
šnekovas apie leidėją tyli – JAV jo iki
šiol nėra.

Paklaustas apie itališką laidą,
Rosa atsako atvirai: „Įsivaizduokite,
aš tarsi ištrinu italų herojų iš pa sau -
lio istorijos knygų. Mano tyrimai
neatrado jokio pritarimo Italijoje. Esu
net sulaukęs grasinimų sugadinti ma -
no, kaip mokslininko, vardą, jei nenu-
trauksiu savo tyrimų rezultatų skelbi-
mo.”

LDK palikuonis – tinkamas 
herojus Hollywood?

Rosa nėra iš tų, kurie sėdi rankas
sudėję ir laukia lauro lapų vainikų.
Jis rengia scenarijų kino filmui. Nors
Manuel yra svarbi akademinio pa -
saulio nuomonė, jis neslepia, jog tiki -
si, kad kontroversiniai atradimai su -
do mins ir žymiuosius Hollywood kino
kūrėjus. Ne paslaptis, kad skandalin-
gos istorijos peni pramogų verslo
sostinę, o Rosa gerai žino, jog yra su -
kūręs tikrą „bombą”. 

Mano pašnekovas sutinka, jog
pavojus šiai akademinei bombai virs -
ti spalvinga holivudiška pasakaite
egzistuoja. „Mes stengiamės sukurti
scenarijų, – teigia jis, – kuris įamžintų
Kolumbą ir kaip kunigaikštį, ir kaip
portugalą šnipą. Suprantame, jog
rezultatas bus veiksmo filmas, ne
dokumentika. Tad jeigu žiūrovas pa -
gei dautų sužinoti daugiau faktų apie
Kolumbą, pirmiausia turėtų perskai -
tyti mano knygą.”

Na, o man peršasi kita mintis –
gal neblogas rinkodaros žingsnis būtų
sukurti pilno metražo dokumentinį
filmą apie tikrąją Kolumbo tapatybę
jaunam žiūrovui? Smagu justi, kad

mudu su Manuel mąstome panašiai.
„Pateikti naująjį Kolumbą galima
įvairiai – įskaitant dokumentinius fil-
mus, komiksus bei video žaidimus.”
Ilgus metus archyvuose praleidęs
mokslininkas mano, kad reklamos
galimybės beribės – juk Kolumbą žino
visas pasaulis. „Tačiau palaipsniui,
žingsnis po žingsnio – juk ir Roma
nebuvo pastatyta per parą, kaip, beje,
ir Kolumbo istorija po truputį apaugo
neteisingais faktais. Labai ilgai už -
truks, kol bus atitaisyta istorinė klai-
da, – neturi iliuzijų pašnekovas. –
Žmo nės privalės šviestis pirmiausia
skaitydami.”

Manuel įspėja, jog Pietų bei Šiau-
rės Amerikoje Kolumbo vardas jau
beveik tapo keiksmažodžiu. Žmonės jį
vertina pagal šiuolaikinius reikala vi -
mus: priskiria jam nebuvusius įvy -
kius, o liūdniausia yra tai, kad kaltina
Kolumbą JAV indėnų genocidu. „Apie
tokį spalvingą asmenį kaip Kolumbas
drąsiai gali gimti mažas serialas TV
ekrane”, – tvirtina Rosa. 

Ar jau sulaukta pasiūlymų iš
Hollywood? O gal užsienio prodiuse -
riai beldžiasi į duris? Kontroversinės
kny gos autorius teigia, kad sulaukė
dėmesio iš kelių dokumentinių filmų
kūrėjų, tačiau paraiškų pilno metražo
vaidybiniam filmui kol kas nėra. Rosa
manymu, ši nauja biografija yra
„nuo stabi klastos, melo, intrigų, nu -
žu dymų, apgavysčių, išdavysčių, t. y.
paties Kolumbo atliktų nusikaltimų
istorija. Jis gyveno tarsi tų laikų
James Bond – slaptasis agentas Portu -
galijos karaliaus Jono II dvare”.

Kelionė tęsiasi 

Kaip jau supratote, kuo gilyn į
miš ką, tuo daugiau medžių. Rosa toli
gražu nebaigė tyrinėti Vladislovo III
šeimos istorijos. Autorius toliau pluša
archyvuose, ieškodamas medžiagos
apie karaliaus dingimą. Būsimos kny-
gos pavadinimas – „Yahaila. Heir To
The Throne”.

Tikiuosi, jog sužadinau jūsų
smal  sumą. Dabar – geriausia žinia.
Praleidę susitikimą su Manuel Rosa
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
turite progą šeštadienį, lapkričio 10
d., 6:30 val. v. apsilankyti jo knygos
„Kolumb. Historia nieznana” sutiktu-
vėse Copernicus Center (5216 W. Law -
rence, Chicago; netoli Kennedy greit -
kelio, prie pat Jefferson Park CTA
metro stotelės). Vakaras vyks angliš -
kai. Galėsite įsigyti ir knygą su auto-
riaus autografu. Visus nuoširdžiau -
siai kviečia Joseph Conrad jacht -
klubas Čikagoje.

Gimęs 1961 m. Pico miestelyje,
Azorų saloje, portugalas Manuel
da Silva Rosa – kontroversinės

knygos „O Misterio Colombo Revelado”
autorius. Nuo originalaus leidimo pasi -
rodymo 2006 m. veikalas sulaukė prieš -
taringų nuomonių visame pa sau lyje. 

1973 m. Rosa su tėvais imigravo į
JAV. Koledže studijavo vadybą bei me -
ną, netrukus kaip grafikas buvo sam-
domas garsių redakcijų: „Boston
Globe”, „Atlantic Monthly” ir „Bos -
ton Magazine”. Tačiau pats Rosa save
lai ko poetu, dainų kūrėju, prodiu -
seriu ir keliauninku. Su bendramin -
čiais jis planuoja surengti regatą
Kris  tupo Kolumbo grįžimo takais.

Rosa yra parengęs tris knygas,
kuriose atskleidžiami nauji archy -
viniai faktai apie nuostabų Kolumbo
gyvenimą ir tikroji jo tapatybė. Jeigu
akademinis pasaulis patvirtins jo at -
radimus, Rosa taps žmogumi, perra -
šiusiu svarbią istorijos dalį – į „naujo-
jo pasaulio” atradėjo biografiją bus
žiūrima visiškai kitaip. Daugiau nei
20 metų kilnojęs Viduramžių doku-
mentus Portugalijos, Ispanijos, Domi -
nykos Respublikos bei Lenkijos ar -
chyvuose, Rosa mano išsprendęs 500
metų senumo mįslę. Jo teigimu, Ko -
lum bas buvo kunigaikštis, vardu Se -
gismundo Henriques, gimęs Madei -
roje, Portugalijoje, Lenkijos karaliaus
Vladislovo III, kuris, manoma, žuvo
1444 m. Varnos kautynėse, sūnus.
Anot Rosa, Vladislovas III kautynėse
išliko gyvas ir paspruko į Madeiros
salą. Ten jis buvo žinomas kaip „vo -
kie tis Henrikas”. Madeiroje pabėgėlis
Lenkijos valdovas su žmona portuga -
lų didike Senhorinha Annes susilau -
kė sūnaus – Kristupo Kolumbo.

Rosa tyrinėjimai neapsiribojo ar -
chyvų bei bibliotekų medžiaga.
2003–2006 m. buvo atliekami DNA
(„de oxyribonucleic acid”) tyrimai.
Vadovaujant Granados universiteto
profesoriui Jose Lorente, Manuel ir jo
bendradarbių mokslinio darbo rezul-
tatai iš esmės patvirtino, kad istorija
iki šiol buvo klaidingai pateikiama. Iš
477 DNA testų, atliktų Kolumbo šei -
mos palikuonims, gyvenantiems Ita -
lijoje, Prancūzijoje bei Ispanijoje, visi
buvo neigiami. Tai tarsi 477 papildo-
mi teiginiai, patvirtinantys Rosa ver-
siją! 

Rosa taip pat yra įsitikinęs, jog
Kolumbas, dėl savo gimimo aplinky-
bių ir norėdamas apsaugoti tėvo tapa -
tybę, privalėjo slėpti savo tikrą vardą
bei tapatybę. Gal ne veltui Lusafonos
universitete, Lisabonoje, dirbantis
pro f esorius Jose Carlos Valazans tei -
gia, jog tai „knyga, kuri amžiams pa -
keis požiūrį į mūsų istoriją”.

Pajudintas širšių lizdas

Apie Rosa ir jo tyrinėjimus išgir-
dau prieš keletą metų. Iš pradžių man
visa ši istorija atrodė neįtikinamai.
Tačiau po truputį nuomonę pradėjau
keisti. Su Manuel susipažinau virtu-
alioje erdvėje prieš metus. Tuomet jis
susilaikė nuo pokalbio su lietuvių
spauda. „Palaukime iki ateinančių
metų, kai pasirodys mano knyga len -
kų kalba”, – jo atsakymas nuskambė -
jo kaip mandagus išsisukinėjimas.
Metai praėjo, ir „Kolumb. Historia
nie z nana” iš tikrųjų pasiekė skaityto-
ją. Įspūdinga, gausiai iliustruota, net
485 puslapių, „Rebis” leidyklos iš -

leista knyga iš Poznanės atskrido ir į
mano pašto dėžutę. Varčiau ją dieną
naktį, tarsi pasičiupęs spalvingiausią
detektyvą. Ir štai poryt, lapkričio 10
d., Čikagoje, Copernicus Center, įvyks
šios kontroversinės knygos sutiktu-
vės, o man pavyko užkalbinti nepa-
prastai užimtą jos autorių.

Manuel, iškart paprašęs kreiptis į
jį vardu, sakė, jog ilgą laiką nesigilino
į Kolumbo praeitį, tikėjo tuo, kas buvo
rašoma istorijos vadovėliuose. Suvo -
kė Kolumbą, jo žodžiais, „kaip idiotą,
kuriam pasisekė, nors jis ignoravo
fak tą, kad pasiekti Indiją plaukiant į
Vakarus neįmanoma”. Tačiau sužino-
jęs, jog garsusis keliauninkas susi-
tuokė su portugale didike dar 15 metų
prieš „Amerikos atradimą”, Manuel
domėtis šia asmenybe pradėjo giliau.
Juk didikai nesituokdavo su valstie -
čiais! Taip prasidėjo daugiau nei du
dešimtmečius trukusios Rosa kla-
jonės po įvairius archyvus ieškant
„tie  sos”.

2006 m. pasirodė jo tyrinėjimų re -
zultatai portugalų kalba „O Misterio
Colombo Revelado”. Knygą teigiamai
įvertino tiek portugalų akademinė
bendruomenė, tiek eiliniai skaityto-
jai. Žymus istorikas prof. Joaquim
Ver sissimo Serrao asmeniškai padė -
kojo Manuel, absoliučiai sutikdamas
su tyrinėtojo išvadomis. Šalies isto -
rikai buvo priversti naujai pažvelgti į
Portugalijos praeitį – mat Francisco
Contente Domingues savo naujoje
knygoje palaikė Rosa nuomonę, jog
portugalai atrado Braziliją dar prieš
1500 metus. Knyga knygynuose ištir-
po, tačiau antroji laida per aštuo -
nerius metus taip ir nepasirodė. Auto -
rius mano, kad leidėjai pabūgo dar
kar tą leisti tokią storą (beveik 700
pus lapių) knygą, kainavusią daugiau
nei eilinio skaitytojo vienos dienos
už darbis.

2009 m. jau ispanų kalba ir žymiai
suplonėjusi pasirodė Rosa „Colon: La
Historia Nunca Contada”. Ruošiant šį
leidimą, autoriui teko daug skyrių
perrašyti ar tiesiog išmesti. Ispanų
skai  tytojui teko „sušvelninti” tas vie -
tas, kur rašoma apie portugalų nea -
pykantą karalienei Izabelei Kolumbo
laikais. Tačiau, skirtingai nuo portu-
gališkojo leidimo, „Colon: La Historia
Nunca Contada” sulaukė antros lai-
dos.

Galop 2012 m. rudenį (įdomu, kad
knyga išleidžiama kas treji metai) at -
sirado ir lenkiška knygos laida. Ka -
dan gi autorius nagrinėja karaliaus
Vladislovo III sūnaus Kristupo Ko -
lumbo tikrąją tapatybę, nenuostabu,
jog „Kolumb. Historia nieznana” su -
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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

Mama mia, ar Kolumbas TIKRAI buvo lietuvis?

Kontroversinės knygos apie Kolumbą  autorius Manuel da Silva Rosa pasirašinėja savo
knygoje. 

RAIMUNDAS 
MARIUS LAPAS



Sil vijos Burokaitės prieš trejus metus
VDU Menų fakulteto Meno tyros ka -
tedrai įteiktą magistro bai giamąjį
darbą „Tarpukario Tautinės lietuvių
studentų korporacijos ‘Neo-Lith -
uania’ kultūrinės tradicijos ir tau-
tinio tapatumo iniciatyvos”. Ji ra šo:
„Kiekvienas žmogus, o ypač kiek vie -
na tauta, savo identitetą apibrėžia
tam tikrais ir visiems suprantamais
bruožais, kurie leidžia jiems išsiskirti
iš kitų tarpo. Išskirtiniais, bet kar tu
ir visiems bendrais bruožais, galima
laikyti kalbą, pilietybę, religiją, pa -
pročius, tradicijas ir kita.” Išva dose
Burokaitė pažymi: „Vienas iš skir ti -
nių korporacijos akcentų – gau si ir
įvairi atributika. ‘Neo-Lithua nia’ na -

riai nešiodavo uniformą, ku rią suda -
rė kepurė ir juostelė, kaip savo atpa ži -
nimo ženklus. Korporacija turėjo savo
vėliavą, tačiau daugiausia tautinių
simbolių buvo herbe. Jį su kūrė skulp-
torius dailininkas Anta nas Aleksan -
dravičius, daug prisidė jęs prie neoli-
tuanų rūmų puošybos. Visa atributi-
ka buvo tampriai susieta su tautinio
identiteto formavimusi.”

Kasmet aš, Korporacijos „Neo-
Lithuania” filisterė, stengiuosi ap lan -
kyti neolituanus Kaune, susipa žinti,
pabendrauti su jais, pasidžiaug ti jų
buvimu, jų tikėjimu tautine min tim ir
pasiruošimu savo įsitikinimus ginti
viešai, kaip jau ne kartą  tai pa rodė.
Vivat, crescat, floreat T.L.S. Korp! Neo
–Lithuania!
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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

Išėjus iš to eglyno mano veidas
degte degė, nors ir bandžiau laikyti
atstumą. Labai džiaugiausi, kad ši at -
karpa baigėsi – joje tik priekyje ei -
nan čio draugo kuprinę galėjau ma -
tyti ir saugotis į veidą skriejančių ša -
kų. 

Toliau kelias ėjo lapuočių miškų
takeliais palei pelkynus. Kai kur ke -
lias buvo šlapias, reikėdavo ieškoti
patogesnių praėjimų. Netgi čia, kur
dar, širdis jautė, nebuvo sudėtingiau-
sios žygio vietos, bendražygiai gel-
bėjo kas kaip galėjo – ranką paduo-
davo, kad būtų lengviau balą vidury
siau ro keliuko peršokt, paprašyti
grei tai pataisydavo smunkantį nuo
kup  rinės viršaus kilimėlį ar ištrauk-
davo vandens. Įsiminė atvejis prie
užpel kėjusio upelio, per kurį buvo
nuvir tęs tik vienas sutrešęs rąs-
tukas. Kaž kas juokaudamas šūkte -
lėjo: „Gi turi me tiltų inžinierių –
tegu suprojektuoja, kaip išplatinti ir
sutvirtinti tiltą.” Kadangi tas žmo-
gus buvo kaž kur mūsų „gyvatės”
pabaigoje, neišgirdo. Užtat nieko ne -
laukę kariškiai bei priekyje stovėję
vyrukai ėmė mikliai dėlioti vieną po
kito rąstus ar storesnes šakas. Taip
netrukus susi dėliojo visai neblogas
tiltelis. Net mer ginos, tempusios veik
už save didesnes kuprines, nepabijo-
jo per jį eiti. Per šį lieptą, nors kele-
tas ir klup telėję, sėkmingai perėjo
visi žygio da lyviai.

Toliau ėjome krūmynais, kurių
viduryje stabtelėjusi net neįsivaizda -
vau, kaip reikėtų iš jų išeiti. Laimei,
laukdama mūsų „karavano” prie til -
te lio, spėjau apsimūturiuoti galvą
skarele, nes jau pasimokiau iš ėjimo
be jos per eglyną. Plaukai buvo pil-
nutėliai spyglių, sausų šakelių. Vė -
liau ta skarelė tikrai pravertė. Ga -
lybė voratinklių, kibių augalų, šakų,
lendančių į veidą... Šioje atkarpoje
įvyko pirmi apsikeitimai rankose ne -
ša mo mis vandens atsargomis. Po
kiek lai ko mūsų pačių minamas ta -
kas ėmėsi darytis nebelygus – kilome
aukštyn žemyn per nedideles kalve-
les. 

Gana netikėtai priėjome pirmąją
tikslius istorinius įvykius menančią
vietą. Tai Dainavos apygardos Šarū -
no rinktinės vado Benedikto Labė -
no/Labensko – Kariūno žūties vieta.
Mąsčiau, kur man girdėtas Kariūno
slapyvardis. Pastaraisiais metais

skai čiau daug atsiminimų, istorinių
kronikų, dienoraščių. Tačiau nie -
kaip negalėjau prisiminti, kuo pasi -
žymėjo šis partizanas. Arnoldas pri -
minė: Kalesninkų miške 1949 m. kovo
7 d. Kostas Kubilinskas nušovė jį
mie  gantį ir po to išdavė kitas žino-
mas partizanų slėptuves. Tada dar
kartą susi mąsčiau apie K. Kubi -
linską. Jo poezija vaikams iki šiol
yra privaloma pradinio ugdymo
įstai gose. Manau, taip pat privaloma
žinoti, kad dėl jo kaltės žuvo 15 parti-
zanų. Labiausiai man ne suvokiama –
kaip jis, infiltruotas į partizanų būrį,
galėjo metus neiš si duoti, o paskui ra -
mia širdimi nušauti miegantį žmogų,
kuris juo visiškai pasitikėjo. Bet ge -
riau pagalvojus... lengva mums,
dabar gyvenantiems šiltai ir pato-
giai, teisti. Niekad nežinai, kaip bū -
tum elgęsis, jei būtum gy venęs vos
šešiasdešimčia metų anks čiau. Ką
pa si rinktum – gyvybę ir paslaugą
KGB pareigūnams, ar kalė jimą, kan -
kinimus ir mirtį.

Viena mergina paskaitė Dzūko
dienoraščio ištrauką apie šį įvykį.
Pa gerbę žuvusių partizanų prisi mi -
nimą tylos minute, griebėmės kirvu -
kų, peilių, rankas įmovėme į darbi -
nes pirštines. Per keletą minučių
vaiz das smarkiai pakito. Kryžius,
kurio tik viršūnė matėsi iš po papar -
čių ir kitų augalų bunkerio, visas iš -
lindo į dienos šviesą. Maža to, beka -
podama paparčius aplink jį, pastebė-
jau, kad  šalia prieš keletą metų buvo
prismaigstyta dirbtinių lelijų, o kry -
ž e lis apdėliotas žvakėmis. Nors tokių
kapinėse nederėtų palikti (reikėtų iš -
mesti į šiukšlių dėžę), čia mes ma -
tėme prasmę jas palikti, kad žmonės,
ar netyčiom užklydę į šią vietą, ar
ilgai jos ieškoję, matytų, kad partiza -
nų atminimas vis dar gerbiamas ir
prisimenamas.

Ilgai negalėjome čia pasilikti.
Keli vaikinai  improvizuotu būdu
mar keriais paryškino memorialinės
lentos užrašą: „PARTIZANAI VOVE -
RIS VACLOVAS „ŽAIBAS”, KAZ -
LAUS KAS J. „ŠERNAS”, KAZLAUS -
KAS – „VANAGAS”, P. ŠILANSKAS –
„LABUTIS” ČIA ŽUVO 7.03.1949”.
Gal jis išliks nors kiek ilgiau ir bus
lengviau įskaitomas čia užklysiančių
žmonių.

Bus daugiau.

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė

Nr. 4

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

Dabartinė L.S.T. Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba. Sėdi (iš k.): Vaclovas Mažeika (arbiter
elegantiarum), Algis Augaitis (iždininkas); stovi: Vida Girdvainienė (sekretorė),
Eduardas Modestas (pirmininkas) ir Daiva Meilienė (vicepirmininkė).

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
90-toji sukaktis

Atkelta iš 5 psl.

,,Misijos Sibiras-2012” dalyviai Lietuvos Respublikos ambasadoje Maskvoje. 



Ryga

Latvijos lietuviai yra išsibarstę
maždaug dešimtyje Latvijos miestų.
Rygos mieste  susibūręs didžiausias ir
veikliausias Latvijos lietuvių telki -
nys. Iš 25,000 Latvijoje gyvenančių lie -
tuvių apie 8,000 gyvena Rygoje. Rygos
lietuviškos veiklos pagrindinis varik-
lis yra Rygos lietuvių vidurinė mo -
kyk la (latv. Rīgas Lietuviešu vidus -
skola) ir jos direktorė, mokslus išėjusi
Vilniuje, daugiau nei 20 metų Rygoje
be sidarbuojanti žemaitė Aldona Ged -
vilai tė Treija.  

Bet lietuvių Rygoje yra buvę ir
anksčiau. Nuo XIII a. pabaigos iki XIV
a. pradžios Rygoje stovėjo lietuvių ka -
rių įgula. XIX a. antroje pusėje, kaip ir
į anksčiau minėtus Liepojos ir Jel ga -
vos miestus, į Rygą lietuviai irgi va-
žia vo darbo ieškoti. Jau tada Rygoje
ka pitalas buvo kalamas, lietuviai dar -
bo rasdavo Rygos geležinkelio vagonų
statyboje, popieriaus ir gumos fabri -
kuose, degtinės varyklose ir alaus
bra  voruose, linų verpyklose, lentpjū -
vėse, baldų dirbtuvėse, prie tramvajų
ir geležinkelių, uostuose ir kitur. Nuo
pat įkūrimo Ryga buvo prekybos ir
pra monės miestas.   

Rygoje latviai sudaro 42 proc. vi -
sų gyventojų, rusai – 41 proc. Tačiau
jeigu prie rusų priskaičiuosime ir bal-
tarusius, ukrainiečius ir lenkus,
tai Rygoje 51 proc. visų gyventojų
yra slavai. Šiame latvių ir dar kol
kas slavų mieste Rygos lietuvių
vidurinė mokykla užima garbin -
gą ir mums lietuviams itin svar-
bią vietą. Į mokyklą pirmiausia
pri imami lietuvių šeimų vaikai,
kurie sudaro apie pusę 400 mo -
kyk los mokinių. Priėmus lietu-
vius vaikus, likusias vietas užpil-
do latvių, rusų ir kitų tautybių
vaikai.  

Šioje mokykloje kiekvienas
mokinys – ne tik lietuvis, bet ir
lat vis, rusas, ukrainietis ar kitos
tautybės – privalo išmokti lietu-
viškai. Bet dėl to, kad mokykloje
mokslas pripažintas aukšto ly -
gio, lietuvių kalbos reikalavimas
ne atbaido kitataučių, iš kurių
mo kykla susilaukia 50 proc. dau-
giau prašymų negu mokykloje
yra vietų. Mokiniai išeina visus
Rygos mokslo ministerijos nus-
tatytus bendro kurso reikalavi -
mus, papildomai jiems dėstoma lietu-
vių kalba, istorija ir kultūra. Lietu -
vos valdžia mokyklą paremia finansiškai, bet ją,
kaip ir kitas Latvijos mokyklas, išlaiko Latvijos
Res publikos valdžia. 

Man teko dalyvauti mokslo metų pradžios šven-
tė je, kurioje tarp svečių buvo LR ambasadorius Lat -
vi jai, Lietuvos Seimo narys Valdemaras Valkiū -
nas, įvairūs Rygos valdžios atstovai. Atidarymo me -
tu pasirodė mokiniai su tautiniais šokiais, eilėraš-
čiais – viskas buvo atlikta lietuvių ir latvių kalbo -

mis. Direktorės Gedvilaitės
Trei jos pastangomis įkurta ir
išvystyta mokykla ir mokyklos
patalpos yra ir Rygos lietuviš -
kos veiklos centras, neoficialūs
,,lietuvių namai”. Čia susiren-
ka, repetuoja, pasirodo Lietu -
vių draugijos ir ansambliai, čia
šven čiama Vasario 16-oji ir ki -
tos Lietuvos šventės.  

Okupacijos ir karo
muziejai

Tokio senamiesčio, kaip
Vil niuje, Ryga turi tik kelias
trumpas gatveles miesto centre.
Rygos centras susideda beveik
vien iš šešių aukštų art nou-
veau stiliaus namų, Latvijos vo -
kiečių statytų XIX a. pabaigoje –
XX a. pradžioje, kurie labai pri-
mena Paryžiaus ir kai kurių

Vokietijos didmiesčių kvartalus. Tu -
ristinių įdomybių Rygoje netrūksta –

ten tikrai galima pramogauti, linksmintis ar kul tū -
ros pasisemti. Nes didelę ir svarbią Latvijos isto ri -
jos, kaip ir Lietuvos dalį, sudaro pakartotini svetim -
šalių – vokiečių, švedų, rusų – užkariavimai ir oku-
pa cijos. Du muziejai pačiame miesto centre verti ap -
lankyti. Vienas yra Okupacijos muziejus, kitas – Ka -
ro muziejus.  

Keturkampį, tarsi didelį juodos spalvos karstą,
sovietų griozdiško modernizmo stiliaus pastatą, ku -

riame dabar įsikūręs Okupacijos mu -
ziejus, pirmą kartą aplankiau dar so -
vietmečiu. Tada jame veikė Latvių
šaulių (Latviešu strēlnieki) muziejus.
So vietai garbino Latvių šaulius, nes
latvių dalyvavimas Rusijos pilietinia -
me kare bolševikų pergalei buvęs
lem tingas.  

1915 m. vokiečiams veržiantis į
Latviją, latviai gavo Rusijos caro leidi -
mą Rusijos kariuomenėje sudaryti
ats kirus Latvių šaulių būrius. Vėliau,
1917 metais, didžiuma Latvių šaulių
pe rėjo pas bolševikus ir buvo patiki -
miausi ir narsiausi bolševikų kariai.
Ne tik Lenin pasirinko juos savo as -
me niniais sargybiniais, ir pilieti nia -
me kare jie pasižymėjo svarbiausiose
kovose prieš visus bolševikų prie šus.
Latvių šaulių pulkininkas Jukums
Va cietis tapo pirmuoju Rau donosios
armijos kariuomenės vadu. 

Po Sovietų Sąjungos sugriuvimo
buvusiame šaulių muziejaus pastate
buvo įsteigtas Okupacijos muziejus,
kuris fotografijomis, dokumentais ir
tų laikų išlikusiais eksponatais labai
aiškiai, vaizdingai ir išsamiai parodo
1941–1991 m.  trijų okupacijų – sovie -
tų, vokiečių ir sovietų – kovas, trėmi -
mus ir kančias. Jeigu į vieną vietą su -
dėtume Vilniaus Genocido muziejų ir
Grūto parko eksponatus, būtų kiek
pa   našu į tai, ką randame Rygos Oku -
pacijos muziejuje. 

Ne per toliausiai esančiame Karo
muziejuje irgi įspūdingai pavaizduotos latvių karių
kovos Pirmajame pasauliniame, Rusijos pilietinia -
me, Latvijos nepriklausomybės ir Antrajame pa -
sau  liniame karuose. Pažymėtina, kad Rusijos pilie -
tiniame kare bolševikų pusėje kovojo apie 20,000 lat -
vių ir maždaug pusė tiek latvių kovojo prieš juos
bal tųjų pusėje. Panašiai latvis prieš latvį buvo pri -
versti stoti ir Antrajame pasauliniame kare. Bet kai
1944 m. gruodžio mėnesį Rytų fronte Latvijos ,,Waf -
fen SS” 19-ta divizija sutiko dvi sovietų mobilizuotų
latvių divizijas, nė viena pusė neparodė noro kautis
ir kartais atsitraukdavo be šūvio. Po kelių dienų
sovietai savo latvių divizijas perkėlė kitur.

Salaspilis arba Kircholmas

Salaspilis, miestelis netoli Rygos, daugelį me -
tų buvo žinomas vokišku vardu Kircholmas. Ši vie -
tovė į lietuvių istoriją įeina ir Kircholmo, ir Salas -
pi lio vardais. 1605 m. rugsėjo 17 d. čia vyko didelis
Kir chol mo mūšis, kuriame lietuviai, va dovaujami
Lietuvos  garsiausio  karo  vado,  Didžiojo Lietu-
vos et  mono Jono Karolio Kat kevičiaus-Kat kaus
(1560–1621), sumušė keturis kartus didesnę švedų
karuomenę. Švedai prarado 9,000 nukautų, o lietu-
vių žuvo tik 100 ir keli šimtai buvo sužeista. Ko vos
lauke nukentėjo visi švedų karo vadai: žuvo du šve -
dų generolai, vienas sužeistas, pats Švedijos kara -
lius Karolis IX, sunkiai sužeistas, tik su keliais
šimtais išsigelbėjusių švedų raitelių laivu pabėgo į
Švediją.  

Kircholmo mūšio vietoje šiandien stovi pamin-
klinis akmuo, kuriame įrėžtas užrašas gerbia tos
kovos pergalę. Užrašas – tik latvių ir lenkų kal bo -
mis, nors lenkai mūšyje nedalyvavo. Pergalė bu vo
ne latvių ar lenkų, bet lietuvių, ir Katkevičius, Kre -
tingos miesto įkūrėjas, laikė save lietuviu. Po Kir -
cholmo pergalės prieš švedus Katkevičių pa svei -
kino Anglijos ir kiti Europos karaliai bei Tur kijos
sultonas. Atsiminkime ankstesnes kovas – Saulės,
Skuo do, Durbės, kurios prasidėjo su popie žiaus
skelbtais kryžiaus karais prieš lietuvius ir že -
maičius. Skirtingai nuo jų, po Kircholmo perga lės,
neatsilikdamas nuo kitų Europos valdovų, popie -
žius irgi pasveikino Katkevičių.     

Gaila, kad tuometinė netvarkingai valdoma
bendra Lietuvos-Lenkijos valstybė nemokėjo Kat ke -
vičiaus ir kitų pergalių išnaudoti politiškai. Pas -
kutiniuosius 30 savo gyvenimo metų Katkevi čius
praleido beveik be pertraukos kovodamas prieš šve-
dus, rusus, turkus, moldavus, kazokus ir net prieš
maiš taujančius lenkų bajorus. 

Nacių vokiečiai, tie kalavijuočių ir kryžuočių
palikuonys, Antrajame pasauliniame kare Salas pi -
lyje įsteigė koncentracijos lagerį – ,,Stalag 350”. Šia -
me lageryje buvo įkalinta nemažai lietuvių, tarp jų
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Lietuviškais 
Latvijos keliais

II
DONATAS JANUTA

Viduryje iš kairės: Latvijos Respublikos prezidentė Vaira Vykė-Freiberga ir mokyklos
direktorė Aldona Gedvilaitė Treija tarp Rygos lietuvių vidurinės mokyklos mokinių.

Rygos lietuvių vidurinės
mokyklos vėliava.  

Rygos lietuvių vidurinės mokyklos mokslo metų pradžia: moksleiviai šoka tautinius šokius, 2012 m. rugsėjo 3 d. 
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Skiltis, atlikusi visas užduotis ir pir -
ma pasiekusi pabaigą, laimi „Paslap -
čių ieškonę-Detroit”.

Rezultatai

Skiltys, baigusios ieškonę, buvo
kviečiamos pavalgyti šilto maisto,
kurį paruošė Detroit Baraus kų šeimy-
na, padedama Jaunučio Zubricko. Po
valgio padaryta didelė grupinė nuo-
trauka, kad visi ilgai pri simintų šį
ypatingą renginį. Vė liau vyko premi-
jų įteikimas. Trečią vietą užėmusi
skil tis „Karšti ratai” lai mėjo mažą iš -
likimo („survival”) komplektą. An -
troji baigusi skiltis „Moto rizuoti
tigrai” laimėjo kirvuką, kurio ranke -
noje telpa mažas pjūklas. O pirmą vie -
tą užėmusi skiltis ,,Lipni  lėktuvai”
lai  mėjo „multi” (Leather man) įrankį.

Žiūrint į dienos rezultatus, įdo mu
pastebėti, kad pirmų trijų vietų lai -
mėtojai keitėsi beveik visos ieš konės
me tu. Tai reiškia, kad nereikia pasi -
duoti, o kovoti, vadovaujantis aš tuntu
skautų įstatu: „Skautas linksmas, su -
si  valdo ir ne nustoja vilties.” Nors
visos skiltys ir ne laimėjo, atrodo, kad

visi kartu linksmai ir skautiška dva-
sia praleido laiką šiame ypa tin game
skautiškame renginyje.

O kokie miestai laukia būsimos
„Paslapčių ieškonės”? Washington,
Cleve land, Montreal, Los Angeles,
New York...

Nuoširdus skautiškas ačiū vi -
siems vadovams, kurie prisidėjo prie
valgių ruošimo ir stočių paruošimo ir
pravedimo: Paulita ir Veronika Alins -
kas (Boston), Linas ir Lisa Barauskas
(Detroit), Diana Busuito (Detroit), Da -
lia Harp (Detroit), Margarita Hoff man
(Chicago), Goda Inokaitis (Chi cago),
Rasa Karvelienė (Detroit), Ritas Kas -
putis (Detroit), Daumantė Kaveckas
(Chicago), Eglė Keturakis (Chicago),
Vilija Kiela (Chicago), Tomas Kiliulis
(Boston), Julija ir Žiba Lapp (Chi ca -
go), Ginutis Matutis (Chicago), Alek -
sas Mitrius (Detroit), Viktė Moss
(Detroit), Virga Nor kevičius (Detroit),
Audrius Remeikis (Chicago), Onutė
Savickas (Chicago), Vaiva Slapšys (To -
ronto), Aušra ir Lo reta Sutkus (Chi -
cago), Alma Sventic kas (Detroit), Vik -
torija Viskantas (Detroit), Kristė Zom -
bor (Detroit) ir Jaunutis Zub rickas
(Detroit).

Pabaiga. A † A
MEILUTEI BITINIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos
duk rą AUDRONĘ SIDAUGIENĘ, sūnų LINĄ ir visus
artimuosius. 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai,
administracija ir tėvų komitetas

2012 metų ,,Paslapčių ieškonė-Detroit”
Atkelta iš 5 psl.

PADĖKA
A † A

ANDRIUS KOLIS
1927.01.12–2012.09.16

Nenusakomai skaudžią mylimo vyro, tėvo, brolio, senelio ne -
tekties valandą sulaukėme daug paguodos ir užuojautos žodžių.

Jums, mielieji giminės ir draugai, kurie dalyvavote laidotu-
vė se, pareiškėte užuojautas asmeniškai, laiškais, aukojote šv.
Mi  šioms ir šeimai, norėtume išreikšti gilią padėką.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Antanui  Saulaičiui, SJ už auko-
tas šv. Mišias ir atliktas apeigas kapinėse. Dėkojame laidotuvių
di rektoriui Donald M. Petkui už malonų patarnavimą.

Nuliūdusi Kolių šeima

A † A
MARIJA NEMANIUS

Mirė sulaukusi 94 metų.
A. a. Marija buvo žmona a. a. Alekso, mama a. a. Romo ir any -

ta a. a. Joan.
Nuliūdę liko: vaikai Algis ir Irma Nemanius, Lucius Ne ma -

nius, Mary ir Donald Schwerin, Regina ir James O’Toole, daug
anū kų ir proanūkų, sūnėnų, dukterėčių ir kitų giminių.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 8 d. nuo 4 v. p. p. iki
9 v. v. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave.

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 9 d. Iš laidojimo na -
mų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Our Lady of  Peace baž -
nyčią,  Darien, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mi -
šios už jos sielą. Po Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazi mie -
ro kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vau ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Foran FH. Tel. 708-458-0208
arba www.foranfuneralhome.com

ge nerolas Plechavičius ir jo štabas.
La gerio vietoje dabar stovi įspūdin-
gas, sovietmečiu pastatytas memo-
rialas ten kalintiems, kankintiems ir
nužu dytiems. Daug sovietų meno pel-
nytai laikoma menkos vertės kiču.

Bet šis didingas ansamblis, sukurtas
latvių architektų ir skulptorių, su di -
džiulėmis akmeninėmis žmonių sta -
tu lomis yra įsidėmėtinai iškilus na -
cių režimo aukų atminimas.    

Bus daugiau.

Akmuo Durbės pergalei atminti, su žemaitišku užrašu: ,,Diekavuojem Žemaitems katrei
1260 m. Leipas 13 d. Dorbes mūšie nugalieje Kryžiuotus”.

A † A
PRANAS TOTORAITIS

Mirė 2012 m. lapkričio 5 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė 1925 m. rugpjūčio 15 d.
Gyveno Palos Heights, IL, anksčiau Oak Lawn ir Čikagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Aldona Naujokaitė; duktė Rasa Rama -

naus  kienė su vyru Donatu; duktė Vilija Britton su vyru Mike;
duk  tė Astra Andriušienė su vyru Edvardo; anūkai Justinas
And riušis su žmona Julija; Erica Kulovits su vyru Matt; Danius
Andriušis, Michael Britton, Rene Andriušis, Regina Rama naus -
kas ir Diana Ramanauskas; sesuo Danutė  Žailskas su vyru Al -
giu ir jų vaikai Rimas ir Dalia.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 9 d. nuo 9 val.
r. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St.,
Le mont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mi -
šių a. a. Pranas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Rako stovyklai arba Matulaičio
mi sijai.

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
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��  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
„Li kau 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.

��    Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
lapkričio 11 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias
at na šaus svečias iš Lietuvos, Šv. apaš-
talų Jokūbo ir Pilypo ir dominikonų baž -
nyčios kun. Paulius Rudinskas.  Prieš šv.
Mi šias kalbėsime Palaimintojo Jurgio
Ma  tulaičio litaniją, melsimės už ligonius
bei palaimintojo kanonizaciją.  Po Mišių
pa rapijos sa lėje – cepelinų pietūs. Da -
linsimės vasaros įspūdžiais iš Teodoro
Daukanto jūrų šaulių kuopos kelionės į
Lie tuvą, bus rodomas filmas ,,Tadas
Blin da” (I serija). Įėjimas ne mo kamas.  

��    Lapkričio 12 d., pirmadienį, 6:30 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
rengiamas koordinacinis pasitarimas dėl
S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio
skry  džio 80-mečio minėjimo Či ka goje
ren ginių. Susitikime kviečiame da lyvauti
organizacijas ir asmenis, planuo jan čius
2013 metais įgyvendinti jubiliejaus mi -
nėjimo projektus. Pasitarimu sie kiama pa -
sidalinti informacija apie planus, kad būtų
išvengta kelių renginių tą pačią dieną, bei
aptarti bendradarbiavimo gali mybes. Keti -
nančius dalyvauti maloniai pra šome apie
tai pranešti el. pašto adresu: admin@lt
conschi.org. Dėl papildomos in formacijos
kreipkitės tel. 312-397-0382, trump. nr.
204.

��  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!

��  Artėja Pa lai min tojo Jurgio Matulai -
čio, MIC, metų pabaiga. Ateinantys naujieji
metai pavadinti Tikėjimo me tais. Ma tu lai -

čio metų renginių komitetas sekmadienį,
lapkričio 18 d., po 10:30 val. r. šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje ruošia Palaimintojo Jurgio Matulaičio
metų uždarymo konferenciją-paskaitą su
diskusijomis. Kviečiame visus dalyvauti
kon  ferencijoje, o po jos pabendrauti prie
vai šių stalo.

��  Seminaras ,,Studijos Amerikos universi -
tetuose – pasiruošimas, priėmimas ir fi nan -
sinės pagalbos galimybės”. Seminaras vyks
lapkričio 18 d. 7 val. v. PLC didžiosios sa -
lės vakarinėje dalyje. Seminaro pranešėjas
advokatas Rimas Domanskis ir kiti. Ren  -
ginys vyks nemokamai. Kviečiame vi sus tė -
velius, kurių vaikai mokosi 8–12 kla sėse ir
ruošiasi tęsti studijas universite tuose. Ren -
ginį organizuoja PLC.

��  Vytauto Šapranausko spektaklis
,,Juo dai kietas. Juodai geras” PLC Fon -
do salėje (14911 E. 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks lapkričio 24 d., šešta -
die nį, 7 val. v. Daugiau informacijos tel.
630-464-5000.

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

��  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 gruodžio 1–2 dieno -
mis, nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. Malo -
niai kvie čiame apsilankyti, įsigyti rankų
dar bo suvenyrų, knygų, lietuviško mais-
to, 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.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Brighton Park parapijoje suruoštuose pietuose ,,Draugui” paremti sutikome  Viktorą
Kelmelį (kairėje) bei Liudą Kužmarską. Jie abu daug prisideda, kad ši nedidelė apylinkė
gyvuotų.                                                                                         LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Čiurlionio galerija, Inc., Lemont, Lie�tuvos� dailės� muziejus,� Lietuva� ir� Lie�tu�vių
dailės�muziejus,�PLC,�Lemont,�2013�m.�balandžio�mėn.�rengia�Miko�J.�Ši�lei�kio�ir�Teofilio
Petraičio�konkursą.�Kon�kur�se�gali�dalyvauti�viso�pasaulio�išeivijos�lietuviai�dailininkai,�ne
mažiau�kaip�trejus�metus�gyvenantys�ir�kuriantys�už�sienyje.�Konkurso�dalyvis�gali�pateik-
ti�2�kūrinius,�sukurtus�po�2007�metų.�Kūri�nius�ir�jų�nuotraukas�būsimam�katalogui�siųsti
iki�2013�m.�kovo�15�d.�adresu:�Lie�tuvių�dailės�muziejus,�PLC,�14911�127�th�St.,�Lemont,�IL
60439.�Tel.�pa�si�teirauti:�630-257-2034.

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
tarybos�nariai,�iš�gir�site�Investavimo,�Kontrolės�komisijų�bei�kitus�pranešimus.

Jaunimo centro 
55-oji jubiliejinė šventė

vyks
lapk ri čio 11 d.

JC didžiojoje salėje  

Šv. Mišios už�gyvus�ir�mirusius�
centro�narius�bus�aukojamos�

1 val. p. p.�Tėvų�jė�zui�tų�koplyčioje.�

2 val. p. p. salėje�vyks�šventė.�
Šventėje�dalyvaus�Lietuvos�ir�Latvijos
jėzuitų�provincijolas�G.�Vitkus,�SJ

Stalus�užsisakyti�
tel.�708-447-4501 (Milda�Šatienė)�
arba�708-422-6514 (Irena�Dirdie�nė).�

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas 
t. Gintaras Vitkus, SJ.     JJ..  KKuupprriioo  nuotr.

,,draugas” skelbia vyriausiojo redaktoriaus paiešką
Darbo pradžia – 2013 m. balandžio 1 d. Alga – pagal sutarimą.

Reikalavimai�kandidatui:�aukštasis� išsilavinimas� (pageidautina� filologinis�ar�ba
žurnalistinis),� katalikiškos� pasaulėžiūros� pažinimas� ir� pojūtis,� puikios� lietuvių
kalbos� žinios� yra� būtinos,� geros� anglų� kalbos� žinios� (rašymo� ir� skaitymo),�mo�-
kėjimas�vadovauti�darbo�grupei,�geri�organizaciniai�ir�bendravimo�suge�bė�ji�mai,
puikūs�darbo��kompiuteriu�įgūdžiai,�kūrybiškumas,�raštingumas�bei�re�da�gavimo
patirtis.
Kandidatas�turi�turėti�teisę�dirbti�JAV.
Pageidautinos� kandidato� savybės:� savarankiškumas,� sąžiningumas,� greitas

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

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

svyto@comcast.net


