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•Sveikata. Apie klausą
(p. 2)
•Paskutinis traukinys į
Lietuvą (p. 3, 11)
•K. Girniaus skiltis (p. 3,
9)
•Nuostabioji ateitininki-
jos šventė (1) (p. 4)
•Nauja mokyklėlė ruo-
šiasi pirmosioms Kalė-
doms (p. 5)
•Komentaras. Sen. Dur-
bin nuoplenai (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Neužmirštami metai (p.
8)
•,,Ambersail” (44) (p. 9)
•,,Alatėja” jau 5 metus
dalijasi gerumu (p. 10)

Lietuvos ordinâ L. Kleiza atsièmè Kanadoje
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A. Ažubalis pasveikino prelatâ Ignâ Urbonâ 100-ojo jubiliejaus proga
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Paskelbti Nacionalini¨ premij¨ laureatai

Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis pasveikino prelatą Igną Ur-
boną 100-ojo jubiliejaus proga. ,,Jūsų
gyvenimo kelias nusipelno aukš-
čiausių pagarbos žodžių, nes visuo-
met buvote ir esate tikra dvasinių
vertybių uola, pasiaukojimo ir tvirty-
bės pavyzdys mums visiems. Simbo-
liška ir prasminga, kad Jūsų sukaktį
pasitinkame ypatingais metais – šie-

met minime Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dvidešimtmetį, Žal-
girio mūšio 600-ąsias metines ir Atei-
tininkų federacijos šimtmetį”, – sako-
ma Lietuvos diplomatijos vadovo
sveikinime.

Ministras pažymėjo ilgametę ir
prasmingą prelato veiklą puoselėjant
lietuvybę pasaulyje: ,,Visą savo gyve-
nimą Jūs ištikimai einate šiuo keliu.
Jūsų ilgametė sielovadinė ir bend-

ruomeninė veikla buriant draugėn to-
li nuo Tėvynės atsidūrusius mūsų
brolius ir seseris, darbas su pasaulio
lietuvių jaunimu, akademinė išmintis
ir intelektuali mintis įkūnija tauriau-
sias pasaulio lietuvių šeimos ver-
tybes.” Ministras padėkojo prelatui
už tautinės savasties palaikymą ir pa-
linkėjo jam stiprybės ir sveikatos.

Prelato darbai neapsiribojo tik
parapijos veikla, jis prisijungė prie Či-

kagos lietuvių veiklos, dalyvavo Lie-
tuvių istorijos draugijos, Katalikų
mokslo akademijos židinio veikloje.
Dirbo su lietuvišku jaunimu, ypač su
Moksleiviais ateitininkais ir Send-
raugiais. Rašė straipsnius meno ir re-
liginėmis temomis lietuviškoje spau-
doje.

Prelatas I. Urbonas 100 metų ju-
biliejų šventė sekmadienį, gruodžio 5
d.

Toronto, gruodžio 6 d. (URM
info) – Lietuvos ambasadorė Kana-
doje Gintė Damušytė Lietuvių na-
muose Toronte gruodžio 4 dieną įtei-
kė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino ordino Komandoro kryžių
krepšininkui Linui Kleizai, kuris šiuo
metu žaidžia Toronto klube „Rap-

tors”. L. Kleiza negalėjo šio apdova-
nojimo atsiimti spalį, kai Prezidentū-
roje buvo pagerbti kiti sportininkai.

Valstybės apdovanojimas įteiktas
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žai-
dėjui, 2010 metų pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato bronzos medalio lai-
mėtojui už Lietuvos vardo garsinimą

ir nuopelnus sportui, už parodytą va-
lią ir ryžtą siekiant pergalių pasaulio
ir Europos čempionatuose.

Apdovanojimo įteikimo iškilmėse
ambasadorė pranešė, kad Lietuvos ir
Kanados krepšinio federacijos sutarė
dėl Kanados vaikinų krepšinio rink-
tinės ir nacionalinės moterų koman-
dos viešnagių 2011 metais Lietuvoje,
taip pat baigia derinti Kanados vyrų
krepšinio komandos apsilankymą
Lietuvoje 2011 metų rugpjūčio mė-
nesį.

Pasak G. Damušytės, šiuos pla-
nus aktyviai remia Lietuvos ambasa-
da Kanadoje ir Kanados atstovybė
Vilniuje.

„Numatoma draugiškų krepšinio
rungtynių pelną skirti geram tikslui –
Lino Kleizos paramos ir labdaros fon-
dui, kurio veiklą ketinama stipriai
plėtoti”, – sakė ambasadorė.

Fondo tikslas – suteikti finansi-
nę, materialinę ir moralinę pagalbą
vaikų globos namų, socialinės rizikos
šeimų ar specialiųjų poreikių turin-
tiems vaikams, sudaryti lygias gali-
mybes sportuoti kiekvienam vaikui.

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) –
Kultūros ministerijoje paskelbti Na-
cionalinių kultūros ir meno premijų
laureatai. Komisijos, rinkusios lau-
reatus, pirmininkas Alfredas Bumb-
lauskas paskelbė, kad premijomis bus
apdovanoti kompozitorius ir dirigen-
tas Vaclovas Augustinas, tapytojas
Jonas Gasiūnas, teatro režisierius

Povilas Mataitis ir teatro dailininkė
Dalia Lidija Mataitienė, rašytojas Ic-
chokas Meras, operos dainininkas
Virgilijus Kęstutis Noreika bei rašy-
tojas Rolandas Rastauskas.

Nacionalinė kultūros ir meno
premija kūrėjams skiriama tik vieną
kartą. Premija yra 800 bazinių socia-
linių išmokų dydžio – 104,000 litų.

Premijomis siekiama įvertinti reikš-
mingiausius Lietuvos ir pasaulio lie-
tuvių bendruomenės kūrėjų kūrinius,
sukurtus per pastaruosius septyne-
rius metus, ilgametį kūrėjų kūrybinį
indėlį į kultūrą ir meną. Lietuvos na-
cionalinės kultūros ir meno premijos
skiriamos konkurso būdu, komisijai
atrenkant geriausių kūrinių kūrėjus,
kuriuos premijai gauti pristato orga-
nizacijos. Laureatų diplomai ir ženk-
lai įteikiami Lietuvos valstybės atkū-
rimo dienos – Vasario 16-osios proga.

Pasak kultūros ministro Arūno
Gelūno, šių metų Nacionalinės pre-
mijos laureatų sąrašas yra labai soli-
dus. ,,Tai Lietuvos kultūrai labai nu-
sipelnę žmonės. Manau, kad čia visai
gražiai atsispindi visa paletė Lietuvos
kultūros raidos uždavinių: pagerbti
šiuolaikinius kūrėjus, pagerbti žmo-
nes, kurie visą gyvenimą paaukojo
kultūrai, pagerbti tuos žmones, kurie
nėra Lietuvoje, bet yra Lietuvos kul-
tūros dalis”, – kalbėjo kultūros mi-
nistras.

Nacionalinė premija už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui
skirta teatro režisieriui Povilui Mataičiui ir teatro dailininkei Daliai Lidijai Ma-
taitienei. ELTA nuotr.

Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė įteikė Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžių krepšininkui Linui Kleizai.

LR ambasados Kanadoje nuotr.
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Redakcijos žodis

Šios dienos ,,Drauge” laik-
raščio ,,Lietuvos žinios” vyr.
redaktorius Valdas Vasiliauskas
įvardija du jo įsivaizduojamos
„Klaidų knygos” skyrelius, iš
kurių paskutinis būtų Pilietybės
įstatymas. Jo straipsnio pava-
dinimas ,,Paskutinis traukinys į
Lietuvą” yra talpus, siūlantis
keletą pamąstymų. Vienas iš jų –
gruodžio 4 dieną LR Seimo
sprendimas priimti prezidentės
veto dėl Pilietybės įstatymo yra
įrodymas, jog išeivija (kai kurie
ginčytųsi, jog ne visa) pavėlavo į
paskutinį traukinį, galėjusį juos
sugrąžinti į Lietuvą. Kai pažiūri
atgal, pamatai, kad nuo 2006
metų, kai prasidėjo svarstymai
dėl dvigubos pilietybės, išskyrus
PLB valdybą su jos pirm. Regina
Narušiene priešakyje, išeivijoje
neatsirado nė viena kita orga-
nizacija ar sambūris, nuspren-
dęs ginti Pilietybės įstatymą,
palankų ne tik antrosios, bet ir
trečiosios imigrantų bangos
atstovams.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”! www.draugas.org

Gyd. Andrius Kudirka kalbina
gyd. V. Grybauską apie klausą

ir jos susilpnėjimą
Šiandien kalbėsime su ausų,

nosies ir gerklės specialistu Vyteniu
Grybausku apie klausos susilpnėji-
mą. Nors ši problema dažniau pasi-
taiko tarp vyresnio amžiaus pacientų,
paskutiniu metu gydytojai vis daž-
niau nustato klausos sutrikimo atve-
jų jaunesnio amžiaus pacientams, nes
jaunimas labai mėgsta klausyti garsią
muziką su ,,iPod’’ ir kitais prietai-
sais.

Andrius Kudirka: Daktare, pa-
pasakokite, kaip didelis triukšmas ar
muzika gali neigiamai paveikti pa-
ciento klausą.

Vytenis Grybauskas: Jei žmo-
gus yra apsuptas ilgalaikio, didelio
triukšmo, atsiranda vidinės ausies
sužalojimas, palaipsniui prarandama
klausa.

– Kokie pacientai dažniausiai
serga klausos susilpnėjimu?

– Pacientai, kurie dažnai klausosi
labai garsios muzikos per muzikos
grotuvus, tie, kurie dirba triukšmin-
goje aplinkoje (pvz., statybose). Taip
pat roko muzikantai ir žmonės, kurie
dažnai lanko roko koncertus.

– Koks garso stiprumas pra-
deda veikti klausą neigiamai?

– Didesnis nei 85 dB galingumo
ilgalaikis garsas pradeda gadinti
klausą:

– 90 dB – žolės pjovimo mašina;
– 100 dB – mechaniniai įrankiai;
– 110 dB – garsi muzika per

ausines (iPod);
– 130 dB – garsus roko koncertas;

– 140 dB – šautuvo garsas.
– Per paskutiniuosius dvejus

metus gydytojų sąjungos ir svei-
katos įstaigos pradėjo kreipti
daugiau dėmesio į vaikų ir jauni-
mo klausos problemas, kurios
prasideda jiems dažnai klausan-
tis garsios muzikos (radijas,
,,iPod’’, ,,MP3’’ grotuvai). Šiais
metais Europos Komisija pra-
dėjo reguliuoti ,,iPod’’ ir ,,MP3”
grotuvus, bandydama apriboti
garso stiprumą, kad žmonės ne-
galėtų klausyti muzikos garsiau
negu 85dB, nes stipresnis garsas
nei 85dB pradeda silpninti klau-
są. Žinoma, jaunimas mėgsta
klausyti garsią muziką, ypač su
,,iPod’’. Kas atsitinka, kai klau-
somasi garsios muzikos per daž-
nai?

– Klausa silpnėja palaipsniui dėl

vidinės ausies sužalojimo. Klausos
susilpnėjimas priklauso nuo to, kaip
garsiai ir kaip ilgai klausaisi muzikos
ar būni triukšmingoje aplinkoje.
Didėja rizika susirgti vidinės ausies
uždegimu – tinnitus, kuris pasireiš-
kia spengimu arba ūžimu ausyse.

– Kokie yra klausos susilp-
nėjimo požymiai?

– Pradžioje požymiai nėra paste-
bimi pačiam pacientui, bet draugai
ima pastebėti, kad jie dažniau turi
pakartoti, ką sakė. Pirmiausia pra-
randamas aukštų tonų girdėjimas,
vėliau pradedama sunkiau girdėti
žmonių kalba.

– Kaip būtų galima apsaugoti

savo klausą triukšmingoje darbo
vietoje?

– Triukšmingoje darbovietėje
naudokite garso apsaugos ausines.
Naudokite ausines ir roko koncer-
tuose. Sienos ir lubos darbovietėje
turėtų būti padengtos garsą suge-
riančiomis medžiagomis. Kas metais
turi būti tikrinama Jūsų klausa.

– Ką žmonės, kurie klausosi
,,iPod’’, turi daryti, kad nepra-
rastų klausos?

– ,,iPod’’ ir ,,MP3’’ grotuvai ne-
bus kenksmingi, jei ribosite garsą ir
garsios muzikos klausymosi truk-
mę. Trumpinkite garsios muzikos
klausymo laiką iki 1 valandos per
dieną. Klausykite muzikos mažesniu
garsu. Reguliariai pasitikrinkite
klausą.

– Jeigu klausa prarandama
ar girdėjimas susilpnėja, ar yra
kokia pagalba?

– Nėra vaisto ar kokio nors kon-
kretaus gydymo, bet jeigu klausa
silpnėja, tai ausų specialistas pa-
tikrins ir paskirs klausos aparatą,
kuris yra pritaikomas kiekvienam
žmogui individualiai.

– Prieš baigiant mūsų po-
kalbį apie klausą, ką patartumė-
te mūsų skaitytojams:

– 1. Ribokite buvimo triukšmin-
goje aplinkoje trukmę.

2. Apsaugokite savo ausis ausi-
nėmis, jei ilgą laiką esate triukšmin-
goje aplinkoje.

3. Bent kartą per metus pa-
sitikrinkite savo klausą apsilankyda-
mi pas gydytoją.

4. Jaunimas turi sumažinti garsą
savo grotuvuose, kad neturėtų klau-
sos problemų ateityje.

Pokalbį galima paklausyti gyd.
A. Kudirkos tinklalapyje www.seimos
gydytojas.com (spauskite ,,Podcast”)

Dr. Vytenis Grybauskas yra
ausų, nosies ir gerklės specialistas. Jo
kabinetas yra įsikūręs adresu: 7350
W. College Dr., Suite 208, Palos
Heights, Illinois, tel. (708) 361-9199.

,,iPod’’ ir ,,MP3’’ grotuvai nebus kenksmingi, jei ribosite garsą ir garsios mu-
zikos klausymosi trukmę.

Apsaugokite savo ausis ausinėmis.

Dantis gadinantys dalykai
Didžiosios Britanijos odontologai

teigia, kad daugelis žmonių net neį-
taria, kas gadina jų dantis. Tarp
pavojingų produktų Bristolio univer-
siteto Odontologijos mokyklos tyrėjai
mini vaisinius arbatų mišinius, kurie
gali skatinti dantų emalį gadinančios
rūgšties gamybą. Ypač pavojinga yra
citrina ir juodieji serbentai, rašo britų
dienraštis „The Daily Mail”.

Nuolatiniai užkandžiavimai taip
pat nedaro dantims nieko gero: jie

tampa nuolatinių rūgščių atakų
puolimais. Žinovų teigimu, dantys
per dieną gali atlaikyti daugiausia
penkis rūgščių puolimus. Alkoholi-
nių gėrimų, ypač vyno bei energinių
gėrimų mėgėjams, vertėtų susimąs-
tyti dėl tos pačios priežasties.

Kai kurie vaistai – antidepresan-
tai, ibuprofeno vaistai, kraujo spau-
dimą reguliuojantys vaistai – sukelia
burnos džiūvimą. O būtent seilės at-
lieka labai svarbią dantų apsaugos

funkciją. Jei trūksta seilių, burnoje
susidaro netinkama aplinka.

Britanijos dantų sveikatos aso-
ciacijos atstovė Karen Coates prime-
na, kad dar vienas veiksnys, keliantis
grėsmę dantims, yra dažnas jų bali-
nimas. Dėl balinimo plonėja dantų
emalis, gali susidaryti kariesas, dan-
tys tampa labai jautrūs.

,,Londono žinios”
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Konservatoriai –
vilties partija?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Keičiasi konservatorių retorika – ir į gera. Prieš dvi savaites Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) prezidiu-
mas sutarė dėl partijos tapatybę apibrėžiančio dokumento. Yra

nemažai naujovių. Dokumente konservatoriai prisipažįsta padarę klaidų, o
tai neįprasta Lietuvos politikams, kurie pripratę matyti tik savo prie-
šininkų klaidas. Atsiprašoma ištvermingų ir supratingų Lietuvos piliečių,
atlaikiusių sunkmetį, sakoma, kad „būtų derėję jautriau aiškinti taupymo
priemonių būtinumą” ir kad ne visada pasisekė „šią naštą padalyti teisin-
giausiu būdu”. Daug kalbama apie poreikį kurti modernią, judrią, glo-
baliame pasaulyje varžytis gebančią valstybę.

Tačiau įdomiausias dalykas – raginimas atsisakyti lietuviams būdingo
pesimizmo ir optimistiškiau žvelgti į savo tautos ateitį. TS-LKD doku-
mente pažymima, kad „tikėjimo ateitimi ir tikėjimo Lietuvos sėkme defici-
tas” kelia didesnį iššūkį negu finansų, užsienio kapitalo ar investicijų trū-
kumas. Reikia įkvėpti žmonėms tikėjimą, o ne skatinti nusivylimą, kalbėti
apie ateities galimybes, o ne praeities klaidas. Ir išsivaduoti iš nevisaver-
tiškumo komplekso.

Mintys gražios ir iš esmės teisingos. Lietuvos gyvenimą ženklina pesi-
mizmas ir abejingumas, o optimistai laikomi naiviais keistuoliais. Politinės
partijos labiau pabrėžia priešininkų trūkumus negu savo pranašumus. Jos
ne tiek sako, kad dirbsime geriau, kiek leidžia suprasti, jog prisidirbsime
mažiau. Jau daugiau kaip dešimtmetį nepaprastai daug rinkėjų balsuoja
ne už kurią nors partiją, o prieš sudariusią valdančiąją koaliciją, jiems la-
biau rūpi išlieti pyktį, negu ieškoti išeities. Tai iš dalies paaiškina, kodėl
Lietuvoje taip sekasi naujoms politinėms partijoms. Daugelyje Europos ša-
lių nauja partija patenka į parlamentą tik po dviejų ar trijų rinkimų, o Lie-
tuvoje naujokės jau per pirmuosius rinkimus išsirikiuoja tarp pirmau-
jančiųjų. Ir dažnai nuvysta kaip vienadienės gėlės.

JAV charizmatiški politikai kaip John Kennedy ir Barack Obama su-
gebėjo suteikti gyventojams vilčių, įkvėpti ir suburti jaunimą. Net vyresnio
amžiaus Ronald Reagan kalbėdavo apie rytą Amerikoje. Didžiosios Brita-
nijos ir kitų šalių vadovai geba ugdyti gyventojų pasitikėjimą savimi ir savo
šalimi. Lietuvoje to nedaroma, nors netikslu tvirtinti, kad lietuviai nepajė-
gia tikėti ateitimi. Sąjūdis buvo pagrįstas optimizmu ir beveik neraciona-
lia viltimi, kad kaip nors pasiseks išsivaduoti iš Maskvos glėbio. Ir Lietuva
išsivadavo.

Būtina keisti Lietuvos politikos toną. Viešpataujančios minorinės gai-
dos skatina cinizmą, abejingumą, pesimizmą. Bet nebus lengva tai padary-
ti konservatoriams, kurie pasižymi savo kovingumu ir didžiuojasi tuo, kad
nepučia miglos į akis puldami savo priešininkus. Pagyrimai nelengvai
išsprūsta jiems iš lūpų. Partijos patriarchas Vytautas Landsbergis nėra
žmogus, linkęs geranoriškai vertinti priešininkų silpnybes. Buvęs prem-
jeras Gediminas Vagnorius dažnai skelbdavo „žiaurias akcijas” prieš mo-
kesčių nemokėtojus. Konservatoriai gal net labiau už kitas partijas linkę
įžiūrėti sąmokslus ir užsienio pinkles, paslėptą tikrų ir įtariamų priešų
veiklą. Juodosios rankos paieškos lengvai nesiderina su šviesios ateities
pranašyste.

Andriui Kubiliui nesvetima kovinga retorika. Jam, kaip ir Dante, ne-
trūksta žodžių priešui iškeikti. Premjeras daug bendrauja su žiniasklaida,
dažnai komentuoja įvykius ir politikus, kartais griežtai ir neatsargiai. Opo-
zicija nepraleis progų Kubilių išprovokuoti ir niekais paversti jo peršamą
naują mąstymo bei kalbėjimo būdą.

Neaišku, ar eiliniai konservatoriai pritaria vadinamajai vilties ir pa-
sitikėjimo politikai. Kol kas Kubilius valdo partiją. Bet kyla nepasitenkini-
mas, ir jis, artėjant rinkimams, tik didės. Gintaro Songailos vedami parti-
jos neandartaliečiai kalbas apie modernizavimąsi ir atsivėrimą į dabarties
pasaulį laiko beveik psichologiniu sutrikimu. Jie visur mato grėsmių Lie-
tuvai ir lietuvybei, tad reikalauja budrumo, o ne optimizmo. Kiti nenuo-
ramos mėgins supriešinti premjerą ir Seimo pirmininkę Ireną Degutienę.
Kubilius veikiausiai liks partijos vadovas, bet jeigu jis nesulauks kitų TS-
LKD šulų viešos paramos ir palaikymo, pastangos pakeisti partijos kal-
bėjimą ir galvojimą neišjudės iš mirties taško.

Sunku diegti optimizmą, ypač per ūkio krizę. Galą su galu vos sudu-
riantys žmonės kalbas apie šviesią ateitį gali laikyti pasityčiojimu ar dema-
gogija. Opozicija stengsis žlugdyti TS-LKD pastangas vaizduotis vilties
partija, vadins tai mėginimu nukreipti rinkėjų dėmesį nuo dabarties sun-
kumų ir valdžios negebėjimo apsaugoti žmonių gerovę bei gyvenimo lygį.
Nekomentuosiu šios kritikos nuoširdumo.

Kalbėti apie šviesesnę ateitį yra vienas dalykas, kalbėti apie ją įtikimai
– kitas. Perdėtas optimizmas, ypač jei jis remiamas abejotinais teiginiais ir
faktais, gali būti atvirkščiai – neproduktyvus. Ūkio ministras Dainius
Kreivys neseniai didžiavosi, kad šįmet Lietuva esą pritraukė daugiau už-
sienio investicijų nei Estija ir Latvija. Gal taip ir yra, bet lig šiol abi tos
šalys pritraukė gerokai daugiau užsienio investicijų, skaičiuojant vienam
gyventojui, negu Lietuva. Nukelta į 9 psl.

VALDAS VASILIAUSKAS

Tėvų namuose dar būdamas pipi-
ras radau seną knygą ,,Lietuva 1918–
1938”, kurioje, be nuostabios Balio
Sruogos studijos ,,Lietuvių teatro
raida”, mirgėjo sovietiniam moki-
nukui egzotiški pavadinimai – akc-
nės bendrovės ,,Pieno centras”,
,,Maistas”. Knyga buvo skirta neprik-
lausomos Lietuvos pirmajam dvide-
šimtmečiui ir jo pasiekimams. Atei-
ties lietuviukai neatsivers knygos
,,Lietuva 1990–2010”, nes niekas
nepasirūpino įamžinti pirmojo atkur-
tos nepriklausomybės dvidešimtme-
čio. Gaila, net jeigu tai būtų buvusi
ne pasiekimų, o klaidų knyga. Gal
tokia ,,Klaidų knyga” būtų net nau-
dingesnė, padedanti ištaisyti senas
klaidas ir nedaryti naujų. Kaip sako
Truman Capote viena herojė: ,,Negė-
da kai tavo veidas purvinas, gėda
ateina, kai nenori jo nusiprausti.”

Tos ,,Klaidų knygos” paskutinis
skyrius būtų Pilietybės įstatymas. Iš
pradžių atrodė, kad nesusipratimas
kilo dėl kalbos rikto, kurį lengva
ištaisyti. Kadangi reto Konstitucinio
Teismo (KT) teisėjo tėvų namuose
buvo kalbama lietuviškai (net Pilie-
tybės bylos pranešėjas KT teisėjas iki
šiol kalba su akcentu), Konstitucijos
12 straipsnį, teigiantį, kad ,,išskyrus
įstatymo nustatytus atskirus atvejus,
niekas negali būti kartu Lietuvos
Respublikos ir kitos valstybės pilie-
tis”, KT išvertė nelietuviškai: ,,ats-
kiri atvejai” virto ,,ypač retais atve-
jais”. Bet juk toms lietuviškai prastai
kalbančioms šeimoms pirmosioms
okupuotoje Lietuvoje būdavo išpildo-
ma kiekvieno sovietinio žmogaus sva-
jonė – gauti atskirą butą, kurių dau-
giabučių mikrorajonuose būdavo
tūkstančiai, taigi šie atvejai niekad
nebuvo reti. Dabar atskiros reziden-
cijos paskirtos prezidentams Valdui
Adamkui ir Daliai Grybauskaitei,
taip pat premjerui Andriui Kubiliui,
atskiras kabinetas prezidentūroje –
prezidentės patarėjai Solveigai Cir-
tautienei, o Vytautui Landsbergiui
paliktas tik atskiras (asmens) sargy-
binis. Henry Miller apie visą savo
kartą yra pasakęs: ,,Esame atskiri,
bet ne individualybės.”

(...)

Tačiau net ketverių metų ne-
pakako ištaisyti šiai klaidai, nes čia
kalba ir net pati Konstitucija niekuo
dėtos. Tai politinė pozicija, padabinta
,,konstitucinėmis vertybėmis”, tačiau

suformuota sovietinės represinės
teisės tradicijos, kai Sovietų Sąjungos
pilietybė būdavo atimama visiems be
išskirties emigrantams ir ,,tėvynės
išdavikams”. Nesimpatiškas antilibe-
ralus fundamentalizmas – gėdinga
politinė atžanga, atskirianti mus nuo
Europos, pasirinkusios pilietybės ir
visų pilietinių teisių išplėtimo, kaip
gyvenimo galimybių didinimo, kryptį.
Tokia kūriška teisinė šizofrenija vi-
siškai svetima ir pačiai Konstitucijai,
o ypač jos ištakoms – didžiojo Mykolo
Romerio konstitucinės teisės lobynui.

Nė vienas lietuvis nėra gražiau
pasakęs apie tautą, kaip tai padarė
lenkas M. Romeris, tapęs Lietuvos
piliečiu: ,,Tauta – tai nebe fizinių esa-
mų žmonių visuma ir ne bendroji va-
lia, sutampanti su individų daugu-
mos valia. Tai tam tikros teritorijos
žmonių upė, kuri eina per amžius ir
per besikeičiančias gyvųjų žmonių
kartas lygiai taip pat, kaip, pavyz-
džiui, Nemunas nesutampa su tuo
konkrečiu vandeniu, kuris šiuo laiku,
šiandien, vakar, užvakar, ryt, poryt
sudarė ar sudarys Nemuno srovę.
Vanduo, kuris buvo vakar, prieš me-
tus, prieš šimtą metų – jau nutekėjo,
jo Nemune nebėra, tačiau Nemunas
buvo, yra ir bus.” Ir ,,tauta visuomet
ir būtinai apima visus esamus žmo-
nes (piliečius). Niekas negali būti iš
jos išskirtas, nes tuo būtų užgautas
įgimtas žmogaus suverenitetas, kuris
glūdi tautos suvereniteto pamate”.

(...) Ar galime leisti tiems de-
vyniems asmenims (KT teisėjams),
kurių niekas nerinko, savintis Tautos
suverenitetą ir stabdyti tą amžinąjį
Nemuną – tautos upę, išplėšti iš jos
jau ne vieną žmogų, o jų atskirą gru-
pę – išeiviją. Kas įgaliojo Seimą per-
duoti aukščiausios suverenios Tautos
galios vykdymą tam nerinktam KT?
Ar ne taip atsitiko, kai Seimas, pri-
ėmęs Pilietybės įstatymą, pats ren-
gėsi sustabdyti jo įsigaliojimą ir per-
duoti jį patikrinti KT? Visa laimė,
kad 1990 metų kovo 11 dieną dar ne-
buvo KT, antraip jis būtų galėjęs pa-
daryti tai, ko neįstengė net Kremlius
– paskelbti Nepriklausomybės atkū-
rimo Aktą nekonstituciniu.

(...)

,,Sužlugdyta liustracija” būtų
atskiras didžiulis tos ,,Klaidų kny-
gos” skyrius. Iki nepriklausomybės
atkūrimo Lietuvoje, anot Nijolės Gaš-
kaitės (labai talentingos ir sąžiningos
partizanų kovų ir KGB nusikaltimų
tyrinėtojos, per anksti mus paliku-
sios), veikė net 115 tūkst. KGB agen-
tų, neskaičiuojant atgimimui ir ne-
priklausomybei ruošto ,,Specialiojo
rezervo”. Šis legionas niekur neišga-
ravo, tokį okupacijos palikimą gavo
jauna nepriklausoma valstybė. Padėtį
dar labiau pasunkino tai, kad pirmieji
KGB archyvų tyrinėtojai, tremtinių,
politinių kalinių raštų redaktoriai ir
leidėjai nebūtų išsivertę bent jau be
tylaus KGB ir cenzūros pritarimo.
Kitaip tariant, pirmieji KGB išduo-
dantys dokumentai buvo atversti su
KGB leidimu. Todėl pirmiausia būti-
nai reikėtų liustruoti pačius liustra-
torius, bet liustracijos tema yra
išbraukta iš dabartinės Lietuvos poli-
tikos darbotvarkės. Kadangi KGB
sudarė komunistinio totalitarizmo
esmę (anot žymiausios totalitarizmo
tyrinėtojos Nukelta į 11 psl.

PASKUTINIS TRAUKINYS
Į LIETUVĄ

Ar galime leisti tiems
devyniems asmenims (KT
teisėjams), kurių niekas
nerinko, savintis Tautos
suverenitetą ir stabdyti tą
amžinąjį Nemuną – tautos
upę, išplėšti iš jos jau ne
vieną žmogų, o jų atskirą
grupę – išeiviją. Kas įgalio-
jo Seimą perduoti aukš-
čiausios suverenios Tautos
galios vykdymą tam ne-
rinktam KT?
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Nuostabioji ateitininkijos šventė
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Paskutinis ateitininkijos šimt-
mečio jubiliejaus renginys įvyko lap-
kričio 25–28 dienomis ,,Marriott
Magnificent Mile” vardo viešbutyje
Čikagos centre. Viešbutis yra įsikūręs
vienos mylios ilgumo Michigan gatvė-
je, kuri dėl savo patrauklumo ir
įspūdingumo yra vadinama ,,Magnifi-
cent Mile” – ,,Nuostabioji mylia”.
Pirmasis žodis labai tinka apibūdinti
čia mano aprašomą keturių dienų
renginį ir jį pavadinti ,,Nuostabiąja
švente”.

Registracija prasidėjo 2010 m.
lapkričio 25 d. vakare. Atvykus ten
jau radome delegaciją iš Lietuvos. Jos
būryje ir naująją Ateitininkų fede-
racijos (AF) pirmininkę Rozvitą Va-
reikienę, buvusį AF pirmininką Vy-
gantą Malinauską su žmona Virgi-
nija, Ateitininkų kongreso rengimo
komiteto pirmininkę Agnę Markaus-
kaitę ir kitus. Ten pat jau mūsų laukė
ateitininkijos nuotraukų ir archyvi-
nių rodinių paroda, kruopščiai pa-
ruošta Dainės Quinn. Šalia to dar
buvo ateitininkijos veiklos paroda,
apimanti 24 grupes bei vienetus. Tą
vakarą buvo rodomas filmas ,,Šimtas
ateities metų”. Jį buvo galima pa-
matyti ir per kitas dvi šventės dienas.

Kitą dieną visi rinkosi į naujai
suremontuotą Šv. Vardo katedrą,
esančią už mažiau nei kilometro nuo
viešbučio. Pradžioje buvo įnešta trijų
kraštų – JAV, Kanados ir Lietuvos – ir
šešiolikos ateitininkų vienetų vėlia-
vos. Iškilmingas Padėkos šv. Mišas
atnašavo vysk. Gintaras Grušas su
keturiais koncelebrantais – kun. dr.
Kęstučiu Trimaku, prel. Jonu Ku-
zinsku, kun. Nerijumi Šmerausku ir
kun. Virginijumi Pabrinkiu. Ceremo-
nijų vedėjas buvo Lukas Laniauskas,
SJ. Įspūdingai giedojo ,,Dainavos”
meno ansamblis, vadovaujamas Da-
riaus Polikaičio. Vargonavo Ričardas
Sokas, kantatore buvo Greta Miški-
nienė. Savo pamoksle AF dvasios
vadas vysk. Grušas sakė, kad galime
kartu Dievui dėkoti už šimto metų
istoriją. ,,Norime išsiskleisti ne tik
savo tarpe, bet ir pasauliui. Jei eina-
me su tikėjimu, mes galime pakeisti
pasaulį. Ateitininkija yra reikalinga
kaip niekad.” Prie altoriaus buvo
atneštos knyga ,,Ateitininkų ideologi-
ja”, Rūpintojėlis su juosta, ,,Sibiro
maldaknygė”, prof. Kęstučio Skrups-
kelio knyga ,,Ateities draugai” ir duo-
nos bei vyno aukos. Iškilmingai nu-
skambėjo Ritos Čyvaitės-Kliorienės
(muzika) ir Aušros Širvinskienės
(eilės) giesmė ,,Prikelki mus!”, šią va-
sarą pelniusi ateitininkijos šimtmečio
dainos konkurso premiją. Štai jos vie-
nas posmelis: ,,Prikelk mus – geriems
darbams, tikėjimui ir meilei./ Padėk
gyvenimo prasmės ieškoti Tavyje./
Mes su Tavim atnaujinsim pasaulį./

Tik būki mūsų meile nemaria.”

Šventę, vykusią ,,Marriott” vieš-
butyje, atidarė Rasa Kasniūnienė,
Šiaurės Amerikos Ateitininkų valdy-
bos ir šventės ruošos komiteto pir-
mininkė. Buvo įnešta 17 vėliavų, su-
giedotas Ateitininkų himnas, tylos
minute prisiminti mirusieji, ,,visada
liekantys gyvi tarp mūsų savo darbu
ir pavyzdžiu”. Rozvita Vareikienė
savo sveikinimo žodyje priminė, kad
esame viena šeima. ,,Jūs sugrąžinote
Lietuvai šviesą ir šilumą. Pasida-
linote savo patirtimi.” Pagerbti iški-
lieji ateitininkai – Jonas bei Laima
Šalčiai ir Juozas Polikaitis. Prisimin-
ti kartu šventėje dalyvavę prel. Ignas
Urbonas, gruodžio 5 dieną švenčian-
tis 100 metų sukaktį ir kun. dr. Kęs-
tutis Trimakas jo 80 metų sukakties
proga. Pastarasis sukalbėjo šventės
invokaciją. LR ambasadorius JAV ir
Meksikai Žygimantas Pavilionis savo
sveikinime teigė, kad ši šventė yra
viena iš žymiausių sukakčių, klojanti
pamatus antrajam šimtmečiui.

Dr. Petras V. Kisielius pristatė
pirmąjį akademinės programos prele-
gentą – prof. dr. Kęstutį Girnių. Jo
analizėje tema ,,Trys pamatiniai
klausimai 21-ame amžiuje” prieš
šimtą metų į katalikybę buvo žiūrima
kaip dabar yra žiūrima į islamą –
kaip į atsilikėlius civilizuotame gyve-
nime. Ne visi katalikų laimėjimai pri-
skirtini ateitininkams, bet ateitinin-
kų ryžtas toliau dirbti yra matomas ir
lietuvybės palaikymas tebelieka di-
deliu jų uždaviniu. Štai kelios mintys
iš dr. Girniaus pranešimo: ,,Tik lietu-
viai rūpinasi lietuvybe”, tačiau ,,Išei-
viai negrįš į Lietuvą”; ,,Ateitinin-
kams turėtų rūpėti tautos kultūra”;
,,Brazausko laidojimo kontroversija
buvo neigiama Bažnyčios autoritetui
Lietuvoje”; ,,Bažnyčios įtaka Lietu-

voje nėra žymi”; ,,Gal per dažnai pri-
simename praeitį ir per mažai rūpi-
namės ateitimi”; ,,Po šimto metų at-
sakymai nėra pilni”.

Po pertaukos dalyviai (jų užsire-
gistravo daugiau nei 400) rinkosi iš-
klausyti Vyganto Malinausko pas-
kaitos, pavadintos ,,Ateitininkija
šimtmečio sandūroje: viltys ir iššū-
kiai”. Jis dėmesį kreipė į kultūrą,
teigdamas, kad kultūra yra kiekvieno

pasauliečio uždavinys. ,,Kultūra duo-
da progą mums išsiskleisti pagal
Dievo paveikslą ir panašumą. Pa-
saulyje vyksta grumtynės tarp gėrio
ir blogio.” Jis taip pat pastebėjo, kad
ateitininkijai trūksta kūrybinio ir
intelektualinio veržlumo. ,,Ar iš tiesų
katalikybė gali pasiūlyti alternatyvą
pasaulio kultūrai? Taip!” Taip pat ga-
lima pasiūlyti politines galimybes,
prašokstančias viltis. Galima pasiū-
lyti požiūrį, kad žmogus yra sukurtas
laisvas. O laisvas žmogus turi pasi-
rinkti tarp gėrio ir blogio, – įsitikinęs
buvęs AF pirmininkas.

Tada, kai suaugusieji klausėsi
paskaitų, tuo pačiu metu vyko pro-
gramos jauniesiems ateitininkams.
Jas vedė Laima Aleksienė, Daiva Ki-
sielienė ir Ramona Vaikutienė. Moks-
leiviai ir studentai skirstėsi savo sesi-
joms. Angliškai kalbantiems sve-
čiams apie ateitininkus du praneši-
mus davė dr. Thomas Quinn.

Po pietų įvyko prof. dr. Kęstučio
Skrupskelio knygos ,,Ateities drau-
gai/ateitininkų istorija iki 1940 m.”
pristatymas. Knygą aptarė dr. Augus-

tinas Idzelis. Pastarasis prisipažino,
kad jo Lietuvos supratimas buvo ide-
alizuotas. Ši knyga tą įvaizdį apkar-
pė. Knygoje aiškiai sakyta, kad, kai
gimė ateitininkija, lietuvių kalba bu-
vo kaimiečių kalba, o katalikybė buvo
pritaikyta kaimiečiams. Buvo Dievas,
Bažnyčia, kaimas ir skurdas. Knygos
aptarėjo žodžiais, ,,Skrupskelio kny-
ga yra nuostabus intelektualinės is-
torijos pavyzdys”, – sakė dr. Idzelis.
Savo žodyje knygos autorius sakė,
kad jis bandęs parašyti ateitininkų
ideologiją, o ne istoriją. ,,Ateitininkai
buvo radikalūs socialistai”, kaip pa-
vyzdį jis paminėjo kun. Mykolo Kru-
pavičiaus Žemės reformą. Ruošdamas
knygą autorius nustebo, kad Lietu-
voje istorijos nenaikino, bet ją krovė į
archyvus. Įdomi jo pastaba, kad,
rašant istoriją, ji atspindi tą istoriją,
kuri tuo metu ją rašantį erzina. Tuo
pačiu metu, bet kitoje salėje tą pačią
knygą moksleiviams ateitininkams
pristatė Audra Kubiliūtė-Daulienė.

Vakare vyko ateitininkijos šimt-
mečio jubiliejinis koncertas. Pami-
nėsiu koncertinės programos daly-
vius: Vakarė Pertoliūnaitė, solistė, ir
Manigirdas Motekaitis, akompanuo-
tojas. Ji padainavo net septynias dai-
nas, atrodo, visas prancūziškai. Po to
pasirodė gitaristas Vaidas Razgaitis;
kompozitorius ir muzikantas Kęstu-
tis Daugirdas su gitaristu Linu Žy-
mantu ir soliste Vija Underyte. Kon-
certo metu išsiskyrė šiai šventei su-

kurta daina ,,AT uogienė”, kur žais-
mingai bandyta atsakyti į klausimą
,,Kas aš esu ir kur aš einu?” Antroje
koncerto dalyje ant scenos rikiavosi
šaunusis ,,Dainavos” ansamblio vyrų
vienetas, susidedąs iš vadovo Dariaus
Polikaičio, Kastyčio Šoliūno, Aud-
riaus Polikaičio, Liudo Landsbergio,
Mariaus Polikaičio ir akompaniato-
riaus Vido Neverausko.

Koncerto atlikėjai buvo šiltai,
tiesiog su entuziazmu sutikti, kartais
visai publikai atsistojus ir su džiaugs-
mingais plojimais. Skanaus juoko
sukėlė Audriaus Polikaičio paaiškini-
mas, kad pagrindinis skirtumas tarp
Lietuvos ir išeivijos ateitininkų yra jų
skirtingas požiūris į skersvėjį. Prieš-
paskutinė ,,Dainavos” vieneto daina
buvo specialiai sukurta Dariaus
Polikaičio pagal Bernardo Brazdžio-
nio žodžius prieš 25 metus įvykusio
Gintaro Grušo įšventinimo į kunigus
proga. Šį vakarą tas pats kunigas, jau
tapęs vyskupu, kartu su visais ta
daina grožėjosi.

Antrąją dalį skaitykite gruodžio
8 d. ,,Drauge”.

Korp. Giedra! atstovės susavo vėliava.

Akademinės programos dalyviai (iš k. į d.): V. Malinauskas, K. Girnius ir P.
Kisielius. Jono Kuprio nuotr.

Šv. Vardo katedroje iškilmingai įnešama AF šimtmečio vėliava
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Sen. Durbin nuopelnai Lietuvai
turėjo būti įvertinti jau anksčiau

RITA IVANAUSKIENÈ

Spalio 30 d. šeštadienį Milwau-
kee lituanistinėje mokykloje ,,Nauja
karta” vyko ,,Rudenėlio” šventė –
pirmoji šventė naujai susikūrusios
mokyklos istorijoje.

Šventinę popietę pradėjo mokyk-
los direktorė Jolanta Juozaitytė, kuri
pasveikino mokinius, mokytojus, tė-
velius ir gausiai susirinkusius sve-
čius. Muzikos mokytoja Fausta Urbo-
nienė trumpai pristatė ,,Rudenėlio”
šventės programą, papasakojo, kas
tai ir paragino vaikučius pakviesti jį
į salę. Visi vaikai buvo pasipuošę ka-
rūnomis su rudens simbolika, kurias
pasigamino patys, padedami mokyto-
jų.

Visų mokyklos klasių mokinukai
kartu dainavo pasisveikinimo dainelę
ir garsiai kvietė Dėdę Derlių atvykti į
svečius. Nešinas dovanų krepšeliu,
pasiramsčiuodamas lazdele, atkelia-
vo Dėdė Derlius. Pasirodo, jis atvyko
net iš Lietuvos. Ilgai ilgai skrido lėk-
tuvu, o lėktuvui sugedus netgi leidosi
parašiutu, kad tik suspėtų į šventės
pradžią. Dėdė Derlius buvo sutiktas
džiaugsmingais šūkiais ir audringais
plojimais – tiek vaikų, tiek ir suau-
gusiųjų. Šventinė programa prasi-
dėjo.

Savo pasirodymu visus nustebino
suaugusiųjų klasės mokinys ameri-
kietis Geoff Gurgel, sklandžiai lietu-
viškai perskaitęs eilėraštį apie ru-
denį. Vyresniųjų klasės mokinė Gab-
rielle Swency puikiai sudainavo dai-
nelę ,,Lapkritis”. Solistė sulaukė gau-
sių plojimų.

Mokytojų padėjėjai Simona Šir-
vinskaitė, Vytenė Urbonaitė ir Rokas
Samas padeklamavo eilėraštį.

Bendras muzikinis žaidimas
,,Kiškis Piškis” pakvietė visus ir vai-
kučius, ir suaugusius padainuoti ir
pašokti kartu.

Visi įdėmiai klausėsi profesiona-
lios pianistės Jolitos Frank atlieka-
mo kūrinio pianinu. (Jolitos vaikai
Rožė ir Nojus mokosi lietuvių kalbos
suaugusiųjų klasėje.)

Nuotaikingą dainelę ,,Du žąsiu-

kai” dainavo ir šoko visi vaikai. Mo-
kytojos Dalios Širvinskienės paruošti
vyresniųjų klasių mokiniai mintinai
padeklamavo eilėraštį apie rudenį.
Žemesniųjų klasių mokinukai, moky-
tojos Sonatos Čepkauskienės paruoš-
ti, labai šauniai padeklamavo eilėraš-
tuką ,,Uti ti ti šalta”. Po to skambėjo
dainelė ,,Gama”, kurią atliko vyres-
niųjų klasių vaikai. Visi liko sužavėti
dueto – mokytojos Faustos Urbonie-
nės ir amerikiečio Geoff Gurgel – lie-
tuviškai atliktos K. Jablonskio dainos
,,Ruduo”.

Šventė tęsėsi. Vyko žaidimai, ku-
riuos vedė mokytojos Dalia Širvins-
kienė, Simona Širvinskaitė, Fausta
Urbonienė ir Sonata Čepkauskienė.
Vaikai varžėsi rungtyje ,,Atspėk dar-
žovę”. Užrištomis akimis vaikams
reikėjo paimti daržovę ir pabandyti
atspėti, kas tai. Vaikai dalyvavo labai
noriai ir aktyviai, visiems puikiai se-
kėsi. Suaugusiems dalyviams teko
užduotis greičiau nuskusti bulvę.
Rungtyje varžėsi ir mamos, ir tėčiai.
Šį kartą bulves skusti sekėsi geriau
tėčiams. Kita rungtis suaugusiems –
išgriebti obuolį iš vandens be rankų.
Ši rungtis sukėlė daug smagaus
juoko, bet dalyviai užduotį įvykdė.

Baigiamasis šokis vėl pakvietė vi-
sus – šokom lietuvių liaudies šokį
,,Jurgelis meistrelis”. Kartu su visais
ratelyje sukosi ir Dėdė Derlius. Kon-
certinė programa artėjo į pabaigą.
Dėdė Derlius kalbino vaikus, klausė
jų vardų, domėjosi, kur vaikučiai gy-
vena. Pabendravęs su vaikais, jis
išdalijo jiems savo atneštas dovanas,
atsisveikino su visais ir iškeliavo. Visi
palydėjome Dėdę Derlių, palinkėjome
jam gero skrydžio atgal į Lietuvą.

Šventė dar nesibaigė. Visi norin-
tys galėjo apžiūrėti parodėlę, pasi-
vaišinti prie šventinio stalo.

Parodėlėje – įvairūs dirbiniai iš
rudeninių vaisių ir daržovių, paga-
minti gabių vaikučių, padedant mo-
kytojams bei tėveliams. Išradingai
padaryti darbeliai žavėjo ir džiugino
visus.

Vaišės – taip pat pačių gaminti
patiekalai iš rudens gėrybių.

Padėkos žodį tarė mokyklos di-
rektorė J. Juozaitytė, nuoširdžiai ta-
rusi ačiū visiems visiems, paruošu-
siems tokią puikią šventę.

Visi likome labai patenkinti ,,Ru-
denėlio” švente ir su nekantrumu
laukiame kito mokyklėlės renginio –
Kalėdų!

Visus visus maloniai kviečiame į

Nauja mokyklėlė, pasitikusi Dėdę Derlių,
ruošiasi pirmosioms Kalėdoms

RIMAS DOMANSKIS

Perskaičiau dr. Roberto Vito laiš-
ką š. m. gruodžio 1 d. ,,Drauge”, kur
jis išsako savo nuomonę dėl Balzeko
muziejaus sprendimo paskelbti JAV
senatorių Richard Durbin metų žmo-
gumi. Dr. Vitas rašo, kad sen. Durbin
nėra tikras lietuvių draugas ir kad jis
2005 metais neteisingai pasisakė dėl
Guantanamo kalėjime vykusių kan-
kinimų. Aš irgi nesutinku su viskuo,
ką sen. Durbin pasakė dėl Guanta-
namo, bet pritariu jo nuomonei, kad
kankinimas, nesvarbu, ar jis daromas
JAV, ar kitos šalies iniciatyva, vis tiek
yra kankinimas.

Aš visiškai nesutinku su dr. Vito
nuomone dėl sen. Durbin nuopelnų
Lietuvai. Turėjau daug progų asme-
niškai matyti, kaip sen. Durbin, ne-
gailėdamas laiko ir pastangų, dirbo
Lietuvos labui, esu daug kalbėjęs su
Lietuvos atstovais, kurie man asme-
niškai daug kartų tvirtino, koks geras
Lietuvos draugas yra sen. Durbin ir
kiek gerų darbų jis yra padaręs Lie-
tuvai ir lietuviams – pradedant pagal-
ba operos solistams gaunant JAV
vizas, kad jie galėtų vykti į pasirody-
mus JAV, baigiant pagalba Lietuvai
stojant į NATO. Vašingtone, mano
nuomone, nėra geresnio lietuvių
draugo ir užtarėjo tarp JAV politikų
nei sen. Durbin. Toliau pateikiu ke-
letą minčių, kurios parodo, kodėl sen.
Durbin nusipelnė Balzeko muziejaus
metų žmogaus vardo.

1. Pirmą kartą sutikau sen. Dur-
bin 1993 metais Vašingtone, kai jis
buvo JAV Atstovų rūmų narys ir su
kitais pasisakė ir palaikė Lietuvą per
Kongrese vykusį Vasario 16 d. minėji-
mą. Nuo to laiko jis visada žodžiu ir
darbais remia Lietuvą. Galima patik-
rinti JAV Kongreso užrašus ir per-
skaityti daug sen. Durbin pasisaky-
mų, remiančių Lietuvą. Sen. Durbin
yra daug kartų dalyvavęs lietuvių
šventėse Vašingtone ir Čikagoje.

2. Prieš Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimą sen. Durbin vyko į
Vilnių palaikyti Lietuvos prieš sovie-
tus. Dėl to LR Seimo pirmininkė Ire-
na Degutienė pakvietė sen. Durbin į
Lietuvą dalyvauti 20 metų Sausio 13-
osios įvykių sukakties minėjime. Sen.
Durbin yra keliavęs į Lietuvą 6 kar-
tus. Aš asmeniškai esu keliavęs su juo
į Vilnių 1997 metais ir galiu patvir-
tinti, kiek jis daug padarė Lietuvos
labui.

3. Po Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo sen. Durbin pakvietė at-
vykti į JAV Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos darbo grupę, vadovavo orga-
nizuojant jų kelionę. Aš pats dalyva-
vau darbo grupės darbe ir mačiau,
kiek pastangų dėjo sen. Durbin, kad
Lietuvai naudingi susitikimo metu
iškelti tikslai būtų įgyvendinti.

4. Viena iš svarbiausių Lietuvos
palaikymo formų JAV Kongrese yra
Baltic Caucus. Sen. Durbin buvo Bal-
tic Caucus ko-organizatorius.

5. Sen. Durbin buvo pagrindinis
Lietuvos rėmėjas Vašingtone, kad
JAV paremtų Lietuvos narystę
NATO organizacijoje.

6. Lietuva nemažai kreipėsi į sen.
Durbin dėl paramos ir bendradar-
biavimo su Lietuva. Jis visada atsako,
prisideda ir padeda. Neseniai sen.
Durbin dalyvavavo susitikime su val-
džios atstovais iš Lietuvos, kur be jo
pagalbos Vašingtone Lietuva nebūtų
pasiekusi, kas yra jai naudinga.

7. Ne tik politikoje, bet ir asme-
niškai sen. Durbin remia Lietuvą. Jis
su savo šeima per ,,Lithuanian Mercy
Lift” įsteigė ir finansiškai remia
Jurbarko ligonininės Vaikų skyrių.
(Jurbarke gimė jo mama Ona Kut-
kutė.)

Sen. Durbin nuopelnai Lietuvai
turėjo būti įvertinti jau anksčiau.
Reikėtų pasidžiaugti, kad nors Lietu-
va jį mažai pagerbia, jis išlieka ištiki-
mas Lietuvos draugas.

mokyklos Kalėdų šventę, kuri vyks
gruodžio 18 d. 12 val. p. p. Mokyklos
adresas: 648 E. Dover St, Bay View,
WI 53207. Dėl informacijos galima

kreiptis į mokyklos direktorę J.
Juozaitytę: el. paštu: Jolantukas@
yahoo.com

Dėdė Derlius dalija dovanas vaikams.

Vaikai su tėveliais, mokytojais ir svečiais dainuoja dainą ,,Kiškis Piškis” .
Dalios Širvinskienės nuotraukos
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Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) –
Sekmadienį Varšuvoje dvišaliame su-
sitikime Lietuvos ir Lenkijos premje-
rai bei vyriausybių atstovai tvirtino,
kad abi šalys dar turi neišnaudotų ga-
limybių ir noro gerinti tarpusavio
santykius, pranešė Lietuvos ministro
pirmininko tarnyba.

Pasak pranešimo, Lietuvos prem-
jeras Andrius Kubilius ir užsienio rei-
kalų viceministras Egidijus Meilūnas
su Lenkijos ministru pirmininku Do-
nald Tusk ir užsienio reikalų minist-
ru Radoslaw Sikorski ,,geranoriškai
ir konstruktyviai” aptarė šalių tar-
pusavio santykius.

,,Buvo kalbėta labai smulkiai, at-
virai ir konkrečiai. Pokalbio metu ge-
ranoriškai apsvarstyti visi Lietuvos –
Lenkijos dvišalių santykių klausimai,
dėl kurių paskutiniu metu buvo dis-
kutuojama viešojoje erdvėje. Pažy-
mėta didelė pažanga abi valstybes
jungiančiuose svarbiuose energetinės
infrastruktūros projektuose bei pa-

brėžta, kad abi šalys dar turi ir neiš-
naudotų galimybių, ir noro gerinti
tarpusavio santykius”, – teigiama
pranešime.

Lenkijos politikai pastaruoju me-
tu aktyviai kaltina Lietuvą esą ne-
sprendžiant lenkų tautinei mažumai
svarbių klausimų. Lietuva kaltini-
mus atmeta. Apžvalgininkai Vilniuje
mano, kad kitokį požiūrį į Lietuvą ga-
li lemti ir pasikeitusi Lenkijos užsie-
nio politika, nes Lenkija siekia dides-
nio vaidmens Europos Sąjungoje ir
suartėjo su Rusija.

Taip pat pabrėžiamas ir ministro
R. Sikorski neigiamas asmeninis nu-
sistatymas, nors daugelis pripažįsta,
kad ir Lietuva suteikia pretekstą, nes
netesėjo pažado leisti pavardes doku-
mentuose rašyti naudojant lenkiškus
rašmenis.

Įtampą taip pat kelia ir pelno ne-
duodančios Lenkijos susivienijimo
,,PKN Orlen” investicijos į naftos
perdirbimo gamyklą Mažeikiuose.

Lietuvos ir Lenkijos santykiams gerinti
abi šalys mato neišnaudot¨ galimybi¨

Lietuvos poilitikai komentuoja
,,Wikileaks” paviešintâ informacijâ

Vilnius, gruodžio 5 d. (ELTA) –
Siekdama sudaryti lengvesnes sąly-
gas Lietuvos piliečiams, gyvenan-
tiems Meksikoje, gauti konsulines
paslaugas, Lietuvos užsienio reikalų
ministerija kartu su Lietuvos amba-
sada JAV ir Meksikai gruodžio 8–10
dienomis ruošia konsulinę misiją į
Mexico miestą.

Mexico dirbsiantis konsulas pri-
ims Lietuvos piliečių ir lietuvių kil-
mės asmenų prašymus dėl pasų kei-
timo ir išdavimo, Lietuvos pilietybės,
užsienyje sudarytų civilinės būklės
aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir
kitų konsulinių paslaugų. Taip pat
konsulas lankys Meksikos kalėji-
muose esančius Lietuvos piliečius ir

aptars praktinius konsulinio bendra-
darbiavimo klausimus su šioje šalyje
paskirtu Lietuvos garbės konsulu Ro-
nen Waisser.

Tai – jau antroji konsulinė misija
į Meksiką šiemet. Konsulinės misijos
šiais metais taip pat suruoštos į Aust-
raliją, San Francisco ir Sibirą. Išva-
žiuojamąsias misijas organizuoti bū-
tina nuo 2009 metų birželio 29 dienos
į Lietuvos pasą papildomai elektro-
niniu būdu pradėjus įrašyti asmens
biometrinius duomenis ir pirštų at-
spaudus. Konsuliniai pareigūnai
vyksta į tuos regionus, kur yra dide-
lės lietuvių bendruomenės ir nėra
Lietuvos diplomatinės atstovybės ar
konsulinės įstaigos.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) –
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto (NSGK) pirmininkas
Arvydas Anušauskas sako, kad di-
džioji dalis tinklalapio ,,Wikileaks”
paviešintos informacijos apie Jungti-
nių Valstijų pareigūnų diplomatinį
susirašinėjimą politikams buvo žino-
ma. Pasak NSGK vadovo, naujai at-
skleistos yra tik diplomatų asmeni-
nės pastabos apie politikams jau ži-
nomą informaciją. 

,,Gal ten ir galima aptikti pikan-
tiškų detalių iš užkulisių, bet tai nėra
tikros diplomatinės paslaptys. Gal
mažiau politika besidomintiems žmo-
nėms ir susidaro įspūdis, kad čia kaž-
kas nauja, bet tai – tik anksčiau vie-
šai skelbtos diplomatinės informaci-
jos juodraštinis variantas, papildytas
asmeninėmis diplomatų pastabo-
mis”, – kalbėjo A. Anušauskas. 

Anot jo, viešai nebuvo kalbama
apie tokius paviešintus dalykus, pa-
vyzdžiui, kad Kinija mano, jog Korė-
jos pusiasalis turėtų būti suvienytas
ir vadovaujamas Seulo, kad Saudo
Arabijos karalius prašo JAV smogti
Iranui. 

,,Žinoma, viešai apie tai nebuvo
kalbama. Bet dauguma tokių tariamų
paslapčių vienaip ar kitaip buvo ži-
nomos iš šalių žvalgybos šaltinių ir
neturėjo būti didelė staigmena poli-
tikams. Šalių viešai skelbiama infor-
macija būna apibendrinta, be detalių,
asmeninio bendravimo smulkmenų, o
juodraščiuose visko pasitaiko. Tik to-
kie dalykai ir yra naujiena ‘Wiki-
Leaks’ viešinamuose dokumentuo-
se”, – sakė jis. 

A. Anušauskas pripažino, kad
diplomatai, pavadinę Rusijos premje-
rą Vladimir Putin ,,vadovaujančiu
gaujos patinu” ir Betmenu, o prezi-
dentą Dmitrij Medvedev – blankiu,
pakliuvo į keblią padėtį. ,,Be abejo,
diplomatai, kurie surašė tokius epite-
tus ar po jais pasirašė, pakliūva į keb-
lią padėtį. Jiems bus nelengva toliau
dirbti šalyse, kuriose jie reziduoja, ir
turbūt teks išvykti kitur. Pasitikėji-
mui tarp šalių išties suduotas smūgis.

JAV pasirodė ne itin sugebančios sau-
goti asmeninę diplomatų informaciją.
Dabar Europos Sąjungos  šalyse
svarstoma, kokiu mastu galima teikti
JAV asmeninius žmonių, keliaujan-
čių į šią šalį, duomenis. Žinoma, po
‘WikiLeaks’ sukelto skandalo susitar-
ti dėl tokių dalykų bus kebliau”, – tei-
gė politikas. 

Jis taip pat svarstė, jog panašių
informacijos nutekinimo atvejų atei-
tyje gali būti ir daugiau. ,,Labai svar-
bu, kad iš ‘WikiLeaks’ istorijos vals-
tybės pasimokytų ir sugriežtintų in-
formacijos saugojimą. Gal nereikėtų
jos kaupti bendroje duomenų bazėje, į
kurią gali įsilaužti programišius.
NATO kalba apie naujus iššūkius,
tarp jų – ir kibernetinį pavojų. ‘Wiki-
Leaks’ parodė, kad žalos gali būti pri-
daryta nebūtinai pavagiant kokius
nors slaptus dokumentus, o papras-
čiausiai įsilaužiant į kompiuterių tin-
klą”, – kalbėjo A. Anušauskas.

NSGK vadovas sakė nemanantis,
kad ,,WikiLeaks” skelbiama informa-
cija nepakenks Lietuvos santykiams
su JAV: ,,Žinoma, kurį laiką pokalbiai
su JAV diplomatais gali būti atsarges-
ni, bet viskas stos į vietas.” 

Kelis šimtus tūkstančių JAV dip-
lomatinio susirašinėjimo dokumentų
prieš savaitę pradėjo viešinti priešta-
ringai vertinamas tinklalapis ,,Wiki-
Leaks”. Jis turi ir šimtus Lietuvoje
dirbusių JAV diplomatų pranešimų.
,,Wikileaks” paviešintuose dokumen-
tuose minimas ir A. Anušauskas – esą
jis Lietuvos prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei pernai atsisakius priimti
kalinį iš Guantanamo bazės, A. Anu-
šauskas ,,privačiai atsiprašė ir pasiū-
lė bendrus sąjungininkus spausti ją
persigalvoti”. 

,,New York Times” dienraščio pa-
skelbtą informaciją valdančiųjų kon-
servatorių atstovas įvertino kaip
,,klaidinančią arba melagingą” ir tei-
gė su Jungtinių Valstijų diplomatais
nekalbėjęs apie Washington prašymą
Lietuvai priimti Guantanamo kali-
nius. 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė sako,
kad opozicijos siūlymai jau nuo kitų
metų atstatyti sumažintas pensijas
,,ekonomiškai nusikalstami”.

Ji pabrėžė, kad už sumažintas
pensijas bus atlyginta. ,,Noriu pakar-
toti pensininkams, kad atlyginimas
yra užtikrintas ir bus grąžinta viskas,
kas buvo sumažinta. Tą norėčiau pa-
tikinti ir tą pati prižiūrėsiu”, – kal-
bėjo D. Grybauskaitė.

Prezidentė pažymėjo, kad ,,sunk-
metis nesibaigė, o pardavinėti valsty-
bės turtą ir pravalgyti per vienerius
metus yra nusikalstama”.

,,Šitą variantą socialdemokratų
Vyriausybė yra mėginusi, kai pardavė
likusias ‘Mažeikių naftos’ akcijas ir
atidavė vienkartiniam suvalgymui –
t. y. santaupoms atstatyti, ir tuo pa-
čiu stipriai padidinusi infliaciją prieš
krizę ir panaudojusi pinigus skolai di-
dinti, o ne atsargoms sukurti, dėl ko
Lietuva daug sunkiau ir sudėtingiau
įžengė į krizę”, – sakė D. Grybaus-
kaitė.

Opozicija siūlo nuo 2011 m. pra-
džios vėl padidinti pensijas – atstatyti
jas į 2009 metų lygį. Seimas ateinan-
čią savaitę galutinai balsuos šių pa-
taisų. Valdantieji tikisi, kad jiems pa-
vyks surinkti pakankamai balsų, kad
tokios pataisos nebūtų priimtos.

Jei sprendimas būtų priimtas,
nuo kitų metų pensijos vėl turėtų bū-
ti padidintos, nors to nenumato nei
2011 metų ,,Sodros”, nei valstybės
biudžetų projektai. Vyriausybė pasi-
tarime ketina svarstyti, iš kur gauti
lėšų, jei reikėtų išmokėti vėl padidin-
tas pensijas. Anot pensijų didinimo
siūlytojų, atsisakius 2 proc. ,,Sodros”
įmokos pensijų fondams, pensijoms
būtų galima skirti 350 mln. litų, par-
davus bendrovių akcijas – apie 200
mln. litų, o nekilnojamąjį turtą – dar
apie 300 mln. litų. Papildomai apie
150 mln. litų pensijų padidinimo ini-
ciatoriai siūlo gauti iki 20-30 proc.
padidinus naftos ir dujų išteklių ba-
zinius mokesčius už valstybės išžval-
gytus telkinius.

Ottawa, gruodžio 6 d. (LR am-
basados Kanadoje info) – Kanadoje
vyksiančiame Europos Sąjungos fil-
mų festivalyje Lietuva dalyvauja su
režisieriaus Gyčio Lukšo filmu ,,Du-
burys”. Festivalį jau 25 metus bend-
romis pastangomis kasmet rengia ES
valstybių narių atstovybės Kanadoje.
27 ES šalių filmų festivalis, kuris
šiais metais yra rengiamas trijuose
Kanados didmiesčiuose ir kuriame
apsilanko keliasdešimt tūkstančių

žiūrovų, kasmet pritraukia vis dau-
giau žmonių, besidominčių Europos
kinu.

Lapkričio 26 d. Nacionaliniame
archyve Ottawa mieste filmą „Dubu-
rys” pristatė Kanados filmų instituto
direktorius Tom McSorley ir Lietu-
vos ambasadorė Kanadoje Gintė Da-
mušytė. Lapkričio 19 d. filmo peržiū-
roje Toronto mieste apsilankė pilna
salė žiūrovų. 

,,Duburys” pristatytas Kanados ži∆rovams

Čikaga, gruodžio 6 d. (LR generalinio konsulato Čikagoje info) – Šių
metų gruodžio 3 d. LR Generaliniame konsulate Čikagoje  pirmą kartą  įre-
gistruota santuoka. Liudininkų ir svečių akivaizdoje žiedus sumainė Aneta Va-
lasevičiūtė ir Juozas Eidukevičius. Jaunieji susituokė ypatingą dieną – prieš
keletą metų lygiai tą pačią dieną užsimezgė jų pažintis. 

Nuotraukoje – jaunieji sutuoktiniai Aneta Valasevičiūtė ir Juozas Eiduke-
vičius bei konsulė Kristina Tamošaitytė (kairėje).

Ruoõiama konsulin∂ misija 
î�  Meksikâ�

D. Grybauskaitè – prieš pensijû didinimâ 
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PARYŽIUS
Prancūzijos teismas skyrė baudą

JAV oro bendrovei ,,Continental
Airlines”, pripažinęs ją kalta dėl
2000 m. 113 žmonių gyvybių nusi-
nešusios lėktuvo ,,Concorde” avari-
jos, kuri galutinai sužlugdė komer-
cinius viršgarsinių lėktuvų skry-
džius. Tyrėjai nustatė, jog šią avariją
nulėmė metalinė nuolauža, atitrū-
kusi nuo ,,Continental” lėktuvo DC-
10 ir likusi gulėti ant tūpimo bei ki-
limo tako. ,,Continental” turės su-
mokėti 200,000 eurų (690,600 litų)
baudą ir sumokėti milijono eurų
(3,45 mln. litų) sumą už Prancūzijos
oro bendrovei ,,Air France” padarytą
žalą. 

* * *
Prancūzija pasirašė 9,3 mlrd.

JAV dolerių (24 mlrd. litų) vertės
sutartį, pagal kurią įsipareigojo par-
duoti Indijai du atominius reakto-
rius. Indija šią sutartį pasirašė su
Prancūzijos valstybine branduolinių
technologijų įmone ,,Areva”, kuri
turės pastatyti du reaktorius naujoje
jėgainėje Džaitapuro mieste, esan-
čiame vakarinėje Maharaštros valsti-
joje. ,,Derybos su ‘Areva’ pažengė į
priekį, kad pagrįstų kelią dviejų
branduolinių reaktorių paleidimui
Džaitapure, bendradarbiaujant su
Indijos pramone”, – Indijos prem-
jeras Manmohan Singh sakė bendro-
je spaudos konferencijoje su Delyje
viešinčiu Prancūzijos prezidentu
Nicolas Sarkozy.

LONDONAS
Čia sulaikyta šnipinėjimu įtaria-

ma Rusijos pilietė Jekaterina Zatu-
liveter, kuri yra Didžiosios Britanijos
parlamento deputato padėjėja, ap-
skundė valdžios sprendimą ją depor-
tuoti. Kaip pranešė savaitraštis ,,The
Sunday Times”, 25 metų rusė buvo
sulaikyta praėjusią savaitę Didžio-
sios Britanijos kontržvalgybos MI 5
prašymu įtarus ją šnipinėjimu Ru-
sijos naudai. Prieš paskiriant J. Za-
tuliveter deputato padėjėja, buvo
patikrintas jos patikimumas. Po to
jai buvo išduotas leidimas į Bend-
ruomenių Rūmus.

* * *
Didžiosios Britanijos parlamento

nariai po antrojo svarstymo pritarė
įstatymo projektui dėl laikrodžių pa-
sukimo vieną valandą į priekį. Pagal
minėtą įstatymo projektą, Britanijos
vyriausybė būtų įpareigota atlikti iš-
samią analizę dėl galimos laiko pa-
sukimo naudos ir su tuo susijusių
sąnaudų.

BERLYNAS
Vokietijos valdančiosios koalici-

jos Laisvųjų demokratų partijos par-
lamentarai ragina JAV atšaukti savo
ambasadorių Vokietijoje dėl ,,Wiki-
Leaks” paviešintų jo pasisakymų.
JAV ambasadorius Vokietijoje Philip
Murphy apibūdino minėtosios parti-
jos vadovą, Vokietijos užsienio reika-
lų ministrą Guido Westerwelle kaip
,,pasipūtusį, tuščią ir Amerikai prie-
šišką”. Vokietijos kanclerė Angela
Merkel JAV ambasadoriaus buvo
įvardyta ,,kaip bijanti rizikuoti ir
nelabai kūrybinga politikė”.

MINSKAS
Valstybė rems gimstamumo augi-

mą. Tai pareiškė Baltarusijos prezi-
dentas Aleksandr Lukašenka, kalbė-
damas ketvirtajame Baltarusijos
liaudies susirinkime. Anot jo, Balta-
rusijoje turėtų gyventi mažiausiai 20
milijonų žmonių. 

ŽENEVA
Galingosios šalys ir Iranas at-

naujino derybas dėl Teherano vykdo-
mos prieštaringai vertinamos bran-
duolinės programos, kurios buvo nu-
trūkusios 14 mėnesių, pranešė šį
susitikimą organizuojantys Šveicari-
jos pareigūnai.  Šiose derybose Irano
atstovai tarsis su Europos Sąjungos
išorės politikos vadovės Catherine
Ashton vadovaujama delegacija, kuri
atstovauja Jungtinėms Valstijomis,
Rusijai, Kinijai, Prancūzijai, Didžia-
jai Britanijai ir Vokietijai.

BEIJING
Kinijos pietvakariuose vienos in-

terneto kavinės pastate sprogus ne-
teisėtai laikytiems chemikalams, žu-
vo 7 ir buvo sužeisti dar 37 žmonės.
Sprogimas nugriaudėjo šeštadienį va-
kare, greta kavinės esančioje parduo-
tuvėje, Kailio mieste Guidžou provin-
cijoje. Policija sulaikė vieną asmenį
dėl neteisėto chemikalų laikymo, o
keleta buvo sulaikyti apklausti.

Washington, DC, gruodžio 6 d.
(BNS) – Jungtinės Valstijos planuoja
didelio masto pertvarką tarp savo
diplomatų, karinių pareigūnų ir žval-
gybos agentų, kuriuos palietė ,,Wiki-
Leaks” skandalas. 

JAV naujienų tinklalapis ,,The
Daily Beast” rašė, kad dėl ,,Wiki-
Leaks” paviešintos informacijos
tiems asmenims, kurie, kaip paaiš-
kėjo, griežtai kritikavo korumpuotas
ir nekompetentingas vyriausybes,
tapo ,,pavojinga” ar praktiškai neį-
manoma toliau dirbti. 

,,Turėsime atšaukti kai kuriuos
geriausius savo žmones, nes jie drįso
pranešti tiesą apie valstybes, kuriose
dirba”, – sakė minėtam tinklalapiui
vienas aukšto rango amerikiečių
nacionalinio saugumo pareigūnas,
pageidavęs neskelbti savo pavardės. 

Pasirengimas pertvarkai dar yra
ankstyvoje stadijoje, bet Valstybės
departamentas, Pentagonas ir Cent-
rinė žvalgybos valdyba (CŽV) ruošia
dirvą kadrų kaitai keliose JAV am-
basadose ir konsulatuose, kuri bus
įvykdyta artimiausiais mėnesiais,
rašė ,,The Daily Beast”. 

Valstybės departamento atstovė

spaudai Leslie Phillips, paprašyta
pakomentuoti pranešimus apie
numatomą pertvarką, sakė: ,,Padary-
tume tai, jei reikėtų.” Išsamesnių
komentarų ji nepateikė. 

Įtakingas demokratų senatorius
John Kerry taip pat užsiminė, kad
dėl ,,WikiLeaks” paviešintos infor-
macijos galimos tam tikros kadrų
permainos. 

,,Visiškai įmanoma, jog kai ku-
riose vietose žmonės pasakys nebe-
galintys toliau su jais dirbti”, – sakė
jis televizijos NBC laidoje ,,Meet the
Press”. 

Tinklalapis ,,WikiLeaks” sukėlė
sumaištį JAV diplomatiniuose sluoks-
niuose, pradėjęs skelbti daugiau nei
250,000 įslaptintų Valstybės departa-
mento diplomatinio susirašinėjimo
dokumentų. 

Sekmadienį buvęs Amerikos dip-
lomatinės atstovybės Irake ir Afga-
nistane vadovas pareiškė, kad derėtų
pakeisti dabartinį ambasadorių Afga-
nistane Karl Eikenberry, pateikusį
griežtų šios šalies prezidento Hamid
Karzai ir kitų aukštų pareigūnų ver-
tinimų, kuriuos paviešino ,,Wiki-
Leaks”. 

,,Jis gerai dirba, bet manau, kad
dėl nutekintos informacijos jis ne-
bėra naudingas pašnekovas”, – sakė
Zalmay Khalilzad televizijos ABC
laidai ,,This Week”. 

Vienos iš Vokietijos valdančiųjų
partijų deputatai praėjusią savaitę
paragino Washington atleisti amba-
sadorių dėl diplomatinio susirašinėji-
mo dokumentų, kuriuose jis ir kiti
ambasados diplomatai pašiepia aukš-
čiausius Vokietijos pareigūnus. Pati
Vokietijos vyriausybė nepareikalavo
jį atšaukti. 

JAV įstatymų leidėjai kitose sek-
madieninėse televizijos pokalbių lai-
dose toliau negailėdami pliekė ,,Wiki-
Leaks” vadovą Julian Assange, kurį
Senato respublikonų vadovas Mitch
McConnell pavadino ,,aukštųjų tech-
nologijų teroristu”. 

,,Jis padarė milžinišką žalą mūsų
šaliai. Manau, jį būtina persekioti
baudžiamąja tvarka visu įstatymo
griežtumu. Jei dėl to kiltų problemų,
turėtume keisti įstatymus”, – sakė
M. McConnell laidoje ,,Meet the
Press”. 

JAV planuoja permainas 
diplomatiniame korpuse 

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

Washington, DC, gruodžio 4 d.
(ELTA) – JAV imigracijos ir muitinės
skyrius (ICE) grąžino Rusijai retus
istorinius dokumentus, pavogtus iš
Rusijos archyvų ir rastus interneto
aukcionuose, pranešė ,,RIA Novosti”. 

21 dokumentas, kurių daugelį
pasirašė Rusijos imperatoriai ir impe-
ratorienės, buvo pavogti iš nacio-
nalinių archyvų Maskvoje ir Sankt
Peterburge 1994 ir 2002 metais. Juos
buvo bandoma parduoti penkiose
JAV įregistruotose interneto svetai-
nėse. XVII ir XX amžiaus dokumentų

kainos svyravo nuo 300 iki 15,000
JAV dolerių. 

,,JAV jaučia didelę garbę ir privi-
legiją grąžinti Rusijai istorinių doku-
mentų rinkinį, kuris yra reikšminga
šalies istorijai ir nacionaliniam pavel-
dui”, – teigė ICE vadovas per doku-
mentų grąžinimo iškilmes. 

Rusijos ambasadorius JAV Sergej
Kisliak padėkojo JAV specialistams
už ,,puikų darbą grąžinant Rusijos
žmonėms šiuos vertingus istorinius
dokumentus”.

JAV grâžino Rusijai pavogtus
istorinius dokumentus

Tinklalapis ,,WikiLeaks” sukėlė su-
maištį JAV diplomatiniuose sluoks-
niuose.

EPA nuotr.

Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite ,,Draugą”!
www.draugas.org
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LYDI ŠVENTADIENIS
2 ADVENTO SEKMADIENIS

KĄ REIŠKIA ATSIVERSTI?

Atsiverskite, nes prisiartino dan-
gaus karalystė. /Mt 3, 2/

Ką reiškia Jono Krikštytojo kvie-
timas atsiversti mums šiandien? Tai
reiškia, kad nuolat turime kreipti sa-
vo mąstyseną ir elgseną į Dievą, į jo
valią, į tai, ką jis mums sako, kur jis
mus veda. O jis mus visuomet veda
tuo keliu, kuriuo eidami tampame
laimingi ir viskas sekasi. Kvietimas
atsiversti – tai kvietimas nuolat ieš-
koti jo valios mums, t. y. gyventi ge-
riausią gyvenimą.

Šventasis Raštas sako: „Garan-
tuoju, kad aš tikrai žinau savo užmojį
jums, – tai Viešpaties žodis, – užmojį
jūsų labui, o ne jūsų žalai! Noriu jums
suteikti sklidiną vilties ateitį” /Jer
29, 11/. Nė vienas iš mūsų neatėjome
į šį pasaulį atsitiktinai. Nesvarbu,
kokioje šeimoje augome, kokius tėvus
turėjome, kokias silpnybes nešioja-
mės, kokias negalias turime, kokį
išsilavinimą gavome. Dievas pašaukė
mus į šį gyvenimą tam, kad klestė-
tume, būtume laimingi ir džiaugtu-
mės, vykdydami jo valią. Jis kiekvie-
nam teikia viltį, drąsą ir tikėjimą
nuostabia ateitimi. Nesvarbu, kiek
skausmo, klaidų, skyrybų, ligų, ne-
tekčių patyrėme. Evangelija šiandien
kviečia mus atsiversti, tikėti jo galia
ir gerumu, pakilti, nugalėti visas
kliūtis ir gyventi visavertį gyvenimą,
kurį jis mums dovanoja.

Prisiminkime Abraomą, kurį
Dievas pašaukė būti daugelio tautų
tėvu. Šis Dievo pažadas atrodė visiš-
kai neįmanomas. Abraomas ir jo
žmona Sara buvo per seni, kad susi-
lauktų vaikų. Jie netikėjo Dievo pa-
žadu ir darė daug klaidų savo gyve-
nime. Pirma klaida buvo ta, kad Sara
pasiūlė Abraomui miegoti su viena iš
savo tarnaičių. Kita klaida ta, kad
Abraomas sutiko su žmonos pasiū-
lymu. Po to, kai tarnaitė susilaukė
vaiko, Sara pradėjo nekęsti savo tar-
naitės ir jos vaiko. Tai buvo trečia
klaida, po kurios sekė daugelis kitų.
Atrodo, kad dažnai mūsų šeimos
šiandien yra nedarnios. Matome, kad
ir Šv. Rašto asmenybių šeimos buvo
panašios. Tačiau yra vienas skirtu-
mas. Abraomas ir Sara turėjo į Dievą
nukreiptą širdį. Jie nebėgo nuo jo,
nevengė jo. Visos jų mintys ir darbai
buvo nuolatinis Dievo valios ieško-
jimas. Net ir taip nusiteikę jie padarė
daug klaidų. Dažnai ir mes panašiai
elgiamės. Dievas mus laimina ne
tada, kai tobulai gyvename, bet tada,
kai atsiverčiame, kai nuolat krei-
piame savo mintis į jo gydantį gailes-
tingumą ir neribotą galią.

Dievas tikrai nesako: „Tu sugrio-
vei mano geriausią planą. Dabar
turėsi pasitenkinti kitu, kuris bus
prastesnis negu pirmasis. Turėsi ken-
tėti ir vargti dėl savo klaidų. Negalėsi
visavertiškai džiaugtis šiuo gyveni-
mu.” Šventasis Raštas daug kartų
kartoja, kad Dievas niekada nėra
prieš mus nusiteikęs. Tačiau dažnai
pamirštame tai ir užtveriame kelią
didesnėms Dievo malonėms. 

Prisiminkime, kad mūsų blogi
sprendimai negali sutrukdyti Dievui.

Jis turi begalę išeičių iš sunkios
padėties, netikėtų problemų sprendi-
mų ir naujų kelių į gražų gyvenimą.
Turime leisti jam tai daryti. Turime
kiekvieną rytą maldoje kartoti: „Ačiū
tau, Dieve, kad man esi paruošęs
nuostabią ateitį. Matai, kad padariau
daug netinkamų pasirinkimų. Pasiti-
kiu tavimi. Tu vedei Abraomą, kuris
irgi klydo. Tikiu, kad ir mane vedi
geriausiu keliu, kuriam mane sukū-
rei.” Kiekvieną rytą atsiverskime ir
kreipkime savo mintis į Dievo ge-
rumą, gailestingumą ir tikėkimės
vien tik gerų dalykų per tą dieną.

Viena jauna pora buvo taip pa-
liesta Gerosios Naujienos, kad nu-
sprendė kurti savo krikščioniško gy-
venimo bendruomenę. Po dvejų metų
ta bendruomenė išaugo iki 500 žmo-
nių. Žinoma, jie labai džiaugėsi šia
sėkme. Buvo patenkinti, kad gali iš-
naudoti visus savo talentus, vesdami
žmones arčiau Dievo. Tačiau vieną
dieną iškilo nesutarimas tarp jų ir
bendruomenės. Jie nesugebėjo tinka-
mai jo išspręsti. Ta bendruomenė pa-
mažu nyko ir galiausiai visai iširo. Ta
pora jautėsi visiškai nusivylusi. Jiems
atrodė, jog jų viso gyvenimo svajonė
žuvo, kad visas jų darbas buvo veltui.
Jie prarado pasitikėjimą savo jėgomis
ir Dievo vedimu. Po tokios nesėkmės
jie bijojo pradėti ką nors nauja. Vieną
dieną jie dar kartą išgirdo šios dienos
Evangelijos žodžius apie Jėzaus
kvietimą atsiversti. Tai stipriai pa-
lietė jų širdis. Jie pradėjo mąstyti
apie tai, kad, jei vienos durys užsi-
daro, Dievas visada atidaro kitas.
Dievas visada siūlo naują pradžią.
Atsivertimas – tai nuolatinis atviru-
mas Dievui. Jis yra gailestingas ir į
mus žvelgia ne kaip į pralaimėtojus,
bet kaip į mokinius. Taigi ta jauna
pora atsivertė ir patikėjo, kad Dievas
visada turi geriausią planą jų gyve-
nimui. Jie pradėjo naują bendruome-
nę kitame mieste, kuri nuostabiai
greitai augo. Šiandien jie meldžiasi ir
darbuojasi kartu su 5,000 Dievo nuo-
širdžiai ieškančių ir pasiaukojančių
žmonių bendruomene.

Daugelis šiandien turime atsi-
versti, t. y. atnaujinti savo viltį, kurią
prigesina nesėkmės. Gal tai buvo
mūsų pačių padarytos klaidos, gal tai
kitų žmonių veiksmai. Turime tikėti,
kad mūsų laukia nuostabi ateitis.
Šventasis Raštas sako: „Viešpats ve-
da žmogaus žingsnius ir saugo tą, ku-
rio keliu džiaugiasi. Nors ir sukluptų,
jis neliks gulėti, nes Viešpats padės
jam atsikelti” /Ps 37, 23/. Kai darome
klaidas, Dievas nepalieka mūsų. Jis
mus pakelia ir veda toliau už rankos.
Šalinkime neigiamas mintis kasdien
(…). Net ir tada, kai labai klystame,
Dievas visada duoda naują galimybę
bandyti dar kartą. Ieškokime jo valios
mums.

Kiekvienas tėvas džiaugiasi, kai
jo sūnui ar dukrai sekasi studijos ir
darbas, kai jie sukuria gražias šei-
mas, kai jie turtingi, kai jie laimingi.
Panašiai ir Dangiškasis Tėvas džiau-
giasi, kai mato, kad mes nesusitai-
kome su nesėkmėmis, kai augame,
kai tampame turtingesni, geresni,
įvairiose srityse mums geriau sekasi.
Gal praleidome daug puikių galimy-
bių, gal padarėme   Nukelta į 9 psl.

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

IRENA NAKIENÈ-VALYS 

Gamtos dėsniams valdant, žmo-
gus ateina į šį pasaulį, gimsta, pabū-
na jame ir iš jo išeina. Žmogaus kū-
nas per savo amžių labai pasikeičia.
Tik išlieka žinojimas: aš esu. Ir net
numanydamas, kad kūnas yra vienas
dalykas, o jis pats – kitas, jis su kūnu
– lyg sutuoktas, o laiką, kurį toje san-
tuokoje gyvena, vadina savo amžiu-
mi.

Prieš trejus metus Mellvile mies-
te, Long Island, susirinko artimieji ir
giminaičiai tam, kad stabteltų nesi-
baigiančiame savo dienų skubėjime ir
dar kartą prisiliestų prie gimtinės bei
pokario prisiminimų, nes jų ilgaamžė
mama, močiutė, promočiutė ir teta
Marija Mėlynis (Bučytė) šventė iš-
skirtinį jubiliejų – 100 metų.

Šių metų gruodžio 24 dieną Ma-
rijai Mėlynis sukanka 103-eri. Ma-
rija gimė 1907 metų gruodžio 24 die-
ną Rygoje (Latvija), darnioje, darbš-
čioje katalikų šeimoje. Hebrajiškos
kilmės vardas, reiškiantis „atkaklio-
ji”, pagal egiptiečius – „gražuolė”, o
senovės Palestinos kananiečius –
„sesuo’’. O gal Dievo Motinos vardu ji
pakrikštyta todėl, kad gimė Dievo
sūnaus gimimo dienos išvakarėse?

Gabi mergaitė labai norėjo mo-
kytis, todėl iš Molėtų apskrities išvy-
ko žinių semtis į Kauno Aušros gim-
naziją. Kai man teko bendrauti su
ilgaamže Marija, smagu buvo klausy-
tis jos pasakojimų ir prisiminimų
apie jos tėvų siunčiamus kassavai-
tinius lauknešėlius: uogienę, duonos,
kiaušinių, nes teko gyventi bendra-
butyje. Jos atmintyje liko gražūs ir
šviesūs gimnazijoje praleisti metai.
„Tuo laiku mūsų gyvenime buvo
daug šviesos – šviesa liejosi, kad ga-
lėjome mokytis, kad turėjome dide-
lius užmojus kopti aukštyn, kad ga-
lėjome džiaugtis tuo, ką turime ir dar
tikimės pasiekti, kad galėjome tyrai
mylėti, kad galėjome savo kasdienos
nesėkmėse kentėti. Tai buvo šviesios
dienos iš šviesiausių, tyros širdys iš
tyriausių”, – prisiminė Marija. Vėliau
ji studijas tęsė Vytauto Didžiojo uni-
versitete. 

1932 metais sukūrusi šeimą su
Juozu Mėlyniu, kuris dirbo Lietuvos
geležinkelių valdyboje vyresniuoju
buhalteriu, susilaukė dukros Danos
ir sūnaus Juozo.

1945 metais važiuojant su arkli-
niu vežimu į svečius į Jonavą, sužino-
jo, kad artėja frontas. Taip šeima
pateko į Vokietiją. Trumpam teko
apsistoti Offenbach ir Wiesbaden
miestuose. Čia Marija mokėsi ir baigė
medicinos seserų kursus, toje srityje

ir dirbo. Ilgiausiai Vokietijoje teko gy-
venti Hanau mieste. Dukra Dana
(Mėlynaitė-Bilėnienė) ir sūnus Juo-
zas Mėlynis mokėsi lagerio gimnazi-
joje. Matant kitų reikalais besirūpi-
nančius žmones, ir pačiai Marijai kilo
noras „kaupti gėrį, šalinti blogį’’.
Kaip ji prisimena, „Supratau savo
žmogiškąją dermę ir pilietinę atsa-
komybę už tai, kas vyksta gyvenime.
Mano širdį traukė į žmones, ten ma-
no darbas reikalingesnis, negu tarp
karo sužalotų, šiltine sergančių ligo-
nių... Tada aš ir buvau paviliota į
Sendraugių ateitininkų organizacijos
eiles.” Juk tuo metu visi pabėgėliai
buvo represuoti ir nuvertinti, teko
kęsti didžiausią vargą ir kančias, kaip
kirminus spaudė priešo koja. 

1949 metais spalio 13 dieną su
dauguma kitų ištremtųjų Mėlynių
šeima laivu pasiekė New York miestą.
Marijos šeima nuo 1950 metų apsis-
tojo Kearny, NJ. Jos vyras Juozas ati-
davė visas jėgas Lithuanian Catholic
Community Center, kur ėjo vedėjo
pareigas, buvo aktyvus išeivių lietu-
vių organizacijų veikėjas iki 1982
metų, kai užgeso jo gyvybė. Marija
dirbo West Hudson Hospital savano-
re beveik iki 1990 metų, kol persikėlė
gyventi pas dukros šeimą. 

Kiekvienais metais Marijos Mėly-
nis gimtadienių džiaugsmą įprasmina
Kalėdinė nuotaika. Juk ji gimė Kūčių
šventės dieną. Jos protas iki šiol yra
šviesus, ji daug gali papasakoti apie
žmonių gyvenimą Lietuvoje ar Vokie-
tijoje. Kiekvieną dieną perskaito
amerikietišką spaudą ir savo mėgs-
tamą laikraštį „Draugas’’, puikiai
skaito be akinių ir vis dar nepamiršta
penkių užsienio kalbų. Šimto trijų
metų senolė juokauja, kad jos ilga-
amžiškumo paslaptis – kasdien suval-
gyti gabalėlį juodo šokolado, kuo ma-
žiau valgyti mėsos, pakankamai gerti
pieno, kad ir lieso, dieną po valgio nu-
snausti 10–15 minučių.

„Mūsų laikais žmonės serga daug
dažniau negu senovėje, nes neteisin-
gai maitinasi. Žmonės vieni kitus
sargdina, ragindami išgerti dar stik-
lelį, suvalgyti dar kąsnelį. Kūnui tai
ypač kenksminga. Išminties nevaldo-
mos geismų jėgos žmogų atveda į
visokias ligas”, – įsitikinusi ji.

Nežinau, ar išeivijoje tarp lietu-
vių dar yra vyresnio amžiaus žmonių
nei Marija Mėlynis. Būsimos Kris-
taus gimimo šventės proga ji sveikina
visus mus, čia gyvenančius lietuvius,
linkėdama tikrojo Kalėdų džiaugsmo,
kuris slypi ne Kalėdų dovanose, bet
tvartelyje užgimusiame kūdikėlyje
Jėzuje.

NEUŽMIRŠTAMI METAI
Marijai Mėlynis (Bučytei) Jėzaus gimimo

išvakarėse sukanka 103 metai

Marija Mėlynis ir Irena Nakienė-Valys.
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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 

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. 44

Tik vandenynas, nepailstamai
graužiantis krantą. 

Per parą, praleistą čia, apie
„žmones iš jachtos’’, jų šalį ir jos
sukaktį sužinojo turbūt visi 600 salos
gyventojų. Pusė jų pasiūlė savo pagal-
bą. Buvo smagu matyti nuostabą ir
pagarbą jų akyse, išgirdus, kad maža
šalis priešingoje pasaulio pusėje
gyvuoja jau tūkstantį metų. Šiems
žmonėms, panašiai kaip ir ne vienam
kiviui (naujazelandiečių pravardė
pasaulyje) Auckland, „Lietuva’’ tik-
rai nebebus bereikšmis pavadinimas.
Išlydėtojų automobiliai užkimšo prie-
plauką. Atvažiavo net turistų auto-
busas. 

Mums ta para irgi išėjo į naudą.
Ties Chattam keičiasi klimatas –
baigiasi šilta subtropinė srovė iš šiau-
rės vakarų, ją keičia šalta antarktinė
– iš pietvakarių. 600 mylių į pietus
nuo Auckland – tas pats, kaip iš Por-
tugalijos pakrantės atsidurti Šiaurės
jūroje prie Vokietijos. Trumparan-
koviai marškinėliai gėdingai spruko į
sausmaišių dugną ir pasislėpė toli
laivo užkaboriuose. Jų vietą daik-
tadėžėse po gultais užėmė šiltosios
„lifos’’, „flisai’’, kojinės, kepurės ir
pirštinės. Mūsų prabangieji miegmai-
šiai vikriai užsiaugino meškų kailius.
Čia vidurvasaris, bet artimiausias
tris savaites apie saulės kremus tur-
būt galėsime pamiršti. Bent taip
mano „Deckmanas’’ ir „Maxsiukas’’
– mūsų navigacijos programos. 

Šiek tiek sunku į galvą sutalpinti
mintį, kad iki kitos stotelės bene
5,000 mylių, bet po Pietų (pagulėjus)
Kryžiumi (linkėjimai Edmai, Gedui ir
Gintarui – mano vachtos bendradar-
biams Dydney – Auckland), Arms-
trongo triūbos trelės iš Gerardo fo-
notekos bedugnės su vandens šniokš-
timu dera tobulai. 

Simonas Steponavičius
V etapo įgulos kapitonas

2009-01-25
Senio spąstai

Išplaukę iš Chattam salų, pakliu-
vome į spąstus. Vienas anticiklonas
plėtėsi ir vijosi iš paskos, kitas dryb-
sojo priekyje skersai kelio. Tarp savęs
jie paliko tik siaurą takelį į pietry-
čius, kuriuo ir taikėmės prasmukti.
„Nė velnio”, – tarė Senis ir stumte-
lėjo nediduką „vietinės reikšmės”
cikloniuką mūsų pasitikti.

Šis sustojo skersai kelio kaip
koks Cerberis, urzgė ir lyg šaipėsi:
„Na, ką pasirinksit, vyručiai?” Pasi-
rinkimai buvo trys. Lipti ciklonui per
viršų – saugiausias, bet ilgiausias ir
trumpalaikės naudos kelias. Perlipę
per cikloną vis tiek būtume priešinių
vėjų įtakoje ir vėl ieškotume lango
prasisprausti į pietus. Kirsti per cik-
lono centrą – gal 35, o gal ir visi 50
mazgų, vėjo į dantis ir laviruotės per-
spektyva artimiausiai savaitei po to.
Nedžiugina. Trečias kelias rizikin-
giausias, bet labiausiai viliojantis –
šmurkštelėti žemyn vakariniu ciklo-
no pakraščiu, pro jo apačią ir – tolyn
į pietus, link vyraujančių palankių
vakarų vėjų srities, besidriekiančios
žemiau 50 pietų platumos lygiagre-
tės. Jei Cerberis sugalvotų pajudėti į
vakarus ar pietus, toks sprendimas
atsirūgtų – būtų panašiai kaip ir ant-
ru atveju, tik užtruktų gerokai ilgiau.
Pasirinkimą palengvino abu mūsų

patarėjai – Naglis Šulija ir Valdema-
ras Vizbaras – vienu balsu tvirtinę,
kad pietuose geriau. Savo turimame
mažame „gribo” lange įžiūrėjome pro
šalį pūškuojančio ir paskutines die-
nas skaičiuojančio ciklono viršūnę. Jo
frontas slinko apie 80 mylių piečiau
nuo mūsų. Švintant atėjo Šaro vach-
tos laikas, vėjas kaip tik pradėjo suk-
tis į WSW ir sustiprėjo iki 20–25
mazgų. Ilgai negalvoję pasikėlėme
genakerį ir aštriu bakštagu pasilei-
dome SE kryptimi į medžioklę. 

„Šaltas vandenynas – geriau nei
šilta klizma”, – sėkmės palinkėjo
Valdemaras. 

Šaras vairuoja kaip dievas – 4
valandas lėkėme pasišokinėdami.
Fronto pagavome tik uodegos plunks-
ną, bet nuo Cerberio atsitraukėme
saugesniu atstumu. 

Kitas dvi paras dantimis, alkū-
nėmis ir keiksmais skaičiavome
štampuojančias Baltijos stiliaus ban-
gas, kol šįryt auštant viskas aprimo.
Po bangų nurimo ir vėjas – priar-
tėjome prie dar vienos kliūties. Kelią
į pietus saugo anticiklonas, į jo centrą
ir atsirėmėme. 

Įspūdingas saulėtekis, vienintelis
plunksninis debesėlis danguje ir bir-
biančio mūsų variklio garsas atlydėjo
iki 50 pietų lygiagretės. Trispalvė čia
reta viešnia. Kažkam pakvipo Vidur-
žemiu, kažkam – Karibais. Man tai
iki abiejų trūko bent 25°C. Vis tiek
buvo puikus atokvėpis. Kurį laiką lai-
vas buvo panašus į Gariūnus – apka-
binėtas drabužėliais visur, kur įma-
noma. Visuotinę sanitarinę dieną vai-
nikavo Regio išvirti barščiai – tokio
skanumo, kad net žadą atėmė. Seniai
žinau, kad jūroje tie, rodos, paprasti
kasdieniniai dalykai sušvinta nau-
jomis spalvomis, bet vis nenustoju
tuo stebėtis ir džiaugtis. 

Pavakare pradėjo dvelkti, bet tai
jau kita tema... 

Simonas Steponavičius 
V etapo kapitonas 

50° 19‘ S 163°14‘ W

2009-01-25
Vairavimo pamokėlės

Einame laviruotėje. Atrodytų,
lyg ir nieko ypatingo, tačiau tik ne
šiandien. Bandydami išvengti šiau-
riau esančio ciklono ir 25–30 mazgų
vėjo į „kaktą’’, jau daugiau nei parą
leidžiamės žemyn į pietus, 53-ios
pietų lygiagretės link. Paskutinę nak-
tį (sausio 23 d.) jachtos kryptis buvo
apie 130 laipsnių, tačiau ryte, vėjui
pasisukus į SO (140°–150°), teko ven-
duoti ir laikyti kryptį pingvinų link –
į pietus. 

Suvendavus nepasisekė įgulos
nariams, kurie bandė pailsinti akeles
po naktinio ir rytinio budėjimų. Vėjui
pasisukus, bangos kryptis nepasi-
keitė, mat vėjas tik retkarčiais pa-
siekdavo 20 mazgų stiprumą, todėl
nepajėgė išlyginti vandenyno ir įsiū-
buoti tvarkingą SO krypties bangą.
Štai čia ir prasidėjo „malonumai’’... 

Iš gultų, kuriuose ilsėjosi dalis
įgulos, ėmė sklisti bambėjimas ir
priekaištai vairininkui. Visi sukilo.
Kapitonas Simas su Roku pradėjo
ruošti sočius pusryčius. Atrodo, pa-
prastas dalykas iškepti kiaušinienę,
tačiau esamomis sąlygomis kartais
net ir šešių rankų atrodydavo per
mažai.                       Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Realių laimėjimų yra. Tarptau-

tinės organizacijos iš esmės teigiamai
vertina Lietuvos finansų politiką. Ir
kitose srityse žengiama į priekį. Pa-
vyzdžiui, Lietuva užima dvidešimt
trečiąją vietą pasaulyje kuriant pa-
lankias sąlygas verslui. Tačiau reikia
labiau apčiuopiamų rezultatų norint
įtikinti Lietuvos žmones.

Nežinia, ar optimizmo skatini-
mas yra vienadienis šūkis, ar ilga-
laikė TS-LKD strategija. Norėtųsi,
kad tai būtų ilgalaikis siekis, nes ne-
siliaujantis politikų aimanavimas
įgriso iki gyvo kaulo. Bet esu lietuvis,

tad sunku būti optimistu. Juolab kad
naujai politikai įgyvendinti reikia
naujų, jaunų kadrų, o mūsų politikai
nėra linkę perleisti savo vietų ki-
tiems.

Alfa.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos“ radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir cen-
trinių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Konservatoriai – vilties partija?

Akupunktūra tiesiogiai veikia
smegenis ir sumažina skausmą, pa-
aiškėjo ištyrus magnetinio rezonanso
duomenis. Ji sumažina aktyvumą
smegenų dalyse, atsakingose už
skausmo jutimą, paaiškėjo ištyrus 18
savanorių, rašo „The Telegraph”.
Mokslininkų teigimu, tyrimas įrodo,
kad akupunktūros poveikis nėra vien
psichologinis, kaip placebo, nes ją
atliekant iš tiesų slopinami smege-
nyse esantys skausmo jutimo centrai.

Bandymo metu Duisburgo-Eseno
universiteto (Vokietija) Netradicinės
ir integraliosios medicinos fakulteto
mokslininkai ištyrė savanorių, kurie
patyrė lengvą elektros šoką, smegenų

tomografijos duomenis. Iš pradžių
savanoriams buvo sukeltas elektros
šokas be akupunktūros, vėliau pa-
našus šokas sukeltas, prieš tai aku-
punktūrines adatas įbedus į kojų tar-
pupirščius, po keliais ir prie nykščių.

Abiem atvejais buvo atliekama jų
smegenų tomografija, kuri gali paste-
bėti net nežymius medžiagų apykai-
tos pokyčius, vykstančius aktyviose
smegenų dalyse. Palyginę tomografi-
jos rezultatus, mokslininkai paste-
bėjo, kad jie skiriasi. Tyrėjai pažymė-
jo, kad akupunktūra veikia ir kaip
placebas, ir ją taikant suaktyvėdavo
smegenų sritys, atsakingos už skaus-
mo nujautimą ir suvokimą. Delfi.lt

Akupunktūros poveikis nėra vien psichologinis

Atkelta iš 8 psl.    daug neiš-
mintingų pasirinkimų, gal prara-
dome daug turto, šeimą, vaikus. Vi-
sada Dievas kviečia mus atsiversti,
siūlo mums naujų galimybių. Turime
apsispręsti nebegyventi nusivylime,
baimėje, nerime, liūdesyje, kuriuos
mums siūlo mūsų sielos priešas. Tu-
rime pasirinkti ir tikėti, kad Dievas
turi dar daug pergalių mums nu-
matęs. Jokia nelaimė, jokia nesėkmė,
jokie žmonės, jokia šalies ekonominė
padėtis negali sulaikyti mūsų nuo to,
ką Dievas mums nori duoti. Jei
suklupę kelsimės, su tikėjimu at-

kakliai sieksime savo tikslų, netru-
kus pastebėsime, kad Dievas tikrai
yra mums palankus, mus laimina ir
gausiai apdovanoja savo malonės tur-
tais. Jei atsiversime, jei nuolat savo
mintis ir veiksmus kreipsime į Dievą,
vis labiau pastebėsime, jog mes vyk-
dome jo valią ir gyvename patį ge-
riausią gyvenimą, kurį jis mums
dovanoja.  

Bernardinai.lt

Rytis Gurkšnys, SJ – Kauno jė-
zuitų bažnyčios rektorius ir Vadovų
ugdymo centro direktorius.

KĄ REIŠKIA ATSIVERSTI?
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LORETA TIMUKIENÈ

,,Mes turtingi tik vienu šioj
žemėj – gerumu, dovanotu kitiems” –
tokiais žodžiais prasidėjo Čikagoje
veikiančio moterų klubo ,,Alatėja”
šventė. Šis klubas, švenčiantis 5-erių
metų ju-biliejų, lapkričio 27 d. savo
draugus ir bičiulius pakvietė į
jubiliejinį vakarą Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje. 

Klubo siela Audronė Sidaugienė,
pradėdama vakarą, sakė: ,,Per  5 me-
tus, nuo tada, kai pirmą kartą išsiun-
tėme dėžes į Lietuvą nuo gaisro nu-
kentėjusiai šeimai, atrodo, praėjo tiek
nedaug, bet mes tokios laimingos, nes
per penkerius metus tapome tokios
turtingos. Įsigijome būrį draugų ir
bičiulių, rėmėjų ir palaikytojų. Mūsų
gyvenimus palietė nuostabūs žmonės
– tokie kaip ‘Rugutės’ fondo įkūrėja
Edita Abrukauskienė ir visa šio fondo
šeima; Glorija ir jos mama Danguolė
su šeima, Linkuvos specialiosios
mokyklos mokytoja Lina Miežins-
kaitė ir jos auklėtiniai; poetė Eglė
Juodvalkė; psichologės Laima Zavis-
tauskas, Stasė Stašienė; verslininkė
Angelė Kavakienė ir dar daug daug
kitų. Džiaugiamės, galėdamos padėti
ligos ar kitos nelaimės paliestiems
žmonėms  – jiems mes siunčiame rū-
bus, žaislus, pinigus. Būdamos kartu
mokomės atjautos, pakantumo, mei-
lės ir gerumo.

Per penkerius metus turėjome ir
labai liūdnų minučių, kada nespėję
susitikti, geriau susipažinti su mūsų
naujais draugais, turėjome išlydėti
juos ten, kur kada nors visi susitik-
sime. Mums angelų sparnais jau moja
ir sustoti neleidžia Renius, Vilma
Grigonienė, Gintautas Abarius, Indrė
Bartašiūnienė, Vida Kazakevičienė.”

Susirinkusieji tylos minute pa-
gerbė Anapilin išėjusius ,,Alatėjos”
draugus. 

Graikų mitologijoje Alatėja –
tiesos, teisingumo ir nuoširdumo dei-
vė. Šventiškai papuoštoje salėje,
klausantis Dalios Žarskienės ir Ar-
tūro Jasenausko atliekamų melo dijų
ir skaitomų poezijos posmų, gėrintis
Mantės Baliutavičiūtės bei ,,Dance
Duo” šokėjų Evelinos ir Emilio šo-
kiais ir džiaugiantis smagia draugija,
rodos, buvo galima pajusti plevenant
šios deivės įkūnijamą gerąją aurą.
Nebuvo pamiršta ir vakaro paskirtis
– surinkti lėšų paramai tiems, kam
jos labiausiai reikia ar reikės. Vyko
loterija, kurioje buvo galima laimėti
dienraščio ,,Draugas” ir ,,Amerikos
lietuvio” prenumeratas, ,,Racine Ba-
kery”, kirpėjos Sigitos Uskienės, kos-

metologės Ramunės Žilinskienės ir
įvairių parduotuvių dovanų korteles,
bendrovės ,,Food Depot Interna-
tional” prizus, lietuviškas knygas,
,,Draugo” 2011 metų kalendorius, D.
Kavaliauskienės pagamintas žvakes,
smulkmenas vyrams ir moterims. 

,,Alatėją” su jubiliejumi sveikino
Jaunimo centro moterų klubo, ne-
seniai šventusio savo 30-metį, pirmi-
ninkė Irena Dirdienė. Kunigas Anta-
nas Saulaitis, SJ atsiuntė auką, vie-
nas iš vakaro svečių dovanojo 500 dol. 

Gimtadienio svečiai buvo vaiši-
nami ,,Racine Bakery”, Morkūnų ir
pačių ,,Alatėjos” moterų pagamintais
skanumynais, ragavo punšo, paruoš-
to pagal ypatingą receptą. Šokių
aikštelėje sukosi poros – šventišką
nuotaiką kūrė Mindaugo Matkaus
saksofonu atliekamos melodijos.

Visiems kartu sudainavus ,,Ala-
tėjos” himną, buvo įneštas tortas su
žvakutėmis. Prieš jas užpučiant mo-
terys stabtelėjo – juk reikia sugalvoti
norą. Aišku, niekas jo garsiai neiš-
tarė, bet galima spėti, kad jį galima
nusakyti žodžiais, kuriais klubo mo-
terys kreipėsi į susirinkusius: ,,Ne-
užpūskime širdy žvaigždės – tikėji-
mo, palaimos ir vilties, neleiskime
pykčiui savyje keroti, sieloje nešio-
kime gerumo šventę, ir, rodos, viską
išdalinę, turėsime daugiau, nei be-
turėję.” 

O po šventės prabėgus kelioms
dienoms, ,,Alatėjos” moterys gavo
Audronės laišką, jame ne tik dėkoja-
ma visiems, prisidėjusiems ruošiant
šventę, bet ir vėl neleidžiama snausti:
,,Siūlykite, ką veikiame toliau...” 

,,Alatėja” jau penkerius metus dalijasi gerumu

Dalia Žarskienė ir Artūras Jasenauskas – meninės programos dalyviai.  
Loretos Timukienės nuotr.

Klubo pirmininkė Audronė Sidau-
gienė (dešinėje) įteikia loterijos lai-
mėjimą – ,,Draugo” prenumeratą
Danai Šakenis.

,,Alatėjos” moterų gimtadienio šventę pradėjo klubo narės (iš k.): Audronė
Sidaugienė (pirmininkė), Loreta Timukienė, Sandra Abrutienė, Gitana Ston-
kienė , Evelina Karalienė, Vitalija Valuckienė.

Susirinkusieji apie klubo veiką galėjo pasiskaityti ,,Alatėjos” suruoštoje paro-
dėlėje.

Jaunimas atvyko pagerbti ir paremti ,,Alatėjos “klubą.

Į šventę susirinko didelis būrys draugų.
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Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

EMILIJA ALGAUDÈ
BUKONTIENÈ
Uljanovo (Kraupiško) vidurinès
mokyklos mokytoja

Šį rudenį Tauragėje gausu ren-
ginių apie Mažąją Lietuvą. Rugsėjo
mėnesį Tauragės viešojoje biblioteko-
je savo kūrybą pristatė Kaliningrado
48-osios vidurinės mokyklos lietuvių
kalbos ir etnokultūros mokytoja,
poetė, novelistė, vertėja Rūta Daujo-
taitė-Leonova. Uljanovo vidurinės
mokyklos mokytoja Emilija Algaudė
Bukontienė Tauragės rajono bib-
liotekininkus supažindino su Kara-
liaučiaus kraštu, jo įžymybėmis, vi-
suomenės ir kultūros veikėjais. Spa-
lio mėnesį Lomiuose pažymėtos pro-
fesorės, literatūrologės, rašytojos,
vertėjos Birutės Baltrušaitytės-Ma-
sionienės 70-osios gimimo metinės,
surengta konferencija, gyvenvietėje
iškilo didingas ąžuolo stogastulpis.

Lapkričio mėnesį Tauragės viešo-
joje bibliotekoje pristatyta „Mažosios
Lietuvos enciklopedija” (MLE), pir-
moji pasaulyje originali regioninė
enciklopedija, skirta šio krašto istori-
jai ir kultūrai. Į renginį atvyko 7
Mokslo ir enciklopedijų leidybos cen-
tro darbuotojai, susirinko gausus
būrys tauragiškių. Skaitykloje buvo
parengta turininga paroda „Mažosios
Lietuvos enciklopedija – paminklas
vakariniams baltams”.

Bibliotekos darbuotoja Vilija
Užmiškienė perskaitė tauragiškės
poetės Birutės Baltrušaitytės eilė-
raštį „Mažoji Lietuva”, pristatė gar-
bius svečius. Viešosios bibliotekos
direktorius Sigitas Kancevyčius dė-
kojo atvykusiems svečiams, žiniask-
laidai, mokytojams, nuolatiniams
renginių lankytojams, sakydamas,
kad tai – rimtų knygų rimtas pris-
tatymas.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centro Mokyklinių ir mokslinių lei-
dinių redakcijos vedėja Irena Stan-
kevičienė supažindino su centro veik-
la, jo leidiniais. Jau išleista ,,Visuoti-
nės lietuvių enciklopedijos’’ 17 tomų,
greitai pasirodys 18-asis. Buvo pla-
nuota išleisti 20 tomų, bet visa me-
džiaga į juos nesutelpa, todėl numa-
toma išleisti 25. Irena kalbėjo apie
išleistus rimtus leidinius: 2 tomų
„Lietuva”, „100 iškiliausių Lietuvos
žmonių”, „Šalis ta Lietuva” (leidinys
skirtas „Lietuvos ryto” prenumerato-
riams), „Mažosios Lietuvos enciklo-
pedija”, knygos moksleiviams apie
Lietuvos istoriją, gamtą, Lietuvos
vardo kilmę ir kitus.

MLE 4-ojo tomo vyriausiasis
redaktorius doc. dr. Vaclovas Bagdo-
navičius sakė, kad enciklopedija – tai
ypatingas veikalas, daugiau negu pa-

minklas vakariniams baltams. Suma-
nymas ją išleisti kilo išeivijoje pirma-
jam šviesios atminties Mažosios Lie-
tuvos fondo pirmininkui prof. Viliui
Pėteraičiui. Sudaryta valdyba, kurios
nariai buvo išeiviai iš Mažosios Lie-
tuvos Čikagoje, Toronto, Monrealyje
miestuose. Kaip sakė vyriausiasis
redaktorius, šio krašto žmonės, pa-
sklidę po visą pasaulį, suėjo į enciklo-
pediją, kurios leidime dalyvavo apie
300 mokslininkų, talkininkų iš JAV,
Vokietijos, Kanados, Australijos, Lie-
tuvos ir kitų šalių. Joje pateikiama
unikali medžiaga, tai neįkainojamas
žinių šaltinis, turintis tarptautinę
reikšmę. Paskutinysis 4-asis tomas
pats geriausias, labiausiai ištobulin-
tas.

Mažosios Lietuvos enciklopedijos
atsakingasis sekretorius Vytautas
Gocentas ruošė spaudai straipsnius
apie draugijas, kurių yra nemažai. 4-
ajame tome pateikta medžiaga apie
Tauragę, Tilžę, Šilutę.

Dr. Algirdas Matulevičius, istori-
jos skyriaus vedėjas, kalbėjo apie tai,
kaip buvo pradėta enciklopedija, kai
reikėjo sukurti metodiką, sudaryti
vardynus, palaikyti ryšius su išeivija.
Per 38 darbo metus dr. A. Matule-
vičius parašė 16 tūkstančių straips-
nių. Teko pačiam ir rašyti, ir reda-
guoti, vėliau prie enciklopedijos leidi-
mo prisidėjo daugiau žmonių, darbas
palengvėjo. Nuo 2000 m. iki 2009 m.
pasirodė visi 4 tomai, kuriuose pa-
talpinta 12 tūkstančių straipsnių.
Juose atsispindi prūsų ir vėlesniųjų
lietuvininkų buities kultūra, papro-
čiai, tikėjimas, įžymūs to krašto vi-
suomenės ir kultūros veikėjai.

Virginija Budrikienė, atsakinga
už visų leidinių iliustracijas, dalyvavo
visų keturių MLE tomų ruošime ir
leidime. Pirmajame tome iliustracijų
mažiau, visuose tomuose pateikta
8,500 iliustracijų, daug retų archyvi-
nių nuotraukų.

VŠĮ Karaliaučiaus lietuvių ben-
druomenės pirmininkas, MLE talki-
ninkas irgi prisilietė prie tos šventos
žemės. Jo protėviai kilę iš Įsruties apy-
linkių. 4-ajame enciklopedijos tome
įdėtas Šamborskių giminės herbas.

Zenona Jurevičiūtė, dirbusi Ra-
gainės (Nemano) rajono Būdviečių
(Malomožaisko) vidurinėje mokyklo-
je, pasidalino prisiminimais, paskaitė
savo kūrybos posmų apie Prūsų Lie-
tuvą. Kalbėjo Tauragės Garbės pilietė
kraštotyrininkė Alma Mizgirienė,
Kultūros paveldo tarnybos vadovas
Edmundas Mažrimas.

Renginio dalyviai galėjo įsigyti
MLE ir kitus leidinius. Tauragės
viešajai bibliotekai atvykę svečiai
padovanojo MLE ir kitas centro
išleistas knygas.

Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos pristatymas

Atkelta iš 3 psl.  Hanneh Arenndt,
,,bolševikai iš pat pradžių aukščiau-
sius valdžios įgaliojimus atidavė slap-
tajai policijai”), negalima kalbėti apie
okupacijos padarinių panaikinimą
nepalietus šio sovietijos branduolio. 

Ir tada viskas tampa logiška,
nors ir prieštarauja sveikam protui –
visi tie keisti Generalinės prokura-
tūros tyrimai. Pulkininkas Vytautas
Pociūnas, patikėjęs, kad politikams
rūpi Lietuvos ekonominių pamatų
saugumas, buvo ištremtas į Balta-
rusiją. Po jo žūties pats Valstybės
saugumo departamentas (VSD) orga-
nizavo kokčiausio šmeižto vajų, jo
atminimo negynė nei prezidentas, nei
prokurorai, kuriuos tik teismas pri-
vertė tęsti strimgalviais nutrauktą
nusikaltimo Breste tyrimą. Ir net kai
paaiškėjo, po pagaliau atlikto bandy-
mo, šiurkščiausia Generalinės proku-
ratūros klaida, kad V. Pociūnas pats
niekaip negalėjo iškristi pro viešbučio
langą, VSD naujasis vadovas Gedi-
minas Grina neatsiprašė apšmeižto
velionio artimųjų. Kaip neatsiprašys
kalėjime pūdytų čečėnų Gatajevų,
Eglės Kusaitės, nes tai buvo ne klai-
dos, o kryptingas bendras VSD ir Ge-
neralinės prokuratūros darbas. Ne
klaida buvo ir Kauno pedofilijos bylos

tyrimas, kai bylą buvęs generalinis
prokuroras Algimantas Valantinas
nusikalstamai vilkino net du mėne-
sius. Matyt, prokurorai laukė, kol bus
išžudyti visi bylininkai: nėra žmo-
gaus – nėra ir bylos. Kaip ir V. Pociū-
no byloje, čia net Seimas atsitrenkė
kaip sieną. Ką čia Seimas, jeigu net
prezidentės genami prokurorai nera-
do nei CŽV kalėjimų, nei įtariamųjų. 

(...)
Tų keistų Generalinės proku-

ratūros tyrimų sąvadą derėtų pradėti
Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių
bylomis, kurios yra atkurtos Lietuvos
nepriklausomybės amžininkės. Be
abejo, Generalinės prokuratūros
Sausio 13-osios ir Medininkų nusi-
kaltimų tyrimo simuliacija – taip pat
ne klaida ar apsileidimas, o užimta
laikysena. 

(...)
Sutrumpinta

,,Lietuvos žinios”

Valdas Vasiliauskas – buvęs
žurnalo „Ekstra” apžvalgininkas, 11
metų buvęs vyriausias šio žurnalo re-
daktorius. Šiuo metu yra laikraščio
,,Lietuvos žinios” gen. direktorius ir
vyr. redaktorius.

PASKUTINIS TRAUKINYS Į LIETUVĄ

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA
O, balandi, keliais amžinais
Parkeliauk pro šviesiąsias erdves:
Nusivylusiai žemės sapnais
Niekuomet tau čia saulė neges.

– Vladas Bukaveckas (1889–1966)

A † A
ALDONA BUKAVECKAITĖ

MACKEVIČIENĖ

Mirė 2010 m. gruodžio 3 d., sulaukusi 91 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje, teisėjo Vlado Bukavecko ir mo-

kytojos Janinos Vitkauskaitės-Bukaveckienės šeimoje. Ilgus metus
gyveno New York  City, vėliau Palos Heights, IL.

Studijavo teisę. 1942 metais baigė Vilniaus universitetą. Pri-
klausė Akademiniui  Skautų sąjūdžiui. Pasitraukusi į Vakarus,
1945–1949 metais studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Sorbonnos
universitete, Paryžiuje. Atvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas,
1952–1957 metais dirbo Lietuvos generaliniame konsulate New
York City. 1957 metais Columbia University įsigijo magistro laipsnį
bibliotekininkystės srityje. 1961–1991 metais, dirbo Queens rajono
viešoje bibliotekoje, kur nuo 1975 metų buvo skyriaus vedėja. 1991–
1994 metais JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos kultūros
tarybos narė. 1993–1994 metais Tautos fondo tarybos narė.

Velionė buvo a. a. Stepo Mackevičiaus našlė, a. a. Inos Jurkš-
tienės Kurauskienės sesuo, a. a. Tomo Jurkšto krikšto mama.

Nuliūdę liko: brolis Tadas Bukaveckas su žmona Irena ir jų vai-
kai: Kristina Vaičikonienė su sūnum Jonu; krikšto duktė Viktorija
Juodgudienė su vyru Gintautu; dr. Paulius Bukaveckas; seserėčia
Laura Jurkštaitė Follenweider su vyru Michael ir kiti giminės Lietu-
voje, Australijoje, Anglijoje bei Amerikoje.

Atsisveikinimas su velione įvyks penktadienį, gruodžio 10 d., 9
val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. r.
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota  Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laido-
tuvėse.

Liūdinti šeima

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

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia gruodžio 8 d.,
trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
popietę. Bus ro domas doku men tinis
fil mas ,,Vabalninkas” (Panevėžio
rajonas) iš ciklo ,,Mūsų mies teliai”.
Filmai ro domi PLC skai tykloje, šalia
Bo čių menės.

�Gruodžio 8 d. Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo šventė – mū-
sų parapijos vardo šventė. Tą die ną 6
val. v. bus Mišios trimis kalbo mis. Po
Mišių salėje – spagetti vaka rie nė. Pa-
rapijiečiai yra prašomi pri sidėti prie
vakarienės „saldžiosios” dalies. Kvie-
čiame visus švęsti parapijos vardo
šventę. Parapijos lietuvių choras ruo-
šiasi gražiai švęsti Kris taus Gimimo
šventę. 

��Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misijos choras kviečia visus į kalėdinį
koncertą, kuris įvyks 2010 m. gruo -
džio 12 d., sekmadienį, 1:30 val p. p.
misijoje, Lemont. Koncerte dalyvau-
ja: misijos choras (vadovė ir dirigentė
Jūratė Grabliauskienė, koncertmeis-
terė Loreta Meištininkienė, chor -
meis terė Genė Razumienė), solistė
Li jana Kopūstaitė-Pauletti, smuiki -
ninkių ansamblis (seserys Nora,
Lilija ir Marija Sadauskaitės),  misi-
jos vaikų choras ,,Vyturys” (vadovas
Darius Polikaitis) ir skaitovė Dalia
Žarskienė. Bilietus į koncertą galima
įsigyti misijos prieangyje prieš ir po
šv. Mišių kiekvieną sekmadienį. Auka
10 dol., vaikams – 5 dol.

��Visus nuoširdžiai kviečiame į
PLC moterų renginių komiteto ruo -
šiamas Kūčias, kurios vyks sekmadie -
nį, gruodžio 19 d., 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salė-
je. Kaip ir kiekvienais metais moterys
visus atvykusius vaišins pačių pa -
ruoš tais tradiciniais Kūčių patie ka -
lais. Norinčius užsisakyti stalus  pra -
šome skambinti į PLC raštinę tel.
630-257-8787. 

��Kūčių vakarą, gruodžio 24 d., 7
val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija rengia šventinę Kūčių va ka -
rienę. Kviečiame visus, kurie šia gra -
žia proga norėtų šeimyniškai, drau ge
su kitais susiburti prie vieno stalo
PLC didžiosios salės vakarinėje daly-
je. Visų laukiame. Registruotis iki
gruodžio 21 d. pas misijos seselę Lai -
mutę tel. 630-243-1070, el. paštu:
ses.laimute@yahoo.com arba misijos
raštinėje. Auka: suaugusiems – 20
dol., 12 m. ir vyr. moksleiviams – 10
dol., vaikams nuo 5 iki 11 m. – 5 dol.
Nu rodykite savo vardą, pavardę, tele-
fono numerį, pašto adresą ir dalyvau-
siančių žmonių skaičių. Čekį rašyti:
„Blessed Jurgis Matulaitis Mission”
vardu (for: Kūčių vakarienė).

��Sausio 1 d. minima Švč. Merge -
lė Marija, Dievo Gimdytoja (kata-
likams privaloma šventė). Tą dieną
šv. Mišios Pa laimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje bus au kojamos  – 9 val.
r., 11 val. r. ir 7 val. v.

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

��  Philadelphia skautės ir
šiais metais visus kviečia į skau tų Kū -
čias sekmadienį, gruodžio 12 d., 12 val.
p. p. Šv. Andriejaus parapijos sa lėje
(19-ta ir Wallace St., Phi la delphia,
PA). Bi lie tus prašome užsisakyti iš
anksto pas Marytę Su šins kienę tel.
215-969-2117 ar ba pas Laimą Bagdo -
navičienę tel. 609-268-8045. Auka su -
au gusiems – 15 dol., vai kams iki 12
me  tų – 5 dol.

��  ,,Gintarinių šaknų” klubo
ruošiamos Kūčios vyks gruodžio 14 d.
nuo 7 val. v. iki 9 val. v. Lietuvių namų
kultūros centre. Visi nariai/ės atsineša
Kū čių patiekalą.

��  Philadelphia Vinco Krė vės
li tuanistinės mokyklėlės Kalėdų eg-
lutė  vyks sekmadienį, gruodžio 19 d.
Dau giau apie renginį pranešime vė -
liau.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO PARAPIJA
6812 South Washtenaw Ave.,Chicago, IL 60629

Tel.: 773-776-4600; Fax: 773-776-0677

Mišių tvarkaraštis švenčių dienomis

Gruodžio 8 d., trečiadienis – Švč. Mergelės Marijos Nekaltas
Prasidėjimas (9 val. r. šv. Mišios anglų kalba; 10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių
kalba).

Gruodžio 11 d., šeštadienis – 3 val. p. p. Susitaikymo pamaldos ir
išpažintys, dalyvaus kun. Gintaras Vitkus, SJ; 4 val. p. p. šv. Mišios lietuvių
kalba.

Gruodžio 24 d., penktadienis – Kučių diena (5 val. p. p. šv. Mišios anglų
kalba; 10 val. v. Bernelių mišios lietuvių kalba).

Gruodžio 25 d., šeštadienis – Kalėdos (9 val. r. šv. Mišios anglų kalba;
10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba).

Gruodžio 26 d., sekmadienis – 9 val. r. šv. Mišios anglų kalba; 10:30 val.
r. šv. Mišios lietuvių kalba; 12:15 val. p. p. šv. Mišios anglų kalba.

Gruodžio 31 d., penktadienis – 7:30 val. r. šv. Mišios anglų ir lietuvių
kalbomis.

Sausio 1 d., 2011 m., šeštadienis – 4 val. p. p. šv. Mišios lietuvių kalba.

Sausio 2 d., 2011 m., sekmadienis – 9 val. r. šv. Mišios anglų kalba; 10:30
val. r. šv. Mišios lietuvių kalba; 12:15 val. p. p. šv. Mišios anglų kalba.

KOKIAS DOVANAS PIRKSIME KALĖDOMS?
Artėjant Kalėdoms dažnas sukame galvas, ką�padovano ti sa -

vo draugams ar pažįstamiems, kurie dar neskaito vienintelio dien-
raščio išeivijoje ,,Draugas“? Šiais laikais toks laikraštis nėra per
brangus, bet jame pateikiama informacija ir žinios yra tokios,
kokių nerasite kituose laikraščiuose. 

Kas naujai užsiprenumeruos ar dovanų�užprenumeruos
,,Drau  gą“ prieš Kalėdas, gaus dovanų�ypač gražų�2011 metų
ka  lendorių ,,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 

Lietuvių Opera nuoširdžiai dėkoja savo geradariui ir nuolatiniam pa-
galbininkui Mindaugui Baukui. Jo žmonos a. a. Olimpios Baukienės laido-
tuvių dalyviai vietoje gėlių buvo prašomi aukoti lietuviškoms organizacijoms,
tarp kurių buvo ir Lietuvių Opera, kurią šviesios atminties a. a. Olimpia taip
mėgo ir rėmė. O. Baukienės atminimui paaukotus 545 dol. Baukų šeima at-
siuntė Lietuvių Operai. Nuoširdžiai Jiems dėkojame. 

Ilinojaus valstijos Cook apskrities iždininkė Maria Pappas, pati būdama
grai kų kilmės, džiaugiasi galėdama kasmet pasidalyti su Čikagos miesto ir
Cook apskrities gyventojais galimybe švenčiant Kalėdas prisiminti įvairių tau-
tybių atstovus. Čikaga garsėja kaip daugiatautis miestas. Kasmet Cook aps -
kri ties iždo departamente yra papuošiamos apie 75 Kalėdų eglutės. Jas puo -
šia įvairios etninės organizacijos. Lietuvišką eglutę papuošia Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus Moterų gildijos atstovė Marija Kriaučiūnienė.

Nuotraukoje: pasidžiaugti įvairių tautybių Kalėdų eglutėmis atėjo vienuo-
lės Maureen Juozapavičius, Salvatore Čiučkytė ir Grace Ann. Apsirengusi lie-
tuviškais tautiniais drabužiais lietuvių kultūros muziejui atstovavo Deimantė
Staškevičiūtė.                                              Stanley Balzekas, Jr. nuotr.

Savo draugus, gimines, pažįstamus artėjančių Šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų proga galite pasveikinti per dienraštį ,,Draugas”.
Sveikinimo kaina – 25 dol.  

Laiškus su sveikinimo tekstu siųskite ,,Draugo” administra -
cijai, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui
773-585-9500. 

,,Draugo” knygynėlyje
galite įsigyti kalėdaičių ir
nusipirkti Kalėdinių atviru -
kų. Graži kalėdinė dovana –
2011 metų kalendorius.
(Kai na – 7 dol.).

Prieš perkant prašome pa-
skambinti administracijai tel.
773-585-9500.

Ieško giminiû
Ieškau tėčio Orento Stankevi -

čiaus, kuris prieš 9 metus išvyko į Či -
kagą, JAV. Mūsų susirašinėjimas nu -
trūko prieš porą metų. Neramu, gal
kas atsitiko, o gal net ir gyvo jo ne -
bėra? Gražiai sutardavome, nesu-
prantu, kas jam nutiko. 

Gal kas jį pažįsta, turi jo adresą
ar telefoną. Noriu bent sužinoti, ar jis
gyvas ir sveikas. Lauksiu bet kokios
informacijos el. pašto adresu: nier-
ka2@inbox.lt.

O. Stankevičiaus dukra


