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•Skautybės kelias. Nuos-
tabi iškyla (2) (p. 2, 8)
•Apsnigta atominė elekt-
rinė (p. 3)
•K. Girniaus skiltis (p. 3,
9)
•Žalgirio minėjimas Lie-
tuvos ambasadoje (p. 4)
•Tradicinis Lietuvių Fon-
do pokylis (p. 5)
•JAV piliečiai sužinojo
apie Lietuvą (p. 5)
•,,Ambersail” dienoraštis
(49) (p. 9)
•Kalėdinių papuošalų
meistrė (p. 10)
•ALTS šventė Kūčias (p.
10)

JAV bendrovè ketina investuoti Lietuvoje

Ministras ragino siekti laisvesnio jud∂jimo tarp ES šali¨
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Lietuva ragina nepamiršti komunistinio
režimo nusikaltimû

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) –
Lietuva ir dar penkios Vidurio bei Ry-
tų Europos valstybės paragino Euro-
pos Komisiją (EK) tinkamai įvertinti
totalitarinius režimus, siekdamos
tinkamo dėmesio ir komunistinio re-
žimo nusikaltimams.

,,Teisingumo principas turėtų už-
tikrinti teisingą kiekvieno totalitari-
nio režimo aukų traktavimą”, – sako-
ma teisingumo eurokomisarei Vivia-
ne Reding skirtame laiške.

,,Kiekvieno tarptautinio nusikal-
timo neigimas turėtų būti vertinamas
remiantis tais pačiais standartais,
kad būtų užkirstas kelias palankioms
sąlygoms totalitarinių ideologijų rea-
bilitacijai ir atgimimui”, – kreipimesi
rašo ministrai.

Laišką pasirašė Lietuvos, Bulga-
rijos, Čekijos, Latvijos, Rumunijos ir
Vengrijos užsienio reikalų ministrai.
Jis paskelbtas laukiant EK išvadų dėl
totalitarinių režimų nusikaltimų
įvertinimo Europos Sąjungos lygiu ir

atitinkamo teisinio dokumento.
Parašyti laišką pasiūlęs Lietuvos

užsienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis sakė, kad dalyje Europos
dar nėra tinkamai suvokiami komu-
nistinio režimo nusikaltimai.

,,Visi žino apie nacizmo nusikal-
timus, o apie totalitarinio komunisti-

nio režimo nusikaltimus žino tik dalis
Europos”, – sakė ministras. ,,EK turi
įvertinti jautrumus naujose ES narė-
se”, – pridūrė A. Ažubalis. Laišką jis
apibūdino kaip ,,įspėjamą skambutį”
ataskaitą rengiančiai EK. ,,Europa ne-
gali žinoti tik dalies savo istorijos”, – sa-
kė Lietuvos užsienio reikalų ministras.

Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Ažubalis (d.) dalyvavo ES Užsienio rei-
kalų tarybos ir Bendrųjų reikalų tarybos posėdžiuose Briuselyje. URM nuotr.

Vilnius, gruodžio 14 d. (Delfi.lt)
– Verslo paslaugas teikianti JAV bend-
rovė „Sutherland Global Services”
ieško vietos būsimam paslaugų cent-
rui, kuriame iš pradžių dirbtų apie
100, vėliau – ir iki 1,000 darbuotojų.
Tarp galimų vietų įsikurti svarsto-
mas ir Vilnius.

Šios bendrovės atstovai susitiko
su premjeru Andriumi Kubiliumi.
„Susitikime kalbėta apie galimybę
steigti paslaugų centrą Lietuvoje. Tai

buvo jų antrasis apsilankymas Lietu-
voje, kol kas jokių sprendimų nėra
priimta. Ši bendrovė dirba su didžiau-
siais pasaulio bankais, didžiausiomis
pasaulio IT bendrovėmis ir ieško vie-
tų, kur tai galima būtų padaryti pi-
giau neprastinant kokybės. Lietuva
šioje situacijoje juos domintų kaip ga-
lima vieta, iš kur būtų teikiamos pa-
slaugos Skandinavijos įmonėms”, –
po susitikimo sakė premjero patarė-
jas ekonomikos ir finansų klausimais

Mykolas Majauskas.
Paklaustas, ar pakaks specialistų

dar vienai tokiai bendrovei, jis sakė:
„Manau, kad ateinant vis daugiau to-
kių bendrovių, jos dažniau susidurs
su talento paieškų iššūkiais. Kaip
matome iš ‘Barclays’ ir kitų bendro-
vių pavyzdžių, gali būti sudaromos
sutartys su universitetais, kad šie
ruoštų tam tikrų kvalifikacijų žmo-
nes, kuriuos po to jie įdarbintų. Šian-
dien mes taip pat aptarėme, kad ne
tik universitetai galėtų ruošti reikia-
mus žmones, bet ir darbo biržos, rin-
kos mokymo centrai.”

Paslaugų centre gali būti teikia-
mos technologijų, buhalterinės, ana-
litinės, IT paslaugos kitoms įmo-
nėms. M. Majauskas neatskleidė, iš
kelių miestų amerikiečiai renkasi bū-
simą paslaugų centro vietą, tačiau apsi-
spręsti jie ketina kitų metų pradžioje.

Ūkio ministras Dainius Kreivys
ne sykį sakė, kad šiuo metu deramasi
su keliomis didelėmis tarptautinėmis
bendrovėmis dėl jų atėjimo į Lietuvą.
Šiemet darbą Lietuvoje pradėjo bend-
rovių „Western Union”, „Barclays”
paslaugų centrai, pasirašyta sutartis
su IBM dėl tyrimų mokslo srityje.

Briuselis, gruodžio 13 d. (ELTA)
– Skatinti žmogiškuosius ryšius, būti-
numą palengvinti šalims partnerėms
taikomą vizų režimą, plėtoti prekybi-
nius ryšius ir spręsti užsitęsusius ne-
sutarimus Rytų partnerystės šalyse
paragino užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis Briuselyje vyku-
siame ES ir Rytų Partnerystės šalių
užsienio reikalų ministrų susitikime.

,,Tikiuosi, kad kiti metai taps ju-
dėjimo metais. Jau turime bevizio re-
žimo su Ukraina planą ir greitai tiki-
mės pasiekti tokį pat su Moldova. Vi-
zų supaprastinimo susitarimai su
Gruzija įsigalios kitų metų pradžioje.
Tikiuosi, kad netrukus prasidės dery-
bos dėl tokių susitarimų su Baltaru-
sija, Armėnija ir Azerbaidžanu”, – sa-
kė Lietuvos diplomatijos vadovas.

A. Ažubalis taip pat pasveikino
Komisijos planus prieš būsimą Rytų
partnerystės vadovų susitikimą Bu-
dapešte 2011 m. gegužę pateikti pla-
nus dėl Transeuropos transporto tin-
klų programos finansuojamų projek-
tų išplėtimo į ES rytines kaimynes.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras paragino ES padėti Rytų partne-
riams pasirengti deryboms dėl plačios

apimties laisvosios prekybos susita-
rimų. Jis pakvietė partnerius Rytų
Europoje parodyti drąsą vykdant bū-
tinas pertvarkas ir laikantis bendrų
Europos vertybių.

Ministras A. Ažubalis pakvietė
Rytų partnerystės šalis stiprinti tar-
pusavio bendradarbiavimą teikiant
bendrus siūlymus Europos Sąjungai.

Andrius Kubilius susitinka su bendrovės „Sutherland Global Services“ atsto-
vais. Delfi.lt nuotr.
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Redakcijos žodis

Neseniai žurnalo ,,IQ. The
Economist” kalbinamas Lietuvos
premjeras sakė, jog jis nemano,
jog santykiai tarp Lietuvos ir
Lenkijos blogėja. Bet, prisipažino
Kubilius, buvo kiek netikėta
Lenkijos spaudoje išvysti tiek
emocingų pareiškimų. Atrodo,
jog tų emocijų netruks ir ateity-
je – ir ne tik iš lenkų pusės. Kaip
pranešė NYDailyNews.com, ne-
seniai pasirodžiusi Duke Uni-
versity prof. Manuel Rosa knyga
,,Columbus: The Untold Story”,
įrodo, jog Amerikos atradėjas
Kolumbas iš tikrųjų buvo ne
amatininko italo, bet Lenkų ka-
raliaus (sic) Wladyslaw III sūnus.
Žinia, jog Wladyslaw III (arba
Vladislovas Varnietis) buvo Wla-
dyslaw II Jagiello (arba Jogailos
sūnus), pasak istorinių šaltinių
gyvenęs nuo 1424 iki 1444 m. Jei
Rosa teorija dėl egzilyje gyve-
nusio, o ne anksti mirusio kara-
liaus Wladyslaw III ir jo tariamo
sūnaus Kristoforo Kolumbo pa-
siteisins, lietuviai pagrįstai turės
teisę į emocingus pareiškimus.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

v.s. fil. DONATAS
RAMANAUSKAS

Pirmadienis, rugpjūčio 9 d.

Kėlėmės 5 val. r., dar tamsu, vė-
su, bet nešalta, dangus dar žvaigždė-
tas. Truko daugiau nei tris valandas
pavalgyti pusryčius (džiovinti vaisiai
ir pyragaičiai (energy bars), javainių
mišinys (trail mix) ir vanduo), sudėti
palapines, sutvarkyti pastovyklę ir
pakrauti kuprines. Truputį po 8 val.
r. pradėjome savo dienos žygį. Mūsų
tikslas – pasiekti Aspen Springs pas-
tovyklę. Pakelyje sustojome nepa-
prastai gražioje vietoje pavalgyti
paprastų pietų („squeezee cheese”,
,,Ritz crackers”, „Sunbutter” ir
,,Gatorade”). Pavalgę spaudėme to-
liau. Pasiekėme Aspen Springs apie 1
val. p. p. Kaip tik tuo laiku staigiai
užėjo lietus su griaustiniais. Laiku
pastatėme keletą palapinių ir laukė-
me apie pusvalandį, kol praėjo audra.
Dėl audros nespėjome nueiti į mūsų
konservacijos projektą, teks laukti iki
rytojaus. Pasinaudojome proga pra-
dėti džiovinti sušlapusius daiktus.

Prie mūsų pastovyklės buvo
didžiulis akmuo – gal 25 metrų aukš-
čio ir 200 metrų ilgio. Užkopti ne per
sunku, o užlipus buvo smagu saulėje
pasišildyti. Pailsėję ir pasišildę paruo-
šėme vakarienę (BBQ beef, panašus į
„Sloppy Joe”). Vėl užėjo lietus, bet šį
sykį visi buvome jam pasiruošę.
Kai lietus nustojo, „Ranger Blaine”
trumpai papasakojo apie pirmają
pagalbą ir pasiruošimą nelaimėms
(emergency preparedness). Susi-
kaupėme kasdieniniams pamąsty-
mams „Rožėms, pumpurams ir spyg-
liams”, sudainavome „Ateina naktis”
ir ėjome anksti į palapines (apie 8:45
val. v.) poilsiui.

Antradienis, rugpjūčio 10 d.

Kėlėmės 5 val. r. Tamsu, vėsu,
nelyja. Šiandien skiriamės su savo
globėja Blaine, tad prikėlėme ją su
lietuviška dainele „Ant kalno gluos-
nys”. Jai labai patiko. Po pusryčių be
kuprinių nužygiavome į Cimmaron-
cito pastovyklę, tai apie 1,5 mylių
žygis nuo Aspen Springs. Ten atliko-

me savo konservacijos gerą darbelį.
Projektą vedė du labai įdomūs Phil-
mont konservatoriai Kyle Hartman ir
Austin Haddock. Projekto tikslas –
prisidėti prie tako posūkio statybos.
Nešėme akmenis, žemes, skaldėme
didelius akmenis su kūgiais. Kartu su
mumis dirbo dar 2–3 kitos skiltys iš
kitų vietų. Smagu buvo pabendrauti.
Grįžę į Aspen Springs pavalgėme pie-
tus. Po to dalis skilties su tuščiomis
kuprinėmis nuėjo į Ute Springs būs-
tinę, kur jie gavo antrą ir paskutinį
maisto davinį mūsų žygiui. Tuo pat
metu likusieji nugriovė ir baigė iš-
džiovinti šlapius daiktus: palapines,
miegmaišius, drabužius. Kai maisto
nešikai sugrįžo, buvome pasiruošę
tęsti savo žygį.

Pakrautas kuprines ant pečių
užsimetėme apie 2:30 val. p. p. Teko
grįžti tuo pačiu keliu pro Cimma-
roncito pastovyklę ir praeiti pro mū-
sų patobulintą posūkį. Netrukus
pasiekėme medžiotojų namelį (hun-
ting lodge), kur netyčiomis vėl susiti-
kome su savo globėja Blaine, kuri
nutarė ten praleisti vakarą. Kaip
smagu vėl pasimatyti. Ji mums pasa-
kė, kad mūsų takas į kitą pastovyklę
nelengvas, užtruks net 3 valandas.
Nepamelavo. Nukelta į 8 psl.

Nuostabi iškyla
Tęsinys iš gruodžio 8 d.

v.s. Taiydos Chiapettos nuotr.

Čikagos lietuvių
jūrų skaučių

„Nerijos“ tunto
Jūrų jaunių

„Juodkrantės“ laivo
sesės visus sveikina.

Jos pasinaudojo pionerijos
žiniomis surišti kūnus
ir prikimšo iš šieno

„žmogelius“.
Jos išdegino ,,LABAS“

ir keletą lapų.

Filisterių skautų sąjungos
Čikagos skyrius kviečia:

2011 m. sausio mėn. 8 d.,
šeštadienį, 4 val. p. p. įvyks
Filisterių skautų sąjungos
Čikagos skyriaus sueiga.

Sueigoje dalyvaus neseniai
išleistos knygos

,,White Field, Black Sheep” autorė
Daiva Markelytė.

Sueiga vyks pas fil. Bielskus
Hinsdale, IL.

Skambinti fil. Jolandai tel.
(630) 257-2558.

2011 m. vasario mėn. 25 d.,
penktadienį, 7 val. v.

Daivos Markelytės knygos
,,White Field, Black Sheep”

pristatymas lietuvių visuomenei.
Renginys vyks Pasaulio lietuvių

centre, Dailės muziejaus
patalpose, Lemont, IL.

Daugiau informacijos pas fil. Viliją
tel. (708) 567-9611.

2011 m. balandžio mėn. 15 d.,
penktadienį, 7 val. v.

Pasaulio lietuvių centre,
posėdžių kambaryje,

vyks priešvelykinis susikaupimas.
Daugiau informacijos gausite
paskambinę fil. Jolandai tel.

(630) 257-2558.

2011m. spalio mėn 14–16 d.
Carmelite Spiritual Center

(Darien, IL)
vyks Akademinio skautų sąjūdžio
metinė šventė ir Studijų dienos.

Daugiau informacijos pas
fil. Viliją tel. (708) 567-9611.

Dalis Philmont iškylos dalyvių.

Onutė Savickienė ir sūnus Jonas Sa-
vickas – abu dalyvavo Philmont iš-
kyloje.
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Per anksti nuleisti
rankas

KÊSTUTIS GIRNIUS

Pasitraukus Pietų Korėjos bendrovei KEPCO, Lietuvai nepavyko
išrinkti strateginio investuotojo naujai atominei elektrinei statyti.
Tai rimtas smūgis. Premjeras Andrius Kubilius mėgino optimistiš-

kai apibūdinti padėtį. Esą niekas nežlugo, „strateginio investuotojo atran-
koje tiesiog baigėsi konkurso etapas, todėl prasideda tiesioginių derybų
etapas Lietuvai”. Bet konkurso tikslas buvo viską baigti šiuo etapu, tad ir
išvengti antrojo, tiesioginių derybų tarpsnio. Nepasisekė to padaryti, tad
sugrįžtama į beveik pradinę stadiją. Derybos su atskiromis kompanijomis
gali tęstis dar metus, tad jėgainės statyba vėl atidedama.

Dar nėra visiškai aišku, kodėl KEPCO staiga pasitraukė iš konkurso.
Manoma, kad šiokį tokį vaidmenį suvaidino Rusija, kuri, pasak premjero,
mėgino atkalbėti galimus investuotojus. Per Rusijos prezidento Dmitrij
Medvedev apsilankymą Seule lapkričio 9–10 dienomis buvo pasirašyta
daugiau nei 10 susitarimų, tarp jų – dėl rusiškų dujų tiekimo ir telkinių
Rytų Sibire naudojimo. Maskva galėjo duoti suprasti, kad Seulas turi rink-
tis tarp šalies, kuri turi tik vieną stambaus masto projektą, ir šalies, kuri
jų turi dešimtis, jei ne šimtus.

Kita galima priežastis – abejonės dėl Lietuvos projekto atsipirkimo,
ypač kai Rusija ir Baltarusija skelbia, kad jos irgi statys atomines jėgaines.
Pastačius visas tris jėgaines kiltų klausimas, kam ir kokiais kiekiais
Lietuva galėtų parduoti savo elektrą. Sąlygos statyti jėgainę buvo gerokai
palankesnės prieš 5–10 metų, bet tada prezidentas ir valdžia ramiai snū-
duriavo.

Yra ir trečia galimybė. Sakoma, kad Pietų Korėjos kompanijos pasiū-
lymas buvo itin palankus Lietuvai. Sužinoję, kad yra vieninteliai konkur-
so kandidatai, pietų korėjiečiai galbūt pasitraukė, tikėdamiesi tiesiogiai
derėdamiesi išsikovoti sau geresnių sąlygų.

Būta užuominų, kad KEPCO sprendimą paveikė JAV nutarimas remti
Baltarusijos jėgainės statybą. Taip nebuvo. KEPCO iš konkurso nutarė
pasitraukti lapkričio 24 dieną, o JAV pareiškė savo paramą gruodžio 1-ąją,
taigi praėjus savaitei po korėjiečių nutarimo.

Washington parama jėgainės statybai Baltarusijoje nėra naudinga
Lietuvai. Baltarusija viena negali pastatyti atominės elektrinės, Rusija jai
nepadės, tad neaišku, ar Minskas sugebės įgyvendinti savo planus. JAV
parama suteikia legitimumo Baltarusijos projektui, gal palengvins pri-
traukti investuotojų.

Kai kurie JAV nutarimą laiko beveik išdavyste. Toks vertinimas yra
per griežtas. Sovietų Sąjungai žlugus, JAV skyrė pirmenybę buvusioje
SSRS teritorijoje likusio prisodrinto urano perdavimui Rusijai, kad ši pa-
darytų jį nekenksmingą. Ukraina ir Kazachstanas šias pavojingas medžia-
gas seniai perdavė Rusijai, tik Minskas atsisakė tai daryti. Prieš pusmetį
Baltarusija atnaujino derybas ir jos baigėsi sėkmingai. Valstybėms, kurios
atsisako neskaidrių branduolinių programų arba sodrinto urano, JAV siū-
lo paramą kuriant taikią branduolinę programą. Todėl Amerika paskelbė
palaikanti Minsko siekį statyti jėgainę. Nežinia, kokia bus ta parama, kuo
ji skirsis nuo Washington paramos Lietuvos atominės jėgainės statybai.

Vyriausybė toliau sieks statyti atominę jėgainę kaip sudėtinę dalį prie-
monių Lietuvos energetikos nepriklausomybei užtikrinti. Tai svarbus ir
palaikytinas siekis. Negaliu pritarti Birutės Veisaitės nuomonei, esą „mis-
tinė” energetikos nepriklausomybė – jau praeities dalykas, nes Europos
Sąjunga (ES) dabar pirmenybę teikia šalių narių ir gretimų valstybių ener-
getikos Šengenui – nuo Rusijos iki Alžyro. Energetiškai nepriklausomi
kraštai, kaip jos minėta Rusija ir Alžyras, taip pat Vokietija ir kitos didelės
ES valstybės, gali rūpintis energetikos Šengenu ir išsklaidymu. Tačiau tai
prabanga valstybei, kuri turi tik vieną tiekėją, o tas tiekėjas ne kartą grie-
bėsi energetinio šantažo ir neslepia savo monopolistinių siekių.

Būtingės ir „Klaipėdos naftos” terminalai užtikrina naftos ūkio nepri-
klausomumą. Suskystintų dujų terminalas (SDT) išvaduotų Lietuvą nuo
priklausomybės Rusijai. Neturėdama tokio terminalo, tad ir negalėdama
dujų pirkti tarptautinėse rinkose, vadinamajame ,,spot market”, Lietuva
kurį laiką už dujas mokėjo gerokai daugiau negu, tarkime, Vokietija. Vos
Rusijos dujų kainos smuktelėjo, pradėjo sklisti kalbos, jog Lietuvai nerei-
kia SDT. Pastačius STD, esą jis liktų nenaudojamas, o į jį investuoti pini-
gai būtų iššvaistyti. Propagandos vajus prieš SDT tiek įsibėgėjęs, kad to-
kių argumentų girdėjau net prieš trejetą savaičių viešėdamas Čikagoje.
Bet dujų kainos bus mažesnės tik tada, kai bus kitų šaltinių. Be SDT Ru-
sija visada galės jas pakelti. Atsisakyti SDT tolygu atsisakyti Būtingės ir
„Klaipėdos naftos” terminalų.

Reikia ir elektros nepriklausomumo. Mažas žingsnis šia linkme jau
žengtas, susitarus dėl elektros jungties su Švedija. Seniai ketinama statyti
elektros tiltą į Lenkiją. Akademikas Jurgis Vilemas mano, kad tiltas būti-
nas kaip energetikos saugumo objektas ir nereikia jo sieti su atomine elek-
trine. Nukelta į 9 psl.

SAULIUS SPURGA

Sužlugęs konkursas dėl Visagino
atominės elektrinės statybos strate-
ginio investuotojo parinkimo yra
smūgis Andriaus Kubiliaus vyriausy-
bei. Į šį projektą dėta daug vilčių ir
ambicijų – tai susiję ir su pasitikėji-
mu dabartine Vyriausybe krašto vi-
duje, ir su valstybės tarptautiniu
vardu.

Pastačiusi atominę jėgainę Lie-
tuva užsitikrintų energetinę neprik-
lausomybę. Ji taptų keturių regiono
valstybių energetikos centru, o tai su-
stiprintų valstybės įvaizdį ir politinį
svorį. Lietuvoje atsirastų stambi mo-
dernių technologijų įmonė, kuri ska-
tintų šalies mokslo ir technologijų
plėtrą.

Tačiau ne vienas ekonomistas ir
energetikas įspėja, kad pastatytos
atominės elektrinės tiekiama elek-
tros energija turbūt nebūtų pigiau-
sia, palyginti su kitomis rinkos ga-
limybėmis. O ir pati statyba susijusi
su daugeliu rizikų. Tačiau politinis
apsisprendimas ir investicijos užsi-
tikrinant energetinį savarankiškumą
turi panašų į save atvejį: kadaise
Lietuva investavo į ,,Būtingės naf-
tos” terminalą, nors tuo metu nafto-
tiekiu „Družba” buvo tiekiama pigi
nafta. Šiuo metu, Kremliui naftotiekį
uždarius, investicija į terminalą,
atlikta dėl politinių sumetimų, tapo
,,Mažeikių naftos” gamyklos gyvavi-
mo sąlyga.

Visagino atominės elektrinės
projektas turi trijų gretimų valstybių
ir Europos Komisijos palaikymą.
Esant tokiam politiniam apsispren-
dimui, projektą įmanoma tęsti. Tik
verta paklausti, ar Lietuvos vyriausy-
bė supranta, kokio tai sudėtingumo
uždavinys. Projekto finansinis ir
techninis įgyvendinimas pareikalaus
didžiulės kompetencijos ir ryžto.
Visagino atominės elektrinės biudže-
tas siekia 25 mlrd. litų ir viršija visą
metinį nacionalinį valstybės biudže-
tą, be to, reikės suderinti investuoto-
jo ir trijų valstybių partnerių intere-
sus. Tačiau ir tai – ne didžiausias iš-
šūkis. Projektas patiria ir ateityje
patirs didžiulį ekonominį, diploma-
tinį ir viešųjų ryšių spaudimą. Be tin-
kamų atsakomųjų priemonių jis yra
pasmerktas. Todėl projektui palaikyti
turi būti mestos sutelktos ir suderin-
tos Lietuvos diplomatijos pajėgos.

Įprasta, kad valstybės aršiai gina
savo ekonominius interesus. Rusija
čia tikrai ne išimtis. Prisiminkime
kad ir naftotiekį „Družba”, kurį
Rusija uždarė net pati patirdama
ekonominių nuostolių, kad tik nu-
baustų Lietuvą ir priverstų jai per-
leisti „Mažeikių naftą”. Lietuvai vos
pareiškus apie Visagino jėgainės sta-
tybos planus, Rusija paskelbė Kali-
ningrado srityje statysianti Baltijos
(Baltiskaja) atominę jėgainę, kuri
turės du reaktorius. Galinga elektri-

nė srityje, turinčioje vos 400 tūkst.
gyventojų, yra visų pirma geopoliti-
nis objektas, skirtas sužlugdyti Lie-
tuvos jėgainės statybą.

Seimo Atominės energetikos ko-
misijos pirmininkas Rokas Žilinskas
sako turėjęs žinių, kad Rusija šan-
tažu ir vilionėmis atbaidė galimus
investuotojus į Lietuvos projektą. Jis
jau anksčiau buvo gavęs ženklų iš
Rusijos energetikos milžinės „Inter
RAO ES”, esą korėjiečiai kalbasi su
jais ir ieško „mandagaus” būdo pa-
sitraukti iš Lietuvos. Manau, šios ži-
nios buvo tikros. Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev apsilankęs Seule
lapkričio 9–10 dienomis pasirašė
įspūdingą bendrų energetinių projek-
tų paketą. Vienas mažas ir neskelbia-
mas susitarimas buvo patraukti ko-
rėjiečių bendrovę KEPCO iš konkur-
so ir iš derybų dėl atominės elek-
trinės investuotojo Lietuvoje. Galbūt
tai buvo tik užuomina, bet supra-
tingiems korėjiečiams ilgai aiškinti ir
nereikėjo. Ministras pirmininkas Ku-
bilius guodžia save viltimi, kad iš pa-
žiūros nelogiškas staigus korėjiečių
pasitraukimas buvęs jų taktinis
žingsnis, siekiant tiesioginių derybų.
Manau, kad ne – korėjiečių sprendi-
mas pasvertas, labai motyvuotas ir
galutinis. Beje, neilgai trukus paaiš-
kės, kaip čia buvo iš tikrųjų.

Kaip Lietuva atsako į šiuos kitų
valstybių veiksmus ir diplomatines
pastangas? Kazachijos sostinėje Asta-
noje JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton pareiškė, kad JAV remia
Baltarusijos sprendimą statyti atomi-
nę elektrinę. Po kelių dienų apsnigto
Vilniaus Užsienio reikalų ministerija
paskelbė, kad Lietuva taip pat remia
Baltarusijos jėgainės statybą. Žodžiu,
kitaip nei kitos valstybės, mes remia-
me savo varžovus. Beje, Baltarusijos
projektas rizikingas ir neskaidrus
aplinkosaugos požiūriu, be to, jo fi-
nansavimas „pakibęs”, tad bet kokia
parama baltarusiams svarbi it oro
gurkšnis. O apie ką kalbėjo su Clin-
ton susitikusi Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė? Bent jau oficia-
liame pranešime apie susitikimą ne-
užsimenama, kad buvo aptarti opūs
Lietuvos energetikos ir ekonomikos
klausimai.

Istorija Lietuvą jau tiek mokė,
bet atrodo, kad vis dar esame gana
naivūs. Lietuvos diplomatijos pastan-
gos skleisti „taiką ir demokratiją pa-
saulyje” yra sveikintinos, tačiau nėra
gerai, jei per jas užmirštame savo
interesus.

„Lietuvos žinios”

Saulius Spurga – Lietuvos žur-
nalistas, Mykolo Romerio universiteto
dėstytojas, sekretorius. Buvęs nau-
jienų svetainės Omni.lt vyr. redakto-
rius, Balsas.lt redakcinės kolegijos pir-
mininkas. Dirbo „Laisvosios Europos
radijo“ korespondentu, savaitraščio
„Atgimimas“ redaktoriumi.

APSNIGTA ATOMINĖ
ELEKTRINĖ

Istorija Lietuvą jau tiek mokė, bet atrodo, kad vis dar
esame gana naivūs. Lietuvos diplomatijos pastangos
skleisti „taiką ir demokratiją pasaulyje” yra sveikinti-
nos, tačiau nėra gerai, jei per jas užmirštame savo
interesus.
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WASHINGTON, DC

ALGIMANTAS GURECKAS

Nors Žalgirio pergalę Lietuvos ir
Lenkijos kariuomenės iškovojo seniai
– prieš 600 metų, ją verta prisiminti
ir pagerbti, nes ji reikšmingai prisi-
dėjo prie lietuvių tautos ir Lietuvos
valstybės išlikimo iki mūsų laikų. Ši
pergalė sustabdė vokiečių veržimąsi į
rytus, ,,Drang nach Osten’’, ir už-
baigė 175 metus trukusį vokiečių
kryžiuočių puolamąjį ir naikinamąjį
karą prieš Lietuvą. Buvo išvaduotas
Žemaičių kraštas ir Sūduva – pusė
dabartinės Lietuvos. Žemaičiai buvo
išgelbėti nuo prūsų likimo. Dalis po
mūšio 1422 metais nustatytų galu-
tinių Lietuvos sienų išliko iki dabar –
siena su Rusijos užgrobtu Karaliau-
čiaus kraštu nuo Nemuno iki Vištyčio
ežero ir dalis sienos su Latvija, kur ji
nuo Lenkimų iki Būtingės eina Šven-
tosios upe.

Ši reikšminga Žalgirio pergalės
sukaktis šį rudenį buvo paminėta
gražiame, istoriniame Lietuvos Res-
publikos ambasados pastate Wa-
shington, DC. Minėjimą, kuris įvyko
š. m. lapkričio 17 d. vakare, suruošė
Lietuvos ambasada kartu su JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros ta-
ryba ir Washington Lietuvių Bend-
ruomenės apylinke.

Minėjimą pradėjo įgaliotasis mi-
nistras Rolandas Kačinskas, kuris
pasveikino atvykusius į minėjimą ir
priminė, kad Žalgirio mūšio sukaktį
itin tinkama minėti ambasadoje, Lie-
tuvos diplomatinėje atstovybėje, nes
karui su vokiečių ordinu buvo ruošia-
masi suderinta Lenkijos ir Lietuvos
diplomatine veikla ir mūšio laimėji-
mas buvo įtvirtintas po ilgų ir sunkių

diplomatinių derybų sudarytomis
sutartimis.

Svečias prelegentas Rimvydas
Petrauskas, Vilniaus universiteto Se-
novės ir Viduramžių istorijos kated-
ros profesorius, pranešimą ,,Žalgiris:
didysis mūšis ir ilga atmintis’’ pra-
dėjo Lietuvos ir Lenkijos pasiren-
gimo karui su vokiečių riterių ordinu
apžvalga. Jis praplėtė įgaliotojo mi-
nistro Kačinsko priminimą apie
diplomatijos reikšmę ruošiantis ka-
rui. Tarp svarbių Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Vytauto Didžiojo diplo-
matinių laimėjimų prelegentas pa-
minėjo jo sudarytas paliaubas su or-
dino Livonijos šaka, kurios neleido
Livonijos ordinui dalyvauti lemia-
mame Žalgirio mūšyje.

Prelegentas toliau aptarė apie
aštuonias valandas trukusio mūšio
eigą, kuris baigėsi Lenkijos ir Lietu-
vos kariuomenių sėkmingai įvykdytu
ordino kariuomenės apsupimu ir
sunaikinimu.

Antroji paskaitos dalis buvo skir-
ta įvertinti, kaip šį mūšį prisiminė
jame kovojusios tautos. Tuos prisi-
minimus kuo toliau, tuo labiau veikė
istorikų vertinimai. Ypač buvo pasi-
tikima lenkų istoriko Jan Długosz
mūšio atpasakojimu, nes jis buvo itin
išsamus, nors parašytas 50 metų po
mūšio. Długosz tvirtino, kad lietuviai
neatlaikė sunkiai šarvuotų ordino ri-
terių puolimo ir pabėgo iš mūšio
lauko. Bėgo neatsigrįždami iki Vil-
niaus. Lenkai, vieni likę mūšio lauke,
narsiai kovėsi, palaužė ir sunaikino
visą ordino kariuomenę. Jie vieni
laimėjo mūšį.

Žalgirio minėjimas Lietuvos ambasadoje

Lietuviai nesutiko su lenkų isto-
riko pasakojimu. Jie tvirtino, jog lie-
tuviai tik suvaidino pabėgimą, kad
suirtų persekiojančių riterių rikiuotė,
nes atskiri, sunkiai šarvuoti riteriai
buvo nesunkiai pažeidžiami. Lietu-
viai sėkmingai įvykdė šį sunkų ir pa-
vojingą manevrą ir lemiamai prisi-
dėjo prie bendros pergalės.

Šis lietuvių ginčas su lenkais at-
sinaujino XIX šimtmetyje, tautinio
atgimimo laikais. Bet kaip prelegen-
tas nurodė, lietuviai neturėjo kronikų
ar kitų dokumentų, kuriais būtų ga-
lėję remtis, tad atrodė, jog lietuvių
istorikai ir visuomenė tik norėjo, kad
taip būtų buvę, kaip jie aiškino, o ar
taip tikrai buvo, liko neįrodyta.

Ir tik mūsų laikais, praeito šimt-
mečio viduryje, švedų istorikas Sven
Ekdahl, atidžiai peržiūrėdamas išli-
kusį kryžiuočių ordino archyvą, ne-
tikėtai atrado netrukus po Žalgirio
mūšio ordino didžiajam magistrui
rašytą laišką, kur laiško autorius
įspėja ordino vadovą ateityje nepa-
kartoti ,,Didžiojo mūšio’’ klaidos, ne-
pasiduoti lietuvių apgaulei ir neleisti
riteriams juos tariamai bėgančius
persekioti, kad neišsisklaidytų riterių
kautynių rikiuotė.

Dabar viduramžių istorikai pri-
pažįsta, jog šis laiškas pagaliau įrodė,
kad Długosz Žalgirio mūšio aprašy-
mas buvo klaidingas, o lietuvių – tei-
singas. Tai pripažįsta ir dauguma
lenkų istorikų, nors Lenkijos mokyk-
lų vadovėliuose dar yra išlikęs Dłu-
gosz pasakojimas.

Po tikrai įdomios paskaitos prele-
gentas atsakė į klausimus ir taip dar
išryškino mūšio pasekmes. Į klausi-
mą, kodėl po mūšio sudaryta sutartis
neatitiko pergalės, prelegentas nuro-
dė, kad reikėjo atsižvelgti į tai, kad
nors ir pralaimėjus ordinui jį toliau
stipriai rėmė popiežius ir Vokietijos
karalius, Romos imperatorius.

Pasibaigus klausimams, prele-
gentui prof. Petrauskui padėkojo Da-
lė Lukienė, JAV LB Kultūros tarybos
atstovė. Minėjimo dalyviams paskli-
dus po salę, nemažas jų būrys apspito
prelegentą, kuris maloniai bendravo
ir diskutavo su paskaitos klausyto-
jais. Minėjimo dalyviai ir tarpusavyje
diskutavo apie tai, ką girdėjo, vaiši-
nosi užkandžiais ir kėlė vyno stiklus
už protėvių pergalę, kurią paminėjo
ir atšventė Jungtinių Amerikos Vals-
tijų sostinėje.

Prof. R. Petrauskas su minėjimo dalyviais. Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Gausi publika.

Dalė Lukienė dėkoja prof. R. Petrauskui už paskaitą.

Profesorius Rimvydas Petrauskas.
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DAIVA LITVINSKAITÈ

Lapkričio 6 dieną Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, vyko tradicinis
Lietuvių Fondo rudens pokylis, ku-
riame nebe pirmą kartą kaip LF sti-
pendininkei teko dalyvauti ir man.
Šie pokyliai organizacijos nariams –
galimybė pasidžiaugti per metus nu-
dirbtais darbais ir rezultatais, pasi-
šnekučiuoti, pasimėgauti menine
programa. Mums, studentams, tai ga-
limybė susipažinti su LF nariais ir jų
veikla iš arčiau, pabendrauti su kitais
studentais ir, be abejo, pasidžiaugti
stipendija. Šiemet, kaip rodo LF me-
tų suvestinė, buvo skirtos 55 stipen-
dijos studentams paremti.

Vienas iš pagrindinių LF tikslų
yra remti jaunimą, lietuviškas mo-
kyklas, stovyklas, remti ir išlaikyti
lietuvišką veiklą ir tapatybę visame
pasaulyje. Sekdami LF užsibrėžtomis
veiklos gairėmis „Iš kartos į kartą”,
„Jaunimas – mūsų tautos ateitis”.
organizacijos nariai siekia perteikti
lietuviškas tradicijas, kalbą ir kul-
tūrą ateinančiai kartai, remia sie-
kiančius aukštesnio išsilavinimo, ak-
tyviai dalyvaujančius lietuviškoje
veikloje. Man pačiai LF skiriamos
stipendijos sukūrė galimybę studi-
juoti Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės įkurtoje Lituanistikos katedroje
University of Illinos at Chicago, kuri
pernai metais atšventė 25 metų įkū-
rimo jubiliejų. Čia įgijau magistro

laipsnį, o šiemet apsigyniau dokto-
ratą. Žinau, kad be LF paramos ši
realybė būtų likusi tik svajone. Kaip
ir kitiems studentams, tai nuosta-
biausia dovana man, suteikusi gali-
mybę studijuoti, domėtis, tobulėti. Be
LF paramos mūsų galimybės susiau-
rėtų ar net tektų jų atsisakyti. Ši pa-
rama suteikia mums galimybę tvirtai
siekti užsibrėžto tikslo – mokslo ir
žinių. Neabejoju, kad mūsų – studen-
tų darbai, dabartiniai ir būsimi, bus
puikus įrodymas LF nariams, tikin-
tiems jaunimu, jų sugebėjimais ir ži-

Tradicinis Lietuvių Fondo pokylis

Lietuvių operos Čikagoje choras ir lietuvių liaudies kapela „Biru Bar’’ iš India-
napolio linksmina vakaro dalyvius.

Dr. Rasa Valaitytė, Lietuvių Fondui
paaukojusi 44 paveikslų kolekciją,
kalbasi su Lietuvių Fondo steigėju dr.
Antanu Razma.

niomis, mokslo nauda, kad ši investi-
cija bus deramai įvertinta ir mes grą-
žinsime skolas garsindami Lietuvos
vardą pasaulyje. Visų studentų vardu
– nuoširdus ačiū!

Šiųmetinio pokylio metu vyko
dar vienas gražus projektas, liudijan-
tis apie rūpestį jaunimu: nors dažnai
spaudoje ir kasdieniniame gyvenime
susiduriame su niūriomis ekonomi-
nėmis statistikomis, tą vakarą buvo
kalbama apie dar vieno paramos fon-
do, veikiančio LF apimtyje, kūrimą.
Pokylio metu vyko paveikslų paroda-
aukcionas, kurio tikslas buvo įkurti
„Dr. Jono ir Joanos Valaičių stipendi-
jų fondą” mediciną ir menus studi-
juojančiam jaunimui paremti. Dr.
Jono ir Joanos Valaičių surinktą
žymių lietuvių menininkų paveikslų
kolekciją LF paaukojo jų dukra dr.
Rasa Valaitytė.

Susirinkusieji LF nariai ir svečiai
turėjo progą ne tik apžiūrėti paveik-
slų parodą, bet ir pasimėgauti muzi-
ka. Renginio atidarymo žodį taręs LF
Tarybos pirmininkas Rimantas Griš-
kelis padėkojo visiems susirinku-
siems ir pristatė dvi skirtingo muzi-
kinio stiliaus grupes: Lietuvių ope-
ros Čikagoje chorą ir lietuvių liau-

diškos muzikos kapelą „Biru Bar” iš
Indianapolio. Jos klausytojams pris-
tatė savotišką muzikinį bandymą –
„Lietuvių liaudies dainų pynę”, skir-
tą Lietuvių Fondo pokylio garbei.

Antroji vakaro dalis, persikėlusi į
kitą salę, prasidėjo LF valdybos pir-
mininko Mariaus Kasniūno sveiki-
nimu, LF Pelno skirstymo komiteto
pirmininko Algirdo Saulio kalba ir
iškilmingu stipendijų studentams
įteikimu, studentų sveikinimo ir pa-
dėkos žodžiu, Maironio lituanistinės
mokyklos direktorės Svajonės Kere-
lytės sveikinimu Švietimo tarybos
vardu. Po vakarienės ir iškilmingos
sveikinimų dalies svečius šokti kvietė
„Brolių Švabų’’ ansamblis.

Pokylio metu buvo kalbama ir
apie prasidėjusį LF vajų „10–20–50”.
Jo metu organizacijos nariai siekia
pritraukti naujų narių ir padidinti jų

skaičių iki dešimties tūkstančių. Taip
pat keliamas ir kitas tikslas: iki 2012
metų, kai organizacija švęs garbingą
50-čio jubiliejų, siekiama LF įnašus
papildyti iki 20 milijonų dolerių. Tad
dar sykį norėtųsi padėkoti LF už
paramą ir palinkėti, kad užsibrėžti
darbai ir tikslai būtų įgyvendinti ir
pateisintų visus lūkesčius!

Iš kartos į kartą: Lietuvių Fondo pobūvyje svečiuojasi graži ilgamečio Lietuvių
Fondo nario, Garbės komiteto atstovo Vytauto Kamanto trijų kartų šeima. Iš
kairės į dešinę sėdi: Rasa Ragienė, Vytautas Kamantas, Gražina Kamantienė,
Saulius Čyvas; iš kairės į dešinę stovi: Regina Čyvaitė, Paulius Ragas, Tomas
Čyvas, Andrius Ragas, Matas Čyvas, Jonas Čyvas, Marija Čyvaitė, Rimas Ka-
mantas ir Daina Čyvienė. Mariaus Kasniūno nuotr.

JAV piliečiai sužinojo apie Lietuvą
DR. MIRGA GIRNIUVIENÈ
LKMA pirmininkè ir
ALKA vadovè

Lapkričio 17 d. Amerikos lietuvių
kultūros archyve (ALKA) apsilankė
40 Providence, RI, St. Raymond
parapijos ,,Senior Leisure” draugijos
narių. Tai organizacija, kuri mokosi
apie įvairių tautų kultūras.

Draugijos nariai apžiūrėjo
ALK’os muziejų. Čia kabo trys dideli
– 9 iš 12 pėdų – muralai. Adomo Gal-
diko nutapytas muralas vaizduoja
Vytauto Didžiojo pergalę prieš kry-
žiuočius.

Antras muralas, nutapytas Ado-
mo Smetonos, vaizduoja Vilniaus uni-
versiteto įsteigimą. O trečias – Petro
Kalpoko – vaizduoja Napoleoną Vil-
niuje.

Svečiams parodžius didelį susi-
domėjimą Lietuvos istorija, buvo pa-
rodyti ir keturi dideli žemėlapiai, ro-
dantys Lietuvos teritorijos augimą
bei susitraukimą: ,,Aisčių apgyventos
teritorijos”, ,,Lietuva XIII–XIV a.”,
,,Lietuvos padalijimas” ir ,,Lietuva po
1920 metų sutarties su Rusija”.

Šie rodiniai patys turi istorinę
reikšmę: jie yra atkeliavę iš Lietuvai
lemtingaisiais 1939 metais New York
mieste vykusios pasaulinės parodos.
Per ateinančius metus šie rodiniai
bus išsiųsti į Lietuvos Nacionalinį
muziejų Vilniuje, kur bus atkurta
1939 m. vykusi paroda.

Tamošaitienės išaustas kilimas
„Knygnešiai” suteikė progą papasa-
koti svečiams smulkiau apie rusų
įvestą spaudos draudimą ir knygne-
šius. Apie komunistinę priespaudą
sužinota iš dviejų nuotraukų: senes-
nioji nuotrauka parodo, kiek kryžių
buvo Kryžių kalne 1938 m., o antroji
– kiek jų ten dabar yra. Teko paaiš-
kinti, kad kryžiai sovietmečiu būdavo
buldozeriais nugriaunami, bet per
naktį jie vėl išdygdavo.

Svečiai labai domėjosi tauto-
dailės rodiniais – margučiais, gintaro
papuošalais, medžio drožiniais. Ypač
patiko prof. Končiaus koplytėlės su
grandinėlėmis, išskaptuotomis iš me-
džio be klijų ar vinelių.

Išeidama viena viešnia pasakė:
„Interesting. I am glad I learned
about part of my husband’s heri-

tage.’’ („Įdomu. Džiaugiuosi, sužino-
jusi apie dalį savo vyro kultūros.’’)
Svečiams ALK’ą aprodė buvusi

LKMA ir ALKA sekretorė Regina
Taunienė.

Dalis 1939 metų parodos rodinių ALK’oje: (iš k. į d.) diagramos apie Lietuvos
žemės ūkį, Dobužinskio plakatas „Kaunas’’, Kašubos plakatas „Palanga’’,
Kašubos skulptūra „Lithuania’’ ir Kalpoko muralas „Napoleonas Vilniuje’’.

Dalės Lukienės nuotr.
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Seime ruošiami maldos pusryçiai

A. Kubilius terorizmo gr∂smi¨ nemato

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) –
Lietuvoje praėjusį savaitgalį dešimtys
žmonių patyrė kūno atšalimą ar nu-
šalo galūnes, tuo metu šimtai gyven-
tojų susižalojo ant ledo.

Vilniuje savaitgalį į ligonines pa-
teko per 12 žmonių. Vilniaus univer-
sitetinėje ligoninėje gydoma galūnes
nušalusi nepilnametė. Sostinės uni-
versitetinėje greitosios pagalbos ligo-
ninėje per 3 paras 179 žmonės krei-
pėsi į traumatologus dėl sužalojimų,
patirtų ant ledo.

Kauno medicinos universiteto
klinikose dėl bendro kūno atšalimo
atsidūrė moteris, sušalusi nekūrena-
muose namuose. Kaune į ligonines
savaitgalį taip pat nuvežti keli galū-
nes nušalę neblaivūs asmenys.

Šiaulių medikams sekmadienį

pavyko išgelbėti vieną kritiškoje būk-
lėje atsidūrusią 1961 m. gimusią mo-
terį iš Pakruojo. Šiaulių ligoninės at-
stovė spaudai Nijolė Jurgilienė sakė,
kad moteris buvo stipriai apsinuodi-
jusi alkoholiu, bet sąmonės nebuvo
praradusi. Šiaulių ligoninėje praėju-
sią savaitę gydyti 4 sušalę žmonės,
vienas iš jų mirė – pasak medikų, ne-
bebuvo įmanoma atstatyti šalčio su-
trikdyto organizmo veiklos.

Klaipėdos greitosios medicinos
pagalbos stoties duomenimis, nuo
penktadienio iki sekmadienio į gydy-
mo įstaigas dėl nušalimų pristatyta
18 žmonių, dauguma jų neturi nuola-
tinės gyvenamosios vietos. Tačiau nė
vieno iš jų būklė nebuvo sunki, gyvy-
binė veikla nebuvo sutrikusi.

Lietuva šiemet prisiviliojo daugiau
investicini¨ projekt¨

Lietuvoje sušalo dešimtys žmoni¨

Vilnius, gruodžio 14 d. (Delfi.lt)
– Po šeštadienio teroristinių išpuolių
Švedijos sostinėje Stokholme premje-
ras Andrius Kubilius Lietuvoje pa-
našių grėsmių teigia nematąs.

„Galime dėkoti Dievui ir šiek
tiek pastuksenti į medį, kad tos ne-
laimės, kurias matome kitose pasau-
lio šalyse, ir ne tokiose tolimose, pas
mus nevyko, nevyksta ir, tikiuosi, kad
neįvyks”, – klausiamas, ar mato grės-
mių Lietuvai, atsakė ministras pir-
mininkas.

„Akivaizdu, kad didesnio ar ma-
žesnio masto terorizmas lieka labai
didelė problema visam pasauliui,

ypač XXI amžiuje, ir todėl mūsų daly-
vavimas įvairiuose veiksmuose, kurių
pasaulis imasi tam, kad užkirstų ke-
lią terorizmui Irake, Afganistane ar
kitur, yra labai svarbus, nes tai susiję
ir su mūsų saugumu”, – pridūrė A.
Kubilius.

Švedijos sostinėje Stokholme šeš-
tadienio vakarą nugriaudėjus dviem
sprogimams žuvo žmogus, sužeisti
du. Judrioje prekybos centrų gatvėje
sprogo mašina, antrasis sprogimas
nugriaudėjo po 10 ar 15 min. už maž-
daug 300 metrų nuo sprogusio auto-
mobilio. Šie sprogimai tiriami kaip
teroristinis išpuolis.

Neviltis dèl bùsimos pensijos
skatina emigruoti

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) –
Seimo pirmininkė Irena Degutienė
kartu su parlamentine maldos grupe
šeštadienį Seime rengia dešimtuosius
nacionalinius maldos pusryčius. Na-
cionalinių maldos pusryčių susitiki-
mo tema – ,,Amžinosios vertybės bei
politinė išmintis krizės ir sunkmečio
fone”.

Nacionalinių maldos pusryčių
tradiciją Seimas perima iš Preziden-
tūros, kur juos pirmasis 2001 metais
surengė tuometinis prezidentas Val-
das Adamkus.

Parlamentinė maldos grupė šie-
met kreipėsi į Prezidentūrą su klau-
simu, ar bus tęsiama maldos pusryčių
tradicija, ir gavo atsakymą, jog tokį
renginį tikslingiau būtų organizuoti
Seime.

Seimo rūmuose vyksiančiuose
nacionaliniuose maldos pusryčiuose
žodį tars ir pradžios maldą sukalbės
Lietuvos vyskupų konferencijos gene-

ralinis sekretorius, kariuomenės vys-
kupas Gintaras Grušas. Nacionalinių
maldos pusryčių pagrindines kalbas
sakys Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė ir kadenciją baigęs prezidentas
Valdas Adamkus. Žodį taip pat tars
JAV Nacionalinių maldos pusryčių
komiteto narys Christian Jensen.
Renginyje dalyvaus Seimo ir Vyriau-
sybės nariai, Lietuvoje tradicinių
konfesijų vadovai, ambasadoriai, jau-
nimo atstovai, verslininkai ir svečiai
iš Belgijos, Estijos, JAV, Latvijos bei
Vokietijos.

Maldos pusryčių ištakos siekia
1942 metus, kai keletas Jungtinių
Amerikos Valstijų Senato narių pra-
dėjo neformalius susitikimus siekda-
mi dalintis krikščionybės mokymu ir
juo pagrįstu tarpusavio bendravimu.
Pirmieji nacionaliniai maldos pus-
ryčiai, kuriuose dalyvavo JAV prezi-
dentas Dwight D. Eisenhower, įvyko
1953 metais.

Vilnius, gruodžio 14 d. (Delfi.lt)
– Duomenų bazė „fDiMarkets.com”
skelbia, kad palyginti su pirmaisiais
vienuolika šių metų mėnesių 2010 m.
į Lietuvą jau pritraukta 10,7 proc.
daugiau tiesioginių užsienio investi-
cijų projektų nei pernai. Tai rodo in-
vesticijų Lietuvoje persilaužimą į tei-
giamą pusę po pasaulinės ekonomi-
nio nuosmukio.

„Šiemet jau paskelbta apie 31
projektą, kurie per ateinančius keletą
metų sukurs daugiau kaip 3,400 dar-
bo vietų. Pernai per tą patį laikotarpį
buvo pritraukti 28 projektai, per juos
numatyta sukurti daugiau nei 5,000
darbo vietų. Kapitalo šiemet pri-
traukta 15,6 proc. daugiau, jo suma
išaugo nuo 3 iki 3,47 mlrd. litų”, –
duomenis apibendrina ūkio vicemi-
nistras Daumantas Lapinskas.

Tarp naujausių projektų yra In-
dijos informacinių technologijų bend-
rovės „Ideal Invent Technologies Pvt
Ltd” sprendimas Lietuvoje įsteigti
programinės įrangos bankams kūri-
mo centrą, kuriame per trejus metus
numatoma investuoti 3,4 mln. litų ir
įdarbinti 110 IT specialistų. Bendro-
vė, kaip ir jau Lietuvą pasirinkęs

Jungtinės Karalystės bankas „Barc-
lays” ar JAV finansinių paslaugų su-
sivienijimas „Western Union”, čia ra-
do aukštos kvalifikacijos informaci-
nių technologijų, finansų specialistų.

Oro bendrovė „Ryanair” taip pat
numato iš pietų Prancūzijos miesto
Marselio perkelti dalį operacijų į
Kauną, kur dar šį pavasarį buvo ati-
daryta pirmoji airių oro bendrovės
bazė Rytų Europoje. Joje planuojama
investuoti bent 360 mln. litų ir įdar-
binti nuo 150 iki 350 specialistų.
Bendrovė pažymi, kad Lietuvą pasi-
rinko dėl palankios verslo aplinkos,
geros infrastruktūros ir sparčiai au-
gančio keleivių srauto.

„fDiMarkets.com” duomenimis,
nuo 2003 m. Lietuvoje iš viso įgyven-
dinti 358 tiesioginių užsienio investi-
cijų projektai, investuota 27,9 mlrd.
litų ir sukurtos 48,325 darbo vietos.

Verslo informacijos grupės „The
Financial Times Ltd.” valdoma „fDi-
Markets.com” skelbia duomenis apie
konkrečių bendrovių visame pasauly-
je įgyvendinamus tiesioginių užsienio
investicijų projektus, investuojamą
kapitalą bei sukuriamas darbo vietas.

Vilnius, gruodžio 14 d. (Delfi.lt)
– Beveik du trečdaliai Lietuvos gy-
ventojų, o ypač jauni žmonės, mano,
kad dabartinė pensijų sistema ne-
skatina likti Lietuvoje ir mokėti mo-
kesčių, rodo apklausos duomenys.

Trečdaliui dirbančiųjų apskritai
nebesvarbu, ar darbdavys moka atly-
ginimą skaidriai ir sumoka visus mo-
kesčius, rodo Lietuvos investicijų ir
pensijų fondų sąjungos užsakymu ty-
rimų bendrovės „Vilmorus” atliktas
tyrimas.

Dabartinė pensijų sistema ne-
skatina likti Lietuvoje ir mokėti mo-
kesčių – taip mano 60,3 proc. ap-
klausos dalyvių. 23,2 proc. gyventojų
vertina, kad pensijų sistema Lietu-
voje neturi jokios įtakos emigracijai,
o nuomonės šiuo klausimu neišsakė
16,5 proc. dalyvių.

„Sunki dabartinė socialinės siste-
mos padėtis ir mažos valstybės gali-
mybės didinti pensijas lemia, kad jau-
ni žmonės sunkiai gali tikėtis dides-
nių teigiamų pokyčių tuomet, kai jie
patys turės gauti pensiją. Jauni žmo-
nės, ypač labiau išsilavinę, dažniau-
siai labiau domisi savo finansais ir
būsimais pragyvenimo šaltiniais, to-
dėl ieško geresnių galimybių svetur”,
– teigia Šarūnas Ruzgys, Lietuvos in-
vesticijų ir pensijų fondų sąjungos
prezidentas.

Jauni žmonės mažiausiai paten-
kinti pensijų sistema – 67 proc. iki 29
metų amžiaus gyventojų atsakė, kad
pensijų sistema neskatina likti Lie-
tuvoje. Tuo tarpu taip temano 43,1
proc. vyresnių nei 70 metų apklaus-

tųjų, o 43,7 proc. senjorų šiuo
klausimu nuomonės neturi.

„Negalima tikėtis, kad sočią se-
natvę užtikrins dabartinės įmokos į
pensijų fondų sąskaitas, vienam žmo-
gui vidutiniškai nesiekiančios 30 litų
per mėnesį. ‘Sodros’ finansinės gali-
mybės mokėti pilnavertes pensijas
būsimiems pensininkams bus vis ma-
žesnės dėl prastėjančių demografinių
nuostatų”, – aiškina Š. Ruzgys.

„Pasitikėjimas valstybe ir šešė-
linės ekonomikos lygis yra tiesiogiai
susiję – kuo pasitikėjimas mažesnis,
tuo didesnė šešėlinė ekonomika. De-
ja, matome, kad šiuo metu vykdoma
valstybės socialinė politika neskatina
spręsti ir tokių socialinių negandų,
kaip mokesčių vengimas, korupcija ir
kita”, – pažymi Š. Ruzgys.

20,6 proc. visų gyventojų teigė
netikintys, kad valstybė tesės paža-
dus sugrąžinti įmokas į pensijų fon-
dus, todėl neėmė siekti skaidresnio
atlyginimo. Apklausos duomenimis,
89,1 proc. gyventojų teigia neprita-
riantys Seimo sprendimui neapibrėž-
tu laikotarpiu į dirbančiųjų asmenų
sąskaitas pensijų fonduose pervesti
dviem trečdaliais mažesnes sumas (2
proc. vietoje 5,5 proc. nuo darbo už-
mokesčio „ant popieriaus”).

Sprendimui mažinti įmokas į
pensijų fondus tepritaria 9,5 proc. ap-
klaustųjų, o didžiausia pritariančiųjų
dalis – tarp pensininkų.

„Vilmorus” apklausa atlikta lap-
kričio 3–15 d. Jos metu apklaustas
1,000 ne jaunesnių nei 18 metų gy-
ventojų visoje Lietuvos teritorijoje.

Vilnius, gruodžio 14 d. (ELTA) – Vienuoliktą kartą tradicinė Kalėdų vilks-
tinė palydėta į kelionę per Lietuvos miestus ir miestelius. Savo kelionę šiemet,
kaip ir ankstesniais metais, ji pradėjo sostinės Rotušės aikštėje, kur ją paly-
dėjo prezidentas Valdas Adamkus, Alma Adamkienė, projekto sumanytojos
bendrovės ,,Coca Cola” atstovai, ,,Tele bim bam” vaikučiai ir Kalėdų Senelis.
Vilkstinė, rinkdama dovanėles, sustojo prie Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo
ir Vilniaus miesto savivaldybės. Užsuko į Vilniaus II vaikų globos namus, vė-
liau vyko į prekybos centrą ,,Ozas", o vakare – į Kauną. Su kilniu tikslu – para-
ma kaimo mokykloms bei vaikų globos namams – šviečianti ir grojanti Kalėdų
vilkstinė aplankys 11 kaimo mokyklų bei 4 vaikų globos namus bei daugiau
nei 4,000 čia besimokančių, besiglaudžiančių vaikų. A. Adamkienės fondo
globojamoms mokykloms ir vaikų globos namams, kuriuos aplankys Kalėdų
karavanas, bus dovanojamos sporto priemonės, reikalingos mokinių lais-
valaikiui bei fizinio lavinimo pamokoms. ELTA nuotr.
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PARYŽIUS
Kaukėti prancūzų žandarai su-

ėmė 17-metį, kuris pirmadienį paėmė
įkaitais visą ikimokyklinio amžiaus
vaikų grupę, o pagrobtieji buvo sau-
giai išlaisvinti po kelias valandas tru-
kusių derybų, kurios atsidūrė šalies
dėmesio centre. Visi 20 vaikų, kurie
buvo paimti įkaitais, ir jų auklėtoja
buvo saugiai išlaisvinti, nurodė pa-
reigūnas. Šio išpuolio motyvai kol
kas neaiškūs.

STRASBŪRAS
Kubos disidentas Guillermo Fa-

rinas negalės Strasbūre atsiimti šių
metų Andrej Sacharov premijos, nes
Kubos valdžia uždraudė jam išvykti
iš šalies. Europos Parlamento pir-
mininkas Jerzy Buzek sakė, kad G.
Farinas neatvyko iš Havanos į Stras-
būrą. J. Buzek paprašė ES diplomati-
jos vadovę Cathrine Ashton ,,atkreip-
ti dėmesį” į tai, kad disidentui už-
drausta išvykti iš Kubos.

ROMA
Italijos ministras pirmininkas

Silvio Berlusconi laimėjo balsavimus
dėl pasitikėjimo jo vyriausybe abie-
juose parlamento rūmuose, tačiau
tvirtos daugumos paramos praradi-
mas ateityje turėtų apsunkinti vy-
riausybės darbą. Balsavimas trum-
pam buvo sutrukdytas karštų dis-
kusijų metu tarp parlamento narių
kilusių peštynių. Kiek anksčiau S.
Berlusconi nesunkiai laimėjo inter-
peliaciją Senate.

ATĖNAI
Graikijoje streikuoja viešojo

transporto sistemos darbuotojai. Atė-
nų regione kelias valandas visiškai
nevažinėjo visuomeninis transpor-
tas. Keli šimtai darbuotojų susirinko
į protestą prie Susisiekimo ministeri-
jos. Šią savaitę Graikijoje planuojama
ir daugiau streikų prieš vyriausybės
vykdomą darbo rinkos pertvarką.

MASKVA
Rusija nesiųs savo karių į Afga-

nistaną. Tai televizijos stočiai ,,Vesti
24” patvirtino gynybos ministras

Anatolij Serdiukov. ,,Tačiau mes
esame pasirengę suteikti bet kokią
paramą, susijusią su ginklų ir kari-
nės technikos gabenimu”, – sakė jis.
Ministro teigimu, Rusija visada rėmė
tarptautinių pajėgų misiją Afganis-
tane. ,,Mes esame suinteresuoti, kad
padėtis ten stabilizuotųsi”, – teigė jis.
Maskva esą suinteresuota ir tuo, kad
kiek galima būtų sumažinta narko-
tikų apyvarta.

* * *
Josif Stalin anūkas Jevgenij

Džiugašvili ruošiasi paduoti Rusijos
parlamentą į teismą. Jis kaltina Dū-
mą jo „garbingo senelio šmeižtu” po
to, kai parlamentas patvirtino rezo-
liuciją, kurioje diktatorius kaltina-
mas dėl 1940 m. vykusių Katynės
žudynių. J. Džiugašvili Aukščiausia-
jam teismui įteikė ieškinį. J. Džiu-
gašvili teigia, kad dokumentai, pa-
tvirtinantys J. Stalin Katynės žudy-
nių užsakymą, buvo suklastoti.

* * *
Ministras pirmininkas Vladimir

Putin Severodvinsk mieste paskelbė,
kad iki 2020 m. armijai bus skirta
481 mlrd. eurų. Didžioji lėšų dalis
teks branduolinei programai, oro
gynybos sistemoms bei ryšių tech-
nikai. Tačiau investicijų sulauks ir
naikintuvų flotilė, žvalgyba bei kari-
nis jūrų laivynas. Rusijos armija
prašė vyriausybės pinigų, kad po ne-
pakankamo finansavimo metų būtų
atnaujinta pasenusi infrastruktūra ir
ginklų sistemos.

WASHINGTON, DC
Tinklalapio ,,WikiLeaks” įkūrė-

jas Julian Assange užėmė pirmąją
vietą pagal balsavimo internete, kurį
kasmet rengia JAV žurnalas ,,Time”,
rezultatus. Renkant Metų žmogų, už
skandalingą įslaptintą vyriausybinę
informaciją viešinančios svetainės
vadovą J. Assange balsavo 382,020
apklaustųjų.

NEW YORK
New York meras Michael Bloom-

berg pareiškė, kad neketina 2012 m.
siekti JAV prezidento pareigų. 68
metų M. Bloomberg teigia, kad pag-
rindinis jo tikslas – visą dėmesį skir-
ti mero pareigoms, tačiau patikino,
jog ir toliau reikš savo nuomonę ir
nacionalinės svarbos klausimais.
,,Bloomberg” žiniasklaidos imperijos
įkūrėjas yra buvęs ir demokratu, ir
respublikonu – šiuo metu jis neprik-
lauso nė vienai partijai.

JAV gedi nenuilstamo ,,kovotojo
už taikâ” R. Holbrooke

Maskva, gruodžio 14 d. (BNS) –
Rusijos ginkluotųjų pajėgų Genera-
linio štabo viršininkas Nikolaj Maka-
rov pareiškė, jog neteikia daug reikš-
mės tinklalapyje ,,WikiLeaks” pa-
skelbtai informacijai, kad NATO turi
Baltijos šalių gynimo nuo Rusijos
planų.

,,Mes remiamės Lisabonos susi-
tikimu, tuo, kad esame partneriai”, –
sakė N. Makarov, atsakydamas antra-
dienį į žurnalistų klausimus, kaip jis
vertina paskelbtą informaciją apie
NATO planus.

Pagal tinklalapyje ,,WikiLeaks”
paviešintą JAV diplomatų susiraši-
nėjimą, 2010 m. sausį NATO parengė
Baltijos šalių ir Lenkijos gynimo nuo
galimos Rusijos agresijos planą, ku-
riam buvo suteiktas kodinis pavadi-
nimas ,,Erelis sergėtojas” (Eagle
Guardian).

Skubiame pranešime iš NATO

diplomatinės misijos Briuselyje pažy-
mima, jog organizacijos pajėgų Eu-
ropoje vadas James Stavridis pasiūlė
išplėsti Lenkijos gynimo planą, kad
jis aprėptų ir Lietuvą, Latviją bei Es-
tiją. Jeigu bus šios Baltijos valstybės
užpultos, į jas bus atsiųstos devynios
NATO divizijos – iš JAV, Britanijos,
Vokietijos ir Lenkijos. Uostai Vokie-
tijoje ir Lenkijos šiaurėje turės pri-
imti jūrų pėstininkus, taip pat Ame-
rikos ir Britanijos karo laivus.

,,Per lygiagrečias derybas su Var-
šuva JAV pasiūlė taip pat sustiprinti
Lenkijos gynybą nuo Rusijos – įkur-
dinti specialiosios paskirties jūrų
pajėgas Gdansko ir Gdynės uostuose
prie Baltijos jūros, taip pat perkelti į
Lenkiją naikintuvų F-16 eskadronus
ir rotacijos pagrindu karinius trans-
portinius lėktuvus S-130 ‘Herkules’
iš Vokietijos”, – sakoma nutekėju-
siame dokumente.

JAV

EUROPA

RUSIJA

Washington, DC, gruodžio 14 d.
(BNS) – Aukščiausi amerikiečių pa-
reigūnai antradienį gedėjo Anapilin
išėjusio JAV specialiojo pasiuntinio
Afganistane ir Pakistane Richard
Holbrooke – diplomatijos veterano,
kuris išgelbėjo tūkstančius gyvybių,
bet mirė nespėjęs iki galo įgyvendinti
savo paskutinės sunkios misijos.

Prezidentas Barack Obama pa-
gerbė 69 metų R. Holbrooke atmi-
nimą ir pavadino jį ,,tikru Amerikos
užsienio politikos titanu, dėl kurio
Amerika tapo stipresne, saugesne ir
labiau gerbiama”. JAV valstybės sek-
retorė Hillary Clinton, paskelbusi
apie penktadienį blogai pasijutusio R.
Holbrooke, kuriam šeštadienį buvo
operuota plyšusi aorta, mirtį, sakė,
kad tai ,,liūdna diena” jai ir Jung-
tinėms Valstijoms. Specialusis įgalio-
tinis konfliktams spręsti R. Holb-
rooke, pelnęs gabaus diplomato ir
atkaklaus derybininko vardą, bene
labiausiai žinomas kaip 1995 m. pa-
sirašyto Dayton taikos susitarimo,
užbaigusio pusketvirtų metų trukusį
karą Bosnijoje ir Hercegovinoje, auto-
rius. Vis dėlto jo diplomatinės kar-
jeros ištakos siekia tamsų Vietnamo
karo laikotarpį. Buvęs JAV ambasa-
dorius Jungtinėse Tautose mirė pra-
ėjus beveik 15 metų nuo tada, kai
Paryžiuje 1995 m. gruodžio 14 d. bu-
vo pasirašytas istorinis Dayton taikos
susitarimas.

R. Holbrooke, kuris gimė 1941
m. balandžio 24 d. New York, savo
diplomatinę karjerą pradėjo būdamas
vos 21 metų, Vietname, paskui greit
kilo karjeros laiptais ir per Vietnamo
karą dirbo aukštose pareigose prezi-
dento Lyndon B. Johnson adminis-
tracijoje. Kai demokratai 1977 m.
atsiėmė Baltuosius rūmus, preziden-
tas Jimmy Carter paskyrė jį valstybės
sekretoriaus pavaduotoju Rytų Azijos
ir Ramiojo vandenyno reikalams.
Tuo metu jam buvo 35-eri.

Kai 1994 m. liepą, valdant prezi-
dentui Bill Clinton, R. Holbrooke
buvo paskirtas valstybės sekretoriaus
pavaduotoju Europos ir Kanados
reikalams, jis ėmėsi konflikto buvu-
sioje Jugoslavijoje ir iškilo kaip paste-
bima valstybinė figūra. Po minėto

taikos susitarimo pasirašymo R.
Holbrooke tas sunkias derybas apra-
šė gerai įvertintoje knygoje ,,Užbaigti
karą” (To End a War), kurioje apra-
šė energingą JAV užsienio politiką,
įskaitant pasirengimą kariniams
veiksmams, kad būtų išvengta galimo
genocido.

2008 m. liepą R. Holbrooke pik-
tai paneigė buvusio Bosnijos serbų
vadovo Radovan Karadžič pareikštus
įtarimus, jog jam ambasadorius ža-
dėjęs, kad jis niekada nebus apkaltin-
tas, jei nebedalyvaus politikoje. Tuo
metu, kai nedirbo diplomatinio dar-
bo, R. Holbrooke darė gerai apmo-
kamą karjerą privačiame sektoriu-
je.

Ilgą laiką R. Holbrooke buvo mi-
nimas tarp galimų kandidatų į JAV
valstybės sekretorius. 2008 m. R.
Holbrooke dirbo H. Clinton preziden-
tinės kampanijos patarėju užsienio
politikos klausimais, o jai tapus vals-
tybės sekretore, jam buvo patikėta
sunki užduotis stengtis įtikinti Ka-
bulą ir Islamabadą bendromis jėgo-
mis kovoti su ,,al Qaeda” ir Talibano
kovotojais, veikiančiais Afganistane
ir Pakistane.

Rusijos kariniai pareigùnai ramiai žiùri
î NATO planus dèl Baltijos šaliû

Mirė specialusis JAV pasiuntinys Af-
ganistane ir Pakistane R. Holbrooke.

EPA nuotr.
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IEŠKO DARBO

SKAUTYBÈS KELIAS

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

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

* Ieškau moters, kartu nuomotis
labai gražų 2 mieg. butą Brighton
Park rajone. Tel. 773-396-9232.

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

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn,
rajone, ieško bet kokio darbo šešta-
dieniais. Tel. 708-220-3202.

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

Atkelta iš 2 psl. Teko ne tik lipti
aukštyn ir aukštyn, bet ir net 50
kartų kirsti Cimmmaroncito upelį.
Pagaliau apie 7 val. v. pasiekėme
Cypher’s Mine pastovyklę. Pavėla-
vome į karštą dušą (kurie uždaromi 6
val. v.) ir į Kalavijų vakaronę. Buvo
gerai, kad nereikėjo palapinių statyti.
Visi pavalgę karštą vakarienę ir susit-
varkę sulindome į pastogę, vadinamą
„Adirondack”, kuri turi sienas iš trijų
pusių. Broliai – vienoje pusėje, sesės –
kitoje. Jau sulindę į miegmaišius at-
likome savo „Rožes, pumpurus ir
spyglius”. Kai kurie jau saldžiai
knarkė, kai sugulę sugiedojome
„Ateina naktis”. Tikrai sunkiausia
diena ligi šiol.

Trečiadienis, rugpjūčio 11 d.

Kėlėmės 5 val. r. Šalta, dangus be
debesų. Vėl truko daugiau nei tris va-
landas pasiruošti žygiui, nors ir ne-
reikėjo palapinių tvarkyti. Iškeliau-
dami iš Cypher’s Mine pastovyklės
sustojome prie kalavijų pastato pri-
sipildyti vandens, o tada – vėl į žygį.
Rytinis žygis mus vedė nuo 9,000 iki
daugiau nei 10,000 pėdų aukščio.
Aukščiausiame taške perėjome vadi-
namąją „Comanche Pass”. Tai pats
aukščiausias lygis, kurį pasieksime
būdami Philmont. Po to ėjome žemyn
ir žemyn, sekdami Uracca upeliu, kol
pasiekėme „Black Mountain” pas-
tovyklę 2 val. p. p. Mūsų ten laukė
kaip senovės Amerikos kariai apsi-
rengę instruktoriai. Per popietę visi
gavome progos užtaisyti ir iššauti
senovinį šautuvą (nuo 1860 m. ), po
to skiltis paruošė drabužiams pa-
kabinti kablelį, kurį pagamino kalvio
dirbtuvėje. Tada atėjo laikas pasta-
tyti palapines ir pasigaminti vakarie-
nę. Ten irgi reikėjo filtruoti vandenį
iš artimosios Uracca upelio. Tai pats
geriausias vanduo, kurį gėrėme per
visą savo žygį. Po vakarienės dar bu-

vo laiko tęsti kalvio darbelius (paga-
minti švino rutulius senovės šautu-
vui) ir trumpai pasėdėti prie laužo.
Prie lauželio pakalbėjome apie die-
nos „rožes, pumpurus ir spyglius”,
sugiedojome „Ateina naktis”. Mūsų
žygis jau įpusėjo.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 12 d.

Kėlėmės 5:30 val. r. – rojus pa-
miegoti ilgiau. Ir kažkaip šiandien
susitvarkėme per dvi valandas! Tu-
rėjome pasirinkimą: vienas takas ėjo į
„Miner’s Park”, kuris veda į pat
Black Mountain viršūnę ir paskui že-
myn į kitą pastovyklę, arba sekti
Uracca upeliu su 50 persikėlimų. Pa-
svarsčiusi skiltis nutarė sekti upeliu.
Vienai sesei skaudėjo kelią, kitai – ko-
ją, o lipimas į Black Mountain laiko-
mas pačiu sunkiausiu visame Phil-
mont plote, o su pakrautomis kupri-
nėmis dar sunkiau. Atrodo, kad gerai
pasirinkome, nes sekdami palei upelį,
susitikome su kita mūsų skiltimi.
Kaip smagu po keleto dienų vėl pasi-
matyti ir pasikalbėti. Jie spaudė to-
liau, o mes šalia upelio pavalgėme
pietus. Už poros valandų vėl susiti-
kome „Miner’s Park” pastovyklėje.
Numetėme kuprines ir žygiavome ta-
keliu apie mylią, į laipiojimo vietą
(rock climbing). Ten instruktoriai
nurodė du laipiojimo kelius, pavadin-
tus „Sweet Tea” (lengvesnis) ir „Hot
Sauce” (sunkesnis). Keletas skautų
vyčių ir prit. skautų sėkmingai už-
kopė „Hot Sauce”, beveik visi kiti
sėkmingai užlipo „Sweet Tea”. Be-
liaukiant eilėje lipti, staiga užėjo di-
delis vėjas ir truputis lietaus, bet ga-
na greitai praėjo ir lipome toliau.
Daug lengviau eiti žemyn į pastovyk-
lę. Grįžę baigėme įsikurti nakvynę ir
pasigaminti vakarienę, tai visų labai
laukiami makaronai su sūriu (maca-
roni and cheese). Po vakarienės keli
nuėjo prie štabo pastato, kur vyko

Alicija Viktoraitė, Krista Martinkaitė ir Erika Weir stebi gražiuosius Philmont
kalnus. v.s. fil. Vytenio Lietuvninko nuotraukos

Nuostabi iškyla

vakaronė ir žaidimai, bet daugelis pa-
siliko prie palapinių ir sukūrė lauželį.
Gaila tik, kad vakaro pabaigoje vėl
užėjo audra. Vos suspėjome skubiai
atlikti „rožes, pumpurus ir spyglius”,
sugiedojome tik vieną „Ateina nak-
tis” posmą, prieš išskubėdami į pa-
lapines.

Penktadienis, rugpjūčio 13 d.

Kėlėmės 4:30 val. r. Dar visiškai
tamsu, žvaigždžių gražumas – pasa-
kiškas. Visi žinojo, kad šiandien yra
paskutinė žygio diena ir pati ilgiau-
sia. Visi atsikėlėme gero ūpo. Oras
auksinis – saulėtas. Dar buvo vėsu,
kai išžygiavome 7:30 val. r. Išvykus iš
„Miner’s Park” pastovyklės teko ne-
mažai lipti aukštyn, paskui dar aukš-
čiau, kol pasiekėme Shaefer’s kalno
viršūnę 9,413 pėdų aukštyje. Ten ir
sustojome pavalgyti pietus kartu su
mūsų kita skiltimi. Kitas pasakiškas
vaizdas. Nesinori tos vietos palikti,
bet dar daug mylių reikia nukeliauti.
Ir tos mylios nebuvo lengvos. Takas
labai akmenuotas, su didžiuliais ak-
menimis ant kalno nugarkaulio, ku-
ris vadinasi „Tooth of Time Ridge”.
Ne taip padėsi koją – ir baigta. Nu-
tarėme nekopti ant „Tooth of Time”
akmens, kuris buvo pakelyje, bet
sunkiai užlipamas (gaila, nes kitos
skilties nariai visi sėkmingai užlipo).
Kai praėjome „Tooth Ridge” pas-
tovyklę, galėjome pagaliau pamatyti
Philmont stovyklą, kur mūsų laukė
palapinių miestas, karšti dušai, val-
gykla ir parduotuvė. Bet vaizdas –
kaip miražas. Dar teko daugiau nei
penkias mylias lipti žemyn, sukti po-
sūkį po posūkio; tai užtruko beveik
tris valandas.

Pagaliau pasiekėme Philmont
sugrįžimo vartus. Kaip smagu trum-
pai sustoti nusifotografuoti, nors
nuovargis matėsi visų veiduose. Pra-
nešę Philmont sargybai, kad sėkmin-
gai sugrįžome, skubėjome į vakarie-
nę. O po vakarienės – rojus – karšti
dušai. Sugrįžome į palapinių miestą
persirengti ir nuvykti į uždarymo
laužą. Tik tada, apie 7:30 val. v., mū-
siškiai sugrįžo pavargę, bet patenkin-
ti į būstinę.

Uždarymo laužas buvo įspūdin-
gas. Po tiek metų Philmont turi daug
tradicijų ir vis prisideda naujų. Viena
iš tradicijų yra įteikti skiltininkams
(crew leaders) Amerikos vėliavėlę ir
pažymėjimą už atliktas pareigas.
Laužo metu rodė gražiai paruoštą
videofilmą – akimirkas iš skautų ke-
lionių Philmont per visus dešimtme-
čius. Laužas baigėsi Philmont himnu,
kurį iš širdies giedojo visi išsirikiavę
globėjai (rangers) ir štabo nariai
(staff). Tyliai išėjome iš laužavietės,
bet grįžus į palapines dar nesinorėjo
miegoti, nors šiandien ir nužygiavo-
me net 13 mylių su kuprinėmis. Nu-
ėję į krautuvėlę dar radome besė-
dinčius kitos skilties narius, kurie

prisipirko visokių užkandžių, nes
nespėjo į vakarienę. Pabendravę dar
valandėlę visi pagaliau sugrįžome į
palapines. Sunku tikėti, kad žygis jau
baigtas.

Šeštadienis, rugpjūčio 14 d.

Kėlėmės 6:30 val. r. Dangus – be
debesėlio, vėsu, gražu. Rytinė progra-
ma po pusryčių buvo sugrąžinti
pasiskolintą turtą, sutvarkyti reik-
menis, pasiruošti kelionei namo. Ge-
ra proga nusipirkti Philmont dova-
nėlių, kurios primins mums mūsų
didžiają kelionę. Popiet susirinkome
po pastoge, kur prieš savaitę išlipome
iš autobuso pradėti savo kelionę. Apie
2:30 val. p. p. atvyko mūsų autobu-
sas. Susikrovėme kuprines, sulipome
ir palinkėjome „sudiev” Philmont.
Atsiradome Raton daugiau nei va-
landą prieš traukiniui atvykstant,
taigi, laikas žaidimui. Užduotis – su-
daryti sąrašą įdomiausių/keisčiausių
dalykų, kuriuos surasime. Laimėjo
sesė Diana, kuri sugrįžo į traukinio
stotį su 13 svarų cukinija, kurią ji
gavo nemokamai iš ūkininkų tur-
gaus, netoli stoties. Kiti pasinaudojo
proga nusipirkti maisto kelionei na-
mo. Traukinys atvyko laiku, trau-
kinio kelionė namo prasidėjo apie
5:30 val. p. p. Visi turėjo progos apsi-
keisti savo pasakojimais, įspūdžiais ir
prisiminimais. Kiti tik ramiai sėdėjo,
žiūrėdami pro langą. Kažkaip nenusi-
bodo. Visi miegojo naktį keliaudami
per Kansas valstiją.

Sekmadienis, rugpjūčio 15 d.

Atsikėlėme jau pasiekę Kansas
City miestą, tada važiavome per Mis-
souri ir Iowa. Pervažiavome Missis-
sipi upę ir supratome, kad liko tik 3
valandos kelionės. Tada kalbos nu-
krypo į kitus rūpesčius: kada praside-
da mokykla, kas laukia darbe, ką
veiksime per sueigas ir iškylas šįmet.
Taip pat svajojome, kas bus ateityje:
ar kada nors vėl važiuosime į Phil-
mont ar į kitas dideles keliones? Taip
ir prabėgo paskutinės valandos. Pa-
siekėme Čikagos stotį laiku – apie
3:30 val. p. p. Paskutinį sykį suorga-
nizavome „kuprinių rikiuotę” (pack
line) ir padarėme paskutinę mūsų
grupės nuotrauką, toje pačioje vieto-
je, kur nusifotografavome savo ke-
lionės pradžioje. Mūsų laukė nemažai
tėvelių ir draugų, tarp jų ir brolis
Juozas Kapačinskas, kelionės pagrin-
dinis organizatorius. Sustojome į ratą
sugiedoti „Ateina naktis”, bet prieš
tai įteikėme broliui Juozui visų pasi-
rašytą knygą, pilną Philmont fotog-
rafijų ir istorijos. Tai tik mažas ačiū
nuo mūsų visų. Po giesmės sušukome
„iki pasimatymo”. Matėme ašaras
vienas kito akyse, kai paspaudėme
rankas ir išsiskyrėme. Nuostabi ke-
lionė.

Pabaiga.

SIÙLO DARBÂ

Balzekas Motors
automobilių parduotuvei reikalingas

lietuviškai ir ispaniškai kalbantis
pardavėjas. Teirautis telefonu

773-847-1515
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PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 49

Pasižiūrėti pingvinų, ledų, pato-
giu kruiziniu laivu atvykti į Horno
ragą, pasižiūrėti ledkalnių, jei tik bus
pakeliui, ir taip toliau. Miestelis ple-
čiasi, viešbučių daugėja, kainos daro
gilų įspūdį. Juk pasaulio pabaiga,
skubėkite įsigyti nedidelį gabalėlį ir
sau! 

Horno rage vaizdas ir įspūdis jau
kitoks. Pirmiausia, orai – dangus
pilkas, debesys žemučiai, iš jų beveik
nuolat purškia stambi dulksna. Vė-
juota. Vėsu. Artėjant prie Horno, pir-
miausia iš Dreiko sąsiaurio vandenų
iškyla stati kūgio formos uola, kurios
viršūnė slepiasi tame pusiau debesy-
je, pusiau rūke. Augmenijos nema-
tyti. Bendras vaizdas primena vaizdą
iš pasakų filmo. Vėliau iš jūros iškyla
ir daugiau uolų. Žodžiu, pati ta vieta
Didiesiems Gamtos Gaivalams gy-
venti. 

Pats Horno ragas – tai stati uola.
Išlipti galima tiktai vienoje įlankėlėje
ir tik iš valties. Tarpsta drėgmę
mėgstanti žolė. Aukščiausiems me-
džiams apie 40 centimetrų. Ir dau-
giau nieko. Vėjų pagairė. Švyturys,
kurį prižiūri čiliečių šeima. Tolėliau,
nedidelėje įlomoje, savo namelius –
konteinerius išsidėliojo kariškiai
(apskritai, karo pėdsakų čia netrūks-
ta). Dar yra paukščių. Čia pasaulio
pakraščio pojūtis nepalyginamai stip-
resnis ir tikresnis. 

Išsilaipiname. Ne visi – Simonas
Steponavičius čia buvo prieš kelias
dienas, kartu su V etapo įgula, tad
antrą kartą į sausumą nelipo ir kartu
su vieninteliu, tris kartus Horną
buriniu laivu apiplaukusiu lietuviu
Linu Ivanausku valdė laivą įlankėlė-
je, kol kiti įgulos nariai repečkinosi į
guminę valtelę ir plaukė apžiūrėti
vietos bei atlikti pareigų. 

Viena jų – iškelti Lietuvos tris-
palvę Horno rage. Trumpos derybos
su čiliečiais nieko nedavė – ant savo
fagštoko, žinoma, žemiau jų vėliavos,
mūsų trispalvės iškelti neleido. Nesi-
ginčijome ir išskleidėme ją tiesiog ant
šlaito viršaus, suėmę rankomis. Vie-
nas vardas – LIETUVA! 

Nusileidę ir sugrįžę vyrai sakė:
,,Dabar jau namo. Tikrai namo.” Tik
kai pagalvoji, kiek dar iki tų namų
liko, tada ir supranti, kad kruiziniu
laivu apiplaukti Horną – tai viena, o
buriniu laivu – visai kas kita. Nes
antruoju atveju keliaujant namo dar
daug daug ko nutinka. 

Naglis Šulija
51°47’ S, 63°59’ W

2009-02-20
Skriejame Pietų Atlantu

Vasario 19 d., Pietų Atlantas.
Nuo pat ryto išsikėlėme genakerį –
tokią gražią geltoną pusapvalę burę
laivo priekyje. Ji skirta sparčiai
plaukti pirmyn tada, kai vėjas pa-
lankus. Kol kas jis ir palankus, todėl
vyksta neoficialios varžybos, kuris
vairininkas išspaus didesnį laivo grei-
tį. Kol kas laimi Linas Baublys su 17
mazgų, bet vakaras dar toli, tad visko
gali būti. 

Skubėti reikia – būsimi orai
sudėtingi. Nežinau, ar visuomet taip,
bet dabar rytinė Argentinos pakrantė
panaši į marmaliuojantį puodą.
Tolėliau Atlante kaip neįveikiama
tvirtovė stūkso aukšto slėgio sritis. Iš
rytų, nuo žemyno pusės, vandenyną

pasiekia ciklonai. Vieni jų atsimuša į
aukšto slėgio sritį kaip į kokią pūkinę
pagalvę ir užgęsta. Kiti pasigauna ši-
lumos iš žemyno, vėsaus oro iš An-
tarkties pusės ir pasikeičia. Šie užs-
taugia vėju, užpila liūtimis (į kurias
mes dar nepatekome, bet ateityje
matome po poros dienų ties La Platos
žiotimis ar netrukus ties Falkland
salomis) ir akivaizdžiai nieko gera
nežada. Na, tas ties Falkland jau
nebeįdomus – tolstame. 

Tarp ciklonų dar tai pučiasi, tai
silpsta aukštesnio slėgio sritys. 

Bendras vaizdas primena mar-
maliuojantį puodą – visi šie aukšto
bei žemo slėgio sūkuriai tai atsiran-
da, tai išnyksta, išlikdami nuo pusės
iki pusantros paros. 

Mūsų strategai (ir laive, ir kran-
te) kiekvienas turi savo nuomonę
apie būsimą kelią bei orų sąlygas, ta-
čiau kol kas sutariame, kuria linkme
keliauti. Panašu, kad kol kas skrie-
sime pavėjui savo tikslo linkui ir tie-
siog reaguosime į orų pasikeitimus –
keisim kryptį, bures. Tai truks maž-
daug pusantros paros, o po to sprę-
sime, ką daryti toliau. Praktika rodo,
kad kai ciklonų tiek daug ir jie kinta
taip greitai, toliau kaip dvi paras nus-
pėti neverta. 

Beje, geroji žinia – orai šyla. Jau
nebėra tos kiaurai smelkiančios drėg-
mės ir atšiauraus vėjo, laivo termo-
metras jau rodo nebe 8, kaip ties Hor-
nu, o 18 laipsnių šilumos. Tai nereiš-
kia, kad ,,Ambersail” denis virto plia-
žu, nes yra debesuota bei vėjuota,
tačiau tų sunkių raudonų audrinių
kostiumų, kurie taip gražiai atrodo
nuotraukose, irgi nebereikia. Iš šiau-
rės atkeliauja vis šiltesnis oras –
Lietuvoje skamba kiek keistokai, bet
iš tiesų čia yra taip – kuo toliau į šiau-
rę, tuo šilčiau. Nes pusiaujas – ten. 

Trumpai drūtai – orai šiltėja,
gyvenimas gerėja. Viktoras Golu-
bovskis nuėjo į kambuzą (virtuvę).
Irgi gera žinia. 

Naglis Šulija 
VI etapo narys 

2009-02-22
Žvaigždėtasis dangus virš

„Ambersail”

Kai vachta naktinė, vėjas silpnas,
o debesų nėra, atsiranda pakankamai
laiko pasidairyti po žvaigždėtąjį
dangų virš, o tiksliau – abipus „Am-
bersail” groto, mat matosi visa dan-
gaus sfera – akiračio neriboja nie-
kas. 

Dar plaukdami Biglio kanalu
palei Ugnies žemę, kartu su Viktoru
pasidžiaugėme, kad Orionas matyti ir
čia. Kad ir žemai palei horizontą, bet
– matyti. Vis kažkas sava. Štai iš trijų
žvaigždžių susidedantis Oriono dir-
žas, o štai ten tikriausiai Betelgeizė
(Betelgiuse) švyti. Po paros dar la-
biau nudžiugome supratę, kad Orio-
nas tai aukštyn kojom kabo! Ir Sirijus
ne į kairę ir žemyn nuo jo, bet į de-
šinę ir aukštyn. 

Tikrai nesame pirmieji lietuviai
tai pastebėję. Tačiau žvaigždėtasis
dangus nepaliauja stebinęs. Mėnulis
iš tiesų panašus į valtelę – plaukia
sau priešinga kryptimi nei Lietuvoje.
Esame ties keturiasdešimtąja lygia-
grete, todėl jau neblogai matosi ir Zo-
diakiniai žvaigždynai. 

Bus daugiau.

Atkelta is 3 psl.
Tačiau Varšuva ligšiol vilkina

statybą, iš dalies dėl to, kad elektros
tiltas Lenkijai nereikalingas, jei per jį
nebus tiekiama elektra iš naujos
atominės jėgainės.

Vyriausybė pasiryžusi statyti
naują elektrinę. Kol kas projektą
palaiko būsimi partneriai – Estija,
Latvija ir Lenkija. Praėjusią savaitę
Europos Komisijos (EK) energetikos
komisaras Guenther Oettinger pa-
tvirtino, kad EK remia regioninės
branduolinės jėgainės ir elektros tiltų
statybą. Reikia stengtis kuo labiau
pasinaudoti EK gera valia ir įtaka,
nors neaišku, kokį vaidmenį gali su-
vaidinti EK, išjudinant jėgainės sta-
tybą. Demokratijų vyriausybės negali
nurodyti bendrovėms, ką jos turi da-

ryti. Kiekvienu atveju ilgai delsti neį-
manoma. Estijos pareigūnai ne kartą
pareiškė nepasitenkinimą dėl lėto jė-
gainės statybos greičio. Dar ne sta-
toma, tik kalbama apie būsimą staty-
bą. Iš naujo prasideda investuotojo
paieškos. Tad per anksti nuleisti ran-
kas.

Alfa.lt

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

Per anksti nuleisti rankas

Arvydas Barzdukas, gyvenantis Falls Church, VA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Kazys Ripskis, gyvenantis Phoenix, AZ, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Esame Jums labai
dėkingi.

Nijolė Šmulkštys, gyvenanti Lakeside MI, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 60 dol. auką. Nuoširdžiai dėko-
jame, kad mus skaitote ir remiate.

Stefa Liorentas, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo „Draugo” leidy-
bai 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

National Lith. Soc. of America paaukojo mūsų dienraščiui 127.50
dol. auką. Esame labai dėkingi, kad remiate lietuvišką spaudą.

Klemensas Stravinskas, gyvenantis  Beverly Shores, IN, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą. Skaitytojas atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius sveikina
„Draugą” artėjančių švenčių proga ir linki:  „sėkmės visuose Jūsų užmo-
juose. Esame nuolankiai dėkingi už Jūsų nuolatinį rūpestį talpinant mūsų
skyriaus žinutes”. Kartu su sveikinimais Lemonto Soc. reikalų skyrius
paaukojo „Draugui” ir 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų svei-
kinimus ir dosnumą.
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EDVARDAS ŠULAITIS

Nors Rockford (Illinois valstija)
yra tolokai nuo Čikagos, bet apie ten
gyvenančią mūsų tautietę Oną Ke -
raminienę žino daugelis čikagiečių
lie tuvių, taip pat ir amerikiečiai, gy -
venantys ne tik Rockford, bet ir ki-
tose JAV vietovėse.

Ši jau 80-ąjį gimtadienį atšven-
tusi moteris, išgyvenusi nemažai ope -
racijų, vis dar yra žinoma kaip gra -
žiausių kalėdinėms eglutėms puošti
ornamentų – šiaudinukų gamintoja.

Šiuo savo pomėgiu Onute popu-
liariai vadinama mūsų tautietė turi
teisę didžiuotis. Jos gamybos šiau -
dinukai puošia ne tik Rockford etni-
nio muziejaus kalėdinę eglutę, bet ir
kituose muziejuose Amerikoje esan -
čias žaliaskares bei pavienių asmenų,
kurie taip pat mielai įsigyja jos kalė-
dinių papuošalų.

Artėjant Kalėdoms, kreipėmės į
ją klausdami, ar vis dar darbuojasi
šioje srityje. „O taip, – atsakė Onutė.
– Kai tik geriau jaučiuosi, tai ir
griebiuosi šio darbo. Jis suteikia ma -
lo numo, nes žinau, kad kiti žmonės
mano darbais domisi ir džiaugiasi jais
puošdami savo kalėdines eglutes.”

Žymi tautietė paminėjo dr. An -
driaus Gaižiūno ir jo žmonos Aud -
ronės Simonaitytės (buvusios solis -
tės, atvykusios dar iš tarybinės Lie -

tuvos) namus, kur jau ne pirmi metai
kalėdinės eglutės puošiamos tik jos
padarytais šiaudinukais. Ši gerai  ži -
noma Rockford lietuvių šeima di-
džiuojasi Onutės kūriniais, rodo ir
giria juos svečiams.

Nors per metus kūrybingoji
meis trė padaro daugybę šiaudinukų,
tačiau vis tiek negali patenkinti visų
norinčių jų įsigyti. Tiesa, už savo ga -
minius pinigų ji nebeima. ,,Noriu
suteikti žmonėms džiaugsmo, o savo
dirbinius duodama muziejams, ti-
kiuosi, kad ir daugiau kitataučių su -
žinos apie originalius lietuvių kalėdi -
nius papuošalus. Tik nežinau, kiek
ilgai dar galėsiu šį darbą tęsti”, –
liūdna gaida baigia tautietė.

Suvenyrai iš Lietuvos

Onutė garsėja ne tik šiaudinu -
kais, ji turi ir daugybę gintaro bei ki -
tokių suvenyrų. Dar tarybiniais me -
tais moteris jų parsiveždavo iš Lie -
tuvos, kai vykdavo aplankyti gausių
savo ir jau mirusio vyro Jono gimi -
nių. Nemažai tų suvenyrų Onutė
gau davo ir iš Amerikon atvykusių ne -
gausių turistų, kuriuos Keraminai,
priešingai nei dauguma mūsų tautie -
čių, pas save priimdavo ir dovanų įdė-
davo. Nors už tai kai kurie mūsiškiai
juos vadindavo „raudonaisiais”, ta -
čiau jų tikslas buvo padėti okupacijo-
je gyvenantiems lietuviams. Kai Onu -
tė buvo jaunesnė, stipresnė, kartu su
savo vyru Jonu dažnai važiuodavo į
Čikagą ir čia rengdavo tautodailės pa -
rodas, kurios būdavo labai populia -
rios. Dabar nemažai tautodailės kū -
rinių atidavė Rokford etniniam mu -
ziejui, kur lietuviškame skyriuje dau-
giausia dėmesio sulaukia jos atvežti
rodiniai. Anksčiau, kai galėjo laisvai
ju dėti, ji pati ir vadovavo šio muzie-
jaus lietuviškam skyriui. Dabar se -
nesniosios išeivijos emigrantų Rok -
ford jau neveik neliko, o naujai at -
vykusieji į lietuvišką veiklą nelabai
kimba.

Moteris pasiguodė, kad sveikata
neleidžia nuvažiuoti aplankyti vyro
Jono, kurio palaikai ilsisi Vyžuonų
miestelio prie Utenos (jo gimtinė) ka -
pinėse, kapo. Ten palaidoti beveik vi -
si vyro (jo mirties dešimtmetis bus
2011 m. birželį) artimieji. O jie abu
už didelę paramą Vyžuonų miesteliui
yra gavę garbės piliečių vardus ir pa -
minėti šios vietovės sukaktuvinėje
knygoje.

Kalėdinių papuošalų meistrė
Ona Keraminienė

Ona Keraminienė. 
Edvardo Šulaičio nuotraukos

Keraminienės šiaudinukais  papuošta kalėdinė eglutė Andriaus ir Audronės
Gaižiūnų namuose Rockford, IL.

ALTS šventė Kūčias

Prie Kūčių stalo susėdus.  

Baigiantis metams Amerikos lie-
tuvių tautinės sąjungos (TS) Čikagos
skyriaus valdyba pakvietė į tradicines
Kū čias. Renginys įvyko gruodžio 7 d.
12 val. p. p.  Balzeko lietuvių kultū -
ros muziejuje.

Susirinkusieji buvo maloniai su-
tikti TS valdybos narių jaukioje, gra-
žiai, kalėdiškai papuoštoje salėje.

Apgailestauta, kad ne visi, pagei-
davę dalyvauti, galėjo atvykti, bet tai
nesutrikdė bendros šventinės nuo-
taikos ir planuotos šventės eigos.

Renginio vedėjos Irenos Dirdie-
nės pakviesti svečiai kalėdaičių lau -
žymu pasveikino vieni kitus ir susėdo
prie gražiai papuošto ir skaniais
tradiciniais Kūčių valgiais apkrauto
stalo.

Pakviestas žodžiui ALTS pirmi-
ninkas Petras Buchas pasveikino Vy -
tautą Radžių, laikraščio „Dirva” re -
daktorių, su garbingu jubiliejiniu
gim tadieniu. Ta iškilia proga, sugie-
dota „Ilgiausių metų...” ir padaryta
ke letas nuotraukų. Svečiai turėjo ga-
limybę asmeniškai pasveikinti ger-
biamą redaktorių bei pasidalinti su
juo viena kita mintimi. Redaktorius,
atšventęs solidų jubiliejų, atrodė jau-
natviškai energingas bei kūrybinio
polėkio lydimas. Sėkmės Jam to li -
mesniuose „Dirvos” arimuose!

Svečius ir Kūčių stalo valgius
malda palaimino Lietuvos ir Latvijos
provincijolas kun. Gintaras  Vitkus,

SJ. Pasisotinę gardžiu, Irenos Dir-
dienės ruoštu maistu svečiai pasiūlė
tolesnę programą. Albinos Rama-
nauskienės sumanymu buvo sugiedo-
ta „Sveikas, Jėzau gimusis”. Susirin-
kusieji pasidalijo ryškiausiai atminty-
je išlikusiais Kūčių ir Kalėdų prisi-
minimais. Liucija Hofmanienė vaiz-
džiai papasakojo savo vaikystės prisi-
minimus iš tėviškėje prie Kauno
švęstų Kūčių ir Kalėdų švenčių. Nos -
talgijos gija nuvilnijo prisiminimų
aidas juos klausiusiųjų širdyse.  Rūta
Jautokienė prisiminė Kūčias, švęstas
Vokietijoje. Tada ji – mergaičiukė,
ma mos pastūmėta, padeklamavo eilė-
raštį „Yra šalis...”. Rūta padeklama-
vo tas pačias eiles, taip pat jausmin-
gai kaip ir tada Vokietijoje, sugrau -

dindama klausytojus.
Kunigas Antanas Gražulis, SJ

pasidalijo savo prisiminimais apie
vaikystėje švęstas Kūčias ir Kalėdas
jo šeimoje ir papasakojo tolimesnį sa -
vo kelią, atvedusį į kunigystę.

Tėvas Vitkus pasiūlė dainą „Le -
liumai”. Svečiai dainuoti mažai pa -
dėjo, nes įsitempę klausė, kaip dai-
na vo kunigas. O dainos melodija lyg
rauda nuvilnijo, primindama Tėvynę.

Metų pabaigoje – gruodyje įvyko
gražus, dvasingas renginys. Ačiū
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos
Čikagos skyriaus valdybai, paruošu-
siai ir pakvietusiai į gražų renginį.

Felicija Jančiukienė

Grupė Kūčių popietės dalyvių (iš kairės): Vaclovas Mažeika, Jūratė Varia -
kojienė, ALTS pirminnkas Petras Buchas, Irena Dirdienė, Jonas Variakojis, Fe -
licija Jančiukienė, Vytautas Radžius.                         ALTS archyvo nutraukos
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Vytauto Didžiojo universiteto 
Pasaulio lietuvių akademija ir Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės Švietimo komisija skelbia

Konkursą užsienio lietuvių lituanistinių mokyklų
mokytojams

„MANO GERIAUSIA PAMOKA”

Šis konkursas organizuojamas siekiant skatinti lituanistinių mokyklų
mokytojus visame pasaulyje dalytis savo sukaupta patirtimi mokant vaikus
lietuvių kalbos ir Tėvynės pažinimo. Lituanistinių mokyklų mokytojams nuo-
lat tenka patiems kurti pamokų turinį arba perkurti tai, kas skelbiama
metodinėje literatūroje, kad galėtų veiksmingai organizuoti mokymą  savo
kla sėje, pritaikyti jį prie gyvenamosios šalies kultūros ir kalbos ypatybių.
Lituanistinių mokyklų mokytojų patirtis – didžiulis lietuvių kalbos ir Tėvynės
pažinimo mokymo ne lietuviškoje aplinkoje turtas, kuriuo ir kviečiame pasi -
dalyti. Geriausi darbai bus atrinkti ir atskiru leidiniu išplatinti visose pa sau -
lio lituanistinėse mokyklose.

Kviečiame pateikti konkursui šių dalykų pamokų aprašus:
„Mano geriausia lietuvių kalbos pamoka”
„Mano geriausia Tėvynės pažinimo pamoka”

Prašytume siųsti tik išbandytų ir pasisekusių pamokų aprašus. Galite
pridėti pastabų apie tai, kas Jūsų pamokoje ypač pasisekė ir kas mažiau.

Darbai bus skirstomi į grupes pagal mokinių amžių:
– 3–6 metai (ikimokyklinio amžiaus vaikai);
– 6–9 metai (pradinių klasių mokiniai);
– 9–16 metai (vidurinės mokyklos moksleiviai).

Konkursas vyksta nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. kovo 1 d.

VDU rektoriaus sudaryta ir patvirtinta komisija įvertins pateiktus dar-
bus ir pasiūlys kiekvienos grupės geriausius darbus, kurie pateks į konkurso
darbų leidinį. Visiems mokytojams, dalyvausiantiems konkurse, bus įteikti
VDU padėkos raštai už bendradarbiavimą.

Siųsdami savo darbus konkursui, mokytojai prideda:
1. Savo asmeninius duomenis – CV (kokioje šalyje ir mokykloje dirba,

kokio amžiaus ir lietuvių kalbos lygio vaikus moko, kiek laiko dirba šį darbą),
pageidautina su nuotrauka.

2. Išsamų pamokos planą:
2.1 Pamokos tema.
2.2 Pamokos tikslas ir uždaviniai.
2.3 Pamokos tipas ir forma.
2.4 Mokymo metodai ir būdai.
2.5 Klasės (salės) papuošimas. Mokymo priemonės ir naudojama litera -

tūra.
2.6 Vertinimo sistema (jeigu naudojate).
(2.1–2.6 dalims prašome skirti ne daugiau kaip 2 lapus teksto.)
2.7 Pamokos eiga (2–5 lapai). 
2.8 Užduotys namuose.
3. Priedai (nuotraukos, mokinių darbai, tėvų atsiliepimai, brėžiniai) (iki 5

lapų).

Darbus siųsti galite:
1) el. paštu – adresu v.bagdonaviciene@pvt.vdu.lt
2) atspausdintus A4 formato lapuose (apimtis – iki 15 lapų) – adresu: Vy -

tau to Didžiojo universitetas, Žygimantų 5A-6, LT-01102 Vilnius, Lietuva

Vytauto Didžiojo universiteto 
Pasaulio lietuvių akademijos info

Zarasiškių klubas, Šakių klubas ir Suvalkiečių draugija,
Chicago, IL, per Joną Krumplį paaukojo „Draugo” leidybai paremti po
100 dol. Esame labai dėkingi, kad dosniai remiate lietuvišką spaudą.

A † A
s. fil. JUSTINAS KIRVELAITIS

Mielam broliui Justinui po ilgos ligos iškeliavusiam
Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame sūnų VYTENĮ, sūnų
AUDRIŲ su žmona VILIJA, anūkėlius KOVĄ ir INDRA-
JĄ ir visus artimus šeimos narius.

Švelnaus būdo, brolis Justinas mėgo dirbti su vaikais
ir daugelį metų prasmingai reiškėsi Detroito skau-
tiškame bei visuomeniškame gyvenime prieš persike-
liant į Čikagos apylinkę.

Liūdime kartu su likusiais vaikais.
Sunki žemiška kelionė jau baigėsi... atėjo laikas ilsė-

tis Anapus, mielas broli Justinai.

Lietuvių Skautų sąjunga

A † A
JUSTINAS 

KIRVELAITIS

Mirė 2010 m. gruodžio 13 d., Homer
Glen, Illinois, sulaukęs 77 metų amžiaus.

Gimė 1933 m. rugpjūčio 15 d. Slavikų
parapijoje, Šakių apskrityje, Lietuvoje.
Sūnus buvusio viršilos a. a. Juozo Kir-
velaičio, kuris buvo apdovanotas Vyčio
kryžiaus ordinu ir žinomos siuvėjos a. a.
Konstancijos  Žemaitytės-Kirvelaitienės.

Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją ir gyveno
Diepholsc DP stovykloje, Anglijos zonoje. 1950 metais atvyko į Det-
roitą per Baltimore. Apsigyveno prie Šv. Antano katalikų parapijos.
Dirbo įvairiose gamyklose Detroite, įskaitant LA Young Spring For-
do River Rouge fabrike ir DeSoto mašinos gamykloje. 1953 metais
įstojo į Amerikos kariuomenę ir tarnavo Fort Knox, Kentucky šar-
vuočių (,,armored”) divizijoje ir Fort Lee,  Virginia tiekimo skyriuje.

Lankė Vasario 16-tosios gimnaziją Vokietijoje ir atvykęs į Detroi-
tą tęsė studijas įvairiose mokyklose, įskaitant dabartinį Wayne State
universitetą. Vėliau baigė Coyne Electronics institutą. Ilgus metus
dirbo Naujienų, Morkūno, Sandare ir Wallace Press spaustuvėse.

Daugiau nei 30 metų dirbo Wallace Press Čikagoje ir Hillside.

Pradėjo skautavimą 1945 metais Vokietijoje. Atvykęs į Detroitą
tęsė skautavimą Baltijos tunte, kur buvo tunto adjutantas ir Min-
daugo Skautų draugovės draugininkas. Skautų vyčių įžodį davė ne-
toli Windsor Kanados ir Korp! Vytis pasižadėjimą kartu su dalim Det-
roito skyriaus junjorais Čikagos metinėje šventėje Jaunimo centre.

Persikėlęs į Čikagą, jis sutiko a. a. Vilūnę Maliorytę lietuvių
auditorijoje Bridgeport rajone. 1961 metais jie apsivedė ir sulaukė
dviejų sūnų Vytenio ir Audriaus. Gyveno Bridgeport, Gage Park ir
Ashburn Čikagos rajonuose, o vėliau Homer Glen.

Sūnums pradedant skautavimą, vadovavo ir ėjo įvairias pareigas
Lituanicos Skautų tunte. Buvo Lituanicos Tunto tuntininkas dviem
kadencijom (1982–1986), draugininkas Vilkų ir Dariaus-Girėno Oro
skautų draugovėse, viršininkas dvejose Lituanicos skautų tunto
Rako stovyklose „Laisvė” (1975) ir „Margirio” (1980). Baigė buria-
vimo kursus, davė jūrų budžių įžodį ir buvo pakeltas į Jūrų skau-
tininko laipsnį. Buvo išrinktas LSS Brolijos Garbės Gynėju. Išėjęs į
pensiją, aktyviai įsijungė į Čikagos Filisterių skautų skyrių (FSS)
būdamas iždininkas.

Justinas labai mėgo gamtą ir sportą. Dvejus metus buvo Detroi-
to soccer futbolo lygos teisėjas ir ŠALFO Vidurio apygardos sekreto-
rius.

A. a. Justinas Kirvelaitis priklausė Čikagos  Akademikų skautų
sąjungos filisterių skyriui,  Darius-Girėnas American Legion Post
No. 271, Pasaulio lietuvių centrui ir Lietuvių Fondui.

Giliai nuliūdę liko: sūnūs Vytenis Kirvelaitis ir Audrius Kirve-
laitis su žmona Vilija ir jų vaikais Indraja ir Kovu; brolis Pijus Ru-
seckas su žmona Aldona ir šeima Lietuvoje, Jonas Malioris su žmo-
na Sharon ir jų vaikais Megan ir Johnnie, Pranė Pakalkienė, dr.
Audronė Meškauskienė, Rūta ir Mitchell  Clair su vaikais, Petras ir
Teresė Šumskiai bei daugelis kitų giminių Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 17 d. nuo 3 v. p.  p.
iki 9 v. v. Petkus and  Son laidojimo namuose, 12401 South  Archer
Avenue, Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 18 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misiją Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kurioje 10 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Apeigos privačios Lietuvių Tau-
tinėse kapinėse.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Skautų sąjungos Rako
stovyklai („Lithuanian Scouts Association, Inc. Camp Rakas
Fund”). Aukas galima siųsti:  Arui Lintakui 3509 Rosemear Avenue,
Brookfield, Illinois 60513-1736.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima
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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

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 

��Šv. Mišios už a. a.  Petronėlės
(Pat) Kulys sielą bus atnašaujamos
gruo  džio 18 d., šeštadienį, 4 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
ny čioje. Pat 55 metus buvo mu ziko
a. a. Ni  kodemo J. Kulio, Šv. Mykolo
lietuvių katalikų parapijos (Buck-
town) chor ve džio ir vargonininko,
žmo na. Mišios skirtos 19-oms P. Ku-
lys mirties meti nėms paminėti.

��Gruodžio 18 d. šeštadienį Jau -
nimo centro didžiojoje salėje 9 val. r.
vyks Čikagos lituanistinės mokyklos
kalė dinė šventė 1–3 klasių moki-
niams, 11 val. r. – 4 ir 6 klasių mo ki -
niams. Penk tokai Čiurlionio galerijo-
je ruošia Kūčių popietę. Mažojoje
salėje 10:30 val. r. sa vo kalėdinę  pro-
gramą parodys 7–10 kla sių mokiniai. 

��Cicero Šv. Antano parapijoje,
sek madienį, gruodžio 19 d. po 9 val. r.
šv. Mišių vyks Advento agapė parapi-
jos didžiojoje salėje. Pasigrožėsime
Šv. Antano parapijos choro vedėjos
muz. Vil mos Meilutytės paruošta ad-
ventine programa, pasivaišinsime
skaniais už kandžiais, kava ir pyragai-
čais. JAV LB Cicero apy linkės valdy-
ba visus maloniai kviečia dalyvauti.
Šv. Antano bažnyčia yra 50 Ave. ir 15
gatvės sankryžoje, Cicero mieste. 

��St. Andrew liuteronų parapijos
patalpose, 10 South Lake St., Munde -
lein, IL 60060, gruodžio 19 d., sekma -
die nį, 3 val. p. p. vyks Gedimino litu-
a nistinės mokyklėlės kalėdinė eglutė-
kon certas ,,Šalčio natos”. Apsilankys
Ka lėdų senelis. Šventėje kviečiame
dalyvauti ir nesimokančius mokyklo-
je vaikučius. Norinčius dalyvauti ir
gauti dovanėlę prašome užsirašyti iš
anksto tel. 847-668-1731.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje (Marquette Park)
gruo džio 19 d. po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių ruošiame Kūčias. Dalyvaus mons.
Jonas Kuzinskas. Kaina – 15 dol. as -
me niui. Prašome iš anksto užsisakyti
vietas. Tel. 773-776-4600.

��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 pa-
tvirtinsime 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. 

��2011 m. birželį sukaks 70 metų
nuo pirmųjų trėmimų į Sibirą. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus šiai
datai pa minėti 2011 m. birželio-rug-
pjūčio 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 vie-
ną ne didesnį kaip 11x14 colių dydžio
bet kokia technika atliktą darbą.
Dar bus adresuoti: Vaikų pie šinių pa-
roda ,,Hope and Spirit” ir siųsti: Bal-
zekas Museum of Lithuanian Cultu-
re, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629 iki 2011 m. balandžio 15 d.

��A.P.P.L.E. kviečia Ame rikos
švietimo specialistus prisidėti prie
2011 metų vasa ros programos, ruo-
šiamos Lietuvos švie  ti mo darbuoto-
jams. Norintys dėstyti A.P.P.L.E. ren-
giamuose kursuose Lie tu voje prašo-
me iki gruodžio 20 d. pateikti prašy-
mus. Adresą prašymo nusiuntimui
rasite internetiniame puslapyje
www.applequest.org.

��Oakwood Athletic Club” (4000
Mount Diablo Blvd., Lafayette, CA)
gruodžio 18 d. vyks San Francisco
lietuvių kalėdinis pobūvis. Pradžia 5
val. p. p. Daugiau informacijos tel.
510-849-1147 (Danutė Januta).

��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 prasi-
dės 8 val. v.  Bilietus užsisakyti ga lite
pas Rasą Karvelienę (tel. 248-380-
1363).

IŠ ARTI IR TOLI...

Š.m. spalio 16 d. vykusiame Lietuvių skautų sąjungos (LSS) tarybos ir  va -
do vų suvažiavime, Willowbrook, IL, dabartinis ir buvusieji LSS tarybos pir mi -
ninkai, kurie eina dar ir kitas reikšmingas pareigas: Gintaras Plačas, Vy dūno
fondo valdybos pirmininkas, Gintas Taoras, dabartinis LSS tarybos pir mi -
ninkas, Birutė Banaitienė, Lietuviškosios skautybės fondo valdybos pir mi -
ninkė, ir Rimantas Griškelis, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas. 

Alės Namikienės nuotr.

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

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

Chelsea Agora Gallery,  
530 West 25th St., New York City,

2011 m. sausio 11 d. – vasario 1 d.
vyks jaunos lietuvių menininkės

LAUROS GUOKĖS darbų paroda.
Parodos atidarymas vyks 

sausio 13 d., ketvirtadienį, 
nuo 6 val. v. iki 8 val. v. 
Galerijos darbo laikas –

antradieniais–šeštadieniais 
nuo 11 val. r. iki 6 val. v. 

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

Baniutė ir Romas Kronai sveikina gimines, draugus ir pažįstamus
artėjančių švenčių proga, linkėdami Jums viso geriausio ir maloniausio.

* * *
Įžiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji Metai nešykštės
Džiugių akimirkų, pasisekimo,
Geros sveikatos!

Savo šeimos nariams, giminėms, draugams ir pažįstamiems linki
Feliksas ir Jonė Bobinai,

Berwyn, IL

* * *
Vanda Kaunienė sveikina savo gimines, draugus ir pažįstamus su

šv. Kalėdomis ir linki sveikų Naujųjų metų.


