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JAV ambasador∂ lank∂si
Vilniaus jèzuitû gimnazijoje

Tikimasi JAV paramos
îgyvendinant

energetikos projektus
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Prezident∂ si∆lo atsisakyti galimyb∂s išsaugoti Lietuvos pilietybê ES ir NATO šaliû pilieçiams
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Vilnius, lapkričio 22 d. (ELTA)
– Premjeras Andrius Kubilius neat-
skleidžia, ar Vyriausybėje pirmadienį
vykęs susitikimas su JAV ambasa-
dore Ana Elizabet Derse turi sąsajų
su tiesiogine amerikiečių investicine
parama į Visagino atominės elektri-
nės statybą, tačiau patikino, jog visa
informacija apie strateginio ir regio-
ninio investuotojų paieškas ir derybų
eigą bus pateikta artimiausiu metu.

Ministras pirmininkas teigė, jog
JAV valstybės sekretorės Hillary
Clinton išreikšta parama svarbiau-
siems Lietuvos energetikos projek-
tams yra ypač svarbi įgyvendinant
energetinę nepriklausomybę galė-
siančius užtikrinti projektus.

A. Kubilius tikino, jog Lietuvos
pasirinkta strategija įgyvendinant
Visagino atominės elektrinės projek-
tą yra tinkama, ir užtikrino, jog ne-
siruošia remtis kaimyninių šalių pa-
vyzdžiu. ,,Mes esame pasirinkę kito-
kią taktiką nei mūsų kaimynai Kali-
ningrade ar Baltarusijoje, kurie, ne-
turėdami Nukelta į 6 psl.

NATO susitikime atsiñvelgta î Lietuvos reikalavimus

Vilnius, lapkričio 22 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, dėl
galimos prieštaros Konstitucijai grą-
žindama Seimui pakartotinai svars-
tyti Pilietybės įstatymą, siūlo atsisa-
kyti nuostatos dėl dvigubos pilietybės
įgijusiesiems Europos Sąjungos (ES)
ir NATO valstybės pilietybę.

Prezidentės vertinimu, tokia
nuostata ne tik prieštarauja Konsti-
tucijos straipsniui dėl dvigubos pilie-

tybės kaip atskiro atvejo, bet ir pažei-
džia lygiateisiškumo principą. Seimas
priimdamas naujos redakcijos Piliety-
bės įstatymą leido dvigubą pilietybę,
jei Lietuvos pilietis įgytų ES ar NATO
priklausančios valstybės pilietybę.

,,Konstitucijoje įtvirtintas asme-
nų lygiateisiškumo principas regu-
liuojant pilietybės santykius būtų pa-
žeistas, jeigu įstatyme nustatant gali-
mybę išsaugoti Lietuvos pilietybę bū-

tų remiamasi ne skirtinga tokių as-
menų teisine padėtimi, bet jų naujai
įgytos pilietybės valstybės priklausy-
mu tam tikrai tarptautinei organiza-
cijai, valstybių sąjungai”, – rašoma
dekrete, kuriuo prezidentė grąžina įs-
tatymą Seimui.

Taip pat prezidentė siūlo atsisa-
kyti naujos nuostatos, kad pilietybė
išimties tvarka gali būti suteikta,
,,kai tai sietina su Lietuvos vardo gar-

sinimu mokslo, ekonomikos, kultū-
ros, meno ir sporto srityse, jai atsto-
vaujant šiuo metu ar ateityje”. Prezi-
dentė siūlo likti su šiuo metu galio-
jančia nuostata, numatančia, jog Lie-
tuvos pilietybę išimties tvarka galima
suteikti už ypatingus nuopelnus vals-
tybei. ,,Lietuvos pilietybė išimties
tvarka negali būti teikiama vien tuo
pagrindu, jog manoma ar tikimasi,
kad būdamas Nukelta į 6 psl.

Vilnius, lapkričio 22 d. (VJG
info) – Vilniaus jėzuitų gimnazijoje
(VJG) lankėsi JAV ambasadorė Anne
E. Derse. Kartu su Amerikos tarybos
direktoriumi Kevin Reiling, LR Švie-
timo ir mokslo ministerijos kancleriu
Dainiumi Numgaudžiu bei Tarptau-
tinio bendradarbiavimo skyriaus ve-
dėja Jurgita Strumskiene ji paskelbė
antrus metus organizuojamos Lietu-
vos ir Amerikos mokinių Kultūros,
švietimo ir lyderystės mainų progra-
mos ExCEL (Exchanges for Culture,
Education, and Leadership) pradžią.

VJG vyresniųjų klasių moki-
niams pirmiesiems buvo pristatyta
JAV ambasados sumanyta ExCEL
programa, kuri skiria stipendijas pa-
dengti vienerių akademinių moks-
lo metų JAV išlaidas. Atrinkti moki-
niai gyvens amerikiečių šeimose ir
vienerius metus mokysis JAV mo-
kyklose, o grįžę tęs mokslus kartu su
klasės draugais. 2011–2012 m. bus
skiriama net 10 stipendijų. Pernai
viena iš 4 stipendijų atiteko VJG mo-
kinei Gabrielei Papievytei.

Lisabona, lapkričio 22 d.
(ELTA) – Atsižvelgta į visus Lietuvos
keltus reikalavimus ir dėl ateities
saugumo užtikrinimo Baltijos šalims,
ir dėl tolesnių organizacijos santykių
su Rusija, apibendrindama lapkričio
19–20 dienomis Lisabonoje vykusį
NATO viršūnių susitikimą, sakė Lie-

tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė.

,,Penktasis straipsnis Baltijos ša-
lims pagaliau iš tikrųjų pradėjo veik-
ti. Turime viską, ko šiame susitikime
reikalavome. Turime Lietuvos apgi-
namumo įtvirtinimą, NATO patvirti-
no atvirų durų politiką, tai reiškia,

kad visos šalys, kurios yra demokra-
tinės ir vykdys visus reikalavimus,
galės tapti narėmis. NATO patvirti-
no, jog tampa organizacija, pasiren-
gusia priimti visus dvidešimt pirmojo
amžiaus iššūkius, tarp jų – ir kiberne-
tinių išpuolių, energetinio saugumo
ir kitų”, – sakė Lietuvos vadovė.

Prezidentė D. Grybauskaitė taip
pat pabrėžė, jog nėra pagrindo bai-
mintis organizacijos atversto naujo
bendradarbiavimo puslapio su Rusija.
Pasak prezidentės, šaltojo karo laikai
baigėsi ir visos šalys sutaria, jog būti-
na ieškoti naujų bendradarbiavimo
su Rusija būdų ir galimybių.

,,Rusiją kviečiame bendradarbia-
vimui, dialogui, tačiau ne susiliejimui
su NATO. Bendradarbiavimas bus
naudingas abiem pusėms. Turime
trečiuosius priešus, su kuriais reikia
kovoti bendrai. Dabartinis bendra-
darbiavimas su Rusija ginkluotės ir
priešraketinės gynybos srityje atveria
naujas saugumo garantijas ir Lietu-
vai. Nukelta į 6 psl.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo NATO valstybių vadovų su-
sitikime Lisabonoje. President.lt nuotr.

JAV ambasadorė A. E. Derse tarp
VJG mokinių ir mokytojų. VJG nuotr.
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Pasaulio banko duomenimis, emi-
grantai į Lietuvą per šiuos metus
turėtų persiųsti daugiau nei 3
mlrd. litų – tai yra 8 proc. daugiau
nei pernai. Pasak finansų specia-
listų, lietuvių emigrantų perlaidos
prilygsta metinėms užsienio in-
vesticijoms. Tai rodo, kad žmonės
ne tik dirba ir užsidirba sau, bet ir
taupo, kad paremtų Lietuvoje gy-
venančius artimuosius. Pasaulio
bankas skaičiuoja, kad iš Lietuvos
iki šių metų emigravo 440,000 ša-
lies gyventojų. Per 8 metus emi-
grantai į Lietuvą atsiuntė 18 mlrd.
litų – tai beveik prilygsta 1,5 metų
„Sodros” biudžetui. Žinant šiuos
skaičius darosi keista, kai Lietuvos
valdininkai, paklausti apie vilkina-
mą priimti Pilietybės įstatymą, sa-
ko, kad viena iš priežasčių, nelei-
džiančių to padaryti, yra Lietuvos
žmonių nusiteikimas neleisti išei-
vijoje gyvenantiems mūsų šalies
piliečiams balsuojant ar kitokiu
būdu dalyvauti valstybės gyveni-
me. Ar iš tiesų Lietuva yra tokia
turtinga, kad jai nereikalinga pa-
rama, kurią gali suteikti išeivijoje
gyvenantys lietuviai?

Redaktorė Loreta Timukienė

Skrandžio gripas
Kas yra virusinis
gastroenteritas?

Gastroenteritas yra skrandžio ir
žarnyno uždegimas. Virusinis gastro-
enteritas yra infekcija, sukelta įvairių
virusų, kuri pasireiškia vėmimu ar
viduriavimu. Ši liga yra dažnai vadi-
nama „skrandžo gripu”, nors ir nėra
sukeliama influenza virusų, suke-
liančių gripą.

Kas sukelia virusinį
gastroenteritą?

Nemažai įvairių virusų gali su-
kelti gastroenteritą, įskaitant rotavi-
rusus, norovirusus ar adenovirusus.
Svarbu paminėti, kad bakterijos kaip
Salmonella ar Esterichia Coli, paraz-
itai ar tam tikri vaistai šios ligos ne-
sukelia, nors ir požymiai gali būti ir
panašūs.

Kokie ligos požymiai?

Pagrindiniai ligos požymiai yra
viduriavimas ir vėmimas. Juo sergan-
tis žmogus taip pat gali jausti galvos
ar pilvo skausmus ir pakilusią tem-
peratūrą. Paprastai ligos požymiai
prasideda vienai ar dviem dienoms
praėjus nuo infekcijos pradžios ir gali
trukti iki 10 dienų, priklausomai
koks yra virusas sukėlėjas.

Ar tai yra rimta liga?

Dažniausiai tai nėra labai rimta
liga. Žmonės, užsikrėtę virusiniu gas-
troenteritu, beveik visada pilnai pa-
sveiksta ir neturi jokių ilgalaikių li-
gos požymių. Tačiau ši yra liga pavo-
jinga žmonėms, kurie negali gerti pa-
kankamai skysčių, prarastų per vė-
mimą ar viduriavimą. Kūdikiai, ma-
žamečiai vaikai ar negalintys pilnai

pasirūpinti savimi kaip neįgalūs ar
vyresnio amžiaus žmonės turi ypač
didelę dehidratacijos riziką dėl pra-
rastų skysčių.

Kaip užsikrečiama?

Virusinis gastroenteritas yra už-
krečiama liga. Virusai, sukeliantys
šią ligą, yra pernešami per kontaktą
su užkrėstais žmonėmis. Kiti būdai
užsikrėsti gastroenteritu yra valgant
ar geriant virusais užkrėstą maistą
ar gėrimus.

Kaip užkrečiamas maistas?

Maistas gali būti užkrečiamas
gamintojų ar pernešėjų, kurie serga
virusiniu gastroenteritu, ypač jei jie
reguliariai neplauna rankų po apsi-
lankymo tualete. Jūros gėrybės taip
gali būti užkrėstos nuotekomis, tad
žmonės, valgantys žalias ar nepilnai
išvirtas jūros gėrybes, gali suvidu-
riuoti. Nuotekomis užkrėsto vandens

gėrimas taip pat gali padėti plisti
šiems virusams.

Kur ir kada liga plinta?

Virusinis gastroenteritas pavei-
kia žmones visame pasaulyje. Kiek-
vienas virusas turi savo aktyvumo
sezoną. JAV rotaviruso ir astroviruso
sukeltos infekcijos pasireiškia vėses-
niais mėnesiais – nuo spalio iki ba-
landžio – tuo tarpu adenoviruso su-
keliamos infekcijos plinta ištisais me-
tais.

Kaip nustatoma?

Paprastai ligą atpažįsta gydyto-
jas po medicininės apžiūros ir pacien-
to požymių įvertinimo. Rotaviruso
infekcija gali būti nustatoma išmatų
laboratoriniais testais. Tačiau kitų
virusų sukeltos gastroenterito infek-
cijos paprastai nėra nustatomos labo-
ratoriniais testais.

Kaip gydoma?

Viena svarbiausių priemonių gy-
dant virusinį gastroenteritą yra skys-
čių vartojimas ir saugojimasis, kad
būtų neprarandama skysčių. Gydyto-
jas gali patarti, kokius skysčius var-
toti. CDC pataria, kad šeimos, augi-
nančios vaikus, namuose turėtų ora-
linį rehidratacijos tirpalą (oral rehy-
dration solution, ORS) visą laiką ir jį
naudotų iš karto, vaikui pradėjus vi-
duriuoti. ORS yra parduodamas vais-
tinėse be recepto. Reikėtų vengti var-
toti vaistus, įskaitant antibiotikus
(kurie neturi jokio poveikio virusams
gydyti) ir kitus gydymo būdus, išsky-
rus specialius gydytojo patarimus.

Ar ligos galima išvengti?

Žmonės gali sumažinti infekcijos
apsikrėtimo galimybę dažnai plauda-
mi rankas, dezinfekuodami užterštas
vietas su baliklio (bleach) turinčio-
mis valymo priemonėmis ir plaudami
suterštus rūbus. Taip pat reikėtų
vengti vandens ar maisto, jeigu jis
gali būti užkrėstas virusais. Rotavi-
ruso gastroenterito galima išvengti
pasiskiepijus.

Ar yra vakcina?

Šiuo metu yra dvi rotaviruso
vakcinos, apsaugančios kūdikius ir
mažus vaikus nuo stipraus viduriavi-
mo. Šios vakcinos yra paprastai duo-
damos vaikams jų pirmaisiais gyveni-
mo metais kartu su kitomis vakci-
nomis.

Parengta pagal
CDC informaciją

TELEFONAS 1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ ketvirtadienî,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

Konfidencialumas
garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Apsikrėtimo galimybę galime suma-
žinti dažnai plaudami rankas.

Jūros gėrybės taip gali būti užkrėstos nuotekomis, tad žmonės, valgantys ža-
lias ar nepilnai išvirtas jūros gėrybes, gali suviduriuoti.

Rotaviruso gastroenterito galima iš-
vengti pasiskiepijus.
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ALBINAS ÇAPLIKAS

Žurnalas „Newsweek” pagal gy-
venimo kokybę Lietuvai skyrė 34
vietą iš tyrime dalyvavusių 100 pla-
netos valstybių, tačiau iš esmės į tokį
pat klausimą lietuviai praėjusią sa-
vaitę viešosios nuomonės tyrimų ben-
drovei „Spinter tyrimai” atsakė ki-
taip. Tik 1,7 proc. apklaustųjų pasa-
kė, kad dėl Ministrų kabineto priim-
tų sprendimų jų gyvenimo kokybė pa-
gerėjo, o net 84,2 proc. Lietuvos gy-
ventojų mano, kad Vyriausybės
sprendimai turėjo neigiamos įtakos
jų gyvenimo kokybei. Neigiamos!

Neabejotinai tarp pastarųjų buvo
ir žemiau skurdo ribos gyvenantis
kas penktas šalies, arba 690 tūks-
tančių, pilietis. Laikoma, kad vienas
gyvenantis asmuo atsiduria skurde,
jei jo pajamos per mėnesį nesiekia
831 lito, o šeima, kurią sudaro du su-
augę ir du vaikai iki 14 metų, – 1,746
litų. Beje, šiemet net 182 tūkst. Lie-
tuvos gyventojų kažkaip išgyvena
tegaudami po 315 Lt per mėnesį.

Galime tik pasiguosti, kad pa-
saulyje 1,5 milijardo žmonių per mė-
nesį tegali išleisti po 75 litus, tačiau
Žemėje kas 3,6 sekundės nuo bado
miršta vienas žmogus. Lietuvoje ir
Europoje nuo bado dar nemirštama,
nors negalėčiau užtikrintai to teigti.
Norėtųsi tikėti, kad labiausiai nu-
skurdę žmonės galės pasinaudoti pra-
ėjusią savaitę pradėta dalyti Europos
Sąjungos parama maisto produktais.
Apie 3 tūkst. tonų maisto produktų
atiteks mažiausiai 540 tūkstančių
Lietuvos piliečių, kurių vidutinės vie-
no šeimos nario pajamos neviršija
525 litų.

Iš viso tokios paramos neatsisakė
20 ES valstybių. Naujausiais duome-
nimis, vidutiniškai 17 proc. ES gy-
ventojų yra ties skurdo riba, todėl
jaučia maisto stygių. Įdomu, kad tarp
jų yra net Liuksemburgo piliečiai –
šiai turtingiausiai ES valstybei skirta
maisto produktų už 828 tūkstančius
litų (likusioms 19 ES šalių padalyta
paramos už 1,65 mlrd. Lt).

Prieš kelerius metus kai kurie
politikai, kalbėdami apie ES paramos
maisto produktais sumanymą, kan-
džiai įgeldavo, kad ji tėra dar vienas
būdas pagelbėti ES žemdirbiams.
Kodėl? Iš pradžių programos tikslas
buvo skurstantiesiems išdalyti su-
kauptą žemės ūkio gaminių perteklių
(įsikišimo, arba intervencinesatsar-
gas). Vėliau tam tikrais atvejais leista
įsikišimo atsargas papildyti rinkoje
įsigytais produktais.

Šiais metais tokių atsargų – grū-
dų, pieno miltelių, šiek tiek sviesto –
sukaupta pakankamai, todėl produk-
tų įsigyti rinkoje reikės nedaug. Taip
manyta. Tačiau padėtis gali labai
greitai pasikeisti. Apie tai garsiai pra-
dėjo kalbėti Jungtinių Tautų maisto

ir žemės ūkio organizacijos atstovai.
Taigi Jungtinių Tautų maisto ir že-
mės ūkio organizacija įspėja, kad šį
rugsėjį padėtis kai kuriuose planetos
regionuose labai greitai blogėjo ir pa-
vojingai artėjama prie 2007-ųjų lygio.
Priminsime, kad 2007–2008-aisiais,
kai pieno, grūdų ir mėsos kainos šovė
į viršų, Bangladeše, Haiti ir kitose be-
sivystančiose ekonomiškai atsiliku-
siose valstybėse nuvilnijo bado ka-
muojamų gyventojų riaušių banga.

Siaubinga banga, nes bado iškan-
kintų žmonių minios paprastai nie-
kas negali sustabdyti. Ji lyg banga
šluoja viską, kas pasitaiko kelyje, nu-
siaubia miestus ir kaimus, padaro ne-
suskaičiuojamą žalą ir taip silpnų
valstybių ekonomikoms bei apskritai
tokių valstybių egzistavimui. Saky-
site, tai mums neaktualu. Klystate.
Dar ir kaip aktualu, nes gyvename
globalizacijos laikais, kai padėtis vi-
suose žemynuose yra lyg susisie-
kiantys indai – jeigu kas įvyksta vie-
name žemyne, labai greitai ta banga
pasiekia kitus žemynus ir nuvilnija

per visą planetą. Be to, neatmeskime
tikimybės, kad sugrįžtančios aukštos
kainos neužkliudys net pasiturinčiai,
palyginti su likusia pasaulio dalimi,
gyvenančių europiečių.

Jungtinių Tautų maisto ir žemės
ūkio organizacija atliko išsamius
tyrimus ir nustatė, kad kainų indek-
sas – vadinamojo maisto produktų
krepšelio, į kurį patenka kviečiai, ku-
kurūzai, ryžiai, pieno produktai, cuk-
rus ir mėsa, kaina šių metų spalio
mėnesį išaugo iki 197,1 punkto (arba
paaugo 5 proc. rugsėjo mėnesį) ir pa-
siekė aukščiausią tašką per pastaruo-
sius dvejus metus.

Gal šis šuolis laikinas? Deja,
Jungtinių Tautų maisto ir žemės
ūkio organizacijos žinovai įspėja, kad
maisto produktų kainos ne tik nesu-
mažės, bet artimiausiais metais net
augs. Kai kurias priežastis žinome
patys. Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje
ES rinkoje, JAV, Rusijoje ir Ukrainoje
šįmet grūdų derlius buvo gerokai ma-
žesnis nei prieš metus, be to, iš įvai-
rių valstybių ateina žinių, kad žiemi-
nių kviečių pasėta gerokai mažiau nei
buvo sėjama pastaraisiais metais.
Taigi ir derlius, tikėtina, bus mažes-
nis nei šįmet ar ankstesniais metais.
Jeigu taip atsitiks, kitąmet kainos vėl
šaus į viršų.

Taigi nesistebėkime, kad atsigau-
nanti ekonomika vieniems žada di-
desnes pajamas, o virš kitų pakimba
grublėta skurdo ranka.

„Valstiečių laikraštis”

Albinas Čaplikas – Lietuvoje lei-
džiamo laikraščio ,,Valstiečių laik-
raštis” žurnalistas.

NERIMAUJAMA DĖL SKURDO
PROTRŪKIO

Kario uniforma išgelbėjo
nuo suėmimo

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš maždaug 50 metų Augusta, Georgia, traukinio stotyje pirmą
kartą pamačiau keturias tualetų duris, esančias viena šalia kitos.
Iškabos ant tų durų nurodė, kuri kam skirta. Buvo ,,Colored Only

– Men”, ,,Colored Only – Women”, ,,Whites Only – Men” ir ,,Whites Only
– Women”. Į Augusta miestą su draugu atvykau iš San Antonio, Texas,
kur ką tik buvome baigę specialų klinikinės psichologijos techniko ap-
mokymus, paruošusius mus dirbti kariuomenės sveikatos tarnyboje. Abu
dėvėjome uniformas. Belaukiant, kad kas atvyktų iš Ft. Gordon kariuo-
menės bazės mūsų paimti, smalsumo vedamas užėjau į ,,Colored Only –
Men” tualetą pažiūrėti, ar ten kas kitaip įrengta. Nei stoties laukiamaja-
me, nei tualete jokių kitų žmonių nebuvo. Buvo ankstus rytas. Nieko ne-
įprasto neradęs, grįžau į laukiamąjį. Ten manęs jau laukė miesto polici-
ninkas su lazda rankoje ir pistoletu prie diržo. Gana piktai jis mane iška-
mantinėjo, ką aš ten dariau, ir tuo pačiu pranešė, kad aplankydamas juo-
dųjų vyrų tualetą sulaužiau įstatymą. Mandagiai paaiškinau, kad ką tik
atvykau iš Texas valstijos ir vietinių įstatymų dar nežinau. Laukiau, kas
bus toliau. Manęs nesuėmė, ir, aš įtariu, kad šalia manęs stovėjęs unifor-
muotas kareivis – liudininkas ir mano kariška uniforma mane išgelbėjo.
Šis konkretus prisiminimas iškilo, žiniasklaidoje beskaitant apie pasiruo-
šimus šiais metais paminėti JAV pilietinio karo pradžios 150-metį.

Truputį istorijos, pasinaudojus bostoniške ,,Lietuvių enciklopedija”.
JAV kraštui didėjant, pietinės valstijos ėmė prarasti federalinės valdžios
kontrolę, jų rankose buvusią nuo prezidento Washington laikų. Su keletu
kompromisinių įstatymų pietiečiai bandė užsitikrinti, kad Kongrese nesu-
sirinks prieš pietiečių ūkinę ir socialinę santvarką, paremtą vergija, nusis-
tačiusi dauguma. Tačiau savo dominuojančios padėties pietiečiai išgelbėti
nebegalėjo. Abolicinistų organizacija šiaurinėse valstijose kovojo už vergi-
jos panaikinimą. Kovai prieš vergiją palaikančius vesti susidarė laisvųjų
ūkininkų partija, vėliau įsiliejusi į naujai suorganizuotą Respublikonų
partiją. Kai 1860 m. respublikonas Abraham Lincoln buvo išrinktas JAV
prezidentu, pietiečiai, nebesitikėdami susitarimo, išstojo iš JAV ir sudarė
konfederaciją, pavadintą Konfederuotomis Amerikos Valstybėmis. Kon-
federacija pradėjo karą prieš šiaurės valstijas, kuris truko ketverius metus
(1861–1865) ir nusinešė daugiau nei milijoną gyvybių. 1863 m., karui dar
tebevykstant, prezidentas Lincoln paskelbė negrų išlaisvinimą. Karą pie-
tiečiai pralaimėjo. Sukilėlės valstijos buvo traktuojamos kaip okupuotos
teritorijos. Priešiškai nusiteikęs kongresas išleido keletą prieš pietiečius
nukreiptų įstatymų. JAV konstitucija buvo papildyta, uždraudžiant vergi-
ją ir balsavimo teisės atėmimą dėl rasės. Konstitucija taip pat suvaržė
valstijų teises. Daugelį metų po karo respublikonų kontroliuojama valdžia
pietinėse valstijose laikė okupacinę kariuomenę ir rėmė šiauriečių ir
vietinių negrų sudarytas vietines valdžias.

Kai nuvykau į Georgia valstiją 1959 metais, ji pamažu ruošėsi prisi-
minti ir paminėti pilietinio karo šimtmečio sukaktį. Miesteliuose buvo or-
ganizuojami komitetai, ruošiamos atitinkamos programos. Dar ir tada
vietiniai žmonės mus vadino okupacine kariuomene. Siekdami išvengti
susikirtimų bei erzlio su vietiniais, savo kariškas uniformas palikdavome
barakuose, kai važiuodavome į miestelį alaus išgerti.

Rankose turiu žiniasklaidos reportažą iš Montgomery, Alabama, ku-
riame aprašomas pasirengimas šiais metais paminėti pilietinio karo 150-
tąją sukaktį. Reportaže prisimenama, kaip prieš 50 metų kai kurie bal-
tieji, apsirengę konfederacijos kariuomenės uniformomis, rengdavo para-
dus įvairiuose miesteliuose. Juodieji rinkosi tik savo mažose grupelėse ir
kur kas kukliau paminėjo išsilaisvinimo šimtmetį.

Paruošiamieji darbai, skirti sukakties paminėjimui, yra kitokio po-
būdžio. Norima pabrėžti daugiakultūriškumą ir visų įtraukimą į juos.
Įvairūs renginiai prasidėjo pernai ir tęsis dvejus metus. Alabama valstijo-
je numatomi valstijos oficialaus teatro užsakyti du vaidinimai. Vienas vai-
dinimas yra sukurtas baltos rasės dramaturgės iš pietų, o kitas – juodos
rasės šiauriečio. Abu dramaturgai naudojosi ta pačia istorine medžiaga,
anglo Geoffrey Sherman surinkta apie to meto Montgomery miestą ir jo
žmones. Aišku, jie tą medžiagą interpretuoja savaip. Abu vaidinimai bus
statomi vienas po kito.

Virginia valstijoje daugiau nei 1,000 mokslininkų bei kitų žinovų pra-
dėjo įvairių konferencijų virtinę, apžvelgiančią pilietinio karo veiksmus ir
pasekmes. Organizatoriai skatina įvairių krypčių renginius ir sako, kad
jokia tema nėra uždrausta. Viena iš būsimų metų konferencijų pavadinta
,,Rasė, vergija ir pilietinis karas: slegiančios temos Amerikos istorijoje”.

Maryland valstijoje paminėjimai buvo praplėsti ir nebuvo susitelkta
vien tik ties konfederacijos veteranų prisiminimu bei jų pagerbimu. Buvo
prisiminti veiksmai, įžiebę netrukus prasidėjusį karą. Tai John Brown va-
dovaujamas JAV karinio arsenalo, eančio netoli Dargan, Marfyland, už-
puolimas South Carolina valstijoje, kur karas prasidėjo, bus inscenizuotas
Fort Sumter bombordavimas. Ten taip pat vyko vergų išlaisvinimo prok-
lamacijos skaitymas.

Tai tik keletas įvykusių renginių. Šias eilutes berašant man iškilo
klausimas, ar 1863 metais JAV negrų išvadavimo nuo vergijos prokla-
macija, paskelbta JAV prez. Lincoln, turėjo kokios nors įtakos tais pačiais
metais įvykusiam lietuvių sukilimui prieš caro valdžią Lietuvoje? Būtų
įdomu apie tai daugiau sužinoti. Šių metų JAV pilietinio karo sukaktis
tam būtų gera proga.

Žurnalas „Newsweek” pagal gyvenimo kokybę
Lietuvai skyrė 34 vietą iš tyrime dalyvavusių 100 plane-
tos valstybių, tačiau iš esmės į tokį pat klausimą lietu-
viai praėjusią savaitę viešosios nuomonės tyrimų ben-
drovei „Spinter tyrimai” atsakė kitaip.
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Kas ateitininkams padeda išlikti?
LINA VAITIEKÙNAITÈ
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Svarbiausi ateitininkų šimtmečio
jubiliejaus renginiai prasidėjo Lietu-
voje. Vasarą vykusi prieškongresinė
stovykla ir po jos suorganizuotas XVI
Ateitininkų federacijos (AF) kongre-
sas sukvietė daugiau nei pusę tūk-
stančio įvairaus amžiaus ateitininkų
ir jų bičiulių atšvęsti ateitininkų 100-
metį ir visus suvienyti, kad kiekvie-
nam surengta dvasinė mokykla leistų
tobulėti ir pasisemti naujų idėjų nau-
jiems darbams.

Šiaurės Amerikos Ateitininkų
tarybos nutarimu, Šiaurės Amerikos
ateitininkai ir išeivijoje iškilmingai
atšvęs šią neeilinę šventę. Šiaurės
Amerikos Ateitininkų valdyba kvie-
čia visus pasaulio ateitininkus ir jų
draugus „Ateitininkijos 100-metį”
minėti š. m. lapkričio 25–28 d. Čika-
goje.

Ateitininkų renginiuose, vyks-
tančiuose tiek Lietuvoje, tiek Šiaurės
Amerikoje, aktyviai dalyvauja ir
2009–2012 JAV LB XIX Tarybos pir-
mininkas, buvęs Ateitininkų fede-
racijos vadas Juozas Polikaitis.

Vilniuje vykusiame XVI Ateiti-
ninkų federacijos kongrese specialiais
šimtmečio žymenimis J. Polikaitis
buvo apdovanotas už ypatingus as-
meninius nuopelnus – už ilgametį
vaisingą vadovavimą ne tik išeivijos,
bet ir viso pasaulio ateitininkijai, už
nuolatinį rūpinimąsi atsikuriančių
Lietuvos ateitininkų reikalais ir
sunkumais, negailint savo laiko bei
jėgų juos sprendžiant ir ieškant sėk-
mingesnės veiklos formų.

Prisimenant ateitininkijos
sugrįžimą į Lietuvą

J. Polikaitis Ateitininkų federaci-
jai pradėjo vadovauti 1985 metais.
Lietuvoje tuo metu greitai prasidėjo
atgimimo laikotarpis, o kartu ir atei-
tininkijos atkūrimo darbai. 1989 m.
lapkričio 25 d. Vilniuje įvyko atkuria-
masis suvažiavimas, buvo išrinkta
Lietuvos ateitininkų federacijos val-
dyba ir, pasak J. Polikaičio, buvo
žengti pirmieji žingsniai, atkuriant
bei suvienijant visos ateitininkijos
veiklą.

„Prasidėjo mūsų bendradarbiavi-
mas, ir dažnai atvykdamas į Lietuvos
ateitininkų federacijos rengiamus po-
sėdžius mačiau, kaip joje ateitininkai
brendo ir augo, – prisimena buvęs AF
vadovas. – Tuomet dirbome su vienu
tikslu – ateitininkijos ideologija yra
viena, tikslai ir principai yra tie pa-
tys, todėl Lietuvos ir išeivijos ateiti-
ninkai negali veikti atskirai – turi
veikti tik viena ateitininkų organi-
zacija ir turi būti bendras jos valdy-
mas.’’

J. Polikaitis pasakoja, kad AF
valdyba po antrojo Lietuvos ateiti-
ninkų suvažiavimo ir priėmė spren-
dimą, jog jau atėjo laikas visą organi-
zacijos valdymą perkelti į Lietuvą:
„Prasidėjo pasiruošiamieji darbai
kongresui ir jį sušaukėme Vilniuje,
kur taip pat rengėmės AF valdymo
perdavimui, o kartu ir organizacijos
galutiniam sugrįžimui į Lietuvą, kur
ji pradėjo veikti.’’

„Nesakyčiau, kad valdymo per-
davimas buvo ‘karštas’, bet tikrai jis
buvo įdomus. 1997 m. Palangoje mes
sušaukėme konferenciją. Tada ir bu-
vo išrinktas pirmininkas, priimti įs-
tatai, ir praktiškai nuo tada Lietuva
pradėjo vadovauti ateitininkijai, t. y.

Ateitininkų federacija sugrįžo į Lie-
tuvą”, – prisimena J. Polikaitis.

Kalbėdamas apie Šiaurės Ame-
rikos ateitininkų veiklą ir prisitai-
kymą prie naujos organizacijos valdy-
mo sistemos, buvęs AF vadas aiškina,
kad tuo metu išeivijos ateitininkai
taip pat turėjo persiorganizuoti –
sudaryti naują statutą ir pan. Dar
išliko tam tikrų neaiškumų, kaip turi
veikti sąjungos ir pan.: „Viską rei-
kėjo stebėti ir su laiku pasikeisti,
prisitaikyti prie naujos mūsų struk-
tūros. Tačiau kartu ateitininkijoje tai
buvo vienas iš esminių laimėjimų –
išlikome kaip viena organizacija ir
vienas sąjūdis. Tuomet tarp mūsų
neįvyko jokio sukilimo. Tas ir džiugi-
no.’’

Tikėjimas visus vienija

Antras teigiamas dalykas, kurį J.
Polikaitis įvardija ir pabrėžia, buvo
visus organizacijos narius vienijantis
tikėjimas: „Tai yra labai didelis atei-
tininkijos laimėjimas ir mes visi tuo
galime didžiuotis. Nors iš tikrųjų
prieš 20 metų sugrįžtant Ateitininkų
federacijai į Lietuvą tikėjimas buvo
labai sunkioje padėtyje, nes šalis
buvo dar tik išsilaisvinusi iš komu-
nistinės santvarkos, o katechezės
pagrindai joje tik pradėję kurtis.’’

„Kai kurių ateitininkijos narių
tėvai buvo netikintys. Todėl iškildavo
ir įvairių konfliktinių atvejų. Atvykus
į Lietuvą teko dažnai važinėti po įvai-
rias jos vietoves ir ieškoti geriausių
sprendimų, padedančių spręsti tuo
metu iškilusius nesusipratimus. Bū-
davo tokių atvejų, kai apsilankius kuo-
poje ir susitikus su to miestelio para-
pijiečiais prieidavo, pavyzdžiui, vargo-
nininkė ir mūsų tiesiog prašydavo vi-
sų pirma pasidalinti savo žiniomis apie
ateitininkus. Ji aiškindavo, kad kle-
bonas jai nurodė būti savo krašto atei-
tininkų kuopos globėja, bet, deja, ji nie-
ko apie juos nežino. O klebonas taip
vykdė iš vyskupų gautą nurodymą,
kurie ateitininkų veiklai pritarė’’, –
prisimena buvęs AF vadovas.

Iš pradžių ateitininkija Lietuvoje

ir brendo per parapijas. Vis dėlto tai
yra pasauliečių sąjūdis, todėl, pasak
J. Polikaičio, pirmiesiems vadovams
federacijos organizavimas ir važinėji-
mas bei susitikinėjimas su jos nariais
buvo didelis darbas: „Dabar jau yra
įsitvirtinusios visos sąjungos ir jų
darbas išsirutuliojęs. Mes visi tuo
džiaugiamės!”

Tobulėja mokydami
vieni kitus

„Iš Lietuvos ateitininkų Šiaurės
Amerikos ateitininkai gali daugiau
pasimokyti dvasiniame gyvenime –
Lietuvoje jis tikrai yra aktyvesnis.
Joje gyvenantys ateitininkai yra nuo-
širdūs ir viską išreiškia savo jaus-
mais, savo giesmėmis ir pan.” – aiš-
kina JAV LB tarybos pirmininkas.

„Tuo tarpu Lietuvos ateitininkai
iš mūsų gali pasimokyti visuomeniš-
kumo, – priduria J. Polikaitis. – Gal-
būt išeivijos ateitininkija nėra tokia
dvasinga pamaldumo atžvilgiu, tači-
au ji tikrai yra visuomeniškesnė –
daugiau eina į visuomenę ir jos nariai
užima aktyvesnes pareigas įvairiose
organizacijose, taip kartu stiprinda-
mi ir ateitininkų veiklą.”

Pasak J. Polikaičio, visi ateiti-
ninkai gali bendradarbiauti ir keistis
savo patirtimi, kuri visiems yra nau-
dinga: „Todėl ir bandome organizuo-
ti, galima sakyti, mainų programas.
Pavyzdžiui, į savo stovyklas kviečia-
me ateitininkus iš Lietuvos, o kartu

ir patys bandome apsilankyti Lietu-
voje organizuojamose stovyklose.
Tokios programos tik padeda mums
tobulėti.’’

Jaunimo skaičius didėja

J. Polikaitis pastebi, kad šiuo me-
tu Amerikoje yra labai daug pačių
mažiausių ir jauniausių ateitininkų,
„Todėl galime sakyti, kad pas mus
matome savotišką atgimimą, nes iš
jaunučių turėtų išaugti daugiau mok-
sleivių, o vėliau ir studentų bei
sendraugių.’’

Taip pat JAV LB tarybos pirmi-
ninkas džiaugiasi, kad į jaunučių są-
jungos veiklą įsitraukia nemažai nau-
jai emigravusių lietuvių vaikų: „Pa-
čioje pradžioje buvo sunku. Dabar
tarp jaunučių ir moksleivių jų yra
daugiau – tai mus džiugina. Tokiu
būdu norime sudominti naujai atvy-
kusius ir pritraukti į mūsų veiklą. Jei
jų neįtrauksime į krikščionišką ratą,
tai jie dings, o tada mažės tarp mūsų
ir lietuvių skaičiai.

Ypatingai Dainavos stovykla
mums padeda išsaugoti lietuviškumą
ir savo tautybę. Ji, galima sakyti, ‘pa-
gauna’ jaunimą, o vėliau jo ‘nebepa-
leidžia’. Viskas čia vyksta po truputį.
Iš pradžių galbūt vaikai ir nedalyvau-
ja ateitininkijoje sąmoningai, tačiau
kai susipažįsta su jos ideologija, su-
pranta, kad patinka ateitininkijos
veikla ir prie jos prisijungia – tada jau
nori tapti ateitininkais.’’

100-mečio prieškongresinėje stovykloje: Bernardas Sopranas, Juozas Polikaitis, Reda Sopranaitė, Irena Polikaitienė ir
Živilė Šeporaitytė. L. Vaitiekūnaitės nuotr.
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nemoka ploti ir buvo priimtas tik už
juoką, nes karštų, audringų plojimų
tikrai netrūko.

„Dainavos” ansamblio vyrų vie-
neto nariai: Liudas Landsbergis, Vi-
das Neverauskas, Audrius Polikaitis,
Darius Polikaitis, Marius Polikaitis ir
Kastytis Šoliūnas, padovanojo Det-
roito lietuviams ne tik puikią, dai-
nomis skambančią popietę, bet ir
savo brangų laiką, už pasirodymą ne-
prašydami honoraro, savo talentą pa-
aukodami kilnesniam tikslui paremti
tą, kuris turi mažiau, tą, kuris kenčia
labiau. Visos lėšos, surinktos už bi-
lietus, o taip pat ir pavienių asmenų
suaukotos aukos, kurių bendra suma
viršijo 4,000 dolerių, buvo nusiųstos
„Vaiko vartai į mokslą” pagrindi-
niam komitetui Čikagoje.

Šią nuotaikingą ir tuo pačiu labai
prasmingą popietę po Detroito lietu-
viška padange suorganizavo „Vaiko
vartai į mokslą’’ Detroito rėmėjų bū-
relio narės Rita Giedraitienė ir Rasa
Karvelienė. Jos, šio renginio pagrin-
dinės dirigentės, rūpinosi, kad viskas

klotųsi sklandžiai ir darniai. Didelis
pagalbininkų būrys padėjo gražiai
papuošti salę ir stalus, dirbo virtuvė-
je, kad susirinkę svečiai, skaniai ir
sočiai pavalgę, galėtų mėgautis nuo-
taikinga popiete. Juk nebūtų gi buvę
gražu, jei gurgiantys pilvai būtų per-
dainavę „Dainavos’’ ansamblio vyrų
vienetą.

Tačiau nė vienas renginys, nė
viena šventė negali būti suruošta ir
pavykusi be karštų, meilę artimui
jaučiančių širdžių. Tiek šios popietės
rengėjai, tiek atlikėjai, tiek žiūrovai,
susijungė draugėn bendram tikslui –
paremti, globoti ir pagelbėti tam, ku-
riam likimas mažiau dovanojo. Iš-
tiesta pagalbos ranka į vargą puolu-
siam kitu delnu grąžina šimteriopai.

Ši popietė, vykusi Detroito Dievo
Apvaizdos parapijos Kultūros centre
spalio 17 dieną ir buvo lyg dvi rankos,
kurių viena besąlygiškai davė auką
jos reikalingam, o kita davė neišdil-
domus įspūdžius, puikią nuotaiką ir
gražius prisiminimus.
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DETROIT, MI

NEW YORK, NY

PATIKSLINIMAS

RAMINTA VILKIENÈ

Laikas nuo laiko vis dar padejuo-
jame apie sunkią šiandieninę ekono-
minę padėtį, kuri neaplenkė nė vie-
nos mūsų šeimas ir nesujaukė dau-
giau mažiau nusistovėjusią ir įprastą
gyvenimo tėkmę. Pasiguodžiame ne-
retai, kaip sunku išsiversti, bet jeigu
mums sunku, tai ką kalbėti apie lab-
daringai veikiančias organizacijas,
kurios darbščių rankų ir pasiauko-
jančių širdžių dėka šelpė ir šelpia pa-
tekusius į vargą, nepaisant, koks slo-
gutis kybo ore. Tam, kuriam ir taip
jau nėra ko diržų susijuosti, nepasa-
kysi susiveržti dar labiau.

,,Vaiko vartai į mokslą” organi-
zacijos rėmėjų būrelis (organizacija
remia 11 pomokyklinių dienos centrų
ir laikinos globos namų Lietuvoje) po
lietuviška Detroito padange gyvuoja
jau ne pirmi metai. Ir ankstesniais
metais „Vaiko vartai į mokslą” orga-
nizacijos rėmėjai yra suruošę ne
vieną aukų vajų organizacijos kil-
niems tikslams paremti. Šiemet, spa-
lio mėn. 17 d. buvo suruoštas „Daina-

vos’’ ansamblio vyrų vieneto koncer-
tas, kurio metu visos surinktos au-
kos, kaip visada, buvo skirtos parem-
ti kilnią „Vaiko vartai į mokslą” orga-
nizacijos veiklą.

Tą gražią sekmadienio popietę
Detroito Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centro didžiojoje salėje su-
sirinko apie 200 žiūrovų, pasiklausyti
šaunių, mylimų ir taip lauktų vyru-
kų, susibūrusių į „Dainavos” ansam-
blio vyrų vienetą, atliekamų dainų.
„Dainavos’’ ansamblio vyrų vienetas
pristatė plačią ir įvairią programą:
skambėjo lietuvių liaudies dainos,
lietuvių kompozitorių ir kitų šalių
kompozitorių kūriniai, keletas dainų
pagal Dariaus Polikaičio muziką ir
aranžuotę. Bet ne tik puiki muzika ir
skambi daina sklido nuo scenos į žiū-
rovų salę. Skaidrus humoras, puiki
atlikėjų nuotaika – savo profesionaliu
artistiškumu „Dainavos’’ ansamblio
vyrų vienetas netruko pakerėti po-
pietės žiūrovus. Šeimyniškas artu-
mas tvyrojo salėje tarp atlikėjų ir
klausytojų. Nuskambėjęs nuo scenos
kandus juokelis, kad detroitiškiai

Ištiesta pagalbos ranka
,,Dainavos” ansamblio vyrų vieneto labdaros koncertas, skirtas paremti ,,Vaiko vartus į mokslą”

2010 m. lapkričio 6 d. ,,Drauge”
pasirodžiusiame Dalios Cidzikaitės
straipsnyje ,,D. Henke: PLB tradici-
jos svarbios ir naudingos ir Lietuvos
lietuviams” kalbinama buvo ne Vo-

kietijos LB pirmininkė, bet Vokietijos
LB pirmininko pavaduotojan Dalia
Henke. Atsiprašome.

Redakcija

Savo profesionaliu artistiškumu „Dainavos’’ ansamblio vyrų vienetas netruko pakerėti popietės žiūrovus.
Pauliaus Jankaus nuotr.

Rita Giedraitienė, organizacijos ,,Vai-
ko vartai į mokslą” atstovė Detroite.

New York apylinkėje jau nuo
1922 metų veikia Amerikos lietuvių
piliečių klubas, inkorporuotas Lit-
huanian American Citizen’s Club of
Suffolk County, Inc. vardu. Organi-
zacija buvo įsteigta Long Island ryti-
niame gale, tolokai nuo didmiesčio.
Tokio lietuvių susibūrimo reikalingu-
mą toli nuo New York mieste jau vei-
kiančių lietuviškų parapijų ir draugi-
jų diktavo to meto susisiekimo sąly-
gos. Noras palaikyti ryšį su po salą
išsibarsčiusiais lietuviais, moraliai ir
finansiškai padėti vienas kitam ligos

ar mirties atveju skatino burtis į or-
ganizaciją su aiškiais įstatais, api-
brėžtomis taisyklėmis ir įsipareigo-
jimais, nors tos taisyklės ir buvo gana
plačios. Pagal steigėjų tikslus, Klu-
bui galėjo priklausyti ,,kiekvienas
lietuvis, nuo 16 iki 50 metų amžiaus
(...), nežiūrint tikybos ar pažiū-
rų (...)” (1922 m. sausio 8 dienos įsta-
tai).

Pirmoje Klubo valdyboje buvo: J.
Spurga – pirmininkas, M. Klimašauc-
kas – vicepirmininkas, Fr. Keršulis –
protokolų raštininkas, J. Vaznius – iž-

dininkas, K. Paulius – finansų rašti-
ninkas ir K. Butkus – maršalka. Nu-
matytas buvo mažas – 25 centų – į
mėnesį, bet griežtai surenkamas na-
rio mokestis. Tos lėšos ir buvo naudo-
jamos į nelaimę atsidūrusiems Klubo
nariams paremti.

Bėgant laikui ir keičiantis sąly-
goms, finansinės paramos reikalavi-
mų mažėjo. Mažėjo ir narių skaičius.
Tačiau nors ir nedideli indėliai banke
su palūkanomis vis dėlto duoda Klu-
bui galios ir toliau vykdyti savo užsi-
brėžtus paramos tikslus. Tad ir šių

metų spalio mėnesio susirinkime da-
bartinio pirmininko Algirdo Mačiu-
laičio namuose buvo nutarta paskirti
dovaną Maironio lituanistinei mo-
kyklai New York jos 60 metų jubilie-
jaus proga. Taip pat nutarta paremti
ir Suffolk County neseniai įsikūrusią
Aleksandros Kazickienės lituanisti-
nę mokyklą. Tokiu būdu tikimasi pa-
gerbti seniai mus palikusius Klubo
steigėjus ir padėkoti jiems už jų pas-
tangas ir toliaregiškumą.

db

Amerikos lietuvių piliečių klubas toliau vykdo
užsibrėžtus paramos tikslus

Anastazija Mitkevičius, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Ethel Radzius, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 auką. Labai ačiū.
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Vilnius, lapkričio 22 d. (ELTA) –
Neries regioninio parko direkcijos
specialistų spėjimu, netoli Neries u-
pės esančios aukštos, mišku apaugu-
sios kalvos yra iki šiol nežinomas pi-
liakalnis.

Specialistų spėjimus patvirtino
atlikti pirminiai archeologiniai žval-
gymai. Iš rastos brūkšniuotosios ke-
ramikos šukių spėjama, kad šioje kal-
voje galėjo gyventi žmonės prieš 2000
metų.

Kadangi piliakalnis vardo neat-
sinešė iš amžių glūdumos, o ir vieti-
niai gyventojai jo niekaip nevadino,
kalvą norima ,,pakrikštyti” Vėjo var-
du, mat tai viena aukščiausių visoje
apylinkėje vietovių, kurios viršūnėje
dažnai siaučia vėjai. Artimiausiu me-
tu Neries regioninio parko direkcija
pasirūpins, kad naujam piliakalniui
būtų nustatyta teritorija bei jis būtų
įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros
vertybių sąrašą.

Valdov¨ r∆mams si∆loma skirti
16 milijon¨ lit¨

Prie Neries atrastas piliakalnis

NATO susitikime atsiñvelgta
î Lietuvos reikalavimus

Prezident∂ ir eurokomisar∂ aptar∂
Pagrindini¨ teisi¨ chartijos uždavinius

Vilnius, lapkričio 22 d. (ELTA) –
Europos Sąjungos (ES) politikos
klausimus, tarptautinę migraciją, ES
pagrindinių teisių chartiją prezidentė
Dalia Grybauskaitė pirmadienį apta-
rė su Lietuvoje viešinčia Europos Ko-
misijos (EK) vicepirmininke Viviane
Reding, atsakinga už teisingumą, pa-
grindines teises, ES pilietybės ir lyčių
lygybės klausimus.

Lietuvos vadovė išreiškė paramą
EK nusibrėžtiems uždaviniams tei-
singumo ir pagrindinių teisių srityje
ir pabrėžė, jog žmogaus teisės ir pa-
grindinės laisvės yra viena svarbiau-
sių pamatinių vertybių ES, todėl bū-

tina, jog priimant ir vykdant visas ES
politikos kryptis, būtų vadovaujama-
si Pagrindinių teisių chartija.

Pasak D. Grybauskaitės, siekiant
kuo geriau atstovauti ES piliečiams,
negali būti nė mažiausio pakantumo
bet kokiam Chartijos pažeidimui.
Praėjusių metų gruodį ES įsigaliojus
Lisabonos sutarčiai ES Pagrindinių
teisių chartija tapo teisiškai įpareigo-
janti.

EK narė Vilniuje dalyvaus Euro-
pos lyčių lygybės instituto seminare
„Pastangų sujungimas dėl lyčių lygy-
bės Europos Sąjungoje 2010–2015”.

Vilnius, lapkričio 22 d. (BNS) –
Valdovų rūmams 2011 metais siūlo-
ma skirti 16 mln. litų. Parlamentinis
Biudžeto ir finansų komitetas atmetė
visus parlamentarų siūlymus kitais
metais neskirti finansavimo rūmams.

,,Reikia pabaigti projektą. Valdo-
vų rūmai bus svarbūs Lietuvai pirmi-
ninkaujant Europos Sąjungai 2012–
2013 m.”, – aiškino komiteto vadovas
Kęstutis Glaveckas. Parlamentaras
nėra įsitikinęs, kad kitais metais nu-
matytų lėšų užteks galutinai įrengti
rūmus, todėl dar tiek pat gali prireik-
ti papildomai.

Generalinė prokuratūra atlieka iki-
teisminį tyrimą dėl galimo didelės ver-
tės svetimo turto iššvaistymo ir pikt-

naudžiavimo, atstatant Valdovų rūmus.
,,Koks jis bus, sunku pasakyti,

daug lems ir tai, ar bus išsiaiškinta,
kiek lėšų panaudota nepagrįstai, ar
buvo užaukštintos kainos – tai turėtų
pasakyti teisėsauga. Į kaltinimus, ku-
riuos metė žiniasklaida, reikia atsa-
kyti”, – kalbėjo parlamentaras.

Valstybės kontrolė pareiškė, kad
nenustatyta galutinė statinio kaina,
laiku neparengtas viso rūmų komp-
lekso projektas, statybos ir projekta-
vimo darbai vykdyti vienu metu, nau-
jos statybos darbams nepagrįstai tai-
kyti restauravimo darbų įkainiai, at-
statymo darbai perkami neskaidriai
ir pažeidžiant esmines Viešųjų pirki-
mų įstatymo nuostatas.

Atkelta iš 1 psl. jokių susi-
tarimų – nei finansinių, nei juridinių
– su strateginiais investuotojais, pra-
dėjo kasinėti žemę. Kasinėdami že-
mę jie tuo pačiu sako, kad ieško ir
strateginių investuotojų. Mes pra-
džioje turėsime strateginį investuoto-
ją, sutartis su juo ir su regioniniais
partneriais, ir tik tada pradėsim že-
mės darbus”, – po Vyriausybėje vy-
kusio pasitarimo sakė A. Kubilius.

Prieš pasitarimą Vyriausybėje
apsilankiusi JAV ambasadorė A.
Derse žadėjo glaudų bendradarbiavi-
mą įgyvendinant Lietuvos energeti-

nius projektus. Ambasadorė užsimi-
nė tiek apie politinę, tiek naujausias
technologijas Lietuvai statybų ir pro-
jektavimo procese užtikrinsiančią pa-
ramą.

Energetikos ministras Arvydas
Sekmokas sakė, jog susitikime buvo
aptarti ir tolesni žingsniai plėtojant
dvišalį bendradarbiavimą šiame sek-
toriuje.

,,Tikimės iš JAV pusės sulaukti
patarimų dėl Visagino atominės elek-
trinės projektavimo, taip pat prašysi-
me jų specialistų padėti įgyvendinti šį
projektą”, – teigė A. Sekmokas.

Vilnius, lapkričio 22 d. (BNS) –
Japonijos Hokaido saloje baigėsi Lie-
tuvos kultūros festivalis, skirtas Lie-
tuvos Nepriklausomybės dvidešimt-
mečiui paminėti.

Nuo lapkričio 8 d. festivalis vyko
Higašikaguros, Higašikavos ir Asahi-
kavos miestuose. Festivalis į Hokaidą
persikėlė iš Tokijo kūrybinių ryšių
centro ,,Amu”. Pagrindinis festivalio
renginys buvo tekstilės grupės ,,Bal-
tos kandys” veltinio ir vaizdo meno
paroda ,,Šventė”, festivalio metu taip
pat vyko lietuvių kulinarijos pamo-
kos. Festivalį surengė Lietuvos am-
basada Japonijoje, miestų savivaldy-
bės, iš dalies festivalį rėmė Lietuvos
kultūros ministerija ir Kultūros rė-
mimo fondas.

Aštuonias dienas vykusiame fes-
tivalyje apsilankė keli šimtai lankyto-
jų – miesto bendruomenė, mokslei-
viai, savivaldybių darbuotojai ir ži-
niasklaidos atstovai. Iš Lietuvos at-
vykusios menininkės susitiko su Hi-
gašikagura ir Higašikava miestų me-
rais, lankėsi vietinių menininkų stu-

dijose, Ainu kultūros centre, Higaši-
kagura vidurinėje mokykloje. Susiti-
kimuose buvo aptariamos platesnių
kūrybinių ir jaunimo mainų galimy-
bės.

Festivalio vieta pasirinkta dėl se-
niai susiklosčiusių partnerystės ry-
šių. Prieš 20 metų regioninio „Ho-
kaido Times” laikraščio žurnalistas
Jošihiro Nišihara lankėsi ką tik Ne-
priklausomybę atgavusiose Baltijos
šalyse ir parengė pirmąjį Japonijos
spaudoje straipsnių ciklą apie į Eu-
ropos bendriją sugrįžusias valstybes.
Šįkart J. Nišihara tapo pagrindiniu
festivalio Hokaide vadovu.

Hokaido saloje dirba Lietuvos
garbės konsulas Hideaki Fujii, veikia
Latvijos ir Estijos draugijos. Hokaido
universitete yra studijavę lietuvių,
dirba keletas lazerių specialistų. Sa-
pore vykstančiame sniego skulptūrų
festivalyje kasmet dalyvauja Lietuvos
menininkai. Ši Lietuvos kultūros
šventė – jau trečias kultūros rengi-
nys Hokaide 2010 metais.

Atkelta iš 1 psl. Lietuvos
piliečiu asmuo galbūt ateityje turės
nuopelnų valstybei. Lietuvos piliety-
bė negali būti teikiama remiantis
spėjimais dėl ateities”, – rašoma D.
Grybauskaitės dekrete.

Taip pat prezidentė siūlo nusta-
tyti tokią tvarką, kad asmuo, kitos
valstybės pilietybę įgijęs gimdamas,
per trejus metus nuo pilnametystės
turėtų apsispręsti, kurios valstybės
pilietybę rinktis. Įstatymo nuostatą,

kad dviguba pilietybė leidžiama, jei
asmuo ją įgijo gimdamas, prezidentė
siūlo papildyti – ir jam nėra sukakę
21 metai. Tuo metu dvigubą pilietybę
įgijus per santuoką, kaip ir Seimo pri-
imtame įstatyme, ją būtų galima iš-
laikyti be jokio termino.

Prezidentė, grąžindama Seimui
įstatymą svarstyti iš naujo, pabrėžia,
jog norint plėsti dvigubos pilietybės
institutą būtinas referendumas dėl
Konstitucijos pataisos.

Japonijoje vyko Lietuvos kult∆ros festivalis

Briuselis, lapkričio 22 d. (Bernardinai.lt) – Lapkričio 19 d. Lietuvos
Respublikos kultūros ministras Arūnas Gelūnas (antras iš kairės) viešnagės
Briuselyje metu apsilankė šiame mieste neseniai atidarytoje pirmoje lietuviš-
koje šiuolaikinio meno galerijoje „Tulips & Roses”. Kartu su Briuselio Lietuvių
Bendruomenės atstovais ministras apžiūrėjo naujausią galerijos parodą – jau-
nosios kartos Lietuvos menininko Liudviko Buklio asmeninę parodą. Galerija
„Tulips & Roses”, vadovaujama Jono Žakaičio, 2008 m. buvo atidaryta Vilniu-
je. Per porą veiklos metų galerija surengė daugiau nei 20 užsienio bei Lietu-
vos menininkų parodų, dalyvavo meno mugėse bei tarptautiniuose meni-
niuose projektuose. Šių metų rugsėjo mėnesį „Tulips & Roses” atidarė naują
parodų erdvę Briuselyje. Edgaro Platelio nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
NATO neatsisako jokių savo tei-

sių, uždavinių ir atsakomybės. Rusi-
ja per šį bendradarbiavimą taip pat
įtraukiama į atsakomybės prisiėmi-
mą, užtikrinant saugumą tiek Euro-
poje, tiek pasaulyje. Tai naudinga ir
Lietuvai. Džiaugiuosi, jog į visas mū-
sų pareikštas pastabas atsižvelgta.
Tikimės, jog tą pasitikėjimą, kurį
šiandien Rusijai parodė NATO šalys,
Rusija supras, priims ir atsakys tuo
pačiu”, – teigė prezidentė.

Pasak prezidentės, dvi dienas

trukęs NATO valstybių vadovų susi-
tikimas parodė, jog šalys turi pakan-
kamai politinės valios suteikti naują
postūmį organizacijos veiklai, vykdy-
ti būtinas vidaus pertvarkas, stiprinti
kolektyvinę gynybą ir vaisingai bend-
radarbiauti su likusiu pasauliu.”

,,Atsinaujinusi NATO pasiren-
gusi prisiimti atsakomybę ant savo
pečių, džiaugiuosi, jog Lietuva suge-
bėjo šiame istoriniame organizacijos
raidos etape dalyvauti labai ryškiai”,
– sakė Lietuvos vadovė.

Tikimasi JAV paramos îgyvendinant
energetikos projektus

Prezident∂ si∆lo atsisakyti galimyb∂s išsaugoti
Lietuvos pilietybê ES ir NATO šaliû pilieçiams
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BERLYNAS
Vokietijos parlamentas pirma-

dienį paskelbė uždarantis Reichstago
pastato kupolą lankytojams, padidė-
jus nerimui dėl galimų išpuolių. Par-
lamento atstovę spaudai sakė, kad
turistų mėgstamas Reichstago kupo-
las, iš kurio atsiveria panoraminis
vaizdas į Vokietijos sostinę, bus už-
darytas iki atskiro pranešimo. Sa-
vaitgalį savaitraštis ,,Der Spiegel”
nenurodydamas informacijos šalti-
nių paskelbė, jog vienas informato-
rius perspėjo Vokietijos saugumo tar-
nybas apie tarptautinio teroristų tin-
klo ,,al Qaeda” esą planuojamą iš-
puolį parlamento pastate, kuris gali
būti įvykdytas ateinančių metų pra-
džioje.

HAMBURGAS
Vokietijos Hamburgo mieste

prieš teismą jau artimiausiu metu
stos 10 Somalio piliečių, kaltinamų
piratavimu. Skelbiama, kad Somalio
gyventojai kaltinami apie 900 kilo-
metrų nuo Somalio pakrantės balan-
dį užgrobę Vokietijos krovininį laivą.
Užgrobtą laivą išvadavo Nyderlandų
kovos su piratavimu laivo įgula. Pira-
tai buvo apšaudyti, sulaikyti ir per-
duoti Vokietijos teisėsaugos pareigū-
nams. Tai bus pirmasis teismo proce-
sas Hamburge dėl piratavimo bylos
per pastaruosius 400 metų. Pareigū-
nai skelbia, kad šiuo metu piratų ži-
nioje yra 23 užgrobti laivai.

BRIUSELIS
Europos Komisijos pirmininkas

Jose Manuelis Barroso patvirtino,
kad per Ukrainos ir Europos Sąjun-
gos (ES) vadovų susitikimą duota
pradžia Bevizio režimo veiksmų pla-
nui ukrainiečiams. ,,Mes pradedame
Bevizio režimo veiksmų planą Ukrai-
nai dėl trumpalaikių kelionių ukrai-
niečiams”, – sakė J. M. Barroso, pra-
dėdamas 14-ąjį Ukrainos ir ES susiti-
kimą Briuselyje pirmadienį. Jis pažy-
mėjo, kad Kijevas yra labai svarbus
ES partneris.

VARŠUVA
Lenkijos ministro pirmininko

Donald Tusk valdantieji liberalai lai-
mėjo sekmadienį vykusį pirmąjį
vietos valdžios rinkimų ratą, rodo
balsavusių rinkėjų apklausos. Šia
pergale Pilietinė platforma (PO) su-
tvirtino savo pranašumą prieš kon-
servatyvią opoziciją artėjant kitų
metų pabaigoje vyksiantiems visuo-
tiniams rinkimams. Remiantis bal-
savusių rinkėjų apklausomis, kurių
rezultatus paskelbė visuomeninė te-
levizija TVP, premjero PO laimėjo
33,8 proc. vietų regioninėse tarybose.
Opozicinė konservatorių partija
,,Įstatymas ir teisingumas” (PiS)
iškovojo 27 proc. vietų, o trečioji po-
litinė jėga – opozicijoje esantys social-
demokratai – gavo 15,8 proc. vietų.
Tai buvo antrieji rinkimai Lenkijoje
šiais metais.

DUBLINAS
Airijos valdančiojoje koalicijoje

esantys Žalieji reikalauja, kad sausį
būtų surengti pirmalaikiai parla-
mento rinkimai. Žalieji teigia, kad
airiams būtinas ,,politinis užtikrintu-
mas”. Sekmadienį Airijos vyriausybė
sutarė su Europos Sąjunga (ES) dėl
90 mlrd. eurų paskolų. Trečiadienį
ketinama paviešinti ketverių metų
valstybės biudžeto planą su taupymo
priemonėmis. Žaliųjų vadovas ir Ai-
rijos aplinkos apsaugos ministras
John Gormsley teigia norįs, kad
visuotiniai rinkimai vyktų antroje
sausio pusėje. Anot J. Gormsley, Airi-
jos ministras pirmininkas Brian Co-
wen nusivylė Žaliųjų sprendimu ir
jam nepritaria.

BUDAPEŠTAS
Vengrijos vyriausybė pirmadienį

pranešė, kad aukcione išparduos
socializmo laikų relikvijas ir gautus
pinigus skirs asmenims, nukentėju-
siems dėl toksiško technologinio
dumblo išsiliejimo. Pasak valstybės
sekretoriaus Bence Retvari, par-
davusi tokias jau seniai ministerijos
sandėliuose dulkes renkančias tų lai-
kų liekanas kaip statulėlės, Lenino ir
kitų komunistinių vadų portretai,
teisingumo ministerija tikisi surinkti
keletą milijonų forintų arba keletą
tūkstančių eurų. Dešimt žmonių žu-
vo ir dar šimtai neteko savo namų
spalio 4 dieną, iš maždaug už 160 km
į vakarus nuo Budapešto esančios aliu-
minio gamyklos rezervuaro išsiliejus
nuodingam technologiniam dumb-
lui.

NATO viršūnių susitikimo Lisabonoje dalyviai. EPA nuotr.

Lisabona, lapkričio 21 d. (AP/-
BNS) – Rusija palankiai įvertino, bet
dar nepriėmė istorinio NATO kvieti-
mo prisidėti prie raketinio skydo, ku-
ris saugotų Europą nuo Irano užpuo-
lių.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev šeštadienį sutiko įtraukti tech-
ninius specialistus į plėtros planus,
bet nedeklaravo įsipareigojimo, jei
skydas imtų veikti, ir perspėjo, kad
Rusija gali nuspręsti neprisidėti prie
šių JAV vadovaujamų pastangų, jei
nesijaus lygiaverte partnere.

,,Mūsų dalyvavimas turi būti vi-
sapusis keitimasis informacija arba
mes iš viso nedalyvausime”, – sakė jis
žurnalistams po NATO vadovo An-
ders Fogh Rasmussen pareiškimo.

Diena anksčiau JAV prezidentas
Barack Obama užsitikrino NATO
paramą ambicingo Europos raketinio
skydo kūrimui. Šis skydas turi sau-
goti nuo vis modernesnių Irano balis-
tinių raketų ir branduolinės progra-
mos, kurios tikslas, kaip teigia Vaka-
rai, yra branduolinių ginklo gamyba.

Du svarbius neatsakytus klausi-
mus dėl raketinio skydo – ar jis veiks
ir ar europiečiai gali tai sau leisti –
NATO narės kol kas atidėjo į šalį, kad
galėtų šį susitarimą pateikti kaip
NATO solidarumo stiprinimą.

NATO sako, kad sistema atsieina
palyginti pigiai, kai išlaidos padali-
jamos visoms 28 Aljanso valstybėms,
– 200 mln. eurų per 10 metų. Tačiau
kritikai tvirtina, kad tai didelė kaina
Europai, kenčiančiai nuo skolų kri-
zės, kuri padidino nedarbą ir tuo pa-
čiu metu privertė vyriausybes didinti

mokesčius, apkarpyti paslaugas bei
valstybės tarnautojų algas.

Pagal susitarimą, jau dabar Eu-
ropai planuojama ribota JAV raketų
gaudytuvų ir radiolokatorių sistema,
apimanti gaudytuvus Rumunijoje bei
Lenkijoje ir galimus radiolokatorius
Turkijoje, būtų susieta su išplėstu
pačios Europos raketinės gynybos
skydu. Taip būtų sukurta plataus
masto sistema, sauganti visas NATO
šalis nuo vidutinio nuotolio raketų
atakų.

Pastaraisiais metais Maskva žiū-
rėjo į Amerikos planus kurti priešra-
ketinį skydą kaip į jai keliamą rimtą
grėsmę, nepaisydama Washington
patikinimų, kad sistema kuriama ap-
siginti nuo galimų raketų paleidimų
iš tokių šalių, kaip Iranas.

Penktadienį buvo priimta nauja
NATO strateginė koncepcija arti-
miausiems 10 metų, joje sakoma, kad
NATO nekelia ,,jokios grėsmės”
Rusijai. Šį dokumentą penktadienį
patvirtino 28 NATO šalių vadovai.

,,NATO nekelia jokios grėsmės
Rusijai. Priešingai, mes norime tikro
NATO ir Rusijos strateginio bendra-
darbiavimo, ir veiksime atitinkamai,
laukdami, kad Rusija atsakys tuo pa-
čiu”, – sakoma dokumente. Teiginys,
kad NATO nekelia grėsmės Rusijai,
buvo pirmą kartą įtrauktas į Aljanso
koncepciją.

Lisabonos susitikimas buvo pir-
masis po Rusijos ir Gruzijos karinio
konflikto 2008 metų rugpjūtį, dėl ku-
rio buvo įšaldyti NATO santykiai su
Rusija keliems mėnesiams.

NATO kviečia Rusiją prisidėti prie
Europos raketinio skydo

Pasaulio naujienos
EUROPA

Washington, DC, lapkričio 22 d.
(ELTA) – Įrodymai, kad Šiaurės
Korėja turi naują urano sodrinimo
jėgainę – nuviliantys ir gali būti
laikomi provokacija, pareiškė JAV
pasiuntinys Šiaurės Korėjoje Stephen
Bosworth.

Po susitikimo su Pietų Korėjos
užsienio reikalų ministru JAV pa-
siuntinys pripažino, kad, nepaisant
visko, šios padėties krize vadinti,
bent kol kas, nederėtų.

Vienas amerikietis branduolinės
energetikos mokslininkas tvirtina
praėjusią savaitę buvęs naujoje didžiu-
lėje branduolinėje jėgainėje Šiaurės
Korėjoje. Jis tikina ten matęs ,,dau-

giau nei tūkstantį urano sodrinimo
centrifugų”. Mokslininkas Siegfried
Hecker teigia, kad jam buvo parodyta
šimtai urano sodrinimui skirtų cen-
trifugų. Stanford universiteto mok-
slininkas teigia buvęs priblokštas
naujosios jėgainės modernumo.

Pasak pareigūnų, jėgainės dar
nebuvo 2009-aisiais, kai tarptautiniai
ginklų inspektoriai buvo išsiųsti iš
Šiaurės Korėjos. Prisodrintas uranas
naudojamas gaminant branduolinį
ginklą.

Anot S. Bosworth, nauji įrodymai
apie urano sodrinimo jėgainę rodo,
kad Šiaurės Korėja pažeidžia Jungti-
nių Tautų rezoliuciją.

Urano sodrinimo jėgainė Šiaurės Korėjoje
– greičiausiai provokacija
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LYDI ŠVENTADIENIS
KRISTUS KARALIUS

Karalius ant kryžiaus

Iš pirmo žvilgsnio liturginių me-
tų pabaiga stebina netikėtumu. Švęs-
dami Kristaus, Visatos Valdovo šven-
tę, Jį išvystame ne sėdintį Tėvo deši-
nėje – Dangaus majestote – ir besigė-
rintį savo atliktu niekieno nepra-
nokstamu darbu – Atpirkimu, bet
matome Jį tokį bejėgiškai silpną ir
merdintį, kad, atrodo, viskas baigta:
Jėzus netrukus mirs, ir Jo kilniausio-
ji žmonijos gelbėjimo misija patirs ne-
sėkmę. Kaip šito laukė žydų seniūnai,
kurie tyčiojosi iš Viešpaties: „Kitus
išgelbėdavo – tegul pats išsigelbsti, jei
Jis – Dievo išrinktasis Mesijas!” (Lk
23, 35).

Gali kilti mintis, kad anuomet
dalies žydų ir romėnų kareivių begė-
diškumas buvo pasiekęs aukščiausią
ribą. Tačiau nemanykime, kad dėl Jė-
zaus mirties yra kalti tik Jo
egzekucijos dalyviai. Nors Dievas,
pasinaudojęs vidiniu žmonių aklumu,
leido jiems žiauriai atimti savo vie-
natinio Sūnaus gyvybę, idant visų
žmonių gyvybės būtų išgelbėtos, ta-
čiau žmonės, nesiliaudami laužyti
Dekalogo įsakymus ir sąmoningai
atmetantys juos gelbėjančią meilę,
užsitraukia asmeninę atsakomybę.

Katekizme įtikinamai rašoma,
kad dėl Kristaus kančios ir mirties

kalti visi, kurie ir toliau daro pikta-
darybes: „Kadangi mūsų nuodėmės
privertė Viešpatį Kristų mirti ant
kryžiaus, tai tikrai tie, kurie pasken-
dę ištvirkime ir nusikaltimuose, iš
naujo „sau kryžiuoja Dievo Sūnų ir
išstato Jį paniekai” (Žyd 6, 6). Tokiu
atveju mūsų kaltė gali atrodyti dar
didesnė negu žydų, nes jie, kaip sako
Apaštalas, „jei būtų pažinę, nebūtų
garbingiausiojo Viešpaties nukryžia-
vę” (1 Kor 2, 8). Tuo tarpu mes skel-
biamės pažįstą Dievą, o darbais Jo iš-
siginame, vadinasi, tarsi savo ranko-
mis Jį žudome.

,,Ir ne demonai Jį nukryžiavo,
bet tu su jais Jį kryžiavai ir dar kry-
žiuoji, mėgaudamasis savo ydomis ir
nuodėmėmis.”

Kai Jėzus priešpaskutinę gyve-
nimo akimirką ištarė: „Atlikta!” (Jn
19, 20), šis žodis įgavo ontologinę Iš-
ganymo reikšmę: po Kristaus mirties
ir prisikėlimo iki pamatų sugriuvo
piktojo viešpatystės karalija, nuo-
dėmė prarado mirtinų nuodų geluonį,
ir pati mirtis tapo tarsi aikštele (tie-
sa, egzistencinio jaukumo jai trūksta
ir visada trūks), iš kurios kylama į
nemarybės Bekraštybę. Ar ji bus
mums dieviško gerumo dovana, ar
pavirs „negęstančios ugnies” kaitra,
tai grynai priklauso nuo mūsų geros
valios. Jei jos trūksta, turėtume at-

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

KRISTINA BALNIÙTÈ

,,Tai ar jau pradėjote melstis į
Šventąją Dvasią”, – geraširdiškai šyp-
sodamasis iškart paklausė brolis
Gediminas susirinkusiųjų. Mat prieš
gerus aštuonis mėnesius viešėjęs Pal.
Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų
misijoje Lemont Pakutuvėnų parapi-
jos klebonas, pranciškonas brolis
Gediminas Numgaudis, OFM būtent
tai ir pabrėžė jo pasiklausyti atėju-
siems. Tikėti, melstis ir kviestis
Šventąją Dvasią idant atgytų ir atsi-
naujintų mūsų širdys, šeimos, visa
Misija ir jos bendruomenė...

Šįkart brolis Gediminas vėl visus
budrino ta pačia mintimi – leistis būti
Šventosios Dvasios pagautiems, pa-
tiems Jos nenuilstamai šauktis ir ieš-
koti, nebijoti Jos veikimo, dovanų, dėl
kurių galbūt būtume smarkiai per-
keisti, įkvėpti, pašaukti ir kartu įpa-

reigoti. Štai tokia ir yra iš Dievo atei-
nanti Dvasia – apdovanojanti, bet pa-
tikinti nepaprastą atsakomybę ug-
dyti, puoselėti, brandinti Viešpaties
vynuogyną – Kristaus Bažnyčią. Bro-
lis Gediminas ypač pabrėžė, kokie
svarbūs kiekvienas – visi ir atskirai –
esame Bažnyčiai, mistiniam Kristaus
kūnui. Esame to kūno nariai, pašauk-
ti Dievo iš anksto mums numaty-
tiems darbams. Anot kunigo, Dievui
reikalingi tik tie darbininkai, kurie
dirba iš meilės ir nuoširdžiai rūpin-
damiesi vynuogynu, o ne tie, žiūrin-
tys gausią savo denarą (plg. Mt 20,
1–16). Kunigas pasidalijo pasakoji-
mais, atskleidžiančiais ir jo paties
asmeninius išgyvenimus, ieškant
savosios jam Dievo numatytos paskir-
ties. Paatviravo, kaip anuomet lyg ir
nuogąstavęs, kad gali gauti kokią
daug pareikalausiančią Šv. Dvasios
dovaną, kurios taip gražiai išvardytos
laiške Korintiečiams. Jame, beje, yra

ir nuostabusis himnas meilei, kuriuo
taip ne vienas žavimės (1 Kor 13). Bet
štai čia, anot kunigo, visas šuo ir yra
pakastas. Meilės dovana yra tarnys-
tės mylimajam dovana. Kai myliu, ne-
su abejingas, bet darau visa, kad my-
limas būtų laimingas.

Buvo nemažai kalbėta ir apie
charizmatinius judėjimus bei apie tai,
kodėl jie neretai susilaukia priešta-
ringų vertinimų ir kritikos. Kunigas
patikino, kad iš tiesų patys pirmieji
apaštalai taip pat buvo charizmati-
kai, apdovanoti įvairiomis Dvasios
dovanomis, o štai mūsų laiko kata-
likai kažkodėl šių dovanų prisibijo,
neva dėl kažkokio nederamo elgesio,
nepamatuoto entuziazmo ir pan. Štai
šios baimės ir yra svarbu atsikratyti,
kad Šventoji Dvasia nuveiktų didžius
ir nepaprastus dalykus mumyse, kad
iš tiesų Jos pagauti taptume Dievo
meilės liudytojais vieni kitų gyveni-
muose, atpažintume Kristų vienas

kitame.
Susirinkusiems buvo padalinta

Šventosios Dvasios litanijos kopijų,
kurią brolis Gediminas primygtinai
skatino kasdien melstis. Ir melstis
atėjus prieš Viešpatį ištiestais tuš-
čiais delnais, pripažįstant savo visiš-
ką bejėgiškumą. Į ko kito pripildytas
rankas ar suspaustus kumščius Vieš-
pats nieko negali atsiųsti, tad reikėtų
ateiti pas Dievą atvira ir nuolankia
mažutėlio, visa besitikinčio iš Vieš-
paties širdimi. ,,Palaiminti turintys
vargdienio dvasią: jų yra dangaus ka-
ralystė”, – ne kartą Mato evangeliją
citavo kunigas. Dangaus karalystė
gyva mumyse, jei mūsų mintis, žo-
džius ir darbus įkvepia ir lydi Švento-
ji Dvasia.

Pal. J. Matulaičio lietuvių
katalikų misijos žiniaraštis,

2010 m. lapkričio 21 d.

Susitikimas su kun. G. Numgaudžiu, OFM

virai savęs klausti: „Kur mes einame
ir ką tikimės pasiekti?..”

Jei Jėzaus artumoje neužkie-
tiname savo širdžių ir sakome: „Vieš-
patie, teišsipildo mumyse Tavo paža-
das: ‘Vis artyn mus trauk prie Savęs’
(Jn 12, 32), idant į Tave įsižiūrėtume
ir dar labiau Tave įsimylėtume”, tada
mes savo tikėjimo darbų adatomis
siuvame drabužius, kurių išskirtinė
detalė – dailiai išsiuvinėtas žodis
ATLIKTA taps ištikimo Kristaus
sekėjo vieninteliu dokumentu, sutei-
kiančiu privilegiją amžinai būti arti
Jo.

Tačiau nors mes dabar esame
Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas
galutinai būsime (1 Jn 3, 1–2). Todėl
liturginių metų pabaiga apvainikuo-
jama ant kryžiaus kenčiančio Kris-
taus paveikslu, kuris mums visada
teprimena, kokia didžia kaina mes
esame išgelbėti, kad nepailstume ir
nesuglebtume dvasia (Žyd 12, 3). Jo
besąlygiškos meilės kančia yra tikin-
tiesiems pamoka, kad su kiekvienos
nuodėmės klasta turime drąsiai ir
kantriai grumtis iki galo (Žyd 12, 4),
nes tik laikų pabaigoje sulauksime
galutinio Atpirkimo derliaus – dieviš-
kojo įsūnijimo ir mūsų kūno žėruo-
jančio perkeitimo (Rom 8, 23).

Jėzaus kryžius mus moko savo
egzistenciją grįsti viltinga ateitimi.
Turime kasdien apsispręsti rinktis
prasmingą gyvenimą laikinybėje,
idant mūsų įvairūs pasirinkimai pir-
miausia mums patiems liudytų, jog
esame tiesos kelyje, kuris veda į
Dievą. Tai nelengvos tarnystės kelias,
kviečiantis dėl Kristaus prarasti
save.

Benediktas XVI rašė: „Kas įsi-

tvėręs savęs ir trokšta gyvenimą pasi-
glemžti sau, tas gyvendamas palieka
gyvenimą nuošalyje. Tik savęs prara-
dimas yra kelias į save ir gyvenimas.
Juo narsiau žmonės išdrįsdavo save
prarasti, visiškai save atiduoti, juo
geriau jie išmokdavo užmiršti save,
tuo didesnis ir turtingesnis tapdavo
jų gyvenimas – nesvarbu, ką turė-
tume prieš akis: Pranciškų Asyžietį,
Teresę Avilietę, Vincentą Paulietį,
Arso kleboną ar Maksimilijoną Kol-
bę; visi jie – sektini pavyzdžiai, ro-
dantys kelią į gyvenimą, nes rodantys
Kristų. Iš jų galima mokytis rinktis
Dievą, rinktis Kristų ir per tai rinktis
gyvenimą.”

Didžiausiame praradime slypi
didžiausio atradimo dovana. Jėzus
dėl mūsų prarado save: gyvenimą ir
gyvybę. Tai – neįkainojamos verty-
bės. Tačiau Jis, būdamas toliaregis,
matė už šio gyvenimo slypinčius daly-
kus... Jis matė savo Tėvo Širdį, iš ku-
rios sklido šviesa, ištirpdanti paskuti-
nius Jėzaus žmogiško apleistumo ant
kryžiaus šešėlius. Jis matė, kad tik Jo
atperkamoji auka visiems žmonėms
galės suteikti progą išvengti tikrosios
mirties – pasirinkti Gyvenimą.

Koks kilnus dieviškos Karalystės
Karaliaus pažadas, padovanotas bu-
vusiam nusikaltėliui: „Iš tiesų sakau
tau: šiandien su manimi būsi rojuje”
(Lk 23, 43). Tokio Karaliaus dar nie-
kas neregėjo: Jėzus iki pat pasaulio
pabaigos karaliauja visų ir kiekvieno
žmogaus gyvenimo kančioje ir jo
bejėgiškume! Reikia tik vieno dalyko
– kviesti Jį pas save ir būti su Juo.

Bernardinai.lt
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell..  331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

Remkite ir platinkite 
katalikiõkâ spaudâ

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE  CC..  DDEECCKKEERR,,  DDDDSS,,  PP..CC..
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..  

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell..  770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Îvairenybès sveikatos tema

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 38

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba gavo informaciją iš Pasaulio
gyvūnų sveikatos organizacijos, kad
Vokietijoje, Mecklen burg-Vorpo m -
mern žemėje, Kobando regione,
paukš čių fermoje, nustatytas mažo
patogeniškumo paukščių gripo atve -
jis. Paukščių fermoje buvo lai koma
17,000 paukščių. 

Visi paukščiai bus sunaikinti.
Įves tos papildomos priemonės, nusta -

tytos apsaugos ir priežiūros zonos,
atliekama dezinfekcija bei laukinių
paukš čių tyrimai. Specialistų nuo -
mone, įtariama, kad naminiai paukš -
čiai galėjo užsikrėsti kontakto su
laukiniais šio viruso nešiotojais metu. 

2010 metais paukščių gripo at -
vejai nustatyti: Danijoje, Vokietijoje,
Italijoje, Olandijoje, Vengrijoje, Ru -
mu nijoje ir Bulgarijoje.

Delfi.lt

Paukščių gripo protrūkiai
Nustatytas antrasis paukščių 
gripo protrūkis Vokietijoje

Rumunijoje – naujas paukščių gripo protrūkis

Honkonge patvirtintas pirmasis nuo 
2003 metų žmogaus užsikrėtimo paukščių 
gripu atvejis

A, tiesa, dėl to mėnulio. Kaip ža-
dėjau, pranešu – pietų pusrutulyje del-
čia tampa pilnatimi, o pilnatis tampa
priešpilniu, štai tokios voveruškos. 

Saulius Budrevičius 
IV įgulos narys

2009-01-10
Vaizdai, verti savaitės plaukimo

prieš vėją

6 valanda ryto. Beveik visi jach-
toje dar miega po naktinės vachtos,
tik mūsų vachtos vyrai (Adomas,
Virmantas, Rokas ir aš) vedame laivą
Auckland link. Plaukiame jau septy-
nias paras. Krantas lyg užkeiktas –
kartais atrodo, jog kuo stipriau
plaukiame jo link, tuo jis greičiau tol-
sta nuo mūsų. Kaip tas nepagauna-
mas baltas debesis, kuriuo šią žemę ir
pavadino pirmieji čia atplaukusieji
maoriai. 

Vis ta laviruotė. Visos kelionės
metu nė karto neturėjome pakelei-
vingo vėjo – tik į nosį... Gerai, jog
nors pats vandenynas per daug ne-
pasišiaušė. Net ir visą laiką plaukiant
prieš vėją, nebuvo itin bjaurių, žiau-
riai ,,beskalbiančių” bangų... 

Vakar gerokai po pietų įvyko
keletas gražių dalykų. Pirmiausia
Kazys visiškai šalia mūsų jachtos
pamatė didžiulį ryklio peleką, kuris
praplaukė priešinga kryptimi – kaip
ir priklauso nuožmiam jūrų grobuo-
niui, juk jam nepakeliui medžioti su
didele kompanija... 

Kiek vėliau mus aplankė įspūdin-
go dydžio delfinų kompanija. Jų buvo
tiek daug, jog kiekvienas įgulos narys
galėjo stebėti atskirą, sau patinkantį
delfinų pulkelį. Nesuklysiu sakyda-
mas, jog jų galėjo būti apie 100, o gal
ir dar daugiau, nes vanduo aplink
jachtą tiesiog kunkuliavo ir virė. Ir
nuo gerų emocijų, kurias delfinai kar-
tu atsineša, ir nuo jų gausos. Stebė-
jome juos, bešokinėjančius tarp ban-
gų, iššokančius lyg per cirko pasiro-
dymą, o patys mažiausi delfinukai
ore išsitiesdavo lyg maži paukščiukai
– reikia nepasiduoti didiesiems. 

Kiek vėliau daugeliui įgulos
narių nuėjus popietinio pogulio, pa-
matėme įspūdingo dydžio banginį.
Nežinia, ko jis taip nerimo, vis bandė
iššokti, rodėsi, kuo aukščiau vandens,
ir su didžiule jėga krisdavo aukštiel-
ninkas, sukeldamas didžiulius sūraus
vandenyno purslus... Prisimenant
vaikystėje skaitytas knygas ir keliau-
tojų pasakojimus, vargas tam, kuris
atsiduria tokio šėlstančio banginio
pašonėje... 

Beje, apie sūrius vandenyno
purslus. Iš tiesų Pietų jūra nustebino
mus, prisipažinsiu, nemažai mačiu-
sius savo vandens druskingumu.
Plaukiant iš Adelaidės į Sidney In-
dijos vandenyne rankas ir veidą ryte
dar buvo galima atgaivinti ir jūros
vandeniu. Išplaukus iš Sidney į Nau-
jąją Zelandiją vanduo, rodos, tapo
kone dukart sūresnis. Rūbai, ,,para-
gavę” vandenyno bangos, pasidarė
nebeišdžiūstantys. Vakarais jie atro-
do, švelniai pasakius, glitūs. Juos nu-
sirengti ir bandyti laukti, kol išdžiūs
yra beprasmiška, nes įsigėrusi van-
denyno druska traukia drėgmę, ku-
rios čia gausu. Geriausias būdas
mėgstamą rūbą išdžiovinti – tiesiog
dėvėti jį ant savęs, tuomet jis nuo
kūno įšyla ir bent trumpam (iki

vakaro vėsos) pradžiūna. 
Kadangi jau pradėjau rašyti apie

drėgnus ir gličius rūbus, truputį
pratęsiu tą temą, o vėliau parašysiu,
ką dar gražaus vakar pamatėme. 

Jau ne kartą minėjau, jog plau-
kiame prieš vėją, kad bangos mus
,,kartais” užpila. Vakar buvo ta die-
na, kai dangus mums pasiuntė dar ir
lietaus. Todėl jau antra para plaukia-
me užtraukę ir uždarę visus liukus.
Nežinia, kas geriau: ar atsitiktinė
banga, kuri tavo gultą paverčia van-
dens lova, ar uždaryti liukai, kai 12
vyrų gyvena 10 kvadratinių metrų
plote, grįžta iš vachtos permirkusiais
rūbais ir bando juos čia pat išsidžio-
vinti, verda valgyti, noriu pastebėti –
ant ugnies, kuri negailestingai suryja
visą deguonį. Na, o kur dar garai, ky-
lantys iš puodų, kuriuose verda bul-
vės, makaronai ir panašūs gardumy-
nai... Maža to, susidaręs debesys ima
kauptis ant jachtos lubų ir vėliau di-
deliais lašais lubomis teka į pavėjinį
bortą, lašėdamas kažkam tiesiai į gul-
tą... Po vakarykščių mūsų maisto ga-
minimo arba, kaip Linkus sako, „ga-
dinimo’’ apeigų, visi gamintojai atro-
dė lyg po geros turkiškos pirties – iš-
mušti didžiuliais prakaito lašais ir
pasiruošę nerti į gaivaus lietaus dušą. 

Tai štai, kai baigėsi pietūs, o
lauke lijo lietus, vieniems einant pail-
sėti, kitiems bandant ant savo ,,gau-
siai rasoto” kūno užsitempti ,,nepra-
makančius” (neperšlampami kostiu-
mai buriuotojų žargonu), iš lauko
pasigirdo – Ž E M Ė! 

Žinoma, po savaitės plaukimo
ūkuose paskendusios salos siluetas
buvo kažkas tokio nepaprasto, jog no-
rėjosi tai įamžinti... Jachta kaip mat
subruzdėjo, nebebuvo vyrams svar-
bu, jog lauke lijo, visi norėjo pasi-
grožėti Trijų Karalių salų padūmavu-
siais vaizdiniais. Pakankamai sim-
boliška, jog, praėjus kelioms paroms
po Trijų Karalių šventės, plaukiame
pro šias salas. Numalšinę pirmąjį
vaizdinių alkį vyrai sureagavo skir-
tingai. Vytautas, pajutęs kranto ar-
tumą, nusprendė atsisveikinti su
savo beveik savaitę puoselėta barz-
dele. Kiti vyrai linksmai sušuko:
,,Kas pirmas pamatė krantą – tas
stato!’’ Treti prisiminė, jog raudono
australietiško ,,Shiraz’’ vyno butelis
tikrai pridėtų drąsos išvydus neaiškų
salos siluetą... 

Vaizdas, kurį pamatėme, iš tiesų
vertas savaitės plaukimo prieš vėją.
Stačios salų uolos kilo tiesiai iš van-
denyno gelmių. Pakrantės tokios,
kaip esame įpratę matyti – su plačiais
paplūdymiais ir smėliu, čia nepaste-
bėjome. Čia kyšojo stačios uolos,
kurias supo kiek mažesni, tačiau ne
mažiau aštrūs ir statūs akmeniniai
,,dantys”. Bandėme spėlioti, ar šios
salos apgyvendintos? O gal čia vis dar
gyvena tikrųjų maorių palikuonys,
besimaitinantys ilgosiosiomis kiau-
lėmis (baltaisiais žmonėmis)?.. Kai
pasakoju bendrakeleiviams istorijas,
patirtas prieš 14 metų, kai plaukiau
aplink pasaulį jachta „Laisvė’’, daž-
nas, manau, galvoja, jog jas prasima-
nau... Tačiau visiškai nesistebėčiau
dar ir dabar sutikęs tikrus kaniba-
lus kur nors čia – pasaulio pakrašty-
je... Juk prieš keturiolika metų ma-
nęs vos nesuvalgė Fidžio salų kani-
balai... 

Bus daugiau.

Honkonge patvirtintas pirmasis
per pastaruosius septynerius metus
žmogaus užsikrėtimo paukščių gripu
atvejis: 59 metų moteris sunkiai su -
sir go po apsilankymo žemyninėje Ki -
nijoje, lapkričio 18 d. pranešė medi -
cinos pareigūnai. 

Vyriausybė paskelbė, kad Hon -
konge paskelbta rimta parengtis gali -
mam paukščių gripo protrūkiui, o tai
reiškia, kad egzistuoja ,,didelė rizika”
užsikrėsti šia mirtina liga, vienas

Sveikatos apsaugos departamento
pareigūnas sakė naujienų agentūrai
AFP.

Pasak medicinos pareigūnų, vie -
nai 59 metų moteriai buvo nusta tytas
plaučių uždegimas, o vėliau rasta,
kad ji užsikrėtė paukščių gripo at-
maina A(H5). Pranešama, kad pa -
cientė dabar gydoma ligoninėje ir kad
jos būklė sunki.

BNS

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba per Europoje veikiančią vie -
ningą gyvūnų sveikatos infor ma cinę
sistemą (ADNS) gavo informa ciją,
kad Rumunijoje, Tulcea regione, nu -
statytas mažo patogeniškumo paukš -
čių gripo atvejis. 

Viruso židinys nustatytas 20 žą -
sų ūkyje, priklausančiame Babes-Bo -
lyai universitetui, kur paukščiai buvo
laikomi moksliniais tikslais. Teigiami

rezultatai buvo patvirtinti ištyrus
mėginius laboratorijoje.

Tai ketvirtas paukščių gripo pro -
trūkis tame pačiame Rumunijos re -
gio ne šiais metais. Prieš tai bu vusiais
atvejais nustatyti du didelio ir vienas
mažo patogeniškumo gripo pro trū -
kiai tarp naminių paukščių. 

Delfi.lt



Tėvas Antanas Saulaitis, SJ,  il-
gus metus bendravo su Lietuvoje lei-
džiamu žurnalu vaikams ,,Bitutė” ir
kiekvieną mėnesį atsakinėdavo į pa-
prastus ir keisčiausius mažųjų klau-
simus. Ir štai tie klausimai su atsaky-
mais su gu lė į atskirą knygelę „Kaip
atrodo dvasios?”. 

Vaikams rūpi ne tik, ,,Ar tikrai
Kalėdų Senelis negeriems vaikams
per Kalėdas neatneša dovanų?”
(Povilas iš Kretingos r., 7 metai), bet
ir daug rimtesni dalykai – „Kaip at -
rodo Dievas?”, „Kas gyveno anks-
čiau: dinozaurai ar Adomas ir Ieva?”,
,,Kodėl Dievas sukūrė Šventąjį raštą,
maldas, Bažnyčią ir kitus dalykus?
Kada Jis visa tai sukūrė?”. Kai kurie
vaikai domisi ir pačia kun. A. Sau lai-
čio asmenybe, klausdami: ,,Kokią do-
vaną Kalėdų proga labiausiai norė-
tumėte gauti?”, ,,Kokį nuotykį iš sa-
vo vaikystės galite pa pasakoti?”, ,,Ar
jums būna taip, kad nesinorėtų eiti į
bažnyčią?” (skyrelis ,,Apie autorių”).

Knygelėje „Kaip atrodo dvasios?
sužinosite, ką į vaikų klausimus at-
sakė kun. Antanas Saulaitis, SJ. (lei-
dykla „Ty to alba”, sudarė Gabrielė
Gai liūtė). 

Perskaičiusi knygelę supratau,
kad ir mes, suaugusieji, daug ko neži -
nome, tik, skirtingai nei vaikai, kar-
tais nedrįstame klausti. Tad siūlyči-
au tą  knygutę paskaityti visiems.

Nemokame mes kartais vaikui ir
atsakyti į jo užduotą klausimą, tad ši
kny gelė gali pamokyti tėvelius, sene-
lius, mokytojus, kaip kalbėtis su vai-
kais, kaip sudėtingus dalykus paaiš-
kinti suprantamai ir juos nesupa-
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Lapkričio 14 d., Cicero ir apy -
linkių tautiečiai po lietuviškų kun.
dr. K. Trimako laikytų šv. Mišių rin-
kosi į atnaujintą parapijos kamba rį.
Po maždaug poros mėnesių pertrau-
kos lietuviai vėl sugrįžo į anks tesnę
sekmadieninių susibūrimų vi etą, tik
gerokai atnaujintą ir šiek tiek kitaip
atrodančią. 

Susirinkusiuosius nustebino su-
statyti ilgi siauri stalai vietoj buvusių
apvalių. Taip norėta sutalpinti kuo
daugiau žmonių, nes patalpa ne tokia
jau ir didelė. 

Į susitikimą atėjo ir gana drau -
giškas dabartinis Šv. Antano parapi-
jos klebonas Sergio Solis (pa vardė
skamba lietuviškai, nors dva siškis
yra gimęs Meksikoje), kuris pa svei -
kino lietuvius patalpų atnaujinimo
pro ga. 

Susiėjime diskutuota įvairiais
parapijos bei kitais klausimais, tačiau
apie 2011 m. vyksiantį lietuvių įsteig -
tos Šv. Antano parapijos šimtmečio
mi nėjimą dar nekalbėta, nors jau
pats laikas pradėti jam ruoštis. Lie -
tuviams, ypač senosios kartos tau-
tiečiams, kurių tėvai parapiją kūrė, o
vėliau išleido dideles sumas baž -
nyčios, mokyklos, klebonijos bei kitų
pastatų įrengimui, tai turėtų būti
labai aktualu. O ir pokario pabėgėliai
dipukai ilgus metus rėmė parapijas,
prisidėdami prie jos išlaikymo. Todėl
skaudu buvo girdėti vienos moters
mintis, kad reikia dėkoti meksikie -
čiams, kurių dabar daug yra ir jie pa -
rapiją išlaiko. Ji pamiršta, kad lietu-
viai paaukojo didžiules sumas bažny -
čios ir kitų parapijos pastatų staty-
bai, taip pat rūpinosi ir parapijos iš -
lai kymu. Gerai, kad kita moteris pra-
bilo teisingais žo džiais šiuo reikalu. 

Kalbėta ir apie tai, jog gal reikėtų
atgaivinti Cicero lietuvių namų savi -

ninkų draugiją (anksčiau buvo disku-
tuota, kaip padalyti jos sukauptą tur -
tą, nes draugija jau ilgesnį laiką ne -
rodė gyvybės ženklų). 

Kalbėta ir apie ateitininkų 100
metų minėjimą ir pamaldas bei ju -
biliejines lietuviškas šv. Mišias Čika-
gos Šv. Vardo katedroje (Holy Name
Cathedral, 735 N State St.) Čikagos
miesto centre. Jos vyks lapkričio 26
d. (penktadienį), 10 val. r. ir jas celeb-
ruos naujasis Lietuvos vyskupas Gin -
taras Grušas, kilęs iš JAV. 

Adv. Saulius Kuprys ir Marija
Remienė, kurie labai rūpinasi ,,Drau -
go” dienraščio reikalais, kalbėjo,  jog
šiam leidiniui reikalinga nuolatinė
parama. Cicero lietuviai laimingi, jog
į sekmadieninius susibūrimus ,,Drau -
go” darbuotojas Jonas Kuprys atveža
ir padalina naujų ,,Draugo” numerių,
kuriuos dažnai skaitytojai per paštą
gauna gerokai pavėluotai.

JAV LB Cicero apylinkės pirmi -
ninkas Mindaugas Baukus pranešė,
jog lapkričio 20 d. visi kavutės lanky-
tojai bus vaišinami kugeliu.

Marija Remienė vyksta
atsiimti garbingos premijos

Visuomenės veikėja M. Re mienė,
nuolatinė Cicero sekmadieninių susi-
būrimų lankytoja, pranešė, jog penk-
tadienį, lapkričio 18 d., skrenda į
Lietuvą, kur jai lapkričio 23 d. bus
įteikta Valstybinė Jono Basana vi -
čiaus premija. Šiemet ji skirta dviem
moterims, tad ir 65,000 litų suma bus
padalyta į dvi dalis. M. Remienė gau-
tus pinigus žada paskirstyti labda -
ringiems tikslams Lietuvoje. M. Re-
mienė šį kartą tėvynėje žada vie šėti
labai trumpai – tik savaitę.

Edvardas Šulaitis

Cicero lietuvių padangėje
Sekmadieninis susiėjimas atnaujintose patalpose 

,,Kaip atrodo dvasios?”
prastinti, at sakyti nemeluojant ir
neišsisukinėjant.  

Taigi, anot kun. A. Saulaičio,  ne -
ge rų vaikų nėra. Tik mokėkime juos
išklausyti, paguosti, mylėti. Ir jie at-
silygins tuo pačiu. O jei kartais ne ži-
nome, kaip atsakyti į jų klau simus,
nemeluokime, atvirai tai jiems prisi-
pažinkime ir pasistenkime rasti at sa -
kymą. Jų galima ieškoti ir nedidelėje
mėlynos spalvos knygelėje ,,Kaip at -
rodo dvasios?”

Knygelę galima įsigyti ,,Draugo”

knygynėlyje. Kaina – 26 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9.75
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek vie -
ną papildomai siunčiamą kny gą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant prašome paskambinti admi nis -
tracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

Prie siaurų, naujų kavinės stalų sutilpo daugiau tautiečių. 
Edvardo Šulaičio nuotraukos

Į atnaujintos kainės atidarymą atvyko Šv. Antano parapijos klebonas kun. Ser-
gio Solis (dešinėje). Šalia jo – JAV LB Ciero apylinkės pirmininkas Min daugas
Baukus.

M. K. Čiurlionio kūrinių 
paroda Milane

Milano Karališkųjų rūmų mu-
ziejuje „Palazzo Reale”, lapkričio 15
dieną atidaryta žymiausio lietuvių
menininko Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio dailės darbų paroda „Mi-
kalojus Konstantinas Čiurlionis –
ezoterinė kelionė 1875–1911” („Čiur-
lionis: Un viaggio esoterico 1875-
1911”). Didžiojo Lietuvos menininko
darbai Renesanso tėvynėje rodomi
pirmą kartą. Šią parodą pa rengė
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejus. Tai – išsami iškilaus mūsų
menininko kūrybos retrospektyva,
kurioje pristatoma 140 eksponatų:
tapybos, fotografijos, grafikos darbų,
laiškų, eskizų. Paroda veiks iki 2011

m. vasario 13 d. Šią M. K. Čiurlionio
„ezoterinę kelionę” planuojama tęsti
Vene cijoje ir Romoje.

Parodos laikotarpiu M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus Kaune taip pat
neliks be Čiurlionio kūrybos. Lan-
kytojai turės galimybę apžiūrėti re-
čiau matomus, tačiau ne mažiau
svarbius kūrinius.

Išsamesnę informaciją apie paro-
dą Milane teikia Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus direkto-
rius Osvaldas Daugelis, tel. 37-229-
400 arba el. paštu od@takas.lt.

Nacionalinio M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejaus info
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MARGUMYNAI

Šis straipsnis skirtas tiems, ku -
riems slidės ir snieglentės atsibodo,
ar tiems, kurie niekada nesugebėjo jų
pamėgti. Jei jau tenka vykti į kalnus
su dėl slidinėjimo pamišusiais šeimos
nariais ar draugais, nenusiminkite,
čia yra ką veikti visiems.

Žvejams
Didžiausi žvejybos mėgėjai, net ir

atvykę į slidinėjimo kurortą, nepa -
mirš ta savo pomėgio. Kur vykti, no-
rint trumpam „pailsėti” nuo įpras tų
peizažų? Į Norvegijos Nordlandą.
Nuo sausio iki balandžio čia tęsiasi
žvejybos sezonas: poledinė žūklė ant
Barenco jūros jums gali „padovanoti”
gardžios arktinės menkės. Tik ne pa -
mirškite, čia būtina įsigyti leidimą.

Sūrio ir kitų gardėsių 
mėgėjams

Neįmanoma nuvykti į Alpių kal -
nus ir neparagauti vietinių sūrių: kie-
tų, minkštų ar ištirpdytų fondiu in de
su duonos gabaliukais. Tačiau jei ap-
sistosite Le Grand Bornand kaimely-
je, galėsite išmokti ir jų gaminimo
paslapčių, mat būtent čia XIII a. gimė
žymiausias alpių sūris „Reblochon”.
Kas savaitę vietinis turizmo biuras
rengia išvykas į vieną sūrių daryklą,
kur šiuos gardėsius teberuošia pagal
senovinius receptus. O kiekviena
trečiadienį Le Grand Bornand baž -
nyčios aikštėje įsikuria sūrių turgus.

Pirkinių sirgaliams
Tiems, kurie mėgsta leisti pini-

gus (ypač brangiems ir geros kokybės
daiktams), privaloma atvykti į Šve-
icarijos St. Moritzą, kur žiemomis
ver da „aukštosios klasės” gyvenimas:
renginiai veja renginius, vakarėliai –
vakarėlius. Ir, be abejo, čia yra tiek
parduotuvių, pilnų visokiausių gėry-
bių, tad tikrai sunku neišeiti iš jų
nešantis šimtais maišelių ir jaučiant,
kaip „maloniai” palengvėjo piniginė.
Tiesa, nebūtina leisti tūkstančių eu -
rų, tikri pirkimo sirgaliai į tokias par-
duotuves gali eiti it į prabangų mu -
zie jų.

Rogučių mylėtojams
Jei nuo vaikystės neatsispiriate

rogutėms, jums būtinai reikia nuvyk-
ti į Val Thorens. Šiame Prancūzijos
ku rorte ,,Three Valleys”, priklausan -
čiam didžiausiai slidinėjimo zonai
pasaulyje, yra specialus kelias roguti -
nin kams. Nepamirškite, keltuvu tu -
rite keltis į Peclet ledyną. Nuo čia
prieš jūsų akis atsivers net šešių kilo-
metrų ilgio kelias.

Tiems, kurie negali gyventi be
mo toro ūžimo

Prancūzijos Alpių kurortas

d’Huez kasmet rengia automobilių
varžybas ant Trophee Andros ledo. O
kai nėra lenktynių, jūs galite mokytis
vairavimo ant ledo subtilybių. Po šių
pamokų joks apledėjęs kelias jums
jau nebeatrodys baisus.

Šokėjams
Tiems, kuriems patinka triukš-

mas, linksmybės ir vakarėliai, reikia
vykti į Prancūzijos Courchevel kuror -
tą. Kas savaitę čia rengiami popu-
liariausių pasaulio atlikėjų koncertai,
naujos parodos bei mados pristaty-
mai. Jei po to negalėsite atsigauti ir
nė sykio neatsistosite ant slidžių? Na
ir kas! Čia vykstama ne slidinėti. Jei
turite pakankamai pinigų 5 žvaigž-
dučių viešbučiui, jūsų laukia 1850
metrų aukštyje įsikūręs Courcheve -
lis, mat čia pat yra dar trys kaimeliai
tuo pačiu pavadinimu – kur kas la-
biau „įkandami”, tačiau su kur kas
mažiau pramogų.

Kraštovaizdžių mylėtojams
Jei nuvyksite į populiarų Alpių

kurortą Megeve, nustebsite dėl nuo-
lat kylančių ir besileidžiančių lėktu-
vų. Tai – ne keleiviniai lėktuvai, ve -
žan tys čia naujus lankytojus. Tai –
turistiniai lėktuvėliai, skraidinantys
žmones pasigrožėti įspūdingais Mont
Blanc vaizdais. Ir tikrai nesigailėsite
pasekę jų pavyzdžių – galite pasirink-
ti trumpą, 10 minučių skrydį virš Me -
geve slėnio, 20 minučių skrydį į Cha -
monix ar pusvalandžio trukmės skry-
dį į patį Baltąjį slėnį.

Tikintiems pasaka
Tiems, kurie tiki Kalėdų seneliu,

reikia vykti į Savalen kurortą. Čia,
dvie jų aukštų rezidencijoje, gyvena
Yulenissena (norvegiškasis Kalėdų
senelis). Čia plaukia laiškai iš viso pa -
saulio, svetainėje nykštukai vaišina
ka va ir kol jūsų draugai užkariauja
kal nus, jūs galite šnekučiuotis su vie -
nu mylimiausių pasaulio žmonių.

Gamtos mylėtojams
Ko tik neišvysi kalnų kurorte!

Tiems, kuriems gamtos čia pasirodo
maža, derėtų aplankyti Rusijos Abza -
kovo kurortą pietrytiniame Baškor -
tos tane, kur jų laukia... zoologijos so -
das, kuriame pamatysite leopardą, ir
Sibiro liūtą, ir tropinius gyvūnus –
kup ra nugarį bei povą.

Senienų mylėtojams
Daugelis slidinėjimo kurortų –

nauji ir jiems tikrai trūksta dvasios.
Tačiau jei pasirinksite Prancūzijoje
esantį Briançon, jūs nustebsite – se-
novinė tvirtovė, pavadinta tuo pačiu
vardu, yra įtraukta į UNESCO pa au -
lio paveldo sąrašą, tad besidomintys
istorija tikrai nenusivils.      Balsas.lt

10 žiemiškų pramogų
(neskaitant slidžių) 

A † A
ŽIVILĖ ANTANINA

ŽEMGULYTĖ-McPOLIN

Mirė 2010 m. lapkričio 18 d., sulaukusi 75 metų.
Gimė Kaune a. a. plk. dr. Juozo Žemgulio šeimoje.
Karui baigiantis, su broliu, seserimis ir našle motina, pasitraukė

į Vakarus. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje.
Baigė Maria High School, Grant Hospital School of Nursing.

Studijas tęsė Loyola universitete ir jas baigė St. Xavier universitete
magistro laipsniu nursing srityje.  Ilgus metus dirbo ir mokytojavo
Čikagos ligoninėse.

Jaunystėje buvo aktyvi  L.S.T. Korp! Neo Lithuania narė.
Nuliūdę liko: duktė Nida McPolin, sūnus Jim McPolin su žmona

Gabi ir dukra Maya, brolis dr. Juozas Žemgulys su žmona Veronica, jų
dukra Andrea ir sūnūs Juozas, Paulius, Vincas; sesers a. a. Eglės
Narbutienės dukra Julytė, sūnūs Darius, Andrius ir kiti giminės,
gyvenantys JAV ir Lietuvoje.

Atsisveikinimas įvyks lapkričio 26 d., 10 val. ryto iki 1 val. p. p.
Schmaedeke Funeral Home, 10701 Harlem Ave., Worth, IL. Tel. 1-
708-448-6000.

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima

A † A
ONA TUNKŪNAITĖ

BUDEJIENĖ

Mirė 2010 m. lapkričio 20 d., Bostone.
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje.
Nuliūdę liko: mirusių seserų vaikai Danutė, Paulius su šeima,

Linda su vyru, kiti giminės ir draugai.
Velionė buvo žmona a.a. Stasio Budejaus.

Nuliūdę artimieji

Mylimai seseriai

A † A
ADELEI RUTKAITEI

STRIUPAITIENEI

mirus, liūdime su mūsų brangia sese DAIVA OREN-
TIENE ir jos šeima bei reiškiame visiems artimiesiems
giliausią užuojautą.

Vašingtono židinio sesės

Tėveliui, pedagogui, žurnalistui, aktyviam visuo-
menininkui

A † A
JUOZUI KOJELIUI

išėjus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jo vaikams
DAINAI, LINUI, RASAI su šeima, artimiesiems ir
draugams

Razmų šeimos: Antanas ir Alė
Antanas Gintaras ir Asta

Edis ir Kristina

Briançon tvirtovė. Nuotr iš ttp://en.wikipedia.org



�Mieliems skaitytojams praneša -
me, kad dėl Padėkos dienos savait-
galio šią savaitę nebus išleisti lapk -
ričio 25 ir lapkričio 26 d. ,,Draugo”
nu meriai. 

��Socialinių reikalų skyrius
Lemonte kviečia į filmų popietę.
Lapkričio 24 d., trečiadienį,  1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis filmas
,,Alsėdžiai” (Plungės rajonas) iš ciklo
,,Mūsų mies teliai”. Filmai rodomi
PLC skai tykloje.

��Pranešame, kad restoranas
,,Seklyčia” Padėkos dienos šventės
me tu (ketvirtadienį, lapkričio 25 d.,
ir penktadienį, lapkričio 26 d.) ne -
dirbs. Restoranas svečiams duris at -
vers šeštadienį, lapkričio 27 d.  ,,Sek -
lyčia” linki visiems smagios Padėkos
dienos šventės.

��Lapkričio 28 d., sekmadienį,
Ja cob Henry Mansion (20 S. Eastern
Ave, Joliet, IL)  vyks Lithua nian Mer -
cy Lift ,,Šampano priešpiečių bufe-
tas”. Švęsime savo 20 metų veiklos
sukaktį. Pradžia 1 val. p. p.   Jacob
Henry Mansion (www.jacobhenry-
mansion.com) – nacionalinis istorinis
pastatas. Vietas užsisakyti ir daugiau
informacijos gauti galite paskambinę
Virgai tel. 815-485-0822.

��Š. m. lapkričio 30 d., antradie -
nį, 1 val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks
An g  lijos klubo susirinkimas. Kvie čia -
me dalyvauti. Tel. pasiteirauti 773-
247-5944.

��Jaunimo rūmų salėje, Pasaulio
lietuvių centre (PLC), 14911 E. 127th
St., Lemont, IL 60439,  gruodžio 4 d.
nuo 1  val. p. p. iki 11 val. v. vyks Lie -
tuvos diena. Renginio metu – mugė,

žaidimai ir linksmybės vaikams, lo -
terija. Galėsite paskanauti „Kuni -
gaikščių užeigos” ruoštu maistu,
veiks baras. Lietuvių dailės muzieju-
je apžiūrėsite Lietuvos tūkstantme -
čiui skirtą parodą ,,Lietuva: kultūra
ir istorija”. Vyks stalo teniso varžy-
bos PLC (varžyboms užsiregistruoti
galite el. paštu tomasp@comcast.
net). Visą dieną Jus linksmins vedan -
tieji Aušra ir Hansas bei daugybė me -
no kolektyvų. Re nata Liut kienė ir
Auk suolė Kišonaitė pristatys savo
drabužių kolekcijas. Vakarinėje pro-
gramoje (nuo 7 val. v.) šokiams gros
Algimantas Barniškis, grupė „Kau -
kas”, „Broliukai Aliukai” (Kęs tutis
Kazakevičius). Daugiau in for macijos
galite gauti tel. 630-257-8787 arba
tel. 708-594-5622 ir tink lalapio sve-
tainėje  www.lcenter.org.

��Kazimierietės gruodžio 4 d.
kvie čia dalyvauti Advento maldos
die noje ,,Padaryk tai mano atmini -
mui” (,,Do This in Memory of Me”).
Dienos programai vadovaus kun.
Anthony J. Gittins, CSSp. Mišios už
Dievo tarnaitę Mariją Kaupaitę bus
atnašaujamos 9:30 val. r. Po Mišių ir
užkandžių pra sidės Advento diena,
truksianti iki 3 val. p. p. Auka – 15
dol., į kainą įeina pietūs. Kazi -
mieriečių adresas: 2601 W. Marquette
Road, Chicago. Regis t racija vyksta
tel. (773) 776-1324 (ext. 221).

��Palm Beach apylinkės 35-me čio
jubiliejus ir Kalėdinis vakaras įvyks
gruodžio 11 d., šeštadienį, 5 val. p. p.
Programoje: 5–6 val. v. – kokteilių va -
landa su Kalėdų seneliu; 6–7 val. v. –
oficiali dalis ir sveikinimai. 7–8 val. v.
– vakarienė; 8–12 val. r. – visus links -
mins ansamblis ,,Kolorado vabalai” iš
Denver. Šventės vyks North Palm
Beach klube ,,Village Tavern”, 951
US Highway 1, North Palm Beach,
FL 33408. Bilietus galite įsigyti iki
gruodžio 6 d. tel. 561-460-0428 (Joli -
ta Dromantaitė) arba tel. 561-713-
3404 (Re gina Greičiuvienė). 
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Dviem JAV lietuvėms – Marytei Newsom ir Jūratei Venckienei – lapkri čio
7 d. buvo įteiktas popiežiškas ,,Benerementi’’ pagerbimas už jų krikščio niš ką
,,tarnystę su pasižymėjimu’’ savo bažnyčiai, šeimai ir visuomenei.

Kaip praneša Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas kun. Tomas Karanaus -
kas, Los Angeles arkivyskupijoje šiemet buvo įteikti 37 ,,Order of St. Gregory’’
popiežiški medaliai už tarnystę Šventajam Sostui. Prieš keletą metų toks me -
dalis buvo įteiktas ir a. a. poetui Bernardui Brazdžioniui. Lapkričio 7 d. buvo
įteikti 24 ,,Pro Ecclesia Et Pontivice’’ pagerbimai už pasišventusią tar nystę
Baž nytinei visuomenei ir 127 ,,Benerementi’’ pagerbimai už tarnystę su pasi -
žy mėjimu savo bažnyčiai, šeimai ir visuomenei. 

Nuotraukoje (iš kairės): Jūratė Venckienė ir Marytė Newsom Los Angeles
Angelų Karalienės katedroje lapkričio 7 d. 

Antano Polikaičio nuotr.

Žalgirio mūšio 600 metų sukakties medalis, kurį išleido Filatelistų draugija
,,Lietuva’’, buvo įteiktas LR Užsienio reikalų ministrui Audroniui Ažubaliui,
jam lankantis Čikagoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje, 2010
m. lapkričio 14 d.
Iš k.: stovi Filatelistų draugijos pirm. Jonas Variakojis ir LR Užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis.

Asmeninio J. Variakojo albumo nuotr.

Š. m. spalio 24 d. Cook apygardoje (Čikaga) Jungtinių Tautų dienos renginy-
je dalyvavo ir Lietuvai atstovavo tautinių šokių grupės ,,Lietuvos vyčiai” va do -
vė Lidija Ringienė. 
Nuotraukoje: Lidija Ringienė (kairėje) ir Cook County iždi nin kė Maria Pappas.

Cook County archyvo nuotr.

„Lietuvos laisvinimo ke -
liu”. Šią vasarą Lietuvoje išleistos
naujos Broniaus Nainio knygos
sutiktuvės įvyks Lemonte, PLC,
Dai lės muziejuje sekmadienį, lap-
kričio 28 d., tuojau po 11 val. r. Mi -
šių, 12:30 val. r. Visi kviečiami da -
ly vau ti. Sutiktuves ruošia JAV LB
Le monto apylinkės valdyba.

KOKIAS DOVANAS PIRKSIME KALĖDOMS?
Artèjant Kalèdoms dažnas sukame galvas, kâ padovanoti

savo draugams ar pažîstamiems, kurie dar neskaito vienintelio
dienraçio išeivijoje ,,Draugas“? Šiais laikais toks laikraštis nèra
per brangus, bet jame pateikiama informacija ir žinios yra
tokios, kokių nerasite kituose laikrašçiuose. 

Kas naujai užsiprenumeruos ar dovanû užprenumeruos
,,Draugą“ prieš Kal�das, gaus dovanû ypač gražû 2011 metû
kalendorių ,,Gintaras“.

,,,,DDRRAAUUGGOO““  KKAAIINNOORRAAŠŠTTIISS::
JJAAVV metams $150.00 

1/2 metû $80.00 
KANADOJE (USD): 

metams $390.00
1/2 metû $210.00 

TTIIKK  ÕÕEEÕÕTTAADDIIEENNIIOO  LLAAIIDDAA:
JAV metams $95.00 
Kanadoje (USD) metams $150.00 
El. paõtas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org Tel. 773-585-9500

,,Draugo” adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 


