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Prezidentè siùlo išplèsti nusikaltimû žmoniškumui ir karo nusikaltimû sampratâ

Australijos Lietuviû Bendruomenè mini 60-etî
Vilnius, gruodžio 27 d. (ELTA,

,,Draugas”) – Užsienio reikalų minis-
tras Audronius Ažubalis pasveikino
Australijoje gyvenančius tautiečius,
švenčiančius savo veiklos 60-metį ir
susirinkusius į XXVI Australijos
lietuvių dienas Melbourne mieste.

,,Jūsų bendruomenės veikla nu-
sipelno didžios pagarbos ir padėkos
žodžių – esate bendros lietuviškos
veiklos pavyzdys, visuomeniškumo ir
savišalpos tradicijos simbolis. O ke-
lias, kuriuo vieningai einate jau šešis
dešimtmečius, nusėtas tikrų lietuvy-
bės perlų – turtingos lituanistinės veik-
los, pulsuojančio kultūrinio ir sporto
gyvenimo, akademinių sambūrių iš-
minties ir spausdinto lietuviško žodžio
brandos”, – sakoma Lietuvos diplo-
matijos vadovo sveikinimo laiške.

A. Ažubalis Australijos lietuviams
dėkoja už lietuvių kalbos, papročių ir
tradicijų puoselėjimą ir kviečia toliau
drauge eiti vienybės keliu. Lietuvių
dienų dalyviams ministras palinkėjo
džiaugsmo, tarpusavio bendravimo
šilumos, vienybės ir tikėjimo.

XXVI Australijos lietuvių dienos
Melbourne ir jo apylinkėse prasidėjo
gruodžio 27 d. ir vyks iki sausio 2 d.

Australijos lietuvių dienos, kurių
programą sudaro dainų ir tautinių šo-
kių šventės, įvairių sporto šakų var-
žybos, spektakliai, meno ir tautodai-
lės parodos, įvairių atlikėjų koncer-
tai, rengiamos nuo 1960 metų. Lietu-
vių dienų metu vyksta ir daugelio
kitų organizacijų ir draugijų – Aust-

ralijos lietuvių Katalikų federacijos,
Australijos lietuvių fizinio auklėjimo
sąjungos, Australijos lietuvių fondo,
lituanistinių mokyklų mokytojų, Lie-
tuvių karių veteranų, šaulių ir kitų
sąjungų suvažiavimai, posėdžiai, pa-
sitarimai. Į šias Australijos lietuvių
dienas išvyko ir dvi JAV lietuvių tau-
tinių šokių grupės iš Los Angeles ir
Philadelphia miestų.

Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA,
Bernardinai.lt) – Gruodžio 27 d. mirė
profesorė, lietuvių literatūros tyrinė-
toja, kritikė, eseistė Vanda Zabors-
kaitė.

Kūčių dieną V. Zaborskaitei suėjo
88-eri. V. Zaborskaitė gimė 1922 m.
gruodžio 24 d. Vaškuose (Pasvalio r.).
1946 m. baigė Vilniaus universitetą ir
nuo 1950 m. dėstė Lietuvių litera-
tūros katedroje. 1961 m. atleista iš
pareigų ir pašalinta iš universiteto už
neatitikimą marksistinei ideologijai.
1962–1971 m. prisiglaudė Istorijos ins-
titute. Nuo 1971 m. – Vilniaus peda-
goginio instituto profesorė. Prasi-
dėjus Atgimimui V. Zaborskaitė įsi-
traukė į švietimo reformos darbą, va-
dovavo Kultūros ir švietimo ministe-
rijos Ugdymo turinio departamentui.

V. Zaborskaitė tyrinėjo senąją
lietuvių literatūrą ir XIX–XX a. rašy-
tojų kūrybą. Profesorė – daugelio kri-
tikos straipsnių, recenzijų, monogra-
fijų autorė. Geriausiai žinoma jos
knyga ,,Eilėraščio menas”. Ne viena
moksleivių ir studentų karta mokėsi
iš V. Zaborskaitės sudarytų ir para-
šytų literatūros vadovėlių. V. Zabors-
kaitė parašė knygas ,,Prie Lietuvos

teatro ištakų – XVI–XVIII a. mokyk-
linis teatras”, ,,Lietuvių kalba XVII-
XVIII a. viešajame gyvenime”, mono-
grafiją apie Maironį, ,,Panevėžio mer-
gaičių gimnazija: Atsiminimai”. Pa-
rašė vadovėlius ,,Trumpa lietuvių li-
teratūros istorija” ir ,,Literatūros
mokslo įvadas”, parengė V. Mykolai-
čio-Putino raštų 8–9 tomus. Sudarė
verstinių estetikos ir literatūros teo-
rijos tekstų antologiją ,,Poetika ir li-
teratūros estetika”.

Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) –
Šiemet Lenko kortas gavo apie 900
Lietuvos piliečių. Per trejus metus iš
viso šių dokumentų, kuriuos Lietu-
vos pareigūnai vertina kritiškai, šaly-
je įteikta 3,230.

,,Susidomėjimas Lenko korta
Lietuvoje nemažėja. Praktiškai kas-
dien mes gauname Lietuvos piliečių
prašymus (suteikti jiems Lenko kor-
tą – BNS)”, – Lenkijos naujienų
agentūrai PAP sakė Lenkijos amba-
sados Vilniuje Konsulinio skyriaus
pirmasis sekretorius Piotr Wdowiak.
Anot jo, Lietuvos piliečiai Lenko kor-
tos, suteikiančios nemažai lengvatų
kaimyninėje šalyje, prašo daugiausiai
iš simbolinių paskatų – norėdami pa-
brėžti savo priklausomybę lenkų tau-
tai. Diplomato teigimu, kai kurie turi
ir praktinių tikslų, mat šis dokumen-
tas suteikia lengvatų naudotis visuo-
meniniu transportu Lenkijos terito-
rijoje, nemokamai lankytis šios šalies
muziejuose. Per trejus metus Lenko
kortos įteiktos 30 tūkst. Ukrainos ir
20 tūkst. Baltarusijos piliečių. Šių
valstybių piliečiai, turintys Lenko
kortas, gali gauti nemokamas vizas.

Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS,
ELTA) – Seimui gruodžio 23 d. buvo
pateiktos prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės pasiūlytos Baudžiamojo
kodekso pataisos, kuriomis siūloma
išplėsti nusikaltimų žmoniškumui ir
karo nusikaltimų sampratą, o Lietu-
vos teisės aktus suderinti su tarptau-
tinės teisės normomis. Šiomis patai-
somis taip pat siūloma išplėsti asme-
nų, kurie galės būti traukiami į bau-

džiamąją atsakomybę už minėtus nu-
sikaltimus, ratą ir jų baudžiamosios
atsakomybės ribas, pranešė preziden-
tės spaudos tarnyba.

Šalies vadovės teikiamomis patai-
somis keičiami kai kurių straipsnių
pavadinimai išbraukiant su okupacija
susijusius žodžius. Kai kurie straips-
niai papildyti seksualinio pobūdžio
nusikaltimais. ,,Prezidentės teigimu,
nusikaltimus žmoniškumui ir karo

nusikaltimus apibrėždama kitaip nei
tarptautinė bendruomenė, Lietuva
negali tinkamai įvertinti mūsų vals-
tybės aneksavimo ir okupacijos laiko-
tarpiu, taip pat – po šalies nepriklau-
somybės atkūrimo sovietinio režimo
ir jam tarnavusių struktūrų narių
padarytų nusikaltimų prieš Lietuvos
žmones”, – rašoma Prezidentūros
pranešime.

Kodekso pakeitimai turės išimti-

nę – grįžtamąją galią ir galės būti pri-
taikyti iki šio įstatymo įsigaliojimo
įvykdytiems nusikaltimams, kuriems
pagal tarptautinę teisę netaikomi jo-
kie patraukimo baudžiamojon atsa-
komybėn senaties terminai. Tikima-
si, kad pataisos pagreitins sudėtingų
ir atgarsio visuomenėje sulaukiančių
bylų, kaip Sausio 13-osios, Medinin-
kų ar prekybos žmonėmis, tyrimus.

Vanda Zaborskaitė

,,Draugo” archyvo nuotr.
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Redakcijos žodis

Paskambinusi į Lietuvą pa-
sveikinti draugus su šv. Kalėdo-
mis, nejučia su drauge įsikalbė-
jau apie valgymą per šventes. Ir
abi pagailėjome savo anūkų,
kuriems Kūčios ir Kalėdos pasi-
darė vos ne ,,prekybine” švente.
Vaikai laukia tik kuo didesnių
dovanų, o ne bendro susėdimo
prie stalo. Valgių stalas tapo ne-
beįdomus – kasdien valgomi už-
jūrio skanėstai jiems – kasdiena
ir Kūčių valgiai – neskanūs. O ir
šeimininkėms nebereikia nertis
iš kailio, kad sugalvotum, ką pa-
dėti ant stalo. Dažna mama jau
nebekepa kūčiukų, namai nebe-
kvepia naminiais pyragais – vis-
ką gali nusipirkti parduotuvėse.
Ir, kaip teisingai pastebėjo kun.
Julius Sasnauskas, OFM: ,,Galė-
tum to nepastebėti, bet gaila,
kad augant gurmanų gretoms
silpnėja bendrų šeimos užstalių
tradicija ir neišgirstama, ką iš
tiesų kalba mums duona.”

Redaktorė Laima Apanavičienė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Kas dalyvaus: Kviečiami prity-
rę skautai(-ės), jūrų skautai(-ės) nuo
13 iki 17 m. amžiaus.

Ruošia: Bostono skautų ir skau-
čių tuntai, Prityrusių skautų ir skau-
čių skyriai, Lietuvių skautų brolija,
Lietuvių skaučių seserija.

Kada: 2011 m. birželio 11–12 d.

Kur: Boston vidurmiestyje.

Kaina: 75 dol. (,,non-refundab-
le” – negrąžinamas mokestis), neįs-
kaičiavus susisiekimo priemonių ir
nakvynės viešbučiuose. Vietovės
tvarko savo susisiekimą atskirai.
Bendri valgiai (šeštadienio vakarie-
nė, sekmadienio pietūs ir užbaigimo
„BBQ” vakarienė) ir skautų marški-
nukai bus įskaičiuoti į registracijos
kainą.

Kaip registruotis: Registraci-
jos terminas yra nuo 2011 m. vasario
11 d. iki 2011 balandžio 15 d. Priim-
sime pirmus 60 skautų(-čių). Užpil-
dykite visą registracijos formą. 75

dol. ($US Amerikos gyventojams,
$CD Kanados gyventojams) čekius
rašykite ,,Lithuanian Scouts Asso-
ciation”, ,,memo” eilutėje įrašykite
,,Paslapčių ieškonė”.

Registracijos formą ir mokes-
tį siųskite adresu:

Paulita Alinskienė – ,,Paslapčių
ieškonė”, 53 Acton Rd., Westford, MA
01886

Kelionė: Reikalingas pasas
tiems, kurie atvyksta iš Kanados. Ne-
pilnamečiai turi turėti specialų leidi-
mą, kurį galima rasti tinklalapyje
www.skautai.net. Visi privalo turėti
medicinos draudimą. Vietovės atski-
rai tvarkosi dėl atvykimo į Boston.
Dėl to kreipkitės į vienetų vadovus.

Nakvynė: Boston skautų(-čių)
privačiuose namuose ar viešbučiuose.
Viešbučių informaciją galima rasti
internete: www.skautai.net.

Dienotvarkė:
Šeštadienis, 3 val. p. p. – Pasiruo-

šimo sueiga, skilčių sudarymas, Mi-

„Tai ką gi valgyti?” – susirūpino
„Verpsčių” būrelio vyr. skautės ir
skautininkės, išklausiusios dr. Onos
Daugirdienės įdomaus pašnekesio
savo paskutinėje šių metų sueigoje.

Viešnia kalbėjo apie sveiką mity-
bą. Ne paslaptis, kad šiuo metu Ame-
rikoje kasmet išleidžiama net 90 bili-
jonų dolerių gydant įvairias ligas, ku-
rias sukelia dėl netinkamos mitybos
atsiradęs antsvoris ir cukraligė (dia-
betas). Statistika rodo, kad netrukus
vienas iš trijų asmenų gali tapti dia-
betiku, o netolimoje ateityje pirmą
kartą vaikai gali mirti anksčiau už
savo tėvus.

Viskas pasikeitė po Antrojo pa-
saulinio karo, kai energija sukauptą
maistą pakeitė industrializacija. Ne-
dideli ūkiai pradėjo nykti, palaipsniui
paplito pigus ir pelningas kukurūzų
auginimas. Vis daugiau ir daugiau

dirbtinėse trąšose ir naikinant auga-
lų kenkėjus buvo naudojami įvairūs
chemikalai. Kadangi ketvirtadalis
produktų, kurie atsiduria maisto par-
duotuvėse, turi daugiau ar mažiau
chemikalais užterštų kukurūzų prie-
maišų, galime sakyti, kad ir mes kaž-
kiek tų chemikalų gauname.

Iš kukurūzų gaminamas sirupas
(fructose corn syrup) arba/ir papras-
tas cukrus žadina apetitą. Yra formu-
lė, pagal kurią paskaičiuota, kad 4
gramai cukraus prilygsta 1 arbati-
niam šaukšteliui cukraus. Kadangi
3/4 puodelio javainių ,,Cocoa puffs’’
turi 27 g cukraus, šiame mažame kie-
kyje slypi apytikriai 6 arbatiniai
šaukšteliai cukraus. „Yoplait’’ nė
kiek negeriau, nes šio jogurto 6 unci-
jos turi 28 g cukraus, kas būtų 7 arba-
tiniai šaukšteliai. Tas pats su 8 unci-
jomis ,,Coca Cola’’. 1/2 puodelio ,,Bar-

tolli’’ pomidorų padažo turi 10 g.
cukraus, o tai būtų daugiau nei du
šaukšteliai cukraus. Dažnai cukrus
paslepiamas dideliu kiekiu druskos.
Ypač daug cukraus ir druskos turi
visų mėgstami „čipsai’’.

Kokį pirkti pieną, kiaušinius,
jautieną, veršieną, vištieną? Galvijų
ir paukščių pašaras nebėra natūra-
lus, naudojami kukurūzų produktai,
hormonai. O kas yra organinis mais-
tas? Kokį organinį maistą apsimoka
ir kokio neapsimoka pirkti? Visomis
šiomis paslaptimis su mumis noriai
pasidalijo mūsų miela prelegentė.

Dėkojame dr. Daugirdienei už
įdomų ir naudingą pašnekesį. Dėko-
jame vaišingai sesei Daivai Bulitz už
gražų priėmimą, Genovaitei Treinie-
nei – už pereitą sueigą, o Nijolei Mar-
tinaitytei-Nelson – už ateinančią.

v. s. fil. Ritonė Rudaitienė

,,Paslapčių ieškonė – 2011 Boston”

šios, bendra vakarienė, susipažinimo
vakaras (Šv. Petro parapijos salėje, 50
Orton Marotta Way, South Boston,
02127).

Sekmadienis – ,,Paslapčių ieško-
nė”: 7 v. r. – ,,Paslapčių ieškonės”
pradžia (Šv. Petro parapijoje); 3 val.
p. p.–4 val. p. p. ,,Paslapčių ieškonės”
užbaigimas, premijų įteikimas, ben-
dra vakarienė ,,BBQ”.

Kas yra „Paslapčių ieškonė”?

„Paslapčių ieškonė” yra vienos
dienos skautiškas įvykis, panašus į
televizijos programą „Amazing Ra-
ce”. Šios ieškonės metu mišrios skil-
tys lenktyniaus įvairiose vietovėse
(tarp pastatų, paminklų, parkų ir t.
t.), kol pasieks ieškonės pabaigą. Pir-
mosios trys ieškonę baigusios skiltys
laimės premijas. Skiltys sužino dalį
ieškonės kelio, kai gauna ,,paslapčių
raktus”. „Paslapčių raktai” įvardija
vietovę, kur reikės rasti kitą „raktą”.
Skiltys turės išspręsti įvairius skau-
tiškus galvosūkius (,,roadblocks”),
įveikti kliūtis („detours”) prieš gau-
damos „raktą”. Skiltys turės savo
ieškonę fotografuoti ir/ar filmuoti.
Planuojame išleisti filmą (DVD) ir/ar
fotoalbumą (CD).

Jei turite klausimų apie „Paslap-
čių ieškonę 2011 – Boston”, kreipki-
tės į Donatą Ramanauską el. paštu:
donatas1@sbcglobal.net arba Paulitą
Alinskienę – paulita60@yahoo.com
Dėl kitos informacijos apsilankykite:
www.skautai.net.

Sveika mityba: mitai ir medicina

Šiluvos atlaidai
Š. m. rugsėjo 12 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje, Čikagoje, vyko Šiluvos atlaidai.

Šiluvos atlaidų procesijoje dalyvavo Čikagos lietuvių skautų „Lituanicos” ir „Nerijos” tuntai.

g. v. v. Siga Lapinskaitė, js. Vilia Sutkutė Kielienė ir js. Lau-
ra Lapinskienė, „Nerijos“ tunto tuntininkė.

Procesijos metu: s. v. Audrius Aleksiūnas ir g. v. v. Siga
Lapinskaitė.

ps. fil. Rasos Aleksiūnienės nuotr.
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Baltarusijos opozicija
sunaikinta?

ANDRIUS NAVICKAS

Baltarusijos prezidento rinkimai baigėsi visišku opozicijos sutriuš-
kinimu. Septyni iš devynių Aleksandr Lukašenka varžovų rinki-
muose sumušti bei suimti. Jiems gresia ilgas įkalinimas. Sulaikyti

ir šimtai opozicijos aktyvistų. Nepaisant visų represijų, rinkimus pripaži-
no tiek Rusija, tiek NVS stebėtojai. Išlaisvinti suimtuosius pareikalavo tik
Europos Sąjunga.

Rinkimų rezultatai

Suskaičiavus visus biuletenius, paskelbta, kad Aleksandr Lukašenka
surinko 79,67 proc. balsų. Rinkėjų aktyvumas buvo tikrai didelis – 90,66
proc. Antroji vieta atiteko kandidatui ,,prieš visus” – 6,47 proc. Geriausiai
iš opozicijos pasirodė Andrej Sannikov, kuris surinko 33 kartus mažiau
balsų nei Lukašenka – 2,41 proc. Dar nebuvo suskaičiuoti užsienyje bal-
savusių balsai, tačiau jie tikrai padėties nepakeis.

Lukašenkos inauguracija ketvirtai kadencijai įvyks ne vėliau kaip va-
sario 19 dieną. Kaip paskelbė Centrinės rinkimų komisijos atstovai, nu-
siskundimų dėl rinkimų proceso praktiškai nėra. Tiesa, vėliau jie pripaži-
no, kad net du kandidatai reikalavo paskelbti visus rinkimų biuletenius,
užpildytus ne rinkimų dieną, bet anksčiau, paskelbti kaip negaliojančius.
Išankstiniame balsavime dalyvavo daugiau nei 23 proc. Baltarusijos pi-
liečių. Daugiausia kaime.

Susirėmimų rezultatai

Po to, kai žiauriai buvo išvaikytas protesto mitingas Spalio aikštėje,
teisėsaugos organai pradėjo suiminėti net ir tuos, kurie tiesiogiai nedaly-
vavo mitinge. Taip pat suėmimų banga nuvilnijo ir opozicinių žiniasklai-
dos priemonių biuruose, žmogaus teisių organizacijose. Gruodžio 20 d. va-
kare sulaikyti milicijos dar buvo daugiau nei 400 žmonių. Tos pačios die-
nos anksti ryte omonininkai įsilaužė į opozicinio tinklalapio ,,Chartija 97”
redakciją.

Šiuo metu Baltarusijos opozicinių politinių partijų veikla visiškai pa-
ralyžiuota. Suimti Vitalij Rymaševski, Andrej Sannikov, Vladimir Neklia-
jev, Nikolaj Statkevič, Alesi Michelevič, Grigorij Kostusev, Dmitrij Uss.
Beje, Nekliajev buvo išvežtas paslikas, tiesiai iš reanimacijos. Laisvėje liko
tik Jaroslav Romančiuk ir Viktor Tereščenka.

Daugumos sulaikytų opozicionierių kalinimo vieta nežinoma. Vi-
siems jiems pateiktas kaltinimas organizavus masinius neramumus. Taip
pat suimti ir Piliečių jungtinės partijos vadovas Anatolij Lebedka, pilieti-
nės kampanijos ,,Europietiška Baltarusija” koordinatorius Dmitrij Bon-
darenka, vienas iš Baltarusijos Helsinkio komiteto vadovų Oleg Gulak.
Taip pat suimtas Krikščionių demokratų partijos atstovas Pavel Seve-
rinec, visi devyni žmogaus teisių gynimo grupės ,,Pavasaris” aktyvistai.

Pateikiami įvairūs skaičiai, kiek žmonių suimta. Nurodoma nuo 300
iki 600 žmonių. Tarp jų yra mažiausiai viena Rusijos pilietė – devyniolik-
metė Anastasija Rybčenko. Planuojama, kad jau šiomis dienomis vyks
teismai, kurie teis suimtuosius. Vidaus reikalų ministras Anatolij Kulešov
pareiškė, kad, galimas daiktas, bus ir daugiau kriminalinių bylų, nes ne-
ramumų metu nukentėjo daugiau kaip 30 teisėsaugininkų. Generalinis
prokuroras Grigorij Vasilevič pareiškė, kad prokuratūra buvo įspėjusi, kad
bet koks raginimas dalyvauti nesankcionuotame mitinge bus baudžiamas.
Pasak prokuroro, telieka apgailestauti, jog tenka taikyti Baudžiamojo
kodekso straipsnį – ,,masinių neramumų kurstymas ir dalyvavimas jose”.
Iki šiol esą pavykdavo išvengti jo taikymo.

Likę laisvėje Romančiuk ir Tereščenka atsiribojo nuo protestuotojų
bei suimtų kandidatų į prezidentus, kuriems dabar gresia įkalinimas iki
15 metų. Pasak Tereščeka, fizinio smurto scenarijų opozicijos kandidatai
aptarinėjo jau seniai. Jam buvo siūlyta prisijungti prie jų, bet jis griežtai
atsisakė. Taip pat ir Romančiuk pasmerkė tuos politikus, kurie kvietė
žmones į gatves, išprovokavo neramumus. Jis taip pat džiaugėsi, kad omo-
nininkai aktyviai reagavo, nes esą buvo kilusi grėsmė tūkstančiams žmo-
nių.

Tarptautinė reakcija

Rinkimai Baltarusijoje sulaukė skirtingų atgarsių. ESBO stebėtojų
misijos atstovas Tony Loyd pareiškė, kad rinkimai buvo ne be priekaištų
ir pasmerkė žiaurų demonstracijos išvaikymą. Jis apgailestavo, kad šie
rinkimai netapo nauja pradžia Baltarusijai. Jis atkreipė dėmesį, kad ypač
daug problemų susijusios su balsų skaičiavimu. Taip pat ir Europos Są-
jungos atstovai griežtai reagavo, reikalaudami paleisti įkalintus politikus.
Teisėtvarkininkų žiaurumas buvo pavadintas bailumu. Taip teigė Euro-
parlamento pirmininkas Jerzy Buzek. Griežtai sureagavo Lietuva, kurios
Užsienio reikalų ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, jog
Baltarusijos valdžia nesugebėjo užtikrinti žmonių sąžinės laisvės.

Žiaurumus pasmerkė JAV, kurios atstovai išreiškė viltį, kad Balta-
rusijos valdžia pripažins klaidą. Visai kitokia buvo Rusijos reakcija. Rusija
visiškai pripažino rinkimų teisėtumą. Dmitrij Medvedev paskelbė, jog
Rusijai svarbu, kad rinkimai atspindėtų Nukelta į 9 psl.

SAULIUS SPURGA

Susidorojimas su protesto de-
monstracija ir kandidatų į preziden-
tus kraujo praliejimas bei suėmimas
dar kartą atskleidė tikrąjį Baltaru-
sijos režimo veidą. Tačiau akivaizdu,
kad, nepaisant brutalaus Baltarusijos
diktatoriaus elgesio, jis ir toliau turės
šalininkų Lietuvoje. Dalis Lietuvos
gyventojų žavisi diktatorišku Alek-
sandr Lukašenka valdymo stiliumi ir
trokštų panašios tvarkos Lietuvoje.

Ar tai žmonės, bijantys laisvės?
Kad laisvė daugeliui tampa našta,
dar 1942 metais aprašė Erich Fromm
savo knygoje „Laisvės baimė”. Gal-
būt tai žmonės, nesuprantantys de-
mokratijos mechanizmo, nemokantys
pasinaudoti turimomis galimybėmis?
Šiaip ar taip Pew Research center
atlikus visuomenės nuomonės ap-
klausas paaiškėjo, kad 1991 metais
75 proc. Lietuvos gyventojų pasisakė
už perėjimą į demokratinę sistemą, o
2009 metais šį pokytį rėmė tik 55
proc. gyventojų.

Vis dėlto žmonės, besiilgintys
tvirtos rankos, ko gero, nėra kokie
nors piktavaliai demokratinių Vaka-
rų vertybių priešai. Paprasčiausiai
demokratija tėra abstrakti sąvoka,
kuri jiems siejasi su daugeliu nege-
rovių. Pastarieji dvidešimt metų ne-
buvo tie, kurie kiekvienam piliečiui
būtų laidavę nepermainingą, viltingą,
pasiturimą gyvenimą. Žvelgiant vals-
tybės mastu, pertvarkas galima lai-
kyti sparčiomis, įspūdingomis. Ta-
čiau daugelį žmonių jos užklupo
nepasiruošusius ir tiesiog sugniuždė.
Tai, ką jie mato ir jaučia, yra skurdas,
neteisybė, neviltis. Kai žmogus yra
tokios būsenos, su juo kalbėti apie de-
mokratijos vertybes nelabai yra pras-
mės.

Kokie galėtų būti baltarusiško
režimo šalininkų argumentai? Lietu-
va daugelyje sričių yra kur kas labiau
pažengusi nei Baltarusija. Tai liudija
net ir oficialioji statistika, nors Bal-
tarusijos duomenys, kaip būdinga pa-
našioms valstybėms, gali būti pag-
ražinti. Nustatant Jungtinių Tautų
2010 metų žmogaus išsivystymo in-
deksą Lietuva pasaulyje užėmė 44,
Baltarusija – 61 vietą. Pasaulio banko
2009 metų duomenimis, pagal ben-
drąjį vidaus produktą (BVP) vienam
gyventojui Lietuva – 40, Baltarusija
58 vietoje. Baltarusija yra valstybė,
nuskendusi korupcijos liūne – pagal
2010 metų „Transparency Interna-
tional” korupcijos suvokimo indeksą
ji yra 127, Lietuva – 46 vietoje. Žino-
ma, dar būtina įvertinti ir Baltarusi-
joje vykdomą opozicijos persekiojimą,
apverktiną laisvo žodžio padėtį, ku-
rios neatspindi pateikiami skaičiai.
Netiesa ir tai, kad Baltarusija yra
kraštas, iš kurio gyventojai neemig-
ruoja. Rusijoje dirba daugiau kaip
900 tūkst. baltarusių. Vis dėlto ne
paslaptis, kad daugelis baltarusių pa-
laiko šalies diktatorių Lukašenka.

Fromm minėtoje knygoje kal-
bėjo, kad diktatoriškų režimų pat-
rauklumo paslaptis yra ta, jog dau-
geliui žmonių būdingas poreikis justi
saugumą ir turėti pasididžiavimo
jausmą. Būtent šie jausmai yra pa-
minti Lietuvoje vykstant audringoms
pastarųjų dviejų dešimtmečių per-

mainoms. Matyt, tiesa, kad monoli-
tinė Baltarusijos režimo propaganda,
perėmusi sovietinių laikų būdus, su-
gebėjo paveikti dalį gyventojų ir įti-
kinti piešiamų šviesių paveikslėlių
tikrumu. Tai žmonėms suteikia viltį
ir pasitikėjimą. Lietuvoje žmonės
dūsta nuo neigiamos informacijos.
Kai lazda perlenkiama, net pramogi-
nėse laidose tesugebant išnaudoti
vien juodulius ir skaudulius, tai turi
ir neigiamų pasekmių.

Žinoma, suversti viską vien ži-
niasklaidai nebūtų teisinga. Kaip jau
straipsnyje minėta, Lietuvoje yra itin
opi skurdo problema. Darbo ir socia-
linių tyrimų instituto direktorius
Boguslavas Gruževskis neseniai at-
kreipė dėmesį į faktą, kuriuo iš pra-
džių net sunku patikėti: 2003–2008
metais, Lietuvos ekonomikai sparčiai
augant, materialinių nepriteklių tu-
rinčių žmonių padaugėjo nuo 17 iki
27 procentų. Šie skaičiai atskleidžia
mūsų šalies raidos išvirkščiąją pusę.
Buvo galima laukti, kad ilgainiui
plėšrų pradinio kapitalo kaupimo
laikotarpį pakeis civilizuotesnė raida,
kurianti darnią visuomenę, o sutelk-
tas kapitalas, išjudinęs ekonomiką,
sudarys gerovės sąlygas didesniam
skaičiui žmonių. To neįvyko. Merdi
ne tik provincijos miesteliai, bet ir
ištisi regionai, didėja socialinė atskir-
tis, nepriteklius patiria net ir dirban-
tys, bet mažą atlyginimą gaunantys
žmonės. Didėja skirtumas tarp ma-
žiausių ir didžiausių pajamų. Tai pa-
kerta pasitikėjimą tarp žmonių, ti-
kėjimą pačia valstybe. Beje, Baltaru-
sijoje žmonių pajamos pasiskirsčiu-
sios tolygiau nei Lietuvoje.

Lietuvą draskantys prieštaravi-
mai yra pastaraisiais dešimtmečiais
vykdytos neoliberalios politikos pa-
sekmė. Laisvosios rinkos šūkiais tapo
patogu naudotis stipresniesiems ir
stambesniesiems: lygių sąlygų skrais-
tė leidžia jiems siekti dar daugiau
privilegijų. Teisingumas pakeičiamas
formalia teise, kuri taip pat pajungia-
ma turintiems galią. Augantis BVP
lyg ir yra tai, kuo galėtume girtis, ta-
čiau jei daugelio žmonių gerovė
smunka, – anoks čia laimėjimas.

Žinoma, didesnis socialinis tei-
singumas nereiškia vien didesnių so-
cialinių išmokų. Šiuolaikinės valsty-
bės turi daugybę darnesnės visuome-
nės skatinimo mechanizmų. Negali-
ma kalbėti apie ekonomikos pažangą,
jei išlieka aukštas nedarbo lygis. O ar
pastaruoju metu girdėjote ką nors
kalbant apie regioninę politiką, kryp-
tingą vidurinės klasės kūrimą?

Norėtųsi, kad šio straipsnio pa-
vadinimas būtų viso labo retorinis
klausimas, tačiau tenka pripažinti,
kad Lietuvai nekeičiant savo socia-
linio ir ekonominio modelio galime
sulaukti ir nepageidaujamų politinių
pasekmių.

„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
pirmininkas. Dirbo „Laisvosios Euro-
pos radijo“ korespondentu, savaitraš-
čio „Atgimimas“ redaktoriumi.

AR LIETUVIAI RINKTŲ
PREZIDENTU LUKAŠENKA?
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VYTAUTAS ŽEIMANTAS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

„Nuostabi staigmena – Lietuvos
paviljonas Šanchajuje! Malonu, kad
Lietuva išdidžiai stovi tarp pasaulio
valstybių ir garsina mūsų vardą Azi-
joje!” – įrašė į Lietuvos paviljono sve-
čių knygą Amerikos lietuvis Saulius
Umbrasas iš San Diego. Manau, kad
ir „Draugo” skaitytojams bus įdomu
daugiau sužinoti apie Lietuvos daly-
vavimą pasaulinėje parodoje „EXPO
2010”, vykusioje Kinijoje, juolab ką
tik Vilniuje, Nacionalinėje dailės
galerijoje, įvyko Lietuvos dalyvavimo
šioje parodoje baigiamasis renginys.
Jame dalyvavo Lietuvos paviljono
rengėjai – Aplinkos ministerijos ats-
tovai, Seimo nariai, verslo, kultūros
žmonės, žurnalistai. Atvyko ir Kini-
jos nepaprastasis ir įgaliotasis am-
basadorius Lietuvoje Mingtao Tong.

Aplinkos ministro Gedimino
Kazlausko ir kitų institucijų padė-
komis bei atminimo dovanomis buvo
apdovanota Kinijos ambasada, vals-
tybės institucijos, verslo įmonės, me-
no ansambliai, profesionalaus ir liau-
dies meno kūrėjai, svariai prisidėję
rengiant Lietuvos dalyvavimą pasau-
linėje parodoje.

Susirinkusiems mūsų valstybės
pasirodymą „EXPO 2010” pristatė
Lietuvos parodos generalinis komi-
saras, Aplinkos ministerijos Visuo-
menės informavimo ir švietimo sky-
riaus vedėjas Romas Jankauskas, be-
je, sulaukęs daugiausiai padėkos žo-
džių. Ir pelnytai, nes jau ketvirtą
kartą jis eina Lietuvos parodų gene-
ralinio komisaro pareigas, ir ketvirtą
kartą sėkmingai atlieka šią garbingą
ir atsakingą misiją. Jankauskui plojo
po Lisabonos (Portugalija), Aiči (Ja-
ponija), Saragosos (Ispanija) parodų,
ir dabar – po Šanchajaus. „Šis kartas
buvo ypatingas, nes ‘EXPO 2010’ –
didžiausia iš visų iki šiol vykusių pa-
saulinių parodų, o ekonominis sunk-
metis itin ribojo mūsų galimybes”, –
sakė Jankauskas.

Reikia pasakyti, kad jo išsakyti žo-
džiai gana kuklūs. Iš tiesų, Lietuvos
valdžia ilgai svyravo, vilkino sprendi-
mą dalyvauti šiame garsiausiame
pasauliniame forume ar nedalyvauti.
Džiugu, kad šį kartą nuspręsta teigia-
mai – Lietuva vėl, šį kartą Šanchaju-

je, garsiai ir išdidžiai pareiškė esanti
aktyvi pasaulinės visuomenės dalis.
Nors dėl finansinių sunkumų ir teko
blaškytis, o tai gerokai apsunkino pa-
siruošimo darbus. Bet nemaža dalimi
ir dėl ilgamečio Lietuvos parodos ge-
neralinio komisaro patyrimo bei suma-
numo pavyko pasiekti džiugių rezul-
tatų. Turint palyginti nedideles lėšas
Lietuvai pasisekė sukurti jaukią ir pa-
trauklią parodą, kurią per šešis mėne-
sius aplankė beveik šeši milijonai
žmonių. Džiugu, kad mūsų valstybės
paviljonas buvo tarp populiariausių.
Jame kasdien pabuvodavo apie 30,000
žmonių. Lankytojų skaičiumi jis len-
kė net tokių valstybių kaip Didžioji
Britanija ir Turkija paviljonus.

Šiųmetinės pasaulinės parodos
tema buvo „Geresnis miestas, geres-
nis gyvenimas”. Šiandien Lietuvos,
kaip ir viso pasaulio miestai, susidu-
ria su galybe įvairių iššūkių: grūs-
timis, nusikalstamumu bei visuome-
niniais, erdviniais konfliktais, kultū-
riniais susiskirstymais, išteklių sto-
ka. Todėl kertiniai parodos temos ele-
mentai buvo aktualūs visiems: įvairių
miesto kultūrų suderinimas, ekono-

minis miesto klestėjimas, miesto
mokslo ir technologijų naujovišku-
mas, miesto bendruomenių pertvar-
kymas ir sąveika tarp miesto ir
užmiesčio sričių, harmonija su aplin-
ka ir gamta. Parodos organizatoriai
siūlė, remiantis kultūrine ir ben-
druomenine įvairove, siekti sukurti
harmoningą miestietišką ekonomiką,
suderinti mokslų sritį ir sutvirtinti
ryšius tarp miesto ir užmiesčio vie-
tovių. Temos turinys taip pat skatino
miestų vystymą, remiantis daugiau
nematerialiais, o žmogiškumo, kul-
tūros ir visuomenės elementais. To-
dėl Šanchajaus parodoje buvo siekia-
ma atskleisti esamą miestų padėtį ir
paskatinti visas šalis pasidalinti savo
idėjomis ir patirtimi, kurios pagerin-
tų miesto ir gyvenimo jame sąlygas.

Nemažai valstybių savo pasieki-
mus miestų planavimo srityje siekė
pabrėžti statydamos išskirtinai atro-
dančius paviljonus, likusios valstybės
pasirinko tipinius paviljonus ar įsi-
kūrė bendruose paviljonuose. Euro-
pos valstybių dalyje įsikūrusiai Lietu-
vai buvo išnuomotas 2,000 kv. m plo-
čio atskiras paviljonas su daline ap-
daila. Paviljono vidų, išorę teko puoš-
ti patiems, pasirenkant parodos temą
atspindinčius elementus, naudojant
savas medžiagas ir technologinius
sprendimus. Beje, tokį patį paviljoną
įrengusi Čekija dalyvavimui parodoje
išleido daugiau kaip 50 mln. litų, savo
ruožtu Lietuva sugebėjo išsiversti su
10 mln. litų.

Šalia Lietuvos paviljono buvo
įsikūrusios Kroatija, Liuksemburgas,
Rusija. Iš viso parodoje prisistatė 190
valstybių, 60 tarptautinių organizaci-
jų, dešimtys didmiesčių ir įvairių
pasaulinių bendrovių.

Šanchajuje pristatant mūsų šalį
pabrėžta, kad apie trečdalį Lietuvos
teritorijos dengia miškai, o visiems
miestams bendra tai, kad juose daug
žalumos, ir visa tai geriausiai matosi
iš paukščio skrydžio. Paviljono sim-
boliu buvo pasirinktas oro balionas.
Parodos svečiai buvo kviečiami leistis
į įsimintiną skrydį per mūsų kraštą,
kuriame naujoviški pastatai, atspin-
dintys miestų pažangą, puikiai įsilie-
ja į senosios architektūros pastatų

ansamblį.
Lietuvos projekto pavadinimas

„Fly Lithuania” arba „Skrisk, Lietu-
va” – tai žodžių žaismas, mat trum-
pinys LY yra naudojamas aviacijoje.
Beje, šį projektą vykdžiusios įmonės
„Ekspobalta” vadovas Saulius Valius
teigė, kad oro baliono sumanymą pa-
sirinko neatsitiktinai. Pasirodo, Lie-
tuva yra pirmaujanti pasaulyje pagal
oro balionų skaičių, tenkantį vienam
šalies gyventojui, o sostinė Vilnius –
vienintelė iš Europos sostinių, virš
kurios yra įmanomi skrydžiai oro
balionu. Be to, kaip ir tikėtasi, kinai
šį reiškinį priėmė šiltai ir palankiai.
Jiems toks pristatymo būdas buvo
labai įdomus, intriguojantis. Tai pa-
rodė ir vėliau daugumos kinų žurna-
listų sukurtos laidos apie Lietuvą.

Pagal nusistovėjusią tradiciją
kiekviena parodos dalyvė turi teisę į
vieną nacionalinę dieną – tądien tos
šalies renginiai vyksta visoje parodos
teritorijoje. Savo nacionalinei dienai
paminėti Lietuva pasirinko spalio 25
d. – Lietuvos Konstitucijos dieną. Lie-
tuvos dieną oficialioje šventėje ati-
darė Kinijoje viešėjusi Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. Įvyko kon-
certas, kuriame dalyvavo garsiausios
Lietuvos grupės bei atlikėjai – septy-
niasdešimtmetį švenčiantis ansamb-
lis „Lietuva”, skrabalų meistras Re-
gimantas Šilinskas, saksofonininkas
Petras Vyšniauskas bei dainininkas
Česlovas Gabalis. Iki vėlyvo vakaro
vykusioje šventėje didelį pasisekimą
turėjo visame pasaulyje gerai žinomi
lietuviai – Kinijos krepšinio rinktinę
treniravęs Jonas Kazlauskas, galin-
giausias pasaulyje žmogus Žydrūnas
Savickas, beje, parodoje pasiekęs
naują pasaulio rekordą. Buvo pris-
tatomi ir vieni iš seniausių lietuvių
liaudies rankdarbių – austos bei pin-
tos tautinės juostos, svečiai galėjo
paskanauti ir lietuviško kulinarinio
paveldo patiekalų ir gėrimų. Visa
parodos teritorija buvo išpuošta
Lietuvos trispalvėmis. Renginiuose
dalyvavo „EXPO” bei Šanchajaus
vadovai. Pagrindinė Kinijos televizija
parodė 50 min. filmą apie Lietuvą ir
jos prisistatymą parodoje.

Nukelta į 9 psl.

Nacionalinėje dailės galerijoje Lietuvos parodos generalinis komisaras Romas
Jankauskas ir Kinijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje
Mingtao Tong. Vytauto Žeimanto nuotr.

Lietuva sėkmingai pasirodė pasaulinėje
parodoje „EXPO 2010”

Prie Lietuvos paviljono durų nuo ryto būriuodavosi lankytojų eilės.
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JOE KULYS

Švento Kazimiero seserų kongre-
gacijos įkūrėja Motina Marija (ofi-
cialiai – Dievo tarnaitė Marija Kau-
paitė) tikrai artėjantį Šv. Kryžiaus
(Holy Cross) ligoninės pardavimą
mato kaip poelgį, dėl kurio reikia
apgailestauti, ypač kai to buvo galima
išvengti. Liūdna tai sakyti, bet aki-
vaizdu, kas nutiko.

Labai girtas ir lauktas pagerėji-
mas finansų srityje, kuris buvo žada-
mas Wayne M. Lerner ir jo protingo-
sios vykdomosios komandos, gaunan-
čios šešių skaičių algą, taip ir ne-
įvyko. Atvirai kalbant, telieka tik ste-
bėtis, ar jie išvis bandė ką nors dary-
ti, ar jų užduotis tebuvo padaryti, kad
ligoninė taptų patrauklia rūsio išpar-
davimo lygio deryboms pelno siekian-
čiai Vanguard Health Systems of
Tennessee. Centai už dolerį – tokia
maža kaina, kad Vanguard sakėsi
apie sandėrį net nepraneš Federal Se-
curities ir Exchange Commission.

Kas galėjo nutikti su Šv. Kry-
žiaus ligonine, bet niekada neįvyko,
galima pamatyti žiūrint į trys mylios
į pietus esančią Little Company and
Mary ligoninę. Tai labai panaši insti-
tucija į Šv. Kryžiaus, bet ji pasirinko
teisingą kelią ir šiandien tiesiog
klesti, plečia ligoninę su stipria kata-
likiška tapatybe ir atnaujinta misija.

Žvilgtelkite į skaudų skirtumą
tarp šių dviejų ligoninių jų interne-
tinėse svetainėse: www.lcmh.org,
www.holycrosshospital.org. Pirmoje
pamatysite, kokia galėjo būti Šv. Kry-
žiaus ligoninė, o antroje išvysite pa-
tetišką veidą institucijos, kuri kažka-
da buvo didinga, bet dabar tėra šiek
tiek daugiau nei beveik bankrutavusi
,,geto” ligoninė. Ir visa tai dėl neprofe-
sionalaus vadovavimo ir aplaidumo.

Manau, kad įdomu yra tai, jog
spaudos pranešime, pranešančiame
apie ligoninės pardavimą, ypač daug
vietos skiriama žiniai, kad Vanguard
perėmus Šv. Kryžiaus ligoninę, ne-
paveiks šios institucijos ,,katali-
kiškos tapatybės”, bet žodis ,,lietu-
viškas” neminimas nė karto. Nemi-
nima tikrovė, kad Motina Marija bu-
vo lietuvė imigrantė ir kad beveik vi-
sa ligoninės istorija yra išaugusi iš
įkvepiančių tikėjimo poelgių ir lab-
daringų darbų dešimčių tūkstančių
lietuvių vyrų ir moterų, kurie pastatė
ir rėmė Šv. Kryžiaus ligoninę. Mano
tėvai ir seneliai buvo tik keli iš tų
dešimčių tūkstančių. Taigi, atrodo,
jog Lerner komandos nenuoširdus
tarnavimas katalikiškumui ir aki-
vaizdus priešiškumas Šv. Kryžiaus
lietuviškam paveldui tęsis ir valdant
Vanguard.

Dar viena mintis pamąstymui.

Prieš dvejus metus valstijos senatorei
Jacqueline Y. Collins (16–toji apygar-
da) pasisekė gauti milijonus dolerių
visuomeninių fondų, skirtų padėti Šv.
Kryžiaus ir kitoms ne pelno siekian-
čioms ligoninėms. Bet dabar, kai ši
ligoninė bus pelno siekianti Van-
guard institucija, ar neturėtų tie mo-
kesčiai būti grąžinti? Ir ar Čikagos
miestas įpareigos ligoninę mokėti
mokestį už vandenį, kai ši taps pelno
siekiančia?

Kaip ilgalaikis Švento Kazimiero
seserų ir lietuvių katalikiškos tarnys-
tės, įkurtos Motinos Marijos (jų am-
bicingas šūkis ,,Visada daugiau, visa-
da geriau, visada su meile”) rėmėjas,
manau, kad seserys turi gerai pergal-
voti savo sprendimą. Ar galite pati-
kėti, jog jos niekada nežvilgtelėjo į
Loyola University Health System,
kuri neseniai spaudoje pranešė ieš-
kanti katalikiškos ligoninės, kuri
būtų jų partnerė? Negi toks susijun-
gimas nebūtų geresnis mūsų ben-
druomenei?

Reikia taip pat susiprasti, kad
visa Čikagos apylinkės lietuvių ben-
druomenė – didžiausia iš tokių ben-
druomenių už Lietuvos ribų, žiūri ir
stebisi, kas bus toliau. Ką tai reikš
Maria High School? Ar seserys ir čia
pamojuos balta pasidavimo vėliava?

Šv. Kazimiero seserys remia Šv.
Kryžiaus ligoninę, bet žemė ir šis tas
daugiau priklauso Romos Katalikų
Bažnyčios Čikagos arkivyskupijai
(tuo rūpinasi 13 lietuviškų parapijų,
kurios įkūrė Lithuanian Roman Cat-
holic Charities, kuri įkūrė Šv. Kry-
žiaus ligoninę, dabartinis LRCC pre-
zidentas yra Šv. Kryžiaus oftolmolo-
gas Linas Sidrys, MD). Todėl kardi-
nolas Francis George turi taip pat pa-
galvoti apie šią padėtį ir pagaliau at-
sispirti pataikaujančiam patarimui,
kurį jis gauna iš kai kurių arki-
vyskupijos biurokratų.

Vanguard aukščiausia vadovybė
turi pasistengti daugiau nei spaudos
galimybės leidžia įrodyti, kad jų Šv.
Kryžiaus ligoninės valdyba iš tikrųjų
turės stiprią katalikišką tapatybę,
bus labai pagarbi jos lietuviškam pa-
veldui ir agresyviai reklamuosis ten,
kur seniai turėjo tą daryti – Garfield
Ridge, Clearing ir Archer Height
priemiesčiuose.

Ir galiausiai, Čikagos lietuvių
bendruomenė turi nusikratyti savo
ilgalaikio, fatališko pralaimėtojų
,,Bet ką mes galime padaryti” po-
žiūrio ir pasirinkti stiprų ir drąsų
,,katalikiško plėtojimo” mentalitetą,
kurį turėjo mūsų seneliai ir prose-
neliai. Kai sutelkiame savo mintis į
reikiamą dalyką, mes galime įgyven-
dinti bet ką. Mūsų bendruomenė tą
jau ne kartą yra įrodžiusi praeityje.

Kažkur danguje ašaroja
Motina Marija Kaupaitė

Angela Etzwiler nuotr.

MADISON, WI

Oro pranešimai buvo siaubingai
gąsdinantys – pūga po pūgos, šlapdri-
ba, kandus šaltis, temperatūra že-
miau nulio, apledėję keliai ir dar šalia
to – daugiau sniego – net iki 20 colių.
Tačiau užgrūdinti Wisconsin valstijos
lietuviai nepabūgo grasinančių pra-
našavimų ir, pasinaudoję trumpu
intarpu, jog jau yra „skaidrios padan-
gės ir švarios gatvės”, skubiai susi-
būrė kartu atšvęsti ankstyvas ben-
dras Kūčias. Šis tradicinis renginys,
remiamas Madison/Vilnius Sister
Cities, Inc. organizacijos kartu su
„Žaibas” lietuvių tautinių šokių gru-
pe, yra visada labai linksma proga
visiems lietuviams pabendrauti, su-
sirinkti iš visų apie Madison miestą,
išsibarsčiusių apylinkių.

Šiais metais, nepaisant blogų oro
sąlygų, gruodžio 11 d., šeštadienį pri-
sijungė šeimos iš Čikagos ir Milwau-
kee. Daugelis jų susiję su Milwaukee
mieste įkurta lietuviška mokykla
„Nauja karta” (New Generation).

Vienas iš Milwaukee tėvų, Julius
Andriušis, turėjo patį svarbiausią

renginio vaidmenį – buvo šaunus Ka-
lėdų senelis. Padedamas vienos
MVSC tarybos direktorės Giedrės
Vincevičius, Kalėdų senelio pagalbi-
ninkės – ji buvo nykštukas, jis kvietė
visus vaikus (o jų buvo gausu) žaisti
su juo, jam suvaidinti, pasidalyti savo
talentais, ką jie labai noriai vykdė ir
vaikiško džiaugsmo kupini jungėsi
prie lietuviškų liaudies žaidimų.

Maloni draugystė, juoku netve-
riantys vaikučiai, skanūs, gausūs bei
įvairūs lietuviški tradiciniai Kūčių
patiekalai – tai buvo iš tikrųjų iš-
skirtinė, neeilinė ir maloni popietė.
Nelaimei, šį ypatingą malonumą sekė
baisi sniego pūga dangui besimaišant
su žeme, tiek stipri, kad daugumai
dalyvavusiųjų Kūčių šventėje, grįži-
mas namo buvo nepaprastai sunkus,
be perdėjimo – tiesiog ilga gąsdinan-
ti kančia... Bet mes išlikome gyvi ir
sveiki, kad ir vėl galėtume tęsti
gražią nepamainomą lietuvišką tradi-
ciją ir kitais metais!

Nijolė Semėnaitė-Etzwiler

Pūgos, duokit kelią – mes
važiuojam!

Kalėdų senelis su vaikais iš Madison, Milwaukee, Baraboo ir Stoughton, WI ir
Des Plaines, IL.

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis;

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!

www.draugas.org
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Lietuvos gyventojû parama Europos
Sâjungai iõlieka aukõta

Energetinio saugumo centro ateitisSeimas baigia rudens sesijâ

Vilnius, gruodžio 28 d. (Urm.lt)
– Lietuvos gyventojų parama šalies
narystei Europos Sąjungoje išlieka
tokia pat aukšta, rodo gruodžio 3–12
dienomis Užsienio reikalų ministeri-
jos užsakymu atlikto gyventojų nuo-
monės tyrimo rezultatai.

Lietuvos narystę ES remia 70
proc. apklaustųjų. 2010 metų liepą
atliktos apklausos metu ES rėmė 71
proc. apklaustųjų Lietuvos gyvento-
jų. Vidutiniškai 70 proc. siekianti at-
sakovų parama išlieka nepakitusi
nuo pat 2004 metų.

Apklausa rodo, kad ES, taip pat
Lietuvos naryste joje domisi kiek
daugiau nei 6 iš 10 lietuvių. Šis rodik-
lis per pusmetį ženkliai nepasikeitė.

Su tyrimo rezultatais susipažinęs

užsienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis teigė tikįs, kad pirminin-
kaudama ES Tarybai 2013 metais,
Lietuva ne tik turės išskirtinę progą
pabrėžti Lietuvos interesus, bet ir
padės žmonėms plačiau susipažinti
su ES veikla ir geriau suvokti jos
vertę.

Užsienio reikalų ministerijos
užsakymu gyventojų nuomonės tyri-
mą atliko viešosios nuomonės ir
rinkos tyrimų centras „Vilmorus”.
Gruodžio 3–12 dienomis buvo ap-
klausti 1,003 pilnamečiai Lietuvos
gyventojai 17 miestų ir 51 kaime.
Tyrimas vykdomas pagal Europos
socialinio fondo lėšomis finansuo-
jamą projektą „Lietuvos ES reikalų
sistemos efektyvumo didinimas”.

Savivaldybiû darbuotojai kalèdiniû premijû
negavo, kai kuriems vèluos ir algos

Vilnius, gruodžio 25 d. (BNS) –
Didžiausių šalies savivaldybių dar-
buotojai šiais metais kalėdinių premi-
jų negavo, o kai kuriems iš jų ir atly-
ginimas už gruodį bus išmokėtas tik
kitąmet.

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Mari-
jampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos
savivaldybių atstovai BNS sakė, jog
premijų ar šventinių priedų šiemet
nesuplanuota mokėti.

Kai kurių savivaldybių atstovai
sakė, jog jų darbuotojai ne tik kad
negaus premijų, bet jiems gruodį
nebus sumokėti ir atlyginimai. Tokia
problema aktualiausia Šiaulių ir
Panevėžio miestų bei Telšių rajono
savivaldybėms.

Panevėžio savivaldybės atstovė
spaudai Irma Gritėnienė sakė, kad
paprastai einamojo mėnesio atlygini-

mai yra pervedami kito mėnesio pra-
džioje, tačiau atlyginimą už gruodį,
anot jos, buvo įprasta gauti dar iki
sausio pradžios.

Šalies Vyriausybė yra išsakiusi
raginimą, kad biudžetinės instituci-
jos nemokėtų premijų iš šiais metais
sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.
Taip elgtis rekomenduota ir valstybės
ar savivaldybių įmonėms ar jų kon-
troliuojamoms akcinėms bendro-
vėms. Ministrų kabineto rekomen-
dacijų nutarė nepaisyti ir premijas
mokėti nusprendė Klaipėdos valsty-
binio jūrų uosto, Klaipėdos naftos ir
Lietuvos geležinkelių vadovai.

Krašto apsaugos ministerijos
vadovybė nusprendė išmokėti premi-
jas būtinųjų karinių mokymų daly-
viams ir pirmus metus tarnaujan-
tiems profesinės karo tarnybos eili-
niams kariams.

Vilnius, gruodžio 23 d. (Bernar-
dinai.lt) – Seimas baigia rudens sesi-
ją – ketvirtadienį parlamentarai
renkasi į paskutinį šiemet plenarinį
posėdį.

Pastaruosius keletą metų rudens
sesijos būdavo pratęsiamos, tačiau šie
metai bus išimtis – nei sesijos pratęsi-
mo, nei neeilinės sesijos neplanuoja-
ma.

Sausį Seime vyks iškilmingas
posėdis minint Laisvės gynėjų dienos
20-ąsias metines, o vėliau į plenari-
nių posėdžių salę parlamentarai tu-
rėtų grįžti tik kitų metų kovo 10-ąją.

Konstitucija numato, kad rudens
sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir
baigiasi gruodžio 23 dieną, pavasario
– prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi
birželio 30 dieną.

Andriaus Ufarto nuotr.

Vilnius, gruodžio 23 d. (Bernar-
dinai.lt) – Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė, Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė ir premjeras Andrius Kubilius
ketvirtadienį pareiškė užuojautą dėl
žymaus diplomato Stasio Lozoraičio
našlės Danielos Lozoraitis mirties.

,,Mane labai nuliūdino žinia, kad
netekome Danielos Lozoraitis. Danie-
los meilė ir dėmesys Lietuvai ir jos
žmonių rūpesčiams visada jaudino ir
ilgai išliks mūsų atmintyje”, – rašoma
prezidentės D. Grybauskaitės užuo-
jautoje D. Lozoraitis artimiesiems ir
draugams.

Seimo pirmininkės užuojautoje
pažymima, jog ir po S. Lozoraičio mir-
ties velionio našlė aktyviai dirbo Lie-
tuvai ir jos istorijai, tvarkė išeivijos
dokumentus, diplomatijos archyvą,
rūpinosi jo perdavimu Lietuvai. ,,Tai

buvo išskirtinis gyvenimas, išskirtinis
likimas, išskirtinis pasišventimas tau-
tai, juolab ne gimtajai, tačiau visa
širdimi pamiltai lietuvių tautai”, –
sako parlamento vadovė.

,,Netekome žinomos Lietuvos
talkininkės ir patriotės, šviesios at-
minties Lietuvos Vilties prezidento
Stasio Lozoraičio ištikimos žmonos ir
bendražygės Danielos. Reiškiu gilią
užuojautą velionės D. Lozoraitienės
artimiesiems. Tikiu, kad šviesus at-
minimas ir neeilinė jos asmenybės
šviesa šildys ir teiks stiprybės bei
išminties visiems pažinojusiems ir
gerbusiems šią neeilinę moterį tiek jos
gimtinėje Italijoje, tiek ir Lietuvoje”, –
rašoma premjero užuojautos laiške.

S. Lozoraičio našlės D. Lozoraitis
laidotuvės vyks penktadienį Romo-
je.

Šalies vadovai pareiškè užuojautâ
dèl D. Lozoraitienès mirties

Vilnius, gruodžio 27 d. (Bernar-
dinai.lt) – Kuras Lietuvoje ir toliau
brangsta – pirmadienį prieš vidurdienį
bendrovės ,,Statoil” degalinėse litras
95 markės benzino kainavo 4.41 lito.

,,Lukoil” degalinėse Vilniuje litras
populiariausios markės benzino kai-
nuoja 4.36 lito, ,,Orlen Lietuvos” de-

galinėse – 4.4 lito.
Dyzelinas ,,Lukoil” tinkle kainuo-

ja 3.95 lito, ,,Statoil” tinkle – 3.99 lito,
,,Orlen Lietuvos” tinkle - 3.98 lito už
litrą.

Suskystintos dujos ,,Statoil” ir
,,Lukoil” degalinėse kainuoja po 2.41
lito, ,,Orlen” – 2.42 lito.

Benzino kaina šalyje jau perkopè 4,4 lito

Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA) –
Kauno miesto savivaldybės tarybos
kolegija nusprendė siūlyti miesto tary-
bai svarstyti klausimą įsteigti lietuvių
poeto, literatūros kritiko Bernardo
Brazdžionio premiją.

Pagal dabartinį siūlymą, premija

būtų teikiama kasmet rašytojams, li-
teratūrologams už per pastaruosius
dvejus parašytus aukšto lygio kūri-
nius. Pinigai būtų skiriami iš Kultūros
programos – šiai premijai numatyta
7,000 litų. Miesto taryba šį projektą
svarstys sausio 20 dieną.

Kaune siùloma îsteigti B. Brazdžionio premijâ

Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA) –
Vyriausioji rinkimų komisija gruodžio
27 d. baigė registruoti savivaldybių
tarybų rinkimų politinės kampanijos
dalyvius. Tarp jų – nemažai žinomų
vardų, rašo „Lietuvos rytas”. Tiesa,

dauguma garsenybių užsiregistravo
kaip savarankiški rinkimų kampani-
jos dalyviai, bet jiems už nugaros daž-
niausiai slepiasi visuomeniniai judėji-
mai, kuriems nebuvo leista dalyvauti
savivaldos rinkimuose.

Rinkimû sârašus vèl puošia žvaigždès

Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA) –
Per Seimo rudens sesiją prezidentė
Dalia Grybauskaitė septynis kartus
pasinaudojo veto teise ir pasiūlė 10
įstatymų projektų.

,,Naudojimasis veto teise vertina-
mas kaip skirtas šalinti ir taisyti to-
kius reiškinius, kurie gali iš esmės
neigiamai paveikti teisinę tvarką,
sukelti nepateisinamą sumaištį teisi-
nėje sistemoje, kuri sąlygotų labai
neigiamus teisinius, socialinius ir eko-
nominius padarinius visuomenei ir
valstybei. Todėl apsisprendžiant dėl
veto yra įvertinami ne tik teisiniai, bet

ir kiti – socialiniai, ekonominiai, poli-
tiniai argumentai”, – ,,Žinių radijui”
sakė prezidentės vyriausioji patarėja
teisės klausimais Solveiga Cirtautie-
nė.

Šalies vadovės vyriausioji patarėja
darbą su Seimu rudens sesijos metu
įvertino kaip konstruktyvų ir įtemptą.

Neigiamais reiškiniais įstatymų
leidybos procedūroje šalies vadovės
vyriausioji patarėja įvardino pasitai-
kantį skubotumą, įstatymų neap-
svarstymą su suinteresuotomis gru-
pėmis.

Rudens sesijoje prezidentè veto teise
pasinaudojo septynis kartus

Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) –
Vilniuje veiklą pradedantis Energe-
tinio saugumo centras turi galimybių
per trejus metus tapti NATO centru,
teigia Lietuvos pareigūnai.

Grėsmes energetiniam saugumui
tirsianti įstaiga oficialiai pradės veik-
ti sausio 1 dieną Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos karo akademijos pa-
talpose kaip nacionalinis centras.
Tikimasi, kad centras ateityje gaus
NATO akreditaciją – panašiai, kaip
Taline veikiantis Kibernetinio saugu-
mo centras ir dar 15 skirtingų centrų,
teikiančių analizę NATO, įvairiose
Aljanso šalyse.

,,Neformaliai esame sulaukę pa-
raginimų ir paskatinimų. Visi sutin-
ka, kad tai geras dalykas, tačiau tuo
pačiu pabrėžia, kad būtina siūlyti
pridėtinę vertę. Lietuva turi atnešti
savo patyrimą”, – BNS sakė Užsienio
reikalų ministerijos Ekonominio
saugumo politikos departamento
direktorius Audrius Brūzga. ,,Tiki-
masi, kad per trejus metus akredi-
tuosime jį prie NATO”, – teigė diplo-

matas.
Planuojama, kad iš pradžių cen-

tre dirbs keli žmonės, ir visi Vyriau-
sybės nutarime numatyti aštuoni
etatai nebus užpildyti. Ateityje į dar-
bą ketinama įtraukti žinovus iš kitų
NATO šalių. Pasak diplomato, Lie-
tuvai būtų naudinga žinovų, išma-
nančių tam tikras sritis, pavyzdžiui,
jūrinį saugumą, parama. Centras
veiklos pradžioje turėtų daug dėme-
sio skirti padėties Lietuvoje analizei –
vertinti esamą teisinę bazę ir teikti
Vyriausybei siūlymus dėl jos tobuli-
nimo. Įstaiga taip pat planuoja
įtraukti NATO partnerius į diskusi-
jas dėl grėsmių energetiniam saugu-
mui ir galimybių jas mažinti. A.
Brūzgos teigimu, centras kurs ben-
dradarbiavimo tinklą tarp įvairių
Lietuvos įstaigų – dėl to tariamasi su
Energetikos institutu, Vytauto
Didžiojo universitetu, kitomis mokslo
įstaigomis ir verslo atstovais. Centras
kol kas veiks kaip biudžetinė įstaiga
prie Užsienio reikalų ministerijos.



Maskva, gruodžio 27 d. (ELTA)
– Pirmadienį Japonijos užsienio mi-
nisterija pranešė, kad šalis atmetė
Rusijos prezidento Dmitrij Med-
vedev pasiūlymą kurti bendrą eko-
nominę zoną Kurilų salose, praneša
,,RIA Novosti”.

Penktadienį interviu vienai ša-
lies televizijai D. Medvedev sakė, kad
Rusija yra pasiruošusi bendradar-
biauti su Japonija, tačiau neatsi-
sakys Kurilų salų, kurios, jo teigimu,
yra dalis Rusijos teritorijos. D. Med-
vedev pasiūlė Japonijai kurti bendrus
ekonominius projektus.

,,Galime svarstyti apie bendros
ekonominės zonos, laisvos prekybos
zonos kūrimą”, – sakė D. Medvedev,
leisdamas suprasti, kad Japonijos
piliečiai galėtų atvykti į regioną ir
jame dirbti.

Lapkritį Rusijos prezidentas D.
Medvedev sukėlė Japonijos pasipik-
tinimą, apsilankęs vienoje iš keturių
Kurilų salų. Jis tapo pirmuoju Rusi-
jos vadovu, kuris ryžosi nuvykti į Ku-
rilų salas. Nuo Antrojo pasaulinio ka-
ro pabaigos, kai salas užėmė Sovietų

Sąjunga, Kurilų salos yra ginčijama
teritorija – Rusija ir Japonija nesu-
taria, kam šios salos turi priklausyti.

Japonija teigė, kad šis Rusijos
prezidento žingsnis yra ,,vertas ap-
gailestavimo”. Anot Japonijos užsie-
nio reikalų ministerijos, Rusijos pre-
zidento elgesys įskaudino visos Japo-
nijos žmones.

Po D. Medvedev vizito Kurilų
salose buvo atšauktas Japonijos am-
basadorius Rusijoje, tačiau vėliau jis
grįžo į Maskvą.

Keturios salos, esančios tarp
Kamčiatkos pusiasalio ir Japonijos
Hokaido salos, jau daugelį metų yra
didžiausia kliūtis, trukdanti iš pag-
rindų pagerinti Rusijos ir Japonijos
santykius. 1945 metų rugsėjį, jau po
besąlyginės Japonijos kapituliacijos,
jas užėmė SSRS kariuomenė. Oficia-
lusis Tokijas jau daug metų reikalau-
ja grąžinti jam Kurilų salas. Maskva
atsisako tai padaryti, tvirtindama,
kad šios salos yra Rusijos teritorija.
Būtent ginčas dėl Kurilų salų nulėmė
tai, kad abi šalys iki šiol dar nepasi-
rašė taikos sutarties.

Japonija atmetè Rusijos pasiùlymâ kurti
bendrâ ekonominê zonâ Kurilû salose

Vilnius, gruodžio 28 d. (Delfi.lt)
– JAV Baltieji rūmai pirmadienį pa-
reiškė esantys ,,labai susirūpinę” dėl
naujos Rusijos teismo nutarties kali-
namam verslo magnatui Michail
Chodorkovskij, vadindami ją pasi-
rinktiniu teisingumo taikymu.

M. Chodorkovskij ir toje pačioje
byloje kaltinamas Platon Lebedev,
kuriems jau anksčiau skirtos laisvės
atėmimo bausmės už sukčiavimą,
antroje byloje pripažinti kaltais dėl
lėšų pasisavinimo ir pinigų plovimo.

Tuo tarpu dabar nebeveikiančios
naftos milžinės ,,Jukos” buvęs vado-
vas teigia, jog šie politiškai motyvuoti
kaltinimai jam buvo pateikti už tai,
kad jis rėmė Rusijos opoziciją.

,,Esame labai susirūpinę, kad
Rusijos teisėjas šiandien antrą kartą
užsiminė, jog Michail Chodorkovskij
ir Platon Lebedev bus pripažinti
kaltais”, – sakė Baltųjų rūmų atsto-
vas spaudai Robert Gibbs, atvykęs į
Hawaii kartu su atostogaujančiu JAV
prezidentu Barack Obama.

,,Mums kelia nerimą nusiskundi-
mai dėl rimtų teismo proceso pažei-
dimų ir iš pažiūros piktnaudžiaujamu
teisinės sistemos naudojimu netin-
kamiems tikslams”, – pridūrė R.
Gibbs.

Maskvos Chamovnikų teismas
antradienį toliau skelbs nuosprendį
antrojoje buvusio naftos bendrovės
,,Jukos” vadovo Michail Chodorkovs-
kij ir buvusio tarptautinio finansinio
susivienijimo (TFS) ,,Menatep” vado-
vo Platon Lebedev byloje.

Teisėjas Viktor Danilkin pradėjo
skelbti nuosprendį pirmadienį ir per
dieną perskaitė aprašomąją motyva-
vimo dalį – kaltinimų, pateiktų M.
Chodorkovskij ir P. Lebedev, esmę, o
paskui perėjo prie įrodymų.

Teismas sutikęs su prokuratūros
argumentais, nustatė abiejų kalti-
namųjų kaltę svetimo turto grobimu
ir šio turto legalizavimu (ZRF BK 160
ir 174.1 str.).

Taigi buvęs naftos bendrovės
,,Jukos” vadovas ir buvęs TFS ,,Me-

natep” vadovas buvo pripažinti kal-
tais ,,Jukos” antrinių bendrovių
naftos grobimu.

Kaip pareiškė žurnalistams M.
Chodorkovskij advokatas Vadim
Kliuvgant, teismas nuosprendyje
nurodė naftos grobimo mastą didesnį
nei prašė prokurorai.

Pasak jo, gynėjai išgirdo, kad
teismas pripažino jų klientus kaltais
pagrobus naftos už 892 mlrd. rublių,
,,o per ginčus prokuratūra sumažino
šį skaičių iki 824 mlrd. rublių”.

Skelbdamas nuosprendį teisėjas
atmetė M. Chodorkovskij ir P. Lebe-
dev, neigusių visą kaltę, parodymus,
pažymėdamas, kad kaltinimus pa-
tvirtina įrodymai. Abiejų buvusių
,,Jukos” vadovų advokatai jau pareiš-
kė, kad ketina apskųsti nuosprendį.

Kaip tikimasi, būsimame posėdy-
je teismas išnagrinės liudytojų paro-
dymus ir nurodys tuos, kurie patvir-
tina teisiamųjų kaltę.

Tik pačioje nuosprendžio skelbi-
mo pabaigoje bus žinomi bausmių,
kurios paskirtos M. Chodorkovskij ir
P. Lebedev, terminai. Kaip mano ad-
vokatai, nuosprendžio skelbimas
baigsis iki Naujųjų metų.

Pasaulio naujienos
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RYGA
Rygoje numatoma sukurti sim-

bolinį ,,Laisvės kelią” – sieną, skirtą
akcijai ,,Baltijos kelias” atminti,
praneša antradienį laikraštis ,,Nea-
kariga”, pažymėdamas, kad Lietuvo-
je tokia siena jau yra. Estijoje pana-
šiam sumanymui taip pat jau pritar-
ta. Tokį siūlymą pateikė Latvijos
liaudies fronto muziejus, ir Rygos
savivaldybės paminklų taryba iš
esmės jam pritarė. Pastatyti sim-
bolinę sieną numatoma pagal Lietu-
vos skulptoriaus Tado Gutausko
sukurtą pavyzdį – 63 metrų ilgio ir
3,5 metrų aukščio Lietuvos vėliavos
spalvų siena buvo atidengta Vilniuje
spalio mėnesį.

BERLYNAS
Vokietijos tanklaivis ,,Marida

Marguerite” ir jo įgula, kurie Soma-
lio piratų rankose išbuvo beveik
devynis mėnesius, sumokėjus 5,5
mln. JAV dolerių išpirką gali jau
artimiausiu metu būti paleisti. Vo-
kietijos kompanijai priklausantį tan-
klaivį su 19 Indijos, dviem Bangla-
dešo ir vieno Ukrainos piliečio įgula
piratai užgrobė gegužės 8 dieną.

LONDONAS
Devyniems vyrams pateikti kal-

tinimai bandymu surengti teroris-
tinius išpuolius Jungtinėje Karalys-
tėje prieš Kalėdas. Po teismo posė-
džio jie liko areštinėje. Jie taip pat
kaltinami pasirengimu teroristi-
niams išpuoliams, kadangi buvo susi-
tarę, kuriuos taikinius pulti, ir
išbandė sprogstamąsias medžiagas.
Visi devyni sulaikytieji asmenys pir-
madienį stojo prieš Westminster
magistratų teismą.

ANKARA
Turkijos užsienio reikalų minis-

tras Ahmet Davutoglu pareiškė norįs
taisyti pašlijusius santykius su Iz-
raeliu, kuriems smarkiai pakenkta
per įvykį, kai Izraelio kariai nu-kovė
aštuonis Turkijos piliečius į Ga-zą
plaukusioje humanitarinę pagalbą
gabenusioje flotilėje. Izraelio ir Tur-
kijos geri santykiai truko apie 15 me-
tų. Tuo laikotarpiu pasirašytas ne
vienas svarbus karinis ir prekybos

susitarimas. Santykius atkurti ban-
dyta per neseniai Ženevoje vykusias
derybas. Deja, derybos baigėsi be rea-
lių rezultatų, nes Izraelis atsisako at-
siprašyti už gegužės 31 d. įvykį.

MADRIDAS
Ispanija tikrai paskelbė nepagei-

daujamais asmenimis du Rusijos
diplomatinius darbuotojus, o Maskva
neliko skolinga, išsiųsdama du ispa-
nų diplomatus. Ispanija išsiuntė du
Rusijos ambasados darbuotojus, ku-
rių ,,veikla buvo nesuderinama su jų
statusu”, sakoma ministerijos pra-
nešime. Toks pasakymas diploma-
tijos pasaulyje paprastai reiškia šni-
pinėjimą. Atsakydama Rusija išsiun-
tė iš Maskvos du ispanų diplomatus.

MASKVA
Įtakingas Rusijos parlamentaras

pirmadienį pareiškė, kad Europos
Sąjunga visai neskuba panaikinti
vizų režimo Rusijai, nepaisant Mask-
vos pasirengimo žengti šį žingsnį.
ES nėra vieningos nuomonės šiuo
kebliu klausimu, kadangi daugelis
baiminasi, kad dėl bevizio režimo gali
išaugti nusikalstamumas ir nelegali
imigracija. Rusijos parlamento aukš-
tųjų rūmų Užsienio reikalų komiteto
pirmininkas Michail Margelov teigė,
kad Briuselis pagrindinę kliūtį be-
viziam režimui su Rusija įvardija
milžinišką korupciją Rusijoje.

TEHERANAS
Irane pakartas šnipinėjimu Iz-

raelio slaptosioms tarnyboms apkal-
tintas Irano pilietis Ali Akbar Siadat.
Irano šaltinis skelbia, kad vyras ke-
lerius metus bendradarbiavo su
Izraelio šnipinėjimo agentūra ,,Mos-
sad” ir teikė Izraeliui informaciją
apie Irano karinę veiklą. Jis buvo su-
laikytas 2008 m., kai kartu su žmona
norėjo palikti Iraną. Irane už šnipi-
nėjimą baudžiama mirties bausme.

ABUDŽA
Centrinėje Nigerijoje Kalėdų iš-

vakarėse įvykdytų sprogdinimų ir
atsakomųjų išpuolių aukų padaugėjo
bent iki 80, o visoje šalyje žuvo ma-
žiausiai 86 žmonės. Ligoninėse su-
rinkti duomenys rodo, kad per įvy-
kius iš viso žuvo 80 žmonių, o 189
buvo sužeisti.

AFRIKA

JAV susirùpinusios dèl teismo
nuosprendžio M.Chodorkovskij

EUROPA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

M. Chodorkovskij.
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Su bobute Lietuvoje.

Malonumas rankose laikyti širdį

– Kokia šiandien buvo tavo
diena, Sofija?

– Kaip ir kasdien, kėliausi labai
anksti. Jau 6 ryto iš Kudirkos stote-
lės prie Gedimino prospekto autobu-
su išvažiavau į klinikas Santariškėse.
Bet man tai patinka! Smagu anksty-
vą rytą eiti prospektu, jaustis čia gy-
venančiu žmogumi, o ne tik turistu,
kuris miega iki pietų ir vakare eina į
barus. Kiekvieną rytą klinikose Šir-
dies chirurgijos centre vyksta susirin-
kimai, kur gydytojai pasakoja, kas
įvyko per naktį, aptariame praėjusios
paros ypatingus atvejus. Paskui su
gydytojais išgeriame kavos, pakalba-
me apie įvairius dalykus. Šiandien
nebuvo sunki diena, mat buvo tik
trys ligoniai. Dažnai prieš savaitgalį
jie išrašomi namo, o naujų atvykti
dar nespėjo. Tačiau vienas atvejis bu-
vo labai sudėtingas – dirbo net penki
gydytojai, aš taip pat dalyvavau toje
operacijoje. Taip kasdien po šešias va-
landas stebiu, žiūriu, kalbuosi su gy-
dytojais apie gyvenimą, Lietuvą ir, ži-
noma, apie mediciną, jos skirtumus
čia ir JAV. Man tai labai naudinga,
mat tokiu būdu galiu daugiau sužino-
ti apie šalį, tobulinti savo kalbos ži-
nias ir kartu gauti profesinių įgūdžių.

– Užsiminei, kad pasikalbate
apie medicinos skirtumus Lietu-
voje ir Amerikoje. Ką jau pati
spėjai pastebėti?

– Amerikoje niekada nesu dirbusi
kartu su chirurgais, tad daug pasa-
kyti negaliu. Tačiau lietuviai dakta-
rai minėjo, kad jų darbas prastai ap-
mokamas, o JAV būti chirurgu tik-
rai finansiškai labai naudinga. Čia
kiekvieną savaitę susirinkimų metu
svarstome, ar ligoninė gali sau finan-
siškai leisti atlikti vieną ar kitą ope-
raciją, nes trūksta finansavimo.

– Kiek žinau, esi iš medikų
šeimos?

– Taip, visą gyvenimą mane supo
medicina ir troškau eiti tuo keliu pa-

ti. Tačiau pirmiausia įstojau mokytis
istorijos ir dabar turiu istorikės dip-
lomą. Bet kartu iš pasirenkamųjų da-
lykų dar mokydamasi istorijos rink-
davausi tuos, kurie susiję su medi-
cina – biologiją, chemiją ir pan. Tie-
siog Amerikoje yra kiek kitokia siste-
ma, tuos pirmus ketverius metus ne-
privalai mokytis tik medicininių daly-
kų, juos pradedi studijuoti vėliau –
medicinos mokykloje. Ketvirtaisiais
savo studijų metais ėmiausi savano-
riško darbo – nuvykau į Gvatemalą,
kur dengiau vaikų darželio stogą. Ir
tai buvo mano pirmoji patirtis, kai
jaučiausi padedanti kažkam, ko as-
meniškai nepažįstu. Tai man teikė di-
delį pasitenkinimą, buvo taip gera.
Tada ir supratau, kad noriu savo gy-
venimą sieti su pagalba žmonėms.
Bet pamaniau, kad turiu gebėjimų
daryti kažką daugiau nei dirbti juodą
darbą. Todėl pagalvojau, kad medici-
na man tiesiog idealiai tinka – ir pa-
dėsiu žmonėms, ir kartu panaudosiu
visas savo intelektines galias.

– Kodėl susidomėjai būtent
širdies chirurgija?

– Kai studijavau fiziologijos kur-
są, paskaitos apie širdį man buvo vie-
nos iš įdomiausių. Be to, norėjau pa-
matyti, išbandyti tokius dalykus chi-
rurgijoje, kokių Amerikoje man, kaip
studentei, niekas neleistų, o Lietuvo-
je – leidžia. JAV galėčiau tik stebėti
operacijas, kalbėtis su ligoniais, o čia
man duoda ir siūti, ir padėti operuo-
jančiam gydytojui. Santariškių šir-
dies chirurgijos specialistai labai pui-
kūs, tai taip pat nulėmė mano spren-
dimą rinktis būtent šią sritį savo sta-
žuotei.

– Kokie tie širdies chirurgai,
kasdien čiupinėjantys ligonių
širdis?

– Kitos mano draugės, kurios irgi
atlieka praktiką – tik kituose sky-
riuose – pasakoja, kad kiti gydytojai
širdies chirurgus laiko pasipūtusiais.

Tačiau aš to nepastebėjau, su manimi
gydytojai elgiasi labai gražiai. Kita
vertus, aš suprantu, kad reikia labai
pasitikėti savimi, kai kiekvieną dieną
tenka praverti krūtinės ląstą ir
čiupinėti širdį. Bet tikrai nepastebė-
jau, kad širdies chirurgai būtų už-
rietę nosis. Dar supratau, kad jų dar-
bas yra lengvesnis, nei maniau (šyp-
teli – D. D.), nes jie kasdien daro iš
esmės tą patį. Aš svajoju apie kitokį
darbą, nenoriu rutinos. Beje, širdies
chirurgija nėra jau toks dinamiškas,
užburiantis dalykas. Per operaciją
mes su daktarais visada kalbamės – ir
tikrai ne vien apie operuojamą ligonį,
bet ir apie tai, kaip koks daktaras
praleido savaitgalį savo sodyboje, ko-
kios buvo atostogos, kelionės į už-
sienį. Taip pat yra ir Amerikoje.

– Ar rinkdamasi mediciną ne-
bijojai atsidurti savo giminaičių
šešėlyje?

– Ne, net nesusimąsčiau apie tai.
Dar turiu tris brolius, jie labai pui-
kūs, protingi, jiems labai gerai sekėsi
mokslai. Nors jie – ne medikai. Ta-
čiau mano tėvai man visada kartojo,
kad aš esu aš, turiu rinktis ir spręsti
pati, jog aš turiu puikių savybių ir
kažką galiu atlikti geriau nei kiti, ly-
giai kaip kiti gali kažką padaryti ge-
riau negu aš.

– Kodėl nusprendei atvykti
stažuotis į Lietuvą? Norėjai ge-
riau pažinti šalį, išmokti kalbą
ar dar dėl kokių kitų priežas-
čių?

– Lietuvoje jau buvau šešis kar-
tus, šis – septintas. Ir man taip čia
patinka! Net žodžių trūksta. Aš čia
negimiau, neužaugau, ilgiausias ma-
no Lietuvoje praleistas laikas – trys
mėnesiai, kai man pačiai buvo tik aš-
tuoneri. Bet kaskart, atvykusi į Lie-
tuvą, jaučiu, kad mano širdis yra čia.
Ir nors negaliu sakyti, kad čia yra
mano namai, nes vis dėlto gimiau ir
užaugau Amerikoje, tačiau čia yra
tai, ko aš niekur kitur nerandu. Todėl
atvykti stažuotis čia buvo visiškai
logiškas sprendimas. Be to, tikrai la-
bai noriu tobulinti lietuvių kalbą.
Taip pat išbandyti praktiškai žinias,
kurias įgijau medicinos mokykloje.
Atvažiuodama stažuotis nelabai įsi-
vaizdavau, ką darysiu, bet maniau,
kad blogiausia, kas gali nutikti, – pra-
leisiu smagias atostogas Lietuvoje.
Tačiau viskas vyksta tikrai puikiai.
Kaip ir tikėjausi, Lietuvoje turiu dau-
giau galimybių pamatyti, išbandyti
tai, ko Amerikoje daktarai man dar
neleistų. Pavyzdžiui, dabar čia sta-
žuojasi studentai iš Čekijos bei Ispa-
nijos, nes visoje Europoje žinoma,
kad Lietuvoje studentams per prakti-
ką bus tikrai įdomu.

– Esi patenkinta savo stažuo-
te?

– Labai. Nenoriu išvykti iš Lietu-
vos, norėčiau pasilikti čia ilgiau. La-
bai norėčiau į Lietuvą sugrįžti kada
nors vėliau, kai pati jau būsiu dau-
giau pasiekusi ir galėsiu daugiau duo-
ti, nes dabar daugiau imu. Tikrai no-
rėčiau čia atvykti ir padirbėti – kelis
mėnesius ar metus. Bet kol kas apie
tai tik galvoju, dar nežinia, kaip vis-
kas susiklostys. Vis prisimenu, kaip
mano seneliai ir mano prosenelė,
kuri mirė, kai man buvo 12 metų, vis
sakydavo, kad turiu kažką duoti Lie-
tuvai. Tai man įstrigo giliai į širdį.
Gal kada teks čia pabūti ir per žiemą?

– Esi iš North Carolina valsti-
jos, kur lietuvių turbūt nėra
daug. Kaip ten sekėsi palaikyti
lietuvybę? Ir apskritai, ar verta
ją puoselėti?

– Esu tikra, kad tai labai svarbu.
Taip – ten lietuvių nelabai daug. Ir
net Florida, kur gyvenau iki 12 metų,
lietuviai buvo tik mūsų šeima, gimi-
naičiai. Užaugome anglakalbėje ap-
linkoje. Aš galvoju angliškai ir mano
tėvai kalba angliškai, bet dabar, kai
su jais bendrauju, vis prašau, kad kal-
bėtų su manimi lietuviškai. Labai
sunku dar ir todėl, kad mano tėvai
jau gimė Amerikoje ir jų lietuvių kal-
ba nėra tobula. Ir jei Čikagoje lietu-
viai turi lietuviškų mokyklų, ansam-
blių ir kitokių organizacijų, tai ten,
kur aš augau, nieko panašaus nebu-
vo. Bet mano tėvai tikrai labai sten-
gėsi, kad kuo daugiau būtume tarp
lietuvių, pavyzdžiui, Naujuosius me-
tus visada sutinkame su lietuviais Či-
kagoje, tai nerašyta šeimos taisyklė.
Visada dalyvaujame dainų, šokių
šventėse, per atostogas tėveliai mane
siųsdavo į lietuviškas stovyklas. Bet,
nepaisant visko, lietuvybė yra mano
širdyje, ir kitaip negali būti. Ir pasta-
ruoju metu vis labiau įsilieju į lietu-
višką veiklą, į JAV lietuvių jaunimo
sąjungą, o ir Washington, kur dabar
studijuoju, lietuvių kur kas daugiau
nei North Carolina.

– Tavo senelis – žinomas Lie-
tuvoje veikėjas Kazys Bobelis. O
tu, ar mėgsti „Bobelinę”?

– Taip. Mano diedukas buvo
urologas, o spanguolės – puikus vais-
tas nuo visokių urologinių ligų, o deg-
tinė – geras dezinfekatorius. Tad toks
derinys yra puikus. Tiesa, nežinau
visos recepto istorijos, nes, kai ją pra-
dėjo gaminti, buvau dar maža. Bet vis
dėlto pamenu, kad senelis visada
mėgo degtinę su spanguolių sultimis,
matyt, iš to ir atsirado „Bobelinė”.

Sutrumpinta.
Kalbino Deimantė Dokšaitė

Tiesa.com

Kai pirmą kartą sutikau Sofiją Degesys, jos veidas švytėjo iš laimės –
tądien mergina pirmą kartą savo rankose laikė žmogaus širdį. „Reikia labai
pasitikėti savimi, kai kiekvieną dieną tenka praverti krūtinės ląstą ir čiupinėti
širdį”, – sako Amerikos lietuvė, atliekanti praktiką Lietuvoje, kur studentams
leidžiama kur kas daugiau, nei vien stebėti sudėtingą operaciją.

Tokią galimybę Amerikos lietuvaitei suteikė JAV Lietuvių Bendruomenės
rengiama Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa Lietuvoje. Jos metu
Georgetown University medicinos mokyklos studentė kelias savaites atliko
praktiką Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centre.
Dvidešimt ketverių Sofija sako, kad stažuotė jai buvo ne tik puiki galimybė
pasisemti profesinių žinių – Lietuvos medikai studentams leidžia patiems
išbandyti daug daugiau nei amerikiečiai ar kiti europiečiai. Tai buvo ir gera
proga patobulinti lietuvių kalbos žinias bei pajausti kasdienybės skonį.

Visa šeima.
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1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
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Skelbimû skyriaus 
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DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA
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ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 55

Ar pasitvirtins mūsų taktika, bus
matyti po keleto dienų. 

Audrius Murauskas 
VII etapo įgulos narys

2009-03-21
Prisimenant pirmąsias VII

etapo dienas

,,Tūkstantmečio odisėjos” VII
etapo įgula su Sao Paulo Lietuvių
Bendruomene atsisveikino ir Santos
uostą paliko kovo 11-ąją dieną. Įdo-
mu sužinoti, kokie prisiminimai už-
plūsta šiandien kiekvieną VII etapo
įgulos narį, prisimenant pirmąsias
tris plaukimo dienas.

Kapitonas Raimondas Šiugž-
dinis: „Pirmosios dienos jūros ligos
veikiamai įgulai buvo sunkios. Ne-

darėme sudėtingų veiksmų, dėl to di-
desnio pavojaus nebuvo. Pirmomis
dienomis laive palaikyti tvarką buvo
kiek sudėtinga. Bet tai yra supranta-
ma, nes oro sąlygos tikrai buvo sudė-
tingos. Trečią dieną visi prisitaikė ir
viskas atsistojo į savas vėžes.’’

Linkus: „Visoms įguloms pra-
džia laive būna kiek sudėtinga. Šiai
įgulai, kaip ir pirmojo etapo įgulai,

buvo gerokai sunkiau, nes pirmąsias
dienas vėjai buvo nedėkingi. Bet ko-
manda stipri, padėdami vienas kitam
vyrai su iškilusiais iššūkiais susidoro-
jo.”

Klaudio: „Pirmosios plaukimo
valandos buvo pasakiškos. Visas blo-

gumas prasidėjo antros dienos rytą.
Pakilo vėjas, padidėjo bangos, laivas
pradėjo stipriai daužytis. Teko ma-
žintis bures. Man blogiausia buvo tai,
kad prasidėjo jūros liga, kurios jau
seniai nebuvau jautęs. Šį prisiminimą
norėčiau išbraukti. Buvau kaip gu-
minis, nors ir kiek stengiausi, įgulai
buvau nepakankamai naudingas.
Ypatingai dėkingas už pagalbą ko-
mandai ir asmeniškai Linui.’’

Arūnas: „Prisitaikiau greitai.
Jūrligės pavyko išvengti. Labiausiai

nustebino laivo galimybės pučiant
stipriam vėjui skrosti per didžiules
bangas dideliu greičiu. Gulint gulte,
apimdavo toks jausmas, kad jachta
ims ir subyrės.’’

Rimas: „Labai gražiai išplau-
kėme. Visi buvo patenkinti, energin-
gi, ištroškę buriavimo. Kitą dieną,

laivui pradėjus labiau supti, pradėjo
pykinti. Bloga savijauta kankino pu-
santros paros. Dėkingas Linui, kuris,
pavaduodamas mus, atlaikė didžiau-
sią krūvį. Orui pasitaisius, pasitaisė
ir savijauta, pakilo nuotaika, atsirado
apetitas.’’

Linas Šiugždinis: „Pirmos die-
nos buvo sunkios. Bangos purtė laivą,
komanda dar nebuvo susiderinusi,
šlapi gultai, neįprastas vachtų reži-

mas. Stengėmės pasirūpinti savo
draugais, blogai besijaučiantiems su-
daryti sąlygas pailsėti. Vėliau kolek-
tyvas priprato prie laivo ritmo. Dabar
jau akivaizdžiai matosi komandinis
darbas.’’

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Baltarusijos
gyventojų daugumos nuomonę. Ru-
sijos prezidentas taip pat teigė, kad
yra įsitikinęs, jog toliau vyks moder-
nios valstybės kūrimo procesas Bal-
tarusijoje. NVS valdybos pirmininkas
Sergej Lebedev paskelbė, kad jis ir jo
kolegos mano, jog rinkimai buvo de-
mokratiški ir nekelia abejonių. Na, o
Pavel Borodin suskubo pranešti, kad
yra įsitikinęs, jog nakties neramu-
muose galima įžvelgti JAV pėdsaką.
Pasak šio politiko, būtent JAV atsto-

vai sugundė ir nugirdė jaunus bal-
tarusius, ir jie padėjo pulti parlamen-
to pastatą. Esą be JAV įsikišimo to
nebūtų buvę.

Parengta pagal Gazeta.ru 

Bernardinai.lt

Andrius Navickas – Lietuvos
žurnalistas, internetinio naujienų
dienraščio Bernardinai.lt vyr. redakto-
rius, religijotyrininkas.

Baltarusijos opozicija sunaikinta?

Atkelta iš 4 psl.
Pasaulinė paroda Šanchajuje

pavyko. Ji veikė 6 mėnesius, ją ap-
lankė didžiausias lankytojų skaičius –
73 mln. žmonių. Pasaulinės parodos,
prasidėjusios Londone 1871 m. ir
Paryžiuje 1855 m., sėkmingai tęsia-
mos jau beveik 150 metų. Lietuvai –
tai dešimtoji pasaulinė paroda. Pirmą
kartą Lietuvos vardas nuskambėjo
Paryžiuje 1900 metais, kai mūsų val-
stybės dar nebuvo jokiame politinia-
me žemėlapyje. Parodą tada surengė
JAV lietuviai, norėdami atkreipti pa-
saulio dėmesį į okupuotą ir seną bei
garbingą istoriją turinčią lietuvių
tautą. Joje buvo pabrėžiamas ir caro
valdžios vykdomo lietuviškos spau-
dos draudimo nežmoniškumas, rody-
tos lietuviškos knygos, išleistos Prū-
sijoje ir JAV. Kaip laisva valstybė Lie-
tuva turėjo savo parodas Paryžiaus
(1937) ir New York (1939) pasauli-
nėse parodose. Iš pastarosios rodiniai
jau nespėjo gįžti namo, nes į Lietuvą
įžengė sovietų okupantai.

Atkūrus nepriklausomybę, Lie-
tuva vėl panoro parodyti kitiems savo
pasiekimus. Ji dalyvavo Sevilijos (Is-
panija, 1992), Taejono (P. Korėja,
1993), Lisabonos (Portugalija, 1998),
Hanoverio (Vokietija, 2000), Aiči
(Japonija, 2005) ir Saragosos (Ispa-
nija, 2008) pasaulinėse parodose.

* * *
Nacionalinėje dailės galerijoje

vykusiame Šanchajaus parodos ap-
tarime buvo šnekama ir apie ateitį.
„Lietuva ir toliau dalyvaus pasau-
linėse parodose, o Aplinkos ministe-
rija, kuriai vis dar patikima ši misija,
kvies visus norinčius ir galinčius
telkti pastangas Lietuvos vardui
garsinti”, – teigė Aplinkos ministeri-

jos kancleris Robertas Klovas.
Kita pasaulinė paroda „EXPO”

vyks 2012 m. gegužės 12 d.–rugpjūčio
12 d. Pietų Korėjoje, Yeosu mieste.
Pagrindinė jos tema – „Gyvieji van-
denynai ir pakrantės”. Ji labai ak-
tuali Lietuvai, kaip ir kitoms valsty-
bėms, turinčioms atvirą išėjimą į
jūrą. Dalyvavimas šioje parodoje
Lietuvai suteiktų dar vieną galimybę
sustiprinti jūrinės valstybės padėtį,
populiarinti Kuršių nerijos ir kitus
pajūrio kurortus, Klaipėdos jūrų
uostą, atkreipti dėmesį į būtinybę
užtikrinti saugų Rusijos naftos tel-
kinio D-6, esančio šalia Kuršių neri-
jos, naudojimą, pristatyti pasauliui
išskirtinę mūsų pajūrio gamtą ir sa-
vitą pamario krašto kultūrą. 

Lietuvos vyriausybė jau priėmė
politinį sprendimą dėl Lietuvos daly-
vavimo pasaulinėje parodoje „EXPO
2012”. Tikėkimės, kad Vyriausybei
užteks ryžto laiku skirti šiam pasi-
ruošimui reikalingas lėšas.

Lietuva sėkmingai pasirodė
pasaulinėje parodoje „EXPO 2010”

Šanchajaus parodoje didelį pasise-
kimą turėjo stipriausias pasaulio
žmogus Žydrūnas Savickas.
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Kaip ir kiekvienais metais, taip ir
šiemet, JAV LB Cicero apylinkės val -
dyba surengė Advento agapę – prieš -
kalėdinę pramogą su vaišėmis ir me -
ni ne programa. 

Šių metų renginys šiek tiek sky -
rėsi nuo ankstesniųjų – programoje
bu vo švelnaus humoro – pateiktame
vaizdelyje bandyta apibūdinti Cicero
lietuvių aktualijas ir pristatyti veik -
lesnius žmones. Visa tai perteikė vie -
tinis bažnytinis choras (nu by rė jus
vie ninteliam buvusiam vyriškos gimi -
nės atstovui, jame liko tik mo terys).
Jau septintus metus šiam kolektyvui
vadovaujanti Vilma Mei lutytė su -
gebėjo iš negausaus dalyvių skaičiaus
,,išspausti” gana puikius rezultatus. 

Chorelis susirinkusiems atliko 6
kū rinius – 4 liaudies dainas ir 2 ka -
lėdines giesmes: „Oi, atvažiuoja, le -
liu, Kalėda”, „Tai raibumai genelio”,
„Kas po mano sodelį”, „Už trijų eže -
rų”, „Gul šiandieną” ir „Ateikit, žmo -
nės”. 

Dainos ir giesmės buvo per pintos
gana gerai ir įdomiai paruošto
vaizdelio (atliko Liuba Šniurevičienė,

Adventinė agapė Cicero 

Cicero šventinio pobūvio programos atlikėjos (iš kairės): V. Mauručienė ir L.
Šniurevičienė.                                                    Jono Kuprio nuotraukos

Lietuvos knygynuose apilankius
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kas gali būti maloniau, kaip
susirangius sofos kamputyje, kai už
lango tamsu ir sninga, o namuose
šilta ir jauku, skaityti knygą. Skaityti
tikrai turime ką. Juolab kad dabar ne
problema knygas atsivežti ar at si-
siųsti iš Lietuvos. Leidiniais nustaty-
tos lentynos Lietuvos knygynuose
visada traukia. Juolab kad visi ži-
nome, jog Lietuvoje knygas tikrai mo-
ka leisti. 

Kiekvieną kartą, kai ten nuvyks -
tu, būtinai apsilankau knygyne, pa -
sidomiu knygų naujienomis ir..., nors
šimtą kartų sau esu pasižadėjusi –
knygų nepirksiu, – neišeinu be pir -
kinio.

Tad pasižvalgykime, kokios kny-
gos Lietuvoje pasirodė pastaruoju
metu.

„Pamarių sakmės” – sakyti nės
tautosakos rinkinys; (Klaipėdos uni-
versitetas; sudarė Dalia Kiseliū-
naitė. – Klaipėda: Klaipėdos univer-
siteto leidykla, 2010. – 300 p.) Rinki-
nyje skelbiama per 420 tekstų iš Kur-
šių pamario kaimų. Nemaža dalis lie-
tuvių kalba spausdinama pirmą kar-
tą: tai vokie čių ir latvių rinkėjų
XIX–XX a. už rašyti tekstai, išsklai-
dyti retuose šaltiniuose, bei sudaryto-

jos Dalios Kise liūnaitės ekspedicijų
vaisiai.

Knygos pradžioje – išsamūs
sudarytojos ir LLTI mokslininkės dr.
Linos Būgienės straipsniai, leidinį
puošia E. Benetytės iliustracijos.

Ši knyga sudomins filologus, pe-
dagogus, muziejininkus, ekskursijų
vadovus, visus Mažosios Lietuvos
mylėtojus.

Marius Jonutis ,,Slibinas Jur-
gis ir kitos istorijos”; (iliust racijos
autoriaus. – Vilnius: ,,Tyto al ba”,
2010. – 208 p.). Tai – trečioji žinomo
dailininko M. Jonučio autori nė knyga
– tai trys pasakos, kurias gali skaityti
visokio amžiaus skaitytojai. Vieni

jose atpažins savo pačių nežabotą
fantaziją ir pomėgį kelti rimtiems
suaugusiesiems nepatogius klausi-
mus, o dažnai – duoti dar ne patoges-
nius atsakymus. Kiti gaus iš anksti-
nių nuostatų nedrumsčiamu vaiko
žvilgsniu progą iš naujo pa žiūrėti į
kasdienius dalykus ir rasti juose dau-
giaprasmę pasaką.

Renata Šerelytė ,,Vėjo raitelis”
(Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2010). Renata Šerelytė –
,,Draugo” literatūrinio priedo redak-
torė dar žinoma ir kaip prozininkė,
dramaturgė, eseistė, literatūros kri-
tikė, kūrinių vaikams autorė. 

Paieškų tarnybos grupė išvyksta
filmuoti reportažo apie Sibire gi -
musią paauglę Sašą, ieškančią tėvo.
Ir prasideda... Televizijos komanda
pakliūva į keistą aplinką, pasineria į
pasąmonės košmarus. Romane nuo
realių situacijų lengvai peršokama į
fantastikos ir magijos pasaulį, kuria -
me veikia ugnies ir vandens dvasios.
Gausu komiškų efektų ir parodijos,
detektyvo intrigos. 

Gendrutis Morkūnas ,,Švęsti
kosmose ir tvarte”: eseistika ir
bičiulių bei bendražygių atsiminimai.
(Sudarytojas Andrius Navickas. –
Vilnius: VšĮ Bernardinai.lt, 2010. –

376 p.). Šią knygą aš jau pristatinėjau
,,Drauge”, tačiau akis vis užkliūva ir
užkliūva, o rankos vis tiesiasi link
jos. Anksti iškeliavusio amžinybėn
iškilaus fiziko, talentingo vaikų bei
paauglių rašytojo ir originalaus pub-
licisto Gendručio Morkūno (1960–
2009) eseistikos palikimas bei bičiu-
lių, bendražygių atsiminimai apie šią
ypatingą asmenybę. Nebūtina šią
knygą skaityti ištisai. Tiesiog pavar-
tai puslapius ir randi vieną ar kitą
nuostabią mintį.

,,Vilniaus Bernardinų kapi -
nės 1810–2010” (Sudarė: Vida Giri -
nin kienė – Vilnius: UAB ,,Versus au -
reus”, 2010. – 776 p.). Vilniaus Ber-
nardinų kapinės – vienas iš garsiau-
sių ir gra žiausių Lietuvos nekro polių.
2010-ųjų spalio mėnesį sukako 200
metų, kai vokiečių Šv. Martyno Ro-
mos katalikų kongregacijos prie Šv.
Onos bažnyčios pasiūlymu jos buvo
įsteigtos Užupyje, tarp Polocko ir
Žvirgždyno gatvių bei de šiniojo Vil-
nelės kranto.

Leidinyje išsamiai analizuojama
kapinių istorija, aptariamos miestie -
čių laidotuvės ir laidojimo tradicijos.
Taip pat aprašoma vertinga ir reta
XIX a. trečiojo dešimtmečio sakrali-
nių pastatų puošyba ir paminklų už -
rašai Lietuvoje. Autoriai, remdamiesi

Virginija Mauručienė ir Rasa Si de -
ravičienė). Ypač dvi pirmosios suge -
bėjo atvaizduoti Cicero lietuvių gy -
venimą, jų veiklą, žmones. 

Atlikėjai vaizdavo bene žymiau -
sią veikėją Mariją Remienę, kun. dr.
Kęstutį Trimaką (gaila, kad jis ne -
galėjo stebėti programos, nes po
pamaldų Šv. Antano parapijoje turėjo
skubėti į Brighton Park parapiją,
kuri dabar yra likusi be lietuvio ku -
nigo), „kavutės” vedėją Mėtą Gaba -
lienę ir dar vieną kitą  pasižymėjusį
tau tietį. Viskas buvo atlikta kuo
puikiausiai, su gera humoro doze –
nieko neperdedant, neužgaunant.
Rei kia paminėti ir jaunąją Deimantę
Kavaliauskaitę, kuri pasirodė prieš
programą ir po jos.

Pradžioje buvo vaišės

Prieš prasidedant programėlei
at vykusieji buvo pavaišinti šeimi nin -
kių paruoštais sumuštiniais, saldu -

mynais bei kava. Pasistiprinus ir pa -
bendravus į susirinkusiuosius kreipė -
si bei juos su artėjančiomis šventėmis
pasveikino JAV LB Cicero apylinkės
pirmininkas Mindaugas Baukus, in -
vokaciją sukalbėjo Aldona Zailskaitė. 

Pasibaigus programėlei pirmi -
nin kas padėkojo jos rengėjams už
puikiai pavykusią šventę ir įteikė pi -
nigines dovanas choro dirigentei V.
Mei lutytei bei choro vadovei Genutei
Saligai. Pasisakė ir choro dirigentė V.
Meilutytė. 

Po renginio visi skirstėsi gerai
nusiteikę, džiaugdamiesi, kad Cicero
lietuviai ir patys sugeba organizuoti
įdomius susiėjimus, be svečių iš kitų
vietovių pagalbos. 

O pabaigai šių eilučių autorius,
kuris jau 60 metų rašo apie Cicero, o
taip pat ir kitų lietuvių telkinių
veiklą, nori visiems palinkėti lai min -
gų Naujųjų metų. 

Edvardas Šulaitis

JAV LB Cicero parapijos choras. Vadovė Vilma Meilutytė. 
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Stanley Zikas, gyvenantis Melrose, MA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai dėkojame jums už dosnumą.

Ona Zukas Norkus, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Ann L. Adams, gyvenanti Brooklyn, NY, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Kazys Rožanskas, gyvenantis Vilniuje, Lietuvoje, atsiuntė „Drau-
gui” 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus remiate.

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis Berwyn, IL, atsiuntė dosnią 100
dol. auką „Draugo” leidybai paremti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Irena Kazlauskienė, Lemont, IL, prel. Urbono 100-mečio šventės
komiteto vardu atsiuntė „Draugui” 100 dol. auką. Labai ačiū, kad mus
dosniai remiate.

Victoria Karaitis, gyvenanti Union Pier, MI, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką, taip pat atsi-
dėkodama už kalendorių paaukojo 100 dol. Labai ačiū, kad mus skaitote ir
dosniai remiate.

Ona Sipavičienė, gyvenanti Kenosha, WI, atsiuntė dosnią 100 dol.
auką „Draugo” leidybai paremti. Esame dėkingi už paramą.

Jean A. Banys, gyvenanti Lyons, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir  paaukojo 50 dol. auką. Labai Jums ačiū.

Janina Miknaitis, gyvenanti Darien, IL, pratęsė „Draugo” dvi
prenumeratas ir atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

įvairiais šaltiniais, pirmąsyk pateikia
detalų asmenų, palaidotų Bernardinų
kapinėse, sąrašą, įvertina kapinių
restauravimo patirtį. Leidinį papildo
restauruotų paminklų sąrašas, žymių
krašto žmonių ir vilniečių biografijos.

Knyga pravers tiems, kurie do-
misi turtinga Vilniaus praeitimi ir is-
torija, kultūriniu ir socialiniu įvairia-
taučių miestelėnų gyvenimu.

Šiuo metu tarp lietuvių Čikagoje
madinga duoną kepti namuose. Tad
Rasos Jurevičiūtės knygą ,,Kepame
duoną namuose” (Vilnius: VšĮ
,,Pro jektai šeimai”, 2010. – 96 p.),
manau, jiems bus tikrai įdomu pavar-
tyti. Knygoje rasite per 100 receptų:
įvairios duonos (juodos, baltos, įdary-
tos), bandelės, pyragai, glaistai, ap -
tepai, keliasdešimt įdarų pyra gė -
liams. Taip pat perskaitysite naudin -
gų patarimų, pamokymų, ką ir kaip
daryti, jei panorėjote išsikepti duonos
kepimo aparate ar orkaitėje. Tai pir-
moji lietuviška (neverstinė) duonos
re ceptų knyga – spalvota, su kiek -
vieno kepinio nuotrauka ir išsamiai
aprašytais išbandytais receptais. Tad
– skanaus.

Įvairiausių Lietuvos leidyklų
knygas Jūs rasite ir galėsite nusipirk-
ti internetu. Tinklalapio adresas
www.patogupirkti.lt. Čia rasite ir
lietuviškos ir užsienio muzikos kom-
paktinių plokštelių (CD), garso kny-
gų, mokomųjų ir informacinių, kom-
piuterinių žaidimų, muzikos ir filmų
vaizdajuosčių (DVD).

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!
TEL.: 773-585-95000

WWW.DRAUGAS.ORG

A † A
KĘSTUTIS ČESONIS

Mylimas vyras, tėvas ir brolis po sunkios ligos mirė 2010 m.
gruodžio 23 d. Baltimore, Maryland, sulaukęs 69 metų amžiaus.

Gimė 1941 m. gruodžio 19 d. Marijampolėje. Su tėvais Felicija ir
Antanu Česoniais ir broliu Rimu, po 4 metų, praleistų Stuttgarto
pabėgėlių stovykloje, atvyko į Baltimore 1949 m. ir iki mirties ten
gyveno.

Giliai nuliūdę liko: žmona Liucija Garliauskaitė, jo vaikai: dukra
Daiva Chesonis, anūkė Olivija Chesonis-Berry, dukra Nida Chesonis
Lee su vyru  Vincent, sūnus Darius ir anūkė Felicija; brolis Rimas su
žmona Roma ir jų vaikai Arūnas, Jolanda ir Algimantas su šeimomis
bei kiti giminės JAV ir Lietuvoje.

Kęstutis baigė Johns Hopkins universitetą ir chemiku ilgus
metus tarnavo US Army, Army Aberdeen Proving Grounds, Md. Už
pasižymėjimą dažų tyrimo srityje, 1999, 2000 ir 2010 metais buvo
apdovanotas Dept. of US Army Achievement Award for Technical
Excellence. Yra žinomas kaip autorius daugelio savo srities straip-
snių ir studijų.

Velionis ryškiai pasižymėjo Baltimore lietuvių gyvenime. Nuo
1973 iki 1997 m. vadovavo komitetui ruošiant kasmetinį Lietuvių
festivalį. Po to buvo komiteto narys iki paskutinių metų. Daug metų
darbavosi ir JAV Lietuvių Bendruomenėje, kaip LB  Tarybos narys,
Apygardos pirmininkas ir įvairias pareigas einantis Baltimore JAV
LB apylinkės valdyboje, o nuo 2007 iki 2009 m. buvo Apylinkės pir-
mininkas. Daug savo laiko skyrė ir Lietuvių namų reikalams, bū-
damas ilgametis Direktorių valdybos narys.

Kęstučio kūnas bus kremuotas ir prisiminimo šv. Mišios bus
atnašaujamos Šv. Alfonso bažnyčioje 2011 m. sausio 22 d. 10 val. r.

Norintieji aukoti velionio intencija, prašome aukas siųsti: Jė-
zuitų gimnazijoms Lietuvoje paremti  adresu: Jesuit  Fathers – Bal-
tic Project, 1380 Castlewood Drive, Lmont, IL 60439 (Tax Exempt
#36-2257-083).

Nuliūdusi šeima

Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė

A † A
EUGENIJA ADOMAVIČIŪTĖ

BLINSTRUBIENĖ

Mirė 2010 m. gruodžio 24 d.
Gimė 1915 m. balandžio 30 d.,  Šiauliuose.
Gyveno Oak Lawn, Illinois.
Giliai liūdi: sūnus Rimantas Blinstrubas su žmona Irena,

anūkai: Ričardas Blinstrubas, Robertas Blinstrubas su žmona
Gina, jų vaikai Gilius ir Gytis, Petras Blinstrubas su žmona Kris-
ten, augintinė ses. Milda Blinstrubas, SSC, sesuo Birutė  Sek-
makienė, dukterėčios Rita Bezdicek, Severina Juskus, Daiva Pa-
naras, sūnėnai Viktoras  Sekmakas, Jonas ir Antanas Rejeris, jų
visų šeimos, kiti giminės ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė buvo a. a. Broniaus Blinstrubo žmona, a. a. Arūno
Blinstrubo motina, a. a Lisutės Blinstrubaitės močiutė ir a. a.
Antaninos Rejerienės sesuo.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Vaikų viltis” organi-
zacijai.

A. a. Eugenija pašarvota antradienį, gruodžio 28 d. nuo 10
val. ryto iki 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700
W. 69th  St.,  šv. Mišios 11 val. ryto. Po šv. Mišių velionė palaido-
ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

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

Baigiantis metams mus pasiekė liūdna žinia, kad
netekome DANIELOS LOZORAITIS.

Savo ir visos Lietuvos ambasados Vašingtone ko-
lektyvo vardu nuoširdžiai užjaučiu Danielos artimuo-
sius ir draugus.

Iškilaus diplomato, buvusio Lietuvos pasiuntiny-
bės Vašingtone vadovo Stasio Lozoraičio jaunesniojo
žmonos ir bendražygės Danielos Lozoraitis indėlis dir-
bant Lietuvos labui įrašytas į Lietuvos diplomatinės
atstovybės Vašingtone istoriją.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis
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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

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

�Mieliems skaitytojams prane-
šame, kad ,,Draugo” redakcija ne-
dirbs gruodžio  31 d. 

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

�Koncertinė agentūra ,,Show
cent ras” ir ,,Kunigaikščių užeiga”
kviečia į Naujųjų metų sutikimą ,,Ge-
riausios balių dainos”, kuris vyks Pa -
saulio lietuvių centre gruodžio 31 d.
Dalyvaus Artūras Zakarauskas. Pra -
džia – 8 val. v.  Bilietus nusipirkti ga -
lite parduotuvėje ,,Lietu vėlė” ar už -
sisakyti tel. 847-845-3972. Daugiau
informacijos tel. 708-594-5622

�Palaimintojo Jurgio Matulai -
čio misijoje (Lemont, tel. 630-257-
5613) Naujųjų metų dieną, sausio 1 d.
(šeštadienį), šv. Mišios bus atnašau-
jamos 9 val. r., 11 val. r. ir 7 val.v.
Sausio 2 d. (sekmadienį) – Trys
Karaliai. Šv. Mišios bus atnašaujamos
9 val. r., 11 val. r. ir 6 val.v.

��Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus sueiga įvyks 2011 m.
sausio 8 d. (šeštadienį) 4 val. p. p.
Ypa  tinga sueigos viešnia – Daiva
Mar  kelytė, naujos knygos ,,White
Field, Black Sheep” autorė. D. Mar -
kelytė pasidalins įspūdžiais, pasi -
rašys knygoje. Sueigos metu knygą
bus galima įsigyti. Sueiga vyks pas fil.

Bielskus, Hinsdale, IL. Dėl tikslaus
ad reso prašome skambinti fil. Jolan -
dai tel. 630-257-2558.

��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.

��LISS (Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotė) jau priima prašymus
į tris programas: ,,Stažuotė” (šešių
sa vaičių kalbantiems lietuviškai);
,,Stu dijos/Stažuotė” (šešių savaičių
sta žuo  tė ir lietuvių kalbos kursai ne -
kalbantiems lietuviškai); ,,Labdara”
(mėnesio trukmės savanoriški dar-
bai). Prašymus galima rasti svetai -
nėse www.stazuote.com ir www. li t-
hua nianinternships.com. Visos prog  -
ra mos priima studentus ir jaunimą,
ku rie nori padirbėti Lietu voje 2011
m. vasarą. Prašymai pri ima mi tik iki
2011 m. sausio 31 d. Dėl išsamesnės
infor ma cijos, pra šome kreiptis į LISS
di rektorę Rasą Ardytę-Juškienę el.
paš tu lissprograma@gmail.com.

IŠ ARTI IR TOLI...

Š. m. gruodžio 19 d., sekmadienį, Ateitininkų namuose įvyko Čikagos
lietuvių bendruomenės susitikimas su istorinio-dokumentinio filmo ,,Pa -
vergtųjų sukilimas” kūrybinės grupės nariais: direktore Agne Zalanskaite,
operatoriumi Andriumi Bartkumi ir žurnalistu Vidmantu Valiušaičiu. 

Filmo kūrėjai lankėsi JAV siekdami surinkti medžiagos dviejų valandų
trukmės filmui ir pasinaudodami proga pageidavo pristatyti savo projektą
vietos lietuvių bendruomenei. LR generalinio konsulato Čikagoje surengto
susitikimo metu žurnalistas V. Valiušaitis papasakojo susirinkusiems apie
filmo kūrimo idėją, temos pasirinkimą, kūrybinę eigą. Direktorė A. Zalans-
kaitė kalbėjo apie projektą pasiūliusią įmonę „E2K”, jos ankstesnius projek-
tus bei planus ateičiai. A. Zalanskaitė džiaugėsi darbinio vizito į JAV produk-
tyvumu – nufilmuota 15 valandų vaizdo medžiagos, surinktas didelis kiekis
archyvinės informacijos ir dėkojo filmo herojams bei visiems prie vizito sėk-
mės prisidėjusiems asmenims.

Vėliau susirinkusiems buvo parodytos „Pavergtųjų sukilimo” ištraukos,
vyko klausimų-atsakymų sesija. 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Nuotraukoje – susitikimo akimirka. Iš kairės: žurnalistas Vidmantas Valiušaitis
ir generalinio konsulato darbuotoja Agnė Vertelkaitė kalbasi su dr. Kaziu Am-
brozaičiu.                                                                Jono Urbono nuotr.

* * *
Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga Waukegan-Lake County

apylinkės Bendruomenė sveikina Jus ir visą Jūsų vadovaujamą ,,Drau-
go” redakciją bei gausų skaitytojų būrį. Linkime geriausios kloties spau-
doje ir sveikatos Jūsų šeimose, naujų idėjų sėkmingo įgyvendinimo. Tegul
kiekvie nas perskaitytas naujas laikraščio numeris atneša į  mūsų namus
tik džiaugsmą, šilumą, santarvę, gailestį suklydusiam, užuojautą nusi-
dėjusiam.

Algimantas Birgiolas

Kalėdų švenčių proga linkiu draugams ir pažįstamiems būti apdo-
vanotiems didžiausiu turtu gyvenime – sveikata.

Irena Kriaučeliūnienė

Čikagos lituanistinėje mokykloje jau daugelį metų sceną kalėdiniams pasi-
rodymams papuošia mokytojos Ramunė Slavikienė (kairėje) ir Daiva Blažulio-
nienė.                                                     Daivos Jakubauskienės nuotr.

Susitikimas su filmo kūrėjais

Waukegan-Lake County apylinkės valdyba (2010) stovi (iš kairės): dr. A.
Marcinkevičius (vykd. VP), dr. P. Slavėnas, dr. A. Birgiolas (pirmininkas),
G. Damašius (sekretorius). Sėdi (iš k.): V. Rutkauskienė (GLM mokyklos
direktorė), D. Jasmanta (iždininkė), dr. P. Janušonienė, E. Skališienė, B.
Ivanauskienė. Nuotraukoje nėra dr. D. Skripkauskas.


