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Rusija nori aiškumo d∂l NATO plan¨ ginti Baltijos šalis
Maskva, gruodžio 8 d. (ELTA) –

Maskva nori aiškumo dėl naujo
NATO plano ginti Baltijos šalis nuo
Rusijos grėsmės. Tai pareiškė Rusijos
ambasadorius organizacijoje Dmitrij
Rogozin, kurį cituoja agentūra ,,RIA
Novosti”. Anot jo, vyriausybė Mask-
voje nori žinoti, kuo labiau tikėti –
NATO viršūnių susitikimo Lisabo-
noje sprendimu siekti su Rusija stra-

teginės partnerystės ar žiniasklaidos
pranešimais apie planą, kuris Baltijos
šalis turėtų apginti nuo Rusijos.

D. Rogozin sakė, kad jį domina,
ar NATO pakeis savo prieštaringą
planą po to, kai įvertino Rusiją ne
kaip priešą, o kaip pageidaujamą bend-
radarbiavimo partnerį. Agentūra
AFP citavo NATO atstovą, teigusį,
kad organizacija yra įsipareigojusi ir

visada pasirengusi ginti savo šalis na-
res, įskaitant ir Baltijos valstybes.
Kartu jis pabrėžė, kad NATO ir Ru-
sija nėra priešai.

Britų laikraščio ,,The Guardian”
teigimu, JAV ir NATO šių metų pra-
džioje parengė Baltijos šalių gynybos
nuo Rusijos planą. Laikraštis rėmėsi
slapta ,,WikiLeaks” paviešinta me-
džiaga.

Metams baigiantis
paremkime rezoliucijâ

Lietuvoje lank∂si Latvijos užsienio
reikalû ministras
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Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) –
Lietuvoje su darbo vizitu lankosi Lat-
vijos užsienio reikalų ministras Girts
Valdis Kristovskis. Tai pirmasis nau-
jojo Latvijos užsienio reikalų minist-
ro apsilankymas Lietuvoje. Kaimyni-
nės šalies diplomatijos vadovas susi-
tiko su užsienio reikalų ministru
Audroniumi Ažubaliu.

Be kitų ekonomikos ir politikos
klausimų, diplomatai aptarė pavie-

šintą Jungtinių Valstijų diplomatinį
susirašinėjimą. A. Ažubalis pabrėžė,
jog Lietuva nekomentuoja ,,antrinių
ir trečių šaltinių, kurių negali patik-
rinti”. ,,Bet jeigu tai priimti kaip pa-
saką, tai santykiai ir JAV nuostata to-
se pateikiamose pasakose yra labai
palanki Baltijos valstybėms”, – sakė
A. Ažubalis.

Latvijos ministras, paklaustas,
kokį poveikį ,,WikiLeaks” skandalas

padarys Baltijos šalių ir JAV santy-
kiams, atsakė, jog santykiai išliks to-
kie pat stiprūs, kaip ir prieš tai. ,,Aiš-
ku, reikia išmokti kai kurias pamo-
kas, kai kurie informacijos saugumo
dalykai turi būti įvertinti ir sustip-
rinti. Mes padarysime viską, kad bū-
tume geras partneris, o informacija,
kuria keičiamasi, būtų saugi”, – kal-
bėjo G. V. Kristovskis.

Vieni naujausių ,,WikiLeaks” pa-
viešintų dokumentų apie Baltijos ša-
lis parodė, kad NATO kariškiai 2010
m. sausį pritarė planui, pagal kurį
Baltijos šalys sugrupuojamos su Len-
kija naujoje regioninės gynybos sche-
moje kodiniu pavadinimu ,,Erelis ser-
gėtojas” (Eagle Guardian). Baltijos
šalys ilgai siekė specialių NATO gy-
nybos planų.

Tarp daugybės tinklalapio ,,Wi-
kiLeaks” turimų JAV ambasadų tele-
gramų kopijų yra ir keli šimtai Lie-
tuvoje dirbančių JAV diplomatų
pranešimų, kurie rašyti 2004–2010
m. Jie kol kas nepaviešinti.

Latvijos diplomatijos vadovas Girts Valdis Kristovskis (deš.) susitiko su Lietuvos
užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu (k). ELTA nuotr.

Washington, DC, gruodžio 8 d.
(JBANC/,,Draugo” info) – Baigiantis
šių metų Jungtinių Amerikos Valstijų
Kongreso sesijai, byla H.Con.Res.267
rūpi labiau nei kada anksčiau. Nema-
žai Atstovų rūmų narių pasirašė kaip
Baltijos šalių rezoliucijos rėmėjai. Ši re-
zoliucija, kurią pasiūlė JAV Atstovų rū-
mų narys, Atstovų rūmų Baltijos ko-
miteto narys John Shimkus nuo Illinois
valstijos, sveikina prieš 20 metų neprik-
lausomybę atkūrusias ir iš sovietinės
okupacijos išsivadavusias Baltijos šalis.

Baltijos rezoliucija (H.Con.Res.
267) buvo pristatyta šių metų balan-
džio 26 d. Tą pačią dieną pasiūlymas
perduotas Atstovų rūmų užsienio rei-
kalų komitetui ir laukia tolimesnių
svarstymų. Baltijos šalis sveikinanti
rezoliucija ragina JAV prezidentą Ba-
rack Obama ,,toliau plėtoti glaudžius ir
abipusiai naudingus santykius, kurie
egzistavo tarp Jungtinių Valstijų, Esti-
jos, Latvijos ir Lietuvos nuo šių šalių
neriklausomybės atkūrimo”. Norint,
kad ši byla pasiektų Kongresą dar prieš
baigiantis šių metų sesijai, būtina ir
toliau palaikyti ryšį su Atstovų rūmais.

2010 m. spalio mėnesį rezoliuciją
buvo pasirašę 27 rėmėjai, sutelktomis
Jungtinio Baltijos-Amerikos tautinio
komiteto (JBANC – Joint Baltic Ame-
rican National Committee) ir pabalti-
jiečių, gyvenančių Jungtinėse Valstijo-
se, pastangomis prisidėjo dar 6 Atstovų
rūmų narių parašai. Tai Respublikonų
partijos atstovai Jerry Costello (IL),
Bobby L. Rush (IL), Frank R. Wolf (V),
Luis V. Gutierrez (IL), Maxine Waters
(CA) ir Christopher H. Smith (NJ).

Nukelta į 6 psl.

Lietuvi¨ renginiai Atlanta mieste
Atlanta, gruodžio 8 d. ( Lietuvos

generalinio konsulato New York info)
– Lietuvos generalinio konsulato New
York darbuotojai Atlanta mieste
gruodžio 3–4 d. teikė konsulines pas-
laugas ir dalyvavo Atlanta Lietuvių
Bendruomenės (LB) organizuotuose
renginiuose.

Lietuvos garbės konsulate At-
lanta mieste, Georgia valstijoje, buvo
priimami prašymai dėl pasų išdavimo
ir keitimo, pilietybės, civilinės būklės
pasikeitimų apskaitos, gyvenamosios
vietos deklaracijos, teikiamos kitos
konsulinės paslaugos.

Gruodžio 4 d. Lietuvos generali-
nis konsulas New York Valdemaras
Sarapinas dalyvavo Atlanta LB orga-
nizuotame jaunųjų bendruomeninin-
kų seminare. Jame JAV LB krašto
valdybos vicepirmininkė Sigita Šim-
kuvienė-Rosen, Florida apygardos
valdybos pirmininkas Alvydas Smi-
linskas, Atlanta apylinkės valdybos
pirmininkė Silvija Aniulienė ir iždi-
ninkė Virginija Šileikaitė-Thoresen
pristatė JAV LB organizaciją, apy-
gardos uždavinius, paskirtį, atlieka-

mus darbus. Seminaro dalyviai dis-
kutavo apie JAV LB veiklos tikslus ir
galimybes.

Taip pat buvo surengtas tradi-
cinis Atlanta lietuvių Kūčių vakaras.
Generalinis konsulas V. Sarapinas pa-
sveikino gausiai susirinkusius Atlan-
ta apylinkės lietuvius artėjančių
švenčių proga, ragino ir toliau akty-
viai rūpintis lietuvybės išsaugojimu.
Aštuntuosius mokslo metus skai-
čiuojančiai Atlanta lituanistinei
„Saulės” mokyklai V. Sarapinas įteikė
lietuvių kalbos mokymosi reikmenų
bei lietuviškų knygų.
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Šios savaitės antradienį pa-
saulio žiniasklaidos paskelbti
egzamino, pavadinto ,,Tarptau-
tinių studentų įvertinimo prog-
rama” (Program for Internatio-
nal Student Assesment, arba
PISA), rezultatai nuliūdino ir
Ameriką, ir Lietuvą. Ypač pasta-
rąją. Įvertinus 60 pasaulio šalių
penkiolikamečių žinias skaity-
mo, matematikos ir mokslo sri-
tyje, sužinojome, jog lietuvai-
čiai visose trijose srityse pasi-
rodė žemiau nei nustatytas vi-
durkis: skaitymo – 501 taškas (Lie-
tuva surinko 468 tšk.); matema-
tikos – 494 tšk. (Lietuva turi 477
tšk.) ir mokslo – 497 tšk. (Lietuva
– 491 tšk.). Toli nesižvalgant, lie-
tuvius paauglius nors ir nežy-
miai, bet lenkia kaimynai latviai. O
estai tiek lietuvius, tiek latvius
yra prašokę visa galva. Jų skai-
tymo žinios įvertintos 501 taš-
kais, mokslo – 512 tšk., o mate-
matikos – net 528 tšk. Paryžiuje
įsikūrusios organizacijos atlik-
tame projekte visose trijose sri-
tyse geriausiai pasirodė Kinijos
miesto Šanchajaus moksleiviai.

Redaktorė Dalia Cidzikaitė

JURGITA RAŠKEVIÇIÙTÈ
Specialiai ,,Draugui”
iš New York

Turbūt ne kartą esate girdėję po-
sakį, jog gyvenimas yra kaip zebras –
po juodo ruožo visuomet ateina bal-
tas. Visi gyvenime klumpame ir vėl
keliamės, klumpame ir vėl keliamės,
tikėdami geresniu rytojumi. Maironio
lituanistinė mokykla, įsikūrusi New
York valstijoje, neseniai patyrė didelį
nuostolį, parasdama savo ilgalaikes
patalpas Maspeth. Kad ir kaip būtų
liūdna, mokyklos direktorė Faustina
Šinkūnienė, mokytojai bei tėveliai
nepasidavė ir šiais metais jau atšven-
tė savo šešiasdešimties metų jubiliejų
naujose mokyklos patalpose.

Anot Lietuvos generalinio kon-
sulo New York Valdemaro Sarapino,
mokykla kiekvienam iš mūsų yra
saugus uostas, iš kurio išplaukiame į
didįjį gyvenimo vandenyną. Čia iš-
mokstame savo Tėvynės istoriją, gili-
name gimtosios kalbos bei kultūros
žinias, čia brandiname savo asmeny-
bę. Maironio lituanistinė mokykla
parengė kelias lietuvaičių kartas, tai
yra nepaprastai gražus meilės savo
tėvų ir senelių kraštui pavyzdys. Mo-
kykla yra tikra lietuvybės sala, kas-
met jaunus žmones parengianti ir
išleidžianti į gyvenimą, teigė V. Sa-
rapinas. Už nuoširdų ir ilgametį jau-
nosios kartos ugdymą jis mokyklai
įteikė Lietuvos Respublikos Užsienio
reikalų ministerijos medalį.

Sveikinimo žodį šio gražaus ju-
biliejaus proga taip pat tarė iš Ka-
nados, Toronto miesto atvykęs pre-
latas Edmundas Putrimas, kuris la-
bai padėjo mokyklai, kai ji neteko pa-
talpų, JAV Lietuvių Bendruomenės
New York apygardos pirmininkė Ra-
mutė Žukaitė, Piliečių klubo ir Tau-
tos fondo pirmininkė Giedrė Kumpi-
kaitė, kuri už ilgametį ir pasiaukojan-

tį darbą mokyklai įteikė piniginę do-
vaną. Anot jos, turime didžiuotis, kad
mokyklą išlaikėme šešiasdešimt me-
tų, kad esame tokie patriotiški ir kad
ugdome bei puoselėjame lietuviškus
papročius, kultūrą, meilę kalbai ir
Tėvynei.

Pasveikinti visus su jubiliejumi
taip pat atvyko ir buvusi viena pir-
mųjų abiturienčių Maironio mokyklo-
je, Brooklyn-Queens apylinkių pir-
mininkė Vida Jankauskienė. Gražių
žodžių negailėjo ir Long Island klubo
nariai, kurie mokyklai taip pat pa-
dovanojo piniginę dovaną, A. Kazic-
kienės mokyklos vedėja Neila Baumi-
lienė, laikraščio „Amerikos lietuvis”
korespondentė Rytų pakrantėje Eu-
genija Misevičienė bei naujųjų mo-
kyklos patalpų šeimininkas, St. Fran-
cis of Paola parapijos vadovas, kuni-
gas Matteo J. Rizzo.

Galiausiai, ant scenos buvo su-
kviestos visos buvusios mokyklos ve-

dėjos, už ilgametį vedėjavimą (14 me-
tų) buvo pagerbta Audrė Lukoševi-
čiūtė bei mokyklos mokytoja Elena
Ruzgienė.

Nuėjusi sunkų pradžios kelią, ke-
lis kartus keisdama savo patalpas,
stokodama knygų ir kartais netgi mo-
kytojų, NY Maironio lituanistinė mo-
kykla, taip išdidžiai ir ištvermingai
pakelianti visas negandas, ir toliau
tęsia savo nuostabų darbą. Kaip tei-
gia mokyklos vedėja Šinkūnienė, visi
šie sunkumai tik dar labiau užgrūdi-
no ir sustiprino mokyklą. Esame dė-
kingi už tai, ką turime: sunkiai ieš-
kotas mokymosi patalpas, pasiauko-
jančius mokytojus, paremiantį tėvų
komitetą, meilę lietuvių kalbai, is-
torijai ir kultūrai. Tikime, jog mūsų
mokykla dar gyvuos tikrai ilgai ir to-
liau ugdydama jaunąją kartą lietu-
viškumo, kasmet kvies visus burtis į
savo gražų būrį.

Maironio mokyklai – 60!

NEW YORK, NY

Gimtadienio torto pjovimas.

Su 60-uoju gimtadieniu pasveikino prel. E. Putrimas. Šventės metu koncertavo Maironio lit. m-klos mokiniai.
Lino Vebeliūno nuotraukos
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Kava, skanūs užkandžiai, įdomi tema, geras kalbėtojas, šiek tiek
nuotaikingos muzikos – ir pasisekimas bus užtikrintas. Deja, ne
visi tai supranta. Bet lapkričio 21 d. popietės rengėjai tai tikrai

žinojo.

Tą dieną JAV LB Lemonto apylinkės valdyba, vadovaujama Birutės
Kairienės, gausiai susirinkusiems klausytojams padovanojo nuotaikingą
kultūrinę-pramoginę popietę. Lemonto ir apylinkių lietuviai turėjo neeili-
nę progą išgirsti kviesto iš Lietuvos istorijos profesoriaus Rimvydo Pet-
rausko mintis apie Didžiąją Lietuvos kunigaikštystę ir jos iššūkius valdo-
vo Vytauto Didžiojo laikais.

Prof. Rimvydas paskaitą pavadino pranešimu „Žalgirio mūšio istori-
nė reikšmė Lietuvai ir Europai”. Ji prasidėjo mums šiek tiek neįprastai –
vos ne beveik tiksliai paskelbtu laiku. Nustebino ir prelegentas, jaunas
Vilniaus universiteto istorijos profesorius Rimvydas – savo laikysena, iš-
kalba ir pateiktais istoriniais faktais auditoriją taip sudomino, kad aš
nepastebėjau, kaip dažnai tokiose popietėse atsitinka, salę paliekančių
žmonių paskaitai dar neįpusėjus.

Prasidėjus muzikinei programai, daugelis klausytojų liko prirakinti
savo kėdėse. Kelis tautinius šokius pašoko Vaidos Indriliūnas ir Aušros
Jasaitės Paulauskas vadovaujamo tautinių šokių ansamblio „Laumė” šo-
kėjai, sukūrę tikrą vakaruškų nuotaiką. Tarp šokių įsipynė ir kelios de-
vynerių metukų dainininkės Agnės Giedraitytės ir Aušros Jasaitės dai-
nos. Po to smuikavo ir 11-os metų berniukas Kipras Tarela. Salėje nesigir-
dėjo nei kosėjimo, nei dažnai pasitaikančio, nors ir tylaus, šnabždesio.

Programos pabaigoje visi entuziastingai prisidėjo prie jos atlikėjų,
padedant mūsų vietinei solistei Praurimei Ragienei, šauniai sudainavę
bent pusę ilgos, Vytauto laikus primenančius dainos „Snaudžia tamsūs
miškai”.

Esu tikras, kad apsigavo tie Pasaulio lietuvių centro lankytojai, kurie
nutarė popietėje nedalyvauti, gal netikėtai nustebinti nelaukto į salę pra-
šomo įėjimo mokesčio. Noriu tikėti, kad jiems buvo sudaryta proga pasi-
mėgauti įprasta Misijos rengiama kavute kur nors kitoje salėje.

Profesoriaus įdomiai ir patraukliai sakyta paskaita suintrigavo klau-
sytojus ir sulaukė daug klausimų. Nors mes dažniausiai mėgstame kal-
bėti apie Žalgirio mūšį, profesorius mums išryškino, kad būtų tiksliau kal-
bėti ne tik apie mūšį, bet suprasti, kad tai buvo tik kulminacinis viso
1409–1411 m. karo taškas. Pats karas prasidėjo 1409 m. vasarą kryžiuočių
ordinui įsiveržus į Dobrynės žemę Lenkijoje. Lenkai puolimą atrėmė, o po
to abi pusės susitarė paskelbti paliaubas. Metų gale paaiškėjo, kad karo
vis dėlto nebus išvengta. Iki tol puolančioji pusė visuomet būdavo Kry-
žiuočių ordinas, bet šį kartą Vytauto ir Jogailos bendras planas buvo
abiem kariuomenėms įsiveržti į ordino žemes.

Kariuomenės susitiko trikampyje tarp Gruenwald (Gruenfelde), Tan-
nenberg ir Ludwigsdorf, apie 25 mylias į pietvakarius nuo buvusio vok.
Allenstein miesto, dabar vadinamo Olsztyn ir esančio Lenkijos teritorijo-
je. Mūšis įvyko 1410 m. liepos 15 d., tęsėsi apie dešimt valandų ir baigėsi
triuškinančiu kryžiuočių pralaimėjimu.

Bet tuo viskas nepasibaigė. Diskutuoti apie Žalgirio mūšį ir jo istori-
nę reikšmę Lietuvai toliau prof. Petrauskas mielai sutiko susitikti su is-
torija besidominčiaisiais Centro posėdžių kambaryje, į kurį suėjo apie 40
žmonių būrys. Ten buvo iškelta visa virtinė klausimų ir komentarų, į ku-
riuos prelegentas mielai replikavo. Kad klausimai nevirstų ilgais ir ne
vietoje išsakytais pasisakymais, juos vykusiai moderavo JAV LB Lemont
apylinkės Socialinio skyriaus vedėjas Pranas Jurkus. Štai kai kurie iš tų
gausių klausimų: „Jei ne Žalgiris, gal dabar kalbėtume vokiškai?”; „Krė-
vos aktas – Lietuvos nelaimė ar išganymas?”; „Kodėl mes taip garbiname
Vytautą ir užmirštame Jogailą?” Visas labai gyvas šurmulys baigėsi tik
apie ketvirtą valandą popiet.

Prieš palikdamas posėdžių kambarį, negalėjau nepastebėti, kad jame
ant sienos gražiai kabančių visų Lietuvos prezidentų paveikslų vis dar
trūksta prez. Rolando Pakso atvaizdo, nors ten jau puikuojasi didelis prez.
Dalios Grybauskaitės paveikslas.

Grįžęs namo pažiūrėjau į prieš 50 metų istoriko dr. Juozo Jakšto
„Tautos praeities” žurnale rašytą straipsnį „Dlugošas apie Žalgirio mūšį”.
Jame autorius ypatingą dėmesį atkreipia į lenkų istoriko ir kunigo Jan
Dlugosz (1415–1480) rašytas kronikas. Pasak Dlugosz, po pergalingo Žal-
girio mūšio 1411 m. vasario 1 d. Torūnėje pasirašyta taikos sutartis buvo
kryžiuočiams per daug atlaidi. Nors Vytautas ir atgavo žemaičius (iki savo
ir Jogailos gyvos galvos), Lenkijai ji nebuvo naudinga. Dlugosz buvo tei-
sus, tvirtindamas, kad švelni Torūnės taikos sutartis neatitiko didelės Žal-
girio mūšio pergalės.

Kryžiuočiams pralaimėjus Žalgirio mūšį, sumažėjo jiems pagalba iš
Vakarų Europos. Todėl ordinas pradėjo pamažu silpnėti. Pagaliau 1454 m.
prieš ordiną sukilo jo turtingieji miestiečiai ir kita bajorija, pasiduodami
Lenkijos karaliui Kazimierui (1447–1492). Nukelta į 9 psl.

Pamoka, kaip surengti
įdomias popietes

ALEKSAS VITKUS

MYKOLAS DRUNGA

Jungtinių Amerikos Valstijų Se-
natas svarsto, ar priimti prezidento
Barack Obama ir Rusijos prezidento
Dmitrij Medvedev balandžio 8-ąją
Prahoje pasirašytą naująją strate-
ginės ginkluotės mažinimo sutartį
START. Amerikoje nuomonės šiuo
klausimu smarkiai skiriasi. Ypač
nesutaria respublikonai.

Dienraštyje „The Wall Street
Journal” paskelbtame straipsnyje
„Ką darytų R. Reagan?” buvęs vy-
riausiasis JAV prokuroras ir Nacio-
nalinės saugumo tarybos narys Ed
Meese bei gynybos viceministras,
politologas Richard Perle rašo, kad
„buvęs prezidentas niekada nepri-
tartų sutarčiai, pakertančiai kojas
Jungtinių Valstijų priešraketinei
gynybai”. Toliau jie teigia, jog „prezi-
dentas Obama išėjo į eterį, kad agi-
tuotų už naująją START sutartį su
Rusija teigdamas, jog prezidentas
Ronald Reagan jai pritartų. Mudu
abu turėjome didelės garbės pažinti
mūsų 40-ąjį prezidentą. Mes Reagan
dirbome. Todėl esame tikri, kad taip
nėra. Yra daug priežasčių, kodėl ši
sutartis nepasiekia tų sutarčių, ku-
rias suderėjo prezidentas Reagan,
lygio. Pirma, jos tikrinimo, ar sutar-
ties laikomasi, režimas yra nepakan-
kamas. Antra, ji suteikia Kremliui
nepagrįstos įtakos mūsų branduo-
linio atgrasinimo struktūrai. Svar-
biausia, ji sumažins mūsų laisvę
panaudoti gynybines priemones prieš
balistines raketas. (...) Pagrindinė
priežastis, kodėl Reagan šiai sutar-
čiai nepritartų, ir yra ta, jog ji gali
pakenkti jo svajonei, kad vieną dieną
Ameriką nuo branduolinio išpuolio
saugotų priešraketinė gynybos sis-
tema. Šiuo klausimu prezidentų
Obama ir Reagan požiūriai visiškai
priešingi.”

R. Reagan buvo nepajudinamai
įsitikinęs, kad jokiai ginkluotės ma-
žinimo sutarčiai neturi būti leidžia-
ma apsunkinti pažangesnės priešra-
ketinio skydo technologijos paieškų.
Vienas iš mūsų, būtent Perle, dalyva-
vo susitikimuose Islandijoje, kai jis
atmetė kitais atžvilgiais pageidautiną
sutartį su Sovietų Sąjunga dėl to, kad
ji trukdytų darbui prie jo brangina-
mos Strateginės gynybos sumany-
mo. Dabartinė JAV vyriausybė tei-
gia, jog naujoji START sutartis neturi
jokio poveikio bet kokiai amerikie-
tiškai priešraketinės gynybos progra-
mai. Tačiau ji pati žino, jog tai
netiesa. Devintoji preambulės pas-
traipa įtvirtina išankstinį nusis-
tatymą prieš tokį skydą. Pastraipa
priima „dabartinę” gynybą kaip fik-
suotą ir teigia, kad ateities JAV gyny-
bos sistemos galėtų pakirsti Rusijos
strateginių branduolinių pajėgų „per-
spektyvumą ir veiksmingumą”. Su
šia nelemta pastraipa naujoji START
sutartis grąžina mus prie senosios
Šaltojo karo „teroro pusiausvyros” ir
daro prielaidą, kad bandymai prieš-
raketinės gynybos priemonėmis ap-
ginti Jungtines Valstijas ir jų sąjun-
gininkus yra grėsmė Rusijai ir todėl
apsunkinantys padėtį. Riboti priešra-
ketinę gynybą taip, kad Amerika ir
toliau liktų pažeidžiama Rusijos stra-
teginių branduolinių išpuolių (pagal
premjero Vladimir Putin, prezidento
Medvedev ar jų įpėdinių apibrėžimą),
reikštų mažiau veiksmingą apsaugą

nuo visų kitų šalių, įskaitant Iraną ir
Šiaurės Korėją.

Toliau straipsnyje Meese ir Perle
išvardija kitus straipsnius, varžan-
čius JAV priešraketinės gynybos sis-
temos kūrimą. Jie teigia, kad šie ir
kiti klausimai „nebuvo tinkamai
išnagrinėti per komitetų klausymus
sutarties tema”, ir domisi, „o kas gi
čia slepiama?” Galiausiai, jie teigia,
kad „naujoji START sutartis numato
labai silpną patikrinimo režimą –
tokį, kuris įtvirtina pavojingą atvejį
ir kuris nusmukdo mūsų reikalavi-
mus patikrinimui”. Tada autoriai
pateikia kelis pavyzdžius. Girdi, nau-
joji sutartis „nenumato raketų gamy-
bos mobiliųjų įrenginių sekimo vieto-
je. Numatyta ir mažiau patikrinimų.
Be to, sutarties laikymosi tikrinimo
nuostatos mažai ar visai nepadėtų
pastebėti neteisėtą veiklą aikštelėse,
kurių rusai neįvardijo, arba kurios
JAV tikrintojams neprieinamos, arba
kurios slepiamos nuo JAV palydovų.
Tikrintojai tikrintų tik įvardytąsias
vietas, bet šio atvejo galėtų griebtis ir
kiti, pvz., Iranas, ir jis aiškiai nepri-
imtinas, – rašo respublikonai poli-
tikai ir politologai Meese ir Perle
dienraštyje „The Wall Street Jour-
nal”.

Priešingą nuomonę dienraštyje
„The Washington Post” dėsto ir gi-
na Henry A. Kissinger, George P.
Shultz, James A. Baker, Lawrence S.
Eagleburger and Colin L. Powell –
penki valstybės sekretoriai, kitaip
sakant, užsienio reikalų ministrai,
tarnavę keturiems paskutiniams
prezidentams respublikonams.

Savo straipsnyje, pavadintame
„Respublikoniška byla už naujosios
START sutarties ratifikavimą”, jie
teigia, kad „respublikonai preziden-
tai seniai vadovavo esminei kovai
apginti Jungtines Valstijas nuo bran-
duolinių grėsmių. Štai dėl ko prezi-
dentai Richard Nixon, R. Reagan ir
George H. W. Bush (tėvas) suderėjo
sutartis SALT 1, START I ir START
II, o prezidentas George W. Bush (sū-
nus) suderėjo Maskvos sutartį. Visi
keturi prezidentai suprato, kad bran-
duolinių ginklų skaičiaus mažinimas
atviru ir patikrinamu būdu sumažin-
tų branduolinės nelaimės pavojų ir
padidintų Amerikos santykių su
Sovietų Sąjunga, o vėliau – su Rusijos
Federacija, stabilumą. Pasaulis šian-
dien saugesnis dėl dešimtmečius
trukusių pastangų mažinti bran-
duolinių ginklų išteklius.”

Beje, straipsnio autoriai nemini
penkto respublikono prezidento Ge-
rald Ford tik dėl to, kad šis neturėjo
progos pasirašyti ginklavimosi riboji-
mo sutarties. Tačiau jie ragina Sena-
tą priimti naująją START sutartį, nes
„tai yra kuklus ir tinkamas prieš
beveik metus galioti pasibaigusios
sutarties START I tęsinys”. Naujoji
sutartis sumažina kiekvienos pusės
turimų branduolinių ginklų skaičių ir
kartu leidžia Jungtinėms Valstijoms
išlaikyti stiprų atgrasinimo poten-
cialą ir tas pajėgas įkurti ten, kur
Amerikos požiūriu reikia. „Šalia mū-
sų įsipareigojimo apsaugoti savo tė-
vynę, – rašo penki buvę Amerikos
užsienio reikalų ministrai, – Jungti-
nės Valstijos turi įsipareigojimų są-
jungininkams skersai išilgai pasaulio.

Nukelta į 9 psl.

B. OBAMA IR D. MEDVEDEV
SUTARTIS – PRITARTI AR ATMESTI?
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Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai jau laukia Kalėdų. Besimokančiųjų lietuviškai klasė gruodžio 4 d. iš imbierinių sausainių ,,statė” kalėdinius namus
ir juos dekoravo. Šios klasės mokiniai ir mokytoja Nijolė Gierštikienė dėkoja už pagalbą padėjusiems šį darbą atlikti – Jūratei Gelhar (Tomo Kavaliausko
mamai), Dainai Lukaitei-Lattimer bei Vincui Lukui ir linki visiems ,,‘Draugo’ lietuviukų” skaitytojams gražių ateinančių Kalėdų.

Nuotraukose: susikaupęs dirba Tomas Kavaliauskas; savo padarytu nameliu džiaugiasi Patricia Hicks;  mokiniai, mokytoja Nijolė Gierštikienė ir padėjėjai
(antroje eilėje iš k.)  Daina Lukaitė-Lattimer, Jūratė Gelhar bei Vincas Lukas visus sveikina su artėjančiomis Kalėdomis.

Jūratės Dovilienės nuotraukos

Pirmosiomis atėjusios šaltos žie -
mos dienomis „Rugutės namus” pa -
siekė begalinės šilumos kupinas siun -
tinys iš Amerikos. Buvome maloniai
nustebinti pamatę net tris dėžes, pil-
nas dovanų mažiesiems ,,kapito -
nams”.

Organizuotos akcijos „Su beribe
meile vaikams” metu Čikagos litua -
nistinės mokyklos moksleiviai nuo -
širdžiai rinko dovanėles sergantiems
Lietuvos vaikams, o moterų klubas
„Alatėja” su „Antlantic Express Corp.”
pa sirūpino, kad žaislai ligo niu kus
pasiektų dar prieš Šv. Kalėdas.

Pradarę gautas dėžes, vienoje jų
radome netikėtą laišką ir norime juo
su visais pasidalinti: „Miela Edita ir
rugučiukai! Šv. Kalėdų ir Naujųjų
Metų proga nuoširdžiausi linkėjimai
nuo Čikagos lituanistinės mokyklos
mokinių, tėvelių ir mokytojų, taip pat
nuo moterų klubo ‘Alatėja’ ir pasiun-
tinių persiuntimo kompanijos ‘At-
lantic Express Corp.’

Tegul šventės būna gražios,
rugučiukai sveiki ir laimingi!

Edita, noriu, kad su komanda

gertumėte kakavą, skanautumėte
saldainius ir tą akimirką būsite su
mumis. Visų vardu

Audronė
2010, Čikaga”

Gautos dovanos, tikime, suteiks
nuoširdų vaikišką džiaugsmą ne
vienam ligoniukui. Į rankutes paė-
mus naują, nematytą žaislą ar žai -
dimą akimirkai pasimirš sudėtingas
gydymas, o dar lapkričio pradžioje
perduota Čikagos lituanistinės mo -
kyk los surinkta finansinė parama su -
teiks galimybę patenkinti ne vieno
vaiko, kovojančio su onkologine liga,
poreikius.

Dar kartą iš visos širdies dėko-
jame Čikagos lituanistinės mokyklos
bendruomenei, moterų klubui „Ala -
tėja” ir „Antlantic Express Corp.” už
pa sidalintą gerumą, kuris ligoniu -
kams ir jų šeimoms prieš Šv. Kalėdas
įteiks ypatingai svarbią dovaną – ži -
nojimą, kad kelionėje per ligą jie yra
ne vieni. Be galo branginame Jūsų
draugystę ir geranoriškumą.

www.rugute.lt/naujienos/

Į Čikagos lituanistinę mokyklą, kaip padėka už dovanas, ,,atplaukė”  Mažųjų
onkologijos ligoniukų rankomis padarytas laivelis. Mažieji ,,kapitonai” tiki,
kad jie įveiks ligos jūrą ir kada nors bus sveiki. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Čikagos liuanistinės mokyklos mokinių
dovana onkologiniams ligoniukams

Lietuvoje

Sumuštiniai mamai
Kartais visai nesinori valgyti to,

ką pagamino mama. Gal kartais Jūs
norite padėti mamai? O gal sekma -
die nio rytą norite jai išvirti kavos ar
arbatos ir padaryti sumuštinį? 

Sumuštiniai – vienas iš dažniau-
siai vartojamų patiekalų kasdien ir
įvai riausiomis progomis. Malonu ska -
nų ir gražų sumuštinį suvalgyti per
pusryčius, pavakarius arba vakarie -
nę, pavaišinti netikėtą svečią, pra -
turtinti ir papuošti iškilmingą stalą. 

Pagal gaminimo būdą sumuš-
tinius galima būtų suskirstyti į pa -
prastus, suvožtinius, pakepintos duo -
nos sumuštinius, vėrinukus, sluoks -
niuotus ir karštus. Padaryti sumušti -
nį tikrai nėra sunku, tik reikia tru -
pučio fantazijos, ir jūsų mama tikrai

liks patenkinta.
Taigi, reikės duonos riekelių, fer-

mentinio sūrio, jūsų mėgstamos deš-
ros ir, žinoma, įvairiausių daržovių. O
tada jau fantazuokite ir nustebinkite
savo mamą. Imame riekelę sumuš-
tinių duonos, ant jos dedame fer-
mentinį sūrį (patogiau – jau per-
pjautą į trikampėlius, atitinkančius
sumuštinių keptuvės formą), pasklei-
džiam smulkintų špinatų ir dedam po
du gabalėlius pomidoro (taip pat ant
kiekvieno trikampėlio, pagal keptu-
vės formą). Užvožiam antrą sumuš-
tinių duonos riekelę. Kepam sumuš-
tinių keptuvėje ir po kelių minučių
skanaujam su karšta mėtų arbata.
Skanaus!

Riekę duonos sutepti sviestu ar mė-
giamu majonezu, uždėti fermentinio
sūrio, tru putį konservuotų žirnelių ir
pet ra žo lės lapelį.

Ant salotos lapo dėti suteptą riekę
duonos, riekę fermentinio sūrio, 2
rū šių dešros. O boružėlės kojytės ir
galvytė iš alyvuogės.

Nedide-
lis sal-
dusis
raudo-
nas 
pipiras,
salotų
lapai,
kepurei
– pusė
pomi-
doro –
štai 
ir 
kalėdinis
senelis.

Suverkite
eglute
fermen-
tinio
sūrio
riekutes
ir aly-
vuoges.
Viršuje
uždė ki te
iš raudo-
nojo
pipiro
išpjaus-
tytą
žvaig ž-
dutę.
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Neaišku man, ar kapų paminklai
tikrai yra nauja meno šaka, ar ne.
Pvz., Egipto piramidės irgi yra kapų
paminklų menas, jos sukurtos šiek
tiek anksčiau negu Ramojaus Mozo-
liausko kūriniai. Bet labai gerai, kad
Antanas Dundzila parodė išskirtinį
dėmesį Mozoliausko įnašui (,,Drau-
gas”, 2010 m. gruodžio 3 d.). Knygoje
,,Graveyards of Chicago” (Huck &
Bielski, Chicago, 1999) Šv. Kazimiero
kapinių paminklai šitaip aprašyti:

Stulbinančios lietuvių katalikų
kapinės, esančios Čikagos apylinkėse,
yra labiausiai pažengusios meno
prasme (,,artistically progressive”).
Nors ankstesni kapai žymėti tipiškais
katalikų kryžiais ir paminklais, pa-

minklai, pastatyti po Antrojo pasau-
linio karo, yra dideli ir sensacingai
laisvi (,,sensationally unconventio-
nal”), sujungiantys nuostabius vaiz-
dus (,,novel images”) su netikėtomis
medžiagomis, kaip stiklo pluoštas
(,,fiberglass”) ir plienas, ir tai dažnai
sukuria malonų ir neįprastą įspūdį.

Gal būtų galima gauti kokį
menininkų ar istorikų pažymėjimą,
kad būtų įvertintas ir apsaugotas šis
meno rinkinys. Tada gal ir vyskupija
labiau vertintų lietuvius ir jų įnašą į
šias kapines, labiau skaitytųsi su
lietuvių pageidavimais.

Donatas Januta
San Francisco, CA

JUOZAS ŠULAITIS

Iš šiaurės sugrįžusiems tautie-
čiams, norintiems praleisti žiemos
atostogas šiltoje Florida, Lietuvių
klubas rengia kasmetinį puošnų
pokylį. Šiais metais jis įvyko lapkričio
20 dieną.

Šiltas oras, graži gamta į St. Pe-
tersburg sutraukia nemažai tau-
tiečių, o Lietuvių klubo plačiašakė
veikla suteikia jiems daug progų
dalyvauti kultūriniuose renginiuose,
koncertuose, paskaitose ir įvairiuose
minėjimuose.

Per daugelį metų čia apsigyvenę
tautiečiai dainavo choruose, šoko
tautinius šokius. Bet jų gretos retėja,
šokančiųjų galvos baltėja. Užtat nau-
jieji emigrantai iš tolimos tėvynės jau
pradeda jungtis ir tęsti lietuvybės
puoselėjimo darbą Lietuvių klube.
Mes džiaugiamės, didžiuojamės turė-
dami talentingus klasikinių šokių
profesionalus Aurelijų ir Rimą Kil-
bauskus, kurie įsteigė šokių studiją
„Ritmas” ir su savo programa jau pa-
sirodo Lietuvių klubo ir kituose ren-
giniuose. Be to, jie talkina Lietuvių
klubui ir kitoje veikloje.

Lietuvių klubo pirm. Vida Meilu-
vienė, pasveikinusi gausiai susirinku-
sius  nuostabiai išpuoštoje salėje į jau

49-tą metinį rudens renginį, pakvietė
Šv. Kazimiero misijos vadovą kan. B.
Talaišį maldai.

Vakarienė buvo šventiška – pa-
gaminta Angelės Straukienės su šal-
tais ir karštais patiekalais.

Koncertą pradėjo vedėja Daiva
Aviža su Sodeikos kanklių muzikos
įrašu, Sigito Gedos eilėraščiu. Toliau
gražiai pranešinėjo kiekvieno pasiro-
dymo pavadinimą bei šokančiųjų
pavardes.

„Ritmo” ir „Audros” šokėjos pa-
šoko „Kepurinę”, polką ir valsą.

Mečys Šilkaitis paskaitė savo su-
kurtus „Apdūmojimus apie mūsų
klubą 2010”, kuriuose daug tiesos
apie pensininkus.

„Saulutės” mokyklėlės mergaitės
su tėveliais pašoko valsą.

Toliau „Ritmo” šokėjai pašoko
linijinį ir lėtą valsą, tango, fokstrotą,
Čia-Čia ir salsą. Koncertui ir šokiams
grojo Eugenijus Sviderskis (Geno).

Susirinkusieji gausiais plojimais
šiltai priėmė programos atlikėjus bei
paruošusius programą R. ir A. Kil-
bauskus.

Pabaigoje šokiai sutraukė nema-
žai šokančiųjų. Dar ilgai tęsėsi paš-
nekesiai apie Klubo kultūrinę veiklą
bei pasišventusius jos vadovus.

Tradicinis Lietuvių klubo
rudens pokylis

Poeto Pauliaus Širvio 
poezijos popietė

VITALIJA PEÇIUKAITYTÈ

Turiu savo skausmą,
Turiu savo džiaugsmą
Ateik, dovanosiu ir Tau.

Tokiais lietuvių poeto Pauliaus
Širvio žodžiais rengėjai, Lietuvių
namų Kultūros komisija, kvietė poe-
zijos mylėtojus į poeto 90-jų gimimo
metinių paminėjimą Toronto Lietu-
vių namuose š. m. spalio 25 d. Popietę
vedė Toronto Maironio lietuviškos
mokyklos mokytoja Simonaitienė-
Bačianskienė Regina. Ji pasidžiaugė,
kad lietuvių tauta turi talentingų
poetų, kurių kūryba yra įvairi ir ly-
riškai daininga. Nuo pat pirmojo lie-
tuviško žodžio poezija įaugo į didžią
mažos tautos kūrybą, nuo vienetų iki
šimtų autorių ji tapo gausi ir labai
įvairi. 

Apie platesnį poeto kūrybos ke-
lią, kur buvo rodomi kino ekrane
vaizdai iš jo gyvenimo, papasakojo
Maironio mokyklos mokytoja, vado-
vėlio „Lietuvių literatūros skaitiniai’’
autorė Rima Žemaitytė-deJuliis, kuri
vaizdžiai ir subtiliai perteikė Širvio
nuotaikas, pakilimus ir nuopuolius,
išgyvenimus. Ji turi surinkusi labai
daug medžiagos apie P. Širvį, todėl
klausytojai galėjo susidaryti pilnesnį
jo kūrybos vaizdą, išgyvenant jo nuo-
taikas.

Popietę paįvairino turiningas
koncertas. Gražiai ir išraiškingai pa-
sirodė poezijos skaitovai – Maironio
mokyklos mokinės Julija Degutytė,
Emilija Gutauskaitė, lituanistinių
kursų moksleivės. Deklamavo ir vy-
resni skaitovai: Nerijus Augutis, Lai-
ma Šimukėnienė, Nerijus Zelionka,

Regina Simonaitienė-Bačianskienė,
kurių eilėse skambėjo patys gražiau-
sieji Širvio posmai. Koncertą paįvairi-
no muzikas Geištautas Špogis, kuris
ne tik padeklamavo, bet ir gitara pri-
tarė poeto P. Širvio žodžiams „Prie
pasakų miesto”. Įspūdžiais pasidali-
no ilgametė Toronto Maironio mo-
kyklos mokytoja dr. Irena Ehlers. Ji
pasi džiaugė, kad renginys labai gra-
žiai praėjo, išsamiai buvo aptartas
poeto nueitas kelias, pageidavo, kad
tokie renginiai būtų rengiami daž-
niau, nes tai gaivina sielą, suteikia
polėkio gyventi.

Baigiamajį žodį tarė Toronto Lie-
tuvių namų Kultūros komisijos pir-
mininkas Vytas Kulnys. Jis pasi-
džiaugė gausiu poezijos mylėtojų
apsilankymu, padėkojo visiems daly-
vavusiems koncerte, ypač Rimai Že-
maitytei-deJuliis už išsamų poeto
veiklos apibūdinimą bei parodytus
vaizdus ekrane. Padėkojo ir renginį
vedusiai Reginai Simonaitienei-Ba-
čianskienei, Vilijai Bijūnaitei už sce-
nos papuošimą bei suruoštas puokš-
tes, kurios buvo įteiktos atlikėjams,
dėkota buvo ir pranešėjai Laimai Ši-
mukėnienei, taip pat Vitalijai Pečiu-
kaitytei ir Reginai Simonaitienei-
Bačianskienei už paruoštas vaišes.

Vaišių metu prie stalų buvo gyva
ir judru, nesijautė rudeniškos nuotai-
kos. Dauguma poezijos mylėtojų nuo-
taikingai dalijosi prisiminimais apie
sudėtingos asmenybės poetą – Paulių
Širvį, diskutavo ir žavėjosi jo talentu.

Renginį filmavo Darijus Špa-
kauskas. Įrašą galima rasti lapkričio
17 d. laidoje adresu: www.torontolie-
tuviai.com

Renginio atlikėjai ir dalis Lietuvių namų Kultūros komisijos narių.  

ŠV. KAZIMIERO KAPINÈS IR VYSKUPÛ
NEÎVERTINTAS MENAS

ST. PETERSBURG, FL TORONTO, CANADA

LABAI ŠYKŠTI GEOGRAFINÈ INFORMACIJA
Jau kuris laikas užkliūva kai ku-

riuose ,,Draugo” straipsniuose trūks-
tama ar labai šykšti geografinė infor-
macija. Kas čikagiškiams gal nekelia
jokių neaiškumų, man, gyvenančiam
tolimoje provincijoje, lieka klaus-
tuku. Pavyzdžiui, šių metų lapkričio
18 d. ,,Draugo’’ antrame puslapyje,
skyriuje ,,Lietuvių telkiniai’’, straip-
snyje ,,Pasaulis – linksmas kabare-

tas’’, bandant išsiaiškinti, kur tos
linksmybės dėjosi, radau tik vieną
užuominą, būtent: ,,Ne veltui Čika-
goje eina garsas apie mūsų lietu-
vaičių grožį.’’ 

Siūlyčiau, ypač po antrašte ,,Lie-
tuvių telkiniai’’, pirmiausiai pris-
tatyti telkinio pavadinimą. 

Raimundas Kiršteinas,
Rochester, NY

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

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

Darijaus Špakausko nuotr.
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Atkelta iš 1 psl. Ypatingai
reikia dėkoti Illinois valstijos atsto-
vams Kongrese, kurių parašai sudaro
trečdalį visų pasirašiusiųjų rezoliuciją.

Šia rezoliucija siekiama pagerbti
tuos, kurie kovojo prieš sovietų okupa-
ciją, taip pat Baltijos šalių politinę ir
ekonominę pažangą per pastaruosius
20 metų bei dar labiau sutvirtinti stip-
rius diplomatinius ryšius tarp JAV  ir
Baltijos šalių. Šiandien po rezoliucija
yra 33 parašai. Kvieskime Kongreso
narius pasirašyti po šia rezoliucija ir to-
kiu būdu išreikšti palaikymą Baltijos

šalių laisvei ir nepriklausomybei. Taip
pat raginkime tapti Atstovų rūmų na-
rius Baltijos valstybių komiteto (House
Baltic Caucus) nariais. Taip pat nepa-
mirškime padėkoti rezoliuciją savo pa-
rašais jau parėmusiems atstovams.

Daugiau informacijos galima rasti
JAV Kongreso tinklalapyje
http://congress.org,  House Baltic
Caucus tink-lalapyje
http://housebalticcaucuswebs. com ir
JBANC tinklalapyje http:// jbanc.org.
Norint susisiekti su Kong-reso nariais,
skambinti tel.: 202-224-3121.

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) –
Klaipėdos uostą trečiadienį pasiekė
pirmoji Jungtinių Valstijų kariuome-
nės krovinių siunta misijai Afganis-
tane. 

,,Pirmasis laivas, kuris atplukdė
talpas iš JAV – nekarinis krovinys į
Afganistaną”, – sakė susisiekimo vi-
ceministras Arūnas Štaras. Anot jo, į
uostą atplukdyti pirmosios 15 talpų
iš 105, kurios Klaipėdą turėtų pasiek-
ti šią savaitę. Pasak viceministro,
ekonominės naudos iš JAV krovinių
gaus tiek Klaipėdos uostas, tiek Lie-
tuvos geležinkeliai. Anot Krašto ap-

saugos ministerijos, sutvarkius doku-
mentus, krovinys į Afganistaną bus
vežamas per Rusiją, Kazachstaną ir
Uzbekistaną į Afganistaną. 

JAV ir Lietuva dėl krovinių ga-
benimo misijai Afganistane tranzitu
per Klaipėdos uostą susitarė praeitą
mėnesį. Per Klaipėdos uostą krovi-
nius į Afganistaną jau gabena Vokie-
tija ir Jungtinė Karalystė. Po bando-
mosios partijos turėtų būti apsispręs-
ta, koks šių krovinių srautas kitąmet
keliaus per Klaipėdą ir per Rygos
uostą. Iki šiol Latvija gaudavo didžiau-
sią krovinių dalį. 

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) –
Lietuvių režisieriaus Šarūno Barto
filmas ,,Eurazijos aborigenas” Esti-
joje vykusiame ,,Tamsiųjų naktų”
filmų festivalyje buvo pripažintas ge-
riausiu Baltijos šalių filmu. 

Festivalio metu vykusiame tre-
čiajame ,,Tridens Baltic” pilnamet-
ražių filmų konkurse, kuriame nu-
galėjo minėtoji lietuvio juosta, iš viso
buvo pristatyta 17 filmų iš Estijos,
Latvijos bei Lietuvos.

Š. Bartas taip pat buvo apdova-
notas 5,000 eurų premija. ,,Eurazijos
aborigenui” komisija taip pat skyrė
,,Silver” apdovanojimą, kuris sutei-
kia galimybę reklamuoti filmą popu-
liariajame televizijos kanale ,,Silver”. 

Baltijos šalių pilnametražių fil-
mų konkurse dalyvavo ir kitas reži-
sierius iš Lietuvos – Vaidotas Digi-
mas, pristatęs dokumentinį filmą
,,Kelionė per Lietuvą”. 

,,Tamsiųjų naktų” filmų festiva-
lis kasmet sutraukia apie 55,000 kino
mėgėjų iš Estijos ir užsienio šalių. Ki-
no filmai buvo rodomi Taline, Tartu
ir dar 12 mažesnių Estijos miestų ir
miestelių. Festivalį sudarė pagrindi-
nė programa ir keturi mažesni ren-
giniai. Iš viso per 14 vakarų kino sa-
lėse buvo parodyta apie 250 pilna-
metražių kino filmų, priklausančių
vaidybinių, dokumentinių ir anima-
cinių filmų kategorijoms.

UNESCO specialistai vertina padètî�
Kuršiû nerijoje

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS)
– Premjeras Andrius Kubilius sako,
kad opozicijos ruošiama interpeliacija
energetikos ministrui Arvydui Sek-
mokui – tai visų pirma galimybė at-
sakyti į iškylančius klausimus apie
energetiką. Taip jis sakė komentuo-
damas faktą, jog opozicija surinko
reikiamą parašų skaičių teikti inter-
peliaciją A. Sekmokui.

Pastarieji balsavimai, pasak prem-
jero, rodo, jog valdantieji sugeba su-
rinkti balsų persvarą dvikovoje su
opozicija. ,,Kaip parodė šios dienos
balsavimai, valdanti koalicija dar sykį
parodė, kad gali priimti pačius svar-
biausius ir kartais labai sudėtingus ir
tikrai jautrius klausimus”, – kalbėjo
premjeras.

Opozicinė frakcija ,,Tvarka ir

teisingumas” (TT) sako turinti jau 69
parašus po interpeliacijos tekstu
energetikos ministrui – tiek parašų
pakanka pateikti interpeliaciją mi-
nistrui. Dokumento tekstą Seimo po-
sėdžių sekretoriate planuojama įre-
gistruoti, kai bus surinktas 71 para-
šas. Tiek parlamentarų balsų reikė-
tų, norint ministrą atstatydinti.

,,Laukiame Seimo narių, kurių
dabar nėra”, – sakė TT frakcijos se-
niūnas Valentinas Mazuronis. Jis pa-
tvirtino, jog po dokumentu esama ir
dviejų valdančiųjų frakcijų atstovų
parašų, tačiau konkrečių pavardžių
nesakė.

Opozicija interpeliaciją ministrui
ruošia nepavykus konkursui dėl nau-
jos atominės elektrinės strateginio
investuotojo. 

Po paskyrimo dirbti Kaune 
atsistatydino ,,Ryanair” pilotas

Švedijoje  – „Misija Sibiras”

� Î Klaipèdâ atplukdyta pirmoji 
JAV kroviniû siunta

Oro uostai švelnina draudimus
Londonas, gruodžio 8 d. (Tiesa.

com) – Didžiosios Britanijos oro uos-
tai jau ateinančiais metais ketina su-
švelninti apribojimus dėl gėrimų,
šampūnų, kvepalų ir kitokių skysčių
įsinešimo į lėktuvą. Bet galutinai to-
kio draudimo neliks tik 2013 m. ba-
landžio gale. 

Griežtos taisyklės dėl skysčių
kaskart sukelia keleivių nepasitenki-
nimą, be to, išvykimo salėse susidaro
krūvos butelių su gėrimais bei kos-
metikos priemonių tūtelių. Pavyz-
džiui, Hathrow oro uoste kasmet ati-
mama apie 2,000 tonų skysčių. 

Didžiosios Britanijos transporto

sekretorius Philip Hammond prane-
šė, kad taisyklės sušvelnės jau atei-
nančių metų balandį. Keleiviams iš
Europos Sąjungai nepriklausančių
šalių, skrendantiems į kitas Europos
šalis per Didžiąją Britaniją, bus leista
neštis į lėktuvus ir neapmuitintose
oro uostų parduotuvėse įsigytus skys-
čius. Tiesa, jie turės būti skaidriuose
maišeliuose, nes vis tiek bus tikrinami.

Tikimasi, kad iki 2013 m. Euro-
pos šalių oro uostuose jau bus įdiegta
speciali įranga, reaguojanti į įtarti-
nus skysčius, ir dabartiniai draudi-
mai nebebus aktualūs.

Metams baigiantis paremkime rezoliucijâ�

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) –
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir
kultūros organizacijos (UNESCO)
Pasaulio paveldo centro atstovai šią
savaitę vertina padėtį Kuršių nerijo-
je. Eeva Ruoff ir Geraldas Collin ap-
žiūrėjo apsauginį kopagūbrį, lankėsi
Naglių gamtos rezervate, vėliau susi-
tiko su Neringos bendruomenės bei
nevyriausybinių organizacijų atsto-
vais. UNESCO atstovai lankysis Ni-
dos etnografiniame sektoriuje, Juod-
krantėje, apžiūrės probleminius taš-
kus bei dalyvaus darbiniame susiti-
kime su Aplinkos ministerijos, Rusi-
jos, Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos, Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcijos, Klaipėdos ir Nerin-
gos savivaldybių atstovais. Prieš at-
vykdami į Lietuvą, gamtos ir kultū-
ros paveldo specialistai lankėsi Kali-
ningrado sričiai priklausančioje Kur-
šių nerijos dalyje.

Specialistai teigia, kad tokie būk-
lės vertinimai įprastai atliekami kas
penkerius metus. ,,Mūsų apsilanky-
mas yra įprasta procedūra, kuri atlie-
kama kas 5  metus, kad įvertintume
padėtį pačioje vietovėje. Esame čia
tam, kad parengtumėme ataskaitą,

ne tam, kad nurodytume, kas yra blo-
gai ar gerai”, – sako G. Collin. 

Pernai Kuršių nerijoje taip pat
lankėsi UNESCO Pasaulio paveldo
centro specialistai. Tuomet jie nusta-
tė, kad Neringos ir Klaipėdos savival-
dybių planai neleidžia užtikrinti pu-
siasalio išsaugojimo.

Neringos savivaldybės atstovės
Sandros Vaišvilaitės teigimu, per-
nykštis kultūros paveldo specialistų
apsilankymas nebuvo tradicinis. Jį
pasiūlė Lietuvos institucijos, ir spe-
cialistai, skirtingai nei šiemet, ne-
vertino Rusijai priklausančios pusia-
salio dalies būklės.

,,Aną kartą jie žiūrėjo tik Lietu-
voje esančią Kuršių nerijos teritoriją
– su mūsų problemomis daugiau su-
sidūrė, bet nematė, kas vyksta anoje
pusėje. Šį kartą pirmas dvi dienas jie
praleido Kaliningrado srityje ir vėliau
pas mus atvažiavo – vertins  bendrą
padėtį, kaip yra Rusijoje ir pas mus”,
– sakė S. Vaišvilaitė.

Lapkričio mėnesį sukako dešimt
metų, kai Kuršių nerija buvo įtrauk-
ta į Pasaulio paveldo sąrašą šalia kitų
pasaulinės reikšmės gamtos ir kultū-
ros paveldo objektų.

Londonas, gruodžio 7 d. (BNS)
– Pigių skrydžių bendrovės ,,Rya-
nair” pilotas atsistatydino, paskyrus
jį iš pietų Prancūzijos į ,,Sibiru” va-
dinamą Kauną, pranešė ,,Financial
Times”. 

41 metų amerikietis kapitonas
Morgan Fischer anksčiau buvo pa-
reiškęs, jog bendrovė turėtų pakeisti
dabartinį vadovą skrydžių palydovu
ir taip sumažinti išlaidas. Jis buvo
vienas iš 30 ,,Ryanair” pilotų, dir-
bančių Marselyje, tačiau spalio mė-
nesį skrydžių bendrovei pranešus
apie bazės uždarymą dėl nesutarimų
su Prancūzijos institucijomis, turėjo
būti perkeltas. Pilotai buvo raginami
rinktis naujas bazes. Daugelis jų taip

ir padarė – jie buvo paskirti dirbti
Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje ir
kitur. M. Fischer, dirbęs ,,Ryanair”
beveik 5 metus, iš kurių vienerius
metus ginčijosi su bendrove dėl darbo
sutarties, buvo perkeltas į Kauną. 

,,Kaunas ‘Ryanair’ pilotams yra
tarsi Sibiras. Labai nepopuliaru būti
ten siunčiamam. Jis yra nežinia kur,
o kalba yra visiškai skirtinga. Rytų
Europoje atlyginimai baisiai maži”, –
sakė kapitono kolega ir pridūrė, jog
šis sprendimas M. Fischer buvo tarsi
,,spyris į dantis”. M. Fischer spren-
dimo atsistatydinti nekomentavo.
Pasak jo kolegos, jam buvo pasiūlytas
darbas JAV skrydžių bendrovėje. 

Š. Barto filmas pripažintas 
geriausiu Baltijos šali¨ filmu

Interpeliacija energetikos ministrui
– proga atsakyti î klausimus 

Stokholmas, gruodžio 8 d. (LR
ambasada Švedijoje) – Lietuvos am-
basadoje Švedijoje gruodžio 4 d. šioje
šalyje studijuojančiam ar dirbančiam
lietuvių jaunimui pristatytas projek-
tas „Misija Sibiras 2010”. 

2010 metų misijos dalyvis Mar-
tynas Kriaučiūnas papasakojo apie
sumanymą surengti jaunimo misiją į
Sibirą ir jos tikslus. Rodydamas fil-
muotą medžiagą, M. Kriaučiūnas pri-
statė aplankytas lietuvių tremties
vietas, kur buvo tvarkomi ten palai-
dotų lietuvių kapai, papasakojo apie
susitikimus su tose vietovėse tebegy-
venančiais lietuviais. 

Šios misijos tikslai, anot M.
Kriaučiūno, neapsiriboja nukentėju-
siųjų nuo Lietuvos gyventojų genoci-
do aukų pagerbimu ir jų palaidojimo
vietų sutvarkymu. Šia misija, anot jo,
taip pat siekiama puoselėti jaunimo
tautinio patriotiškumo jausmą, ska-
tinti kartų dialogą ir tarpusavio su-
pratimą jautriais naujausių laikų
Lietuvos istorijos klausimais, kurti
teigiamą patriotiško ir pilietiško jau-
nimo įvaizdį visuomenėje.

Misijos dalyvis taip pat pasakojo
apie misijos dalyvių kasdienybę. M.
Kriaučiūnas paragino pabandyti tapti
2011 metų „Misija Sibiras” dalyviais.
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vistė Elizabeth Edwards, buvusio
demokratų kandidato į vicepreziden-
tus John Edwards žmona, antradienį
mirė nuo vėžio North Caroline valsti-
joje. J. Edwards siekė tapti Demok-
ratų partijos kandidatu į prezidentus
2008 m., o Elizabeth pelnė amerikie-
čių simpatijas, nes tuo metu buvo
svarbi savo vyro patarėja, nors tuo
metu jau kovojo su vėžiu. Ji taip pat
žinojo apie vyro nesantuokinius ry-
šius, tačiau viešai apie juos nekalbėjo.

NEW YORK
Jungtinių Tautų (JT) diplomatai

tvirtina, kad Rusija satbdo JT Sau-
gumo Tarybos pareiškimą, kuriuo
Saugumo Taryba Dramblio Kaulo
Kranto opozicijos vadovą Alassane
Ouattara skelbia šalies prezidentu.
Rusija susirūpino tuo, kad paskelb-
damos A. Ouattara prezidento rinki-
mų laimėtoju, JT peržengia savo
mandato ribas. Tačiau Jungtinės
Valstijos tvirtina, kad JT misija
Dramblio Kaulo Krante įpareigoja
organizaciją patvirtinti prezidento
rinkimų laimėtoją. Dabartinis šalies
vadovas Laurent Gbagbo toliau eina
prezidento pareigas. 

KANKUNAS
Klimato kaitos konferencijoje

Kankune gautas finansinis įsipa-
reigojimas, tiesa, kol kas ne tarptau-
tinis: Norvegija, atsižvelgdama į ty-
rimų apie ledynų tirpimą duomenis,
nusprendė tyrimams Himalajuose
skirti 12 mln. JAV dolerių, tai yra be-
veik 31 mln. litų. Ledynų padėtis Hi-
malajų – Hindukušo regione bus tyri-
nėjama 5 metus. Tyrimai bus visiškai
finansuojami Norvegijos lėšomis.
Dauguma ledynų mažėja jau maž-
daug 150 metų, tai yra nuo to laiko,
kai baigėsi Mažuoju Ledynmečiu
pakrikštytas atšalimas. Nuo 1980 m.
daugelyje regionų ėmė sparčiai ma-
žėti ledo, kartu išaugo ir vidutinė
pasaulinė metinė temperatūra.

EKVADORAS
Lenkų misionierius pranciško-

nas Miroslaw Karczewski buvo nužu-
dytas Santo Domingo de los Colora-
dos mieste Ekvadore. Jo lavoną pir-
madienio vakare surado tikintieji. M.
Karczewski į Santo Domingą atvyko
1995 m. Čia 1999 m. buvo pastatyta
katalikų bažnyčia, kuri 2003 m. buvo
pašventinta. 

Pasaulio naujienos

BERNAS
Šveicarijos parlamentas šalies

prezidente 2011 metams išrinko už-
sienio reikalų ministrę Micheline
Calmy-Rey. 65 metų M. C. Rey  pa-
keis dabartinę prezidentę Doris
Leuthard. Šveicarijos vyriausybę su-
daro septyni ministrai – kiekvienas
jų kasmet pakaitomis eina preziden-
to pareigas.

RYGA
Rygoje buvo išniekintos Naujo-

sios žydų kapinės Lizumos gatvėje.
Vandalai, kurių tapatybės kol kas
nenustatytos, išniekino daugiau kaip
šimtą antkapių, nupiešę ant jų bal-
tais dažais svastiką. Latvijos prezi-
dentas ir ministras pirmininkas
griežtai pasmerkė vandalizmo aktą ir
paragino padaryti viską, kad kal-
tininkai būtų surasti ir pašalinti
išniekinimo padariniai.

WASHINGTON, DC
JAV paragino Kiniją labiau iš-

naudoti savo įtaką Šiaurės Korėjai,
kad būtų išvengta smurto Korėjos
pusiasalyje. Kinijos vyriausybė į tokį
raginimą atsiliepė su nepasitenki-
nimu ir kalbėjo apie ,,neatsakingus
kaltinimus”. Atsakomybė dėl taikos
Šiaurės Rytų Azijoje išsaugojimo
turėtų tekti visoms regiono šalims,
Beijing pareiškė Užsienio reikalų
ministerijos atstovas. 

* * *
Jungtinės Valstijos atsisako savo

pastangų įtikinti Izraelį atnaujinti
naujų gyvenviečių statybų morato-
riumą, siekiant taikos Artimuosiuose
Rytuose.  Washington vedė derybas
su Izraeliu, bandydamas šią šalį įti-
kinti sutikti su Palestinos reikalavi-
mais ir taip atnaujinti tiesiogines
taikos derybas. Palestina sustabdė
derybas rugsėjį, kai baigėsi 10 mėne-
sių trukęs moratoriumas dėl žydų
gyvenviečių statybų Vakarų krante.
JAV pareiškė ieškosiančios kitų bū-
dų, kaip įtikinti Palestiną ir Izraelį
atnaujinti taikos derybas. 

* * *
Iškili JAV teisininkė, rašytoja ir

sveikatos apsaugos politikos akty-

EUROPABriuselyje prasidèjo Rusijos ir 
ES viršùniû susitikimas

PIETŲ AMERIKA

ŠIAURĖS AMERIKA
JAV

Londonas, gruodžio 8 d. (BNS)
– Londono teismo uždarytas į kardo-
mojo kalinimo kamerą ,,WikiLeaks”
tinklalapio įkūrėjas Julian Assange
yra visiškai atkirstas nuo išorinio pa-
saulio, ryšio su juo nėra. Tai pranešė
jo advokatai.

,,Pareigūnai mums pranešė, kad
pirmasis susitikimas su ginamuoju
įvyks tik gruodžio 13 d. – likus parai
iki teismo posėdžio dėl J. Assange
išdavimo Švedijos prokuratūros pra-
šymu pradžios. Taigi mes negalime
gauti iš mūsų kliento jokių nuro-
dymų dėl tolesnių juridinių veiks-
mų”, – pareiškė advokatas.

Gautomis žiniomis, J. Assange
dabar laikomas didžiausiame Angli-
joje Vandorso kalėjime, jis uždarytas į
specialią kamerą, kur kaliniai itin
atidžiai stebimi.

Tuo tarpu JAV valstybės depar-
tamentas pareiškė, kad amerikiečiai

neketina prašyti J. Assange ekstradi-
cijos. 39 metų australas sulaikytas
dėl seksualinių nusikaltimų, jis kal-
tinimus neigia. 

,,Mes vykdome savo tyrimą. Be
to, kalbant apie jo sulaikymą, šiuo
metu tai liečia tik Jungtinę Karalystę
ir Švediją”, – teigė departamento ats-
tovas Philip Crowley.  Jis taip pat pri-
dūrė, kad JAV nesuteikė jokios infor-
macijos britų teismams ir neketina to
daryti ateityje. P. Crowley atmetė
ankstesnius žiniasklaidos praneši-
mus, kuriuose teigiama, kad JAV pa-
keis diplomatus tarnybose, kuriuos su-
kompromitavo ,,WikiLeaks” paskelb-
ti slapti diplomatiniai dokumentai. 

,,Nesitikiu, kad tai įvyks. Mes ne-
ketiname imtis jokių rimtų pokyčių.
Tikimės, kad to neprireiks. Ir kaip
jau žadėjau anksčiau, mes bendradar-
biausime su kitų šalių vyriausy-
bėmis”, – tvirtino jis.

Sulaikytas ,,WikiLeaks” tinklalapio îkùrèjas 

Buenos Airės, gruodžio 6 d.
(BNS) – Argentina pripažino ,,laisvą
ir nepriklausomą” Palestinos valsty-
bę, praėjus kelioms dienoms nuo
tokio pat Brazilijos žingsnio, sukėlu-
sio nerimą Izraeliui ir JAV įstatymų
leidėjams. 

Argentinos prezidentė Cristina
Kirchner parašė Palestiniečių savi-
valdos vadovui Mahmoud Abbas
laišką, kuriame jos šalis pripažįsta
Palestiną su sienomis, kurios buvo
1967 m. Panašiai savaitgalį pasielgė
C. Kirchner kaimynas, savo kadenci-
ją baigiantis Brazilijos prezidentas
Luiz Inacio Lula da Silva savo laiške
M. Abbas. Šiame laiške, kurį pavieši-
no Brazilijos užsienio reikalų minis-
terija, sakoma, kad Brazilija pripažįs-
ta Palestiną, į kurią įeina Vakarų
Krantas ir Gaza – šias teritorijas Iz-
raelis okupavo 1967 m. per vadina-
mąjį Šešių dienų karą. 

Izraelis iš karto atsiliepė į Brazi-
lijos pareiškimą ,,su liūdesiu ir nu-
sivylimu” bei priminė, kad 1995 m.
susitarimu su Palestiniečių savivalda
Palestinos valstybė gali atsirasti tik
derybomis. JAV įstatymų leidėjai
Brazilijos sprendimą pavadino ,,labai
neprotingu” ir ,,apgailėtinu”. Vakarų
valstybės yra sutarusios, kad bet kurį
Palestinos valstybės apibrėžimą turi
patvirtinti Izraelis. Jungtinės Valsty-
bės nuosekliai palaiko Izraelio nuos-
tatą JT Saugumo Taryboje. 

Argentina nurodo, kad Palesti-
nos valstybės pripažinimui vieningai
pritaria Pietų Amerikos prekybos
blokas ,,Mercosur”, kurio narės yra
Argentina, Brazilija, Paragvajus ir
Urugvajus. Venesuela laukia sprendi-
mo dėl narystės. Tuo tarpu Bolivija,
Čilė, Kolumbija, Ekvadoras ir Peru
yra asocijuotos narės. 

Argentina pripažino Palestinos valstybê

Briuselis, gruodžio 7 d. (ELTA)
– Briuselyje antradienį prasidėjo
Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos
viršūnių susitikimas. Jame dalyvauja
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev, Europos Komisijos pirmininkas
Jose Manuel Barroso ir ES preziden-
tas Herman Van Rompuy.

Pokalbių pradžioje D. Medvedev
labai teigiamai įvertino Rusijos ir ES
bendradarbiavimą šiais metais. Pa-
žangos esą pirmiausiai būta moder-
nizavimo ir vizų lengvatų srityje.
Kartu prezidentas pripažino, kad kai
kurios problemos išlieka. ,,Būdamas
mandagus, aš apie jas kalbėsiu tik
tada, kai salę paliks žiniasklaidos
atstovai”, – sakė D. Medvedev.

26-ajame savo viršūnių susi-
tikime Rusija ir ES kalbės apie vizų
režimo panaikinimą ir Rusijos narys-
tę Pasaulio prekybos organizacijoje
(PPO). Taip pat bus diskutuojama
apie energetinį saugumą bei ekono-
minės krizės padarinius.

Kreipdamasis į ES šalių vadovus
D. Medvedev pabrėžė ypač gerus
2010 m. pasiektus daugiašalio ben-
dradarbiavimo tarp Rusijos ir ES
rezultatus. ,,Susitarimas dėl Rusijos
narystės PPO yra ypač svarbus”, –
pažymėjo Rusijos prezidentas. Dėl
narystės PPO Rusija derėjosi net 17
metų, ir, pagaliau išsprendus kilusias
problemas, šalis ketina įstoti į šią
organizaciją kitais metais.

Julian Assange prieš suėmimą glaudėsi Londono žurnalistų klube. EPA nuotr.
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PIGU, SKANU IR SVEIKA

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Šiandien mes visi skubame, ne-
randame laiko praleisti virtuvėje,
daugelis jos net atsisakė ir perėjo prie
pusfabrikačių, prie jau pagamintų pa-
tiekalų. Tačiau užtenka šeimininkei
įpinti savo vaizduotę ir viską pasi-
daryti skaniai, greitai ir pigiai. Šian-
dien noriu pakalbėti apie tokius
maisto produktus, į kuriuos mes
nebekreipiame dėmesio, neperkame,
o gal tik retkarčiais jais pasinaudo-
jame. Aš dar iš jaunystės prisimenu,
kaip mūsų mama, parsinešusi iš tur-
gaus vištos kojeles, iš jų išvirdavo
skanią pomidorinę sriubą, o tas išvir-
tas karštas kojeles duodavo mums
graužti, sakydama, kad tai sveika,
kad bus mūsų kaulai sveiki. Tad net
okupacijos laikais, kai parduotuvių
lentynos buvo tuščios, kai nebuvo
šviežių daržovių, nei vaisių, žmonės
žinojo, kuo užganėdinti savo kūną.
Nesimatė Amerikoje parduodamų
vištos kojelių, bet dabar ir jų jau gali
gauti didesnėse etninėse parduotu-
vėse. Juk tai tikras kalcio šaltinis! Ar
atkreipėte dėmesį, kodėl Amerikoje
veršiena iš visų mėsų pigiausia? Tik
todėl, kad amerikiečiai mėgsta gryną
mėsos gabalą, jie nemėgsta terliotis
su kremzlėmis. Tuo tarpu, kas yra
sveikiau: ar senos karvės mėsa, ar
jaunos telyčaitės? Lietuvoje, atvirkš-
čiai veršiuko mėsa yra pasakiškai
brangi ir mažai kam įkandama.

Šiandien daugiau papasakosiu
apie įvairias antrines dalis, kurių yra
ne mažiau vertingas maistinis pro-
duktas ir pigesnis. Tad reikėtų rim-
čiau pažiūrėti į tokias dalis kaip:
inkstai, vištų kojelės, ausys, kepenys
ir t. t.

Kiaulių, veršių, jaučių 
ar paukščių kepenys

Tiems, kurie mėgsta patiekalus,
pasižyminčius subtiliu skoniu ir skal-
sa, greitai paruošiamus ir leidžian-
čius pasireikšti kulinaro vaizduotei,
labai tiks kepenelių valgiai. Patieka-
lų, kuriuos galima ruošti iš šio ska-
naus ir vertingo produkto, yra gausy-
bė: jas galima virti sultinyje, troškin-
ti su grie tine arba daržovėmis, kepti
su sviestu. Kepenėlės dera su grybais,
morkomis, svogūnais, jas tinka tiekti
su bulvėmis, ryžiais, grikiais ir kito-

mis kruopomis. Jos gali būti puikus
lietinių ir pyragų įdaras, o kepenėlių
paštetai – visame pasaulyje mėgsta-
mas užkandis. Antra priežastis, dėl
kurios šis produktas labai vertina-
mas, – sveikosios savybės: tai tikras
vitamino A ir B, geležies, seleno, ka-
lio, kalcio ir kitų naudingų minerali-
nių medžiagų lobynas. Tad nuo senų
laikų kepenėlės buvo ne tik laikomos
gardėsiu, bet ir įtraukiamos į gydo-
mosios mitybos sąrašą, ypač pataria-
mos valgyti vaikams. Nenuostabu,
kad eskimai, vos tik paskerdę gyvulį,
tuoj pat išpjauna dar šiltas kepenis ir
pirmiausia jas duoda valgyti žalias
vaikams. 

Visai nesvarbu, kokias kepenėles
pasirinksite – kiaulių, veršių, avie-
nos, jaučių ar paukščių; patiekalus iš
jų paruošite lengvai ir greitai. Savo
maistinėmis savybėmis jos irgi beveik
nesiskiria, bet skonis – visų skirtin-
gas ir savitas. Daugiausiai mes pasi-
renkame paukštienos kepenėles, jos
tikras gardumynas, iš kurių galima
gaminti ir karštuosius patiekalus, ir
salotas, ir paštetus.

Kepenėlių paštetas

Reikės: vieno indelio vištų ke-
penėlių, 2 kietai virtų kiaušinių, pu-
sės puoduko grietinėlės, pusės punde-
lio šviežių krapų, pusės šaukštelio
baltų maltų pipirų, druskos, vienos
vidutinio dydžio galvutės svogūno,
sviesto.

Svogūną smulkiai supjaustykite
ir jį apkepinkite, kol suminkštės
svies te. Kepenėles nuplaukite, api-
pjaustykite ir verdančiame vandenyje
apvirkite (tik nepervirinkite, nes ta-
da jos bus kietos, apie 5 minutes).

Apvirtas kepenėles ir visus kitus
priedus sudėkite į elektrinį plakiklį
(blender) ir viską suplakite. Dėl sko-
nio dar įlašiname citrinos sulčių arba
pabarstome ,,Lemon pepper’’. Išpila-
me į dubenėlį ir šaldytuve atšaldome
iki viskas sustingsta.

Sriuba su vištų kepenėlėmis

Reikės: 3 l vištienos sultinio, 1
sv vištų kepenėlių, 1/3 puodelio ryžių,
2 šaukštų sviesto, 2 šaukštų citrinų
sulčių, puodelio pieno, šaukšto smul-
kintų krapų, 2 šaukštų susmulkintų
petražolių, maltų pipirų, 1/3 šaukšte-
lio kario, druskos.

Vištų kepenėles nuplaukite te-
kančiu šaltu vandeniu, dėkite į ema-
liuotą puodą ir užpilkite pienu. 20–30
minučių palaikykite kambario tem-
peratūroje, tada nukoškite ir nusau-
sinkite. Keptuvėje įkaitinkite sviestą,
apkepkite kepenėles ir nukaiskite.

Vištienos sultinyje išvirkite ry-
žius, įberkite druskos, pipirų, kario. Į
sriubą pilkite citrinų sultis, sudėkite
apkeptas kepenėles, kapotus žalu-
mynus. Viską gerai išmaišykite ir
palaikykite uždengtame puode.

Vengriškas paprikų troškinys 
su kepenėlėmis

Reikės:  1 sv vištų kepenėlių, 3

paprikų, šaukšto sviesto, 4 šaukštų
aliejaus, didelio svogūno, šaukštelio
miltų, 1/2 puodelio vandens, 4 šaukš-
tų kapotų žalumynų, šaukštelio sal-
džiosios paprikos, aitriosios paprikos,
maltų pipirų, druskos.

Į keptuvę dėkite pusę sviesto,
pusę aliejaus. Svogūną supjaustykite
pusžiedžiais, išvalytas paprikas –
juostelėmis, paskrudinkite ir verski-
te į lėkštę. Dėkite likusį sviestą, aliejų
ir apkepinkite kepenėles.

Atgal į keptuvę grąžinkite apkep-
tas daržoves, suberkite miltus, gar-
dinkite prieskoniais, gerai išmaišy-
kite ir 2–3 minutes kepkite. Pilkite
vandenį, 3–5 minutes patroškinkite,
tada suberkite žalumynus. Troškinį
tiekite karštą su ryžiais.

Vištų kepenėlių mišrainė 
su garstyčiomis

Reikės: 10 oz vištų kepenėlių, 3
kiaušinių, kelių morkų, šaukštelio
bulvių krakmolo, 3 šaukštų majone-
zo, druskos, 1/2 šaukštelio garstyčių
sėklų, 2 šaukštų aliejaus.

Dubenyje suplakite kiaušinius su
krakmolu ir žiupsniu druskos. Iš teš-
los iškepkite plonus blynelius, juos
ataušinkite ir supjaustykite plonais
šiaudeliais.

Vištų kepenėles nuplaukite, nu-
sausinkite ir pakepkite su aliejumi.
Nukėlę nuo ugnies pasūdykite, atau-
šinkite ir stambiai supjaustykite.

Morkas nuskuskite ir suraiky-
kite plonais šiaudeliais. Į keptuvę pil-
kite šaukštą aliejaus ir 5–8 minutes
pamaišydami kepkite. 

Garstyčių sėklas sutrinkite grūs-
tuvėje.

Sumaišykite kiaušinienės šiaude-
lius, morkas ir kepenėles. Suberkite
garstyčių sėklas, krėskite majonezą ir
išmaišykite. 

Patarimas: Šią mišrainę galite
paruošti iš anksto, bet majonezo
krėskite tik prieš patiekiant į stalą.

Vištų kepenėlių ir bulvių
apkepas

Reikės: 3 sv bulvių, 1 sv vištų
kepenėlių, didelio svogūno, morkos,
1/2 puodelio kietojo sūrio, acto, ma-
jonezo, kečupo, sviesto, druskos, mal-
tų pipirų, kmynų, žalumynų.

Bulves supjaustykite griežinė-
liais, kepenėles – kubeliais. Svogūną
suraikykite, užpilkite actu ir pamari-
nuokite. Morką ir sūrį rupiai sutar-
kuokite, žalumynus susmulkinkite.

Kepimo formą gausiai ištepkite
sviestu. Ant dugno sudėkite pusę bul-
vių, pasūdykite, berkite nuplikytų
kmynų, tada krėskite kepenėles ir vėl
pasūdykite. Berkite svogūnus, mor-
kas, sudėkite likusias bulves, pasū-
dykite, gardinkite kmynais ir pipi-
rais.

Apkepėlę aptepkite majonezu ir
kečupu, pabarstykite smulkintais
žalumynais. Kepkite orkaitėje 25
minutes. Likus 10 minučių iki kepi-
mo pabaigos pabarstykite tarkuotu
sūriu.

Trapusis pyragas su grybais 
ir vištų kepenėlėmis

Tešlai: 1,5 puodelio miltų, laz-
delės sviesto, kiaušinio, šaukšto grie-
tinės, druskos.

Užminkykite tešlą. Atšaldytą
svies tą supjaustykite kubeliais, ilgu,
aštriu peiliu sukapokite su miltais ir
sutrinkite į trupinius. Grietinę išpla-
kite su kiaušiniu ir druska, šį mišinį
krėskite į miltus. Užminkykite tamp-
rią tešlą, ją suvyniokite į plėvelę ir 40
minučių palikite šaldytuve.

Įdarui: 2 puodelių šviežių grybų,
1 sv vištų kepenėlių, svogūno, šaukšto
sviesto.

Keptuvėje išlydykite sviestą, dė-
kite nuplautas kepenėles ir pakep-
kite, kol jos apsitrauks plutele, o vi-
dus liks žalias. Pačirškinkite susmul-
kintus svogūnus. Grybus nuvalykite
drėgna servetėle ir supjaustykite ga-
balėliais. Juos troškinkite su sviestu,
kol nugaruos pusę skysčio, tada su-
maišykite su kepenėlėmis ir ataušin-
kite.

Užpilui: puodelio grietinės,
kiaušinio, druskos, žalumynų.

Kiaušinį išplakite su žiupsneliu
druskos, krėskite grietinę, kapotus
žalumynus ir gerai išmaišykite.

Tešlą iškočiokite į nelabai ploną
lakštą ir tieskite į aliejumi išteptą ke-
pimo formą. Užrieskite aukštus kraš-
telius, šaukite į 375° F įkaitintą
orkaitę ir pakepkite 10 minučių.

Ant pyrago lygių sluoksnių su-
krėskite įdarą, užpilkite plakiniu ir
kepkite orkaitėje apie 40 minučių.
Pyragą galite tiekti su forma, kurioje
jis kepė.

Suktinukai su spanguolėmis 
ir ožkų sūriu

Reikės: 10 oz sluoksniuotos teš-
los, 1/2 puodelio spanguolių, 1/3
puodelio kietojo ožkų sūrio, 1/4 rau-
donojo svogūno, šaukšto rudojo cuk-
raus, aliejaus,  šviežiai maltų pipirų,
druskos.

Svogūną nulupkite ir smulkiai
supjaustykite. Gabalėlius sumaišyki-
te su spanguolėmis, sutrupintu sūriu,
cukrumi, trupučiu druskos ir pipi-
rų.

Tešlą iškočiokite ir supjaustykite
kvadratais. Kiekvieną kvadratą per-
pjaukite įstrižai. Ant kiekvieno tri-
kampio tešlos dėkite po pusę šaukšte-
lio spanguolių įdaro ir susukite suk-
tinukus.

Gruzdintuvėje arba puode storu
dugnu įkaitinkite aliejų iki karštumo.
Kepkite suktinukus, kol dailiai pa-
skrus, tada sudėkite ant popierinių
rankšluosčių, kad nuvarvėtų riebalai.
Tiekite šiltus.

,,Auksinis” morkų 
pyragas

Reikės: pusantros lazdelės svies-
to, 1,5–2 puodelių miltų, pusės puode-
lio fermentinio tarkuoto sūrio, 3
šaukštų vandens, riebalų.

Dubenyje sumaišykite miltus,
sūrį ir sviestą. Į mišinį po truputį pil-
kite vandenį ir gerai išminkykite.
Tešlos lakštą tieskite į riebalais ištep-
tą formą ir 10–15 minučių padėkite į
šaldytuvą.

Įdarui: puodelio varškės sūrio,
pusės puodelio fermentinio sūrio, 5–6
morkos, 3 svogūnų, 3 česnakų skil-
telių, 2–3 šaukštų aliejaus, 4–5 kiau-
šinių, puodelio pieno, 1,5 šaukštelio
citrinų sulčių, maltų pipirų, druskos.

Paruoškite įdarą: smulkintus
svogūnus ir tarkuotas morkas pa-
kepinkite su aliejumi. Česnakus sug-
rūskite, dėkite į keptuvę su daržo-
vėmis, berkite druskos, pipirų, pilkite
citrinų sultis. Kiaušinius išplakite su
pienu ir sumaišykite su praaušusio-
mis daržovėmis.

Orkaitę įkaitinkite iki 375° F
temperatūros ir apie 10 minučių kep-
kite paplotį. Tada jį padenkite morkų
įdaru, apibarstykite varškės sūriu ir
tarkuotu fermentiniu sūriu. Kepkite
vidutinio karštumo orkaitėje apie 30
minučių. Praaušusį pyragą supjaus-
tykite gabalėliais.

Receptai paimti iš ,,Darbštuolės” 
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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--33330000

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 46

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Jei planas būtų pavykęs, būtų
buvę įspūdingų nuotraukų. Būtų.
Jeigu. 

Kitą rytą mūsų orų patarėjų
Valdemaro Vizbaro ir Naglio Šulijos
laiškai mirgėjo šauktukais ir riebiu
raudonu šriftu. Kaip jūroje dažnai
nutinka, planas apsivertė aukštyn
kojomis ir, pasipusčius padus, teko
sprukti atgal į šiaurę, kad atsidur-
tume besiformuojančios ciklonų juos-
tos šiaurinėje pusėje. Spėjome. Per 10
dienų ir 2,000 mylių nuo Auckland
pagaliau radome įsukimą į piečiausią
pasaulio greitkelį. Tai vieta, kur nėra
greičio apribojimų. Negalioja jokios
taisyklės. Nėra kamščių, nei policijos
patrulių, nei greitosios, nei PGT. Gali
akseleratorių įminti kad ir kiaurai
grindis. Tik jei subyrėsi ar prisi-
trenksi – nebėdavok. Pagalbos kažka-
da gal ir sulauksi. Jei plauks kas nors
pro šalį. Tik kad čia nieks nebeplau-
kioja: paskutinis kliperis prašniokštė
prieš gerą šimtmetį. Dabartiniams
krovininiams laivams vėjas ir bangos
yra stabdis, taigi jie su malonumu
užleido šias platumas buriuotojams –
lenktynininkams, adrenalino mėgė-
jams ir šiaip nuotykių ieškotojams.
Šių irgi nėra taip tiršta. Naujoji
Zelandija – 1,500 mylių į vakarus,
Antarktida arčiausiai – tik 1,000 my-
lių į pietus, Čilė – 2,800 mylių į rytus.
Visur kitur aplink – tik plieninės ban-
gos ir švininiai debesys. 

Prieš porą dienų kur ne kur dar
pamatydavome banginio fontaną,
dabar mums kompaniją palaiko tik
vienas kitas albatrosas. Ir jis čia ki-
toks nei pakrantėse – atletiškesnis,
didesne galva ir galingesniu snapu.
Tikrai ne gražuolis. Varna prieš jį
atrodytų grakšti kaip Mis Pasaulis.
Bet albatrosas čia savo stichijoje: to-
bulai tinka prie peizažo, tobulai
įvaldęs vėją – dienų dienas sklando
neplasnodamas, nusileidžia iki van-
dens, braukdamas sparnu bangą
,,suvenduoja” ir vėl šauna į viršų. 

Dar mūsų bendrakeleiviai –
draugai-priešai ir nuolatinis rūpestis
yra ciklonai. Vienas priekyje, vienas
apačioje ir pora iš paskos. Nusileisk
per žemai į pietus – purtys, spardys ir
daužys tave be gailesčio. Atsidurk per
aukštai šiaurėje – pabėgs, o tu taip ir
liksi stovėti išsižiojęs. Taip ir ieškom
pusiausvyros. Jei neįvyks didelių ne-
tikėtumų, su šia kompanija turėtume
nukeliauti likusius beveik 3,000
mylių iki pat Ušuajos. Naktį persirito
šiltas frontas, tai dabar tupime sąly-
ginio patogumo zonoje – 25–40 maz-
gų vėjo, vidutinis greitis – apie 300
nm/parą ir į klavišus dar šiaip taip
pataikome. 

Einu ruoštis pakeisti Paulių.
Slėgis kyla, vėjas truputį rimsta. Gal
su jaunuoliais pasikelsim genakerį ir
truputį pasportuosime – smagu
matyt jų degančias akis. 

2009-02-03
Reikia pakalbėti

Lai nesupyksta žymiosios laidos
autoriai, kad pasiskolinau jų pava-
dinimą. Kitaip šito rašinėlio nepa-
vadinsi. Žodžiu, reikia pakalbėti. 

Taip, taip – mes čia rašome raši-
nėlius, lygiai, kaip mokykloje, tik
skirtumas yra tas, kad čia jų niekas
rašyti neliepia ir temų niekas nepri-
metinėja. Kai jau nori pakalbėti, tai

sėdi ir rašai. Mat plepėti tai mes čia
priplepame. O pakalbėti? Juk įdomu,
kas gausis. 

Keista, bet to vandenyno dydžio
taip ir nesugebėjau suprasti. Na, jį
gali matuoti jūrmylėmis, dar gali
sprindžiais ant ploterio, ir tas mūsų
laivelis, kurį matome ekrane kiek-
vieną dieną, yra pieštas gana didelis.
Bet kokio jis dydžio palyginti su van-
denyno platybėmis, suvokti nepa-
vyko. Kiekvieną dieną matai tas pa-
čias matytas vietas, tik oras tose ma-
tytose vietose keičiasi. Net albatro-
sai, ar kokie kiti paukščiai visada yra
aplink mus. Kaip jie ten gyvena tose
platybėse? 

Mes nesutikome jokio laivo. Tik
vieną apaugusį rastą, matyt, jau seno-
kai nerandantį, kur prisiglausti. Keis-
ta, juk galėjome su juo ir neprasi-
lenkti, o gal mes jį aplenkėme. Mes to
irgi nežinome. Jonas net pagimdė to-
kį šūkį ,,Gyvybė Marse yra”. Čia gal
ir ne visai tikslu, bet mums tiko. Tie-
sa, dar buvome sutikę kylantį fonta-
nėlį, po jo sekė iškilusi nugara, buvo
tikrai toli, ir bendravimas ilgai netru-
ko. Bet laiko dar yra, kažką sutiksime. 

Visas mūsų pažįstamas iš anks-
čiau pasaulis tilpo mūsų dideliame lai-
ve. Jūs nesijuokite, jis tikrai didelis,
kartais mes net nerandame vienas
kito. Tai yra gerai, kad didelis. Įsivaiz-
duokite čia telpa ne tik 12 vyrų, bet ir
13 meškų. Ramiai, aiškinu. Meškos tai
mūsų miegmaišiai, jie turi ne vieną
kailį, mes juos visaip keičiame, kas
kailį po, kas ant viršaus. Tos meškos
žiauriai mielos ir šiltos. Ir kai einame
miegoti, sakom: ,,Einam pas mešką.” 

Neatspėjote – 13-ta meška – ne
atsarginis miegmaišis, tai kitos rūšies
meškiukas Panda. Tai mūsų elektros
generatorius – kodėl gamintojai davė
šiam įrenginiui pavadinimą ,,Panda”,
nežinau, bet mums tinka. Ir jeigu tos
12 meškų sulaukia dėmesio savaime,
tai tas žvėriukas išsireikalauja dėme-
sio pats. Juk girdėjote kalbas apie
elektros trūkumą, pastovius gedi-
mus. Tai va, čia visas šuo pakastas.
Laimei, mes turime Šarūną, jis kaž-
kaip atrado būdų tą dėmesį rodyti,
paglostyti. Ir daro tai dažnai. Užtat
Panda mums elektros duoda. 

Laivas mūsų didelis. Turime čia
ir ,,gym” salę. Dažniausiai čia lankosi
Linas, jums labiau pažįstamas kaip
Linkus. Ir tas ,,gym” yra laivo galinėje
dalyje, achteryje, už vairininko nuga-
ros, kad netrukdytume. Dar čia lan-
kosi Rokas, bet Linkus turi geresnes
sąlygas, jis nuolatinis klientas devy-
niems mėnesiams. Beje, tą pačią vietą
dar naudojame kaip balkoną arba te-
rasą. Sakoma: ,,Einu į balkoną, kavą
gersiu, dar kokią pypkutę sutrauksiu.” 

Turime ir savo kiemą, kur eina-
me su vaikais pažaisti. Taip, kai atei-
na tavo vachtos laikas, rengiesi taip,
kad nesušaltume ir eini į kiemą.
Kokpitas visas tavo. O ten su drau-
gais gali ir pažaisti. Tik ar lietus, ar
didelis vėjas – vis tiek žaidi. Na, kai
reikia užleisti vietą kitiems pažaisti,
lendi į trobą. Nors gali ir likti, dau-
giau draugų – linksmiau, tik kartais
būni jau prisižaidęs iki soties. Pirmą
kartą šį žodžių žaismą išgirdau, kai
Linkus persišaldė gerklę ir sako: ,,Ai,
aš neisiu į kiemą su vaikais pažaisti.”
Buvo liūdna be jo. Bet posakis liko.
Įtariu, kad kitos įgulos tai jau girdėjo
ir mielai tai prisiminė. Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.  Prasidėjo 13 metų
karas, pasibaigęs daug Lenkijai nau-
dingesne antrąja (1466 m. spalio 19
d.) Torūnės taika, pagal kurią Kry-
žiuočių ordino žemės buvo padalintos
į dvi dalis. Taip po 150 metų į Lenkiją
grįžo Pomeranija ir Varmija, įskai-
tant ir Marienburg. Ordino sostinė
buvo perkelta į Karaliaučių. Ordinui
liko rytinė dalis, po maždaug 50 metų
atitekusi Brandenburgo kunigaikš-
čiams. Brandenburgo kurfiurstas
Friedrich Wilhelm (1640–1648) su-
jungė ordino likusias žemes su savo,
taip įkurdamas galingą Prūsijos vals-
tybę, kuri XVIII a. kartu su Rusija ir
Austrija pasigrobė ir Lenkiją, ir Lie-
tuvą.

Lietuva prie to 13 metų karo ne-

prisidėjo, ir tai buvo lietuvių klaida,
nes, susidėję su lenkais, jie greičiau-
siai būtų atgavę žemaičių žemes iki
pat Nemuno, ir Klaipėdos krašto
klausimas būtų išspręstas visiems
laikams. Todėl, manau, nors nežinau,
ar prof. Petrauskas sutiktų su mani-
mi, jog antroji Torūnės sutartis pa-
keitė Rytų Europos žemėlapį daug
ženkliau nei Žalgirio mūšis.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdybų,
IX PLB seimo,  LF, PLC bei ALIAS narys.
Lietuviškoje išeivijos spaudoje ben-
dradarbiauja jau ketvirtį šimto metų.
2007 m. gavo  JAV LB Kultūros tarybos
spaudos darbuotojo premiją.

Pamoka, kaip surengti įdomias popietes 

Atkelta iš 3 psl.
Mūsų branduolinių ginklų vadas

liudija, kad 1,550 galvučių, leidžiamų
pagal šią sutartį, pakanka visoms
mūsų misijoms, ir septyni buvę bran-
duoliniai vadai tam pritaria”.

O gynybos ministras, Jungtinių
štabų pirmininkas ir Priešraketinės
gynybos agentūros viršininkas – jie
visi pirmiausia paskirti prezidento
respublikono – sutinka, kad naujoji
START sutartis mūsų nacionalinei
gynybai būtina. ,,Nors iš pradžių
kiekvienas iš mūsų turėjome klausi-
mų dėl šitos sutarties, vyriausybės
pareigūnai pateikė pakankamai pro-
tingus atsakymus. Todėl manome,
jog yra stipriai įtikinamų priežasčių,
kodėl respublikonai turėtų priėmimą
palaikyti.” Tada straipsnio autoriai
konkrečiai teigia, jog naujoji sutartis

„pabrėžia tikrinimą” ir taip pat
„išlaiko mūsų gebėjimą turėti veiks-
mingą priešraketinį skydą”, nes,
girdi, „mūsų karinių vadų ir civilinių
vadovų liudijimai nepalieka jokių
abejonių, kad sutartis neriboja Jung-
tinių Valstijų priešraketinės gynybos
planų”.

Taip rašo penki buvę Amerikos
valstybės sekretoriai respublikonai,
paneigdami kitų respublikonų tvir-
tinimus. Kieno pusėje daugiau tiesos,
kol kas neaišku.

Lrt.lt

Mykolas Drunga – JAV lietuvių ir
Lietuvos žurnalistas, visuomenės vei-
kėjas. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba
Lietuvoje, yra Išeivijos studijų centro,
Lietuvos radijo bendradarbis.

B. OBAMA IR D. MEDVEDEV 
SUTARTIS – PRITARTI AR ATMESTI?

www.draugas.org
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Gruodžio 5 d. lietuvių evangelikų
liuteronų Tėviškės parapijoje vyko
gražus paminėjimas – ku ni go Liudo
Miliausko tarnystės 5-me tis šios
parapijos bažnyčioje. Pirmosios kun.
L. Miliausko pamaldos  įvyko dar se -
nojoje Tėviškės parapijos bažnyčioje,
Či ka goje, 2005 m. laprikričo 27 d. 

Į sukakties paminėjimo pamal-
das susirinko gražus bū rys Tėviškės
parapijos parapijiečių, kun. Liudo
drau gų. Gražios giesmės, prasmingas
kunigo Liudo pamokslas apie mokėji -
mą surasti tylą ir joje pabūti, pasimė-
gauti ja, uždegta antrojo Advento
sek madienio žvakutė nuteikė prieš -
ka lėdiniam pamąstymui.

Po pamaldų vyko gražus kunigo
pagerbimas. ,,Dažnai, norint garsiai
iš reikšti pagarbą ir dėkingumą mums
pritrūksta žodžių. Patys gražiausi pa -
dėkos žodžiai gimsta mūsų širdyse”,
– pagerbimo popietę pradėjo Tėviškės
parapijos tarybos pir mi ninkė Irena
Kleinaitienė.  

Ji trumpai nužvelgė prabėgusį
penkmetį ir džiaugėsi, kad ,,buvo aiš -
ku iš pat pradžių, kad jis (kun. L.
Miliauskas – red.) norėjo suprasti
mū sų parapijos 50 metų veiklą ir jos
žmones. Jam buvo svarbu apgaubti
rūpesčiu ir dėmesiu kiekvieną para-
pijietį.” 

I. Kleinaitienė trumpai pami nė -
jo, kas per pastaruosius penketą me -
tų įvyko parapijoje ir kun. Liudo gy -
venime: ,,pardavėme bažnyčios patal-
pas Čikago je ir išsikraustėme į Wes -
tern Springs. Uždarėme Ame rikos ir
Kanados sino dą. 

Kunigas L. Miliauskas iš pat pra -
džių įsijungė ne tik į parapijos veiklą,
bet tapo aktyviu lietuvių bendruo -
menės nariu. Jis  veda dvasinio ugdy-
mo pamokas Čikagos lituanistinėje
mokykloje, kuri įsikūrusi Jaunimo
centre, sekretoriauja Mažo sios Lietu -
vos draugijoje ir yra šios draugijos
fondo narys,  talki ninkauja Socialinės
ir dvasinės pagalbos drau gijos ‘Pa -
guo dos telefonui’. Netrukus išgirsime
kunigą Liudą skelbiant Dievo žodį
radijo laidos ‘Margutis II’ reli ginės
valandėlės metu. 

Reikia paminėti jo stiprų ryšį su
Lietuva – ne tik su Lietuvių evangeli -
kų liute ro nų bažnyčia. Lietuvoje vei -
kia jo įkurta, kasmet organizuojama
jaunimo stovykla Vanaguose, kuri
2011 metais dirbs jau 14-liktus me -
tus.”

,,Ar kunigas Liudas pasiryžęs,
užsispyręs, ar tik laimingas? O galbūt
skirtumo nėra – laimė tenka duodan -
tiesiems.  Tai, kas eina iš širdies, širdį

ir pasiekia. Tai toks yra mūsų kuni-
gas Liudas”, – tęsė I. Klei naitienė.  

Malonu buvo girdėti, kaip gražiai
atsiliepia apie jauną kunigą parapijos
pirmininkė ir parapijiečiai. Visi džiau-
giasi, kad Tėviškės parapija ne tik ne -
užsidarė, kaip buvo pranašauta, bet
jos veikla pagyvėjo, parapijos šeima
gau sėja. Parapijiečiai dėkingi kunigui
už visą veiklą ir linki jam laimės, tvir-
tos dvasios, geros sveikatos, išganin-
gos šviesos ir sėkmės pašaukimo tar -
nystės Dievui dar be.

Dar nebaigus kalbėti parapijos
tarybos pirmininkei, bažnyčios prie -
an gyje pasigirdo šurmulys. Tai ma -
žieji parapijos sekmadieninės mokyk-
lėlės vaikučiai su balionais ir gėlėmis
atvyko pasveikinti kunigą. Kiek vie -
nas asmeniškai norėjo įteikti po gel-
toną, raudoną ar žalią balioną ir po
gėlytę kun. L. Miliauskui. Per baž ny -
čią nusirito šypsenų banga.

Buvo perskaityti Ziono lietuvių
liuteronų evangelikų parapijos kuni-
go klebono Valdo Aušros ir Išganytojo
parapijos Toronte, Kanada, kunigo
Al gimanto Žilinsko atsiųsti sveikini-
mai.

Kunigą sveikino parapijos mote -
rų draugijos pirmininkė Ida Jonu -
šaitienė, vargonininkė Loreta Meiš -
tininkienė, Mažosios Lietuvos fondo
tarybos pirmininkas Jonas Trump -
jonas, ku nigė diakonė Erika Dilytė-
Brooks, Či ka gos lituanistinės mokyk-
los direktorė Jūratė Dovilienė, Er -
nestas Lu koševičius. Visi sveikintojai
iš širdies linkėjo kunigui Liudui kuo
geriausios sėkmės.

Pasibaigus sveikinimams parapi-
jiečiai ir svečiai buvo pakviesti prie
vaišių stalo. 

Sveikina Mažosios Lietuvos fondo ta rybos pirmininkas Vilius Trump jonas.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Kunigas Liudas Miliauskas ir Tėviškės parapijos tarybos pirmininkė Irena Klei-
naitienė su mažaisiais parapijos sekmadieninės mokyklėlės sveikintojais.

Tėviškės parapijos moterų draugijos
pirmininkė Ida Jonušaitienė sveikina
kun. Liudą Miliauską.

Kunigą Liudą Miliauską Tėviškės pa-
rapijos choristų vardu pasveikino
muzikos  vadovė vargonininkė Loreta
Meištininkienė.

Kunigas Liudas Miliauskas, apsuptas mažųjų parapijiečių.

Tėviškės parapijoje pažymėtas 
ku ni go Liudo Miliausko tarnystės 5-me tis 

Evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558

Tel.: 708-567-9044 (kun. L. Miliauskas)
Gruodžio mėnesio renginių tvarkaraštis

Gruodžio 11 d., šeštadienį, – 1 val. p. p. moterų draugija organizuoja
,,Kalėdinę kavutę”.

Gruodžio 18 d., šeštadienį, – 3 val. p. p. Tėviškės parapijos vargonininkės
Loretos Meištininkienės mokinių rečitalis.

Gruodžio 24 d., penktadienį, – 5 val. p. p. Šv. Kūčių pamaldos su žva kių
šviesa ir arfos muzika.

Gruodžio 25 d., šeštadienį, – 11 val. r. Šv. Kalėdų pamaldos.

Gruodžio 26 d., sekmadienį, – paskutinės 2010 metų pamaldos su šv.
Vakariene.

Pasveikinti su tarnystės penkmečiu
kun. Liudą Miliauską atvyko Čikagos
lituanistinės mokyklos mokytoja Jū-
ratė Dovilienė.
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Margumynai

Daugiau negu 35 tūkst. naujų
žydinčių augalų rūšių, gali būti guli
neatrastos spintose visame pasaulyje,
praneša BBC. Botanikai pastebėjo,
kiek daug laiko reikia surinkti nau-
joms rūšims ir jas atpažinti. Tai daž-
nai užtrunka dešimtmečius. Jie pa-
darė išvadą, kad iš 70 tūkst. žydinčių
augalų, kurie dar turėtų būti surasti,
pusė jau yra rinkiniuose, tik lau-
kiantys atpažinimo.

Augalai jau šimtus metų įrašomi
į katalogus. Tradiciškai galimos nau-
jos rūšys yra džiovinamos išdėsčius
ant kartono, pažymimos ir saugomos
herbariumuose. Pasaulyje yra apie 3
tūkst. herbariumų, o juose – tūks-
tančių tūkstančiai egzempliorių. Uni-
versity of Oxford daktaras Robert
Scotland praleido 15 metų tyrinėda-
mas herbariumus. Jis kolekcijose ra-

do 60 naujų neatrastų rūšių. Kartu
su savo kolegomis jis nusprendė pa-
bandyti suskaičiuoti, kiek neatrastų
žydinčių augalų užsimetė tokiose
kolekcijose.

Jie surinko duomenis apie dau-
giau negu 3,200 rūšių, atpažintų nuo
1970 m. ir tikrino laiką, praėjusį tarp
suradimo ir atpažinimo. Mokslinin-
kai suskaičiavo, kad tik 16 proc.
augalų buvo aprašyti per penkerius
metus nuo suradimo, o beveik ketvir-
tadalis – tik po 50 metų. Kai kurios
rūšys būdavo atpažintos tik po 210
metų.

Jeigu taip bus ir ateityje, 35
tūkst. rūšių bus dar kartą atrastos
herbariumuose per ateinančius 35
metus. Tai pusė iš tų naujų rūšių,
kurias botanikai dar tikisi rasti.

Lrt.lt

Tūkstančiai augalų rūšių neatrastos guli spintose

Augusta Šaulys, gyvenanti Vallejo, CA, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybai paremti 100 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Dėl Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Pran-
ciškaus Tupiko žmonos

A † A
DANUTĖS HARMON TUPIKIENĖS

mirties, nuoširdžiai liūdime ir reiškiame gilią užuojautą
velionės šeimai ir artimiesiems.

Ambasadorius Žygimantas Pavilionis

Metų laikas, kada gimstame, 
gali paveikti asmenybę

Metų laikas, kada kūdikiai gims-
ta, gali turėti dramatiškų ir ilgalaikių
pasekmių jų biologinio laikrodžio
veikimui, praneša „Science Daily”.
Tokia yra naujo tyrimo išvada,
pasirodžiusi gruodžio 5 d. žurnale
„Nature Neuroscience”. Bandymas
teikia įrodymus apie metų laikų pėd-
sakus žinduolių biologiniuose laik-
rodžiuose.

Tyrimai su ką tik gimusia pele
gali padėti išsiaiškinti faktą, kad
žmonės, gimę žiemos mėnesiais, turi
didesnę neurologinių problemų rizi-
ką, įskaitant žiemos depresiją ir netgi
šizofreniją. Per bandymą pelių gru-
pės buvo nuo gimimo auginamos
dirbtinės žiemos sąlygomis arba sau-
lės šviesoje. O joms užaugus pelės
patekdavo į nuolatinę tamsą, ir jų
veiksmai tada būdavo stebimi. Pas

žiemą gimusias peles aktyvios dienos
laikas būdavo sulėtėjęs, nepaisant, ar
jos buvo auginamos žiemos, ar vasa-
ros sąlygomis. Ar tokį elgesį suku-
riančios sąlygos ir jų pasekmės yra
laikinos ar nuolatinės, tai jau yra
klausimai mokslininkų ateities ban-
dymams, praneša „Science Daily”.

Naujas tyrimas iškelia intriguo-
jančią ir ginčytiną galimybę: „Mes
žinome, kad biologinis laikrodis re-
guliuoja žmonių nuotaikas. Jeigu
peles paveikęs mechanizmas veikia ir
žmones, tai asmenybėms gali sukelti
pastebimų savijautos pasekmių”, –
cituojami mokslininkai. Yra svarbu
pabrėžti, kad nors tai skamba dau-
giau kaip astrologija, tai yra metų
laikų biologija.

Lrt.lt

A † A
JOANA ZALNERIUNAS

(ATKOČAITIS)

Mirė 2010 m. gruodžio 7 d., savo namuose, sulaukusi 78 metų.
Gyveno Bridgeview, IL.
Gimė Lietuvoje. Į JAV atvyko 1944 m.
Nuliūdę liko: duktė Regina Ayala, sūnūs Andrew ir Paul su

žmona Sonia.
A. a. Joana buvo žmona a. a. Cajetan.
46 metus išdirbo Mt. Sinai Hospital – Chicago.
Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 10 d. nuo 3 v. p. p.

iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy.
(7700 W.), Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 11 d. Iš laidojimo namų
10:45 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, 69th & Washtenaw,  Chicago, kurioje 11:30 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Joana bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

A † A
GERVIDAS ANSAS BUNTINAS

Mirė 2010 m. gruodžio 6 d., sulaukęs 66 metų amžiaus.
Gimė 1944 m. liepos 17 d. Įsrutyje, Rytprūsiuose.
Gyveno Chicago, Illinois.
Giliai nuliūdę liko: sesuo Aldona Buntinaitė ir sesuo Gilma

Eleksis su vyru Henry ir jų šeima, brolis Ramūnas Buntinas su
žmona Lilija ir jų šeima, ir brolis dr. Martinas Buntinas su žmona
Rūta ir jų šeima bei kiti giminės Kanadoje ir Amerikoje.

Gervidas buvo a. a. mirusių  Viliaus ir a. a. Trūdės (Juzai-
tytės), Buntinų sūnus ir a.a. Margaritos Rūtos brolis.

Laidotuvių pamaldos įvyks penktadienį, gruodžio 10 d. Lie-
tuvių Ev. Liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 5129 S. Wolf Rd., Wes-
tern  Springs, IL. Lankymas bus nuo 10 iki 11 v. ryto. Laidojimo
pamaldos prasidės 11 v. ryto ir po jų velionis bus išlydėtas ir
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laid. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700
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��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).
Kaina vienam asmeniui – 15 dol. Pra-
džia 4 val. p. p., vakarienė – 5 val. p.
p. Linksmins Algimantas Bar niš kis.
Apie dalyvavimą prašome pra nešti iki
gruodžio 3 d. Reginai Juš kaitis tel.
708-422-3541.

��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.

��Kviečiame už sukti į tradicinę
Kalėdinę mugę, ku ri vyks gruodžio
11–12 dienomis, šeštadienį ir sekma-
dienį, nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje, Lemont. Tel. pasiteiravimui
630-257-8787.

�Čikagos lituanistinėje mokykloje
kalėdinės eglutės vyks dvi dienas.
Gruo džio 11 d. 9 val. r. Kalėdų senelis
atvyks pas mažiausius mokyklos mo-
ki nu kus, o 10:30 val. r. savo progra-
mėlę Kalėdų seneliui rodys vaikų ra-
telio ir darželio mokinukai. Progra-
ma vyks Jaunimo centro mažojoje sa -
lėje. Gruo džio 18 d. Jaunimo centro
didžiojoje salėje 9 val. r. kalėdinė
šventė 1–3 klasių mokiniams, 11 val.
r. – 4 ir 6 klasių mo ki niams. Penk-
tokai Čiurlionio galerijoje ruošia
Kūčių popietę. Mažo joje salėje 10:30
val. r. savo kalėdinę  programą pa -
rodys 7–10 klasių moki niai. 

��Artėja Kalėdos, šventinio šur -
mu lio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 11–12 dienomis,
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9 val. r.
iki 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje, Lemont. Norinčius
prekiauti prašome skambinti į PLC
raštinę tel. 630-257-8787 ir užsisa -
kyti stalus.

�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
stovyklą vyksta iki gruodžio 19 d.
Registracijos anketų teirautis misijos
raštinėje arba kreiptis į seselę Lai -
mutę 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 skaičius ribotas, tad prašome
paskubėti registruotis.

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje, 6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629, gruodžio 31
d. organizuojamas Naujų metų suti -
ki mas. Vakarą ves Genovaitė Bige -
nytė ir kun. Jaunius Kelpšas. Muzi -
kinę programą atliks Ligita ir Algi -
mantas Barniškiai. Kaina – 60 dol.
Vie tas prašome už si sakyti iš anksto
tel. 773-776-4600. 

��Liaudies meno ansamblis ,,Dai -
nava” kviečia į susikaupimo popietę-
koncertą, skirtą paminėti Sausio 13-
osios įvykių 20-metį. Sausio 13-oji lie -
tuviams – ypatinga diena. Praėję du
dešimtmečiai nenusinešė tragiškų tos
nakties įvykių užmarštin – jie am -
žiams įrašyti mūsų tautos istorijon.
„Dainava”, minėdama šią datą, 2011
m. sausio 23 d., sekmadienį, 3 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje (Marquette Park) rengia kon-
certą „Aukos dvasia”. Daugiau infor-
macijos apie tai galite rasti choro tin -
k lalapyje www.dainava.us.

�Baltijos ir  Gabijos skautų tun -
tų sueiga įvyks sekmadienį, gruo džio
12 d. 12:30 val. p. p. Dievo Ap vaizdos
parapijos salėje. Bus kalėdinė progra-
ma, po to – Kūčių vakarienė. Kalėdi -
nėje mugėje galėsite nusipirkti ska-
nios lietuviškos duonos bei kitų mais-
to produktų, rankų darbo prekių bei
pa puošalų. Prašome kiekvienos šei-
mos prisidėti prie Kūčių vakarie nės
valgiu arba pinigine auka. Kū čioms
užsi regis truo ti galite pas Dalią Harp
tel. 734-266-0230 arba el. paš tu

manomamyte@aol.com 

��Maloniai kviečiame atgaivinti
seną tradiciją ir susirinkti Kučioms
gruodžio 19 d., sekmadienį, 3 val. p.
p. Waterbury Šv. Juozapo parapijos
centre, 41 John St., Waterbury, CT
06708. Bilietai jau platinami sekma-
dieniais po Mišių. Kaina – 14 dol.
Dau giau informacijos suteiks apylin -
kės pirmininkė Laima Reiss (tel. 203-
550-4092) arba jos pavaduotoja Lina
Balsi (tel. 203-241- 3695).

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

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

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. 

Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV minint Lietuvos kariuomenės dieną
buvo pagerbti du JAV piliečiai. JAV plk. lt. Anne Marie Fenton buvo įteiktas
Krašto apsaugos sistemos medalis ,,Už nuopelnus” už aktyvią politinę paramą
Lietuvai ir ypatingus nuopelnus bei asmeninį indėlį plėtojant ir stiprinant
dvišalį Lietuvos ir JAV karinį bendradarbiavimą. JAV elitinio būrio ,,Green
Beret” kapitonui Andrew Eiva buvo pranešta apie LR prezidentės Dalios
Grybauskaitės jam paskirtą Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus apdovano-
jimą už nuopelnus Lietuvos krašto apsaugai, kurį planuojama įteikti Vilniuje
kitų metų pradžioje. 

Nuotraukoje (iš kairės): LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pa -
vilionis, kpt. Andrew Eiva, plk. lt. Anne Marie Fenton, LR gynybos atašė JAV ir
Kanadai plk. Antanas Jurgaitis ir gynybos atašė pavaduotojas plk. lt. Min -
daugas Abalikšta.                              LR ambasados JAV archyvo nuotr.

Jaunimo centro Moterų klubo moterys pirmosios atskuba į pagalbą, kai
reikia padėti Jaunimo centrui. Šį kartą grupę šio klubo narių sutikome ruo -
šiant Jaunimo centro salę būsimam Cento metiniam pokyliui, kuris įvyko
gruodžio 5 d.

Nuotraukoje sėdi iš kairės: Stasė Bacevičienė, 15 metų vadovavusi šiam
klubui Anelė Pocienė, Valentina Gudienė ir Marta Ruikienė. Stovi (iš k.): Al-
freda Daubarienė, Genutė Tarienė ir naujoji klubo pirmininkė Irena Dirdienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.

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 

Pagerbti JAV piliečiai

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus po 50 dol. „Draugo” leidy-
bai paremti paaukojo: Irena Laurinaitis, Glendale, CA; Nemira Sumskis,
Chicago, IL; Stasė Staponkus, Union Pier, MI; Roma Murphy, Brownsburg,
IN; Birutė V. Kozica, Daytona Beach Shores, FL; Jura Shukis, Fresh
Meadows, NY; Stasė Gricius, Santa Monica, CA. Esame labai dėkingi už
Jūsų nuoširdžią paramą.


