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•Telkiniuose. Vasario 16-
osios gimnazija kviečia
lietuvių kilmės jaunuo-
lius (p. 2)
•Europos Sąjunga dar
laikosi – vos vos (p. 3, 11)
•K. Girniaus skiltis (p. 3,
11)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Komentaras. Sėkminga
kariška uniforma (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui (p. 8)
•,,Ambersail” (54) (p. 9)
•Misijos choro dovana
priartino šv. Kalėdas (p. 10)

ES tês diskusijas dèl komunistiniû režimû nusikaltimû
Vilnius, gruodžio mėn. 22 d.

(BNS) – Europos Sąjungoje (ES) tęsis
diskusijos dėl Lietuvos ir kitų Euro-
pos Sąjungos (ES) šalių noro vie-
nodais kriterijais vertinti nacistinių
ir komunistinių režimų nusikaltimus,
gruodžio 22 d. sakė užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis. Jis
pareiškė, kad šešių Rytų ir Vidurio
Europos šalių ministrų laiškas Euro-
pos Komisijai dėl komunistinių re-

žimų nusikaltimų kriminalizavimo
pasiekė tikslą, nors Komisija pasiūly-
mą kol kas įvertino skeptiškai.

Užsienio reikalų ministro aiški-
nimu, svarbiausias pasiekimas – jog
ši tema Europos Komisijoje toliau bus
diskutuojama. A. Ažubalis pabrėžė,
jog Vokietijai siekti nacizmo nusikal-
timų kriminalizavimo Bendrijos mas-
tu prireikė šešerių metų.

Lietuva ir dar penkios Vidurio

bei Rytų Europos valstybės šį mėnesį
paragino Europos Komisiją (EK) tin-
kamai įvertinti totalitarinius reži-
mus, siekdamos tinkamo dėmesio ir
komunistinio režimo nusikaltimams.
Šeši ministrai laiške išsakė viltį, kad
Europos Komisija imsis tolesnių
žingsnių, ,,įskaitant galimą teisinę
iniciatyvą kriminalizuoti totalitari-
nių nusikaltimų prieš asmenų gru-
pes, apibrėžtas pagal socialinį statusą

ar politinius įsitikinimus, teisinimą,
neigimą ar šiurkštų menkinimą”.

Laišką pasirašė Lietuvos, Bulga-
rijos, Čekijos, Latvijos, Rumunijos ir
Vengrijos užsienio reikalų ministrai.
Jis paskelbtas laukiant Europos
Komisijos išvadų dėl totalitarinių
režimų nusikaltimų įvertinimo ES
lygiu ir atitinkamo teisinio instru-
mento, pranešė Lietuvos užsienio
reikalų ministerija.

Apdovanoti sportininkai
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Vilniaus rotušėje vyko iškilminga šventė, kurioje buvo pagerbti nusipelnę sportininkai, sporto veteranai, jaunimas.
Apdovanojimus įteikė sostinės meras Raimundas Alekna. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Parduodama Holy Cross ligoninè
Čikaga, gruodžio 15 d. (Holy-

crosshospital.org, Chicagobusiness.
com, ,,Draugo” info) – Holy Cross (Šv.
Kryžiaus) ligoninės Čikagoje, įkurtos
1927 metais Švento Kazimiero seserų
kongregacijos, vadovybė paskelbė
apie praėjusią savaitę priimtą galu-
tinį sprendimą parduoti ligoninę
Vanguard Health Systems of Tennes-
see. Nors pardavimo sąlygos nebuvo
paviešintos, Vanguard Health Sys-
tems pranešė, kad, sandėriui įvykus,
Holy Cross ligoninės darbuotojai ne-
bus atleisti.

Wayne Lerner, Holy Cross ligoni-
nės prezidentas ir generalinis direk-
torius, sakė, kad tai ,,labai neįprastas
ir unikalus susitarimas”, nes jis leis
Holy Cross ligoninei iš ne pelno sie-
kiančios organizacijos tapti pelno sie-
kiančia, išlaikant katalikišką tapaty-
bę. Holy Cross ligoninė yra iki šiol re-
miama Švento Kazimiero seserų,
Vanguard perėmus vadovavimą ligo-
ninei, seserys išliks ligoninės pata-
rėjų taryboje.

Jau kuris laikas Holy Cross ligo-
ninė buvo ant uždarymo slenksčio.
Prieš dvejus metus ligoninė turėjo

pinigų dirbti tik keturias dienas per
savaitę. Manoma, jog, tapus Vanguard
Health Systems dalimi, Holy Cross
galės ir toliau sėkmingai priimti Či-
kagos pietvakarinėje dalyje ir neto-
limuose priemiesčiuose gyvenan-
čius sergančiuosius, taip pat atnau-
jinti savo senas patalpas. W. Lerner
sakė, jog 83 metų sulaukusi ligoninė

vos vos išsilaiko – visi pinigai jau
kuris laikas skiriami vien tik ją iš-
laikyti.

Susitarimą tarp Vanguard ir
Holy Cross dar turi patvirtinti Ilinois
Health Facilities ir Services Review
Board. Sutikimą parduoti Holy Cross
ligoninę jau davė Čikagos arkivys-
kupijos kardinolas Francis George.

Holy Cross ligoninė Čikagoje. ,,Draugo” archyvo nuotr.
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Redakcijos žodis

Rytoj vakare, užtekėjus Va-
karinei žvaigždei, sėsime prie
Kūčių stalo. Metų darbai už-
baigti. Ne tik mes, eiliniai žmo-
nės, bet ir valdžia apžvelgia
metus, skiria premijas. Gruodžio
6 d. sužinojome vardus tų, kurie
apdovanoti Lietuvos naciona-
linės kultūros ir meno premija.
Tarp šešių apdovanotojų premi-
ja įteikta ir šiuo metu Izraelyje
gyvenančiam rašytojui Iccho-
kui Merui – ,,Už tragiškųjų XX a.
žmogaus patirčių atskleidimą
moderniojoje lietuvių prozoje”.
,, Ši premija man pati brangiau-
sia. Nes atėjo iš mano žemės, iš
tos žemės kalbos – mano kalbos,
iš žemės, kur mano kūryba la-
biausiai vertinama ir saugoma,
nors ir skaitoma ji daugely šalių.
Prireikė dvidešimties ar net
daugiau metų sugrąžinti į gimti-
nę mano kūrybą ir mano var-
dą.”, – atsiimdamas premiją iš
premjero Andriaus Kubiliaus
rankų sakė rašytojas. Premijos
įteikimas I. Merui rodo visa api-
mantį Lietuvos kultūros reiškinį.
Redaktorė Laima Apanavičienė

Nuo šiol Vasario 16-osios gimna-
zija Vokietijoje lietuvių kilmės jau-
nuoliams iš užjūrio valstybių siūlo
vienerių metų švietimo-kultūrinę
programą „Go Europe!” („Keliauk į
Europą!”). Programos metu mokiniai
mokysis lietuvių kalbos ir literatūros,
Lietuvos istorijos, tikybos ir vokiečių
kalbos bei turės galimybę dalyvauti
papildomojo ugdymo užsiėmimuose –
tautinių šokių būrelyje, vokaliniame
ansamblyje, orkestruose, Ateitinin-
kų, „Europos”, „Mokyklos už civilinę
drąsą”, krepšinio, jaunųjų dailininkų,
keliautojų bei kituose. Mokiniai gy-
vens mokinių bendrabutyje.

„Šia programa norime paskatinti
lietuvių kilmės moksleivius bei abi-
turientus iš Junginių Amerikos Vals-
tijų, Pietų Amerikos, Kanados, Aust-
ralijos bei kitų užjūrio valstybių gyvai
susipažinti su Lietuva – jos kalba,
kultūra, tradicijomis ir žmonėmis –
gyvenant pačioje Europos širdyje,
Vokietijoje! Tai nepakartojama gali-
mybė mokiniams per vienerius metus
išmokti lietuvių kalbą, pažinti Lietu-
vą ir Europą, įgyti tarpkultūrinės
patirties, užmegzti ilgalaikius ryšius
kitame žemyne,” – programą pristato
gimnazijos direktorė dr. Bronė Nar-
kevičienė.

Mokiniai iš užjūrio, ypač iš Pietų
Amerikos, gimnazistų gretas papildo
jau daugelį metų. Naujoji programa
„Go Europe!” sudaryta vadovaujantis
ilgamečio darbo su šiais mokiniais
patirtimi. Lietuvių ir vokiečių kalbos
pamokas veda mokytojai, kuriems ši
kalba yra gimtoji. Tikybos ir Lietuvos
istorijos pamokos dėstomos lietuvių
kalba. Mokiniai skatinami aktyviai
dalyvauti lietuviškoje veikloje bei
gimnazijos ir Romuvos sodyboje vei-

kiančių organizacijų rengiamuose
projektuose. Puikios geografinės gim-
nazijos padėties dėka mokiniai laisvu
laiku turi galimybę keliauti ne tik po
Vokietiją, bet per kelias valandas
pasiekti ir daugelį kaimyninių Euro-
pos šalių – Olandiją, Prancūziją, Bel-
giją, Liuksemburgą, Šveicariją. Vasa-

ros atostogų metu gimnazijos admi-
nistracija mokiniams padeda surasti
galimybę praleisti keletą savaičių
Lietuvoje.

Programoje „Go Europe!” kvie-
čiami dalyvauti jaunuoliai nuo 16 iki
21 metų. Patirtis rodo, jog daugelis
atvažiuojančių metams mokytis Va-
sario 16-osios gimnazijoje savo šalyje
dažniausiai jau būna baigę mokyklą
ir prieš pradėdami aukštuosius mok-
slus šį laiką skiria lietuvių kalbos iš-
mokimui ir Europos pažinimui. Kai

kurie Vasario 16-osios gimnaziją
pasirenka dalyvaudami savo šalies
„metų užsienyje” programoje.

„Vasario 16-osios gimnazija ypa-
tinga tuo, jog ji yra ne tik vienintelė
Vakarų pasaulyje valstybės pripažin-
ta lietuviška švietimo įstaiga, bet ir

lietuviškos kultūros, mokslo ir meno
centras. Romuvos sodyboje įsikūru-
sioje Rennhofo pilyje jau beveik 60
metų įvairių institucijų puoselėjama
lietuvybė ir kasdien tiesiamas gyvas
tiltas tarp Rytų ir Vakarų Europos.
Neabejoju, jog vaikams iš užjūrio
būtų įdomu susipažinti su šia unika-
lia, pasaulio lietuviams ir Lietuvai
istoriškai ir simboliškai itin svarbia
vieta”, – sako Kanadoje gimęs ir
augęs Kuratorijos pirmininkas Rimas
Čuplinskas, pats prieš keliolika metų
pagilinti lietuvių kalbos žinių atvykęs
į Vasario 16-osios gimnaziją.

Programa „Go Europe” dešim-
čiai mėnesių kainuoja 5,800 eurų. Į
kainą įskaičiuotas apgyvendinimas,
maitinimas bei mokslapinigiai. Prog-
ramos dalyviai patys turi pasirūpinti
skrydžiu ir, jei reikalinga, viza. Vasa-
rio 16-osios gimnazija suorganizuoja
dalyvių parvežimą iš netoliese esan-
čio Frankfurto prie Maino oro uosto,
padeda sutvarkyti draudimo bei kitus
formalumus.

Daugiau informacijos apie gim-
naziją rasite internete adresu www.
gimnazija.de

Vasario 16-osios gimnazijos
informacija

Vasario 16-osios gimnazija kviečia
lietuvių kilmės jaunuolius iš užjūrio

Mokiniai iš Pietų Amerikos pasirodo gimnazijos Joninių programoje.

Gimnazijos bendrabutis.

Lietuviškoji Rennhofo pilis. Gimnazistai draugiški, motyvuoti ir linksmi.

HÜTTENFELD, VOKIETIJA
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Rusija nėra drovi
mergaitė

KÊSTUTIS GIRNIUS

MYKOLAS DRUNGA

Europos Sąjungos viršūnių kon-
ferencijos išvakarėse daugelio laik-
raščių vedamųjų straipsnių nuotai-
kos nebuvo optimistiškos. Štai Lisa-
bonos dienraštis „Diario de Noti-
cias” piktinosi, kad Vokietijos kan-
clerė Angela Merkel verčiama būti
Europos Sąjungos atpirkimo ožiu,
nors ji tokios pagiežos nenusipel-
niusi.

„Vokietija ir Prancūzija, kurios
kartu sukrauna didžiąją dalį euro-
zonos ekonominio kraičio, reikalau-
ja patvaraus mechanizmo krizėms
spręsti”, – rašė Portugalijos sostinės
dienraštis ir tęsė: „Dabar Vokietijos
pozicija tiesiog demonizuojama. Jos
kanclerei prikišamas egoizmas, kad ji
leidžiasi valdoma vidaus politikos
motyvų ir kad ji esanti nusistačiusi
prieš europietiškąjį projektą. Tačiau
šitie argumentai apeina du mažyčius
dalykus – pirma, kad Vokietija tuo tik
įrodo savo politinę atsakomybę, o
antra, kad daugelio šalių narių ne-
sugebėjimas spręsti biudžeto klausi-
mus ir prasta jų ūkvedystė nėra
laikomi išpuoliais prieš Europos pro-
jektą”, nors kaip tik tokiais jie ir yra,
– duoda suprasti Lisabonos dien-
raštis.

Panašiai rašė ir Upsalos Švedijo-
je dienraštis „Uppsala Nya Tid-
ning”: „Dabartinės krizės akivaizdo-
je stiprioji Vokietija turi duoti toną.
Kitas kelias būtų problemines šalis
nurašyti ir toliau veikti ir dirbti tik
su mažesne Europos Sąjunga, mez-
gančia artimesnius ekonominius tar-
pusavio ryšius. Tačiau tuo ir tokioms
šalims kaip Estija ar Lenkija būtų
siunčiamas štai koks ženklas: „Rū-
pinkitės savimi patys!” Bet kaip tik
tokio ženklo visiškai nereikia. Ko
Europai reikia, tai plėsti bendradar-
biavimą, o ne jį mažinti.” Taip rašė
Švedijos laikraštis, pasisakydamas už
bendrą sprendimų ieškojimą kartu,
kaip ir anksčiau kitas Švedijos laik-
raštis pasisakė už žmogaus teisių
gynimą Kinijoje ir prieš rasizmą.

Stambulo dienraštis „Radikal”
spėliojo, kaip Europos Sąjunga galėtų
atrodyti ateityje: „Vienas šiuo metu
vargu ar įmanomas scenarijus būtų
toks, kad Vokietija išstoja iš pinigų
sąjungos ir susigrąžina doičmarkę. Iš
euro krizių tarsi išlaisvinta doič-
markė galėtų dėl stipraus Vokietijos
ūkio pakilti į aukštumas. Tačiau šitos
aukštumos galėtų Vokietijai reikšti ir
nuostolius tarptautinėje scenoje. O
Vokietijos ir tuo pačiu stipriausio
euro bastiono netekimas galėtų per
kelerius metus reikšti galą ir likusiai
ekonomikos, ir pinigų sąjungai bei
pačiam eurui. Šiuo metu tai, tiesa,
neaktualu. Bet jei dar daugiau šalių
pakliūtų į bėdą, tada būtų sunkiau
Europos Sąjungą išlaikyti. Tuo atveju
jos sumažinimas pasidarytų labiau
tikėtinas”, – teigė Turkijos dien-
raštis.

Taip rašė daugelis laikraščių
Briuselio aukščiausio lygio susitiki-
mo išvakarėse. O pirmajai dienai pa-
sibaigus ir antrajai prasidėjus, tonas
jau optimistiškesnis. Anot Varšuvos
dienraščio „Rzeczpospolita”, „nuo-
latinis gelbėjimosi skėtis yra Angela
Merkel pergalė, kurią ji būtinai

norėjo įtvirtinti Lisabonos sutartyje.
Savo tikslą ji pasiekė. Tačiau krizės
mechanizmas eurozonos problemų
neišsprendžia, bet jas tik sušvelnina.
Bendroji valiuta pasitvirtino besantis
nepaprastai rizikingas projektas, ku-
ris nebuvo apgalvotas ligi galo. O vis
dėlto niekam negali į naudą išeiti
euro žlugimas – Lenkijai taip pat ne”,
– rašė Varšuvos dienraštis.

Madrido dienraštis „Pais” teigė,
jog „viršūnių susitikimas turėjo su-
stiprinti finansų rinkų pasitikėjimą
euru. Po ilgų dvejonių ir ginčų sa-
vaičių dabar matome teigiamų ženk-
lų. Pvz., Europos centrinis bankas
nutarė savo kapitalą beveik padvigu-
binti, o to per beveik dvylika metų
nuo pinigų sąjungos įsteigimo dar
nebuvo. Taigi savo geru pavyzdžiu
Europos centrinis bankas rodo kelią
po to, kai komerciniai bankai buvo
įpareigoti įdėti daugiau kapitalinių
atsargų. Ne mažiau sveikintinas ir
valstybių bei vyriausybių vadovų
susitarimas dėl nuolatinio gelbėjimo
skėčio. Tekstas preciziškas ir aiškus,
nors, kaip ir visų tokių persitvarky-
mų atveju, nėra patikinimo, kad jį
įgyvendinant nekils sunkumų.”

Kokie tie sunkumai gali būti, įsi-
vaizduoti kvietė Strasbūro dienraštis
„Dernieres Nouvelles d‘Alsace”:
„Įsivaizduokite pastatą su 16 įvai-
raus dydžio butų – nuo vieno kam-
bario butelio iki tokio su 10 kamba-
rių. Be to, pastate nėra bendros tvar-
kos, o kiekvienas gyventojas turi
visišką sprendimų laisvę. Tokiomis
sąlygomis visam daugiabučiui gali
kilti pavojus. Šitoks aprašymas tinka
ir valiutų sąjungai. Euras reikalauja
realiai įgyvendinamų taisyklių, o
sunkumų ir sukrėtimų akivaizdoje –
tikro bendrumo. Ne tokio bendrumo,
kurio reikalaujama sekmadienio
pamoksluose, o bendrumo, kuris bū-
tų tikras pinigas ir kuris įveikia na-
cionalinį egoizmą”, – rašė pietryčių
Prancūzijos laikraštis.

Anot Suomijos dienraščio „Tu-
run Sanomat”, „pastarosiomis die-
nomis daugelyje Europos šalių pilie-
čiai išėjo į gatves. Ypač tūžmingos
buvo demonstracijos Graikijoje ir
Italijoje, bet smarkaujama buvo ir
Prancūzijoje, Čekijoje, Airijoje ir pa-
čiame Briuselyje. Įtūžio priežastis iš
esmės visur vienoda – drastiškos tau-
pymo priemonės, be to, reikėjo pa-
siųsti žinią į Briuselį. Graikijoje šie-
met protestuojama jau antrą kartą, ir
žmonių pyktis suprantamas: kelis
dešimtmečius vyriausybės išleisdavo
daugiau, negu paimdavo, o dabar visi
pajunta griežto taupymo kurso pa-
sekmes. Europos vyriausybėms pa-
gunda didelė nusileisti demonstrantų
reikalavimams, nes griežtos taupymo
priemonės gali vesti prie rinkimų
pralaimėjimo. Tačiau tikrieji valsty-
bininkai yra tie, kurie drįsta įvesti
būtinas taupymo priemones ir atvirai
kalbėti apie tikrąją ekonomikos padė-
tį – ne tik po rinkimų, bet ir prieš
juos”.

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.

EUROPOS SĄJUNGA DAR
LAIKOSI – VOS VOS

Nesiliauja Rusijos spaudimas. Savo metiniame pranešime Dūmai
prezidentas Dmitrij Medvedev įspėjo, kad gali kilti naujos gin-
klavimosi varžybos, jei nepavyks susitarti dėl naujo priešrake-

tinės gynybos (PRG) skydo Europoje. Jeigu nebus konstruktyvaus ben-
dradarbiavimo, Maskva esą bus priversta spręsti dėl naujų smogiamųjų
priemonių įkurdinimo. Gruodžio pradžioje panašiai pagrasino premjeras
Vladimir Putin. Jis aiškino, kad jei Maskvos pasiūlymai bus atmesti, o prie
jos sienų atsiras pavojingų karinių objektų, Rusija turės užtikrinti savo
saugumą įkurdama naujas smogiamąsias pajėgas, naujas raketas, bran-
duolines technologijas.

Rusija jau kelerius metus siūlo sukurti naują Europos saugumo ar-
chitektūrą, kuri apimtų NATO šalis, Rusiją ir dar kitas regiono valstybes.
Vakarai skeptiškai vertina Maskvos pasiūlymą, nes mano, kad jo įgyven-
dinimas reikštų NATO žlugimą ir kad Rusija šito ir siekia. Be to, saugumo
organizacija, kuriai priklausytų visos valstybės nuo Vancouver iki Vladi-
vostok, būtų neveiksminga. Tai prieš daugiau negu dvidešimt metų paste-
bėjo ir buvęs JAV užsienio reikalų ministras Henry Kissinger.

Rusija nenuleidžia rankų. Ji ragina praplėsti Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos (ESBO) kompetenciją ir galias, siekdama su-
kurti varžovą NATO. Bet dabar daugiausia reikšmės skiriama PRG. Rusija
turi pagrindo rūpintis dėl PRG skydo įkurdinimo pasekmių. Washington
aiškina, kad PRG skydas bus naudojamas apsiginti nuo galimų Irano ir
Sirijos antpuolių. Bet atsakydami į Lenkijos pasiteiravimą JAV pareigūnai
nurodė, kad sistema gali apginti nuo raketų, atskriejančių ne tik iš Irano
ir Sirijos, taigi ir iš Rusijos. Čia ir kyla vadinamoji saugumo dilema. Prie-
monės, kuriomis šalis didina savo saugumą, mažina kitų šalių saugumą.
Naujų ginklų pajėgumas apytikriai žinomas, bet negalima nuspėti varžovų
ketinimų. Vieną dieną jie gali būti draugiški, kitą – neutralūs ar piktybiš-
ki, tad stengiamasi atsverti ar neutralizuoti priešo ginklus ir technologijos
pranašumus.

Rusijos ir NATO aukščiausio lygio pasitarime Lisabonoje abi pusės
nutarė bendradarbiauti kuriant PRG. Medvedev pasiūlė kurti bendrą sis-
temą, kuri suvienytų Rusiją ir NATO bei abiem suteiktų „atsakomybės
zonas”. Rusija esą savo teritorijoje numuštų į Europą skriejančias raketas,
o NATO apsaugotų Rusiją nuo antpuolių, skriejančių per Europą. Tai
reikalautų bendros kontrolės ir valdymo sistemos.

NATO mandagiai, bet tvirtai atmetė Medvedev pasiūlymą. Kol kas
NATO svarsto tik apie Rusijos ir NATO gynybos sistemų derinimą, o ne
vienijimą. Atsakingi NATO pareigūnai vėliau pasakė, kad visas NATO
nares Europoje dengs NATO PRG sistema, ir jokia NATO valstybė neat-
sidurs Rusijos atsakomybės srityje. Ne paslaptis, kad daugelis naujų
NATO narių nepasitiki Rusija, nepritartų bendrai kontrolės ir valdymo
sistemai.

Medvedev ir Putin kalbos rodo, kad Kremlius neketina nuleisti rankų
ir atkakliai sieks savo, švelniai šantažuos, darydamas užuominas apie ga-
limas ginkluotės varžybas. Vargu ar šitokie bauginimai bus veiksmingi.
Rusija yra atsilikusi, ypač aukštųjų technologijų srityje, o kaip tik jos yra
svarbiausios kuriant PRG. Pentagonas puikiai žino, jog Rusijos įnašas į
bendrą sistemą būtų kuklus, nors jos radarai Azerbaidžane yra naudingi.
Net jei dėl sunkiai įsivaizduojamų priežasčių Amerikos ir kai kurių Euro-
pos kraštų vadovybės pritartų Rusijos planui, JAV generolai atkakliai
priešintųsi svarbių karinių paslapčių ir technologijų perdavimui buvusiam
ir dar šiek tiek pavojingam priešininkui. Griežtai priešintųsi ir daugelis
dešiniųjų pažiūrų politikų, Senatas nepritartų bendrą PRG sistemą įtvirti-
nančiai sutarčiai.

Kalbos apie naujas ginkluotės varžybas yra grėsmingos, bet tuščios.
Rusijos karinė pramonė išgyvena krizę. Jai nesiseka kurti naujų ginklų, o
šiuos sukūrus – pagaminti. Maskva negebėjo varžytis su Vakarais aukštųjų
technologijų srityje Sovietų Sąjungai dar nežlugus. Dabar ji tikrai nepajė-
gi to daryti. Abi pusės tai žino. Antra vertus, bendradarbiavimas su Rusija
yra svarbus Vakarams. Rusija gali suvaidinti reikšmingą vaidmenį kovo-
jant su terorizmu bei narkotikų prekyba, taikant sankcijas ir darant spau-
dimą Iranui, kovojant su talibais Afganistane. Būdama nuolatinė JT Sau-
gumo tarybos narė, ji gali vetuoti Vakarų pasiūlymus ir sumažinti jų tarp-
tautinį teisėtumą. Geri santykiai yra abipusiškai naudingi, ir jau seniai
pribrendo laikas atsisakyti šaltojo karo stereotipų ir mąstysenos. Tai turi
daryti ne tik Vakarai, bet ir Rusija.

Pagal „WikiLeaks” paskelbtą medžiagą, JAV pareigūnams labai rū-
pėjo, kad viešai nebūtų kalbama apie tai, jog NATO pagaliau sudarė konk-
retų Baltijos valstybių gynybos planą. JAV ambasadorius Ivo Daalder ragi-
no Lietuvą nesivelti į viešas diskusijas dėl Nukelta į 11 psl.
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Redaktorè Laima Apanaviçienè
laimaa@hotmail.com
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Kalėdos, Kalėdos... Kas jų ne lau -
kia? Be jokios abejonės – tai didžiau-
sia šventė vaikams. Laiškų rašymas
Ka lėdų seneliui, noras prieš Kalėdas
būti geriems (Kalėdų senelis dovanas
tik jiems duoda), pasiruošimas mo -
kyk liniam kalėdiniam koncertui, eg -
lutės puošimas, karnavalinių kaukių
darymas – tokiomis nuotaikomis vai -
kai gyvena prieš šią gražiausią metų
šventę.

Šiemet, padidėjus mokinių skai -
čiui, Čikagos lituanistinėje mokykloje
kalėdines šventes turėjome švęsti net
2 šeštadienius – visi vaikai nori daly-
vauti programoje, sušokti snaigių
šokį ar pabūti zuikučiu. Tad gruodžio
11 ir 18 dienomis Jaunimo centras
ūžė nuo gausaus tėvelių ir mokinių
būrio, visur girdėjosi muzika, dainos,
buvo rodomi gražiausi vaidinimai.
Žiūri tuos spektaklius ir negali atsis-
tebėti, kiek įdėta tėvelių išmonės siu-
vant karnavalinius drabužius, kiek
mokytojų pasiaukojimo ir geranoriš -
kumo sutelkta ruošiant kalėdines
programas, kiek vaikų džiaugsmo ir
pastangų matosi jų vaidyboje. O jau
programų, programėlių sugalvota.
Jaunimo centras užimtas visas – ir
didžioji, ir mažoji sa lės, ir Čiurlionio
galerija. 

Pastarojoje – susikaupimas ir  ty -
lus Kūčių šventimas. Jau keletą
metų, kai penktokai kartu su tėve -
liais švenčia Kūčias. Puošia kalėdinę
eglutę, dengia Kūčių stalą, laužia ka -
lėdaitį. Galerijoje rimtis ir prisimini-
mas tų, su kuriais sėsime prie Kūčių
stalo. Na, o pavalgius – Kūčių nakties
burtai ir žaidimai, kuriuose mielai
dalyvavo ir mamos, ir tėčiai, ir moky -
to jai, ir vaikai.

Puikiai papuoštoje JC didžiosios
salės scenoje (mokytojos Daiva Bla -
žulionienė ir Ramunė Slavikienė) ir
mažojoje salėje (papuošė ikimokyk-
linių klasių mokytojos, vadovaujamos
Dianos Darbutienės) 2 šeštadie nius
zujo meš kučiai ir zuikučiai, sce noje
sukosi ratu snaigės, ,,važinėjo” maši-
nos, an čiu kai su mama Antimi ir tė -
čiu Antinu kvietė visus šokti ,,An čiu -
kų šokį”, katytės, nagelius atstačiu-
sios, taip ir taikėsi kam įbrėžti, vilkas
gau dė 7 ožiukus, Eglė po savo šaka
globė ke turis vaikus. 

Matėsi čia ir piratai, kurie ,,į lai -
vą” atsinešė gyvą papūgą ir gražiai
su šoko piratų šokį, ir ilgauodegės
lapės su kapliadančiais vilkais šmiri -

nėjo. Argi viską išvardinsi?!
Mažiesiems nenusileido ir vyres-

nieji. Kokie dideli bebūtume, vis tiek
malonu gauti dovanėlę. Tad 7–10
klasių mokiniai scenoje parodijavo
tiek garsius atlikėjus, tiek spor ti nin -
kus. Netikėtumą pateikė 10-okai – jie
vyresniųjų klasių mokytojus ap do va -
nojo gražiai įrištomis dovanė lėmis –
saldainių krepšeliais. 

O mokytojai? Jiems taip pat nori -
si šventės. Tad ir ruošia kasmet savo
ka lėdines popietes. Šiemet popietės
tema buvo ,,Kalėdos mokykloje”.
Kalė dinės eglutės tąsa vyko JC kavi -
nėje – mokytojai-moki niai deklamavo
eiles, vaidino, dainavo. Staigmeną
pateikė tautodailės mokytojos D. Bla -
žulionienė ir R. Slavikienė. Jos įnešė
piešinį su vieta veidui, ir mokytojos
galėjo ,,tapti” barboromis radvilai -
tėmis. Žinoma, mokytojas taip pat
aplankė Ka lėdų senelis ir Snie guolė
ir už gražius pasirodymus davė do va -
nų, o tėvų komitetas kiek vienam mo -
kytojui padovanojo puo delį su mo -
kyklos ženklu ir po kortelę kavai.

Pasveikinę vieni kitus su artė-
jančiomis šventėmis, palinkėję vie-
nas kitam ramybės ir gražių atei nan -
čių metų, išsiskirstėme. Ištuštėjo
Jaunimo centras. Tačiau ne ilgam. Po
kalėdinių atostogų beveik 400 mo -
kinių ir 60 mokytojų vėl grįš į klases,
prasidės Skaitymo ir rašymo konkur-
sai, laukia pasiruošiams Vasario 16-a -
jai ir, žinoma, mokslas, mokslas – pa -
vasarį šeštokų ir dešimtokų laukia
ne lengvas išbandymas – egzaminai.

Laima Apanavičienė

Smuiką čirpino žiogas ir daina jam pritarė meškiukai.
Snieguolė – Dalia Stonkuvienė.

Kalėdų senelis atidžiai stebi mokytojų-mokinukų kalėdinį pasirodymą.

Kačiukai ir mama Katė scenoje šoko Kačių šokį.
Penktokai susikaupę šventė Kūčias.

Daivos Jakubauskienės ir Laimos Apanavičienės nuotraukos

2 A klasės mokinių-piratų šokis patiko žiūrovams.

Kalėdos, Kalėdos...Kalėdos, Kalėdos...
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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

IR VÈL – AÇIÙ DIEVUI, 
KAD TURIME „AMERIKOS LIETUVÎ”!

Tokiu pat pavadinimu jau rašiau
laiškutį „Draugui”, kuris buvo at-
spausdintas 2009 m. liepos 24 d. lai-
doje. Ten citavau savaitraštyje „Ame-
rikos lietuvis” (AL) 2009 m. liepos 11
d. pasirodžiusį straipsnį, kad dabarti-
nės marijonų vadovybės nutarimu po
šimtmečio sukakties „Draugas” turi
apleisti turimas patalpas ir kad prasi-
dės naujas šio dienraščio etapas nau-
joje vietoje. Tame straipsnyje taip pat
rašyta, kad ,,Laikraštis dar žada gyvuo-
ti ir toliau, gal tik sumažins laidų skai-
čių. Bet apie tai parašysime vėliau.”

Norėdamas daugiau apie visa tai
sužinoti ir dienraščio skaitytojus in-
formuoti, kreipiausi į Amerikos lietu-
vių katalikų spaudos draugijos tary-
bos pirmininką, prašydamas pokalbio
,,Draugui”. Pokalbis buvo pažadėtas,
bet dėl man nežinomų priežasčių
niekada neįvyko. Dabar AL gruodžio
4 d. laidoje rašoma, kad Saulius Kup-
rys, kuris yra ,,Draugą” leidžiančios
draugijos tarybos pirmininkas, mėne-
siniame lietuvių susibūrime Cicero
pranešęs, kad ,,Draugas” iš dienraš-
čio taps tris kartus per savaitę išei-

nantis leidinys ir bus su spalvotomis
nuotraukomis. Ten pat skaitome, kad
,,Draugą” numatoma leisti ir Lietu-
voje. ,,Kaip greitai šie pasikeitimai
įvyks, kalbėtojas nepasakė”, – rašo-
ma AL straipsnyje ,,Iš Cicero lietuvių
padangės”.

Man vis yra keista ir neįprasta,
kad apie ,,Draugą” ir numatomus po-
kyčius tenka skaityti kitoje spaudoje.
Ar leidėjai turi kokią atsakomybę
,,Draugo” prenumeratoriams?

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

Redakcijos prierašas. Infor-
macija apie ,,Draugo” leidėjų spren-
dimą sumažinti per savaitę leidžiamų
numerių skaičių pirmą kartą pasiro-
dė Nijolės Nausėdienės straipsnyje
apie Draugo fondo metinį narių susi-
rinkimą (,,Įvyko 17-asis Draugo fon-
do metinis narių suvažiavimas”,
,,Draugas”, 2010 m. lapkričio 19 d.).
O tas pats Edvardo Šulaičio straips-
nis, pasirodęs AL gruodžio 4 d., po
kelių dienų – gruodžio 8 d. – buvo iš-
spausdintas ir ,,Drauge”.

PASKAIÇIUS ,,WHITE FIELD, BLACK SHEEP”
Sužinojusi Daivos Markelytės

kny gos „White Field, Black Sheep”
siu žetą, buvau suintriguota autorės
pa sirinktos temos. Ilgai negalvodama
už sakiau sau ir savo jaunesnei sese -
riai po egzempliorių. Knygai atėjus
už poros dienų, apsidžiaugiau, nes
jau buvau perskaičiusi porą jos iš -
traukų internete.

Pradėjus skaityti knygą, sugrįžo
tra pios jaunystės prisiminimai. Ma no
jaunystės metai buvo panašūs į Dai -
vos Markelytės. Juk prisime nu, kaip
kartu stovyklaudavome skau tų sto-
vykloje Rake. Daiva, jei ne klys tu, bu-
vo ,,Aušros vartų” tunte, o aš – ,,Ker-
navėje”. Daivos tėvelius irgi atsi me -
nu, nes jie visada dalyvaudavo sol.
Iza belės Motekaitienės studentų pa -
va sariniame koncerte. Atsimenu juos
tur būt todėl, kad jie visada mane pa -
gir davo už gražų dainos atlikimą. Tas
pagyrimas buvo mano įdėto darbo
įver tinimas. 

Nepaisant to, kad Markelytė gi -
mė ir augo Cicero, IL, o aš gimiau Ga -
ge Park ir vėliau su šeima persi kė liau

į Marquette Park apylinkę, mū sų
išgyvenimai labai panašūs. Mes abi
gyvenome „lietuviškame gete”. Visą
savo gyvenimą esu skaičiusi ir daug
girdėjau apie Antrąjį pasaulinį ka rą,
apie DP stovyklas Vokietijoje. Tai –
mūsų tėvų ir senelių išgyvenimai. Bet
šį kartą Daiva palietė mano am žiaus
žmogų ir leido atsiskleisti tiems jaus-
mams, kurie, pasakius tei sy bę, net
nežinojau, kad manyje glū di.

Žinau, kad retas mūsų amžiaus
lie tuvis beskaito „Draugą” ar bet ku -
rią kitą lietuvių periodinę spaudą.
Lin  kėčiau, kad Jūs, tėvai, ir, jei dar
gy vi, seneliai, kurie turite vaikus, au -
gu sius 1960–1975 metais, nupirktu -
mė te jiems šią knygą dovanų. Knygą
leng va skaityti, ji parašyta anglų kal -
ba, su daug lietuvių kalbos intarpų,
žo delių. Jūsų vaikai ir anūkai, per -
skai tę šią prisiminimų knygą, tikrai
tu rėtų būti Jums dėkingi.

Linkiu mielai Daivai rašyti ir to -
liau. Lauksiu kitos knygos! Sveikinu!

Dr. Vilija Kerelytė
Homer Glen, IL 

,,DRAUGO” KALENDORIUS
Gavau įdomų ,,Draugo” kalendo-

rių kitiems metams. Jame – įdomūs
gintaro gabalų paveikslai. Bet ar ne-
būtų buvę įdomu pamatyti vieno kito

gintarinio dirbinio paveikslą? Juk
tokių gražių gintarinių darbelių yra!

G. Karsokienė
Cleveland, OH

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

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

Remkite ir platinkite
katalikiõkâ spaudâ
www.draugas.org

Sėkminga kariška uniforma
LEONIDAS RAGAS

Š. m. lapkričio 23 d. „Drauge”
pasirodžiusio Romualdo Kriaučiūno
straipsnis „Kario uniforma išgelbėjo
nuo suėmimo” pasakoja apie 1959
metais JAV uniforma apsirengusio
smalsuolio kario ,,nosies įkišimą” į
juodosios rasės vyrams („Colored On-
ly – Men”) skirtą tualetą Amerikos
pietinėje Georgia valstijoje, Augusta
miesto traukinio stotyje. Dėl vietinio
įstatymo pažeidimo „nusikaltėlį” su-
laikė miesto policininkas, bet kadan-
gi jis dėvėjo karišką uniformą, nebu-
vo suimtas. Tačiau jis laisvalaikiu su
draugais viešuoju autobusu vykdavo
iš armijos bazės į miestelį apsirengęs
normaliai, be uniformos, kad išveng-
tų nemalonumų su civiliais ben-
drakeleiviais, besišiaušiančiais prieš
valstybinę kariuomenę, kurią jie nuo
Amerikos civilinio karo (1861–1865)
traktavo kaip okupacinę kariuome-
nę. 

Beskaitant straipsnį mintys nu-
keliavo į kitą JAV pietinę valstiją –
Arkansas, kur tarnaujant taip pat
JAV kariuomenėje 1961 metais teko
irgi matyti pietiečius, žeminančius
kitus, ne jų rūšies žmones. Laisvalai-
kiu naudojantis viešąja susisiekimo
priemone, mano atveju kariška uni-
forma suvaidino itin reikšmingą ir
vienareikšmį vaidmenį – įrodė, kad ji
yra gerbiama, kad ją užsitarnavęs ir
su pasididžiavimu nešiojąs asmuo yra
aukščiau segregacines pažiūras tu-
rinčio žmogaus pragaištingo elgesio.

Atvykus į Ameriką teko nemažai
bendrauti su skirtingų tautų ir rasių
amerikiečiais, įskaitant ir juodosios.
Pirmąjį dešimtmetį Čikagoje su jais
kartu mokiausi, o per atostogas dir-
bau. Vieną vasarą istorinėje Chicago
Stock Yards skerdykloje buvau vie-
nintelis baltaodis keliolikos žmonių
darbo komandoje. O per paskutiniuo-
sius dvejus studijų metus, atliekant
odontologinę klinikinę praktiką ir
besiruošiant dantų gydytojo profesi-
jai, turėjau Loyola University odon-
tologijos klinikose aptarnauti nema-
žai juodaodžių pacientų. Visais atve-
jais žmonės elgėsi padoriai, todėl ne-
sigirdėjo rimtesnių nusiskundimų.

Nors tuo laiku atitarnauti JAV
kariuomenėje buvo privaloma, tačiau
studijuojantiems odontologiją prievo-
lė būdavo nukeliama iki studijų už-
baigimo, nes kariuomenei trūko dan-
tistų. Trūko savanorių, norinčių savo
profesinę karjerą pratęsti armijos
globoje. Tad vos tik gavę diplomus ir
išlaikę Illinois valstijos egzaminus,
trys buvę bendraklasiai 1960 m.
liepos pradžioje išvažiavome privačiu
automobiliu atlikti karinės prievolės,
pradedant Texas valstijoje esančia
Fort Sam Houston apmokymo baze
San Antonio mieste. Pakeliui, važiuo-
dami Arkansas valstijoje per Little
Rock miestą, pakliuvome į maišatį,
kurios metu tautinė gvardija (Ar-
kansas National Guard) malšino juo-
daodžių prieš baltuosius riaušes, ku-
riomis buvo siekiama daugiau lygių

teisių.
Dėl dantistų trūkumo kariuo-

menėje mūsų apmokymo laida buvo
specialiu įsakymu užbaigta keliomis
savaitėmis anksčiau, negu paprastai,
ir mes trys čikagiečiai pagal pasky-
rimus išsisklaidėme skirtingais ke-
liais. Vienas nukeliavo į Vokietiją, ki-
tas – į JAV šiaurės rytus, prie At-
lanto vandenyno, o aš vienų vienas
keliavau daugiau nei 600 mylių per
įkaitintą dykumą į vakarus, į pačia-
me pietvakarių Texas valstijos kam-
pelyje esančią Fort Bliss armijos
bazę. Ji yra šalia El Paso miesto, prie
dažnai nusekusios Rio Grande upės.
Kitoje upės pusėje, Meksikos šiau-
riniame pasienyje, įsikūręs Ciudad
Juarez miestas. Prieš 50 metų pa-
sienyje gyvenantys amerikiečiai civi-
liai, kareiviai bei jų šeimų nariai, ka-
riuomenėje tarnaujantys civiliai ir
turistai, perėję tiltą, gausiai jame
lankydavosi, prisipirkdavo nuostabių
prekių, apžiūrinėjo miestą, jame
esančią 1659 m. ispanų kolonistų sta-
tytą bažnyčią, smaguriaudavo resto-
ranuose egzotiškų valgių, užsigerda-
mi „margaritomis”, skambant žavin-
gai Lotynų-Amerikos muzikai.

Rudeniop 1961 metais trys to pa-
ties dalinio dantistai, iš kurių vienas
buvau aš, buvome nusiųsti kelių mė-
nesių komandiruotei į Arkansas vals-
tijoje esančią Fort Chaffee kariuome-
nės bazę padėti ten esančiam odon-
tologiniam skyriui gydyti tarp nau-
jokų paplitusias dantų bei dantenų
ligas. Vienas iš mūsų trijų buvo juo-
dos rasės baptistas. Jis ne per toliau-
siame Fort Smith miestelyje susi-
draugavo su juodaodžių katalikų šei-
ma, kurios nariai katalikų parapijoje
buvo traktuojami krikščioniškai, ne
taip, kaip jo paties tuo metu mažiau
tolerantiškoje baptistų bažnyčioje.
Todėl mano ir lenkų kilmės ameri-
kiečio – abiejų katalikų – iš Massa-
chusetts valstijos markė jo akyse
buvo aukštai pakilusi, todėl net ne
sykį kartu su mumis mielai išklausė
šv. Mišias. Tačiau laisvalaikiu nuvyk-
ti mums trims į miestelį vieša su-
sisiekimo priemone, civiliai apsiren-
gus, buvo problemiška, nes būtų
reikėję sėdėti atskirai, nebent kartu
autobuso gale. Laimei, iš šios nelem-
tos ir paniekinančios padėties išgel-
bėjo jo kapitono uniforma. Ja „apsi-
šarvavęs” jis sėdėjo drąsiai kartu su
mumis, net pačiame autobuso prieky-
je.

Beje, dabar, praėjus 50 metų,
JAV pietinėse valstijose žmonės el-
giasi žmoniškiau, skirtingų rasių
bendrakeleiviai važinėja autobusais
nevaržomi, tačiau Meksikos ir JAV
pasienyje narkotikų kontrabandos
kartelių užplūstame Ciudad Juarez
mieste vyksta tikra pekla. Vietiniai
gyvena baimėje, o pašaliniams lanky-
tojams vietovė yra lyg ir neprieina-
ma, nes joje vien šiais metais iki lap-
kričio pabaigos siaučiantys narkotikų
kartelio smogikai išžudė 2,800 asme-
nų... Tad liko tik gražūs prisimini-
mai.



6     DRAUGAS, 2010 m. gruodžio 23 d., ketvirtadienis

Prezidentè susitiko su Baltarusijos
mokiniais ir mokytojais

Vilnius, gruodžio 22 d. (Presi-
dent.lt) – Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė priėmė Betliejaus taikos ugnį iš
Lietuvos skautų organizacijų atsto-
vų. ,,Lietuvai reikalingi žmonės, ku-
rių širdys atviros dalintis ir aukotis”,
– priimdama ugnį, simbolizuojančią
žmonijos brolybę, draugystę ir taiką,
sakė šalies vadovė.

Skautų atstovams šalies vadovė
palinkėjo visą gyvenimą išliekančio
noro padėti kitiems ir neblėstančios
meilės Tėvynei, pranešė prezidentės
spaudos tarnyba.

Jau 15-tus metus vykstančios
akcijos ,,Betliejaus taikos ugnis” me-
tu per šv. Mišias uždegtos Kalėdų
žvakės liepsnelė keliauja iš rankų į
rankas, neaplenkdama ir aukščiausių
Lietuvos valdžios institucijų. Gruo-
džio 17–24 dienomis Betliejaus taikos
ugnis nešama į bažnyčias, taip pat
dalinama labiausiai reikalingiems vil-
ties ir šilumos – vaikų ir senelių glo-
bos namuose, ligoninėse, kalėjimuo-
se, universitetuose ir kitose bendruo-
menėse, organizacijose bei instituci-
jose.

Pagerbti prie Lietuvos ir Izraelio 
santykiû stiprinimo prisidèjê žydai

Prezidentùroje îžiebta Betliejaus 
taikos ugnis

Tel Aviv, gruodžio 22 d. (ELTA)
– Gruodžio 21 d. vakarą viešbutyje
,,Dan Tel Aviv” Lietuvos  Nepriklau-
somybės 20-mečio proga surengtoje
iškilmingoje vakarienėje pagerbti
prie Lietuvos ir Izraelio santykių
stiprinimo prisidėję žydai. Vakarie-
nėje dalyvavo Ministro Pirmininko
Andriaus Kubiliaus vadovaujama de-
legacija, žymūs kviestiniai svečiai:
Lietuvos ir Izraelio politikai, diplo-
matai, mokslininkai, menininkai,
verslininkai.

Vakarienės metu premjeras A.
Kubilius rašytojui Icchokui Merui
įteikė šių metų nacionalinę kultūros
ir meno premiją. Užsienio reikalų
ministerijos garbės ženklas ,,Lietu-

vos diplomatijos žvaigždė” buvo įteik-
tas buvusiam Izraelio ambasadoriui
Lietuvoje Chen Ivri Apter, Lietuvos
Nepriklausomybės 20-mečio atmini-
mo medaliai įteikti 12-kai pasižymė-
jusių asmenų, kurie atsikuriančios
nepriklausomos Lietuvos kelyje nuo-
sekliai plėtojo Lietuvos ir Izraelio
tautų partnerystę.

Vakarienės metu Izraelio pramo-
nės, prekybos ir darbo ministras B.
Ben Eliezer pasidžiaugė kokybiškai
naujų dvišalių santykių eiga ir išreiš-
kė viltį, kad žmonės ir tautos, kurios
sugeba atvirai kalbėtis net apie labai
sudėtingus ir skaudžius dalykus,
neabejotinai turi puikių gero ben-
dradarbiavimo ateities perspektyvų.

Verslininkai tikisi, kad santykiai su
Baltarusija nepablogès

Klaipėda, gruodžio mėn. 22 d.
(„Vakarų ekspresas”, ELTA) – Klau-
sydami kai kurių šalies valdžios ats-
tovų žarstomos kritikos kaimyninei
Baltarusijai po čia vykusių preziden-
to rinkimų, verslininkai viliasi, jog
atšilę ir vis daugiau ekonominės nau-
dos atnešantys santykiai su kaimy-
nais dėl to nepablogės. Augantis kro-
vinių iš Baltarusijos srautas šiemet

ypač džiugino uostininkus – Klaipė-
dos valstybinio jūrų uosto vadovybė
jau kalba apie didžiausią krovą, o bal-
tarusiški kroviniai čia užima anaiptol
ne paskutinę vietą.

Per 9 šių metų mėnesius perveži-
mai sudarė 40,4 proc. bendros kro-
vos, o šiame skaičiuje baltarusiškų
krovinių yra 26,8 proc., t. y. apie du
trečdalius.

Îsimintiniausi Kauno menininkai –
E. Kniùkštaitè ir R. Zubovas

Kaunas, gruodžio 22 d. (ELTA) –
Baigėsi Įsimintiniausio Kauno meni-
ninko rinkimai: garbingas vardas
suteikiamas tapytojai Elenai Kniūkš-
taitei ir pianistui Rokui Zubovui.
Iškilminga išrinktųjų pagerbimo
šventė vyks Kauno menininkų na-
muose sausio 10–ąją.

Kauno menininkų namų kasmet
rengiami Kauno metų įsimintiniau-
sio menininko rinkimai yra išskir-
tiniai, nes laureatus išrenka patys
kūrėjai. Tai nuoširdi menininkų pa-
dėka savo kolegoms ir jų įvertinimas
už reikšmingiausius metų darbus. 

Surinkusi visus pasiūlymus,
KMN Meno kolegija iš visų pasiū-
lytųjų į paskutinį ratą buvo atrinkusi
9 įvairių sričių meno kūrėjus ir
atlikėjus – tapytojos Aušra Barzdu-
kaitė–Vaitkūnienė ir Elena Kniūkš-

taitė, fotomenininkas Mindaugas Ka-
valiauskas, rašytojai Robertas Ketu-
rakis ir Algimantas Mikuta, aktorius
Liubomiras Laucevičius, architektas
Gintautas Natkevičius, dirigentas
Modestas Pitrėnas, pianistas Rokas
Zubovas.

Siekiant iš visų vertų išskirti pa-
čius verčiausius, buvo nutarta ypa-
tingą pagarbą ir padėką pareikšti
unikalaus ne tik Lietuvoje talento ta-
pytojai E. Kniūkštaitei už 35-erių
metų kūrybos retrospektyvinę paro-
dą, 2010 m. surengtą Kauno paveiks-
lų galerijoje, ir ypač rimta, profesio-
nalia kūrybine veikla Lietuvoje bei
užsienyje pasižyminčiam pianistui R.
Zubovui už išskirtinį 2010 m. įgy-
vendintą projektą –M. K. Čiurlionio
fortepijoninės muzikos koncertų cik-
lą ,,Čiurlionio miestai”.

Î rašytojo Ç. Milošo metus palydi
Vilniuje išleistas kalendorius

Vilnius, gruodžio 21 d. (Presi-
dent.lt) – Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė susitiko
su Baltarusijoje veikiančių lietuviškų
Pelesos ir Rimdžiūnų mokyklų moki-
niais ir jų mokytojais. Jau tradiciniu
tapusiame kasmetiniame kalėdinia-
me susitikime su Baltarusijoje gyve-
nančių lietuvių vaikais prezidentė
pabrėžė svarbų lietuvių bendruome-
nių Baltarusijoje vaidmenį puoselė-
jant lietuvybę, saugojant ir gerbiant
savo kalbą, kultūrą ir papročius.

Šalies vadovė palinkėjo lietuvių

moksleiviams iš Baltarusijos gerai
mokytis, būti smalsiais, siekti žinių ir
užaugti gerais, dorais ir išsilavinu-
siais žmonėmis. „Kalėdos yra gerumo
šventė. Būkite geri, pasidalinkite
šiluma ir gerumu su savo artimaisi-
ais. Linkiu Jums, Jūsų tėveliams ir
mokytojams gražių ir linksmų šv.
Kalėdų, laimingų Naujųjų metų”, –
palinkėjo Lietuvos vadovė.

Pelesos mokyklos mokiniai pre-
zidentei padainavo savo krašto dainą,
o Rimdžiūnų moksleiviai skaitė po-
ezijos eiles.

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikime su Baltarusijoje veikiančių lietu-
viškų mokyklų mokiniais ir jų mokytojais.                       President.lt nuotr.

Klaipėda, gruodžio 21 d. (ELTA)
– Architektų tarybai svarstyti pateik-
tas naujas Klaipėdos meninis  projek-
tas. Uostamiestyje ketinama įamžinti
Jurgio Zauerveino, Mažosios Lietu-
vos himno ,,Lietuvininkais esame
mes gimę” autoriaus, atminimą.

Paminklo autoriai – menininkas
Gintautas Jonkus ir architektas
Vytenis Mazurkevičius – po ilgų for-
mos ir vietos paieškų svarstymui
pateikė pasiūlymą dviejų dalių mar-
murinę stelą statyti Liepų gatvėje,

ties 5-uoju namu.
2 metrų aukščio ir metro pločio

kompoziciją, pakeltą ant neaukšto
pakilimo, siūloma įrengti ant šaligat-
vio, atitraukus kompoziciją nuo pas-
tato. Plokštėse būtų iškaltas J. Zauer-
veino siluetas ir šiam kraštui itin
svarbūs jo eilių žodžiai. Skulptūra,
anot jos sumanytojų, turėtų įkūnyti
keliaujantį žmogų. Toks esą ir buvęs
garsus filosofas, mąstytojas, poliglo-
tas, nuolat keliavęs po pasaulį ir ne-
turėjęs savo namų.

J. Zauerveinâ norima îkurdinti 
ant judraus šaligatvio

Vilnius, gruodžio 22 d. (Delfi.lt)
– Antradienį technologijų ir inovacijų
bendrovė „Siemens” ir alternatyvios
energijos projektų plėtros įmonių
grupe „4energia” pasirašė sutartį,
pagal kurią Lietuvoje bus įrengtas
naujas vėjo jėgainių parkas. Šilalės
rajone statomame parke veiks 6 „Sie-
mens” vėjo jėgainės, kurių gamina-
mos elektros energijos pakaktų ap-
tarnauti visus tokio miesto kaip Ma-

žeikiai ar Jonava gyventojus. 
Šilalės vėjo jėgainių parke bus

įrengtos 6 vėjo turbinos SWT–2.3–
101, kurias planuojama pradėti nau-
doti iki 2011 metų pabaigos. Vėjų jė-
gainių parkas per metus galės pa-
gaminti daugiau nei 40 tūkst. MWh
elektros energijos. Tokį kiekį per tą
patį laikotarpį suvartoja apie 30–40
tūkst. Lietuvos gyventojų, praneša
„Siemens”.

Šilalèje išdygs 6 vèjo jègainiû parkas

Vilnius, gruodžio 22 d. (ELTA) –
Kitąmet Lietuvoje ir Lenkijoje mini-
mų rašytojo Nobelio premijos laure-
ato Česlovo Milošo metų pradžios ak-
centu tapo lietuvių ir lenkų kalbomis
išleistas 2011 m. kalendorius ,,Česlo-
vo Milošo jaunystės Lietuva/ Litwa
lat mlodosci Czeslawa Milosza”, ilius-
truotas retomis istorinėmis fotografi-
jomis.

Vilniaus paveikslų galerijoje
gruodžio 22 d. pristatyti kai kurie Č.
Milošo metų minėjimo programos
renginiai ir leidiniai, šios išskirtinės
kultūros asmenybės  reikšmė Lietu-
vai, Lenkijai ir pasauliui.

Č. Milošo metams rengiama lite-
ratūrologų Viktorijos Daujotytės ir
Mindaugo Kvietkausko mokslinė mo-
nografija. 

Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos instituto direktorius dr. M.
Kvietkauskas įvardijo keletą kitų me-
tų programos akademinių renginių,
tarp jų – kitų metų birželio pabaigoje,
kai bus minima Č. Milošo gimimo

šimtmečio data, rengiamą Č. Milošo
savaitę ,,Č. Milošo kelias”. Savaitės
programa prasidės Vilniuje minėjimu
ir konferencija, o tęsis su Č. Milošu
susijusiose vietose – gimtuosiuose
Šeteniuose (Kėdainių r.), Kėdainiuose
ir jų apylinkėse, vėliau kelsis į Len-
kiją – Milošų giminės dvarą Krasno-
grudoje netoli Seinų, kur susitiks Lie-
tuvos ir Lenkijos intelektualai.

Česlovas Milošas.
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tarė Europos Komisijos pasiūlytoms
papildomoms priemonėms kovai su
prekyba žmonėmis. Šis siūlymas nu-
mato žymiai griežtesnes bausmes už
tokio pobūdžio nusikaltimus. Per
spaudos konferenciją buvo pristaty-
tas specialus šiai problemai skirtas
tinklalapis, kuriame nukentėję nuo
panašių nusikaltimų asmenys galės
rasti sau naudingos informacijos apie
galimą pagalbą.

TOKIJAS
Ramiajame vandenyne ties pie-

tine Japonijos dalimi antradienį
įvyko 7,4 balo žemės drebėjimas, dėl
kurio Japonijos meteorologijos agen-
tūra paskelbė cunamio pavojų. Pože-
minių smūgių židinys buvo maždaug
130 kilometrų nuo Čiči salos Ramia-
jame vandenyne, 10 kilometrų gylyje.
Cunamio pavojus Japonijos saloms
paskelbtas vidutinio lygio. Praneši-
mų apie kokią nors padarytą žalą kol
kas nėra.

NAUJASIS DELIS
Indija trečiadienį sėkmingai iš-

bandė iškart dvi balistines raketas
,,Prithvi-2”, galinčias nešti bran-
duolinius užtaisus. Jos buvo paleis-
tos iš mobiliojo įrenginio Čandipūro
poligone šalies rytuose esančios Ori-
sos valstijos pakrantėje. ,,Žemė-že-
mė” klasės balistines raketas ,,Prith-
vi” Indija kuria nuo 1983 metų. Jos
nuolat keičiamos. ,,Prithvi-2” gali
nuskrieti iki 350 kilometrų. Jos
naudingosios apkrovos masė – 500-
750 kilogramų. Raketos kovinė gal-
vutė gali būti tiek įprastinė, tiek
branduolinė. 

WASHINGTON, DC 
,,Fox News” atliktos apklausos

rezultatai rodo, kad tik 5 proc. ame-
rikiečių šalies vadovą Barack Obama
įvardija kaip geriausią visų laikų JAV
prezidentą. 15 proc. respondentų tei-
gia, kad B. Obama – vienas blogiau-
sių JAV prezidento per visą šalies is-
toriją. Apklausoje dalyvavo 900 žmo-
nių. iš jų – 35 proc. save įvardijo kaip
demokratus, 38 proc. – kaip respub-
likonus, o 21 proc. – kaip nė vienai
politinei partijai prielankumo nejau-
čiančius. 53 proc. apklaustųjų prezi-
dento poste antrajai kadencijai no-
rėtų matyti kitą asmenį.

Pasaulio naujienos

KIJEVAS 
Praėjus beveik 25 metams po

branduolinės katastrofos Ukraina
ketina turistams plačiai atverti ra-
diacija užterštą teritoriją aplink Čer-
nobylio atominę elektrinę. Iki šiol
aplankyti Černobylį galėjo tik nedi-
delės turistų grupelės. Dabar tiki-
masi pritraukti daug daugiau žmo-
nių. Tačiau ekspertai įspėja dėl rimtų
padarinių sveikatai. Tai nėra saugu,
sakė Piotr Valianski iš Ukrainos civil-
inės apsaugos ministerijos. Tūks-
tančiai žmonių vis dar kenčia nuo ka-
tastrofos padarinių, o radioaktyvus
užterštumas išlieka labai aukštas.

BERLYNAS
Vokietija trečiadienį paskelbė

iškvietusi Baltarusijos ambasadorių,
kuriam Berlynas išsakė susirūpini-
mą, jog Minskas šiurkščiai numalši-
no protestus, kurie šioje šalyje vyko
po prezidento rinkimų. Tuo tarpu
Vokietijos užsienio reikalų ministras
pareiškė, kad Baltarusijai gresia
,,izoliacija”. 

PARYŽIUS 
Prancūzija ir Vokietija blokuos

Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą
prie Šengeno erdvės, kuris buvo pla-
nuojamas 2011 metų kovą. Kaip tei-
giama Prancūzijos ir Vokietijos vi-
daus reikalų ministerijų bendrame
pareiškime, Bulgarijos ir Rumunijos
priėmimas į Šengeno zoną būtų pir-
malaikis. Sofija ir Bukareštas kol kas
nesusitvarko su organizuotu nusi-
kalstamumu ir korupcija. Kad šalis
galėtų prisijungti prie Šengeno erd-
vės, reikia visų 25 šios sutarties da-
lyvių sutikimo. Šengeno erdvę su-
daro 22 iš 27 Europos Sąjungos na-
rių bei Islandija, Šveicarija ir Norve-
gija.

BRIUSELIS
Europos Sąjunga rengiasi sustip-

rinti kovą su prekyba žmonėmis, ant-
radienį paskelbė už vidaus reikalus
atsakinga Europos Komisijos narė
Cecilia Malmstrom. Ji sakė, kad tuo
pačiu pažeidžiamos tiek fundamen-
talios ES, tiek ir trečiųjų šalių pilie-
čių teisės. Ji priminė, kad Europos
Parlamentas gruodžio 14 dieną pri-

EUROPA

JAV

Lenkija ketina nubausti 
Baltarusijos prezidentâ

TOLIMIEJI RYTAI

AZIJA

Seulas, gruodžio 22 d. (AFP–
BNS) – Pietų Korėja trečiadienį ruo-
šiasi pradėti dideles karines pratybas
netoli sienos su Šiaurės Korėja, ku-
riose dalyvaus naikintuvai ir tankai,
taip pat bus naudojami koviniai šaud-
menys, Seului ir Washington karin-
gai reaguojant į Pchenjano veiksmus. 

Pietų Korėjos kariškiai sakė, kad
ketvirtadienį sausumos pajėgų ir
aviacijos šaudymo pratybos vyks už
20 kilometrų į pietus nuo sienos su
Šiaurės Korėja. Šiuose manevruose
dalyvaus savaeigiai pabūklai ir 800
karių. 

Počeono kariniame poligone
panašūs mokymai yra ne kartą vykę
anksčiau, tačiau šįkart jie organizuo-
jami Seului smarkiai sustiprinus
budrumą dėl galimos šiaurinės kai-
mynės atakos. 

Tuo tarpu Pietų Korėjos karo
laivynas trečiadienį pradėjo keturias
dienas truksiančias šaudymo praty-
bas prie rytinių krantų, palyginti toli

(už 100 kilometrų) į pietus nuo sienos
su Šiaurės Korėja. Šiuose mokymuo-
se dalyvauja šeši karo laivai, taip pat
sraigtasparniai. 

Kariškiai nurodė, jog bus moko-
ma reaguoti į Šiaurės Korėjos povan-
deninių ir pakrančių sargybos laivų
įsibrovimus. 

Pietų Korėjos jūrų pėstininkai
buvo paskirti saugoti Kalėdų eglės,
kuri antradienį buvo įžiebta netoli
sausumos sienos, baiminantis, kad
Pchenjano pajėgos gali apšaudyti
,,propagandos simbolį”. 

Įtampa tarp abiejų šalių smarkiai
padidėjo praeitą mėnesį, kai Šiaurės
Korėjos artilerija apšaudė vieną Pietų
Korėjai priklausančią salą, esančią
prie ginčijamos jūrinės sienos, atsa-
kydama į Pietų Korėjos surengtas ka-
rines pratybas, per kurias buvo nau-
dojami koviniai šaudmenys. 

Per šį apšaudymą Jonpjongo
saloje žuvo keturi žmonės, iš jų du
civiliai gyventojai.

Pietû Korèja ruošiasi didelèms 
karinèms pratyboms

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Varšuva perspėjo imtis priemonių,
atsakydama į ginčijamą Baltarusijos
prezidento A. Lukašenka perrinkimą
ir susidorojimą su opozicija, rašo
Lenkijos dienraštis ,,Rzeczpospolita”. 

Planuojama atidaryti Lenkijos
sieną eiliniams baltarusiams ir vėl
sudaryti kaimyninės šalies pareigūnų
,,juodąjį” sąrašą, kuris neleistų A.
Lukašenka ir jo administracijos val-
dovams laisvai keliauti po Europos
Sąjungos (ES) šalis. 

Kaip rašo ,,Rzeczpospolita”, Len-
kijos siena su Baltarusija gali būti
atidaryta netgi nesikonsultavus su
Briuseliu, nes sunku tikėtis, kad to-
kiam žingsniui greitai pritartų visos

ES šalys, ypač Italija ir Ispanija. 
Varšuva svarsto galimybę Balta-

rusijos piliečiams sudaryti galimybę
gauti nemokamas vizas, kurios galio-
tų tik Lenkijoje. Taip pat planuojama
itin supaprastinti vizų išdavimo tvar-
ką. 

Šiuo metu Lenkijos vizos kainuo-
ja 20 eurų (69 litus), o panaikinus šį
mokestį, šalies biudžetas per metus
prarastų kelis milijonus eurų. 

Manoma, kad pritaikius šias
priemones, Lenkijoje kasmet apsi-
lankytų dešimtys tūkstančių Balta-
rusijos piliečių, kuriems šiuo metu
per sunku ir per brangu gauti kaimy-
ninės šalies vizą, nurodė dienraštis.

Gali atsinaujinti neramumai
Dramblio Kaulo Krante 

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Jungtinių Tautų generalinis sekreto-
rius perspėjo dėl kylančios ,,realios
grėsmės”, kad po prieštaringai pasi-
baigusių prezidento rinkimų Dramb-
lio Kaulo Krante gali atsinaujinti pi-
lietinis karas, pranešė BBC.

Ban Ki-moon teigė, kad dabarti-
nis šalies prezidentas Laurent Gbag-
bo neteisėtai bandė išvaryti JT taik-

darių pajėgas iš šalies po to, kai JT
pripažino Alassane Ouattara pergalę
rinkimuose.

Kiek anksčiau L. Gbagbas buvo
perspėjęs taikdarius, kad elgsis su
jais kaip su maištininkais, jei jie ne-
išvyks iš šalies. Jis taip pat pasisakė
per televiziją ir pareiškė, kad yra
vienintelis teisėtas šalies vadovas.

EPA nuotr.
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ŽIEMĄ KVAPAIS
ATGAIVINKIME PATALPAS

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

Šeimininkės
patarimai

Žiemos metu leidžiame laiką už-
darytose patalpose. Šildomos patal-
pos ištraukia visą drėgmę, patalpose
darosi sunku kvėpuoti, kraujo apy-
takai sunkiau cirkuliuoti, todėl da-
romės nervingesni, greičiau pails-
tame, o svarbiausia – sutrinka mūsų
miegas. Tad žiemos metu sveikiausia
būtų save atgaivinti įvairiais pries-
koniniais kvapais. Daugelis priesko-
nių pasižymi gydomosiomis savy-
bėmis – jais ne tik gardiname patie-
kalus, bet galime smilkyti, o jų kvapą
panaudoti kūnui ir sielai gydyti.

Kvapų terapija

Eteriniai aliejai vartoti gydymo
tikslais daugiau nei prieš 5000 metų.
Žmonija ilgai ieškojo būdų, kaip iš-
laisvinti gydomųjų augalų dvasią

Žodis ,,eterinis’’ susijęs su ,,ete-
riu” (lot. aether – dangus, oras). Ete-
rinis aliejus yra augalų esencija, kuri
išgaunama iš įvairiausių prieskonių.

Gydymas eteriniais aliejais ilgai-
niui buvo pamirštas, jį vėl atgaivino
prancūzas Rene-Maurice Gattefosse,
XX a. trečiajame dešimtmetyje sukū-
ręs terminą ,,kvapų terapija”. Jean
Valnet, per Antrąjį pasaulinį karą
tarnavęs sanitaru, ėmė praktiškai
taikyti Gattefosse gydymo būdą – ete-
riniais aliejais dezinfekavo ir gydė
sužeistuosius. Gydymo rezultatai pa-
siteisino. Kvapų terapija dabar domi-
si vis daugau žmonių, o gydymo kva-
pais būdas populiarėja.

Muencheno daktaras Erwin Ha-
ringer be įprastų gydymo būdų ir
priemonių daugiau kaip 30 metų
taiko ir kvapų terapiją. Jis skelbia:
,,Skirtingai nei vaistinėse įsigyjami
vaistai, kurių sudėtyje būna vienin-
telė veiklioji medžiaga su daugybe
pašalinių poveikių, eteriniai aliejai
turtingi įvairių kitų medžiagų. Be to,
jie padeda žmogui greičiau atkurti
pusiausvyrą. Mes, gydytojai, sakome:

‘Jie atkuria neurovegetacinę pusiau-
svyrą.’ Silpni procesai skatinami, o
pernelyg stiprūs – slopinami. Antai
kmynų aliejus ir atpalaiduoja žarny-
ną, ir skatina jo veiklą.”

Dr. Haringer iš visų prieskonių
pirmenybę teikia kardamonui. Nuo
ūmaus žarnyno sutrikimo arabai
geria kavą, į kurią primaišo karda-
monų eterinio aliejaus. Geriant kavą
su kardamonu galima užkirsti kelią
net žarnyno vėžiui. Tokia kava ne tik
sveika, bet ir skanesnį skonį suteikia
kavai. Tad prieš užplikinant maltą
kavą galime įberti į ją kardamonų
miltelių. Neseniai sveikos gyvensenos
propaguotojai į kavą žiūrėjo šnairo-
mis. Haringer nuomone, atėjo laikas
šį gėrimą ,,reabilituoti”. Žinoma, ne-
reikia kasdien gerti po 10 litrų kavos,
tačiau saikingai ją vartojant pagerėja
savijauta, ypač jei pridėsite šviežiai
maltų prieskonių. Kardamonas ir jo
aliejus dar padeda įveikti ir depresi-
ją.

Maisto produktai – dar per
mažai tyrinėta sritis

Pasak Haringer, kadaise priesko-
nių būdavo įmaišoma į maisto pro-
duktus, kad jie ilgiau negestų. Dabar
vietoj jų vartojamos cheminės me-
džia gos, kurios yra ne kas kita, o an-
tibiotikai. Daugeliui žmonių jų šaluti-
nis poveikis yra itin žalingas. Maisto
produktai – apskritai per mažai mok-
slininkų tyrinėta sritis, tad jų laukia
didelis darbas. Tačiau jau dabar iš
patirties žinoma apie sintetinių kon-
servantų ir skonio stipriklių žalą
žmogaus sveikatai. Dr. Haringer pa-
taria pirkti šviežius maisto produk-
tus, gaminamus vietoje, o ne atvežtus
iš toli (kad atvežti produktai ilgiau
liktų nesugedę, išsaugotų savo pre-
kinę išvaizdą, į juos dažniausiai de-
dama cheminių medžiagų). Įsigytus
produktus būtina kuo greičiau pa-

ruošti ir suvalgyti. Jei norite juos
ilgiau išlaikyti, pridėkite natūralių
priedų, pavyzdžiui, prieskonių. Mais-
tui pagardinti rinkitės produktus,
kuriuos jums dovanoja motina gamta
– įvairias žoleles, prieskonius, neiš-
grynintą, natūralią jūros ar akmens
druską, citrusinių vaisių sultis, koky-
bišką actą, nenaudokite dirbtinių
salotų užpilų ir t. t.

Kvapais atgaivinkime patalpas

Oro gaivikliai, pripildyti cina-
monų eterinio aliejaus, naikina ligų
mikrobus ir bakterijas, slopina nervi-
nę įtampą. Kiti galimi priedai – apel-
sinų (nuo streso ir baimės) ir manda-
rinų (nuo nerimo, dirglumo ir nervi-
nės įtampos) aliejai. Citrusinių vaisių
aliejai kaip cinamono aliejus laiko-
mi antiseptikais. Šis kvapų mišinys
jums, be abejo, primena Kalėdas. Ta-
čiau Frankfurto oro uoste kalėdinių
kvapų neužuosite. Šiai didžiulei oro
masei tenka vos 20 lašų eterinio alie-
jaus per dieną. Jo kiekiai tokie maži,
kad vargu ar žmogus galėtų užuosti
kvapą. Tačiau ir šio kiekio pakanka,
kad eteriniai aliejai atliktų savo dar-
bą – atšviežintų orą. Kalbėdamas
apie eterinių aliejų kiekius, Haringer
įspėja, jog kas per daug, tas nesveika.
Kvapų terapijoje galioja ta pati tai-
syklė.

Vokietijos ligoninėse siekiant už-
kirsti kelią ligų užkrato plitimui, pa-
talpų grindys plaunamos su cinamo-
no eterinio aliejaus priedu. Kaip
žinome, ligoninėse gana dažnai būna
įvairiausių bakterijų židinių. Į van-
denį galima įlašinti ir levandų arba
dar geriau – levandinų aliejaus, kurių
poveikis dvigubas – raminamasis ir
migdomasis.

Patarimai plaunant grindis

Jei ruošiatės prieš šventes ar po
jų dezinfekuoti namus, iki pusės puo-
delio įpilkite natūralaus obuolių acto.
Paskui įlašinkite 2 lašus cinamonų
lapų aliejaus ir viską gerai išmai-
šykite. Pridėkite 2 lašus levandų alie-
jaus arba levandinų. Oras išvalytoje
patalpoje bus gaivus, kvėpuodami juo
greičiau atsipalaiduosite. 

Acto ir aliejaus mišinį supilkite į
kibirą, pripilkite iki pusės drungno
vandens ir valykite grindis. Papil-
domų ploviklių nereikia. Actas pui-
kiai valo purvą ir tirpdo kalkes, o ci-
namonų aliejus naikina bakterijas. 

Jei išvalius patalpą kurį laiką
užuosite acto kvapą, nenusiminkite.
Netrukus šis kvapas išsisklaidys. Pa-
talpa kvepės cinamonu, jei apskritai
jį užuosite. 

Taip patartina valyti grindis, ke-
ramines plyteles ir kitus lygius pa-
viršius tiek vaikų kambariuose, tiek
virtuvėse ir vonios patalpose. Auga-
liniai ekstraktai ne tik dezinfekuoja,
bet ir yra ekologiški. Be to, skirtingai
nei įprasti plovikliai, organizmui
nėra žalingi. Valyti patalpas nenau-
dojant cheminių ploviklių ypač pa-
tariama turint mažamečių vaikų ar
naminių gyvūnų. 

Į vandenį įpiltas actas atlieka
emulgatoriaus funkcijas. Jei jo ne-
būtų, eterinis aliejus plaukiotų van-
dens paviršiuje panašiai kaip riebalai
sriuboje. Pridėjus emulgatorių, van-
duo su riebalais susimaišo. Be acto
esama ir kitų emulgatorių, dažnai
naudojamų kvapų terapijoje. Tai me-
dus (nedidelis kiekis ištirpinto me-
daus gerai išmaišomas su aliejumi),
grietinėlė (sumaišoma tokiu pat bū-
du) ir druska (aliejų sugrūskite kartu
su druska arba į saują druskos la-
šinkite aliejų, o kitos rankos pirštais
suminkykite). Visi šie emulgatoriai
tinkami aromatinėms vonioms. Jei
jums nepatinka acto kvapas arba jei
nenorite odos ir plaukų teptis grieti-
nėle, rinkitės druską ir medų.

Labai svarbu, kad eteriniai alie-
jai būtų kokybiški ir visiškai natū-
ralūs. Nepamirškite perskaityti, kas
parašyta. Jei rašoma ,,identiškas na-
tūraliajam” (identical natural) arba
,,esencija”, verčiau nepirkite. Daž-
niausiai tai reiškia, kad šie aliejai yra
dirbtiniai. Rinkitės 100 proc. eteri-
nius aliejus.

Pasinaudota knyga ,,Prieskonių
vaistinė”.

nalinės M. K. Čiurlionio menų mo-
kyklos mokiniai. Skambėjo meistriš-
kai atliekami, audringų stovinčių žiū-
rovų plojimų lydimi Johan Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart,
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio,
Frederic Chopin, Sergej Rachmani-
nov ir kitų kompozitorių kūriniai.
Renginyje lankėsi daug garbių poli-
tikos, verslo ir meno atstovų.

Jau antrus metus iš eilės vyks-
tantis koncertas šį kartą buvo ypatin-
gas – jo metu Vasario 16-osios gim-
nazijai buvo iškilmingai įteiktas Vo-
kietijos Hessen žemės švietimo mi-
nisterijos gabių vaikų ugdymo pažy-
mėjimas.

Pilies iškilmių salėje susirinku-
sius svečius pasveikino koncerto ve-
dėjai – Vasario 16-osios gimnazijos
mokiniai. Sveikinimo žodį tarė vienas
šio koncerto sumanytojų bei globėjų,
buvęs Hessen žemės švietimo minis-
tras Hartmut Holzapfel, LR Švietimo
ir mokslo ministerijos kancleris Dai-

nius Numgaudis, perskaitęs ir LR
premjero Andriaus Kubiliaus sveiki-
nimą, gimnazijos direktorė dr. Bronė
Narkevičienė, Kuratorijos pirminin-
kas Rimas Čuplinskas, Bergštrasės
apskrities vicemeras Gottlieb Ohl,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Švietimo komisijos pirmininkė Jūra-
tė Caspersen bei garbės konsulas Vo-
kietijoje Achim Naumann. Gabių
vaikų ugdymo pažymėjimą įteikė
Hessen žemės Švietimo ministerijos
Gabių vaikų ugdymo departamento
vadovas Walter Diehl.

Šis pažymėjimas patvirtina peda-
gogų gebėjimą laiku atpažinti ir nuo-
sekliai rūpintis itin gabių vaikų ugdy-
mu, pagal individualius poreikius pa-
sitelkiant švietimo skyriaus ar kitų
švietimo bei mokslo institucijų teikia-
mą pagalbą.

Didelė dalis itin gabių vaikų daž-
niausiai nėra tinkamai ugdomi dėl
netinkamo mokymo, mokytojų kom-
petencijos stokos   Nukelta į 11 psl.

Vasario 16-osios gimnazijai – svarbus pažymėjimas

Pasirodo Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai: Giulia Scopelitti ir Edgaras
Lisinskas.

Lapkričio 26 d. vakarą lietu-
viškoje Rennhofo pilyje Vokietijoje
vyko jungtinis Lietuvos-Vokietijos
jaunųjų talentų klasikos koncertas

„Žvaigždutės pilyje”. Koncerte forte-
pijonu, smuiku, trimitu bei klarnetu
grojo bei dainavo Vasario 16-osios
gimnazijos ir jos partnerės, Nacio-
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Įdomu stebėti vyrus, kurie suge-
ba nuslopinti savo ego ir lyg vieno
kiemo berniūkščiai suvieniję jėgas
kibti į atlapus stichijai. Tai buvo ki-
toks plaukimas jau vien dėl to, kad
Linas Ivanauskas – daugeliui tiesiog
Linkus – neturėjo galimybės pasi-
rinkti. Jis buvo kapitonas, bet jo įgu-
loje irgi buvo daug kapitonų. Patyru-
sių, ambicingų, žinančių savo vertę.
Tokiems pirštu nepabaksnosi. Tačiau
ta draugija įstengė sutarti. Dėl to –
tik dar žemiau lenkiu galvą prieš jų
aistrą, – buriavimą. 

* * * 
Jei ne buriavimas, gyvenime jie

gal prasilenktų. Arba kalbėtų skirtin-
gomis kalbomis. Bet dabar tik dar
įdomiau stebėti, kaip susišneka tie,
kuriuos, atrodo, turėtų skirti praraja.

Linkus (nebeapsiverčia liežuvis jį
vadinti kitaip) – jautrios širdies ir
gerų akių. Tik didelis žmogus sugeba
paklusti neprarasdamas orumo. 

Raimundas Daubaras – plačiau-
sios šypsenos ir akyliausio žvilgsnio,
su rūpesčio raukšlėmis kaktoje. Ta
šypsena prie sienos remia labiau nei
žvilgsnis. 

Simonas Steponavičius – verž-
liausias ir aštriausias. Nes tiki tuo,
ką daro. 

Raimondas Šiugždinis – neprara-
dęs nei įgūdžių, nei santūrumo, nei
čempioniško spindesio. 

Mantas Zalatorius – labiausiai
išmiklinto liežuvio, kuris net ispaniš-
kai pliauškia greitakalbe (Mantai, ar
taip pat greitai išvardytum skaičius
nuo dešimties iki nulio?). 

Linas Tamkvaitis – nepakeičia-
mas prie viryklės, nors, atvykus
Mantui, dėl šių pareigų, matyt, teko
kovoti. O gal su palengvėjimu jas už-
leisti. 

Rolandas Žentelis – patikimas
padėjėjas, o apie teisėjus, žinau, retai
taip kalbama. 

Paulius Jeršovas – atlapaširdis
su dryžuota kepure, kurią saugo it
mylimiausią žaislą. 

Linas Baublys – tylenis stebėto-
jas, žinantis atsakymus gal į visus
klausimus. 

Linas Pakalniškis – žvejys, meš-
kerę imantis ne tik į žūklę, bet ir į
jachtą. Jei auksinė žuvelė tikrai
kažkur plaukioja, kada nors būtinai
ją pagaus. 

Tomas Vaičiūnas – nesugadintas
gyvenimo svajonių šalyje. Ramus ir
patikimas. 

Donatas Brimeris – žurnaliūga,
kaip kažkuris sakė. Bet tikras žurna-
liūga (Donatai, tai kur vis dėlto dėsi
tiek filmuotos medžiagos?). 

* * * 
Visi jie randa bendrą kalbą. Ir ne

tik apie buriavimą, besikeičiantį vėją,
necenzūriniais žodžiais pavadintas
bangas. Bet kalbėtis nebūtina, kai
reikia priversti paklusti jachtą. Kaip
tąnakt mums plaukiant iš Buenos
Aires į Montevideo. Kai mes, mote-
rys, kurių galbūt toje jachtoje netu-
rėjo būti, saugiai supomės paslaugiai
užleistuose gultuose, o jie, šnypščiant
bangoms, mėgavosi buriavimu. Be
žodžių. 

* * * 
Su meile vandeniui ir jachtai, su

pagarba tiems, kurie į laivą įsileido
moterų – 

Eglė Šilinskaitė, 
,,Lietuvos ryto’’ žurnalistė

2009-03-14
Vėjas įsismagina

Perėmus laivą iš šeštojo etapo
įgulos, kapitonas Raimondas Šiugždi-
nis visiems VII Odisėjos etapo įgulos
nariams surengė išsamią paskaitą
tiek apie laivo konstrukciją, tiek apie
naudojimąsi kukliais patogumais,
tiek apie saugumo taisykles ir prie-
mones. 

Išplaukiant oro sąlygos buvo
nuostabios, šilkinis vėjelio dvelksmas
priminė smagias atostogas. Įgula
krykštavo, vairininkai keitė vienas
kitą. Išradingumo netrūko ir įgulos
kokams. Atėjus vakarui, nė vienas
neskubėjo skirstytis po savo gultus.
Ir tai turbūt ne dėl to, kad gultai
buvo dar kiek neįprasti, o kai kurie
net ir sunkiai įsliuogiami, o dėl to,
kad buvo neapsakomai smagus jaus-
mas sėdėti nukarus kojas už didingo-
sios „Ambersail’’ jachtos borto. 

12-osios dienos popietę vėjas
pradėjo po truputėlį vis labiau ir la-
biau įsismaginti. Pasiekus 20 mazgų
buvo nuspręsta rifuotis (sumažinti
burių plotą) bei pasikeisti stakselį į
audrinį, kuris yra taip pat gerokai
mažesnis. Sprendimas mažinti bures
buvo labai laiku, nes, atėjus nakčiai,
vėjas pakilo ir daugiau nei 25 mazgų.
Jachtai skrodžiant bangas, buriuoto-
jus nuo sūraus vandens, kylančio ant
ir virš jachtos, saugojo tik specialūs
neperšlampami drabužiai. Vienas iš
geriausių vaistų nuo jūrligės buvo gu-
lėjimas ant borto. Gulėti nebuvo taip
paprasta, nes didžiulės vandenyno
bangos laivą kaip šapelį mėtė nuo
vienos bangos ant kitos. 

14-osios dienos rytas, deja, neat-
nešė nieko naujo – tas pats vėjas, tos
pačios bangos, tas pats jau porą dienų
trunkantis nenoras valgyti… 

Audrius Murauskas 
VII etapo įgulos narys

2009-03-15
Švarinimosi metas

14-osios dienos vakarą, po to, kai
Andrius išvirė sriubytės, nors ir su-
stirus nuo peršlapusių šturmuočių,
apėmė jausmas, kad rytojus bus
kitoks. Kažkas dar pasakė, kad tik
tuo kol kas ir galime save paguosti. 

Nuojauta mūsų vis dėlto neapga-
vo. Pirmieji 15-osios dienos ryto sau-
lės spinduliai dar nebuvo tokie kait-
rūs, bet vos įdienojus vėjas ir bangos
aprimo. Nejučiomis visa įgula ėmė
bruzdėti. Didžiausias malonumas,
kurį patyrėme po penkių dienų plau-
kimo, tai – apsiprausti. Prausėmės
specialiu šampūnu su sūriu vandeny-
no vandeniu. Vėliau vandens proce-
dūras tęsė maišeliuose užslėpti, pra-
kaitu persismelkę rūbeliai. Pro akis
neprasmuko ir maisto sandėliai. Su-
rūšiavome produktus, atrinkome ap-
gedusius, suskirstėme maisto atsargų
naudojimo eiliškumą. 

Pasak kapitono Raimundo Šiugž-
dinio, panašia kryptimi plauksime ir
toliau. Nusimato panašus oras. Teks
ir toliau plaukti prieš bangas, kas
labai stipriai mažina plaukimo pato-
gumą, bet pasirinkę tokią kryptį
tikimės išvengti ilgesnio štilio laiko-
tarpio. Panašu į tai, kad šiuo metu
štilio zona siaurėja ir mes ją galime
suspėti praplaukti. 

Bus daugiau.

BOARD OF

DIRECTORS 

CHAIRMAN

Jurgis Riskus

SECRETARY

Irena Senkeviciene

MEMBERS

Gintaras Aukstuolis

Ofelija Barsketis-Vainius

Danguole Bielskiene

Ricardas Chiapetta

Rimas Gilvydis

Linas Gylys

Audrius Polikaitis

Saulius Povilaitis

Audrius Rusenas

Regina Sauliene

Vytas Saulis

Donatas Siliunas

Milda Tallat-Kelpsa

EXECUTIVE

COMMITTEE

PRESIDENTS

Linas Gylys

TREASURER

Vytas Saulis

MEMBERS

Alberto Glavinskas

Linda Mikucauskas

Dainius Petronis

Darius Siliunas

Egidijus Zelvys

2010 m. gruod!io 15 d. 

Brang!s Pasaulio Lietuvi" Centro R#m#jai,

Mums yra sunku patik!ti, kad Pasaulio Lietuvi" Centras jau greitai skai#iuos 24 metus 
b$damas did%iausiu &ikagos apylink!se lietuvyb!s %idiniu. Ne%i$rint dideli" sunkum" 
(elektros, duj", pastato prie%iuros s'skait" ir kit" i(laid") PLC s!kmingai %engia ) priek). 
Tik keli i( m$s" 1988 metais gal!jo )sivaizduoti, koki' did%iul* )tak' lietuvi" kult$rai 
padarys (is 150,000 kvadratini" p!d" dyd%io Centras. Mes norime, kad PLC s!kmingai 
gyvuot" sekan#ius 50 met" ir daugiau.

Kai J$s aukojote PLC, J$s taip pat padedate sekan#ioms organizacijoms, kurios Centr' 
vadina j" namais:

1. Maironio Lituanistin! Mokykla
2. Palaiminto Jurgio Matulai#io Misija
3. Lietuvi" Dail!s Muziejus
4. “+ibur!lis” Montessori Mokykla
5. Lietuvos Skautai
6. Lietuvi" Meno Ansamblis “Dainava”
7. Tautini" ,oki" Grup! “Spindulys”
8. Tautini" ,oki" Grup! “Grandis”
9. Tautini" ,oki" Grup! “Lietuvos Vy#iai”
10. “Lituanica” Krep(inio Akademija
11. Kitos organizacijos.

Vis" (i" organizacij" savanoriai )deda labai daug laiko ir energijos ) j" pastangas. J$s" 
aukos padeda jiems sutaupyti laiko organizuojant l!(" telkimo renginius, sumok!ti jiems 
priklausan#i' Centro i(laikymo i(laid" dal) ir jiems taip pat suteikia daugiau laiko vykdyti 
j" organizacij" misijas, tod!l pra(ome J$s":

AUKOKITE, AUKOKITE DABAR IR AUKOKITE DOSNIAI.

Atsiminkite PLC savo testamentuose. Pagalvokite apie suteikim' Centrui be procentin!s 
paskolos, kuri yra nura(oma nuo mokes#i" ir kuri b$t" labai reikalinga PLC kapitaliniams 
remontams. Prisid!kime visi ir leiskime PLC s!kmingai gyvuoti dar ma%iausiai 50 met"!

Linkime visiems Laiming" #vent" Kal$d" ir Linksm" Nauj"j" Met"!

Jurgis Ri(kus
PLC Tarybos Pirmininkas

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Brangūs Pasaulio lietuvių centro rėmėjai,

Mums yra sunku patikėti, kad Pasaulio lietuvių centras jau greitai
skaičiuos 24 metus būdamas didžiausiu Čikagos apylinkėse lietuvybės
židiniu. Nepaisydamas didelių sunkumų (elektros, dujų, pastato priežiū-
ros sąskaitų ir kitų išlaidų), PLC sėkmingai žengia į priekį. Tik keli iš mūsų
1988 metais galėjo įsivaizduoti, kokią didžiulę įtaką lietuvių kultūrai
padarys šis 150,000 kvadratinių pėdų dydžio Centras. Mes norime, kad
PLC sėkmingai gyvuotų dar 50 metų ir daugiau.

Kai Jūs aukojate PLC, Jūs taip pat padedate šioms organizacijoms,
kurios Centrą vadina jų namais:

Maironio lituanistinė mokykla
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
Lietuvių Dailės muziejus
,,Žiburėlis” Montessori mokykla
Lietuvos Skautai
Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”
Tautinių šokių grupė ,,Spindulys”
Tautinių šokių grupė ,,Grandis”
Tautinių šokių grupė ,,Lietuvos Vyčiai”
,,Lituanica” krepšinio akademija
ir kitos organizacijos.

Visų šių organizacijų savanoriai įdeda labai daug laiko ir energijos į
jų pastangas. Jūsų aukos padeda jiems sutaupyti laiko organizuojant lė-
šų telkimo renginius, sumokėti jiems priklausančią Centro išlaikymo iš-
laidų dalį ir jiems taip pat suteikia daugiau laiko vykdyti jų organizacijų
misijas, todėl prašome Jūsų:

AUKOKITE, AUKOKITE DABAR IR AUKOKITE DOSNIAI.

Atsiminkite PLC savo testamentuose. Pagalvokite apie suteikimą
Centrui beprocentinės paskolos, kuri yra nurašoma nuo mokesčių ir kuri
būtų labai reikalinga PLC kapitaliniams remontams. Prisidėkime visi ir
leiskime PLC sėkmingai gyvuoti dar mažiausiai 50 metų!

Linkime visiems Laimingų šventų Kalėdų ir linksmų Naujųjų metų!

Jurgis Riškus
PLC Tarybos pirmininkas

Aukas siųskite: 
Pasaulio lietuvių centrui, 14944 E. 127 th St., Lemont, IL 60439

SK. 046881
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Speiguotą gruodžio 12-ąją, sek-
madienį, Pasaulio lietuvių centre
(Lemont, IL) virte virė gyvenimas.
Di džiojoje salėje tądien šurmuliavo
tradicinė kalėdinė mugė, o popiet į
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją
rinkosi nepabūgę šalčių ir išsiilgę pe -
no sielai muzikos mylėtojai.

Dvidešimtmetį pernai atšventęs
misijos choras (vad. Jūratė Grab -
liauskienė) tiek pat metų puoselėja ir
gražią tradiciją. Likus porai savaičių
iki šventų Kalėdų šis kolektyvas
drauge su misijos vaikų choru „Vy-
turys” (vad. Darius Polikaitis) bei ke-
letu kviestinių muzikuojančių svečių
kasmet pakviečia į šiai progai skirtą
šventinį koncertą. Ne išimtis buvo ir
šie metai. 

Šįkart Kalėdinis koncertas pra -
sidėjo pirmuoju viešu pasirodymu:
tradi cinę anglų melodiją „Kas tas vai -
kelis?” atliko jaunųjų smuikininkių
trio. Publikai buvo įdomu patirti, jog
šios žavios ir talentingos merginos
yra sesutės – Nora, Lilija ir Marisa

Sa dauskaitės. 
Besigėrint smuikininkių grieži -

mu, bažnyčios priešaky išsirikiavo
šven tiškai puošnūs bei iškilmingi
choristai. Jų programa prasidėjo
moterų atliekama giesme „Šiandien
Betliejuj”. Vėliau, prisijungus ir vy -
rams, nuskambėjo dar keturios ka lė -
dinės giesmės. Nepaisant garbingo
daugelio misijos choristų amžiaus, jų
balsai skambėjo tvirtai ir žvaliai. Ko
gero, muzika ir yra toji paslaptis, lei-
džianti šiems entuziastingiems žmo -
nėms išlikti tokiais jaunatviškais. 

Smuikininkių trio šįmet nebuvo
vienintelis nelauktas pasirodymas –
žiūrovus sa vo talentu sujaudino ir
jaunoji solistė Agnė Giedraitytė, kuri
įspūdingai atliko J. S. Bach – Ch.
Guno garsiąją giesmę „Ave Maria”.
Ne vienas klausytojas stojosi, norė-
damas pamatyti, kas yra šio nevai -
kiškai brandaus balso savininkė.
Akivaizdu, kad Agnės, kuri yra vaikų
choro „Vyturys” narė bei šiuo metu
dainavimo meno mokosi pas solistę

Koncerte dalyvavę svečiai buvo apdovanoti gėlėmis. Iš kairės: smuikininkės
Nora, Lilija ir Marisa Sadauskaitės, smuikininkas Kazys Motekaitis, vaikų cho-
ro „Vyturys“ vadovas Darius Polikaitis, smuikininkė Monika Satkauskaitė bei
solistės Lijana Kopūstaitė-Pauletti ir Agnė Giedraitytė.

Misijos choro vyrai drauge su „vyturiukais” įspūdingai atliko tra dicinį Kalėdų
kūrinį „Mažasis būgnininkas“.                         Algimanto Kezio nuotraukos

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos gimnazistai Benita Kiliūtė ir Kasparas Kaz-
lovas apsirengę karališkaisiais drabužiais, kuriuos sukūrė scenografė Janina
Malinauskaitė, prie Adomo Varno istorinės drobės „Min daugo karūnavimas”.

Rasos Bražėnaitės nuotr.

Misijos choro dovana priartino šv. Kalėdas

Anykščiuose – lietuvių išeivijos dailininkų darbai
Anykščių sakralinio meno centre

(Vilniaus g. 11) nuo 2010 m. rugsėjo
19 d. rodomi lietuvių išeivijos kūri-
niai iš parodos „Dovana Nepriklau so -
mai Lietuvai” bei garsioji dailininko
Adomo Varno istorinė drobė „Min -
daugo karūnavimas”.

2010 m., minint Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimo dvidešimtmetį,
Radvilų rūmuose Vilniuje Lietuvos
dailės muziejus buvo surengęs išeivi-
jos dailės parodą „Dovana Nepri -
klausomai Lietuvai”, kurioje – pačių
kūrėjų, jų artimųjų, visuomeninių
institucijų ir privačių asmenų Lietu -
vai dovanoti vertingi kūriniai. Nedi -
delė šios parodos dalis iki 2011 m.
balandžio 15 d. bus  rodoma Anykščių

sakralinio meno centre.
Šioje daugiau kaip pusmetį veik-

siančioje parodoje žiūrovai gali pa -
matyti tų išeivijos menininkų, kurių
vardai ir kūriniai ilgą laiką Lietuvoje
buvo beveik nežinomi, darbus. 

Išskirtinė dovana – Adomo Varno
istorinė drobė „Mindaugo karūnavi-
mas” (1951–1955 m.). Šis istorinis
kūrinys pareikalavo milžiniškų auto-
riaus pastangų (drobėje pavaizduotos
67 istorinės asmenybės). O paveikslo
centre šviesos srautais išryškintos
Mindaugo ir Kulmo vyskupo figūros.
Drobėje nutapyta ir XIX–XX a. gy -
venę Lietuvos kultūros veikėjai, nors
Mindaugo karūnavimas vyko XIII
amžiuje. Šį kūrinį Lietuvai padovano-
jo visuomenės ir kultūros veikėjas
Do mas Adomaitis.

Parodoje rodomas ir vie nintelis
dailininko Jono Šileikos 1919 metais
iš natūros nutapytas mūsų li te ratū-
ros klasikės Žemaitės portretas, rody-
tas Čiurlionio galerijos parodoje Či-
kagoje. Pačios Žemaitės liudijimu,
„už tą darbą Šileika gavo 200 dol.
nagrados ant parodos Chi cagoje”.
Atrodo, šiuo savo portretu patenkin-
ta buvo ir pati rašytoja. Atviruką su
portreto reprodukcija siųsdama į
Lietuvą, ji rašė: „Jei negrįšiu į Lietu-
vą, tai bent mano portretas sugrįš.” 

Lietuvoje pirmą kartą parodyti ir
Freiburg meno mokyklos auklėtinių

darbų rinkiniai. Į Anykščius atvežti 3
šios mokyklos auklėtinio tapytojo,
dailės pedagogo ir filosofo Juozo
Mieliulio (1919–2009) simbo listiniai
ir siurrealistiniai paveikslai.

Įdomus atradimas anykštėnams
bus ir kitų „freiburgiečių” – Jurgio
Šapkaus, dailininko, meninių sam-
būrių dalyvio, dabar gyvenančio Ca-
lifornia, akrilu bei akvarele tapyti

paveikslai ir Danutės Emilijos Šar -
kutės-Nitecki ypatingo subtilumo
peizažų bei gėlių studijos.

Parodoje rodomi saviti ir įdomūs
dailininkų Antano Rūkštelės (1906–
1990) ir Kazimiero Žoromskio
(1913–2004) paveikslai.

Laima Apanavičienė
parengta pagal Lietuvos spaudą

Nidą Grigalavičiūtę, laukia įspūdinga
muzikinė karjera. 

Jau ne pirmus metus kalėdinia -
me koncerte dalyvavo Čikagos lietu-
viams puikiai pažįstama „Lyric”
operos solistė Lijana Kopūstaitė-Pau -
letti. Po jos scenoje rikiavosi šven-
tiškai pasipuošę „vyturiukai”, kurie,
kaip visada, džiugino klausytojus
nuotaikinga kalėdine programa. Ypač
įspūdingai nuskambėjo jaunųjų cho-
ristų drauge su misijos choro vyrais
atliktas kūrinys „Mažasis būgni nin -
kas”, būgnais pritariant Tomui Čy -
vui, o trikampiu – Kovui Polikaičiui. 

Šventinį renginį praturtino tarp
muzikinių kūrinių skambėję pras-
mingi poetiniai intarpai, kuriuos
parengė bei skaitė Dalia Žarskienė. 

Koncertas baigėsi abiejų chorų
bei solistės L. Kopūstaitės-Pauletti
atliktais kone garsiausiais pasaulyje
kalėdiniais kūriniais – „Tyli naktis”
bei „Nakties tyloj”. 

Nuskambėjus paskutiniam akor-
dui, visų koncerto dalyvių bei publi -
kos bendrai atliktai J. Naujalio
„Linksmai giesmei”, padėkos bei
sveikinimo žodį tarė misijos choro
pirmininkė Aldona Jankauskienė.
Koncerto rengėjai bei svečiai buvo
apdovanoti gėlių puokštėmis, o
ypatinga padėka teko pagrindinei
koncerto organizatorei, misijos choro
vadovei bei dirigentei J. Grab liaus -
kienei. Jai buvo įteikta įspūdingo
dydžio simbolinė Kalėdų gėlė. 

Už aukštyn dvasią pakylėjusį
šventinį renginį dėkojo ir kunigas
Artūras Sederavičius, ir, žinoma,
kiekvienas koncerto klausytojas – jei
ne žodžiu, tai mintimis visiems en tu -
ziastingiems bei talentingiems atlikė-
jams. 

Vėl į speiguotą žiemą skirstėmės
aiškiai jausdami: šv. Kalėdos jau arti!

Vaiva Ragauskaitė

Anykščių sakralinio meno centre ro-
domi ir Juozo Mieliulio paveikslai. 
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Atkelta iš 3 psl. NATO gynybos
planų. Atseit nenorima erzinti Rusi-
jos. Šie argumentai yra sunkiai su-
prantami, nesiderina su atgrasinimo
logika. NATO pareiga ginti visas savo
nares. Be konkrečių planų beveik ne-
įmanoma to daryti. Rusija supranta,
kad tokie planai turi būti sudėtinė
rimtos sąjungos dalis. Taip pat žino,
jog norint atgrasinti antpuolį svarbu
pranešti apie gynybos planų egzista-
vimą, kad galimas agresorius žinotų,
jog jis sulauks atkirčio. Siekių ir įsi-
pareigojimų aiškumas mažina gali-
mybes, kad nesutarimas kils dėl klai-
dingų apskaičiavimų. Per šaltąjį karą
JAV nedviprasmiškai pasakydavo,
kad gins sąjungininkus, savo įsipa-
reigojimui suteikdavo konkrečią for-
mą, įkurdama karius Vokietijoje ir
kitur.

Lietuvai ir kitiems Baltijos kraš-
tams gresia didesnis pavojus negu, tar-
kime, Liuksemburgui. Todėl NATO
turėtų pabrėžti, kad egzistuoja gyny-
bos planai, o ne elgtis kaip drovi mer-
gaitė, susirūpinusi, jog neatsargia

pastaba gal įžeis jautrią draugę.
Pagaliau tai gynybos, o ne puolimo
planai, tad nekelia grėsmės taikiai
Rusijai. Lietuva turėtų raginti NATO
vadovybę atvirai kalbėti apie Baltijos
gynybos planų buvimą, perdėm nesi-
rūpindama dėl Rusijos jautrumo ar
susierzinimo. Valstybė, kuri surengė
tokio masto karines pratybas kaip
„Zapad 2009”, neapalps, sužinojusi,
kad kitos šalys irgi rengiasi nenuma-
tytoms aplinkybėms. Nereikia erzinti
Rusijos be pagrindo, bet nereikia nu-
tylėti, kad gynybos organizacija rū-
pinasi savo narių saugumu.

Alfa.lt

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

Rusija nėra drovi mergaitė

Mano vyro a. a. Zigmo Brazio mylimam jaunystės
draugui

A † A
Archit. BRONIUI ARUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiu žmonai EGLEI,
dukrai RŪTAI, sūnui JONUI ir jų šeimoms.

Aš liūdžiu kartu su jumis.
Valentina Brazienė

KETURIASDEŠIMT ŠEŠERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Muz. ADOLFAS MONDEIKA

1964 m. gruodžio 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, šios že-
mės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas Tėvelis Adolfas Mondei-
ka. Gruodžio 31 d. buvo palaidotas Queen of Heaven mauzoliejuje.

Jo brangų atminimą minint, keturiasdešimt šešerių metų mir-
ties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 val. ryto ir laidojimo dieną,
gruodžio 31 d., 8 val. ryto Šv. Odilo parapijos bažnyčioje Berwyn, IL,
ir kitose parapijose už Velionio sielą bus atnašaujamos šv. Mišios.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome tą
dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Tėvelio Adolfo
Mondeikos sielą.

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė bei kiti giminės

A † A
Architektas

BRONIUS ČEKAUSKAS-ARAS

Mirė 2010 m. gruodžio 19 d.
Gyveno Thousand Oaks, CA.
Gimė 1921 m. Kaune.
Nuliūdę liko: žmona Eglė, duktė Rūta su šeima, sūnus Jonas su

šeima, seserys Aldona ir Irena su šeimomis Lietuvoje, kiti giminės ir
draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos sausio 8 d.
10 val. ryto Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje, Los Angeles, CA.

Maloniai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir gedulinguose pietuo-
se, Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Liūdinti šeima

Atkelta iš 8 psl. ir nepritaikytų
mokymo programų. Todėl pagrindi-
nis Vasario 16-osios gimnazijos kelio į
mokyklos, sugebančios šias proble-
mas atpažinti ir išspręsti, žingsnis
buvo esamos gimnazijos padėties
įvertinimas ir ateities strategijos
sukūrimas. Dar iki pažymėjimo su-
teikimo, mokydamiesi tarpkultūrinė-
je ir daugiakalbėje aplinkoje, gyven-
dami bendrabutyje bei lankydami
globėjų ir „Mokykla prieš rasizmą –
mokykla už civilinę drąsą” būrelius,
mokiniai nuolat skatinami tobulė-
ti socialiai. Aktyviai veikiančiame
Europos būrelyje gimnazistai užsi-
ima Europos, integracijos ir tarp-
kultūrinio bendradarbiavimo temo-
mis ir projektais. Įvairiais konkursais
ir akcijomis ugdomi jų raiškiojo skai-
tymo, oratoriniai bei aktoriniai suge-
bėjimai. Daugiapakopiuose užsienio
kalbų kursuose vaikai skatinami
greičiau išmokti vokiečių ar lietuvių
kalbų. Įvairių biržos ar politinių
institucijų inscenizacijų rengimas
lavina mokinius susigaudyti ekono-
mikos bei politikos srityse, išvykos į
stambiausios pasaulyje chemijos ben-
drovės BASF fabriko laboratorijas
atveria jiems gamtos mokslų pasaulį.
Lankydami lietuvių liaudies šokių
būrelius, orkestrą ir vokalinį ansam-
blį vaikai ne tik tobulėja muzikaliai,
bet ir susipažįsta  su lietuvių liaudies
kultūra bei etnografija. Profesinė
praktika bei įvairūs profesiniai ren-
giniai gimnazijoje ir už jos ribų su-
konkretina mokinių ateities vizijas,
dalyvavimas daugelyje kalbų, muzi-
kos ar ekonomikos konkursų skatina
siekti geriausių rezultatų, bendra-
darbiavimas su kitomis mokyklomis
ir universitetais bei lietuviškomis
mokslo ir kultūros organizacijomis
atveria naujas galimybes. Taigi dau-
gelis gabių vaikų ugdymo pažymėji-
mo gavimo reikalavimų gimnazijai
nėra nauji – atsakingas ir sistemin-
gas integracinių ugdymo koncepcijų
sukūrimas ir įgyvendinimas bei įvai-
riapusiškos užklasinės veiklos skati-
nimas jau ilgus metus grindžia  Vasa-
rio 16-osios gimnazijos pedagoginio
darbo profilį ir užtikrina šios ypa-
tingą profilį turinčios mokyklos veik-
los sėkmę.

Gimnazijos ateities vizija, vyk-
danti gabių vaikų ugdymo programą
– nuolat didinti sustiprintų pamokų,
individualizuoto bei įvairiapusio pa-
pildomojo ugdymo pasiūlą, sudaryti
geresnes sąlygas gabiems vaikams
įgyvendinti ir tobulinti savo talentus.
Taip pat norima plėsti tarpmokykli-
nius patirčių mainus bei skatinti
gimnazistų savarankišką mokymąsi.
Itin gabiems mokiniams bus sudaro-
mos, reguliariai atnaujinamos ir įver-
tinamos individualios mokymo pro-
gramos.

Viena iš svarbiausių priemonių
tinkamai pasiruošti šiam iššūkiui yra
pedagogų žinių tobulinimas ir kvali-
fikacijos kėlimas. Š. m. vasario mėne-
sį gimnazijoje buvo surengti kvali-
fikacijos kėlimo kursai tema „Ypa-
tingas gabumas: sąvoka ir ugdymas”,
kuriuose dalyvavo gimnazijos bei
aplinkinių regiono mokyklų mokyto-
jai. Paskaitas skaitė Hessen žemės
Švietimo ministerijos Gabių vaikų
ugdymo departamento vadovas Wal-
ter Diehl bei Marburgo universiteto
profesorius dr. Detlef H. Rost. Semi-
nare analizuota gabumo sąvoka ir
modeliai, aptarta, kaip atskirti ga-
bumą nuo stropumo, pristatyti ypa-
tingo gabumo būdai bei ypatingai
gabių vaikų ugdymas Hessen žemės
švietimo sistemoje. Kvalifikacijos kė-
limo kursai gimnazijoje pradėti
rengti reguliariai.

„Šio pažymėjimo įgijimu itin ga-
bių vaikų ugdymas netaps pamatiniu
Vasario 16-osios gimnazijos profilio ir
veiklos veiksniu, tačiau naujoviškai
praplės mokyklos teikiamas galimy-
bes ir suteiks pirmenybę individuali-
zuotam ugdymui. Tai teigiamai atsi-
lieps visiems ją lankantiems vaikams,
nepriklausomai nuo jų gabumų lygio,
ir suteiks jiems galimybę augti kūry-
bingoms, savo talentus atskleisti ga-
linčioms asmenybėms. Mažos klasės,
šeimyniška gimnazijos aplinka bei
ilgametė patirtis dirbant su įvairių
tautybių ir gabumų vaikais – tvirtas
pagrindas sėkmingai vykdyti šį Hes-
sen žemės pripažinimą”, – pasiekimą
vertina direktorė dr. Bronė Narke-
vičienė.

Vasario 16-osios gimnazijos
informacija

Vasario 16-osios gimnazijai –
svarbus pažymėjimas

Mielam kaimynui ir draugui

A † A
BRONIUI ARUI

nusikrausčius pas Dievą, reiškiame gilią užuojautą šioje
žemėje paliktiems žmonai EGLUTEI, dukrai RŪTAI ir
sūnui JONUI su šeimomis.

Mums taipogi skaudu ir mes liūdime kartu su Jumis.

Vida ir Arūnas Bruožiai
Janina Čekanauskienė

Stasė ir Vytas Fledžinskai
Birutė  Gricienė

Daiva ir Carlos Navarrette
Danguolė Navickienė

Alfa Pažiūrienė
Dalilė ir Antanas Polikaičiai

Juozas Raibys
Alfa Tumas

Rymantė Vizgirdaitė
Rita ir Julius Žukai
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�Mieliems skaitytojams prane-
šame, kad ,,Draugo” redakcija ne-
dirbs gruodžio 24, 27 ir 31 dienomis.
Neišeis ,,Draugo” gruodžio 24 d.,
gruodžio 28 d. ir gruodžio 31 d. laik-
raščiai. Redakcija sveikina visus skai-
tytojus su artėjančiomis šv. Kalėdo-
mis ir ateinančiais Naujaisiais metais
bei dėkoja vi siems prenumeruojan-
tiems ir skaitantiems ,,Draugą”. 

��Visus lietuvius, ypač�gyvenan -
čius�Čikagos vakariniuose priemies -
čiuo  se, kviečiame dalyvauti Ka lėdų
dienos, gruodžio 25 d., 9 val. r. šv. Mi -
šiose Cicero Šv. Antano parapijos baž -
nyčioje (1500 S. 50th Ave.). Mišias
at  našaus kun. Kęstutis Trimakas.
2011 m. Šv. Antano parapija švęs 100
metų gyva vimo jubiliejų, o prieš 85
metus Pa laimintasis Jurgis Matu lai -
tis pašventino lietuvių pastatytą baž -
ny čią. Kviečiame visus atvykti ir susi-
pažinti su veiklia ir draugiška Cicero
lietuvių tikinčiųjų bendruomene. 

��Visuotinis Palaimintojo J. Ma -
tulaičio misijos narių susirinkimas
vyks sausio mėnesio pabaigoje. Ta -
ryba aptars metinę finansinę ir veik-
los apyskaitą, svarbesnius įvykius ir
nuosprendžius. Nariai rinks 3 naujus
misijos tarybos narius dvejų metų
kadencijai. Norintieji ir galintys kan-
didatuoti prašomi kreiptis į raštinę.
Dalyviai taip pat galės klausti klau-
simų ir pateikti savo pasiūlymus bei
pastabas. Tikslią datą pranešime
vėliau.

��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.

��Klubas ,,Banga” kviečia į nau -
ja metinį ,,Kaukių balių”, gruodžio 31
d. 8 val. v. St. Petersburg Lietuvių
klubo didžiojoje salėje. Apranga
šventinė, su kaukė mis. Jūsų laukia
daug laimėjimų ir staigmenų: įs -
pūdingiausios kaukės rinkimai, lote-
rija, vietinių talentų pasirodymas,
šokiai ir žaidimai. Karštais ir šaltais
patiekalais mus vaišins šauni ,,gas-
padinė” Angelė. Bus pardavinėjamas
lietuviškas alus, gaivieji gėrimai. Dėl
papildomos in formacijos skambinkite
Si monai tel. 727-510-9077 arba
Ramu tei tel.727-687-1061.

��Pasiruošimo pirmajai Ko mu ni -
jai pamokos (vaikams ir suaugu -
siems) Šv. Andriejaus parapijoje pra -
si dės sekmadienį, vasario 6 d. (2011
m.).  Kviečiame atvesti vaikus nuo 8
metų amžiaus ir vyresnius.  Tėvai,
ku rie nori, kad jų vaikai priimtų šį
sak ramentą prašome kreiptis į Joną
Dun čią el. paštu jonasvytautas@veri-
zon.net

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...

Ramona ir Vytautas Ramūnai iš Miami, FL atsiųsdami redakcijai sveikinimus
su šv. Kalėdomis atsiuntė ir šio ,,naujo skaitytojo” nuotrauką. 

Švietimo premija 2010!

JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją” švietėjui, kuris
ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame
lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių lituanis-
tinių mokyklų mokytojų, pasižymėjusių lietuviško švietimo srityje, leidžiant ir
redaguojant vadovėlius bei knygas, tobulinant programas, gaires, ilgus metus
dirbusių ar tebedirbančių mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. paštu: Lithuanian Educational
Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu: donavic-
kas95@hotmail.com, pažymint, kad siūlomas kandidatas švietimo premijai.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
yra Daiva Navickienė. 

Švietimo premijos mecenatas šiais metais yra JAV LB Švietimo taryba.
JAV LB Švietimo tarybos info

J. ir Th. Končiai, „Draugo” garbės prenumera-
toriai, gyvenantys Lemont, IL, pratęsė dar metams
laikraščio garbės prenumeratą. 

Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus skaitote.

Gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC, atidaryta
teks tilininkės Jadvygos Orantienės skiautinių (Quilt) paroda. Menininkė yra
baigusi Vilniaus dailės akademiją. Skiautinių parodose dalyvauja nuo 1997
metų. Ją žavi audinių minkštumas, faktūros, jų netikėti spalviniai ir plastiniai
deriniai. ,,Mėgstu žaisti užburiančiais geometrinių formų ir spalvų ritmų raš-
tais. Skiautinių erdvę stengiuosi sušildyti gyvenimo patirtimi ir asmeniniais
išgyvenimais”, – apie savo darbą sako J. Orantienė.

Jau ne pirmus metus dirbančios Čikagos lituanistinėje mokykloje mokytojos
(iš kairės): Vilma Vaičienė, Laima Kataržienė ir Rasa Stanevičienė pasiruošu-
sios kalėdinei eglutei.                                  Laimos Apanavičienės nuotr.

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

Per žydinčią sniego pūgą, į aukštą Kalėdų žvaigždę ir būsimo ryto
aušrą vesk mus, lemtie, ir globok...

Šviesių ir ramių šventų Kalėdų linki visiems giminėms, draugams ir
pažįstamiems

Irena ir Petras Dirda,
Oak Lawn, IL

* * *
Sveikiname visus savo gimines ir artimuosius šv. Kalėdų proga ir

linkime sveikų 2011 metų.
S. Miliauskienė

A. ir A. Mikučauskai
Lemont, IL

* * *
Praurimė ir Leonidas Ragai nuoširdžiai sveikina gimines, drau-

gus bei  pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, linkėdami sėkmės,
ypač sveikatos. Vietoj kalėdinių kortelių aukoja ,,Draugui”.

Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyrius šv. Kalėdų proga
pasveikino dienraštį „Draugas” ir atsiuntė 100 dol. auką. FSS Čikagos
skyrius rašo: „Esame Jums dėkingi už pranešimus, straipsnius ir nuo-
traukas, kurios tilpo dienraščio puslapiuose apie Filisterių skautų veiklą
Čikagoje ir jos apylinkėse.” Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Amerikos lietuviai pensininkai atsiuntė „Draugui” dosnią 100 dol.
auką ir linki  linksmų švenčių ir laimingų Naujų metų. Labai Jums ačiū už
paramą.


