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A. Abišala
baigia darbâ

Prezidento Valdo Adamkaus kalèdinis
sveikinimas užsienyje gyvenantiems lietuviams

V. Ušackas: galimas dviejû ar trijû atstovybiû uždarymas

Vilnius, gruodžio 23 d. (president.lt) – Lietuvos
Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma
Adamkienė artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga
pasveikino visus užsienyje gyvenančius lietuvius.

,,Brangieji Lietuvos žmonės, Lietuvės ir lietuviai,
Šventų Kalėdų išvakarėse esame kartu su artimiau-

siais žmonėmis. Švenčiame Kristaus gimimą ir dalijamės

Kalėdaičiu – bendros lemties, bendros duonos ir bendrų
namų simboliu. Linkime ramybės esantiems šalia, tyliai
prisimename iškeliavusius į Amžinybę, mintimis apka-
biname tuos, kurie šiandien toli nuo gimtųjų namų.

Žinau, kad ne vienai šeimai ši šventė pažymėta ne tik
Tikėjimo, Meilės ir Vilties, bet ir artimųjų ilgesio ženklu.
Daugybė žmonių prie Kūčių stalo sėda toli nuo savo šei-
mos, artimųjų, tad švenčių išvakarėse atstumą ir išsi-
skyrimą pajunta kur kas skaudžiau ir jautriau, nei kas-
dienybėje.

Tačiau šalia gyvosios krikščionybės mūsų visų širdyse
yra ir gyvoji lietuvybė. Kaip dvasinė jėga, telkianti lietu-
vių tautą ir artinanti Lietuvos žmones, kad ir kokiame
pasaulio krašte jie gyventų. Jėga, kuri mintyse ir realy-
bėje traukia žmones grįžti namo – į Lietuvą. Tokią, iš
kurios niekada nesinorėtų išvažiuoti, o išvažiavus – visa-
da norėtųsi grįžti.

Tad šį vakarą nuoširdžiai linkiu, kad viltys pildytųsi,
o problemos ir rūpesčiai neužgožtų to, ką savo sielose
turime šviesiausio ir vertingiausio. Ką kaip dvasinį pa-
likimą gavome iš tėvų ir privalome atiduoti vaikams. Kas
mus artina ir sukviečia į bendrus namus, kad ir kaip juos
vadintume – Bažnyčia, šeima, tauta, Lietuva.

Šioje dvasinėje šviesoje nuoširdžiai sveikinu visus
lietuvius, kad ir kur šį vakarą būtumėte. Sveiki sulaukę
Šventų Kalėdų.”

gali būti uždarytos dvi ar trys Lie-
tuvos atstovybės užsienyje.

,,Pagal dabartinį biudžetą nenu-
matome uždaryti atstovybių, bet
svarstome ir variantus, ‘kas būtų,
jeigu būtų’. Turime planą A, planą B,
o plane C matome galimybę uždaryti
dvi ar tris ambasadas”, – sakė V.
Ušackas. Anot ministro, tokie žings-
niai įmanomi, jei nebus surenkamas
biudžetas.

Tuo tarpu ambasadorė, Lietuvos
nuolatinė atstovė prie Jungtinių Tau-
tų švietimo, mokslo ir kultūros orga-
nizacijos (UNESCO) ir Baltijos šalių
kandidatė į šios organizacijos gene-
ralinės direktorės postą Ina Marčiu-
lionytė pabrėžia, kad Lietuvos atsto-
vybės uždarymas yra nesuderinamas
su kandidatavimu į jos vadovo postą.

Antradienį po susitikimo su Pre-
zidentu Valdu Adamkumi I. Marčiu-
lionytė patvirtino girdėjusi kalbas
apie tai, jog dėl sunkmečio norima
uždaryti Lietuvos atstovybę prie
UNESCO, bet tokių ketinimų pa-
tvirtinimo iš Užsienio reikalų minis-
terijos nesulaukusi.

,,Manau, kad ir nesulauksiu, tai
neturėtų įvykti. Manau, jog šiuo
atveju tai yra neįmanomas dalykas –
atstovybės uždarymas ir kandidata-
vimas yra visiškai nesuderinami. (...)
Pasidėjus atstovybių žemėlapį turbūt
buvo žiūrima ir kai kada primirš-
tama, ką kurioje vietoje darome. Ne-

manau, kad buvo siūlytas toks rimtas
sprendimas”, – sakė oficiali Baltijos
šalių kandidatė į UNESCO vadoves.

Pasak kandidatės, galimybė va-
dovauti tokio lygio organizacijai neat-
neša piniginės naudos, bet suteikia
tam tikrų moralinių kreditų valstybei,
kurios atstovu pasitikėjo pasaulis.

Prezidento V. Adamkaus įsiti-
kinimu, I. Marčiulionytės kandidata-
vimas į UNESCO generalinio direk-
toriaus postą sutvirtina Lietuvos,
kaip aktyvios ir dinamiškos valsty-
bės, įvaizdį.

Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas neatmeta galimybės, kad
vykdant taupymo programą ateityje

Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS) –
Vyriausybės derybininkas dėl Igna-
linos AE veiklos pratęsimo Aleksan-
dras Abišala gruodžio pabaigoje
baigia savo darbą ir Vyriausybei siūlo
išformuoti jo vadovaujamą komisiją.

,,Rekomenduosiu Vyriausybei
paleisti komisiją. Daugiau detalių kol
kas nesakysiu – noriu pirmiausia
pateikti ataskaitą Vyriausybei, o po
to surengsiu spaudos konferenciją”,
– sakė A. Abišala po antradienį įvy-
kusio paskutinio jos posėdžio.

A. Abišalai nepavyko pasiekti
pagrindinio jam kelto uždavinio – su-
sitarti su Europos Komisija 2009-ųjų
pabaigoje neuždaryti Ignalinos ato-
minės elektrinės ir pratęsti jos veiklą
bent iki 2012 metų vidurio. Jis tikisi,
kad Vyriausybės sprendimas bus pri-
imtas iki Naujųjų metų arba iš karto
po jų. Iš karto po sprendimo A. Abi-
šala dirbs buvusį savo darbą –
vadovaus verslo konsultavimo įmo-
nei ,,A. Abišala ir partneriai”.

Tuometinis premjeras G. Kirki-
las šių metų vasarį sudarė komisiją,
kuri turėjo nagrinėti energijos tieki-
mo saugumo problemas, 2009-ųjų
pabaigoje uždarius Ignalinos jėgainę.

Tuo metu A. Abišala neabejojo,
kad jeigu Vyriausybei nepasisektų
pratęsti Ignalinos AE darbo, bus ras-
ta ,,kitų kompensacijų ar pagalbų”.

Naujasis užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

LinksmųLinksmų ŠŠventų Kalėdų, mieli skaitytojaiventų Kalėdų, mieli skaitytojai!!

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia
Alma Adamkienė. president.lt
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Linksmų Kalėdų, smagių Naujųjų!
Mieli „Skautybės kelio’’ skaitytojai ir visi Lietuvių skautų sąjungos

nariai, šventėms artėjant, linkiu visiems linksmų Kalėdų ir saugių, sma-
gių Naujų metų!

Šiems metams ir šios LSS vadovybės kadencijai besibaigiant dėkoju
visiems broliams ir sesėms vadovams, kurie prisidėjo prie IX Tautinės
stovyklos paruošimo ir įgyvendinimo. Jūsų dėka stovykla gražiai praėjo ir
paliko daug malonių prisiminimų ir įspūdžių mūsų skautiškam jaunimui.
Ypatingai dėkoju savo pavaduotojams: Ginai Mačiulienei, Remigijui Bel-
zinskui ir Vyteniui Vilkui, taip pat stovyklų viršininkams Daliai Tra-
kienei, Romui Rupinskui, Zitai Rahbar, Rimui Griškeliui ir jų vadijoms.

Taip pat dėkoju visiems, kurie per šiuos trejus metus taip kruopščiai
dirbo Lietuvių skautų sąjungos vadovybės darbus ir sąžiningai atliko savo
skautiškus įsipareigojimus. Tikiuosi, kad mūsų skautai ir skautės turi
stipresnius vadovus ir įdomesnę veiklą, nes Jūs radote laiko pasidalyti
savo patirtimi ir gabumais su visais LSS vadovais ir jaunimu.

Bendram balsavimui pasibaigus, sveikinu visus brolius ir seses, kurie
buvote išrinkti į kitos kadencijos LSS vadovybę. Linkiu Jums darbščių ir
skautiškų metų vadovaujant Sąjungai 2009–2011 metais. Žvelgiant į
mūsų ateitį, turime galvoti apie X Tautinę stovyklą ir mūsų Sąjungos 100
metų jubiliejų. Raginu visus Sąjungos narius – jaunus ir senus, mažus ir
didelius – jungtis ir bendrai stengtis gyventi mūsų skautiškais idealais ir
vertybėmis, parūpinti jaunimui įdomią ir prasmingą skautišką veiklą ir
ruoštis šiam svarbiam jubiliejui. Duokime mūsų lietuviškam, skautiškam
jaunimui tokius pat gražius jaunystės prisiminimus, kokius mes gavome
skautaudami ir stovyklaudami skautiškoje dvasioje.

Stiprėkime dirbdami kartu!
Budėkime!

Brolis Gintaras, LSS tarybos pirmininkas

Štai jau ir Kalėdos. Kaip greitai
laikas bėga. Rodos, tik praėjusį
mėnesį grįžau iš IX Tautinės stovyk-
los ir tik praėjusią savaitę palinkė-
jau visiems skanios kalakutienos,
laimingos Padėkos dienos. O dabar –
jau Kalėdos.

Savo ir savo šeimos vardu linkiu
visiems „Skautybės kelio” rėmėjams,
skaitytojams, rašytojams bei visoms
Lietuvių skautų sąjungos sesėms ir

visiems broliams linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų
Metų! Lai ateinantys metai Jums visiems būna sveiki,
džiaugsmingi, pelningi ir pilni ramybės ir taikos.

Sesė Aušra, ,,Skautybės kelio” redaktorė

Pirmoje eilėje iš kairės:
Aldona Bačkaitienė, Dalė
Lukienė, Janina Čikotienė,
Aldona Kindurienė,
Gražina Blekaitienė.
Antroje eilėje:
Ramutė Aidienė, Daiva
Orentienė, Regina Galinaitienė,
Vida Čejauskienė, Meilė
Mickienė, Elvyra Vodopalienė,
Audronė Pakštienė, Nijolė
Grinienė ir Teresė
Landsbergienė.
Trūksta Irenos Jankauskienės,
Virginijos Butienės ir
Stefos Alšėnaitės-Urban.

Broniaus Čikoto nuotr.

Vašingtono vyr. skaučių židinys sveikina ,,Skautybės kelio”
redaktorę Aušrą Jasaitytę-Petry, visą kolektyvą, korespondentus

bei skaitytojus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais.

Vyr. skaučių/skautininkių ,,Sie-
tuvos” draugovė š. m. gruodžio 10 d.
užbaigė LSS Jubiliejinius metus Ka-
lėdine sueiga Ateitininkų namuose,
Lemont, IL.

Nors ir šalta, ir slidu, bet norisi
tą dieną visoms kartu pabūti, unifor-
ma pasipuošti, didžiuliame rate
,,Ateina naktis”, kaip jaunystėje prie
laužo, sugiedoti.

Sueigą vedė draugininkė ps.
Irena Kirkuvienė. Atitinkamus poe-
zijos posmelius skaitant, buvo uždeg-
tos žvakės: už mirusius skautų rė-
mėjus, bičiulius, tėvus, už Lietuvą ir
naujai išrinktą Seimą, už ,,Sietuvos”
draugovės nares ir mūsų artimuo-
sius, už mirusius skautus. Šiais me-
tais su gailesčiu Amžinybėn išlydė-
jome ,,Sietuvos” draugovės seses:
Bronę Nainienę, Jolantą Mikūnienę,
Sofiją Statkienę, Ziną Pocienę ir
mūsų sesių Gintros Narienės ir
Reginos Kučienės vyrus.

v.s. Nijolės Užubalienės laišką ir
sveikinimus iš anos pusės žemės –
Australijos perskaitė v.s. Sofija Je-
lionienė, ,,Sietuvą” su 18-uoju gimta-
dieniu pasveikino d-vės įkūrėja v.s.fil.
Jolanda Kerelienė, skautų filisterių
skyriaus vardu įteikdama saldainių
dėžę. J.v.s.fil. Birutei Vindašienei
perskaičius maldą, dalijomės kalėdai-
čiais ir sėdome prie gražiai papuošto
stalo gausioms Kūčių vaišėms. Buvo-
me 25-kios, tai ir patiekalų vietoj
dvylikos buvo dvigubai. Besivaiši-
nant sesė draugininkė, kaip Kalėdų
senelis, pasiėmusi didžiulį maišą ėjo
aplink, o mes rinkomės spalvingas
jos megztas šlepetes šaltiems Chica-

,,Sietuvos” draugovės valdyba: sėdi – draugininkė Irena Kirkuvienė, lote-
rijos vadovė Aurelija Kriaučiūnienė ir Birutė Vindašienė; stovi – Nijolė Bal-
zarienė, Žibutė Žiupsnienė, Stasė Korres, Sofija Jelionienė, Birutė Trinkienė
ir Janina Mozoliauskienė.

Baigiam Jubiliejinius metus

gos vakarams. Ačiū, Sese!
Nuoširdus skautiškas ačiū ir

,,Sietuvos” draugovės valdybai. Jų
nuopelnas, kad draugovė šiais metais
šimtinėmis apdovanojo ,,Skautų ai-
dą”, IX- Tautinę stovyklą, Pasaulio
lietuvių centrą Lemonte, dienraštį
,,Draugą”. Tas lėšas valdybos narės
uždirba suruošdamos loteriją Kalė-
dinėje mugėje PLC, Lemonte. Tai
sunkus trijų dienų darbas.

v.s. Alė Namikienė
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PUER NATUS EST NOBIS

VYTAUTAS ANTANAS DAMBRAVA

Kinų Šviesiausios Imperijos kronikoje yra toks įrašas: „Viešpatau-
jant Tcheou dinastijai, dvidešimtais Tchao-Wang metais, ketvir-
tojo mėnesio aštuntą dieną, šviesa pasirodė pietryčių pusėje. Toji

šviesa nutvieskė karaliaus rūmus. Monarchas buvo nustebintas to nepa-
prasto spindesio ir, pasišaukęs rūmų išminčius, juos išklausinėjo, ką visa
tai galėtų reikšti. Tie jam parodė senus rankraščius, kuriuose kalbama
apie būsiantį tokį įvykį: ženklas reiškiąs gimimą didžio Šventojo Vakaruo-
se, jo religija būsianti įvesta ir šio karaliaus imperijoje...”

Istorijoje yra buvę žmonių, kurie sakėsi kilę iš Dievo arba kad jie pa-
tys yra dievai ar Dievo pasiuntiniai. Tačiau Kristus buvo vienintelis, kurio
atėjimas į pasaulį buvo visuotinai pranašaujamas. Ne tik Senojo Testa-
mento pranašai, bet ir visas anų laikų pagoniškasis pasaulis buvo pilnas
prielaidų, įtaigų ir ženklų apie Išganytojo atėjimą. Platonas ir Sokratas
kalba apie „logos” ir apie ateisiantį didžiausią pasaulio išminčių. Virgi-
lijus poezijoje aprašo nekaltą mergelę, besišypsančią savo kūdikiui; su ja
pasibaigs sunkus geležies amžius. Pranašės sibilės irgi skelbė atėjimą kar-
alių karaliaus, kurį žmonės turės priimti ir išpažinti, kad galėtų būti išga-
nyti. Konfucijus taip pat pranašavo Šventojo atėjimą. Ir Jonas Krikšty-
tojas buvo balsas, šaukiantis tyruose: „Taisykite Viešpačiui kelią. Tarp
Jūsų yra tas, kurio jūs dar nepažįstate. Aš esu nevertas nusilenkęs atrišti
jo kurpių dirželio...”

„Šiandien gimė Kristus, šią dieną pasirodė Išganytojas. Šiandien
angelai gieda aukštybėse ir džiūgauja archangelai. Šią dieną teisieji
džiaugiasi ir gieda: Garbė Dievui aukštybėse, Aleliuja!”

Šie žodžiai yra paimti iš grigališkojo himno, kuris Kūčių naktį yra
giedamas jau kone pusantro tūkstančio metų. Jie tyliąją Kalėdų naktį
naujai atgimsta mūsų širdyse. Žvaigždė visus mus drauge veda iki Betlie-
jaus prakartėlės, o angelo balsas skelbia džiugią naujieną: ,,Šią naktį
mums gimė Išganytojas; Jis yra Viešpats Dievas.” Tik pagalvokime: Išga-
nytojas gimė mums!

Skaistybė gimsta purviname tvartelyje. Tas, kuris vėliau save vadino
„Gyvenimo Duona, nužengusi iš dangaus”, guli ėdžiose, vietoje, kur gyvu-
liai ėda. Prieš kelis šimtmečius žydai lenkėsi prieš aukso veršį, o graikai –
prieš asilą, garbindami kaip Dievą. Dabar asilas ir jautis lenkiasi prieš
kūdikėlį Dievą. Jį atsiprašydami.

Niekas pasaulyje negalėjo nė pagalvoti, kad Tasai, kurio valia saulė
šildo žemę, pats būtų to reikalingas, kad du gyvuliai savo kvapu šildytų jo
kūnelį; kad gimtų nuogutėlis tasai, kuris aprengia žole laukus ir juos
puošia gėlėmis; kad Amžinasis Žodis būtų nebylys; kad Visagalybė būtų
vystyklais suvystyta, o pats Išganymas prisiglaustų prakartėlėje.

Žmogumi tapęs Dievo Sūnus atėjo į savo pasaulį per užpakalines tar-
nų duris. Dievybė visuomet praeina pro ten, kur jos mažiausiai laukiama.

Ėdžios ir kryžius buvo dvi kraštutinybės Išganytojo gyvenime. Jėzus
pasitenkino prakartėle, nes „jiems nebuvo vietos užeigoje”. Ir Jis prisiė-
mė kryžių, nes Jo karalystė buvo ne iš šio pasaulio. Pažemintas, įeidamas
į šį pasaulį, ir atmestas iš jo išeidamas, Jėzus gyvenimo pradžioje pri-
siglaudė svetimame tvartelyje, o gyvenimo pabaigoje Jo kūnas rado prieg-
laudą svetimame kape. Du gyvuliai buvo prie Jo, gimstant Betliejaus pra-
kartėlėje, du piktadariai supo Jo kryžių Kalvarijoje.

Ir tik dvi žmonių klasės rado kelią į Kūdikį Dievą: piemenėliai ir
išminčiai – prastuolėliai, kurie nieko nežinojo ir nieko nesuprato, ir tie,
kurie suprato, jog jie visko nežino.

Betliejus tapo jungtimi tarp dangaus ir žemės: Jėzuje įsikūnijo Dievas
ir žmogus. Et Verbum caro factum est... Ir Žodis tapo Kūnu ir gyveno tar-
pe mūsų. Kas matė Jį, jau matė dangiškąjį Tėvą.

Betliejuje gimęs Jėzus turi gimti žmonių širdyse. Ką gi padėtų, jei
Kristus gimtų nors ir tūkstantį kartų Betliejuje, o negimtų kiekvieno
mūsų širdyse ir mes netaptume Dievo vaikais?

Kaip „piemenėliai vargdienėliai” renkamės Šventąją Naktį prie
eucharistinės Jėzaus prakartėlės. Jį garbindami ir šlovindami. Neškime
Jam širdies dovanas: savo darbo vaisius, savo vargus ir džiaugsmus, savo
kentėjimus. Pravirkdami drauge su Juo, pelnykime Jo dangiškosios
šypsenos malonę.

Žvelkime su pasitikėjimu ir džiaugsmu į lietuvių tautos ateitį, minė-
dami Išganytojo gimimą tarp mūsų. Priimdami Jo gležną kūnelį į savo
širdies prakartėlę, džiaukimės, giedokime ir Jį šlovinkime. Tebūnie Jis
mūsų valdovas, kad žemėje viešpatautų taika geros valios žmonėms.

Mieli ,,Draugo” bendradarbiai ir skaitytojai,

2009 metais Tėvai Marijo-
nai švęs savo bendruomenės
atsinaujinimą, įkvėptą Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio,
MIC. Lai Palaimintasis Jurgis
Matulaitis, MIC lydi ir Jūsų at-
sinaujinimą, kad jam tarpi-
ninkaujant, Dievas laimintų
Jūsų šventas Kalėdas, vedan-
čias į džiaugsmingus Naujuo-
sius Metus.

Nuoširdžiai,
Tėvas Dan Cambra, MIC
Tėvų Marijonų Amerikos provincijos provincijolas

Õv. Kalèdû ir Naujûjû Metû proga
sveikiname visus ,,Draugo” skaitytojus,

bendradarbius ir rèmèjus, redakcijos narius,
spaustuvès darbuotojus ir administraciją,

linkèdami uñgimusio Jèzaus teikiamos
õviesios vilties ir naujo ryñto skleidñiant

Jo karalystê tarp mùsû.

DIENRAÕÇIO ,,DRAUGAS” LEIDÈJAI

LIETUVIÛ KATALIKÛ SPAUDOS DRAUGIJA

Mielieji pasaulio lietuviai,
Sveikinu Jus gražiausių metų švenčių proga.

Tegu Kalėdų šiluma pripildo Jūsų širdis gerumo ir vilties,
o namus – meilės, šviesos ir jaukumo.

Tikiu, kad ateinantys Lietuvos Tūkstantmečio metai bus įsimintini
mums visiems. Minėsime neeilinį valstybės jubiliejų ir prisiminda-
mi mūsų šalies istoriją žengsime į naują valstybės tūkstantmetį.

Jūsų dėka mūsų šalies vardas skamba įvairiausiuose pasaulio
kampeliuose – Jūs garsinate Lietuvą pasaulio tautose.

Kad ir kur būtume, kurkime mūsų valstybę drauge.

Gražių, viltingų ir prasmingų Naujųjų – 2009-ųjų metų!

Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas
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,,Aš apsigyvensiu jų tarpe ir ten vaikštinėsiu;
aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta...
‘Tuomet aš jus priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs
būsite mano sūnūs ir dukterys’ – taip sako visa-
galis Dievas”
(Šv. Pauliaus antrasis laiškas korintiečiams 6:16-18).

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Popiežius Benediktas XVI 2008–uosius paskelbė jubiliejiniais Šv.
Pauliaus pagerbimo metais, pabrėždamas, kad šis tautų apaštalas dar-
bartiniams krikščionims yra pavyzdys ir mokytojas, per kurį mes ga-
lime geriau suprasti tikėjimą ir tiesą. Šv. Paulius tapo ypatingu apaš-
talu, kuris parašė kitų kraštų krikščionims 14 laiškų. Dabar jie sutelk-
ti Naujajame Testamente. Jaunystėje jis buvo išgarsėjęs kaip krikščio-
nių persekiotojas: ,,Jūs, be abejo, esate girdėję, kaip aš kadaise elgiausi,
būdamas žydų tikėjimo; kaip aš persekiojau Dievo Bažnyčią ir mėginau
ją sugriauti” (Gal 1:13). Po jo stebuklingo susitikimo su Kristumi pake-
liui į Damaską (Apd 9:1-9), visas Pauliaus gyvenimas pasikeitė ir jis
tapo Kristaus apaštalu ir atsidavė plačiai skelbti Kristaus Evangeliją (2
Kor 5:17-18). Vedamas Šventosios Dvasios ir savo gilaus tikėjimo
Jėzumi, jis paliko Jeruzalę ir iškeliavo į tolimus kraštus skleisti Dievo
žodį. Kai pagaliau pasiekė Romą, ten buvo nužudytas apie 67 AD.

Kaip ir praeityje, taip ir šiais laikais, mums reikia pavyzdingų
žmonių, kurie pripažįsta mūsų tikėjimą taip, kaip Šv. Paulius, kuris
atmetė neapykantą ir pamilo Kristų. Paulius dirbo, mokė, kentėjo ir
skleidė Kristaus pamokymus visoms tautoms, nebijodamas nei rizikos,
nei pažeminimo, nei sunkumų. ,,Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei
gyvenimas, nei angelai, nei viešpatystės, nei dabartis, nei ateitis, nei
galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų
atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje”
(Rom 8: 39-39).

Taip, kaip prisikėlęs Kristus išreiškė savo gailestingumą ir meilę
savo apaštalui Pauliui, taip ir Paulius mus skatina priimti į savo širdis
Kristaus meilę ir gailestingumą šiandien. Šv. Paulius aiškino, kad žodis
,,priimti” turi daugiau negu vieną reikšmę, kaip antai, vaišingumą: ,,Ir
kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų
žmonelių… iš tiesų, sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio” (Mt
10: 42). Paulius mini dar vieną to žodžio prasmę – priimti su džiaugsmu
Dievo duotas gyvenimo ir tikėjimo dovanas. ,,O mes gavome ne pasaulio
dvasią, bet iš Dievo einančią Dvasią, kad pažintume mums suteiktas
Dievo dovanas” (1 Kor 2:12). Mums privaloma ne tik klausytis Šv.
Rašto pamokymų, bet ir juos įgyvendinti, kad galėtumėme tapti geres-
niais ir veiklesniais Bažnyčios nariais, kurie pasidalina Dievo
dovanomis su kitais.

Besirengiant švęsti Kalėdas, Jėzaus Kristaus gimimo šventę, ,,pri-
imkime” ir pasidalinkime Dievo duotomis tikėjimo dovanomis. Mūsų
lietuviškų Kūčių tradicijos teparodo mūsų vaišingumą ir tepadeda
mums entuziastingai priimti Kristų į mūsų gyvenimą. ,,Priimkime” sa-
vo šeimos narius, savo parapijų bei misijų tikinčiuosius ir visus tuos,
kurie yra nusisukę nuo Dievo ir Bažnyčios meilės.

Dievo palaimos Jums Šv. Kalėdų proga ir per visus naujuosius 2009
metus.

Jūsų Kristuje,
Prelatas Edmundas Putrimas

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

„Iš tiesų sakau jums; jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip
vaikai, neįeisite į dangaus karalystę” (Mt. 18:3)

Mieli tikintieji ir jo dar ieškantieji,

Išpuošti namai, visur skamba ramybę linkinti šventinė muzika,
parduotuvėse minios žmonių, išoriškai žvelgiant, viskas labai gražu.
Tačiau ramybės ir dvasinio atgimimo šventė šiemet pasaulyje sutinka-
ma labai neramiai. Vieni nerimauja dėl investicijų, kiti – dėl darbo, treti
– dėl santaupų ar paskolų. Kas atsitiko? Nejaugi suklydo mūsų varto-
tojiškoje visuomenėje taip garbinamas žmogaus protas, išmintis ir
įžvalga? Atrodo mūsų išmintis, karūnuota godumu, mus pačius ir vėl
įvarė į kampą...

O gal čia Dievo pirštas, bandantis prabudinti kasdieninėje rutinoje
primigusias mūsų sielas? „Aš vėl nustebinsiu šią tautą taip nepapras-
tai, kad jos išminčių išmintis nueis niekais, ir protingųjų įžvalgumas
pradings” (Iz. 29:14)

Žmonės nerimauja dėl savo žemiškų investicijų ar santaupų, kurias
vis tiek reikės palikti, todėl Viešpats bando įvairiais keliais atverti
mūsų akis, kad mes daugiau nerimautume ne dėl gyvenimo, iš kurio
išeiname, bet dėl būties, link kurios einame su kiekvienais metais, su
kiekvienu atodūsiu.

Viską mėgstantis kritikuoti ir savo masteliu matuoti žmogaus pro-
tas nori jam suvokiamų anapusinės būties įrodymų, visiškai nesupras-
damas, kad tie įrodymai viršija žmogiško proto ribas. Anot M. Liuterio,
„Dievas savo didybėje nei žmogaus protui, nei prigimčiai negali būti
suvokiamas, todėl nė nesistenkime ieškoti ar tirti, kas yra Dievo valia,
esybė ir prigimtis labiau, negu jis pats yra mums leidęs. Kas, nesi-
vadovaudamas Dievo žodžiu, siekia tiksliai ir nuodugniai ištirti aukšto-
sios dieviškos didybės patarimą ar kūrinį, tas siekia semti vėją šaukštu
ar sverti ugnį svarstyklėmis.”

Vienintelis kelias prisiliesti prie Dievo kara-
lystės, tai nusiimti savo išminties išdidumą ir vai-
kiška širdimi priimti kūrėjo žodžius.

Palaimintų jums Šv. Kalėdų ir ramių 2009–ųjų
Viešpaties Metų!

Jūsų,
Kun. Liudas Miliauskas

Tėviškės evangelikų liuteronų parapijos klebonas

SUTINKANT ŠV. KALĖDAS IR NAUJUOSIUS METUS
VISIEMS PASAULIO LIETUVIAMS LINKIME LAIMĖS,

SVEIKATOS IR SĖKMĖS!
Švenčių išvakarėse atsigręžiame į praėjusius metus,
pasidžiaugiame nuveiktais darbais ir pasiekimais.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei praėjusieji metai buvo gausūs
ne tik prasmingais renginiais ir darbais. Ypač norime pasidžiaugti,
jog PLB šeima pasipildė naujais nariais – susikūrusiomis naujomis

Lietuvių Bendruomenėmis, kurios, tikime, praturtins PLB,
jungiančią jau 41 krašto lietuvius, naujomis idėjomis ir iniciatyva.

Sutikime Naujus Metus su viltimi ir džiaugsmu.
Telydi Naujaisiais Metais santarvė ir vienybė,

teišsipildo visi jūsų lūkesčiai!

PLB valdyba –
REGINA NARUŠIENĖ, pirmininkė,

SAULIUS BUIVYS, DALIA GIEDRIMIENĖ,
DALIA HENKE, STASYS KULIAVAS,

VITALIJA KOLESNIKOVA, VALENTINA LOGINOVA,
PETRAS MAKSIMAVIČIUS, LEONAS NARBUTIS,

BIRUTĖ NENARTAVIČIŪTĖ, LORETA PAULAUSKAITĖ,
PRELATAS EDMUNDAS PUTRIMAS,

ANGELĖ VAIČIŪNIENĖ, GABRIELIUS ŽEMKALNIS

v. Kalėdų proga sveikiname ,,Draugą”,
vienintelį lietuvių katalikų dienraštį pasaulyje,
ir jo skaitytojus, linkėdami leidėjams ir redakci-
jai ištvermingai skleisti tikėjimo tiesas, kvie-
čiant visus tikinčiuosius jungtis į spaudos apaš-
talavimą, kad per jį būtų atnaujintas šių dienų
pasaulis.

AMERIKOS LIETUVIÛ ROMOS KATALIKÛ

FEDERACIJA

Š

Didžiai džiūgauk, Siono dukterie,
garsiai krykštauk, dukterie Jeruzale! Štai
pas tave ateina tavo Karalius, jis išaukš-
tintas ir pergalingas.

(Zacharijas 9:9)

Pranašo Zacharijo žodžiai, ištarti prieš tūkstančius metų, yra skir-
ti ir mūsų kartai. Nežiūrint visų negandų, kurios netikėtai užgulė ant
mūsų pečių, mes vis dėlto galime džiūgauti – ateina Kalėdos. O Kalėdos
– tai svajonių ir lūkesčio metas, kai viskas, atrodo, išsipildys ir gyveni-
mas taps daug geresnis. Tačiau neužmirškime, kad ši šventė atsirado
tik dėl to, kad Dievas tapo Žmogumi, gimdamas mums mažu kūdikėliu.
Jis gimė to meto visuomenei nepriimtinoje šeimyninėje padėtyje. Jam
davė Jėzaus vardą, kuris išvertus reiškia „tas, kuris išgelbėja.”

Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną ateikime į bažnyčią, kad kartu su
visa Dievo šeima švęstume mūsų Viešpaties Kristaus gimimą.

Atverk duris, atkelk vartus – Ateina Viešpats malonus, Karalius
žemės giminių, Ganytojas visų žmonių. Išgelbėjimą neša Jis, Tegieda
Jam linksma širdis. Garbė Tau, Dieve mūs, Kūrėjau nuostabus!

Palaimintų Šventų Kalėdų!

Kunigas Valdas Aušra
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Prabėgo metai, lyg vaikai išdykę,
brydes palikę ryto rasoje.
Išbėga metai, lyg vaikai paklydę,
tik pėdos lieka sniego pusnyse...

Vėl gruodis sėja baltas snaiges,
vėl namai kvepia  mišku, širdyje
džiaugsmas, o kartu ir nerimas. Vėl
Kūčios, Kalėdos, vėl išlinguoja dar
vieneri metai... Vėl ant stalo už
sniegą baltesnė Mamos austinukė.

Vėl nuoširdūs sveikinimai, bran-
gių ir mielų žmonių vardai ir veidai.
Gerų ir malonių akimirkų prisimini-
mai. Kalėdos – gerumo, ramybės ir
vilties šventė! Tegul tokia ji būna
Jums visiems, visiems!

Pamirškite skriaudas, pyktį. At-
leiskite visiems, atleiskite vieni ki-
tiems, atleiskite patys sau. Tegul Ka-
lėdinių žvakių liepsnose sudega visos
negandos ir bėdos, o sustingęs žvakių
vaškas, tegul primena vaikystėje kep-
tą blyną.

Atėję naujieji tegul nebūna vie-
nadienis džiaugsmas. Tegul jie būna
džiaugsmingi, prasmingi, o laimė ir
sėkmė tegul Jus lydi visus metus.

Senbuviams tautiečiams linkiu

stiprios sveikatos, kantrybės, puo-
selėjant lietuviškas tradicijas. „Nau-
jokams” – stiprios valios, „užkariau-
jant” naujas aukštumas, tik būkite
atsargūs – nenukriskite. Linkiu ak-
tyviai įsijungti į lietuvišką šeimą,
nepamiršti savo šaknų, prigimties ir
tradicijų.

Nepamiršti likusių, ten – toli,
kitoje Atlanto pusėje, mažoje žemės
pėdoje, prisiglaudusioje prie  Baltijos
krantų, draugų, artimųjų, ypač Tėvų.
Žinokite, jie visada Jūsų laukia. Lau-
kia apsilankymo, nuotraukos, laiško
žinutės.

Tegul Kalėdos ir Jiems būna
tikra džiaugsmo ir ramios palaimos
šventė. Visiems, visiems linksmų
baltų Kalėdų!

Visiems, visiems laimingų metų
Naujų! Jums linki išeinančių metų
snieguolė. Ir baltabarzdis senelis nuo
Atlanto krantų.

P. S. Ateinančiais metais visiems
linkiu aktyviau draugauti ir ben-
dradarbiauti su „Draugu”.

Violeta Pakalniškienė
Willowbrook, IL

VÈL KÙÇIOS, KALÈDOS

San Francisco lietuviai
šventė Kūčias

Su šiltomis širdimis, linksmomis
šypsenomis ir draugiškais linkėjimais
San Francisco rajono lietuviai susiėjo
švęsti Kūčias tarp draugų ir šeimų.
Šiais metais atvyko daugiau negu 150
žmonių į Oakwood Athletic Club,
esantį Lafayette mieste, kuriuo klubo
savininkas Dennis Garrison dosniai
leido naudotis. Prieš daug metų D.
Garrison buvo pasiūlyta tapti Lietu-
vos Respublikos garbės konsulu, jis
visada mielai ir su džiaugsmu remia
lietuvišką veiklą. San Francisco Lie-
tuvių Bendruomenė nuoširdžiai dė-
koja gerb. Garrison už jo šilumą šios
Kalėdinės šventės metu.

Nesitikint tokio didelio dalyvių
skaičiaus, buvo užsakyta tik 75 kė-
dės, bet su apylinkės ir klubo pagalba
Bendruomenės valdyba patogiai su-
sodino visus svečius prie didelių šei-
mininkų stalų, kurie buvo nuostabiai
papuošti įvairiomis eglutėmis, gėlė-
mis ir lemputėmis. Salės priekyje
aukštai stovėjo blizganti Kalėdinė
eglutė, kurią svečiai papuošė namuo-
se gamintais žaisliukais ir šiaudinu-
kais. Lina Šeštokaitė-Scroggins pado-
vanojo Lietuvoje pagamintą papuo-
šalą iš savo krautuvės ,,Dovana”
(dovanagifts.com), kur galima rasti ir
iš Lietuvos atvežto lino, gintaro, juve-
lyrikos, rūbų bei Kalėdinių atvirukų.

Visi svečiai atsinešė po vieną Kū-
čių patiekalą – salotų, pagrindinį
valgį arba ko nors saldaus. Siekiant
po lygiai padalinti valgių gaminimą ir
įvairumą, valgiai buvo paskirstyti
pagal pavardžių pirmąsias raides.
Specialiai mus aplankė kunigas To-
mas Karanauskas iš Los Angeles.
Prieš valgant, kunigas Tomas pa-
sveikino visus svečius ir įkvėpė įspū-
dinga malda. Kunigas galėjo paragau-
ti naminės silkės, lašišos ir krevečių
sriubos bei įvairių vinegretų ir miš-
rainių. Gaila tik, kad jis turėjo greitai
mus palikti ir skristi atgal į Los
Angeles, tačiau tikimės, kad jis ne-
trukus sugrįš mūsų vėl aplankyti.

Vanesai Kašelionytei vadovau-
jant ir diriguojant, San Francisco
lituanistinės šeštadieninės mokyklos
,,Genys” jauniausi mokiniai sudaina-
vo dainelių ir Kalėdinių giesmių.
Mokytojos Rozana ir Dalia kartu su
vyresniais mokiniais pasidalijo Kalė-
diniais juokais. 

Mokiniams taip gražiai pasiro-
džius, Kalėdų senelis nustebino visus

vaikučius savo apsilankymu. Juokau-
damas, raudonais žandais Kalėdų se-
nelis išdalino dovanėles geriems ber-
niukams ir mergytėms. Sočiai prisi-
valgęs sausainių ir išgėręs pieno, Ka-
lėdų senelis išėjo taip pat greitai, kaip
ir atėjo. Kai kurie vaikai net sakė,
girdėję jo elnius pakylant nuo stogo.

Nepaprastai nuostabu ir džiugu
buvo matyti lietuvius bendradarbiau-
jant ir suseinant kartu kaip viena
didelė šeima. Dalia Grybinaitė-Lee
paaiškino kunigui Tomui, kad San
Francisco rajono lietuviai gyvena
išsisklaidę po visus miestus, kurie yra
net dvi valandos vienas nuo kito. Bet
visi stengiasi susiburti bent keturis
kartus į metus – Kūčios yra vienas iš
tų kartų. Kovo mėnesį čia gyvenantys
lietuviai švenčia Lietuvos Nepriklau-
somybę, žaidžia su latviais ir estais
per baltų pikniką birželio mėnesį ir
šoka per Rudens pokylį. Arčiau gyve-
nantys susieina dažniau per įvairias
popietes. Pavyzdžiui, neseniai buvo
atvykęs choras iš Lietuvos ,,Pro Mu-
sica”, jo koncerto metu daug kas
atvažiavo paklausyti muzikos.

Bet didžiausia San Francisco
lietuvių grupė susieina per Kūčias
padėkoti vienas kitam už draugišku-
mą ir šeimyniškumą. Labai ačiū už
šypsenas, juokus, giesmes, valgius ir
draugystę. Pasimatysime ateinan-
čiais metais.

Kristina Mattienė
San Francisco LB

TAUTOS FONDAS

nuoširdžiai linki savo nariams, rėmėjams, bendradarbiams ir
visiems lietuviams linksmų 

Šv. Kalėdų ir laimingų 2009-ųjų Metų.
Širdingai dėkojame už Jūsų paramą ir kviečiame Jus ir toliau
savo aukomis remti Tautos  Fondo kilnius lietuviško švietimo 

ir kultūros projektus.

TAUTOS  FONDAS
307 West 30th St.

New York, NY 10001-2703
Tel. (212) 868-5860 FAX (212) 868-5815 

El. paštas info@tautosfondas.org
Interneto svetainė: tautosfondas.org

Nuoširdžiai sveikiname draugus ir
pažįstamus su šv. Kalėdom ir Naujais
metais. Linkime sėkmingų, sveikų ir
prasmingų ateinančių metų.

Dalia ir Algis Urbučiai
Palos Hts, IL

SAN FRANCISCO, CA

Algis Ratnikas, Rozana Šleževičiūtė, Dalia Grybinaitė-Lee, Julija ir kunigas
Tomas Karanauskas iš Los Angeles.                                              DGL nuotrauka

Marytė ir Lina Šeštokaitė-Scrog-
gins.                                KM nuotrauka

Šventų Kalėdų proga sveikiname
visus ir linkime, kad per atei -

nan čius Naujus Metus mūsų veiklą
lydėtų darnos ir vie nin gumo dvasia,
siekiant Tėvynei Lietuvai švie sios ateities,
o išeivijai – tautinio atsparumo.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

Apjungianti išeivijos organizacijas nuo 1915 metų
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Seime sudaryta Lituanistikos tradicijû ir
paveldo îprasminimo komisija

Prie Seimo leidėjai laidojo knygų leidybą. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS) –
Seimo nariams svarstant Pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) įstatymų pa-
keitimus prie parlamento rūmų
teatralizuotą protesto akciją surengė
knygų leidėjai ir rašytojai. Kelios
dešimtys jų Nepriklausomybės aikš-
tėje pastatė simbolinę knygų barika-
dą ir tylos minute pagerbė mirusią
knygų leidybą.

Akcijos dalyviai laikė plakatus,
skelbiančius ,,Kubilius – kultūros žu-
dikas”, ,,Laisvę žmonėms, arkliams ir
vaizduotei”, ,,Ne žvėriškam kultūros
apmokestinimui!”.

Iš Rašytojų sąjungos prie Seimo
gedulinga procesija atlydėjo karstą,
prikrautų knygų. Užrašas ant jo
skelbė ,,Knygų leidyba. 1547–2009”.
Karstą atlydėjo gedulingas orkestras
bei ,,liūdintys artimieji” – rašytojai
bei leidėjai.

,,Seimas simbolizuoja valdžią.
Ant kultūros iš Seimo važiuoja bul-
dozeris. Taigi mes statome barikadą,
kad apgintume knygas”, – sakė lei-
dyklos ,,Kitos knygos” atstovas Gedi-
minas Baranauskas.

Anot jo, padidinus PVM tarifą
knygoms nuo 5 proc. iki 19 proc.,
knygos vidutiniškai brangs 20–40
proc. Leidėjas tvirtino, kad knygų

leidybos neišgelbės ir net siūlyta 9
proc. mokesčio lengvata, nes dėl kitų
mokesčių didinimo knygos ir taip
brangs.

,,Mokesčio didinimo atidėjimas
iki liepos nieko neišspręs, – pareiškė
rašytojas Valentinas Sventickas. – Jis
tik trumpam atidėtų laidotuves.”

V. Sventickas pabrėžė, kad lie-
tuviška knyga turi labai mažą audi-
toriją, geriausiu atveju lietuviškos
knygos išleidžiamos 2,000 egzemp-
liorių tiražu. 

Leidėjų asociacijos atstovė Aida
Dobkevičiūtė-Džiovėnienė teigė, kad
po tokios mokesčių reformos greitai
iš viso gali nelikti lietuviško žodžio ir
lietuviškos kultūros. Ji nuogąstavo,
jog daugelis menininkų bus priversti
emigruoti. 

Seimas antradienį per priėmimo
procedūrą pritarė, kad iki kitų metų
liepos 1-osios lengvatinis 9 proc. ta-
rifas būtų taikomas knygoms ir ne-
periodiniams informaciniams leidi-
niams. Tačiau buvo atmestas siūly-
mas tokią lengvatą taikyti regioninei
ir kultūrinei spaudai, koncertams.
Kilus ginčui dėl to Seimas padarė
pertrauką dėl galutinio balsavimo
šiuo klausimu.

Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) –
Seimas sudarė naujos sudėties Li-
tuanistikos tradicijų ir paveldo įpras-
minimo komisiją. Tokią 29 narių ko-
misiją nutarta sudaryti, atsižvelgiant
į būtinybę toliau puoselėti lituanis-
tikos vertybes, derinti tradicijų, na-
cionalinių sukakčių ir paveldo įpras-
minimą, taikant informacines tech-
nologijas.

Šios komisijos pirmininku yra
patvirtintas Seimo pirmininko pava-

duotojas Česlovas Vytautas Stankevi-
čius. Jo pavaduotoja yra Seimo Švie-
timo, mokslo ir kultūros komiteto
narė Dalia Teišerskytė.

Komisija įpareigota iki 2009 m.
kovo 15 d. parengti Valstybinę litu-
anistikos tradicijų ir paveldo įpras-
minimo 2009 – 2014 programą, api-
mančią ir K. Donelaičio 300 metų
gimimo sukakties minėjimo renginių
programą. Šią programą tvirtins Vy-
riausybė savo nutarimu.

Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) –
Nuo trečiadienio kelionė iš Vilniaus į
Kauną ir atgal bus nors ir brangesnė,
tačiau greitesnė bei patogesnė. Marš-
rutu Vilnius–Kaunas–Vilnius tris
kartus per dieną pradės kursuoti mo-
dernus dviaukštis elektrinis trau-
kinys, galintis pasiekti iki 160 kilo-
metrų per valandą greitį. Jis stos tik
Kaišiadorių stotyje ir visa kelionė
truks mažiau nei valandą.

Naujasis traukinys pagamintas
Čekijos įmonėje ,,Škoda Vagonka”.
Traukinyje įrengtos 304 sėdimos vie-
tos, iš jų 23 vietos variklinio vagono
viršutiniame salone – I klasės. Vietos
pakaks 328 stovintiems keleiviams.

Traukinyje įrengtos modernios
garso ir vaizdo informavimo bei sa-
lonų ir išorės stebėjimo sistemos, oro
vėsintuvai. Bus galima vežtis dvira-
čius, vežimėlius ar didesnį bagažą,
įsijungti nešiojamąjį kompiuterį. Va-
gonų durys užsidaro ir atsidaro taip,
kad saugotų nuo skersvėjų, o žiemą
taupytų šilumą.

Dviejuose vagonuose neįgaliems
keleiviams įrengti įvažiavimo tilte-
liai, vietos vežimėliams pritvirtinti.
Du iš keturių sumontuotų modernių
vakuuminių tualetų pritaikyti žmo-

nėms su negalia. Pagrindinė informa-
cija vagonuose pateikiama ir Brailio
raštu. Naujasis dviaukštis traukinys
naudos 15 proc. mažiau elektros
energijos.

Kelionės bilietai tarp Vilniaus ir
Kauno važiuojant pirmąja klase kai-
nuos 17,90 lito, antrąja – 16,30 lito,
tai yra 3–4 litais brangiau nei dabar.

Antradienį surengtoje spaudos
konferencijoje bendrovės ,,Lietuvos
geležinkeliai” generalinis direktorius
Stasys Dailydka sakė, kad tuoj po
Naujųjų metų tuo maršrutu pradės
nuolat kursuoti ir antrasis tokio tipo
traukinys. Šie du traukiniai kainuoja
maždaug 100 mln. litų. Bendrovės
vadovo teigimu, pernai į šalies gele-
žinkelių sektorių investuota 246,5
mln. litų nuosavų lėšų. Iš viso gele-
žinkelio infrastruktūrai modernizuo-
ti pernai buvo panaudota 398,9 mln.
litų. Suremontuota 40,1 kilometro
geležinkelio kelių, nutiesta apie 150
kilometrų telekomunikacijų tinklų,
rekonstruoti 4 tiltai.

Pernai buvo pasirašyta 19 sutar-
čių iš dalies Europos Sąjungos lėšo-
mis finansuojamiems projektams
vykdyti už 496 mln. litų. 

Naujas dviaukštis traukinys sutrumpins
kelionê tarp Vilniaus ir Kauno

Rašytojai ir leidèjai prie Seimo
statè barikadâ iš knygû

Emigrantai î Lietuvâ siunçia
mažiau pinigû

Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius pareiš-
kė, kad Vyriausybė ketina nuo kitų
metų vidurio apmokestinti visų šalies
gyventojų automobilius.

Apie tai A. Kubilius pranešė ant-
radienį Seime svarstant Laikinojo
mokesčio už juridinių asmenų valdo-
mus automobilius įstatymo projektą. 

Pasak jo, tokio mokesčio įvedi-
mas yra numatytas protokoliniame
sprendime, kuris būtų priimtas, jeigu
Seimas nuo kitų metų apmokestintų
įmonių automobilius. Pastarųjų mo-
kestis siektų 150 litų už vieną auto-

mobilį per mėnesį.
,,Tokiais mokesčiai sprendžia-

mos kelios problemos – oro tarša,
naudojimasis keliais”, – kalbėjo
premjeras. Anot jo, gyventojai netu-
rėtų piktintis tokiu mokesčiu.

,,Gyvename valstybėje, kurioje ji
atsakinga už visą eilę funkcijų – ar tai
būtų švietimas, ar sveikatos apsauga,
ar kultūra – kuo visi mes naudoja-
mės, ir reikia tas paslaugas finan-
suoti. Didelių alternatyvų nėra – arba
privatizuojame, arba mokame mokes-
čius. Ir prabangos mokesčius”, – kal-
bėjo premjeras.

Ketinama apmokestinti gyventojû automobilius 

Naujas dviaukštis traukinys sutrumpins kelionę tarp Vilniaus ir Kauno. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) –
Šiemet padaugėjo emigrantų, per
bankus pervedančių pinigų namiš-
kiams, tačiau bendra pervestų lėšų
suma yra mažesnė negu pernai tuo
pačiu metu. 2007 m. atsiunčiamų pi-
nigų įtaka Lietuvos ekonomikai per-
nai buvo gana didelė, o šiemet, pra-
sidėjus pasaulinei krizei, šis finansų
šaltinis senka, sako ,,Swedbank” ana-
litikai.

Pinigų pervedimų skaičius šie-
met dešimtadaliu didesnis negu per-
nai, bet atsiunčiamų sumų vidurkis –
penktadaliu mažesnis.

,,Nors bendras pavedimų iš už-
sienio, skirtų Lietuvos fiziniams as-
menims, skaičius šiais metais išaugo
daugiau nei 12 proc., vidutinė perve-
dama suma sumažėjo daugiau nei 20
proc., tad galime konstatuoti, kad
emigrantai vis mažiau gali padėti
Lietuvoje likusiems artimiesiems”, –
sako ,,Swedbank” asmeninių finansų
valdymo ekspertė Odeta Čičkaus-
kaitė.

,,Swedbank” duomenimis, per 11
pirmųjų šių metų mėnesių Lietuvos
gyventojus iš užsienio per šį banką
pasiekė beveik 161 tūkst. pavedimų
(2007 m. per tą patį laikotarpį – 143,3
tūkst.), tačiau vidutinė pervedama
suma 2008 metais sumažėjo nuo 10

tūkst. iki 8 tūkst. litų.
Iš viso per ,,Swedbank” į Lietuvą

per 11 šių metų mėnesių jau per-
siųsta 1,319 mlrd. litų. Bendra Lietu-
vos gyventojus iš užsienio pasiekusi
pavedimų suma per 11 2008 metų
mėnesių, palyginus su tuo pačiu 2007
metų laikotarpiu, sumažėjo 156,5
mln. litų.

Daugiausiai – beveik 36 tūkst.
pavedimų – per 11 šių metų mėnesių
Lietuvos gyventojus pasiekė iš Airi-
jos. Po jos eina kitos emigrantų pa-
mėgtos šalys – Vokietija, Norvegija,
Didžioji Britanija, taip pat Latvija.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bū-
tent Airiją, Didžiąją Britaniją bei Lat-
viją šiuo metu ypač smarkiai kankina
ekonominės bėdos, todėl mažėja tose
šalyse dirbančių emigrantų pajamos
ir atitinkamai perlaidos į Lietuvą.

Skaičiuojama, kad 2007 metais
emigrantai į Lietuvą persiuntė apie
3,7 mlrd. litų.

,,Swedbank” specialistai spėja,
kad JAV įvedus bevizį režimą Lie-
tuvai turėtų padidėti emigrantų skai-
čius į šią šalį. Tačiau gyvenamąją vie-
tą greičiau keis ne Lietuvoje gyve-
nantys asmenys, bet būtent stipriau-
siai krizės krečiamose šalyse gyve-
nantys emigrantai iš Lietuvos.
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Maskva, gruodžio 23 d. (Bal -
sas.lt) – Rusijos ministro pirmininko
Vladimir Putin kaip šalies gelbėtojo
įvaiz dis po truputį nyksta. Pastaruo -
sius porą savaitgalių Vladivostoke
prieš importo muito įvežamiems
automobiliams padidinimą protes-
tavę asmenys laikė plakatus, atvirai
įžeidžiančius Putin. Iki tol tik radi -
kalų Nacionalbolševikų partijos na -
riai drįsdavo viešai jį užsipulti.

Be to, pirmą kartą nuo to laiko,
kai gegužės mėnesį Putin pasitraukė
iš prezidento posto, Dūmos deputatai
pra ėjusį trečiadienį ragino atvykti į
par lamentą pasiaiškinti, kodėl per
lap kričio mėnesį šalyje itin smuko
pra mo ninė gamyba. Tiesa, Komu nis -
tų partijos deputatų iniciatyvą nu ma -
rino „Vieningosios Rusijos” partija.

Politikos komentatoriai, kurie
anksčiau susilaikydavo nuo kritikos
Putin atžvilgiu, dabar atvirai tiek
spaudoje, tiek radijuje, tiek interneti -
nėje žiniasklaidoje puola Putin. Die -
nos, kai Putin buvo laikomas „šventa
karve”, buvo suskaičiuotos jau po to,
kai jis paliko prezidento postą, tačiau
ekonominė krizė šį procesą dar la -
biau paskatino, teigia vienas Krem -
liaus analitikas. Jo nuomone, krizė
ver čia žmones vis garsiau kalbėti
apie savo interesus.

Politinių technologijų centro at -
stovė Tatjana Stanovaja teigia, kad
vie ša pagarba ir pasitikėjimas Putin
buvo dalis „socialinio kontrakto”, pa -
gal kurį Putin mainais turėjo užtik -
rinti stabilumą ir stabilų pragyveni-
mo lygio augimą.

Dabar naujoje aplinkoje, kai ma -
ži nami atlyginimai, atleidinėjami
dar buotojai ir kyla kainos, žmonės
jau čiasi vis labiau atitolę nuo as -
mens, kuris sau prisiėmė valstybės
pie mens vaidmenį.

Nepriklausomo Levados centro
pra ėjusią savaitę paviešinti apklau-
sos duomenys rodo, kad žmonių, ma -
nančių, jog valstybė juda bloga link -
me, skaičius nuo 24 proc. rugsėjo mė -
nesį dabar išaugo iki 40 proc. Žmo -
nių, manančių, kad šalis juda teisinga
linkme, skaičius per tą patį laikotarpį
sumažėjo nuo 61 iki 43 proc.

Ap klausa, per kurią savo nuo -
monę išreiškė 1,6 tūkst. žmonių, bu -
vo atliekama gruodžio 12–15 die no -
mis. Galima paklaidos riba – 3,4 proc.

Faktas, kad vyriausybė kol kas
turi daugiau rėmėjų nei priešininkų,
rodo, jog Rusijos gyventojai vis dar

pa sitiki Putin. Tačiau, kai žmonės
su pras, kad vyriausybė yra Putin, tai
taps nusivylimo šaltiniu, teigia tyri -
mų centro „Merkator” politikos ana -
li tikas Dmitrij Oreškin.

Per kelias pastarąsias savaites
Putin kone kiekvienam visuomenės
segmentui – nuo pensininkų ir bedar-
bių iki bankininkų ir pramonininkų –
pa žadėjo finansinę pagalbą tiesiogi -
nėmis išmokomis ar mokestinėmis
lengvatomis. Tačiau regionai nesi -
ren gia prisijungti prie Putin inicia -
tyvos mažinti mokesčius ir įšaldyti
pla nuotą tarifų už komunalines pas -
lau gas padidinimą.

Putin nuo pat atėjimo į valdžią
dėjo daug pastangų, kad apsaugotų
savo įvaizdį. Netrukus po to, kai jis
2000 metais tapo prezidentu, Krem -
lius perėmė nacionalinių televizijos
kanalų kontrolę ir pavertė juos efek-
tyviu propagandos įrankiu.

Praėjusią savaitę VtsIOM ap -
klausa esą atskleidė, kad 70 proc. ru -
sų mano, jog televizija yra pats pa -
tikimiausias informacijos šaltinis. 50
proc. apklaustųjų teigė labiausiai pa -
sitikintys spaudoje pateikiama infor -
ma cija, o 26 proc. kaip patikimiausią
informacijos šaltinį nurodė gimines ir
draugus.

Nė vienas televizijos kanalas ne -
pranešė apie gruodžio 14 dieną vyku-
sius protestus prieš automobilių im -
porto mokesčių didinimą. Tai sukėlė
didelį tinklaraščių autorių nepasi -
tenkinimą. Gausybės nepatenkintų
klau sytojų skambučių susilaukė ir ra -
dijo stotys. „Putini, mes pavargome
nuo tavęs. Būk atleistas!”, „Pone Pu -
tin, tu važinėji ‘Mercedes’. Kodėl ne
‘Vol ga’? Ar tu ne patriotas” – tokie
pla katai buvo rodomi per demonstra -
ciją Vladivostoke.

Putin, būdamas šalies preziden-
tu, parodė išskirtinius gebėjimus at -
siriboti nuo šalies problemų. Jis nie -
kada nesidrovėjo suversti kaltės ki -
tiems. Būdamas prezidentu, jis nuo-
lat prieš televizijos kameras skalbda-
vo vyriausybės narių kailį.

Dabar, kai krizė ima kenkti eili -
nių rusų gerovei, Putin atrado naują
at  pirkimo ožį. Savo retorikoje jis nuo-
lat dėl globalinės finansinės krizės
kal tina neatsakingą JAV fiskalinę po -
li tiką. Tiek Putin, tiek Dmitrij Med -
vedev bandė išvengti bet kokių užuo -
mi nų, kad prie nacionalinės eko no -
mikos sulėtėjimo galėjo prisidėti ir
vidiniai veiksniai.

patvirtinimas, kad 2005-aisiais po -
pie žiumi išrinktas Benediktas XVI
tik rai atvyks į šį regioną. Pirmasis
Izraelyje apsilankęs popiežius yra
Pau lius VI, kuris į tą kelionę vyko
1964 metais. 2000-aisiais Izraelyje
lankėsi popiežius Jonas Paulius II.

WASHINGTON, DC
Hillary Clinton planuoja stip -

rinti JAV valstybės departamentą, di -
dinti jo biudžetą, į ,,karštuosius taš -
kus” nusiųsti specialiuosius pasiunti -
nius ir didinti departamento vaid-
menį sprendžiant pasaulinę ekono -
mi kos krizę, teigia ,,The New York
Times”. New York atstovaujanti se -
na torė, kurią B. Obama paskyrė savo
valstybės sekretore, vienu iš dviejų
savo pavaduotojų nori matyti Jacob
Lew, kuris valdant jos vyrui Bill
Clinton  buvo biudžeto direktorius.
An tru H. Clinton pavaduotoju turėtų
tap ti kitas B. Clinton padėjėjas, bu -
vęs patarėjo nacionalinio saugumo
klau simais pavaduotojas James
Steinberg.

***
Barack Obama prisaikdinimui

JAV prezidentu bus panaudota ta
pati Biblija, kuria prisiekė preziden-
tas Abraham Lincoln, antradienį pas -
kelbė naujojo prezidento inauguraci-
ją planuojantis komitetas. A. Lincoln
Biblija bus pasiskolinta iš Kongreso
bibliotekos. Biblija paauksuotais pa -
k raš tėliais ir bordo spalvos aksomo
įri šimu per sausio 20-ąją įvyksiančią
ce remoniją prezidento inauguracijai
bus panaudota pirmą kartą nuo
1861-ųjų, kai buvo prisaikdintas 16-
asis JAV prezidentas A. Lincoln.

KONAGRIS
Gvinėjos kariškiai pareiškė pe -

rėmę valdžią šioje vaka rinėje Afrikos
valstybėje, nurodę mi nistrams prisis-
tatyti į karinę bazę, ,,kad būtų
užtikrintas jų saugumas”, sakoma
per Gvinėjos valstybinį radiją pas kel -
btame pranešime. Perver smo vadai
nu rodė šalies gyventojams ,,likti na -
muose ir susilaikyti nuo bet ko kių
van dalizmo ir plėšimo aktų”. Prane -
šimas buvo perskaitytas ,,fakti nę val -
džią perėmusios” iš kariškių ir ci vilių
asmenų sudarytos tarybos vardu.
Perversmas Gvi nė joje surengtas po
pre zidento Lansana Conte mirties.

Pasaulio naujienos
Protestuotojai: mes 
pavargome nuo tavês, Putin! TBILISIS

Rusijos prokurorų kaltinimai,
kad Gruzija rugpjūtį kilusio karo
metu vykdė Pietų Osetijos gyventojų
genocidą, tėra ,,ciniškas melas”, an -
tradienį pareiškė vienas aukštas
Gru zijos pareigūnas. ,,Rusija visam
pa sauliui melavo, kad Gruzijos armi-
ja Pietų Osetijoje išžudė tūkstančius
civilių gyventojų”, – sakė Aleksandr
Lomaja, buvęs Gruzijos nacionalinio
saugumo komiteto sekretorius ir vie -
nas svarbiausių karo su Rusija vei -
kėjų. Antradienį karinį konfliktą ti -
rian čios Rusijos prokuratūros komi -
teto vadovas pareiškė, jog tyrėjai su -
rinko ,,genocido” prieš Pietų Osetijos
gy ventojus įrodymų.

MASKVA
Per ateinančius trejus metus Ru -

sijos kariškiai įsigis daugiau nei 70
strateginių branduolinių balistinių
ra ketų, nurodė Vladislav Putilin,
kurio žinyba vadovauja Rusijos gin-
klų pramonei. V. Putilin pabrėžė, kad
per pastaruosius ketverius metus
Ru sijos valstybiniam užsakymui gy -
nybos srityje vidutiniškai skirta 30
proc. daugiau biudžeto lėšų. Pra -
ėjusią savaitę vienas Rusijos genero-
las sakė, kad Maskva pasiruošusi at -
sisakyti branduolinių raketų arsena-
lo esminio atnaujinimo planų, jeigu
JAV nedislokuos Europoje priešta -
ringai vertinamo priešraketinės gy -
nybos skydo. Išlaidos gynybos pra -
mo nė Rusijoje planingai auga nuo šio
šimtmečio pradžios.

JERUZALĖ
Popiežius Benediktas XVI gegu -

žę lankysis Šventojoje Žemėje – tai
bus pirmoji jo, kaip pontifiko, kelionė
į šį regioną, pirmadienį paskelbė Je -
ruzalės lotynų apeigų katalikų pat -
riarchas. ,,Su džiaugsmu norėtume
jums pranešti, kad Jo Šventenybė po -
pie žius Benediktas XVI trokšta ge -
gužę kaip maldininkas apsilankyti
Šventojoje Žemėje”, – žurnalistams
sakė Fuad Twal. Tai pirmas oficialus

Dmitrij Medvedev ir Vladimir Putin.                                   Scanpix nuotr.

EUROPA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

AFRIKA

JAV
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PASLAUGOS

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Prezidento Valdo Adamkaus
ataskaita visuomenei

niai”, juos prašydamas grąžinti Tė-
vynei tai, ką jai esame skolingi. Jiems
priminė, kad mes, lietuviai, esame
viena Tauta, kalbą užbaigdamas su
,,Tepadeda man Dievas”. Tai savi,
lietuviams svarbūs ir mieli žodžiai. 

Dabar atsiverskime paskutinį
knygos dokumentą, kur yra preziden-
to V. Adamkaus metinis pranešimas
Seimui, skaitytas 2002 m. balandžio
2 d. Ten užuominų apie Tėvynę, Tau-
tą jau reikia su žiburiu ieškoti. Krei-
piamasi į Lietuvos Respublikos Sei-
mą, pilietes ir piliečius. Pačiame pra-
nešime gausu užuominų apie valsty-
bę, pilietiškumą ir piliečius. Vienoje
vietoje tiesiogiai minimi ir lietuviai,
bet tas paminėjimas nekelia pasi-
didžiavimo ar tautinės savigarbos. Jis
cituoja archeologę Mariją Gimbutie-
nę: ,,Lietuviai nesugeba demokratiš-
kai tvarkytis, konsoliduotis dides-
niems uždaviniams, nes iš vidaus vei-
kia užkerėtos destrukcijos jėgos. Mū-
sų tautos augimui didžiausios kliūtys
– vertinimas savo parapijos masteliu,
pavydas… vienu žodžiu, trūkumas
šviesos, neišsikapstymas iš baudžiau-
ninko kiauto, trypinėjimas vietoje.” 

Šioje knygoje yra medžiagos, ku-
rią galėtų toliau studijuoti koks poli-
tinių mokslų studentas. Būtų įdomu
objektyviai pažiūrėti, kaip laikui bė-
gant keitėsi prezidento požiūris į
Tautą ir jos santykį su valstybe. At-
rodytų, kad šias varžybas laimėtų ne
Tautos sūnūs ir dukros, bet valstybės
piliečiai ir globalizacijos vizija. Taip
pat yra galimybė, kad prezidento kal-
bų ir dokumentų rašytojai keitėsi, o
su tuo keitėsi ir prezidento vardu da-
ryti pareiškimai.

Knygoje prezidentas pakartoti-
nai bei teigiamai atsiliepia apie spau-
dos laisvę ir jos vaidmenį valstybės
gyvenime. Savo pirmosios kadencijos
metu jis artimai bendravo su Lie-
tuvos ir užsienio žiniasklaida. Kny-
goje išspausdinti 30 pokalbių su jos
atstovais. Yra vienas straipsnis, ku-
riame atsakoma į Christian Jankows-
ki klausimus. Neradau jokio paaiški-
nimo, kas ar iš kur pastarasis buvo.
Tie 30 pokalbių duoti trylikai žinias-
klaidos leidinių ar programų. Dau-
giausia bendrauta su ,,Lietuvos rytu”
(6 pokalbiai), po to seka ,,Kauno
diena” su penkiais pokalbiais, ,,Lie-
tuvos radijas” su keturiais, ,,Respub-
lika” su trim. ,,Ekstra”, ,,Veidas” ir
,,Valstiečių laikraštis” turėjo po du
pokalbius, o likusieji po vieną: ,,Dia-
logas”, ,,Šiaurės Atėnai”, ,,Delfi/
Ekstra”, ,,Kalvotoji Žemaitija”,
,,Obzor” ir ,,Draugas”. Iš visų knygos
dalių man labiausiai patiko šioji.
Buvo klausiami įdomūs, kartais
stačiokiški klausimai ir prezidentas  į
juos tuoj pat turėjo atsakyti. Spėju,
kad tokiomis aplinkybėmis nebuvo
laiko pasitarti su savo patarėjais. Tad

atsakymai buvo neredaguoti, nere-
žisuoti ir todėl daug ką pasakantys
apie patį atsakovą. Beskaitant susi-
darė įspūdis, kad gal per daug buvo
teisinamasi ar net ginamasi. Iš ži-
niasklaidos ieškota supratimo ir pri-
tarimo jo išsakytoms mintims ar uži-
mamoms pozicijoms. 

Knygoje yra trys skyreliai, skirti
56 nuotraukoms, užimančioms 48
knygos puslapius. Tačiau šie pusla-
piai nėra prijungti prie knygos pusla-
pių numeracijos, tad leidinio aptari-
me į minimus 496 puslapius neįskai-
čiuoti nuotraukų puslapiai. Pats kny-
gos viršelis puikuojasi trijomis Valdo
Adamkaus nuotraukomis. Įdomu,
kad kiekvienoje knygos nuotraukoje
matomas prezidentas, kartais vienas,
kartais su kitais. Atmintinos nuo-
traukos su pasaulio įžymybėmis:
Jungtinių Tautų Generaliniu sekre-
toriumi Kofi Annan, Rusijos prezi-
dentu Vladimir Putin, Čekijos prezi-
dentu Vaclov Havel, Lenkijos – Alek-
sandr Kwasniewski, Vokietijos kanc-
leriu Gerhard Schroeder, Prancūzi-
jos prezidentu Jacques Chirac, JAV
prezidentais Bill Clinton ir George W.
Bush, popiežiumi Jonu Pauliumi II,
Didžiosios Britanijos sosto įpėdiniu
princu Charles. Visos nuotraukos, iš-
skyrus viršelio, yra juodai-baltos. 

Man visada įdomu iš arčiau susi-
pažinti su bet kokios knygos asmen-
vardžių rodykle. Kartais tos rodyklės
nusidriekia net per keliolika pusla-
pių. Šiame Valdo Adamkaus leidinyje
ta rodyklė yra ypač trumpa, užimanti
mažiau nei tris puslapius. Viso pami-
nėtos 155 pavardės. Tarp jų  matome
Gediminą, Jogailą, Maironį, Mindau-
gą, Vaižgantą, Vydūną ir Vytautą. De-
šimt pavardžių paminėtos bent po še-
šius kartus: Adamkienė, Alma (pami-
nėta 6 kartus), Brazauskas, Algirdas
(20), Bush, George W. (13), Kubilius,
Andrius (9), Kwasniewski, Aleksan-
der (13), Landsbergis, Vytautas (7),
Mindaugas (7), Paksas, Rolandas
(13), Putin, Vladimir (13), Vagnorius,
Gediminas (12). Šiame rodyklės
,,konkurse” laimėtojas yra Algirdas
Brazauskas, o antroji vieta atitenka
Rolandui Paksui. Abu yra buvę LR
prezidentai. Trečia vieta dalijasi Ru-
sijos ir Lenkijos prezidentai. 

Netrukus baigsis prezidento V.
Adamkaus antroji kadencija. Reikia
tikėtis, kad vėl bus paruoštas pana-
šus V. Adamkus penkerių metų darbo
kalbų, pokalbių ir susirašinėjimo lei-
dinys. Prie to dar siūlytume pridėti
apžvalginį straipsnį, padedantį skai-
tytojui geriau viską suprasti ir įsta-
tyti į tinkamą laiko perspektyvą.
Antroji knyga pratęstų pirmąją ir jos
abi liktų gražiu istoriniu palikimu ne
tik valstybės piliečiams, bet ir po pa-
saulį pasklidusiai lietuvių tautai.

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Valdas Adamkus. ,,Penkeri darbo
metai. Kalbos, interviu, laiškai”.
,,Baltos lankos”, Vilnius, 2002. Kieti
viršeliai, 496 puslapiai. Kaina nepa-
žymėta.

Tai prieš šešerius metus Lietu-
voje išleista knyga, kurios pasirody-
mas nesukėlė jokių sensacijų ar skan-
dalo. Jei taip būtų buvę, apie knygą
būčiau ką nors anksčiau parašęs. Ji į
mano rankas pateko marčios, kuri
neseniai šią V. Adamkaus knygą lauk-
tuvėms atvežė iš Lietuvos, dėka. Pa-
prastai Lietuvoje leistos knygos pas-
kutiniame puslapyje turi knygos met-
riką ir turinio santrauką. Šioje kny-
goje ta vieta palikta tuščia. Smulkio-
mis raidėmis knygos pradžioje rašo-
ma, kad knygą apipavidalino Vida
Kuraitė. Taip pat pažymėta, kad kny-
goje panaudotos  Džojos Gundos Ba-
rysaitės nuotraukos. Leidykla ,,Bal-
tos lankos” dėkoja Nacionalinei Mar-
tyno Mažvydo bibliotekai už biblio-
grafinę pagalbą, spaudos leidiniams
ir kitoms žiniasklaidos priemonėms
už galimybę pasinaudoti jose skelbta
medžiaga. Kiek didesnėmis raidėmis
skaitome, kad knygos leidimą parėmė
AB ,,Dvarčionių keramika”.

Trumpoje pratarmėje autorius
rašo, kad ši knyga, prabėgus penke-
riems prezidentinio darbo metams,
yra savotiška ataskaita visuomenei.
,,Ji liudija, ko per penkerius metus
siekta, kokios pozicijos gintos. Joje
atvirai kalbama ir apie puoselėtas vil-
tis, ir  apie patirtas nesėkmes, mėgi-
nama išryškinti dabarties uždavinius
ir brėžti tolimesnio Lietuvos kelio
gaires”. Į šią knygą sudėtos Lietuvos
Respublikos Prezidento kalbos, pasi-
sakymai, pokalbiai su Lietuvos ir už-
sienio žurnalistais, laiškai. Skelbia-
mas ir paskutinis metinis pranešimas
Seimui. ,,Mano darbas skirtas Lietu-
vos žmonėms. Žmonėms šį darbą ir
vertinti.”

Labai pasigesta išsamaus knygos
įvado ar bendros apžvalgos, kur skai-
tytojui būtų paaiškintas šių penkerių
prezidentavimo metų politinis ir isto-
rinis kontekstas. Buvo proga tą spra-
gą šiek tiek užpildyti pasitelkus  pa-
aiškinimus teksto paraštėse, bet ta
proga liko neišnaudota. Pavyzdžiui,
skaitant, kad prezidentas laukia mi-
nistro pirmininko atsistatydinimo,
tiktų paminėti ir jo pavardę, o ne vien
titulą. Dabar skaitytojui, norinčiam
atkurti netolimą praeitį, reikia knis-
tis po archyvus, norint  tą informaci-
ją surasti. Panašių atvejų knygoje
labai daug.

Knyga yra suskirstyta į šešias da-
lis: ,,Pozicijos” (26 pasisakymai įvai-
riais bendrais klausimais); ,,Kasdie-
niniai klausimai” (apie 30 pokalbių
su žiniasklaida); ,,Lietuva pasaulyje”
(35 kalbos ir kiti pasisakymai, susiję
su Lietuvos vaidmeniu pasaulyje ir
santykiais su kitomis šalimis); ,,Ko-
respondencija” (16 gautų ir pasiųstų
laiškų nuorašų); ,,Istorijos tėkmėje”
(19 kalbų, pareiškimų įvairiomis is-
torinėmis progomis); ,,Rytdienos
gairės” (čia įdėtas tik vienas doku-
mentas – prezidento metinis praneši-
mas Lietuvos Seimui). Šiuose doku-
mentuose daug informacijos, daug
minčių, nemažai įžvalgų, netrūksta ir
pasiteisinimų dėl užimamų pozicijų
ar atliktų sprendimų. 

Kiekvienoje dalyje dokumentai
pateikiami chronologine tvarka. Pa-
tys seniausi dokumentai yra prezi-
dento inauguracinė kalba Seime ir
kalba Katedros aikštėje 1998 metų
vasario 26 dieną. Kalbos Seimui pir-
majame paragrafe randame žodį
,,Tauta” su didžiąja ,,T”. Šiose kalbo-
se matome daugiau ,,Tautos”, ,,Tė-
vynės”, ,,Tautos didžiavyrių”, ,,išken-
tėjusios Tautos”, ,,Tėvynės žodžių” ir
sąvokų paminėjimo. Į Katedros aikš-
tėje susirinkusius klausytojus prezi-
dentas kreipėsi ,,Brangūs tėvynai-

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl.

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

IŠNUOMOJA PARDUODA

Parduodama lietuviška  
enciklopedija (35 tomai), 

išleista Bostone 
be 15 ir 17 tomo. 

Tel. 773-585-9500

LR Prezidentas Valdas Adamkus
Jono Česnavičiaus nuotr.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

SKAUTYBÈS KELIAS

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 16

Jis tik laukdavo, kol pasisuks
didžiulis paveikslas virš didžiojo alto-
riaus, kai mišioms įpusėjus vietoj
Nukryžiuotojo atsirasdavo Marija su
kūdikėliu ant rankų. Tą momentą jis
bijojo pražiopsoti, o po to jau būdavo
neįdomu. Pasikeitus santvarkai, juo
labiau dabar, dirbant viršininku, jis
liovėsi vaikščioti, nes kiekvienoje
bažnyčioje budėjo iskarijotai, kurie
lįsdami valdžiai į tam tikrą vietą,
akylai stebėjo susirinkusiuosius.

Bažnyčioje paslaptingai gaudė
vargonai, bet buvo niūru ir šalta.
Nuo didžiojo altoriaus lubų ilgais
spinduliais žvelgė Apvaizdos akis,
sidabrinėse žvakidėse aplink kabantį
Nukryžiuotąjį žibseno žvakės, blau-
siai apšviesdamos blizgančias nuo
drėgmės sienas, šventus paveikslus,
tuos putnius, nekaltus, romius ir ne-
priekaištingus angeliukus, niekada
nieko neteisiančius, nepažįstančius
žmogiškos meilės, nes jie patys yra
meilė.

Vincentai tikėjimą skiepijo ma-
ma, sakė, kad visada man padėdavo,
padės ir tavo gyvenimo vingiuose, net
jeigu suaugusi ir nebūsi tikinti. Šįsyk
ji skendo maldoje. Susikaupusi, paki-
liai nusiteikusi, viduje degė džiugesio
liepsnelė, nes viltis, nešiota širdyje,
pagaliaiu išsipildė. Klūpodama prie
didžiojo altoriaus ir laukdama, kol
klebonas užbaigs maldą ir užmes
jiems ant rankų stulą, sujungdamas
bendram gyvenimui, ji tarsi kažkieno
paliepimu pasuko galvą, pažvelgė į
Mariją ir nustėro: jai pasirodė, kad
švenčiausioji Mergelė verkia. Vincen-
ta pajuto, kaip jos siela atsiskiria nuo
kūno, o ji pati tampa permatoma ne-
lyginant oras. Ji negirdėjo dvasinin-
ko, jau trečią kartą klausiančio, ar ji
sutinka būti Augustino žmona, ne-
matė nustebusio ir sutrikusio būsi-
mo vyro, tik jo kumštelėta atsitokėjo,
atitraukė žvilgsnį nuo paveikslo
ir ištarė: „Taip!” Kai sumainė žiedus
ir pasibučiavo, ji bijodama pakėlė
akis, bet į ją žvelgė ramus Marijos
veidas. Mendelsono muzikos gar-
sams užpildžius bažnyčią, jie pa-
mažu, – ji apsirengusi šilkine, žemę
siekiančia suknia, su trumpu veliu-
mu, atlasinėmis pirštinaitėmis ir
aukštakulniais baltais bateliais, jis
tamsia eilute, apsikirpęs retas gar-
banas, su balta peteliške pakaklėje, –
ėjo nuo didžiojo altoriaus, vyras ir
žmona,  Augustinas ir Vincenta La-
bučiai.

Jaunųjų išsvajota pirmoji naktis
neįvyko. Vos tik prisilietusi pagalvės,
ji pasijuto tokia pavargusi ir išsekusi,
kad norėjo tik ramybės. Nekreipda-
ma dėmesio į Augustino dūsavimus,
priglaudė jį prie krūtinės, ir maldau-
jančiai paprašė: „Augustinai, būk
geras, tiktai ne šiandien.”  Augusti-
nas, žinodamas jos nuovargį, nurimo.
Ryte, tuojau po pusryčių, jaunieji
išvažiavo į Triaukšlius. Jis aprodė
gražias apylinkes, vaikščiojo ežero
pakrantėmis, bet kiekvienas prisi-
glaudimas, kiekvienas pasibučiavi-
mas, kuris buvo kitoks nei lig šiolei,
buvo tik įžanga į nepažįstamą ir visą
parą lauktą jausmą, ragino grįžti, kur
ji prieš metus lydėjo jį subintuota
koja, ten kur niekas, absoliučiai nie-
kas negalėjo įsibrauti į jų užimtą erd-
vę. Tarytum visą gyvenimą laukę tos

akimirkos, viską nusimetę, suvirto
ant minkštasuolio. Jis prisitraukė ją,
ir dvejos lūpos virto viena beribio
geismo burna. Žodžiai buvo nerei-
kalingi. Jos kūnas taip ilgai laukė
kibirkšties, kad jį uždegtų. Ji šypso-
dama užsimerkė, plaukai prilipo prie
prakaituotos kaktos. Po jos „ateik”,
meilės vartai atsivėrė ir pamažu
užsivėrė, užsispaudė, nė juste nepaju-
to, kaip prasidėjo visa užgožiantis
bangavimas.

Medaus mėnesiui atšvęsti minis-
tro pavaduotojas ir senas Augustino
bičiulis Ankus parūpino kelialapius į
Čekoslovakiją. Keistai pasijunti, gal-
vojo Augustinas, matyt, taip dažnai
būna, kai netikėtai imi ir ištrūksti iš
pilko kasdienybės srauto. Dar anks-
tesni vaizdai neišblėso iš tavo atmin-
ties, visa tai, kas buvo, kur tu gyve-
nai, vejasi, nenori atitrūkti nuo tavęs,
atsiriboti. Akyse šmėsteli butukas,
apgriuvusi vonia, pirmoji svaigi nak-
tis ir didžiulis ežeras, paviliojęs ne
vieną į savo šaltą glėbį. Ir kai imi tolti
nuo tos vietos, kuri jau taip įgriso,
kad kaukti norisi, pajunti, kad ji pasi-
darė brangi, jauti, kad tu, mielas
žmogeli, niekur nesidėsi, kad kita
šalis – tik laikinas susižavėjimas,
noras išvysti kažką nepaprastą, ypa-
tingą. Tegul ta kelionė ne už jūrių
marių, kaip žmonės sakydavo, bet vis
tiek užsienis, šalis, kurios tu nepažįs-
ti, žinoma, galima pasiskaityti, šį tą
sužinoti, bet jokiu būdu nepalyginsi
su tuo, ką jauti regėdamas: kitaip
apsirengusius žmones, kitokias maši-
nas, girdėdamas nesuprantamus, ta-
vo ausiai svetimus žodžius. Visą kelią
jiems nepritrūko šnektos, šnektos ne
tik apie ateities planus, apie darbus,
bet ir politiką. Visą kelią nebuvo nes-
magios tylos, visą laiką buvo švelnūs
vienas kitam. Nutildavo tik pamatę
pro debesies properšą geležinkelį ar
lyg gyvatę susirangiusį upelį, mažus
tarsi degtukų dėžutės namelius.

Į Čekoslovakiją atvyko jau gau-
biant prietemai, pro langus, išskyrus
nesiliaujančio mašinų srauto žibintų
jūrą, nieko daugiau nesimatė, o kai
pasuko prie viešbučio, visai sutemo,
tik sniegas, lyg būtų prisigėręs die-
nos, skleidė šiokią tokią šviesą. Ar
gali būti kas maloniaiu, kai išvargin-
tas kelionės įžengi į šiltą kambarį,
lendi po dušu, o paskiau krenti į šva-
riai paklotą lovą, ir dar ne vienas, o
su savo mylima žmona?

Rytą Augustinas nubudo pirmas,
tyliai atsikėlė ir atitraukė portjerą
pažiūrėti, kur jie atsibastė. „O jo-
majo!” – šūktelėjo nustebęs ir tuoj
pajuto šiltą žmonos ranką ant peties.
Žiūrėjo abu lyg pakerėti ir negalėjo
akių atplėšti nuo reginio, kokio nie-
kada nebuvo matę. Ir vakarais, grįžę
po ekskursijų, jie ilgai sėdėdavo prie
lango, gurkšnojo kavą ir žiūrėjo į
snieguotas viršūnes.

Dar didesnį įspūdį paliko kelionė
keltu snieguotų viršūnių link, kada
tarsi iš lėktuvo matėsi apačioje svy-
ruojančios pušys, judančios mašinos.
Nespėjo apsidžiaugti reginiu, kai ke-
lias kelis kartus sutrūkčiojęs sustojo.
Linguoja vėjuje kabinos su žmonė-
mis, o kelias nė krust. Po valandos
kitos žmonės nejuokais suneri-
mo. 

Bus daugiau.

Čikagos lietuvių skautų, „Aušros vartų/Ker-
navės”, „Nerijos”, „Lituanicos” tuntų sesės ir
broliai bei jūrų skautininkų(ių) „Grandies”
būrelis sveikina visus „Skautybės kelio” rė-
mėjus, „Draugo” skaitytojus ir redakciją –

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

Mieli Sesės ir Broliai,

Šv. Kalėdų Betliejaus žvaigždei
šviečiant, prisimename skautiškų
laužų šviesą, kai aplink naktis, tylu,
ramu... Tik kibirkštys kyla aukštyn ir
mūsų širdis vėl uždega pasiryžimu
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Šventos Kalėdos yra mūsų gyve-
nimo prasmingasis simbolis, kad esa-
me sesės ir broliai gražios ir veiklios,
už Tėvynės ribų ir Tėvynėje, skau-
tiškos šeimos nariai.

Linkiu sesėms, broliams, šeimoms ir rėmėjams pasisekimo ir Dievo
palaimos.

Budėdamas!
Brolis v.s. Juozas Maslauskas, Anglija

Daugiau informacijos apie lietuvių skautų veiklą
rasite internete adresu: www.skautai.net
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Jau senokai baigėsi dienraščio
,,Draugas” skelbtas nuotraukų kon -
kursas ,,Šoksim šokimėlį”. Tiesą pa -
sakius, jį skelbdami  nesitikėjome, jog
at silieps tiek daug dalyvių. XIII Lie -
tuvių tautinių šokių šventė, šiais me -
tais vykusi Los Angeles (meno vadovė
Danguolė Rasutytė-Varnienė), buvo
puiki, girdėjome daugybę gražių atsi -
liepimų, tačiau ji vyko vieną dieną, ką
jau ten fotografuosi  – visi vienoj salėj
šoko, visi matė tuos pačius šokius!
Tačiau maloniai apsirikome. Pasiro -
do, kad mūsų konkurso dalyviai labai
akylūs ir kiekvienas Šokių šventę
matė savo akimis – matytas akimir -
kas užfiksavo ir į redakciją atsiuntė
nemažai nuotraukų. Įdomu, kad net
fotografuojant vieną ir tą pačią aki -
mirką, kiekvienas fotografas ją matė
vis kitaip. 

Konkurse dalyvavo 15 dalyvių.
Aktyvesnės buvo moterys – konkurse
jų dalyvavo net 12. Daugiausia nuo-
traukų – 30 – atsiuntė Rimas Gedeika
iš Philadelphia. Keturios dalyvės (Da -
nutė Cline, Adrija Vaičiulionis, Živilė
Ramanauskaitė ir Dalia Narienė)

konkursui atsiuntė po vieną nuotrau -
ką. Konkurse dalyvavo ne tik JAV
gyvenantys lietuviai. Nuotraukas
kon kursui atsiuntė Daina Puterienė
iš Kanados.

Daugelį nuotraukų skaitytojai
matė mūsų dienraščio puslapiuose.
Stengėmes įdėti bent po vieną kiek -
vieno konkurso dalyvio nuotrauką.
Buvo labai gražių nuotraukų, tačiau
komisijos nutarimu, kai kurios jų
neatitiko konkurso reikalavimų – no -
rėjosi šokio akimirkų, o nuotraukose
buvo gražūs vaikučiai ar kita kokia
statiška poza. Tad vertinimo komisija
(vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė, re -
daktorė Laima Apanavičienė, make-
tuotoja Ina Stankevičienė ir fotog ra -
fas Jonas Kuprys), peržiūrėjusi 112
atsiųstų nuotraukų, pirmą vietą nu -
ta rė skirti Inai Stadalninkaitei-Pe -
tokienei už nuotrauką ,,Keliam
klum pes”. Laimėtoja bus apdovanota
fo tomenininko Jono Kuprio nuotrau-
ka.

Sveikiname konkurso laimėtoją
I. Stadalninkaitę-Petokienę ir tiki-
mės sulaukti jos nuotraukų iš kitų

Fotokonkurso ,,Šokim šokimėlį” laimėtoja – Ina Stadalninkaitė-Pe tokienė

Ina Stadalninkaitė-Pe tokienė ,,Keliam klum pes”.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Prieš porą dienų gavau Lietuvos dailės muzie-
jaus kuratoriaus Skais čio Mikulionio laišką, kuria-
me jis ra šo, jog pagaliau jo didžiulis darbas artėja
prie pabaigos – į Vilnių jau at ke liavo Gruzijos tapy-
tojo Niko Pi ros manašvili-Piros mani paroda, kurią
nuo gruodžio 31 iki gegužės 31 dienos  galės pama-
tyti visi meno gerbėjai, ap silankę Lietuvos dailės
muziejuje.

Gruzijos menininkas Pirosmani man, manau,
ir kitiems mano am žiaus žmonėms, gyvenusiems
sovietmečiu Lietuvoje, geriausiai žinomas iš 1981
metais Eimunto Nekrošiaus spektaklio „Pirosma-
ni, Pirosmani”. Tada pirmą kartą sužinojome apie
gruziniškąjį Čiurlionį. Tai buvo tik ras ,,sprogimas”
– į spektaklį ne bu vo galima gauti bilietų, jų lauk-
davome per naktis. Visas Vilnius tomis die nomis
buvo užsikrėtęs pirosma nijos virusu, o jaunasis
režisierius E. Nek rošius buvo dievinamas už drąsą
pa ro dyti šį veikalą teatro scenoje. Bet turėjo praeiti
beveik 30 metų, kad šio menininko šedevrai būtų
atgabenti į Vilnių. 

Į Lietuvos dailės muziejų atkeliavo 35 paveiks-
lai iš nacionalinio Gru zijos muziejaus. Atgabentą
parodą draudėjai apdraudė 102 milijonais litų. Pa-
saulyje žinomo Gruzijos dai lininko Niko Pirosma-
našvili (Piros mani) paroda Naujųjų metų išva ka -
rėse pradės Nacionalinę programą „Vil  nius – Euro-
pos kultūros sostinė” (VEKS) ir Lietuvos vardo
tūkstant me čio minėjimą, vyksiančius 2009-ai siais. 

VEKS vykdomosios direktorės Dalios Ban-
kauskaitės teigimu, Piros mani kūryba su naciona-
line prog ra ma „Kultūra gyvai” susijusi tuo, kad dai-
lininkas dažnai vaizdavo „gyvą” kasdienį žmonių
gyvenimą. Piros ma ni vardas jau seniai yra žinomas
vi same pasaulyje. Nuolat augantis su sidomėjimas
šiuo savamoksliu meni ninku parodo nenykstančią
Piros ma ni kūrybos vertę.

Vie nas žymiausių Gruzijos rašytojų Gri gol Ro-
bakidzė yra pasakęs: „Pa matysit Pirosmani, pati-
kėsite Gruzija.”

Tragiško likimo savamokslis dailininkas Niko
Pirosmanašvili (1862–1918) gimė valstiečių šeimo-
je Mirzaani kaime Gruzijos Kakheti regione. Anks-
ti netekęs tėvų, Niko užaugo turtingų vynuogynų
savi nin kų Kalantarovų šeimoje. Tam, kad prasi-
maitintų, dirbdavo Tbilisio ta ver nose arba geležin-
kelio stotyse. Jis kurdavo iš kabas ar paveikslus ta -
vernų, aludžių ar dirbtuvių savinin kams mainais į
duoną, vyną ar dažus. Dailininkas ne turėjo namų –
daž niausiai nakvodavo ten, kur dirbdavo. 

N. Pirosmani kaip menininkas bu vo atrastas 6
metai prieš mirtį. Jį „atrado” keli Gruzijos, Rusijos
ir Eu ropos avangardo atstovai – poetas Ilja Zda-
nevič (Ilyazd), jo brolis tapytojas Kirill Zdanevič ir
tapytojas Michail Le-Danteu, gyvenantys Gruzijo-
je. Vi suomenei jis pirmąkart buvo pristatytas
Maskvoje 1913-aisiais vykusioje avangardo parodo-
je „Taikinys”. Dailininko kūryba sulaukė didelio
su sidomėjimo.

N. Pirosmani mirė 1918-aisiais, greičiausiai iš
bado. Jo kapas iki šiol nerastas.  „Pats tapytojo liki-

mas keistas: lyg būtų nemiręs bet dingęs.  Lyg tam,
kad jo tapyba liktų anoniminė, kaip reliktas didžio
primityvaus me nininko”, – rašė Grigol Robakidzė.

N. Pirosmanašvili (Pirosmani) me no kūriniai
yra viena iš svarbiau sių ir reikšmingiausių Gruzi-
jos kul tūrinio paveldo dalių. Pasaulinį pripa žinimą
pelnęs dailininkas Niko Pirosmani buvo apdovano-
tas ypatingu pasaulio matymu, jo vientisumo ir
sin tezės suvokimu. Jo darbuose ats kleidžiama
žmonių, gyvūnų ir daiktų įvairovė. Šiam meninin-
kui gyvenimas ir menas, menas ir žmogus yra ne -
atsiejamos sąvokos: jo mąstymą su formavo mitolo-
gija. Pirosmani mi to loginio pasaulio suvokimas yra
nai vus, nesudėtingas ir suprantamas. 

Tačiau būtų klaidinga manyti, kad Pirosmani
tėra vien primityvistas – tai pernelyg susiaurina
tapytojo tikrąją esmę. Kad jis neturėjo profesio-
nalaus išsilavinimo ir buvo savamokslis tai nesu-
menkina jo meistriš kumo.  Be to, tai leido jam pasi-
kliauti vien Dievo duotu dideliu talentu, o tai su-
teikė jam kūrybinę laisvę.

Tad, jeigu lankysitės Lietuvoje, ne praleiskite
progos nueiti į Niko Pirosmani – nepaprasto, labai
kū rybingo menininko, kuris visur žavi žiūrovus,
parodą Lietuvos dailės muziejuje. Tikrai nepasi-
gailėsite. N. Pirosmani paveikslų paroda Lietuvos
dailės muziejuje vyks nuo gruodžio 31 iki 2009 m.
gegužės 31 dienos. 

,,O kas bus parodai pasibaigus?” – klausiu paro-
dos kuratoriaus S. Mi kulionio. „Vėliau parodą Kraš-
to ap saugos ministerijos Karinės oro pajėgos iš-
gabens atgal į Gruziją”, – sakė projekto kuratorius.

Niko Pirosmani. „Gruziniška užstalė”. Klijuotė, aliejus.

N. Pirosmani. „Berniukas ant asiliuko”. Klijuotė,
aliejus.

Susipažinkite – Niko Pirosmanašvili (Pirosmani) 

lietuviškų renginių.
Dėkojame visiems konkurso da -

ly  viams už aktyvų dalyvavimą ir
kvie čia me mūsų skaitytojus dalyvau-

ti ateityje skelbiamuose konkur-
suose. 

,,Draugo” info
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Lietuviškos Kalėdos Romoje
Nedidelė, tačiau labai draugiška

Romos Lietuvių Bendruomenė, kaip
ir kiekvienais metais, gruodžio 21 d.
susibūrė prieškalėdiniame susitiki-
me. Susitikimas prasidėjo Šv. Mi-
šiomis lietuvių kalba senojoje baž-
nytėlėje, Santa Lucia della Tinta, ku-
rias aukojo Lietuvių Šv. Kazimiero
kolegijos rektorius, monsinjoras Pet-
ras Šiurys. Lituanistinės mokyklėlės
vaikai giedojo Kalėdines giesmeles.

Po Mišių, maloniai pakviesti LR
ambasadoriaus prie Šv. Sosto ir Mal-
tos ordino Vytauto Ališausko, tau-

tiečiai susirinko į ambasadą prie Šv.
Sosto. Čia visi žiūrėjo lituanistinės
mokyklėlės vaikų pasirodymą, vaiši-
nosi gardžiais tradiciniais lietuviš-
kais patiekalais, maloniai bendravo
bei sulaukė Kalėdų senelio dovanų.

Vakaronėje dalyvavo apie 50 tau-
tiečių, tarp kurių buvo LR ambasa-
dos Italijoje darbuotojai, gerb. Gio-
vanna Lozoraitienė, Romoje gyve-
nančios lietuvių šeimos bei čia studi-
juojantys lietuvių studentai.

Daiva Gailiūtė 
Bernardinai.lt

Jaunystės draugui
A † A

BRONIUI SILIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną VLADĘ, dukterį ir
sūnus.

Stefa ir Vladas Vasikauskai

Milano pašonėje vyko lietuviška 
kalėdinė mugė

Gruodžio 13–14 dienomis Milano
apylinkėse gyvenantys lietuviai sku-
bėjo į Vertemate con Minoprio. Nedi-
delio miestelio, įsikūrusio atokiau
nuo didmiesčio šurmulio, savivaldybė
organizavo kalėdinę mugę, kurioje,
garbės svečiais buvo pakviesti lietu-
viai.

Pagrindinis šios idėjos sumanyto-
jas Pietro Fardella: italas pase, lietu-
vis – širdyje, įtikino Vertemate con
Minoprio savivaldybės atstovus į
mugę pasikviesti ir lietuvius.

Didelėje, šildomoje palapinėje,
improvizuotuose nameliuose, išpuoš-
tuose trispalvėmis girliandomis ir
vėliavomis, lietuviai susirinkusie-
siems siūlė pirkti įvairių tradicinių
produktų. Dailūs moliniai varpeliai,
taupyklės ir magnetėliai traukė dau-
gelio akį. Šeimininkės galėjo įsigyti
lininių servetėlių, rankšluostėlių.
Nebuvo apsieita be lietuviškų saldu-
mynų: šakočio, sausainių ir kalėdai-
čių. Nemažai dėmesio sulaukė me-

daus skyrelis, tačiau daugiausia
žmonių būriavosi aplink alų ir keptą
duonelę. Kiek įtariai į šiuos produk-
tus žiūrinčius susirinkusiuosius,
drąsino lietuvaičių sutuoktiniai ita-
lai, kuriems jau nereikia aiškinti
lietuviško alaus apdovanojimų istori-
jos ir apibūdinti gardumo. Tik ką iš
kirpyklų atskubėjusios senjoros, spie-
tiesi prie gintaro skyrelio ir žingei-
džiai klausinėjo tautiniais drabužiais
pasipuošusią lietuvaitę.

Lietuvos konsulas Milane Guido
Levera, pasidžiaugė, jog vieno žmo-
gaus iniciatyvą pavyko įgyvendinti ir
netruko atsirasti bendraminčių. Jis
taip pat pasidžiaugė, kad pirmas
lietuvių blynas nebuvo prisvilęs ir
išreiškė viltį, jog tokia kalėdinė mugė
galėtų tapti gražia kasmetine tradici-
ja. Jam antrino ir renginio organiza-
toriai – meras Roberto Sironi bei
savivaldybės kultūrinių renginių sky-
riaus vadovas Guido Monti. 

www.italija.lt

Mugėje.  Italija.lt nuotr.

Romos Lietuvių Bendruomenė prieškalėdiniame susitikime.

Seinų „Žiburio“ gimnazijoje –
kalėdinė vakaronė

Šventiškai papuoštoje lietuvių
„Žiburio” gimnazijoje Seinuose gruo-
džio 19 dieną vyko tradicinė kalėdinė
vakaronė, kurioje kartu su mokyklos
bendruomene dalyvavo ir Lietuvos
konsulato Seinuose darbuotojai. Va-
karonės dalyvius pasveikino mokyk-
los direktorius Algirdas Vaicekaus-
kas, Punsko Lietuvių Bendruomenės
pirmininkės pavaduotojas Petras
Maksimavičius, kalėdines dovanėles
nuo Kalėdų senelio mokiniams ir
mokytojams perdavė Lietuvos kon-
sulas Seinuose Liudvikas Milašius.

Visų amžiaus grupių gimnazijos

moksleiviai parodė šv. Kalėdų šven-
tėms skirtą meninę programėlę.

Prie kalėdinės eglutės buvo gie-
damos kalėdinės giesmės, prisimintos
Kalėdų tradicijos, besibaigiančių me-
tų įvykiai. Atsisveikindami vakaro-
nės dalyviai vieni kitiems linkėjo
linksmų švenčių, ramių ir darbingų
Naujųjų 2009-ųjų metų.

Kalėdinės vakaronės tradiciškai
vyko ir kitose lietuviškose Seinų ir
Punsko valsčiaus mokyklose.

LR Užsienio reikalų 
ministerijos info 

Advento šventė sujungė 
Šveicarijos lietuvius

Riostigraben. Tai – lingvistinis,
kultūrinis bei politinis skirtukas tarp
dviejų didžiausių Šveicarijos kalbinių
grupių. Kiekvienas šia šalimi besido-
mintis žino, kaip sunku vokiška tar-
me kalbantiems šveicarams rasti
bendrą kalbą su prancūziškai kalban-
čia tautos dalimi, ir atvirkščiai.

Vos kelis šimtus šioje Alpių šalyje
gyvenančių lietuvių šis šveicariškas
reiškinys taip pat kurį laiką bandė
skirti, bet lietuvių bendruomenėje
įsitvirtinti jam nepavyko. Nepaliau-
jamai daugėjant lietuviškų bei pusiau
lietuviškų šeimų, vis gausėjant lietu-
viškų šaknų vaikučių, skirtingose
šalies dalyse ėmė dygti lituanistiniai
sekmadieniniai darželiai bei išsiru-
tuliojo abipusiai poreikiai susitiki-
mams.

Šįmet sostinėje Berne įvyko ypa-
tinga lietuviška Advento šventė,
linksmame šurmulyje prie eglučių
šakelėmis, mandarinais ir šokola-
dukais puoštų stalelių sujungusi tau-
tiečius iš prancūziškos ir vokiškos
Šveicarijos. Šventės organizatorė
ŠLB valdybos narė Laima Maldū-
naitė-Christ džiaugėsi, kad nepaisant
atstumų ir žvarbaus oro susirinko
visas šimtas dalyvių, iš jų beveik pusė
– vaikučių, su akivaizdžia nuostaba
besiklausančių, kiek daug žmonių
vienoje vietoje kalba lietuviškai.

„Reikia tik labai norėti, pasis-
tengti ir tikėti!”, – šiltu skambesiu į
kalėdinę nuotaiką įsipynė Šveicarijos
lietuvių lėlių teatro „Raganiukė”
spektaklis. Džiugesiu ir nuoširdumu
alsuojantis jo turinys, išmoningos
dekoracijos, betarpiškas artistų –
lėlių bendravimas su publika, puikiai
pritaikytos „Keistuolių teatro” muzi-
kinio spektaklio „Geltonų plytų ke-
lias” melodijos sukūrė ypatingą šven-
tinę atmosferą. Teatro „Raganiukė”

režisierė bei prodiuserė Diana Brun-
ner su talentingais artistais Jovita
Zamaryte Fink, Rima Furter bei
Giedriumi Kopitkovu jau ne pirmus
metus tęsia kalėdinio spektaklio vai-
kams tradicijas.

Šįmetinėje šventėje buvo ir toliau
puoselėjama iš šveicarų paveldėta
adventinė žvakių gaminimo tradicija.
Profesionalaus Lietuvos bitininko
Viliaus Paukštės padedami, kvepiantį
pievomis bičių vašką vaikai paversda-
vo nuostabiomis žvakėmis, kurios
puoš ir šildys jų namus kaip prancū-
ziškoje, taip ir vokiškoje Šveicarijos
dalyje.

Kaip įprastai, popietę apvainika-
vo nepaprastai džiugus tikro Kalėdų
Senelio iš Labanoro girios apsilanky-
mas. Poetiškai nupasakojęs sužavėtai
publikai savo biografiją, raudonke-
puris Senelis ėmėsi tradicinės misijos
– išklausyti ir apdalinti vaikučius
kalėdinių skanumynų pilnais dovanų
maišeliais. Kai penkios dešimtys
vaikų išdeklamavo lietuviškus eilė-
raštukus, atėjo šokių metas: Ženevos
lituanistinio darželio vadovės Eglės
Kačkutės vedami, vaikai trypė sma-
giuose rateliuose. Kartu sukosi ir
Audrius Alkauskas iš Lozanos, šiame
vakare iškeitęs savo tapatybę į kalė-
dinės dovanojimo dvasios simbolį –
Kalėdų Senelį.

Nuošalyje nuo šios gražios tra-
dicinės šventės neliko ir Lietuvos
Respublikos ambasada Šveicarijos
Konfederacijoje – ji parėmė Advento
popietę finansiškai, o šventėje daly-
vavęs ambasados administratorius
Saulius Genys su sūnumi padėjo
organizatoriams spręsti logistikos
problemas.

Ilona Katkienė
Lietuviams.com
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Naujus metus sutikite su Bri gh-
ton Park parapijos choru gruo džio  31
d. 8 val. v., Brighton Park mokyklos
salėje, 2745 W. 44th St. Chicago, IL.
Įdomi programa su dainomis! Dai -
nuos Irena – Vitalijos Katuns kytės
antrininkė! Šo kiams gros Li gita ir Al -
gimantas Bar niškiai, skanų maistą
ga mins Anta nas! Bilieto kaina užsi -
sakant iš anksto tik 45 dol. (Prieš
vakarienę – 60 dol.). Čekius siųsti:
Vilijai Vaka rytei, 9824 S. 50th Court,
Oak Lawn, IL 60453 Tel. pasiteira-
vimui: 708-703-7114 arba 773-627-
2137. Kviečiami visi.

�Sutikime Naujuosius metus su
Lie tuvių opera gruodžio 31 d. Jau ni -
mo centre. 8 val. v. – kokteiliai, 8:30
val. v. – vakarienė (,,Ku ni gaikščių už -
eiga”). Šventinė programa: Liutauras
Navickas (operos solistas iš Vilniaus),
Genovaitė Bigenytė ir kiti atlikėjai.
Šokiams gros ,,Kau kas”. Kaina – 85
dol., paaugliams – 50 dol. Kviečiame
at vykti su šeimomis. Vietas už si -
sakyti telefonais: 773-501-6573 (Ele -
na Ablingytė), 630-257-6481 (Vir gi -
nija Savrimienė) arba 773-434-7919
(Ri mas, ,,Atlantic”).

�2009 metų sausio 16 d., penkta -
dienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629 atidaroma lietuvių
kilmės menininko iš Arizona Keith
Stanton šiuolaikinės fotografijos pa -
roda „Laisvė nuo darbo” (,,Exemp -
tion from Occupation”). Ši paroda
tęsia lietuvių kilmės me  nininkų pris-
tatymą, skirtą Lietu vos Tūkstant me -
čio paminėjimui ir „Vil niaus – Eu -
ropos Kultūros sos ti nės 2009” me -
tams. Paroda veiks iki vasario 20 d.
Muziejus veikia kasdien nuo 10 val. r.
iki 4 val. p. p. Telefonas pasi teira -
vimui: 773-582-6500. 

�Naujų metų sutikimo ir savo
šimt mečio jubiliejinių metų uždary-
mo šaunų pokylį rengia Philadelphia
Lietuvių namai. Šokiams gros iš
Connecticut pakviesti A & R Arvydas
ir Rimas, žinomi ir publikos mylimi
video ir muzikos DJ. Pokylio pradžia
8 val. v. Bilietų kaina – 65 dol. asme-
niui, 125 dol. porai, jaunimui – nuo-
laida. Bilietų užsakymus priima Vio -
leta Bendžiūtė tel.: 215-917-0042, Ilo -
na Babinskienė tel.: 609-271-4991 ir

An gelė Puodžiūnienė tel.: 215-632-
2534.

�Šv. Andriejaus lietuvių parapi-
jos tradicinis kalėdinis koncertas
vyks 2009m. sausio 4 d., 2 val. p. p.
Šv. An d rie jaus bažnyčioje (19-ta ir
Wallace St. sankryža, Philadelphia).
Pro g ramą atliks choras ,,Laisvė”,
vado vau jamas Ilonos Babinskienės ir
amerikiečių ,,Handbell Choir”. Cho-
rui ,,Laisvė” akompanuos muz. Geor-
ge Akerley.  

�JAV Lietuvių jaunimo sąjungos
(LJS) valdyba kviečia 16–35 metų
am žiaus jaunimą dalyvauti 2009 me -
tų suvažiavime, kuris vyks Phila del p-
hia, Pennsylvania sausio 16–19 die -
nomis.  Suvažiavime bus svarstoma
atei nančio XIII Kongreso programa
ir atstovų pareigos. Programoje: sau -
sio 16 d. – atvykimas ir susipažinimo
va karas; sausio 17 d. – posėdis, pra -
nešimai, diskusijos; sausio 18 d. – tu -
ris tinė programa; sausio 19 d. – išvy -
kimas. Užsisakę viešbutį ,,Shera ton
So ciety Hill” tel.: 1-800-325-3535  iki
2009 m. sausio 7 d. ir pasakę, kad
priklausote Li thuanian-American
Youth Asso cia tion, bus suteikta nuo-
laidą. Norintys gauti daugiau infor-
macijos rašykite Auksei Grigaliūnai-
tei el. paštu: auksyte@gmail.com 

��Kviečia mokslininkus ir tyrėjus
dalyvauti mokslinėje konferencijoje
„Lietuvių išeivijos spauda: istorija ir
dabartis”. Konferencija, artėjant
„Drau go” laikraščio 100-ųjų metinių
šventei, skiriama gausios lietuvių iš -
eivijos spaudos pristatymui, apta -
rimui bei spaudos turinio analizei.
Konferen cijos tikslas: imtis išsames-
nių lietuvių išeivijos spaudos tyrimų
atskleidžiant vieną svarbiausių XX a.
lietuvių išeivių veikimo lauką emig -
racijoje. Konferencijoje siūloma daly-
vauti rengiant pranešimus tokiomis
te mo mis: ,,Pirmieji lietuvių spaudi-
niai emi gracijoje”, ,,‘Draugo’ dienraš-
čio praeitis ir ateities perspektyvos”,
,,Lietuvių išeivijos spauda ‘šaltojo
karo’ laikotarpiu”, ,,Iššūkiai lietuvių
iš eivijos spaudai po 1990 m.”, ,,Iš ei -
vijos spauda ir emigrantų kartų kai -
tos procesas”, ,,Ideologinė spauda:
kon fliktas ar diskusija?” Pranešimų
pavadinimų ir santraukų (iki 500
spaudos ženklų) laukiame iki 2009 m.
vasario 6 d. Daugiau informacijos –
g.janauskas@hmf.vdu.lt; tel. +370
37 327839 (Giedrius Janauskas). 

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Mažieji naperviliečiai Izabelė Didžbalytė ir jos draugas Danius Verachtert
pusryčiauja su Naperville meru George Pradel.  

Ilonos Didžbalienės nuotr.

Ramunė Kubiliūtė, organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos na -
rė, XIV Mokslo ir Kūrybos simpoziume 2008 m. lapkričio 27 d. vadovavo
Jaunimo sociokultūros sesijai. Jos pranešimo ,,Penkios auklėjimo prog -
ramos ir kolegiška ‘Vaiko vartai į mokslą’ parama remiamiems centrams
bei laikinosios globos namams Lietuvoje” klausėsi nemažas būrys su si -
domėjusių asmenų.

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos bei redakcinio kolekty-
vo narės su pomokykliniuose centruose dirbančiomis viešniomis iš Lie -
tuvos (iš kairės): Ritonė Rudaitienė, ses. Jolita Matulaitytė, ses. dr. Daiva
Kuzmickaitė, Rita Venclovienė ir Ramunė Kubiliūtė.

Audronės Pakštienės nuotr.

Kalėdiniai sveikinimaiKalėdiniai sveikinimai
* * *

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga Praurimė ir Leonidas
Ragai sveikina visus „Draugo” skaitytojus, įskaitant pažįstamus, bičiu-
lius, draugus bei gimines. Vietoj kalėdinių kortelių aukojame „Draugui”.

* * *
Maria ir Antanas Vyčai sveikina gimines, draugus, pažįstamus su

šv. Kalėdomis. Sveikų, laimingų Naujų metų.

* * *
Šv. Kalėdų proga linkiu visiems su ramybe širdyje džiaugtis ateities

gyvenimu.
Irena Kriaučeliūnienė

* * *
Mara  Vygantienė su dukromis Monika ir Kristina bei jų šei-

momis nuoširdžiai sveikina savo draugus ir pažįstamus Kristaus Gimimo
šventėje ir linki sveikų bei sėkmingų Naujųjų Metų.

* * *
Šventų Kalėdų proga sveikinu šimtametį „Draugą”, linkiu geriausios

sveikatos ir ištvermės šiais sunkiais laikais, o kas svarbiausia – dar porą
šimtmečių geros sveikatos ir geriausio gyvavimo.

Su sveikinimo raštu siunčiu „Draugui” du šimtus dolerių, nes raštams
spausdinti reikia daug popieriaus, rašalo ir dar daugiau kantrybės
„Draugo” redakcijoje.

Algis  Virvytis

Don Varnas postas ir Auxiliary pagalbinis Moterų vienetas
parėmė „Draugą” 50 dol. auka. Esame Jums labai dėkingi.


