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,,Grandis” pasirod∂ Žiemos stebukl¨ festivalyje

,,WikiLeaks”: JAV ir NATO slapta pareng∂ Baltijos šali¨ gynybos nuo Rusijos planâ
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Finansinis sunkmetis Lietuvoje têsis ir 2011-aisiais
Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) –

Lietuvos Seimas antrą kartą svarsto
2011 metų valstybės biudžetą, kurį
opozicija aršiai kritikuoja. Premjeras
Andrius Kubilius teigia, kad biudžeto
projektu parodoma, koks finansinis
sunkmetis tęsis ir kitais metais ir dėl
kokių priežasčių.

,,Mūsų atsakomybė yra nejuo-
kauti su šalies finansais – didinti iš-
laidas ir deficitą nėra jokių galimy-
bių, klaidingo ir neatsakingo sprendi-
mo pasekmės būtų labai skaudžios ir
jas labiausiai pajustų kaip tik tie
žmonės, kurių pajamos nėra dide-
lės,”, – kalbėjo premjeras. Pasak jo,
šiemet viešųjų finansų išlaidos paja-
mas viršys 8 mlrd. litų, kitais metais
siekiama tą skirtumą sumažinti iki
maždaug 5,5 mlrd. litų. A. Kubiliaus
teigimu, dabar pensijos yra didesnės
už tas, kurios buvo 2008 m. pradžioje
– iki krizės.

Biudžeto ir finansų komiteto pir-
mininkas Kęstutis Glaveckas sakė,
kad sudarant biudžetą Seimo įtaka

esanti labai maža. ,,Darbietis” Vy-
tautas Gapšys stebėjosi, kad kitais
metais didės biudžeto pajamos iš gy-
ventojų pajamų ir pridėtinės vertės
mokesčių: ,,Ar mes taip staigiai pra-
dėsime geriau gyventi?” Socialinių
reikalų ir darbo komiteto narys so-
cialdemokratas Algirdas Sysas prie-
kaištavo, kad valdantieji, ,,kurie re-
mia stambų kapitalą”, nenori į biu-
džetą surinkti daugiau pinigų ir juos
padalinti tiems žmonėms, kurie sun-
kiau gyvena. ,,Tvarkietis” Egidijus
Klumbys pasigedo duomenų, kurie
parodytų, kokioje vietoje šalis yra, pa-
lyginti su 2009 metų pradžia.

Kitų metų valstybės pajamų ir iš-
laidų planą ketinama patvirtinti ket-
virtadienį. Planuojamos 2011 metų
nacionalinio biudžeto pajamos (be ES
ir kitos paramos lėšų) – 20,008 mlrd.
litų (anksčiau – 20,026 mlrd. litų), o
kartu su ES ir kitos tarptautinės fi-
nansinės paramos lėšomis – 26,930
mlrd. litų (26,947 mlrd. litų).

Teigiama, kad biudžeto projektu pa-
rodoma, koks finansinis sunkmetis
tęsis ir kitais metais ir dėl kokių prie-
žasčių. ELTA nuotr.

Čikaga, gruodžio 7 d. (LR gene-
ralinio konsulato info) – Šį savaitgalį
laisvalaikio ir pramogų centre Navy
Pier atidarytas kalėdinis Žiemos ste-
buklų festivalis. Kurdami spalvingą
šventinę programą jo rengėjai glau-
džiai bendradarbiauja su Čikagoje ak-

redituotais užsienio šalių konsula-
tais. Šių sėkmingai besivystančių ry-
šių dėka šiemet Navy Pier vėl puikuo-
jasi Marijos Kriaučiūnienės „šiaudi-
nukais” papuošta lietuviška Kalėdų
eglutė ir suruoštas lietuviškų tauti-
nių šokių ansamblio „Grandis” pasi-

rodymas.
Ansamblis koncertavo sekma-

dienį, gruodžio 5 d. Pasirodymo pra-
džioje susirinkusius artėjančių šven-
čių proga pasveikino LR generalinė
konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė,
kuri ir pristatė ansamblį žiūrovams.
„Grandies” programą pradėjo ansamb-
lio vyriausieji – studentai, atlikę šokį
„Sukčius”, po jų „Ąžuolyno polką”
šoko jauniai, o galiausiai į sceną su-
gužėjo gausiausia ansamblio grupė –
jaunučiai. Mokytoja Rima Birutienė
koncerto metu priminė apie turtingą
ansamblio istoriją, taip pat papasako-
jo apie Lietuvą, jos tradicijas.

Smagi pusvalandį trukusi prog-
rama užbaigta bendru šokiu „Kalve-
lis”, į linksmą sūkurį galiausiai įtrau-
kusiu ir žiūrovus. „Grandies” šokius
lydėjo gausūs plojimai, o mažieji žiū-
rovai smalsiai stebėjo šokėjus iš savo
vietų arčiausiai scenos.

Kasmet lietuviškus pasirodymus
Žiemos stebuklų festivalyje Navy
Pier stebi vis gausesnis būrys tautie-
čių – ten galima pasisemti šventinės
nuotaikos ir pasidžiaugti lietuviška
Kalėdine eglute.

Washington, DC, gruodžio 7 d.
(ELTA) – Washington ir jo sąjungi-
ninkai Vakaruose pirmą kartą po Šal-
tojo karo pabaigos parengė slaptus
karinius dokumentus, kuriuose nu-
rodoma, kaip ketinama apginti la-
biausiai pažeidžiamas Rytų Europos
valstybes nuo galimų grėsmių iš Ru-
sijos, teigiama ,,WikiLeaks” paviešin-
tuose slaptuose dokumentuose.

,,The Guardian” skelbia, kad
Jungtinės Amerikos Valstijos ir
NATO šių metų pradžioje parengė
Baltijos šalių gynybos nuo Rusijos
planą. Devynios NATO divizijos –
JAV, Didžiosios Britanijos ir Lenkijos
– būtų parengtos galimoms karinėms
operacijoms agresijos prieš Lenkiją ar
tris Baltijos šalis atveju. Didžiosios
Britanijos ir JAV karinius laivus kari-

nio puolimo atveju priimtų Šiaurės
Lenkijos ir Vokietijos uostai. Pirmo-
sios NATO pratybos, numatytos gy-
nybos plane, Baltijos jūroje turėtų
vykti kitais metais, skelbia informuo-
ti šaltiniai.

Nepaisant JAV prezidento Ba-
rack Obama santykių su Rusija ,,per-
krovimo” politikos, kuriai naujas po-
stūmis buvo suteiktas per NATO vir-

šūnių susitikimą Lisabonoje, kur da-
lyvavo Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev, JAV valstybės departa-
mentas baiminasi, kad nauja NATO
gynybos strategija Baltijos šalių at-
žvilgiu ,,gali paskatinti nereikalingą
įtampą su Rusija”.

Sprendimas parengti Estijos,
Latvijos ir Lietuvos gynybos strategi-
ją nenumatytiems Nukelta į 6 psl.

„Grandies” šokėjai šoka ,,Kalvelį”. A. Šližiaus nuotr.
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Redakcijos žodis

Lietuvos parlamentarai pri-
ėmė įstatymą, numatantį, kad
parduotuvės nuo kitų metų pre-
kiauti alkoholiu galės dviem va-
landomis ilgiau. Pagal šį įstaty-
mą, nuo sausio 1 d. stipriaisiais
gėrimais būtų galima prekiauti
nuo 8 val. r. iki 12 val. nakties –
dabar tai galima daryti iki 10 val.
v. Seimas taip pat sumažino ak-
cizą alkoholiui. Pataisų siūlytojų
teigimu, jas ruošti paskatino le-
galiai parduodamo alkoholio
kiekio mažėjimas ir nelegalios
apyvartos bei nelegalaus alko-
holio vartojimo didėjimas. Iš-
rinktieji tautos atstovai rimtais
veidais aiškina, jog draudimais
nieko nepasieksime, kad tai juo-
kinga, neveiksminga, bepras-
miška – taip tik didinamas nele-
galių prekybos vietų pelnas ir
nesurenkami mokesčiai. Klau-
santis galima pamanyti, kad
kiekvienas iš tokių tuščiakalbių
yra atlikęs bent po keletą rimtų
tyrimų, o lietuviams tiesiog gy-
vybiškai svarbi galimybė ne-
brangiai nusipirkti alkoholio bet
kur ir bet kada.

Redaktorė Loreta Timukienė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

v.s. fil. DONATAS
RAMANAUSKAS

2009 m. spalio mėnesį broliui
Juozui Kapačinskui sumanius ir
Dariaus ir Girėno prityrusių skautų
draugovei pritarus, užsirašėme į
konkursą laimėti vietą vasaros ke-
lionėje į Amerikos skautų stovyklą
Philmont.

Trumpai apie Philmont
ir konkursą

Philmont – tai Amerikos skautų
sąjungos (BSA) nuosavybė, nusidrie-
kusi net 215 kv. mylių New Mexico
valstijoje, Sangre de Cristo kalnuose,
netoli Cimmaron miestelio. Philmont
yra seniausia ir lankomiausia iš trijų
„BSA High-Adventure” stovyklavi-
mo/iškylavimo vietų. Ten, kur Phil-
mont stovykla dabar yra, kadaise gy-
veno jicarilla, apache, moache ir ute
genčių Amerikos indėnai. XIX šimt-
metyje į Philmont apylinkę pradėjo
keltis ir kiti: ūkininkai, galvijų augin-

tojai, aukso ieškotojai. 1922 m. naftos
baronas Waite Phillips nupirko da-
bartinį Philmont žemės plotą, pla-
nuodamas ten auginti jaučius ir gro-
žėtis apylinkės gamta. Niekada nebu-
vęs skautu, bet matydamas, kaip
gražiai skautai saugo gamtą ir auklė-
ja jaunimą bestovyklaudami jo žemė-
je, baronas nutarė 1938 m. savo žemę
paaukoti Amerikos skautams. Nuo to
laiko daugiau nei 940,000 skautų ir
skaučių yra aplankę Philmont (pava-
dinimas kilo iš žodžių Phil – Waite
Phillips pavardė ir ,,mont” – ispanų
žodžio „monte”, arba liet. kalno).

Grįžkime prie konkurso. Ka-
dangi dalyvauti Philmont stovykloje
yra labai daug norinčiųjų, vienetai
kartais turi laukti net dvejus metus,
kol jų numeris būna parinktas ir jie
gauna teisę registruotis. Philmont
kelionė trunka 12 dienų: 1 dieną vyk-
sta pasiruošimas pagrindinėje sto-
vykloje („base camp”), 10 dienų žygis
per kalnus, o paskutinė diena skiria-
ma sugrįžti iš kalnų ir pasiruošti ke-
lionei namo. Antras variantas yra 7

Nuostabi iškyla

Aušros Vartų-Kernavės
tuntas

MALONIAI KVIEČIAME
Į TUNTO SUEIGĄ

Š. m. gruodžio 11 d.
2:30 val. p.p.

PLC Fondo salėje

Po oficialios dalies vyks trumpa ir
įdomi programa ir vaišės.

Labai prašome visų prisidėti
prie vaišių.

*Žmonės, kurių pavardė, prasideda
A–I, prašome atnešti sumuštinių
arba sūrių ir dešrelių gabalėlių.

*Pavardė, prasidedanti J–R, prašo-
me atnešti saldumynų;
sausainukų ar pyragaitį.

*Pavardė, prasidedanti S–Ž, pra-
šome atnešti atsigerti;
sulčių, ,,7-Up“ ar panašiai.

LAUKSIME VISŲ!

Visos sesės dėvi
žiemines išeigines uniformas.

SKAUTŲSKAUTŲ
KŪČIOSKŪČIOS

Detroit skautų Kūčios šįmet
įvyks gruodžio 12 dieną, sekma-
dienį, Dievo Apvaizdos parapijos
salėje po šv. Mišių ir kavos, maž-
daug 12:30 val. p. p. Iš anksto pra-
šome užsiregistruoti pas Dalią
Harp tel. 734-266-0230. Visi kvie-
čiami dalyvauti!

Philadelphia skautės ir šiais
metais visus kviečia į skautų
Kūčias, kurios įvyks sekmadienį,
gruodžio 12 d., 12 val. Šv. And-
riejaus parapijos salėje (19-ta ir
Wallace St., Philadelphia, PA
19130). Bilietus prašoma užsisa-
kyti iš anksto susisiekiant su Ma-
ryte Sušinskiene tel. 215-969-2117
arba su Laima Bagdonavičiene tel.
609-268-8045. Auka: 15 dol., vai-
kams iki 12 metų – 5 dol.

dienų kelionė, panaši į 12 dienų
kelionę, tik dienų skaičius sumažin-
tas tiems vienetams, kurie neturi
laiko ar galimybių išbūti pilną laiką.

Planavome tik 2011 m. keliauti į
Philmont. Bet kadangi šiais metais
vyko Amerikos skautų sąjungos šimt-
mečio sukakties minėjimas, Tautinė
stovykla (National Jamboree), daug
vienetų išsibraukė iš Philmont sąra-
šo. Todėl 2009 m. gruodžio mėnesį
gavome malonią žinią, kad mūsų vie-
neto numeris parinktas dalyvauti
stovykloje 2010 metų vasarą.

Sužinoję, kad mūsų vienetas iš-
rinktas (esame įregistruoti BSA kaip
,,Venture Crew 2113”), sparčiai pra-
dėjome ruoštis mūsų didžiajai kelio-
nei. Ruoša vyko sueigose ir iškylose
(kurios atskiruose straipsniuose jau
buvo anksčiau aprašytos). Pagaliau
atėjo diena keliauti į Philmont.

Nukelta į 8 psl.

Gražieji Philmont kalnai.

Nuo viršaus: Alicija Viktoraitė, Krista
Martinkaitė, Julija Lapp, Diana Ra-
manauskaitė, BSA Philmont vado-
vas/palydovas ir Erika Weir.
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LR Seimas po svarstymo pritarė
siūlymams prailginti prekybos alko-
holiniais gėrimais laiką iki 24 valan-
dos bei siūlymui sumažinti akcizą
etilo alkoholiui 28 proc. Jei Seimas
priims šiuos įstatymų pakeitimus,
bus nubraukti visi Blaivybės metais
prasidėję teigiami tautos blaivinimo
rezultatai.

Seimo nariai svarstymų metu
neatsižvelgė nei į Lietuvos medikų,
nei į mokslininkų perspėjimus apie
gresiančią naujos alkoholinių gėrimų
prekybos liberalizacijos bangos žalą.

2008–2009 metus trečdaliu (apie
30 proc.) sumažėjo alkoholinių psi-
chozių ir apsinuodijimų alkoholiniais
gėrimais skaičius. 2009 metais mirė
456 žmonėmis mažiau nuo alkoholio
vartojimo sukeltų ligų nei 2008 me-
tais. Neblaivių vairuotojų sukeltų
automobilių nelaimių skaičius mažė-
ja iki šiol.

Seime 1999 metais priėmus
įstatymo pataisą, sumažinusią akcizo
mokestį stipriems alkoholiniams
gėrimams net 44 proc., 2000 metais,
palyginti su 1999 metais, spiritinių
gėrimų gamyba, įskaitant importą ir
eksportą, padidėjo 60 proc., pardavi-
mas (vartojimas) padidėjo net 64
proc., lemdamas 16 proc. bendro
alkoholio suvartojimo padidėjimą.
2007 metais 5,760 mirčių Lietuvoje
buvo sąlygotos alkoholio vartojimo.
Biudžetas tuo metu surinkdavo apie
900 mln. litų alkoholio akcizų. Vadi-
nasi, kiekvienas surinktas milijonas
kainuodavo mažiausiai 7 Lietuvos
žmonių gyvybes. Tai reiškia, kad val-
stybei ne per didelė kaina už vieno
žmogaus mirtį į biudžetą gauti papil-
domus 143 tūkstančius litų.

Padidinus legalių alkoholinių
gėrimų prieinamumą neišnyksta ne-

legalaus alkoholio vartojimas, greta
to išauga legalaus alkoholio suvartoji-
mas (ypač vaikų ir jaunimo). Tą aki-
vaizdžiai parodė nuo 2001 metų per 6
metus 17 kartų išaugę alkoholiu ap-
sinuodijusių vaikų skaičiai. Vadinasi,
biudžetas pildomas tik augančio ben-
drojo vartojimo sąskaita ir tuo pat
metu turi išleisti dideles lėšas to var-
tojimo pasekmėms šalinti. Alkoho-
linių gėrimų akcizo mažinimas yra
nuostolis valstybei ir naudingas tik
alkoholinių gėrimų gamintojams.

Tas pats pasakytina ir apie
prekybos alkoholiu laiko ilginimą.
Prekybos alkoholiniais gėrimais laiko
prailginimas nuo 22 iki 24 valandos
neabejotinai padidintų alkoholio var-
tojimo sukeliamą žalą, nes nakties
metu alkoholinius gėrimus dažniau-
siai įsigyja jau nuo alkoholio apsvaigę
ar probleminiai alkoholio vartotojai.
Naktinės prekybos laiko prailginimas
kitose šalyse atliktose studijose sieja-
mas su augančiu smurtinių nusikalti-
mų skaičiumi tiek viešose vietose,
tiek namuose.

Alkoholinių gėrimų akcizų ma-
žinimas ir prekybos laiko ilginimas
gali būti vertinamas tik kaip naujas
pasiūlymas siekiant alkoholio gamin-
tojų pelno sąskaita galutinai pra-
girdyti ir taip šios problemos pažeis-
tus Lietuvos gyventojus. Todėl ragi-
name visus politikus nebalsuoti ir ne-
priimti pataisų dėl alkoholinių akcizų
mažinimo ir prekybos laiko prailgini-
mo.

Pagarbiai,
Arkivyskupas

Sigitas Tamkevičius,
Vyskupų konferencijos

pirmininkas

Bernardinai.lt

LIETUVOS VYSKUPAI: ALKOHOLINIŲ
GĖRIMŲ AKCIZO MAŽINIMAS NAUDINGAS

TIK ALKOHOLIO GAMINTOJAMS
Lietuvos vyskupų konferencija išplatino pranešimą spaudai

dėl prekybos alkoholiniais gėrimais liberalizavimo
Visuomenė turi pažinti

savo herojus
ANDRIUS NAVICKAS

Apie balsavimą Seime

Pastaruoju metu Seimas priėmė daug svarbių sprendimų. Jau seniai
tiek diskusijų nekėlė ne atskirų Seimo narių keistenybės, bet sprendi-
mai. Tiek apie Pilietybės įstatymo svarstymą, tiek apie opozicijos pas-
tangas priversti parlamentarus balsuoti dėl pensijų ir socialinių išmokų
padidinimo galima būtų rašyti ilgus traktatus. Tačiau bent man didžiau-
sią įspūdį paliko ne šie sprendimai, bet parlamentarų ryžtas ilginti pre-
kyba alkoholiu laiką, šia gaida simboliškai užbaigiant metus, kuriuos pa-
tys pavadino Blaivybės.

Sunku paneigti, kad tiek šis sprendimas, tiek atkaklus noras mažin-
ti akcizus alkoholiui tiesiogiai susijęs su viltimi, jog alkoholio pramonės
atstovai pasidalys dalimi savo pelno su jų valią vykdančiais parlamen-
tarais. Groteskiškai skamba tvirtinimai, kad kuo palankesnių sąlygų
sudarymas alkoholio pramonei susijęs su rūpesčiu dėl valstybės biudže-
to ar smūgis nelegaliai prekybai. Taip, sugriežtinus kovą su žmonių
girdymu, alkoholio pramonės pelnas sumažėjo ir kažkiek sumažėjo jos
mokami mokesčiai į valstybės biudžetą. Tačiau nemanau, kad bent vie-
nas Seimo narys nesupranta, jog mažesnis alkoholio vartojimas – tai
kartu didžiulis laimėjimas sveikatos apsaugos srityje. Tai, jog pastaruoju
metu sumažėjo psichozių ir įvairių alkoholio sukeliamų problemų mas-
tas, yra kur kas didesnė paspirtis biudžetui nei tie trupiniai, kurie
nubyra nuo alkoholio pramonės pelnų. Jau nekalbant apie dalykus,
kurių neįmanoma išmatuoti pinigais.

Na, o jei kelia nerimą nelegali prekyba alkoholiu, tai gal reikėtų pa-
gyvinti kovą su šia negerove, o ne, dangstantis šia problema, „pras-
tūminėti” pataisas.

Balsavimas dėl prekybos alkoholiu laiko pratęsimo, neabejoju, tebu-
vo pirmas žingsnis, po kurio seks kiti. Tikėtina, jau artimiausiomis die-
nomis bus priimtas sprendimas sumažinti akcizą alkoholiui, taip pat bus
pradėti tikslingi puolimai prieš 2012 metais turintį įsigalioti alkoholinių
gėrimų draudimo įstatymą. Tiesa, dar galima būtų tikėtis, jog tokį alko-
holio pramonės buldozerį gali pristabdyti prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Nors praėjusią savaitę kalbėta, kad Seimas gali atmesti prezidentės veto
dėl Pilietybės įstatymo, dar kartą įsitikinome, jog jos politinė įtaka ne-
ginčijama. Ar trinktels ji kumščiu dėl alkoholio laiko pratęsimo? Bet ku-
riuo atveju galėsime įsitikinti, kiek galingas yra alkoholio pramonės lo-
bizmas, ar jis daro įtaką ir D. Grybauskaitei.

Na, o belaukiant valstybės vadovės sprendimo siūlau įsižiūrėti į tuos
herojus, kurie praėjusią savaitę kovojo „už laisvę”, „už skaidrumą”, t.y.
už alkoholio pramonės interesus. Pirmiausia – balsavimo rezultatai.
Nuosekliausiai norui pailginti prekybos alkoholiu laiką priešinosi Tė-
vynės sąjunga. 31 TS-LKD narys balsavo prieš, tik vienas – Saulius Pe-
čeliūnas – palaikė pataisą, dar du nariai susilaikė.

Tik du socialdemokratai – Vytenis Andriukaitis ir Birutė Vėsaitė –
išdrįso balsuoti prieš alkoholio pramonei palankų sprendimą. 13 jų
kolegų balsavo „už”, kaip ir visi 7 Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai. Ką
gi, Lietuvoje liberalai ir socialdemokratai tiek supanašėję, kad neretai
sunku juos atskirti. Čia kaip paskutinėse George Orwell „Gyvulių ūkio”
eilutėse, kai fermos gyventojai stebėjosi, kiek supanašėjo kiaulės ir žmo-
nės.

Turbūt nieko nestebina, kad visi 8 balsavime dalyvavę Darbo parti-
jos frakcijos nariai balsavo „už”. Kiek paradoksaliau atrodo Krikščionių
partijos frakcijos laikysena. Net 7 jos nariai balsavo „už”. Teliko gūžčioti
pečiais, kodėl ši partija pasirinko tokį pavadinimą. Kuris, regis, visiškai
nesusijęs su vertybėmis, kuriomis vadovaujasi. Tiesa, Jonas Ramonas ir
Zita Užlytė susilaikė, o Vidmantas Žiemelis balsavo „prieš”.

Tai, kad Jungtinė frakcija, jungianti „valinskininkus” ir liberalcen-
tristus, gana vieningai palaikys pataisą, nekėlė abejonių. Tačiau Tvarkos
ir teisingumo frakcijos požiūris mane nustebino. Primenu, tai partija,
mėgstanti daug kalbėti apie moralę, tvarką ir teisingumą. Tačiau net 10
jos narių šįsyk balsavo „už”, tik du susilaikė ir du balsavo „prieš”.

Apibendrinant galima sakyti, kad Tėvynės sąjunga kovoje su tautos
girdymu tikrų sąjungininkų neturi, nors ir gali tikėtis atskirų parlamen-
tarų palaikymo. Tiesa, dar neišbandytas viešumo ginklas. Galbūt supra-
tę, kad žmonėms nėra tas pat, kaip vienas ar kitas Seimo narys balsuo-
ja, kai kurie parlamentarai susimąstys apie savo politines perspektyvas.

Šių laikų herojai

Taip pat noriu paraginti visus bent retsykiais atrasti laiko ir pa-
skaityti Seimo posėdžių stenogramas. Juk turime kuo geriau pažinti sa-
vo atstovus, mūsų politinius herojus. Tiesa, toli gražu ne visada jie atsi-
skleidžia kaip tikri herojai, dažniau kaip apgailėtinos karikatūros ar ma-
rionetės. Tačiau tikrai negalima sakyti – visi jie tokie. Kiekvienas žmo-
gus (net ir Seimo narys) yra nepakartojamas.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žurnalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius, religijotyrininkas.

Vilnius, gruodžio 6 d. (ELTA) – Lietuvos įvaizdžio šūkį ,,Lietuva – drąsi
šalis” žvelgiant į šalies vidaus padėtį reikėtų perfrazuoti, kad šalis ne tokia
drąsi, kokia drąsi yra Vyriausybė, kuri narsiai pasitiko ją užplūdusius iššū-
kius, tačiau visuomenė laukia ne drąsos, o rezultatų, teigia politologas Tomas
Janeliūnas.

Gruodžio 6 d. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto surengtoje diskusijoje ,,Vyriausybei dveji: kas pavyko ir kas
ne” dr. T. Janeliūnas teigė, jog per dvejus metus Vyriausybės užsibrėžti tikslai
galėjo gerokai šokiruoti visuomenę, todėl ji ir yra vertinama tik ,,patenkina-
mais” pažymiais, tačiau Vyriausybė savo tikslų neatsisakė.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Ateitininkijos šimtmečio šventė,
prasidėjusi lapkričio 25 d., tęsėsi
,,Marriott” viešbutyje Čikagoje lapk-
ričio 27 d. Tą dieną pagrindinis dėme-
sys buvo nukreiptas į penkių ateiti-
ninkų principų iššūkius XXI amžiuje.
Per dieną vyko visų principų aptari-
mas penkiuose simpoziumuose, da-
lyvaujant moksleiviams, studentams,
sendraugiams ir svečiams. Atskirai
programai jauniesiems ateitininkams
vadovavo Laima Aleksienė, Daiva
Kisielienė ir Ramona Vaikutienė.
Angliškai kalbantiems šventės sve-
čiams pašnekesį apie ateitininkiją tę-
sė dr. Thomas Quinn.

Simpoziumui apie katalikiškumą
vadovavo kun. dr. Kęstutis Trimakas.
Koreferentais buvo dr. Indrė Čuplins-
kaitė, Monika Mikulionytė ir Paulius
Kuprys. Užsirašiau porą minčių šia
tema: Gyvybės kultūra – tai kurti.
Dvasinė energija yra meilė. Kristaus
religija yra ateities religija. Jo religija
yra meilės energija. Siekdami supras-
ti tiesą, katalikai yra naudoję ir ti-
kėjimą, ir protą. Kalbėta apie funda-
mentalizmo grėsmę ir pliuralistinės
visuomenės pavojus. Siūlyta suburti
bent trijų žmonių grupeles įvairioms
knygoms aptarti ir apie jas padis-
kutuoti internete.

Tautiškumo principo simpoziu-
mui vadovavo dr. Petras V. Kisielius.
Temos pavadinimas buvo tikrai origi-
nalus – ,,Kodėl neturime meksikiečių
ateitininkų Meksikoje?” Koreferen-
tas buvo dr. Remigijus Satkauskas.
,,Ar turime pareigą savo misiją skleis-
ti visam pasauliui?”, – klausė sim-
poziumo vadovas. Tautiškumas – tai
meilė tautos ypatybėms, tėvystės,
brolystės, žmogaus, krikščionybės ir
Kristaus ryšiai. Tautos sąvoka yra

daug kartų minima Senajame ir Nau-
jajame Testamente. Nutautėjimas –
tai ryšių nutraukimas tarp savęs ir
tautos. Nors nėra nuodėmė nepalai-
kyti ryšio su Dievu per tautą, tačiau
tauta yra labai natūrali ryšių su Kris-
tumi palaikymo priemonė. Diaspora
gyvuoja, jeigu ta mažuma yra prana-
šesnė už gyvenamosios kultūros lygį.
Išeivijos ateitininkai atliko didelį dar-
bą, nors sunku išlaikyti tautiškumą
išeivijoje ir net Lietuvoje.

Trečiame simpoziume, vadovau-
jamame dr. Andriaus Kazlausko, nag-
rinėtas inteligentiškumo principas.
Koreferentais buvo dr. Romualdas
Kriaučiūnas, dr. Vainis Aleksa ir
Andrius Giedraitis. Buvo aptartos
trys inteligencijos rūšys: protinė, mo-
ralinė ir emocinė. Cituotas kun. Sta-
sys Yla: ,,Inteligentiškumas iškelia
žmogaus asmenybę, kuri tampa vado-
vaujanti ir tarnaujanti kitiems”. Įdo-
miai nuskambėjo Bažnyčios ir huma-
nizmo dialogas, išryškinęs jų skirtu-
mus. Apkalbėtos grėsmės inteligen-
tiškumui įgyvendinti. Aptarti į tik-
rovę atsirėmę siūlymai kliūtis paša-
linti. Principų vedami nelikome nei
beraščiai, nei be sąžinės, nei bejaus-
miai.

Po pietų šeimyniškumo principo
simpoziumui vadovavo dr. Vita Auk-
štuolienė ir dr. Pranutė Domanskie-
nė. Koreferentai buvo Šarūnas Dau-
girdas ir Tomas Quinn. Aptarta opti-
mali šeima. Tokia šeima neatsiranda
savyje, bet reikalauja darbo ir sąmo-
ningų pavyzdžių. Reikia aktyvios
maldos ir gerų darbų. Siūlyta ieškoti
būdų kaip ištiesti ranką kitoms šei-
moms. Skatinta įsitraukti į savanorių
gretas darbe su našlaičiais ir betur-
čiais. Tautos pagrindas yra šeima.
Kaip priimti neateitininkus į lietuviš-

Vysk. Grušas:
,,Daug žarijų, sudėtų kartu, ilgiau dega”

ką šeimą? Paliestas ir mišrių šeimų
klausimas ir tolerancijos svarba. Per
dažnai šeimos vertybės sukasi apie
daiktus, o ne tarpasmeninių santykių
kokybę. Visi turime šeimą, platesnę
šeimyną, draugus, bendruomenę.
,,Viena šeima, viena tauta, viena
Lietuva!” Šeima – tai meilės gijų tin-
klas. Priminta, kad lietuvių kalba yra
tėvų dovana vaikams.

Penktam simpoziumui – apie vi-
suomeniškumą – vadovavo Vytas Ma-

ciūnas. Jam talkino Janina Udrienė,
Daina Siliūnienė ir Saulius Kuprys.
Prisiminta, kad organizacijos gyvavi-
mo pradžioje dar buvo ir veiklumo
principas, bet vėliau jis susiliejo su vi-
suomeniškumu. Įgyvendinti visuo-
meniškumą reikia stebėti, spręsti ir
veikti. Yra visokių veiklos plotmių
įvairiose visuomenėse. Aptarti sava-
norystės ir visuomeniškumo panašu-
mai. Reikia konkrečių būdų savo tik-
slams pasiekti. Formos keičiasi, bet
principai lieka tie patys. Paminėtos
specialios išvykos į Lietuvą, veikla su
jaunimu ir parapija. Paminėta, kad
visuomenės nesutarimai yra bruta-
lios tiesos rezultatas. Prisiminti pra-
eities nesutarimai dėl santykių su
Lietuva. ,,Gal reikėjo draudimui ne-
santykiauti su okupantu paklusti?”, –
klausė vienas iš simpoziumo dalyvių.
Klausytojams buvo priminti spaudos
uždaviniai, įskaitant skatinimą remti
ir rašyti į ,,Draugą”.

Vėliau popietėje vyko vysk. Gru-
šo atnašaujamos Pasiaukojimo ir pa-
siryžimo šv. Mišios su muzika ir gau-
siu pulku giedotojų. Reikia paminėti,
kad Šimtmečio paminėjimo Čikagoje
Liturginį komitetą sudarė Juozas Po-

Jaunimo choras.

Studentai atneša aukas.

Pradžia gruodžio 8 d.
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Simpoziumo apie inteligentiškumą dalyviai (iš k.): dr. A. Kazlauskas, dr. V.
Aleksa ir dr. R. Kriaučiūnas. Jono Kuprio nuotraukos

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Š. m. gruodžio 1 d. ,,Draugo”
skiltyje ,,Laiškai, nuomonės, komen-
tarai” dr. Robertas Vitas priekaištau-
ja dėl JAV senatoriaus Richard J.
Durbin išrinkimo Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus metų žmogumi.
Cituoju keletą dr. Vito pastabų:

Sen. Durbin lietuviška kilmė daž-
nai minima lietuvių spaudoje, o ir jis
pats apie tai užsimena etninių grupių
susirinkimuose. Deja, jis daug metų
(1983–1997) sėdėjo JAV Atstovų
rūmuose ir niekada nepaminėjo nei
Lietuvos, nei savo kilmės. Tuo metu
kai italų kilmės atstovas Marty Russo
nuolat keldavo Lietuvos bei Pabaltijo
kraštų reikalus Atstovų rūmuose ir
JAV valdžios įstaigose, iš tuometinio
atstovo Durbin – nė žodžio. (…)

Durbin staiga tapo lietuviu 1996
m., kai kandidatavo į JAV Senatą ir
norėjo pritraukti etninių grupių, ypač
Rytų Europos kilmės asmenų, balsų
Čikagoje ir jos apylinkėje. Būdamas
tik atstovu iš Springfield, Durbin ma-
tė, kad ten gyvena mažai lietuvių. Jis
tapo lietuviu, kai jam tai išėjo į nau-
dą, bet ne tada, kai italas gynė Lietu-
vos interesus. (…)

Lietuvių visuomenėje yra papli-
tusi Durbin mitologija, bet lietuviai
turėtų padėkoti savo tikriesiems
draugams.

Citatoje faktais neparemti išpuo-
liai prieš sen. Durbin rodo, kad dr.
Vitui nėra gerai pažįstama okupacijos
metais išeivijos vykdyta ,,Lietuvos
laisvinimo” veikla. Taip pat ir vėlesni
rūpesčiai, Lietuvai jau paskelbus
nepriklausomybės atkūrimą. Žinių
trūkumas kliudo dr. Vitui objektyviai
vertinti paskirų JAV Kongreso ats-
tovų veiklą, kaip liudija jo teiginiai
JAV Kongreso nario, vėliau – senato-
riaus, Richard Durbin atveju. Dr. Vito
minimas italų kilmės atstovas kongr.
Marty Russo neabejotinai buvo nuo-
širdus lietuvių bičiulis. Tačiau jo
veikla daugiausia ribojosi ,,Congres-
sional Record” Vasario 16-sios ir
Baisiojo Birželio sukakčių progomis
išspausdintais pareiškimais, atsilan-
kymu ir pasveikinimais mūsų minė-
jimuose, įstojimu į ,,Baltic Caucus”.
Priešingai dr. Vito garbinamam
kongr. M. Russo, kongr. Durbin veikė
kur kas aukštesniame politiniame
lygyje ir su žymiai aukštesniu poli-
tiniu svoriu. JAV Atstovų rūmuose jis
buvo vienas iš kelių politinės akcijos
Baltijos valstybių atžvilgiu formuoto-
jų. Jo dažnai veikta su pagrindinių
JAV Valstybės departamento ir
Baltųjų rūmų pareigūnų žinia bei pri-
tarimu.

1990 metų vasario 21 d. Lietuvos
žmonėms renkant LTSR Aukščiau-
siąją Tarybą, Sąjūdžio kvietimu JAV
Kongreso nariai demokratai – kongr.
Durbin ir kongr. Bill Sarpalius (lietu-
vių kilmės, atstovaujantis Texas val-
stijai) ir respublikonai – kongr. John
Miller (WA) ir C. Christopher Cox
(CA) skrido į Lietuvą ,,stebėti” Aukš-
čiausiosios Tarybos rinkimų eigos.
Juos skraidinęs lėktuvas okupanto
buvo sulaikytas Berlyne ir neišduota

viza skrydžiui į Lietuvą. Sulaikius
JAV Kongreso narius, Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo siekis dar
kartą nuskambėjo pasaulio žiniask-
laidoje. Kelios savaitės po rinkimų,
Kovo 11-ąją, Aukščiausioji Taryba pa-
skelbė atkurianti nepriklausomą Lie-
tuvos valstybę.

Nepriklausomybė buvo formaliai
atkurta, tačiau okupacinės valstybės
kariuomenė nebuvo išvesta iš Lietu-
vos. Ir šiuo atveju konkrečios pagal-
bos sulaukta iš JAV Atstovų rūmų
nario kongr. Durbin. Pateikiu citatą
iš 1993 m. spalio 9–10 dienomis Chi-
cagoje vykusios JAV LB XIII Tarybos
trečiosios sesijos protokolo:

JAV LB Visuomeninių reikalų
įstaiga Washington, D.C. atlieka svar-
bų uždavinį perduodama JAV val-
džios įstaigoms ir JAV Kongresui bū-
tinas žinias ir informaciją apie lietu-
vių išeivijos nusistatymą įvairiais
klausimais. Šios įstaigos pareigūnų
sėkmingai bendradarbiauta su sena-
toriumi Robert Byrd ir kongr. Ri-
chard Durbin formuluojant įstaty-
mines pataisas, kurios 1993–1994 me-
tais Rusijai skirtą ekonominę para-
mą sąlygojo Rusijos kariuomenės iš
Pabaltijo valstybių atitraukimu. (…)
Šiandieną svetimos valstybės karei-
vis nebemindžioja Lietuvos žemės.

Pabaigai norėčiau pasidalinti sa-
vo asmenine pastaba. Aštuonerius
metus man teko darbuotis JAV LB
Krašto valdybos pirmininko ir apie
tuziną metų JAV LB Visuomeninių
reikalų tarybos pirmininko pareigo-
se. Be keleto ,,politinių” iškvietimų į
Baltuosius rūmus, galiu prisiminti
tik vieną atvejį, kada JAV Kongreso
narys konkrečiai paprašė susitikimo
su JAV LB įstaigos Washington, DC
direktore Asta Banionyte ir manimi,
ką tik sugrįžusiu į VRT-bos pirmi-
ninko pareigas. Visais kitais atvejais
pasimatymai vyko JAV LB pageidau-
jant, vaizdžiai tariant, ,,Su kepure
rankose”. Tai buvo 1993 metų pra-
džioje, o susitikimo iniciatorius buvo
kongr. Durbin. Su juo mums teko
daugiau kaip pusantros valandos
praleisti kalbantis Lietuvos reikalais.
Pokalbio metu jis prisiminė savo
motinos tėviškę Jurbarką, East St.
Louis (IL), iš kur jis kilęs, ten esančią
lietuvių parapiją. Jautėme kongr.
Durbin prisirišimą motinos tėvynei
Lietuvai. Sužinojome ir apie Durbin
šeimos planus padėti Jurbarkui per
šeimos narių kuriamą fondą.

Dažnokai prisimenu anekdotą
apie pragare sustatytus, smalos ir
sielų kupinus katilus. Lietuvių kati-
las vienintelis velnių nesaugomas.
Mat velniai žino, kad kuriai nors
lietuvio sielai bandant iš katilo išlipti,
žemiau esanti kito lietuvio siela nu-
trauks ją atgal į katilą. Po dr. Vito ne-
pagrįsto sen. Durbin užsipuolimo
Lietuvos Respublikos garbės konsu-
lui Stanley Balzekui, Jr. turiu klau-
simą: Kodėl taip ilgai delsta su Ri-
chard J. Durbin parinkimu Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus metų
žmogumi?

Sen. Richard J. Durbin tikrai
vertas Balzeko muziejaus

jam suteikiamos garbės

likaitis ir Rima Birutienė. Mišios pra-
sidėjo su trimitu, bet tuoj prie jo pri-
sijungė fleita ir gitara. Perduoti vysk.
Jono Kaunecko, buvusio AF Dvasios
vado, sveikinimai. Taip pat perduotas
popiežiaus Benedikto XVI prašymas
Advento pirmąjį sekmadienį melstis
už aborto aukas. Pamokslą sakė kon-
celebrantas kun. dr. K. Trimakas.
Antruoju koncelebrantu buvo kun.
Nerijus Šmerauskas. Su visų sąjungų
pirmininkais bei atstovais vestas
bendras Pasižadėjimas. Penki Stu-
dentų ateitininkų sąjungos kandi-
datai davė SAS įžodį. Baigiamąjį žodį
tarė vysk. Grušas. Jo žodžiais, ei-
name pirmyn atsinaujinime, ir gera
eiti pirmyn. Daug žarijų, sudėtų kar-
tu, ilgiau dega. ,,Jeigu mes norime vi-
sa atnaujinti Kristuje, turime Juo
degti… Krikšto liepsnelė turi būti ži-
buriai mūsų pasaulyje… Mūsų misija
– sutaikyti pasaulį su savimi.” 2011
metai Lietuvos vyskupų yra paskelbti
Dievo gailestingumo metais. ,,Būki-
me žiburiai šiame pasaulyje”, – kvie-
tė Jo Ekscelencija. Šv. Mišių pabaigai
visi sugiedojo ,,O Kristau, pasaulio
valdove” (muzika Konrado Kavecko,
žodžiai Bernardo Brazdžionio) ir
Ateitininkų himną.

Saulutei nusileidus visi rinkosi
pabendrauti ir ateitininkų veiklos
skaidrių montažo pasižiūrėti. Šven-
tės rengėjų vardu padėkos žodį tarė
Marius Polikaitis. Ant scenos iškvies-
tai Rasai Kasniūnienei jis padėkojo ir
palinkėjo dabar rasti laiko atsipalai-
duoti. Lietuvių skautų sąjungos var-
du pasveikino Rimas Griškelis. Atne-
šus šimtmečio sukaktuvinį tortą,
šviečiantį žvakučių liepsnelėmis, visi
sugiedojo ,,Ilgiausių metų!” Pagaliau
buvo patiekta skoningai paruošta va-
karienė, su baltu ar raudonu vynu.
Šokiams grojo dvylikos asmenų au-
sims labai garsus ,,City Lights” or-

kestras. Grojimo metu buvo galima
tik šokti ar į šokančius žiūrėti, nes
susikalbėti tikrai buvo sunku. Per
pertrauką buvo dainuojama, vedami
rateliai. Taip pat susidarė proga ir su
kitais pasikalbėti. Visi užkalbinti bu-
vo patenkinti šventės organizavimu
ir prasmingumu. Pokylio metu jau-
niesiems ateitininkams buvo suruoš-
ta atskira vakarienė ir linksmavaka-
ris, kuriam vadovavo Erika Kunickie-
nė ir Jolanta Kunickaitė.

Programos lankstinuke paskuti-
nis įrašas kviečia – ,,Iki pasimatymo
2110 metais!” Daugumai šventės
dalyvių tai tikrai nepasiekiami linkė-
jimai, bent šioje žemėje. Būtinai rei-
kia paminėti dvi knygutes, išleistas
šiai šventei. Viena yra 36 puslapių
leidinėlis su įvairiais sveikinimais,
šventės programa ir pagrindinių pro-
gramos atlikėjų pristatymu. Leidi-
nėlio pabaigoje pateiktas mecenatų,
rėmėjų ir aukotojų sąrašas. Suskai-
čiavau per 30,000 dol. aukų. Tai tik-
rai apčiuopiamas šventės parėmimas.
Leidinį redagavo Audrius Rušėnas ir
Ramunė Kubiliūtė. Antras leidinėlis
– 28 puslapių, buvo skirtas šv. Mišių
maldoms ir giesmėms, Pasižadėjimui,
Ateitininkų įžodžiui, Ateitininkų
Credo ir Ateitininkų himnui.

Padėka visam šventės Ruošos
komitetui, kuriam priklausė 25 as-
menys, praleidę begales valandų ir
įdėję tikrai daug kūrybiškumo. Iš ša-
lies žiūrint, paruošiamieji darbai ir
pati šventė vyko sklandžiai ir punk-
tualiai, kūrybingai ir prasmingai,
tiesiog nuostabiai, kaip ir derėjo į
,,Nuostabioje mylioje” esantį viešbutį
susirinkusiems ateitininkams ir jų
svečiams. Negalėjusieji dalyvauti di-
delę dalį programos galėjo sekti inter-
nete.

Pabaiga
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Valiutos keitimai rodo
naujâ emigracijos kryptî

Degama žalia šviesa dujotiekiui

But¨ kainos kyla tik Vilniuje

,,WikiLeaks”: JAV ir NATO slapta pareng∂
Baltijos šali¨ gynybos nuo Rusijos planâ

Pensininkai dar negaus didesni¨ pensij¨

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) –
Vyriausybė pritarė Kūčių šventę įtei-
sinti su sąlyga, jei bus atsisakyta ku-
rios nors kitos šventės. Toks sprendi-
mas grindžiamas tuo, jog Lietuvoje
esą turime per daug švenčių lyginant
su kitomis Europos šalimis, o kiek-
vienas papildomas laisvadienis atne-
ša didžiulius ekonominius nuostolius
valstybei. Tačiau Etninės kultūros
globos tarybos atliktas tyrimas paro-
dė, kad lyginant su 30 kitų Europos
šalių Lietuva švenčių turi palyginti
nedaug: be šventinių sekmadienių ir
šeštadienių, taip pat atimant 2010 m.
su savaitgaliais sutampančias šven-
čių dienas, šiemet daugiau už Lietuvą
švenčių turi net 21 valstybė, tiek pat
– 6, mažiau – tik 3 šalys.

Šiuo metu Lietuvos švenčių są-
rašas apima 14 dienų, tačiau iš jų net
3 dienos visada yra sekmadieniai (Ve-

lykų, Motinos ir Tėvo dienos). Dau-
gelis Europos šalių turi su Velykomis,
Šeštinėmis, Sekminėmis, Devintinė-
mis ir kitomis kalendorinėmis šven-
tėmis siejamas kasmet su savaitga-
liais nesutampančias papildomas die-
nas – pirmadienius, antradienius,
ketvirtadienius ir penktadienius.

Pavyzdžiui, kai kurios šalys pra-
deda Velykas švęsti Didįjį ketvirta-
dienį, o baigia antrąją Velykų dieną.
Iš tokių dienų Lietuva turi tik Velykų
pirmadienį. Be to, kasmet bent dalis
švenčių sutampa su savaitgaliais.

Šiemet Lietuvos žmonėms iš viso
tenka tik 7 savaitgalius papildančios
šventinės dienos, kai kitais metais –
8–9 dienos. Šių metų pabaigoje dėl
sutapimo su savaitgaliais susitaupys
net trys laisvadieniai – gruodžio 25-
26 d. (Kalėdos) ir sausio 1 d. (Naujieji
Metai).

Podoktorant∆ros stažuot∂ms
skirta 9,1 mln. lit¨

Lietuva švençiû skaiçiumi
Europoje atsilieka

Vilnius, gruodžio 7 d. (ELTA) –
Kitais metais pensininkai dar negaus
didesnių pensijų. Opozicijos pasiūly-
tos Socialinių išmokų perskaičiavimo
ir mokėjimo laikinojo įstatymo patai-
sos nesulaukė Seimo pritarimo. Opo-
zicija siekė, kad įstatymo nuostatos,
kuriomis sumažintos valstybinių ir
valstybinių socialinio draudimo pen-
sijų išmokos, galiotų iki šių metų
gruodžio 31 d. Šiuo metu yra nusta-
tyta, kad laikinasis įstatymas galioja
iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Parlamentaras Saulius Stoma
teikė kitą variantą – pensijas atkurti
nuo 2011 m. liepos, tačiau šis siūly-
mas nesulaukė Seimo narių paramos.
Kreipdamasis į Seimo narius Valen-
tinas Mazuronis sakė, kad pensijų at-
kūrimas – ne tik ekonomiką, finan-
sus, bet ir moralę apibrėžiantis įsta-
tymas. ,,Pinigus rasti galima, tik rei-
kalingas noras. Nereikia mūsų gąs-
dinti nei atsistatydinimu, nei lito de-
valvavimu”, – sakė V. Mazuronis.

Atkelta iš 1 psl. atvejams
buvo slapta priimtas 2010 m. pra-
džioje. ,,WikiLeaks” skelbia, kad
sprendimas buvo priimtas NATO
būstinėje Belgijoje Jungtinių Valstijų
ir Vokietijos siūlymu.

Sprendimas, anot JAV valstybės
sekretorės Hillary Clinton, žymi nau-
jų NATO gynybos planų Europoje
pradžią. Strategija paviešinta nebu-
vo, nes NATO atsisako suteikti infor-
maciją apie nenumatytiems atvejams
parengtus planus, kurie, kaip spėja-
ma, laikomi NATO planavimo štabe
Belgijoje.

Remiantis slaptais JAV misijos
NATO parengtais dokumentais, JAV

admirolas James Stavridis, organiza-
cijos vyriausiasis vadas Europoje, pa-
siūlė parengti gynybos planus Lietu-
vai, Latvijai ir Estijai. Planai buvo
pateikti kariniams pareigūnams iš vi-
sų 28 NATO valstybių narių. ,,Sausio
22 d. NATO karinis komitetas slapta
priėmė spendimą”, slaptuose doku-
mentuose teigiama apie sprendimą,
kuris buvo priimtas pasiekus sutari-
mą. J. Stavridis pirmtako generolo
John Craddock, bandymams priimti
gynybos planą Baltijos šalims anks-
čiau sutrukdė Vokietijos vadovauja-
ma Vakarų Europa, kuri nenorėjo ga-
dinti santykių su Kremliumi.

Vilnius, gruodžio 7 d. (Delfi.lt) –
Šią savaitę pradedamos pasirašyti su-
tartys podoktorantūros stažuotėms.
Podoktorantūros stažuočių konkursą
rudenį laimėję jaunieji mokslininkai
turės galimybę 2 metus skirti sava-
rankiškam tiriamajam darbui, kelti
savo mokslinę, pedagoginę bei aka-
deminę kvalifikaciją. Projekto antro-
jo kvietimo konkursą laimėjusiems
50 stažuotojų, iš 133 dalyvavusiųjų
konkurse, biudžetas padidintas
60,000 litų.

Projektą „Podoktorantūros (post
doc) stažuočių įgyvendinimas Lietu-
voje” įgyvendinanti Lietuvos mokslo
taryba numačiusi sutartis pradėti pa-
sirašyti jau šią savaitę. Dvimetės po-
doktorantūros stažuotės prasidės šių
metų gruodį.

Pasak Lietuvos mokslo tarybos
pirmininko prof. Eugenijaus But-
kaus, podoktorantūros stažuotės yra
svarbus laikotarpis mokslininko kar-
jeroje. Jaunasis mokslininkas stipri-
na pasitikėjimą savo jėgomis, įsisa-
vina naujas metodikas, plečia moks-
linį akiratį bei siekia tarptautinio
mokslinio lygio.

„Finansuodami stažuotes, skati-
name jaunuosius mokslininkus dary-
ti karjerą. Tai žingsnis savarankiškos

tyrimų veiklos link. Baigę podokto-
rantūros stažuotes ir įgiję patirties
jaunieji mokslininkai galės teikti pa-
raiškas tyrimams finansuoti kaip
projektų vadovai, pavyzdžiui, daly-
vauti Tarybos vykdomose Nacionali-
nėse mokslo programose, mokslinin-
kų iniciatyva parengtų projektų ir pa-
našiose programose Lietuvoje, taip
pat pretenduoti į Europos mastu vyk-
domas Europos mokslo tarybos, ‘Ma-
rie Curie’ ir kitas programas”, – tei-
gia Lietuvos mokslo tarybos pirmi-
ninkas.

Podoktorantūros stažuočių pro-
jektui paskyrus 9,1 mln. litų, podok-
torantūros stažuotojams suteikiama
galimybė iki 2012 m. pabaigos 4 mė-
nesius kelti savo mokslinę klasifika-
ciją užsienio mokslo centruose: nu-
matytos tikslinės išvykos į Didžiąją
Britaniją, Japoniją, Jungtines Ame-
rikos Valstijas, Lenkiją, Rusiją, Vokie-
tiją ir kitas šalis. Pirmojo kvietimo
2009–2011 m. stažuočių biudžetas –
8,5 mln. litų. Apie sutarčių pasira-
šymą konkurso laimėtojams Taryba
praneša atskirai. Informaciją teikia
Tarybos vyriausioji specialistė dr. Ju-
lija Sabataitytė. Taip pat informacija
skelbiama interneto svetainėse www.
lmt.lt ir www.postdoc.lt

Vilnius, gruodžio 6 d. (ELTA) –
Vyriausybė pritaria magistralinio du-
jotiekio Jurbarkas-Klaipėda investi-
ciniam projektui. ,,Buvo pritarta, kad
pinigai turi būti rasti, ir pavesta pa-
tikslinti tekstą, kad iš tikrųjų kalbė-
tume apie visą sumą”, – po Vyriausy-
bės pasitarimo sakė energetikos mi-
nistras Arvydas Sekmokas.

Kokia tiksli suma reikalinga du-
jotiekio tiesimui, A. Sekmokas nepa-

sakė. Ministro teigimu, daugiau kaip
80 mln. litų būtų skirta atkarpos nuo
Šakių iki Klaipėdos statybai iš Euro-
pos Sąjungos lėšų. Ministerijoms pa-
vesta nuspręsti, iš kokių ES finan-
suojamų programų būtų galima pa-
imti lėšų. Pasak energetikos minist-
ro, dujotiekį ketinama pabaigti iki
pradedant veikti suskystintų gamti-
nių dujų terminalui, tai yra iki 2014
metų.

Vilnius, gruodžio 6 d. (ELTA) –
Šių metų lapkričio mėnesio „Ober–
Haus” Lietuvos butų kainų indekso,
nustatančio butų kainų pokyčius
penkiuose didžiausiuose Lietuvos
miestuose, reikšmė sumažėjo 0,1 proc.

Metinis butų kainų nuosmukis
Lietuvoje lapkritį sudarė 4 proc. ir
buvo 1 proc. mažesnis nei spalio mė-
nesį. Lapkričio mėnesį vėl buvo pas-
tebimi skirtingi kainų pokyčiai visuo-
se Lietuvos didmiesčiuose.

Vilnius tebepirmauja pagal kainų
kilimą – lapkričio mėnesį sostinėje

butų kainos pakilo 0,4 proc. Kaip ir
ankstesniais mėnesiais, didžiausią
įtaką kainų kilimui turėjo ūgtelėju-
sios naujos statybos butų kainos
gyvenamuosiuose rajonuose. Kituose
Lietuvos didmiesčiuose butų kainos
lapkritį vis dar mažėjo. Nuo aukš-
čiausio apibendrinto būsto kainų ly-
gio, kuris buvo pasiektas 2007 m. pa-
baigoje, iki šių metų lapkričio Vilniu-
je butų kainos yra sumažėjusios 40,1
proc., Kaune – 33,2 proc., Klaipėdoje
– 45,4 proc., Šiauliuose – 44,2 proc. ir
Panevėžyje – 45,6 proc.

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) –
SEB banko šių metų liepos–lapkričio
mėnesiais atlikta privačių klientų
grynųjų pinigų valiutos keitimo ope-
racijų banko skyriuose analizė paro-
dė, kad dažniausiai į litus keičiamos
užsienio valiutos trejetuke atsirado
Norvegijos krona. Minimu laikotar-
piu banko skyriuose Norvegijos kro-
nos pirkimo ir pardavimo operacijos
sudarė apie 12 proc. visų šio tipo ope-
racijų, o vidutinė į litus keičiama su-
ma, palyginti su kitomis užsienio va-
liutomis, yra didžiausia. Daugiausia
tuo metu pirkta ir parduota eurų – 50
proc. visos keičiamos valiutos, JAV
dolerių – apie 18 proc. Svarų sterlin-
gų keitimo operacijos tesudarė 6
proc. visų šio tipo operacijų.

SEB banko šeimos finansų spe-
cialistės Julitos Varanauskienės teigi-
mu, didžiausias netikėtumas yra tai,
kad Norvegijos kronų perkama ir
parduodama dvigubai daugiau negu
Didžiosios Britanijos svarų sterlin-
gų. „Kitų Skandinavijos šalių, pa-
vyzdžiui, Danijos ir Švedijos kronų,
vidutinė keičiama suma yra daugiau
negu perpus mažesnė ir siekia apie
6,000 litų, o Didžiosios Britanijos sva-
rų sterlingų – tik apie 2,000”, – sako
J. Varanauskienė.

Pasak jos, besikeičiantis užsienio
valiutos populiarumas patvirtina ir
stiprėjančias naujas emigracijos kryp-
tis. Statistikos departamento duo-
menimis, pernai didžiausia dalis iš-
vykstančiųjų iš Lietuvos deklaravo iš-
važiuojantys į Didžiąją Britaniją. Į
Norvegiją emigravo tik 2,4 proc., ar-
ba daugiau kaip 500 gyventojų, dek-
laravusių savo išvykimą. Tačiau, pa-
lyginti su 2008 m., lietuvių, emig-
ruojančių į šią šalį, skaičius padidėjo
beveik 60 proc.

„Viena iš tokio pasirinkimo prie-
žasčių galėjo būti smarkiai pablogė-
jusi ekonominė padėtis populiariau-
siose tarp lietuvių pasirinktų šalių –
Ispanijoje, Airijoje, Didžiojoje Brita-

nijoje. Tuo tarpu Norvegijoje pasau-
linės krizės atgarsiai buvo švelnes-
ni”, – pastebi SEB banko šeimos fi-
nansų specialistė.

SEB banko duomenimis, įverti-
nus gyventojų konkrečiame Lietuvos
regione skaičių, didžiausia grynųjų
pinigų užsienio valiuta keitimo ope-
racijų apyvarta yra Kaune ir Klaipė-
doje. Kaune daugiausia perkama ir
parduodama JAV dolerių, kituose
miestuose – eurų.

Per pirmą 2010 m. pusmetį Lie-
tuvos gyventojai gavo 1,5 mlrd. litų
perlaidų iš užsienio. Didžiausia jų da-
lis – tai tėvynainių perlaidos. „Pinigai
iš užsienio tėvynę pasiekia ne tik per
bankus. Pasaulio banko tyrimas rodo,
kad įvairiose pasaulio šalyse neoficia-
liais kanalais į gimtąsias šalis per-
siunčiama ar pervežama beveik antra
tiek pinigų”, – sako J. Varanauskienė.

J. Varanauskienė atkreipia dė-
mesį, kad gyventojams, kurie vienu
ypu parduoda dideles užsienio valiu-
tos sumas ir gauna keliolika ar ke-
liasdešimt tūkstančių litų, svarbu iš
anksto būti apgalvojus, kam ir kada
tie pinigai bus išleisti, ypač tuo atveju,
jei tokios pajamos nėra nuolatinės.

SEB grupės specialistai spėja,
kad Norvegijos krona kitų valiutų
(JAV dolerio, euro) atžvilgiu arti-
miausiu metu turėtų stiprėti. To-
kiems spėjimams prielaidas sudaro
tai, kad šios šalies ekonomika krizės
metu sumenko palyginti nedaug, o
šalis toliau išlieka aktyvia žaliavų
eksportuotoja.
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LONDONAS
Jungtinės Karalystės policija

skelbia sulaikiusi skandalingosios
svetainės ,,WikiLeaks” įkūrėją Julian
Assange. J. Assange yra ieškomas dėl
Švedijoje jam pateiktų kaltinimų iš-
prievartavimu. Jį į ieškomųjų sąrašą
įtraukė ir Interpolas. J. Assange kal-
tinimus neigia. Jis iki šiol nebuvo su-
laikytas tik todėl, kad anksčiau iš-
duotame sulaikymo orderyje buvo
klaidų. Švedijos prokuratūra išdavė
naują sulaikymo orderį.

* * *
Jungtinės Karalystės ministras

pirmininkas David Cameron pareiš-
kė, kad britų karinės pajėgos gali bū-
ti pradėtos išvesti iš Afganistano jau
kitais metais. Jis teigė, kad pasiekta
pažanga kovojant prieš Talibaną ir ap-
mokant Afganistano kariuomenę bei
policiją leido jam optimistiškai pa-
žvelgti į karių išvedimo galimybes.
Lapkritį D. Cameron įsipareigojo ša-
lies parlamentarams britų karines pa-
jėgas iš Afganistano išvesti iki 2015
m. Pastarąjį pareiškimą D. Cameron
paskelbė nuvykęs į Afganistaną.

BRIUSELIS
Latvijos atstovai 2010 m. sausį

pradės vadovauti naujai NATO
struktūrai – civilinės žvalgybos ko-
mitetui. Komitetas sujungs daugiau
nei 40 žvalgybos organų iš visų orga-
nizacijos valstybių narių. Iš Latvijos
pusės naujojo civilinės žvalgybos ko-
miteto valdžioje bus Latvijos Kons-
titucijos apsaugos biuras (SAB), ku-
ris užsiima žvalgyba, kontržvalgyba,
slaptos informacijos apsauga bei ste-
bi, kaip vyksta keitimasis tokia infor-
macija tarptautinėse struktūrose.

* * *
Siekdami kovoti su antsvoriu,

Europos Sąjungos vartotojų teisių
ministrai susitarė dėl naujo maisto
produktų ženklinimo. Ateityje visoje
Europoje pirmą kartą bus privalu ant
pakuočių nurodyti kalorijų lenteles,
kad vartotojai žinotų cukraus, rie-
balų ar druskos kiekį produktuose.
Ant kofeino turinčių produktų turės
būti įspėjimai nėščiosioms ar vai-

kams. Naujos taisyklės įsigalios, jei
joms pritars Europos Parlamentas.
Balsavimas numatytas kitų metų
birželį.

OSLAS
Kinija ir dar 18 valstybių pa-

reiškė, kad jų atstovai nedalyvaus
penktadienį vyksiančiose Nobelio
taikos premijos įteikimo iškilmėse,
kurių metu garbingas apdovanojimas
turėtų būti įteiktas kalinčiam Kinijos
disidentui Liu Xiaobo, praneša BBC,
remdamasi Norvegijoje veikiančiu
Nobelio taikos premijos komitetu.
Tarp iškilmes boikotuojančių valsty-
bių yra Rusija, Saudo Arabija, Pa-
kistanas, Irakas ir Iranas.

MASKVA
Partijos ,,Vieningoji Rusija” kon-

troliuojamas parlamentas įvykdė
prezidento D. Medvedev pavedimą ir
suteikė opozicinėms partijos tribūną:
penktadienį jos turės pusę valandos
darbo įstatymo projektui apsvarstyti.
Svarbias politikos temas Valstybės
Dūma apsvarstys tą pačią dieną,
nedalyvaujant opozicionieriams.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton dar kartą išreiškė JAV rei-
kalavimą Šiaurės Korėjai ,,keisti savo
provokacinį elgesį”. H. Clinton sakė,
kad tai išankstinė sąlyga, be kurios
neįmanomas derybų dėl Pchenjano
branduolinės programos atnaujini-
mas. Derybos nutrūko 2009 m. ba-
landį. Tokią mintį JAV diplomatijos
vadovė išsakė po susitikimo su Pietų
Korėjos ir Japonijos užsienio reikalų
ministrais Washington.

* * *
JAV pareigūnai mano, kad šiitų

karinė grupė ,,Hezbollah” papildė
savo atsargas maždaug 50,000 ra-
ketų, tuo keldama konflikto su
Izraeliu paaštrėjimo pavojų, pranešė
,,The New York Times”. Laikraštyje
cituojamas vienas Pentagono parei-
gūnas išreiškė susirūpinimą dėl
,,Hezbollah” ginkluotės, kai susipaži-
no su pluoštu slaptų diplomatinių
dokumentų. Dokumentuose JAV
diplomatai reiškia susirūpinimą dėl
ginklų, ypač iš Sirijos, platinimo,
rašo laikraštis.

Lenkija ir Rusija verçia naujâ
dvišaliû santykiû lapâ

Washington, DC, gruodžio 7 d.
(ELTA) – Jungtinių Valstijų preziden-
tas Barack Obama paskelbė apie dvi-
partinį susitarimą dėl George W.
Bush valdymo metais įvestų mokes-
čių lengvatų visiems amerikiečiams
pratęsimo.

Kalbėdamas apie šį klausimą,
sukėlusį aršius ginčus tarp politikų,
B. Obama sakė, kad neleis ,,dirban-
čioms šeimoms tapti netiesiogine
auka politiniame kare”. Kai kurie
demokratų partijos atstovai teigia,
kad susitarimas, kurį dar turi patvir-
tinti Kongresas, yra pernelyg dosnus
dideles pajamas gaunantiems žmo-
nėms.

Kai kurie politikos apžvalginin-
kai teigia, kad šis susitarimas žymi B.
Obama prisipažinimą klydus. 2008
m. B. Obama sakė norįs visam laikui

pratęsti mokesčių lengvatas tik as-
menims, kurie uždirba mažiau nei
200,000 dolerių, arba poroms, kurios
uždirba mažiau nei 250,000 dolerių
per metus.

Po lapkritį įvykusių vidurio
kadencijos rinkimų respublikonai tu-
ri daugiau valdžios Senate. B. Obama
paskelbė apie šį susitarimą praėjus
dviem dienoms po to, kai Senatas at-
metė jo siūlytą mokesčių planą.

Pagal pasiektą susitarimą, 2001
ir 2003 m. G. W. Bush kadencijos me-
tu suteiktų mokesčių lengvatų pra-
tęsimas bus taikomas visiems JAV
gyventojams, o nedarbingumo pašal-
pos ilgalaikiams bedarbiams bus pra-
tęstos trylikai mėnesių. Taip pat bus
sumažintas socialinės apsaugos mo-
kestis.

JAV

EUROPA

RUSIJA

Varšuva, gruodžio 6 d. (BNS) –
Varšuvoje apsilankęs Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev viešnagę
vertina kaip naują dvišalių santykių
puslapį. Tai yra ,,ypač svarbi gairė
Rusijos ir Lenkijos santykių istorijo-
je”, pareiškė jis susitikęs su kolega
Bronislaw Komorowski. Šis apsi-
lankymas esą yra galimybė įkvėpti
santykiams naują gyvybę ir atversti
naują puslapį.

D. Medvedev teigė sutinkąs su B.
Komorowski, kad Rusijos ir Lenkijos
santykiams reikia šiek tiek kasdieny-
bės. Rusija ir Lenkija, anot Rusijos
prezidento, turėtų ,,garbingai žvelgti
į istoriją”, kuri abi tautas vienija ir
kurioje būta daug tragiškų dalykų.
Rusijos ir Lenkijos santykius daug
metų temdo Katynės žudynės.

Lenkijos prezidentas tikisi, kad
Katynės tragedijos tyrimas bus atlik-
tas iki galo.

„Mes tikimės, kad visi klausimai,
susiję su Katynės žudynėmis, bus
užfiksuoti dokumentiškai ir kad tyri-
mas bus atliktas iki galo”, – pareiškė
Lenkijos prezidentas. B. Komorows-
ki taip pat viliasi, kad Rusija su Len-
kija sugebės perversti tragiškus savo
istorijos puslapius.

Rusija ir Lenkija per oficialų
Rusijos prezidento Dmitrij Medvedev
apsilankymą Varšuvoje pasirašė kele-
tą dokumentų. Rusijos ekonominės
plėtros ministerija ir Lenkijos ekono-
mikos ministerija pasirašė bendra-
darbiavimo pareiškimą modernizuo-
jant ekonomikas. Dokumente pažy-
mima, kad šalys pripažįsta Rusijos
prisijungimo prie Pasaulio prekybos

organizacijos (PPO) svarbą, nes PPO
padės modernizuoti Rusijos ekono-
miką, išplės Rusijos bendradarbiavi-
mą su ES prekybos ir investicijų sri-
tyje, paisant abipusės naudos prin-
cipų. Be to, šalys skatins bendradar-
biavimą inovacijų plėtros srityje, atei-
ties technologijų, padedančių saugoti
aplinką ir gerinančių žmonių gyveni-
mo kokybę, kūrime. Pareiškime taip
pat pažymima, kad šalys skatins pas-
tangas dalykiniam ekonominio ben-
dradarbiavimo klimatui sukurti, nuo-
latiniam ir konstruktyviam dialogui
tarp verslo bendruomenių ir abiejų
šalių valdžių palaikyti.

Taip pat buvo pasirašytas abiejų
šalių vyriausybių susitarimas dėl
bendradarbiavimo kovoje su Baltijos
jūros, įskaitant ir Kaliningrado (Vys-
los) įlanką, tarša nafta ir kitais
kenksmingais produktais.

Apsilankymo metu taip pat pa-
sirašytas abipusio supratimo memo-
randumas tarp Rusijos ryšių minis-
terijos bei Lenkijos infrastruktūros
ministerijos dėl bendradarbiavimo
pašto ir ryšių srityse. Pasirašytas ke-
tinimų protokolas dėl Rusijos ir Len-
kijos dialogo ir santarvės centro įkū-
rimo Rusijoje bei Lenkijos ir Rusijos
dialogo ir santarvės centro įkūrimo
Lenkijoje. Be to, buvo pasirašytas Ru-
sijos ir Lenkijos generalinių proku-
ratūrų bendradarbiavimo memoran-
dumas.

Dar vienas pasirašytas dokumen-
tas – pareiškimas dėl bendradarbia-
vimo stiprinimo ir jaunimo mainų
tarp Rusijos ir Lenkijos.

B. Obama ir JAV Senatas susitarè
dèl mokesçiû mažinimo

D. Medvedev (k.) teigė sutinkąs su B. Komorowski, kad Rusijos ir Lenkijos san-
tykiams reikia šiek tiek kasdienybės. EPA nuotr.
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SKAUTYBÈS KELIAS

Penktadienis, rugpjūčio 6 d.

Keliautojai pradėjo rinktis Čika-
gos senojoje Union Station traukinių
stotyje apie 1 val. p. p., prikrautomis
kuprinėmis, dėvėdami pilnas, tvar-
kingas skautiškas uniformas. Brolis
Juozas atliko paskutinius patikrini-
mus, ir apie 2:30 val. p. p. lipome į
,,Amtrak” traukinį, Southwest Chief
Nr. 3. Pirmiausia teko mums patiems
pakrauti savo kuprines į bagažą trau-
kinio priekyje, tada skubėti į patį
traukinio galą. Visi važiavę mūsų
traukinio vagone buvo skautai, ne tik
mūsiškiai, bet ir vienetas iš Ply-
mouth, Michigan. Buvome tikrai ge-
ros nuotaikos, traukiniui pajudėjus
iš stoties laiku – 3:15 val. p. p.

Kelionės metu, kuri truko apie
22 valandas, pirmiausiai keliavome į
pietvakarius per Illinois valstiją. Po
keleto valandų pasiekėme didžiają
Mississippi upę ir atsiradome Mis-
souri valstijoje, kurią užtruko keletą
valandų pervažiuoti. Tuo tarpu skau-
tai kalbėjosi, skaitė, ėjo valgyti vaka-
rienę, lošė kortomis. Saulė nusileido
maždaug tuo laiku, kai įvažiavome į
Kansas valstiją. Nors mūsų kėdės ne-
labai buvo patogios miegoti, visi sura-
do būdą pailsėti naktį.

Šeštadienis, rugpjūčio 7 d.

Po nakties kelionės skersai Kan-
sas valstiją pagaliau atsiradome Colo-
rado valstijoje ir tuojau pat matėme
pasikeitusią augmeniją, toli, toli ma-
tėsi Rocky kalnai. Pasukome į pietus
ir po keleto valandų, pervažiavę ilgą
tunelį, kirtome sieną į New Mexico
valstiją, o po to liko tik mažas ga-
liukas ligi mūsų išlipimo vietos – Ra-
ton, New Mexico. Mūsų kelionė bai-
gėsi apie 1 val. p. p. Raton traukinių
stotyje, kur jau mūsų laukė mokykli-
nis autobusas. Į autobusą susidėjo-
me kuprines ir važiavome toliau.

Saulėta ir šilta Raton, bet artė-
jant prie Cimmaron miestelio, įvažia-
vome į lietingą audrą, kas šiuo metų
laiku yra įprasta. Audra buvo trum-
pa, tad jau lipant iš autobuso Phil-
mont pastogėje (Welcome Center)
apie 3 val. p. p., saulė vėl pradėjo švies-
ti. Pirmas reikalas – brolis Juozas

pranešė Philmont vadovybei, kad jau
atvykome. Toliau pasiskirstėme į
savo skiltis (Philmont buvome 807T1
ir 807T2 skiltys), prie mūsų prisis-
tatė mūsų globėjai (vadinamieji „ran-
gers”). Pirmosios skilties (807T1)
globėjas buvo Jacob Crawford (18 m.
jaunuolis), o antrosios (807T2), kuri
pasivadino „Rako kvapas”, globėja
buvo panelė Blaine Carper (irgi 18
m.). Abu mūsų globėjai bent du sy-
kius yra dalyvavę Philmont žygiuose,
be to, išėję ,,kietus” ranger paruoši-
mo kursus. Abu linksmi, pilni energi-
jos ir entuziazmo. Mus nuvedė į
„palapinių miestą”, kur mums buvo
parodyta pirmosios nakties nakvynės
vieta. Netrukus prisistatėme į didžią-
ją valgyklą (net 600 gali iš sykio
susėsti). Belaukdami įeiti į valgyklą,
matėme skautų grupes iš visos Ame-
rikos. Visi pradėjo klausinėti apie
mūsų „Lithuanian Scouts” ženkliu-
kus, užmezgė kalbą, kas mes esame:
ar iš Lietuvos? Kaip mes čia atsira-
dome? Po vakarienės ėjome į pamal-
das, o po pamaldų – tiesiai į atidary-
mo laužą. Per laužą vyko pasirody-
mas, buvo rodoma filmuota vinjetė
apie Philmont istoriją. Po pasirody-
mo padainavome keletą dainų, kurių
nežinojome, bet greitai išmokome.
Liko tik keletas pranešimų, o po to –
atgal į „palapinių miestą” pailsėti.

2010 m. Philmont kelionės
sąrašas

Pavardė Vardas
,,Grupė 807T1”
Lietuvninkas Vytenis ,,Lituanica” ,,Lituanica”
Lapp Žibutė AVK palydovė
Savickas Onutė ,,Nerija” palydovė
Lietuvninkas Andrius ,,Lituanica” palydovas
Jucas Alex ,,Lituanica” skiltininkas 
Lapp Julija ,,Nerija”
Martinka Krista ,,Nerija”
Ramanauskas Diana AVK

Saulis Mykolas ,,Lituanica”
Savickas Jonas ,,Lituanica” dvasios vadovas
Viktora Alicija AVK
Weir Erika ,,Nerija”

Grupė 807T2
Ramanauskas Donatas ,,Lituanica” palydovas
Pauliūtė Vilija ,,Nerija” palydovė
Šoliūnas Rimvydas ,,Lituanica” palydovas
Kiela Daina ,,Nerija”

Kulbis Vidas ,,Lituanica” dvasios vadovas
Lapkus Matas ,,Lituanica”
Majauskas Jonas ,,Lituanica”
Naris Mantas ,,Lituanica” skiltininkas
Ramanauskas Regina AVK
Riškus Antanas ,,Lituanica” gamtos sargas
Sutkus Ginta ,,Nerija”

Skiltis 807T1

Data Diena Stovyklavietė Programinis užsiėmimas
8/6/2010 Penktadienis AMTRAK Kelionė į PHILMONT!

8/7/2010 Šeštadienis ,,Palapinių miestas” Atidarymo laužas
8/8/2010 Sekmadienis Vaca Burro lenktynės
8/9/2010 Pirmadienis Ute Springs Shotgun šaudymas
8/10/2010 Antradienis Clark's Fork Įdagai (branding)

8/11/2010 Trečiadienis Shaefer's Pass
Taip pat iškyla į Black Mountain 
viršūnę

8/12/2010 Ketvirtadienis Miner's Park
Laipiojimas uolomis (rock 
climbing)

8/13/2010 Penktadienis ,,Palapinių miestas” Uždarymo laužas
8/14/2010 Šeštadienis AMTRAK Kelionė NAMO!

Skiltis 807T2 ,,Rako kvapas”

Data Diena Stovyklavietė Programinis užsiėmimas
8/6/2010 Penktadienis AMTRAK Kelionė į PHILMONT!

8/7/2010 Šeštadienis ,,Palapinių miestas” Atidarymo laužas
8/8/2010 Sekmadienis Vaca Burro lenktynės
8/9/2010 Pirmadienis Aspen Springs Shotgun šaudymas

8/10/2010 Antradienis Cypher's Mine
,,Kalvių
vakaronė” (Blacksmith ,,Stomp”)

8/11/2010 Trečiadienis Black Mountain Kalvystė (Blacksmithing)

8/12/2010 Ketvirtadienis Miner's Park
Laipiojimas uolomis (rock 
climbing)

8/13/2010 Penktadienis ,,Palapinių miestas” Uždarymo laužas
8/14/2010 Šeštadienis AMTRAK Kelionė NAMO!

Sekmadienis, rugpjūčio 7 d.

Kėlėmės 5:30 val. r. dar beveik
tamsoje. Ankstyvūs pusryčiai valgyk-
loje 6:30 val. r. ir tuoj po jų – grupinės
nuotraukos. Ant veidų saulutė švie-
čia, o užnugaryje – Philmont kalnai.
Pasakiškas vaizdas. Nedelsdami sku-
bėjome prie kitų pasiruošimo užsiė-
mimų. Skiltis turėjo atsiimti palapi-
nes ir virimo puodus. Pirmasis mais-
to davinys – pirmoms trims dienoms.
Po to vyko kuprinių ir reikmenų
patikrinimas. Svarstėme, ką pasiimti
į žygį ir ką palikti būstinėje. O tada
viską – maistą, vandenį, puodus, pa-
lapines, aprangą – dėjome arba priri-
šome prie kuprinių. Spėta, kad kup-
rinės svorio vidurkis bus daugiau nei
50 svarų (~25 kg). Nors ir buvome
atlikę net keletą paruošiamųjų išky-
lų dar būdami Čikagoje, kuprinės jau-
tėsi sunkios! Turėjome tik šiek tiek
laiko nubėgti į „Tooth of Time Tra-
ders” parduotuvę nusipirkti mažų
pamirštų dalykėlių (užrašų knygutę,
papildomą vandens butelį, marškinė-
lius). Pavalgėme pietus valgykloje ir
tada žygiavome į priėmimo pastogę.
Apie 1 val. p. p. vėl pakrovėme auto-
busą ir važiavome link mūsų žygio
pradžios. Mūsų skiltys prie Turkey
Ridge Turnaround išsiskyrė. Toliau –
aprašymas apie ,,Rako kvapo” kelio-
nę.

* * *
„Ranger Blaine” prie Turkey

Ridge vietovės parinko vietelę pavė-
syje ir trumpai pakartojo, pamokė

skiltį, kaip naudotis žemėlapiu ir
kompasu, priminė žygiavimo taisyk-
les. Pavyzdžiui:

1. Nemirkite (don’t die);
2. Nebūkite kvaili (don’t be stu-

pid);
3. Atrodykite gražūs (look good);
4. Neskriauskite globėjos (be

good to your ranger);
5. Jeigu mirsite, atrodykite gra-

žiai (if you are going to die, look good
while doing so).

Pagaliau, apie 2 val. p. p. pra-
dėjome žygiuoti. Oras šiltas ir saulė-
tas. Mūsų UTM azimutas: Šiaurės
(Northings) 4041800, Rytų (Eas-
tings) 501643. Takas vedė aukštyn ir
aukštyn. Kuprinės sunkios, plaučiai
nepripratę prie aukščio (daugiau nei
6,500 pėdų), tad teko dažnai sustoti
ir pailsėti, atsikvėpti. Pasiekėme mū-
sų pirmąją nakvynės vietą Vaca pas-
tovyklėje apie 4:30 val. p. p. Keletą
valandų praleidome su „Ranger Blai-
ne”, per kurias ji detaliai paaiškino
Philmont stovyklavimo taisykles, o jų
– nemažai. Ypatingą dėmesį ji at-
kreipė į apsisaugojimą nuo meškų ir
burundukų (,,chipmunks”, dar vadi-
nami „minibears”). Svarbu buvo pa-
sikalbėti apie specialias sanitarines
taisykles, kaip naudotis lauko tuale-
tu, kaip sutvarkyti indus ir maisto
likučius, kaip dezinfekuoti geriamą
vandenį, kaip elgtis su ugnimi – ar tai
būtų krosnelės, ar lauželiai. Po to
pasigaminome pirmąją vakarienę –
spaghetti su pamidorų padažu, bet
tai buvo džiovinto pavidalo formos
(freeze-dried, dehydrated meal). Na,
ką, alkani ir skanu.

Nors vakarinė programa turėjo
būti „burro” lenktyniavimas, nespė-
jome laiku susitvarkyti ir nueiti.
Valgyti baigėme ir susitvarkėme jau
temstant. Prieš eidami gulti išmo-
kome labai gražią Philmont tradiciją.
Kas vakarą yra paskiriamas trumpas
susikaupimo laikas, kuris vadinasi
„Rožės, pumpurai ir spygliai” (roses,
buds and thorns). Rožės yra tai, kas
tą dieną patiko ar gerai pavyko;
pumpurai – ko laukiame iš rytojaus;
spygliai – kas šiandien buvo skaudu
ar nelabai pavyko. Visi turi išsakyti
savo mintis. Geras būdas pažvelgti į
tai, kas buvo ir kas bus. O mes po
susikaupimo išmokėme mūsų globėją
mūsų tradicijos – ją pakvietėme į savo
ratą sugiedoti „Ateina naktis”.

Bus daugiau.

MŪSŲ SKILČIŲ KELIAI:

MŪSŲ KELIONĖS DALYVIAI:

Atkelta iš 2 psl.

Vyr. sk. Diana Ramanauskaitė lipa į aukštą kalną.
v.s. fil. Vytenio Lietuvninko nuotraukos
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Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

IEŠKO DARBO

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MMDD,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

CChhiiccaaggoo,,  IILL

Õirdies ir kraujagysliû
ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 45

Jachta retkarčiais krisdavo į van-
denį nuo stačių, netvarkingų ir tiesi-
ai į nosį ateinančių bangų, tad viskas,
kas nebuvo laikoma rankose, galėjo
atsidurti and grindelių. Nepaisant
sudėtingų sąlygų, pirma kiauši-
nienės partija pagaminta! Bemat
savo privalumais pasinaudojo, regis,
Aidis, Rička ir Šarūnas. Pusryčius šie
gavo tiesiai į gultus (lovas), mat jų
gultai išdėstyti aplink kambuzą. Ri-
čardas pastebėjo, jog net namie anas
negauna pusryčių į lovą. 

Bet pirmos partijos kiaušinienės
pritrūko pamainos vairininkui Pau-
liui. Buvo pranešta, kad teks lukterti
keletą minutėlių iki antros partijos.
Smūgis į bangas. Kapitonas šypteli,
sako – Pauliūga negavo valgyti, tai
pyksta. Na, netrukus pavalgė vai-
rininkas ir likusi įgula. Pauliaus pa-
mainą pakeitė Simo pamaina. Kajut-
kompanijoje buriavosi didžioji dalis
įgulos, o prie vairo stojo mažiau
patyrę vairininkai. Štai čia ir pra-
sidėjo. Pradžioje tik juokeliai, kad
mat bandoma vandenyną perskelti.
Po kiek laiko, kai arbata ėmė iššo-
kinėti iš puodelių, patyrę vairininkai
(Šarūnas, Paulius ir Linkus) ėmė
akimis žaižaruoti į vairininką. O ban-
gelės buvo tikrai ne dovanėlė... Ir
tikrai ne tokios, kaip daugelis įsivaiz-
duoja: ilgos ir apvalios. 

Kai pats praleidau porą netvar-
kingų bangų, kapitonas bemat per
liuką iškišo savo rūstų veidą, nieko
nelaukęs šoko į audros rūbus ir
pasirodė denyje. Stojo prie vairo ir
ėmė aiškinti, kaip su šia jachta reikia
elgtis esant tokiam netvarkingam
bangavimui. 

,,Jachta Volvo 60’’ yra plokščia-
dugnis glisuojantis laivas, skirtas
buriavimui pavėjinėmis kryptimis.
Todėl einant aštriai į vėją ir norint
išvengti didesnių smūgių, pro akis
negalima praleisti anei vienos ban-
gelės. Jachta labai greit įsibėgėja ir
jei prieš statesnę bangą greitis ne-
sumažinamas, tai ši tiesiog šoka nuo
bangos. Smūgis į vandenį gali būti
sušvelnintas, jei jachta eina pakrypu-
si. Mat tokiu atveju į vandenį at-
simušama ne plokščiu dugnu, o
kampu tarp borto ir dugno. 

Net ir išklausius vairavimo
pamokėles, kaip reikia elgtis vienu ar
kitu atveju, ne vienam įgulos nariui
dar teko praleisti vieną kitą bangą, o
saldžiu miegeliu ir toliau niekas
negalėjo lepintis. Tikėkimės, kad ne
pačią maloniausią laviruotę netrukus
(po paros, o gal ir po dviejų...) pakeis
pavėjinės kryptys! 

Dominykas Vizbaras, 
V etapo įgulos narys 

48°07’S 165°48’W

2009-01-27
Pasivyti laiką

Kodėl gi vėl prireikė grįžti prie
vachtų temos. Atsakymą pabandysiu
visiems ir papasakoti.  Penktas ,,Odi-
sėjos” etapas driekiasi nuo Naujosios
Zelandijos iki Pietų Amerikos ir laiko
juostų kirsime daug. Tiksliau – devy-
nias, skaičiuojant visas oficialias
Ramiojo vandenyno juostas. Auck-
land turi UTC+12, o jau Horno ragas
– UTC-5. Netgi tokios salos kaip Ton-
ga turi tik joms skirtą laiko juostą
UTC+13. 

Čia norėčiau paaiškinti. UTC –

tai prancūzų sugalvotas terminas
,,Universal Time Counting” – pasau-
linis koordinuotasis laikas, pagal san-
tykį su juo nusakomos laiko zonos.
Prancūzai pasakė, kad tikrai nenau-
dos anglų naudojamo GMT – pradinis
laiko zonų atskaitos taškas – pradinis
meridianas (0° rytų ilgumos), einan-
tis per Karališkąją Greenwich obser-
vatoriją Londone. Ir jei kas nors
girdėjęs ar matęs, kad mūsų Lietuvos
laikas yra GMT+2, supraskite, kad
tarp Lietuvos ir Anglijos yra 2 valan-
dų skirtumas. Bet ar naudosime UTC
ar GMT norėdami kalbėti apie pa-
saulio laiką, nėra jokio skirtumo. 

Taigi turėjome pasirinkti, kaip
skirstyti vachtas. Trumpai primin-
siu, kad laivą vedame 4-turiese, pa-
sikeisdami kas kiekvienas 4 valandas.
Na, ir pradėkime vaizdžiai skaičiuoti.
Išplaukėme iš Auckland 16 valandą
vietiniu laiku ir Šaras su Rička, Re-
giu ir Aidžiu pradėjo savo budėjimą.
Aiškinu taip detaliai, nes noriu, kad
galėtų suprasti kiekvienas. Aišku,
kad kita jų vachta prasidės kitos
dienos 4 valandą ryto, laivuose ji va-
dinama šuniška vachta. Tą ryto
valandą dar bus tamsu, bet neilgai. O
mes plaukiame į rytus. Kiekvieną
dieną šie procesai ankstės. Tai reiš-
kia, kad norint nekeisti šuniškos
vachtos sąlygų, reiktų persukinėti
laiką pagal laiko juostas. O tos vach-
tos sąlygos savitos – ankstus rytas,
tamsu, pusryčiai bet kokie, tačiau iš
kitos pusės – vakarienės nereikia
gaminti, kiti tai daro ir t. t. Arba dar
kitas vachtos pavyzdys. Kapitoniška,
dar vadinama karališka vachta.
Vakare nuo 20 iki 24 valandos ir ryte
nuo 8 iki 12 valandos. Matyt, priva-
lumų aiškint nereikia, – akivaizdu. 

Ir Simas, čia mūsų kepas, pa-
sitaręs su kitu protingu žmogumi
priėmė, mano galva, gerą sprendimą.
Gyvensime pagal GMT laiką. Tai
reiškia, kad jokio laiko nepersukinė-
sime, visoms vachtoms teks visokių
sąlygų. Keisimės lygiai kas keturias
valandas. Ir tie, kurie pradėjo prie
Auckland 16 valandą vietiniu laiku ir
tuo metu buvo šviesu, prie Pietų
Amerikos savo vachtą jie pradės tam-
siu paros metu. Visiems bus įdomiau,
visi pamatys saulėtekius ir saulėly-
džius, juodą naktį ar tekantį mėnulį. 

Lieka viena bėda. Visuotinių pus-
ryčių ar pietų gaminimo laikas. Kol
kas laikas pasislinko tik kokią vieną
valandą ir didelio skirtumo nepaju-
tome. Bet vėliau vėl reikės kažkokio
gudraus sprendimo. Juk nepusry-
čiausi, kai saulė vakarop. Bet apie tai
po kokios savaitės. 

Gerka 
50°06’ S 161°14’ W

2009-01-30
Pietinis pasaulio aplinkkelis

Kai praeitą rašinėlį užbaigiau
žodžiais, kad pavakarę pradėjo dvelk-
ti, tikėjausi, kad jau būsime pasiekę
tą palankių vakarų vėjų juostą, nu-
nešiančią mus iki pat Pietų Ame-
rikos. Tada atrodė, kad didžiąją dalį
kelio būsime anticiklonų įtakoje, t. y.
turėsime laikytis piečiau jų – ten
vėjas pučia iš vakarų. Jau buvome
susidarę ir turistinį planą – už 350
mylių į ESE plūduriavo Kuršių neri-
jos dydžio ledkalnis. 

Bus daugiau.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
ar vaikų priežiūros darbo. 10 metų
patirtis, rekomendacijos, nevairuoja.
Dirbo ir virėja. Tel. 773-761-9261.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieš-
ko bet kokio  darbo šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.

* 30 metų moteris gali pakeisti
savaitgaliais ar prižiūrėti vaikus savo
namuose Plainfield. Laisvai kalba
angliškai. Tel. 815-577-0097.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* 53 metų moteris ieško pagyve-
nusių žmonių slaugos darbo su gy-
venimu. Patirtis, dokumentai, vai-

ruoja. Pageidautina lietuvių šeimoje.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. Lie-
tuvoje +370-647-65077 arba 630-
730-2132.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. 10 metų darbo pa-
tirtis, rekomendacijos. Dirbu su vi-
somis aparatūromis, galiu kilnoti
sunkų ligonį. Skaniai gaminu valgyti.
Tel.773-563-2813, Ona.

* 58 metų moteris, turinti 6 metų
senelių priežiūros darbo patirtį,
rekomendacijas, ieško darbo JAV
New York ir aplinkinėse valstijose.
Galiu pakeisti ar nusipirkti darbo
vietą nuo gruodžio 15-tos dienos. Tel.
718-934-4788 ar Lietuvoje +370-604-
3417, Ramutė.

* Moteris ieško darbo lietuvių šei-
moje su gyvenimu. Turi rekomenda-
cijas. Tel. 773-436-1257.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja automobilį, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

Margumynai

Eifelio bokšto lankytojai greitu
metu galės džiaugtis 57 metrų aukš-
tyje įrengta čiuožykla. Ji ketina būti
atidaryta nuo gruodžio 15-osios, –
praneša užsienio žiniasklaida.

Tiesa, tai ne pirmas kartas, kai
Paryžiaus simboliu laikomame bokš-
te atidaroma čiuožykla, tačiau šiemet
ji žada būti išskirtinė: ant ledo bus
specialios šviesos, „besivaikančios”
čiuožėjų krypties.

Pamatyti čiuožyklą galima bus
nemokamai (tai įskaičiuota į bilieto
kainą), tačiau norintys ja pasinaudoti
turės už mokestį nuomotis pačiūžas,
nes įsinešti savas – draudžiama.

Čiuožykla Eifelio bokšte veiks iki
vasario 9-osios. Lankytojai ją gali
aplankyti kiekvieną dieną nuo 10:30
val. r. iki 10:30 val. v.

Balsas.lt

Eifelio bokšte įtaisė čiuožyklą 

Stokholme atidarytas „antivegetariškas“ restoranas

Naujojo restorano „Djuret” (gy-
vūnas) sumanymas aiškus – mėsa.
Čia valgomi tik mėsos patiekalai, kas
dieną gaminami iš vis kito gyvūno.

Kiekvieną dieną restorano sienos
papuošiamos vis kito gyvūno at-
vaizdais. Ant sienų pakimba plakatai,
kur vaizduojamos skirtingos, valgo-
mos įvairių gyvūnų kūno dalys,
kurios tądien pateikiamos restorano
valgiaraštyje. Čia galima paragauti
visko: nuo tradicinio šiaurės elnio iki
ispaniškų kiaulienos patiekalų. Mė-

sos restorano savininkai tvirtina, jog
jų maitinimo įstaiga yra itin „drau-
giška aplinkai”.

Balsas.lt

PARDUODA

Nebevairuojanti
pensininkė parduoda labai geros

būklės 4 durų, 2002 m. 
Chevrolet-Impala automobilį. 

Pravažiuota 37,200 mylių. 
Tel. 708-425-8305
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,,Draugo” knygynèlyje

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

EDVARDAS ŠULAITIS

Nušvietė ateitininkų 
organizacijos jubiliejinę šventę

Paskutinį lapkričio mėnesio sek -
madienį vykusiame lietuvių susibūri -
me, po lietuviškų šv. Mišių Šv. Anta -
no parapijos bažnyčioje, dalytasi įs -
pūdžiais iš praėjusį savaitgalį Čikago-
je surengto Ateitininkų organizacijos
100-mečio minėjimo.

Apie tai kalbėjo Aldona Zails -
kaitė, Saulius Kuprys, Marius Pra -
puolenis. Aldonai patiko dr. Kęstučio
Girniaus paskaita bei kai kurios kitos
šventės akimirkos. Saulius Kuprys,
dalyvavęs jubiliejiniame renginyje,
nagrinėjo temą „Visuomeniškumo
principai”.

Prieš posėdžius Šv. Vardo kate-
droje vyko šv. Mišios, kurias atnašavo
iš Lietuvos atvykęs JAV gimęs vysku-
pas Gintaras Grušas, asistuojamas
kitų kunigų. S. Kuprio teigimu, su va -
žiavime dalyvavo apie 400 žmonių,
tarp kurių buvo daug jaunimo bei
sve čių iš Lietuvos. Čia vyko ir prof.
dr. Kęstučio Skrupskelio knygos
„Ateities draugai” pristatymas bei
nemažai paskaitų įvairiomis temo -
mis. Renginyje koncertavo „Daina -
vos” ansamblio vyrų vienetas.

Šv. Antano parapija
greit minės savo 100-metį

Pastarąjį kartą pradėta kalbėti
apie 2011 m. vyksiantį lietuvių įs -
teigtos Šv. Antano parapijos 100
metų minėjimą. Šį klausimą iškėlus
Jonei Bobinienei, apie tai daugiau pa -
sisakė A. Zailskaitė, pažymėjusi, kad
tokiam minėjimui rengti reikėtų su -
daryti komitetą. Ji pakvietė visus,
ku rie nori ir gali prisidėti prie šio
renginio organizavimo, kreiptis į ją.

Kadangi parapija yra trikalbė (be
lietuvių, dar yra ir ispaniškai kal -
bančiųjų, ir amerikiečių, kurie dau-
giausia yra senųjų lietuvių atžalos),
reikia visiems jungtis kartu ir pa mi -
nėti šią svarbią sukaktį. Anksčiau
savo tautiška veikla ir lietuvių ku -
nigų gausumu pasižymėjusiai parapi-
jai šiuo metu vadovauja Meksikoje
gimęs dvasininkas kun. Sergio Solis.
Lietuvių religinio gyvenimo vadovu
yra kun. dr. Kęstutis Trimakas, kuris
klebonijos namuose negyvena. Jis
seniau padėdavo aptarnauti lietuvių

parapiją Marquette Park, o dabar –
po pamaldų Cicero skuba į Brighton
Park lietuvių parapiją, kuri yra likusi
be lietuvio kunigo.

„Draugas” išeis rečiau

S. Kuprys, kuris yra dienraštį
„Draugas” leidžiančios Lietuvių ka -
talikų spaudos draugijos tarybos pir -
mininkas, kalbėjo apie numatomus
šiame laikraštyje pasikeitimus. Iš
dienraščio jis taps 3 kartus per sa -
vaitę išeinančiu leidiniu ir bus su
spal votomis nuotraukomis. Taip pat
numatoma „Draugą” leisti ir Lietu -
voje. Kaip greitai šie pasikeitimai
įvyks, kalbėtojas nepasakė.

Taigi galime netekti paskutinio
dienraščio ne tik Čikagoje (anksčiau
čia buvo leidžiami net trys lietuviški
laikraščiai), bet ir visoje išeivijoje.

Taip pat buvo pranešta, kad
praėjusį savaitgalį mirė ilgai Cicero
gyvenusi Regina Vaitkevičienė-Vait -
kienė, kuri pastaruoju metu buvo įsi -
kūrusi New Buffalo, MI, netoli kuror-
tinio miestelio Union Pier, MI (ten
ank sčiau Čikagos lietuviai vykdavo
atostogauti arba praleisti savaitga -
lius).

R. Vaitkevičienė-Vait kienė buvo
palaidota New Buffalo kapinėse ša-
lia jau gerokai anksčiau mirusio vyro
Vin co. Už mirusiosios sielą susi -
rinkusieji sukalbėjo „Amžiną atil-
sį”, apgailestaudami, kad dabartinių
ir buvusių ciceriečių gretos vis retė-
ja.

Sekmadieninis Cicero lietuvių
susibūrimas

Cicero lietuvių ,,kavinės” vadovė Mėta Gabalienė (kairėje) ir Aldona Zail s -
kaitė, kuri įpareigota sudaryti Šv. Antano parapijos l00 metų minėjimo komi -
tetą. Minėjimas bus 2011 metais.                           Edvardo Šulaičio nuotr.

Adv. Saulius Kuprys kalba lietuvių su-
sibūrime Cicero lapkričio 28 d.

Š. m. rugsėjo 10–12 dienomis Pa -
saulio lietuvių centre Lemonte (IL)
vyko Lietuvių išeivių federacijos 57-
asis „Santaros-Šviesos” suvažiavi-
mas.  Jame ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė suvažiavimo daly -
viams ir svečiams pristatė istorikės
dr. Daivos Dapkutės ir literatū ro -
logės dr. Dalios Kuizinienės  mono-
grafiją ,,Laisvas žodis laisvame pa -
saulyje: atviro žodžio mėnraštis ‘Aki -
račiai’. 1968–2005 metai” (,,Versus
Aureus”, Vilnius, 2010; 336 psl.). 

Vytauto Didžiojo universiteto
Lietuvių išeivijos instituto moksli -
ninkės ieško atsakymų į daugybę
klausimų: ką reiškia „atviras žodis”?
Kas buvo „Akiračiai”, ir kokie žmo -
nės juos leido? Kuo jie buvo svarbūs
ir išskirtiniai lyginant su kita spau-
da? Kokią įtaką šis mėnraštis galėjo
turėti ne tik išeivijoje, bet ir Lie -
tuvoje? Šie klausimai ir atsakymai į
juos supažindina skaitytoją su įdo-
mia ir mažai žinoma lietuvių dias-
poros istorijos dalimi, neatskiriamai
susijusia su Lietuva ir joje vykusiais
procesais.

Taigi, kas nori išgirsti atsaky-
mus į šiuos klausimus, kviečiame
perskaityti šią knygą.

Knygą „Laisvas žodis laisvame
pasaulyje: atviro žodžio mėnraštis

‘Akiračiai’ 1968–2005 m.” šiuo metu
galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Knygos kaina  – 12 dol. Ją galima įsi-
gyti paštu, pridedant 9,75 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau leidinių – už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant knygą prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

,,Laisvas žodis laisvame pa saulyje: atviro žodžio
mėnraštis ‘Aki račiai’. 1968–2005 metai”

„Imbiero vakaruose” apdovanoti
D. Mušinskas, I. Toleikytė ir M. Jonutis

Lapkričio 26 -ąją  Alytaus Jurgio
Kunčino viešojoje bibliotekoje pra -
sidėjo jau ketvirtieji respublikiniai
trumposios prozos skaitymai „Imbie -
ro vakarai” rašytojo Jurgio Kunčino
atminimui.

Konkursinių trumposios prozos
kūrinių garsiniai skaitymai vyko tra -
diciškai – dvi dienas. Pirmąjį vakarą
ir  dalyviai, ir lankytojai gausiai rin -
kosi į itin pamėgtą naktinių skai ty mų
vakarėlį – improvizuotoje užeigoje
simboliniu pavadinimu ,,Užėjau pas
draugą”. 

Pagal tradiciją festivalis, trun -
kantis dvi dienas, užbaigiamas iškil -
mingu „Imbiero vakarų” – respubli -
ki nių trumposios prozos skaitymų
laureatų pagerbimu. Išskirtinis ap -
dovanojimas – Alytaus miesto  vardu
teikiama Jur gio Kunčino  premija.

„Imbiero vakarų” vertinimo ko -
mi sija J. Kunčino premiją šiemet
skyrė prozininkui Danieliui Mušins -
kui už novelę „Svetimšalis”.

Alytaus miesto Jurgio Kunčino

viešojoje bibliotekoje veikiančio sa lo -
no „Baltoji varna” premija atiteko
jauniausiai dalyvei – 21 metų studen-
tei Ievai Toleikytei. Ji neseniai išleido
pirmąją apsakymų knygą „Garstyčių
namas” (Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2009) ir buvo įvertinta už
apsakymą „Apie karstymąsi po me -
džius”.

Publikos premija buvo skirta
Mariui Jonučiui už pasaką „Slibinas
Jurgis”. Knyga skiriama įvairaus
amžiaus skaitytojams, tačiau, kaip
sakė pats dailininkas, „Nežinau
kodėl, bet mano knygas visada deda
prie vaikų literatūros. Čia beviltiškas
reikalas.”

Skaitymų išvakarėse veik ė „Im -
bie ro vakarų 2010” tinklaraštis
www.baltavarna.lt /imbieras_2010, ir
skaitytojai galėjo balsuoti ne tik
tiesiogiai, bet ir internetu. 

Pirmieji prozos skaitymai „Už -
ėjau pas draugą, arba Imbiero va -
karai” įvyko 2004-aisiais.

Apdovanojimai teikiami kas dveji
metai.

Laima Apanavičienė

Danielius Mušinskas
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Parsivežėme lietuviškos
dvasios

A † A
JUZEI KRIŠTOLAITYTEI

DAUGĖLIENEI

mirus, broliui JUOZUI KRIŠTOLAIČIUI su šei-
ma Kanadoje, giminėms Lietuvoje, Amerikoje ir
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Dr. Aldona ir prof. Jurgis Gravrogkai

A † A
JANINAI MONKUTEI MARKS

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums SI-
GITUI NAGIUI, DANIEL, PETER ir PAUL MARKS
bei jų šeimoms ir kartu liūdime.

Netekome talentingos dailininkės, vienos iš Ame-
rikos lietuvių dailininkių draugijos steigėjų.

Amerikos lietuvių dailininkių draugija

PADĖKA
A † A

REGINA SONGINAITĖ
RASLAVIČIENĖ

Mano brangi žmona, o mūsų mylima mamytė ir močiutė mirė
2010 m. lapkričio 8 d. Elk Grove Village, IL.

Šermenys įvyko Petkaus laidojimo namuose, Lemonte.
Širdingai dėkojame kunigui Antanui Saulaičiui, kuris Pal. Jur-

gio Matulaičio misijoje lapkričio 11 d. aukojo gedulingas šv. Mišias,
sukalbėjo atsisveikinimo maldas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Taip pat dėkojame vargonininkei Jūratei Grabliauskienei bei jos
vyrui Rimantui už sugiedotas giesmes.

Visiems artimiesiems, draugams ir pažįstamiems dėkojame už
užuojautas, maldas, gėlių vainikus, aukas bei užprašytas šv. Mišias
velionės Reginos atminimui. Piniginės aukos perduotos Alzheimer’s
Foundation of America. Nuoširdi padėka velionės Reginos karsto
nešėjams bei laidojimo namų direktoriui ir tarnautojams.

Liūdintis vyras ir šeima

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. gruodžio 6
d., sulaukusi 79 metų amžiaus, mirė

A † A
ALBINA MILŪNIENĖ

SUBAČIŪTĖ
Gimė Lietuvoje, Alvito parapijoje.
Gyveno Chicago, Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: vyras Kęstutis; sūnus Jonas su šeima; sesuo Elena

su šeima Lietuvoje; sūnėnas Rimvydas Milūnas; dukterėčia  Violeta
Telez su šeima; dukterėčia Dalia Rupsch su šeima bei kiti giminės.

A. a. Albina bus pašarvota penktadienį, gruodžio 10 d. nuo 4 val.
p. p. iki 8 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th
St., Evergreen Park.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 11 d. 9 val. ryto  Brady
Gill laidojimo namuose. Šv. Mišios 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Kviečiame artimuosius draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-
vėse.

Nuliūdusi šeima

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

BRONISLAVA TAMULYNIENÈ
Alytus

Lapkričio 20 d. Seinuose vyko
Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero drau-
gijos VI suvažiavimas, kuriame daly-
vavo ir grupė svečių iš Lietuvos.

Renginys prasidėjo bazilikoje šv.
Mišiomis, aukojamomis už draugijos
narius, lietuvių ir visų krikščionių
vienybę. Kunigas Bernardas priminė
prasmingą šv. Kazimiero gyvenimą,
jo meilę artimui, pareigos ir atsako-
mybės jausmą, kvietė visus sekti šio
šventojo pavyzdžiu – savo viltis su-
dėti ne tik į materialinę gerovę, stip-
rinti save Eucharistijos duona, drą-
siai sutikti šiandienos iššūkius ir
Evangelija į juos atsakyti.

Draugijos pirmininkas Algirdas
Vektorius plačiai apžvelgė kelerių
metų veiklą, kovojant už lietuvybę
šiame krašte. Ypač daug pastangų
įdėta dėl sielovados gimtąja lietuvių
kalba, nes tai vienas pagrindinių
veiksnių puoselėjant tautiškumą.
Bažnytinių iškilmių metu demons-
truota su plakatais, su 2,500 tikin-
čiųjų parašų kreiptasi į šv. Tėvą. Lie-
tuvių kalba Seinų parapijos baziliko-
je dekretu įteisinta tik 1983 metais, o
2008-aisiais jau iškilmingai paminė-
tas šio svarbaus įvykio 25-metis, nuo-
širdžiai padėkota aktyviausiems
kovotojams, patriotiškai nusiteiku-
siems kraštiečiams.

2009 metais iškiliu renginiu pa-
žymėtas Lietuvių namų atidarymo

dešimties metų jubiliejus. Prisimin-
tas ir sudėtingas sunkių projektavi-
mo bei statybos darbų dešimtmetis
iki 1999 m., tačiau dabar šiame Lie-
tuvos Respublikos lėšomis pastaty-
tame kultūros centre vyksta konfe-
rencijos, parodos, koncertai; repetuo-
ja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
šokių grupės, dainininkai, muzikan-
tai. Lietuvių namai papuošti šv.
Kazimiero ordino padovanota pamin-
kline lenta su Lietuvos globėjo šv.
Kazimiero atvaizdu, vaikų bei jauni-
mo meno kūriniais.

Neužmirštas paminėti ir atkurto
lietuvių žurnalo „Šaltinis’’ penkme-
tis. Padėkota žurnalistams ir rėmė-
jams už gražius darbus.

Ypač pagarbiai ir šiltai atšvęstas
iškilios Seinų krašto asmenybės
Algirdo Skripkos gimtadienis. Algir-
das Skripkus – Lenkijos lietuvių šv.
Kazimiero draugijos atgaivinimo su-
manytojas, ilgametis pirmininkas,
Lietuvių namų statybos komiteto
pirmininkas, ansamblio vadovas, žur-
nalo „Šaltinis’’ atgaivinimo, „Lietu-
vių namų’’ fondo įkūrimo sumanyto-
jas… Jo veiklumas, pareigingumas
įvertintas daugybe diplomų, medalių,
kryžių ir ordinų, tarp kurių ir Di-
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimi-
no 5-ojo laipsnio ordinas.

Tai tik maža dalelė kilnių Seinų
lietuvių darbų, paminėtų pranešime
ir diskusijose. Titaniškų jų pastangų
kainą, puoselėjant lietuvybę, galima
pajusti tik širdimi – papasakoti neį-
manoma.

Draugijos pirmininko pareigos
vėl patikėtos Algirdui Vektoriui.

Aktyviausius draugijos narius
apdovanojo LR konsulas Seinuose
Liudvikas Milašius su žmona. Suva-
žiavimo dalyvius pasveikino ir alytiš-
kiai – Lietuvos veterinarijos akade-
mijos lektorius Alfonsas Vitkauskas,
apskrities literatų klubo ,,Tėkmė”
pirmininkė Emilija Krušinienė. Poe-
tės Scholastika Kavaliauskienė ir
Emilija paskaitė savo kūrybos, pado-
vanojo eilėraščių leidinių.

Po oficialiosios dalies su įdomu-
mu virtualioje erdvėje stebėjome Sei-
nų krašto lietuvių veiklos epizodus.
Maloniai nustebino plati meninė pro-
grama: tautiniai šokiai, muzika, dai-
nos. Žavėjo grakščios damos, paradiš-
kai pasitempę vyrai, jaudino pagarbi
jų laikysena giedant tautinę giesmę.
Pasijutome esą visi broliai. Išsive-
žėme didžiulę, nematerialią ir neįkai-
nojamą investiciją į Lietuvos ateitį.

SEINAI, LENKIJA
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

www.draugas.org

Ieško giminių

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje gruodžio 10 d., 7
val. v. Šiluvos Novena, šv. Mišios ir
,,Ieškančiojo pėdsakais” adventinis
pamąstymas, pagal kun. dr. Kęstučio
Trimako knygą ,,Ieškančiojo pėd-
sakais”. Dalyvauja kun. dr. Kęstutis
Trimakas ir Apolonija Steponavi -
čienė. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

��Lietuvos vyčiai maloniai kvie -
čia visus narius ir draugus į Lietuvos
vyčių kuopos C 112 Kalėdinį pokylį,
ku ris įvyks gruodžio 10 d., penktadie -
nį, 4 val. p. p. „Mabenka” restorane
(79th ir Cicero gatvių sankirtoje).
Kai na vienam asmeniui – 15 dol. Pra-
džia 4 val. p. p., vakarienė – 5 val. p.
p. Linksmins Algimantas Bar niš kis.
Apie dalyvavimą pra nešti Reginai
Juš kaitis tel. 708-422 3541.

��Ateitininkų Kūčios vyks gruo džio
19 d. 1 val. p. p. Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636.
Registracija tel. 630-325-3277 arba el.
paštu odaugirdas@hotmail.com (dr.
Ona Daugirdienė). Prašome palikti ži -
nu  tę. Jūsų registraciją patvirtinsime
skambučiu.

��Š. m. gruodžio 28–29 d. nuo 9
val. r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų na -
muo se (1380 Castlewood Dr., Le -
mont, IL 60439) rengiama 8-oji bib-
linė stovykla mokinukams nuo pirmo
iki šešto skyriaus. Registracija į sto -
vyklą vyksta iki gruodžio 19 d. Re -
gistracijos anketų teirautis raštinėje
arba kreiptis į seselę Laimutę tel.
630-243-1070; el. paštu: ses.laimute@
yahoo.com. Mokestis už vaiką – 50
dol. už abi dienas (už du – 85 dol., už
tris – 120 dol.). Stovyklos narių skai -
čius ribotas, tad prašome paskubėti
re gistruotis.

��2011 m. birželį sukaks 70 metų
nuo pirmųjų trėmimų į Sibirą. Balzeko
lietuvių kultūros muziejus šiai datai pa -
minėti 2011 m. birželio-rugpjūčio mė -
nesiais organizuoja vaikų pie šinių pa -
rodą ,,Hope and Spirit”. Pa ro doje gali
da ly vauti visi lietuvių kilmės JAV gyve -
nan tys 1–10 klasių mokiniai. Parodai
ga li ma atsiųsti vieną ne didesnį kaip
11x14 colių dydžio bet kokia technika
atliktą darbą. Dar bus adresuoti: Vaikų

pie šinių paroda ,,Hope and Spirit” ir
siųsti: Balzekas Museum of Lithuanian
Culture, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629, iki 2011 m. balandžio 15 d.

��A.P.P.L.E. (American Professio -
nal Partnership with Lithuanian
Edu cation) kviečia Ame rikos švieti-
mo specialistus prisidėti prie 2011
metų vasa ros programos, ruošiamos
Lietuvos švie  ti mo darbuotojams. No-
rintys dėstyti A.P.P.L.E. rengiamuose
kursuose Lie tu voje prašome iki gruo-
džio 20 d. pateikti prašymus. Adresą
prašymo nusiuntimui rasite interne-
tiniame puslapyje  www.applequest.org.

��Visus visus, didelius ir mažus,
kviečiame į Kalėdinę vakaronę, kuri
įvyks š. m. gruodžio 12 dieną, sekma-
dienį, 3  val. p. p. adresu 6398 Hun -
tin g ton Lakes Cir., Naples, FL 34119.
Šventėje link s  mins ,,Kolorado vaba -
lai”, apsi lankys Kalėdų senelis, vyks
loterija. Į šventę kviečiame ateiti  su
kau ke. 

��Detroito skautų Kūčios šįmet
įvyks gruodžio 12 dieną, sekmadienį,
Dievo Apvaizdos parapijos salėje po
šv. Mišių, maždaug 12:30 val. p. p.
Prašome užsiregistruoti pas Dalią
Harp tel. 734-266-0230. 

��Gruodžio 19 d. Beverly Shores
Šv. Onos bažnyčioje 1 val. p. p.  šv. Mi -
šias atnašaus tėvas A. Gražulis, SJ.
Po šv. Mišių Beverly Shores Lietuvių
klubas ruošia Kalėdinę eglutę. 

��Kviečiame sutikti Naujus me -
tus Detroit Dievo Apvaizdos parapi-
jos kultūros centre, Southfield, MI,
2010 m. gruodžio 31 d. Šventė pra-
sidės 8 val. v.  Bilieto kaina – 60 dol.
iki gruodžio 25 d. Bilietus užsisakyti
ga lite pas Rasą Karvelienę (tel. 248-
380-1363).

��Mirties užuojautoje Rašymų
šeimai (,,Draugas”, 2010 m. gruodžio
1 d.) neteisingai nurodyta a. a. Kosto
Rašymo mirties data. Jis mirė š. m.
lapkričio 15 d. Atsiprašome už ap -
mau džią klaidą.

IŠ ARTI IR TOLI...

Ieškau Stanevičiaus Kazimiero sūnų – Antano ir Jono – giminių, kurie išvyko į
Čikagą. Brolis Vincentas 1912 m. Čikagoje vedė Ievą Bušmaitę. Vėliau sugrį -
žo į Lietuvą. Vincentas turėjo 6 vaikus: Benediktą, Albiną, Stasę, Pranutę, An-
taną ir Bronę. Esu Albino dukra. Gal dar yra likę gyvi giminaičiai? Turiu keletą
nuotraukų iš vestuvių Čikagoje. 
Lauksiu žinių savo el. pašto adresu vidastan@yahoo.com

Vida Stanevičiūtė

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. 

Lapkričio 14 d. Pasaulio lietuvių centre buvo suruošta madų paroda ,,Įspūdin-
ga po pie tė”, sukvietusi didelį būrį besidominčių mada. Drabužius pristatė
parduotuvės ,,Banana Republic”, ,,Elegance Underneath”, ,,Christos Fur Sa-
lon”, ,,Windsor”, ,,Forever 21”, ,,White House Black Market”. 
Nuotraukoje – akimirka iš madų parodos.

Dainiaus Darbuto nuotr.

Renginiai St. Petersburg, FL 

��  Š. m. gruodžio 14 d., an -
tradienį, Lietuvių klubo didžiojoje
salėje nuo 11 val. r. klubo valdyba
ren  gia kalėdinę mugę. Bus galima įsi-
gyti įvairių namuose gamintų skanu -
mynų, lietuviškų sūrių, pyragėlių,
lie  tuviškų eglutės papuošalų, gintaro
gaminių ir kitokių gėrybių. Mugės
da lyvius vaišinsime žemaitiška sriu-
ba. Kviečiame!

��  Lietuvos Dukterų draugi-

jos St. Petersburg skyriaus valdyba
kviečia visas nares ir viešnias į kalė -
di nį pabendravimą, kuris ruošiamas
gruodžio 15 d. 2 val. p. p. Lietuvių
klu bo mažojoje salėje. 

��  Lietuvių klubo valdyba
rengia Kūčių vakarą, gruodžio mėn.
24 d., penktadienį. Pradžia 5 val. p. p.
Au ka – 25 dol. asmeniui. Vietas užsisa-
kyti galite iki gruodžio 15 d. pas Lai-
mutę Alvarado tel. 727-360-1064.

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 


