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Vilnius (BNS) – Lietuvoje iškil-
mingais renginiais pradedamos minė-
ti 600-osios žemaičių krikšto metinės,
kurios, istorikų teigimu, žymi visai
Europai svarbų įvykį.

Minėjimo programa prasidės sau-
sio 6 d. iškilmingomis pamaldomis
Telšių ka tedroje ir visose Telšių vys-
kupijos bažnyčiose. Kovo 2–7 d. vyks
žemaičių piligriminė kelionė į Romą,
kurios me tu numatomas susitikimas
su popiežiumi Benediktu XVI. Liepos
6–14 d. vyks ju biliejinė Lietuvos skau-
tų stovykla ,,Gėrio pėdomis”,
kurioje turėtų dalyvauti per
2,000 jaunuolių iš visos Lie -
tuvos ir užsienio. Lietuvos paš-
tas šiemet taip pat numato
išleisti pašto ženklus, kuriais bus įamžintos Žemaitijos
krikšto 600-osios metinės.

Paskutinė pagoniška Lietuvos
Di džiosios Ku nigaikštystės žemė –
Žemaitija – krikštyti pradėta 1413
metais. 1417 m. spalio 23 d. įkurta
žemaičių vyskupija, jos vyskupu
tapo Motiejus Trakiškis. Po 1410 m.
pergalės prieš kryžiuočius Žalgirio
mūšyje, Žemaitija liko pagrindinė
Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo
nesutarimų su Or dinu priežastis.
Vakaruose sklido kalbos, esą lietuvių
ir lenkų pergalė ,,netikra”, nes mūšis
laimėtas pasitelkus pagonis. Todėl

1413 m. Vytautas su Jogaila
pradėjo krikštyti že maičius.
1422 m. Vokiečių or dinas
galutinai atsisakė pretenzijų
į Žemaitiją ir nuo to laiko

grėsmės Lietuvai nebekėlė.

Washington, DC (BNS)
– JAV Baltieji rū mai ir res-
publikonų vadovai gruodžio
31 d. susitarė, kad Nau -
jaisiais metais bus išvengta
didžiulio mo kesčių didini-
mo ir išlaidų mažinimo –
vadinamojo ,,fi nan sinio
skar džio”, kuris galėjo su -
kelti JAV ekonomikos rece-
siją. Šis susitarimas, jei jam
pritars Kongre sas, reikštų
prezidento Ba rack Obama
pergalę, nes mo kesčiai padi-
dėtų tik turtingiesiems –

tiems, ku rie per metus
uždirba daugiau kaip
450,000 dol. Visiems ki -
tiems mokesčiai nepasi-
keistų, nors nuo sausio 1
d. taip pat turėjo padidė-
ti. Pagal su sitarimą taip
pat būtų dviem mėne-
siams atidėtas biudžeto
mažinimas 109 mlrd.
dol., tačiau vasario pa -
baigoje Wash ing ton, DC
lauktų kitas B. Obama
demokratų ir respubliko-
nų mūšis. 

Vilnius (ELTA) – Vilniečiai ir sostinės svečiai pirmąją Naujųjų
metų dieną tradiciškai pagerbė Lietuvos savanorių žygdarbį – 1919
m. sausio 1 d. pirmą kartą virš Gedimino kalno buvo iškelta lietuviš-
ka trispalvė. Sausio 1 d., minint Lietuvos vėliavos dieną, Gedimino
pilies bokšte kariai iškėlė Lietuvos vėliavą. Iškilmių metu Garbės
sargybos kariai nuleido Pilies bokšte 2012 m. plevėsavusią vėliavą ir,
skambant Lietuvos himnui bei aidint trims ginklų salvėms, skiria-
moms Lietuvai – Tėvynei, Vilniui – Lietuvos sostinei ir Lietuvos
Laisvės simboliui – Lietuvos trispalvei, pakėlė naują vėliavą 2013
metams. Gedimino bokšte plazdėjusi vėliava tradiciškai perduota
vienai Lietuvos mokyklų. Šiais metais vėliava įteikta Pasvalio rajo-
no Saločių Antano Poškos vidurinei mokyklai. 

Vėliavos pagerbimo tradicija siejama su sostinę gynusio savano-
rių būrio, kuriam vadovavo karo komendantas Kazys Škirpa, tris-
palvės iškėlimu Vilniaus Gedimino pilies bokšte 1919 m. sausio 1 d.
1919 m. sausio 6 d. į sostinę įsiveržę bolševikai nuo lietuviškos tris-
palvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną. Antrąkart
Lietuvos trispalvė suplevėsavo 1920-ųjų rugpjūčio 26 d., į Vilnių
sugrįžus Lietuvos kariuomenei. Tų pačių metų spalio 9 d. želigovski-
ninkai, užgrobę Lietuvos sostinę, lietuvišką trispalvę nuplėšė. Po
ilgų nelaisvės dešimtmečių 1988 m. spalio 7 d. virš Gedimino bokšto
iškelta Lietuvos trispalvė dabar plevėsuoja visą laiką. Prisiminti pir-
mąjį trispalvės iškėlimą jau tapo tradicija. Kasmet sausio 1-ąją ant
Gedimino kalno rengiamos iškilmingos vėliavos pakeitimo iškilmės.

Pradedamas minėti 600 metų 
žemaičių krikšto jubiliejus

JAV išvengė ,,finansinio skardžio”

Gedimino pilies bokšte pakelta Lietuvos vėliava 
• Tema: 2012-ieji ir Lietuvos

Bažnyčia – 2
• Castellucci, dramblys ir atei -

tininkai – 3, 11
• Naujieji prezidentės bendra -

žy giai – 3
• Izraelis, Palestina ir Lietuva –

3
• Prie bendro šv. Kūčių stalo

Le mont, IL – 4
• St. Petersburg, FL lietuvių

žinios – 5
• Rotariečiai iš JAV grįžo su

dovanomis – 5
• ,,Skautybės kelias” – 8 
• Nesu princesė! (6) – 9
• 2013 metų muzikos kalendo -

rius – jau Čikagoje – 10

Sidabrinės 50 litų monetos, skirtos Žemaičių krikšto 600
metų sukakčiai, projektą sukūrė Petras Repšys.

Gedimino pilies bokšte – tradicinis Lietuvos vėlia-
vos pakėlimas.    Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. 

V. Šliūpas – gruodžio 
mėnesio rotarietis – 5 psl.



Besibaigiantys metai
Lietuvos katalikams
atnešė pokyčių Baž -

nyčios hierarchijoje, iššū-
kių, kuriuos iškėlė visuome-
nėje vykstantys procesai bei
galimybių įvertinti savo
krikš čionišką tapatybę.

Metai prasidėjo nuo šven tės, kuri Šv. Valentino die-
nos vakarą sukvietė keliolika tūkstančių daugiausia
jaunų žmonių iš visos Lietuvos į ,,Žalgirio” areną daly-
vauti Šv. Valentino dienos KITAIP renginyje „Meilė kuria
šeimą”. Ją organizavo Kauno arkivyskupija, bendradar-
bis – Kauno miesto savivaldybė. Šventėje dalyvavo ir
apaštališkasis nuncijus ar kivyskupas Luigi Bonazzi,
Lietuvos vyskupai, šalies va dovai. Pilnutėlė didžiausia
šalies arena liudija puikius Kau no arkivyskupijos jauni-
mo centro komandos organizacinius gebėjimus. Lieka
tikėtis, kad geroji kauniečių patirtis bus perimta organi-
zuojant panašius renginius ir kitose vyskupijose. Deja,
tenka apgailestauti, kad didžioji šalies žiniasklaida
(išskyrus nacionalinį transliuotoją, kuris parodė šventės
įrašą) į renginį dėmesio neatkreipė. Matyt, kitoniškumas
ir visuomenės įvairiapusiškumas dar nėra tapęs įpročiu
mūsų žiniasklaidoje. 

Kitas su žiniasklaida susijęs įvykis – „LKB kronikos”
leidimo pradžios 40-mečio minėjimas. Sunku pervertinti
jos indėlį į Lietuvos laisvės kovas. Vis dėlto „Kronika”
yra ne tik praeities reiškinys, kovos už laisvę simbolis,
bet ir drąsos, tiesos bei sąžinės pavyzdys šių dienų ži -
niasklaidos, ypač katalikiškos, darbuotojams. 

Kone visus metus girdėdavome pranešimus apie per-
tvarkymus Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovybėje.
Pirmiausia Šventasis Tėvas Benediktas XVI priėmė Kai -
šiadorių vyskupo Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš
pastoracinio vadovo pareigų prašymą ir naujuoju Kai -
šiadorių vyskupu paskyrė Kauno arkivyskupijos augzi-
liarą vyskupą Joną Ivanauską.

Taip pat sulaukėme ir naujų vyskupų ordinacijų. Jei
sprendimas konsekruoti vyskupu kun. Kęstutį Kėvalą
nebuvo netikėtas šalies katalikams, tai br. Genadijaus
Lino Vodopjanovo, OFM skyrimas Telšių vyskupu augzi-
liaru tapo malonia staigmena šios diecezijos tikintie-
siems ir visai mūsų krašto Bažnyčiai. 

Praėjusiais metais į amžinybę išlydėjome vyskupą
Juo zapą Tunaitį – kuklų, darbštų ir ilgametį Vilniaus
arkivyskupijos augziliarą. Toks šio gyvenimo dėsnis, kad
vieni stoja į tarnystės priešakį, kiti – turi apleisti jį. 

Garliavos įvykiai, kai buvo panaudota prievarta įgy-
vendinant teismo sprendimą perduoti mažametę Drą -
siaus Kedžio dukrą jos biologinei motinai, paveikė ir
Lietuvos katalikų bendruomenę. Šių įvykių vertinimas
padalijo krikščionis į kelias stovyklas. Juk tarp Garliavos
budėtojų buvo dvasininkų, įvairių krikščionių bendruo-
menių narių, o jiems budint skambėjo giesmės ir maldos.

Šie įvykiai paliko karčias nuosėdas daugybės žmonių

širdyse ir ne vieną neatsaky-
tą klausimą. Vienas jų – ar
krikščionys padarė viską,
kad būtų užkirstas kelias
prievartai, kad Kristaus
kry  žius nušviestų bei iš -
sklai dytų kiekvieną tamsą?

Vienas svarbesnių šių
metų įvykių – Seimo rinkimai. Šįsyk ganytojai neišleido
specialaus laiško tikintiesiems prieš rinkimus. Ne -
nuostabu, nes 2012-siais kaip niekada daug aktyvių kata-
likų buvo kandidatais į Seimą įvairių partijų gretose, tad
ir Bažnyčios vadovybė laikėsi pabrėžtinai neutraliai.
Deja, nedaug iš katalikiškas pažiūras išpažinusių kandi-
datų tapo įstatymų leidėjais, tačiau pats jų įsitraukimas į
politinę veiklą yra viltingas ženklas, kad Bažnyčioje
subrendo iniciatyvių žmonių, karta kuri sutinka imtis
atsakomybės už mūsų valstybę.

Aistros tarp katalikų šiemet virė ir dėl meno raiškos
formų. Originalių idėjų ieškodami reklamos kūrėjai pro-
vokatyviai naudojo religinius simbolius, tuo keldami
tikinčiųjų pasipiktinimą. Pirmiausia „Charlie pizza” res-
toranų tinklas savo reklamoje sukergė demoniškus sim-
bolius su Paskutinės vakarienės vaizdais, o vėliau Ro -
bertas Kalinkinas įžūliai naudojo religinius atvaizdus,
pristatydamas savo rūbų kolekciją „Jėzau Marija, kuo čia
apsirengę!”

Pagaliau įtampos dėl meno raiškos laisvės viršūnę
pasiekė italų režisieriaus Romeo Castellucci spektaklis
,,Apie Dievo Sūnaus veido koncepciją”, rodytas „Sirenų”
festivalio programoje. Dėl šių reiškinių būta viešų pro-
testų, pareiškimų, o Vilniaus arkivyskupijos ganytojai iš -
leido laišką „Dėl katalikus trikdančių viešų atvaizdų ir
renginių”. Tiesos dėlei verta pastebėti, kad broliai pran-
ciškonai Arūnas Peškaitis ir Julius Sasnauskas dėl spek-
taklio išreiškė priešingą nuomonę, neradę jame šventva-
giško turinio. Teigiamas dalykas yra tai, kad šie įvykiai
sujudino katalikų aktyvą (ypač jaunimą), skatino tapaty-
bės paieškas, diskusijas apie vizualinę kultūrą, skirtingų
nuomonių sankirtas.

Negalime nepaminėti ir gaisro Tytuvėnų bernardinų
vienuolyno ir bažnyčios ansamblyje, parodžiusio, kad
kultūrinio paveldo apsauga yra probleminė sritis
Bažnyčioje mūsų krašte. 

Praėję metai buvo skirti pal. Jurgio Matulaičio asme-
niui. Sunku pasakyti, kiek jie šiuo požiūriu sujudino
tikinčiuosius. Lieka viltis, kaip tai pareiškė Lietuvos vys-
kupai, kad prasidėję Tikėjimo metai bus svariu postūmiu
„giliau apmąstyti savo tikėjimą Kristumi ir plačiau atver-
ti Jam savo širdies duris”. Tad esama geros užduoties
ateinantiems metams.

Bernardinai.lt

Tomas Viluckas – Lietuvos publicistas, vertėjas, visuo-
menės veikėjas, apžvalgininkas knygos „Malonės versmės”
autorius. 

Baigiantis metams, nu -
tariau baigti pradėtus
darbus, pirmiausia –

pabaigti rašyti straipsnį. De -
ja, to neįvykdžiau, nes kom-
piuteris užsiožiavo ir visą
darbą ,,sugadino” – neleido
daugiau prie jo prieiti. Per -
galvojusi dar kartą, rašau truputį kitaip. 

Pirma noriu atkreipti dėmesį į tris asmenis, kurie
rašė spaudoje apie Romeo Castellucci spektaklį ,,Apie
Dievo Sūnaus veido koncepciją”. Tai kun. dr. Kęstutis
Trimakas (,,Draugas”, 2012 m. spalio 20 d. ir lapkričio 3
d.), Vitalija Dunčienė (,,Draugas”, 2012 m. spalio 27 d.) ir
kun. Robertas Grigas (Bernardinai.lt, 2012 m. spalio 15 d.)
Kun. Trimakas, aptaręs minėtą spektaklį, teigia, kad
,,veikalas savo įvaizdžiais yra lankstus. Jis palieka daug
vietos kiekvienam žiūrovui įterpti savo pasaulėžiūrą. (...)
Mūsų šiuolaikiniams žmonėms tokio žmogaus ir jo
Išganytojo supratimo kaip tik labai trūksta.” Kun. Grigas
iškelia Kristaus veido prasmę, sakydamas, jog „tas
Veidas ant kryžiaus reiškė viltį ir prasmę sukilėliams,
partizanams, tremtiniams. Jis įkvėpė teisingumo siekį
pogrindžio spaudos leidėjams ir Kryžių kalno statyto-
jams. (...) Kada, kaip įvyko ši metamorfozė – nuo Kristaus

Veido vėliavų ant barikadų,
juosiančių apgultą parla-
mentą 1991 m., iki kažkokių
daiktų svaidymo į Kristaus
Veido atvaizdą 2012 m.
Vilniaus dramos teatre?”
Dunčienės nuomone, „Šis
režisierius priklauso tai

menininkų grupei, kurie kelia į populiarumą ir materia-
linę gerovę tiesiasi nepadoriai elgdamiesi su krikščionių
tikėjimo simboliais, skaudindami tikinčiuosius.” 

Pasipiktinimas kilo dėl vienos scenos, kurioje eks -
krementai mėtomi į paveikslą, vaizduojantį Kristų.
Lietuvos kultūros ir teatro valdininkai paaiškino, kad
vaikai spektaklio metu į paveikslą svaidys ne mėšlo gniu-
tulus, o granatas. Kun. Trimakas yra pastebėjęs, jog
,,Romeo Castellucci sakosi susižavėjęs jaunu menininku,
kuris kaip meną pardavinėjo savo išmatas dėžutėje...”
Prieš penkiasdešimt metų man vienas psichologas aiški-
no, kad išmatos yra vaiko pirma kūryba. Atrodo, jog
Castellucci netoli pažengė nuo savo pirmos kūrybos.

Noriu atkreipti dėmesį, kad čia mano išvardinti trys
autoriai nė vienas spektaklio nematė. Tad visą informa-
ciją apie spektaklį jie gavo iš kitų šaltinių, kurie jau buvo
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Nors� laukdami� Naujųjų� manome,
kad� jų� sulaukus� kažkas� pasikeis,� viską
darysime� naujai,� deja,� viskas� pamažu
grįžta�į�senas�vėžes.�Tiesa,�Lotynų�ir�Pietų
Amerikoje� prasideda� karnavalų� metas,
tačiau�mes�gyvename�šiauriau,�tad,�pra-
bėgus� visoms� šventėms,� vėl� kibsime� į
darbus.�Kibsime�su�viltimi,�kad�pagaliau
ekonominės� krizės� smaugtas� pasaulis
išvys�šviesą�tunelio�gale.�Galės�atsikvėp-
ti� ir� amerikiečiai� –� Naujųjų�metų� dieną
JAV�Kongresas�pagaliau�pasiekė�susitari-
mą,� kuris� leis� išvengti�mokesčių� didini-
mo� ir� biudžeto� išlaidų� mažinimo,� taip
vadinamo� ,,finansinio� skardžio”,� kuris
galėjo� atnešti� sunkių� padarinių� šalies
ekonomikai.� ,,Susitarimo� dėka� pavyko
pasiekti,� kad� mokesčiai� nepadidės� 97
proc.�gyventojų�ir�smulkiajam�verslui”,�–
teigė� B.� Obama� savo� pareiškime.� Tad
bent� jau� šiais� metais� nenukentėsime
nuo�mokesčių�didinimo,�nebus�sumažin-
tas� įvairių� vyriausybės� programų� finan-
savimas.� O� toliau,� kaip� sakoma,� pagy-
vensime�–�pamatysime.

Red.�Laima Apanavičienė

2 2013�SAUSIO�3, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redakcijos žodis

nuomonės, KomenTarai 

Nukelta į 11 psl.

Tema: 2012-ieji ir LieTuvos Bažnyčia

Iššūkiai ir pokyčiai
TOMAS VILUCKAS

Castellucci, dramblys 
ir ateitininkai

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ



Kai lapkričio 30 d. Jungtinių Tau tų
(JT) Generalinė Asamblėja, susi -
de danti iš 193 valstybių-narių,

triuš kinančiu 138 prieš 9 balsus santykiu
pri tarė gausių plojimų sulaukusio Va -
karų kranto Palestinos vadovo Mahmoud
Abbas prašymui suteikti palestiniečiams
aukštesnį JT „ne-na rės valstybės stebėto-
jo” statusą, vie name iš didesnių Pales -
tinos teritorijos miestų Ramallah vyko
spontaniškos gatvėse šokančių pa les ti -
niečių de mon s tracijos, sutinkant kaip herojų iš
New York grįžtantį  Abbas. Izraelio vyriausybė
kerš tauda ma po JT rezo liucijos pri ėmimo tuojau
paskelbė sustabdysian ti savo renkamų mokes tinių
pajamų iš mo kas, ėjusias palestiniečių savivaldai.

Balsavimo rezultatai nesukėlė jo kios ypatingos
nuostabos. Kai didžiuma Afrikos, Azijos, Pietų
Amerikos bei kelios Vakarų Europos valstybės
(Prancūzija, Ispanija, Italija,  Švedija, Danija ir
Norvegija) balsavo „už”, „prieš” pasisakė, kaip ir
įprasta, JAV ir Izraelis. Prie jų šį kartą prisidėjo
Kanada, Čekija, Panama ir kelios ne žymios mažy-
tės, salose esančios vals tybės. Susilaikė net 41 vals-
tybė: JK (Anglija), Vokietija, Olandija ir keliolika
kitų, tarp jų ir Lietuva, Latvija ir Estija, motyvuo-
damos tuo, kad Pales tina „nevaldo savo teritorijos”
ir kad ji neturi aiškiai nustatytų sienų.

Šia proga norėčiau paminėti, kad kai Lietuva
1990 m. paskelbė at ku  rianti savo nepriklausomybę,
ji irgi nevaldė savo teritorijos, nes krašte dar stovė-
jo Raudonosios armijos dali niai. Balsavusi „susi-
laikau” Lietuva Palestinos bylai tikrai nepasitar-
navo. Vis dėlto turime pripažinti, kad Lie tuva vals-
tybingumo siekiančios Pa les tinos atžvilgiu bent
daro tam tikrą pažangą, nes po pernai vykusio pa -
na šaus balsavimo iš jos užimtos „prieš” laikysenos
ji pakrypo į „susilaiko”.

Nors šią Lietuvos tariamo neut ra lumo ar
keliaklupsčiavimo politiką galima suprasti kaip
beveik privers tinę, politiškai ir ekonomiškai ji yra
gal ir realiai pateisinama prez. Dalios Grybaus -
kaitės nuolaida supergalybei Amerikai, o Izra -
eliui – gal bandant vengti priminti kai kuriuos Lie -

tuvos žmonių prieš žydus atliktus nu sikal timus. Ši
politika neatstovauja daugumos Lietuvos žmonių
nuomo nei. Prag matiškai tai gal pavadintume real -
po litik, kurią XIX a. paskelbė vokietis filosofas
Ludwig von Rochau, o ja sėkmingai vadovavosi Vo -
kietiją su vienijęs kancleris Otto von Bis marck,
puo selėjęs ne moralės ar pri sitaikymo prie pasau-
lio laikyseną, bet ne slepiamos nuogos jėgos princi-
pą.

Kalbant apie Lietuvos JT balsavi me parodytą
laikyseną, norisi pami nėti, kaip mes visi džiaugė-
mės, kai 1990 m. Islandija tapo pačia pirmąja vals-
tybe, pripažinusia Lietuvos ne pri  klausomybę, ir
kaip koneveikėme prez. George H. W. Bush, visai
nesku bėjusį pasekti Islandijos pavyzdžiu, nors tu -
rėjome žinoti, kad tuo pačiu me tu Bush pagrindi-
nis tikslas buvo neleisti sugriūti naujajam Gor ba -
čiov režimui ir neleisti kraštui nugrimzti į Stalin
lai kų erą.

Ir kaip keikėme prez. Dwight  D. Eisenhower,
atsisakiusį bet kokią realią pagalbą 1956 m. spalį
prieš So vietų Sąjungą sukilusiems vengrams. Tuo
metu buvo susidariusi labai su dėtinga ir kritinė
politinė vi so pa saulio ekonomikai svarbaus Suez
kanalo krizė, į kurią įsivėlė JAV, Ang lija, Pran -
cūzija bei Izraelis, kuris vos kelios dienos po įvykių
Vengrijo je pradėjo karo žygį prieš Egipto valdovą
Nasser. Todėl abiem atvejais abu JAV prezidentai
tam tikra prasme pasinaudojo realpolitik. Kadangi,
de ja, jei abu turėjo atsižvelgti į dides nes, visą pa -
saulį tuomet lietusias problemas, Lietuvos reikalus
ir mūsų jausmus jie atidėjo į šalį. Kitaip elgtis būtų
buvę neatsakinga.

Grįžkime prie tiesioginio Izrae lio ir
Palestinos reikalo. Kad Pales tina būtų pri-
pažinta kaip valstybė, arabai kovoja jau
daugelį dešimtme čių. Naujasis statusas
Abbas suteiks galimybę kreiptis į įvairias
JT organizacijas. Kai kurie politologai
galvoja, kad dabar bus galima apskųsti Iz -
raelį Tarptau ti niam Hagos tribuno lui,
kaltinant jį karo nusikaltimais ir toliau
vykdoma nelegalia Izraelio vy riausybės
vedama naujų gyvenviečių statyba Rytų

Jeruzalės ir Vakarų Kranto teritorijose.
Tokį aukštesnį statusą Palestinai gauti Abbas

bandė jau pernai JT Saugumo Taryboje, kurioje
JAV turi veto teisę ir grasino ja pasinaudoti, taip
sužlugdžiusi Abbas viltis laimė ti. Šiemet jis kreipė-
si į JT Generalinę Asamblėją, kurioje veto teisės
niekas neturi.  Tiesa, laimėjo, bet praktiškos nau-
dos iš to nedaug bus, ypač kai Abbas savo kalboje
neišryškino, ko kių tolimesnių  žingsnių jis imsis
įgy vendinant Palestinos valstybingumą.

Abbas kaltino Izraelį dėl agre sy vios politikos
ir karo nusikaltimais. Izraelio premjeras Benjamin
Neta nyahu Abbas kalbą pavadino „šmeiži kiška ir
gelinčia”, o Asamblėjos rezo liucija – „beprasme”.
Grįžęs namo, Ne tanyahu tuojau pat paskelbė planą
arabų žemėse statyti dar 3,000 naujų sodybų, nors
JAV valstybės sekretorė Hillary Clinton ragino
Izraelį tokį planą atidėti. Tuo pačiu ji apgailestavo,
kad JT Generalinės Asamblėjos nutarimas buvo
„nelemtas” ir „nepasitarnaująs taikai”. Valstybės
pa sek retorius William Burns, susitikęs su Abbas,
ragino jį nesiimti jokių, nors vien tik  politinių,
žygių prieš Izraelį.

Prancūzijos prez. Francois Hol lande, gana
griežtai reikalavęs Izraelį atsisakyti naujų statybų
planų, paklaustas žurnalistų, ar Prancūzija yra
pasiruošusi imtis sankcijų, blankiai teatsakė:
„Sankcijų – ne, bet įtiki ni mų – taip.” Net pats prez.
Obama tik kukliai paprašė Netanyahu vengti imtis
„baudžiamųjų žingsnių”, kurie galėtų susilpninti
gana nuolankaus Abbas poziciją.

Turime naują vyriausybę, bet ar il -
gai? Ar naujoji valdančioji koalici-
ja gebės įveikti ideologinius ir ki -

tus tarpusavio nesutarimus? Ar ji atlai-
kys pre zidentės spaudimą, mėginimą iš
politinio gyvenimo išstumti Darbo parti-
ją?

Koalicijos pirmieji žingsniai neturė-
tų nuteikti optimistiškai. Seimui balsuo-
jant panaikinti Viktor Uspaskich ir dvie-
jų kitų Darbo partijos narių neliečiamybę,
socdemai pritarė panaikinimui, Darbo partijos,
partijos „Tvarka ir teisingumas”, Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos (LLRA) frakcijos balsavo prieš.
Akivaizdus skilimas. Būta nesutarimų ir dėl
biudže to, nors pasisekė juos pašalinti.

Per dvidešimt dvejus metus būta net 16 vyriau-
sybių, tad vidutinė vyriausybės veiklos trukmė
yra mažiau negu pusantrų metų. Bet statistika yra
ap gaulinga. Vyriausybių kaitą dažniausiai lėmė
smul kūs vidaus pasistumdymai ir pertvarkymai, o
ne principiniai ginčai, kurie kėlė grėsmę toles-
niam koalicijos darbui. Reikia prisiminti, kad nuo
1992 m. nė kartą nevyko išankstiniai Seimo rinki-
mai. Tai, kad Seimo nariai bijo jų kaip maro, sutei-
kia ko alicijoms stabilumo.

Ne tik istorinė patirtis leidžia manyti, kad koa-
licija gali būti stabili. Socdemai, Darbo partija ir
,,Tvarka ir teisingumas” ketverius metus bendra-
darbiavo opozicijoje, taip pat ir per rinkimų kam-
paniją. Darbo ir socdemų partijos laikosi panašios
ideologijos, vaizduojasi palaikančios darbininkus
ir mažiau pasiturinčius žmones, nors ligšiol nuo-
sekliai gindavo nomenklatūros ir verslo interesus.

Nors principinės nuostatos yra panašios, soc-
demų ir ,,darbiečių” tarpusavio santykiai nėra ge -
riausi, tarpusavio pasitikėjimo yra gana mažai.
An tra vertus, koalicijos partneriai neturi nei vie-
nas kito mylėti, nei gerbti. Reikia tik rasti bendrą
kalbą ir visoms pusėms priimtinus kompromisus
svarbiausiais klausimais.

Koalicijai stabilumo suteiks ribotos galimybės
rasti kitų, labiau tinkamų partnerių. Visos trys
pagrindinės koalicijos partijos, ko gero, ir lenkai,
apie konservatorius galvoja tik blogai, o be kon-
servatorių neįmanoma suregzti kitą koaliciją.

Darbo partija buvo vienintelė koalicijos partnerė,
palaikusi gana draugiškus ryšius su konservato-
riais, kurie net darydavo užuominų apie darbiečių
įtraukimą į Permainų koaliciją. Bet konservato-
riams viešai ir griežtai atsiribojus nuo darbiečių,
glaudesnio bendradarbiavimo galimybės išnyko.

Yra naujų, vienkartinių veiksnių, kurie kelia
pavojų koalicijos stabilumui. Siekdama palaužti
Darbo partiją, prezidentė Dalia Grybauskaitė yra
pasiryžusi suskaldyti ir išardyti koaliciją. Anks -
čiau reikalavusi, kad Darbo partija nebūtų kvie-
čiama dalyvauti valdančioje koalicijoje, ji dabar
kalba švelniau. Kalbinama LRT, Grybauskaitė
išreiškė viltį, kad ,,vyriausybės, kokios jos bebūtų,
išliktų kuo stabilesnės”. Dievagodamasi ji aiškino,
kad reikalavimai visų partijų kandidatams į
ministrus ,,buvo vienodi visiems”. Šie aiškinimai
neįtikina. Prezidentė pritarė visiems septyniems
socdemų kandidatams į ministrus, nors bent trys
kėlė rimtų abejonių. Darbo partija buvo ir liks jos
taikiklyje. Bet reikia pabrėžti, kad jokia politinė
partija ir jos va dovai nesulaukė tokio didelio teisė-
saugos organų dėmesio, nebuvo įtariama tiek nusi-
žengusi įstatymams kaip Darbo partija.

Kol kas nė vienas prezidentas nėra rodęs tokio
akivaizduas priešiškumo vienai politinei partijai.
Kitų prezidentų kišimaisi buvo kuklesni. 1998 m.
prezidentas Valdas Adamkus stojo į atvirą dvikovą
su tuometiniu premjeru Gediminu Vagnoriumi ir
pralaimėjo, nors Vagnorius savais sumetimais
 netrukus atsistatydino. Bet prezidento susiprieši-
nimas buvo su vienu žmogumi, ne su konservato-
rių partija, su kuria jis toliau bendradarbiavo.

Per 2000 m. rinkimus Adamkus palaikė į Nau -
josios politikos koaliciją susitelkusias partijas, ir
joms, o ne daugiausia balsų surinkusiems socde-

mams, pasiūlė sudaryti valdančiąją koa-
liciją. Kai kurie politologai mano, kad
šie veiksmai sudaro neeilinį atvejį Gry -
bauskaitės raginimui sudaryti vyriausy-
bę be darbiečių. Bet yra esminis skirtu-
mas. Nau jo sios politikos partijos laisva
valia bendravo, turėjo daugumą Seime,
tad lengvai galėjo sudaryti Vyriausybę.
Socdemai nenorėjo koalicijos su konser-
vatoriais, Gry bauskaitė mėgino jiems
įpiršti nenorimą jaunikį.

Teoriškai prezidentė gali kaišioti pa galius į
koalicijos ratus. Teoriškai koalicija galėtų lengvai
apkarpyti prezidentės sparnus ir ją atskirti, pana-
šiai kaip 1997 m. konservatoriai pavertė prezidentą
Algirdą Brazauską pasyviu įvykių stebėtoju. Bet
tai neįvyks, nes didelį vaidmenį veikiausiai turės
dar kitas veiksnys. Darbo partijos iširimas, jos
išstūmimas į paribę būtų socdemams labai nau-
dingas. Soc demams reikia Darbo partijos Seimo
narių palaikymo, o ne pačios Darbo partijos. Kuo
daugiau darbiečių socdemai suvilios į savo frakci-
ją, tuo jiems bus geriau. Socdemai tik džiaugtųsi,
jei Darbo partija žlugtų, nes tai sudarytų sąlygas į
savo gretas pritraukti darbiečių rinkėjus, kurie
kadaise balsuodavo už Brazauską.

Koalicijos likimą lems ,,darbiečių” gebėjimas
išlaikyti tarpusavio solidarumą ir kartu su ,,tvar-
kiečiais” bei lenkais parodyti socdemams, kad
mėginimai silpninti Darbo partiją prives prie koa-
licijos griūties. ,,Tvarkiečiai”, ,,darbiečiai” ir len-
kai sudaro vidinę opoziciją socdemų vyravimui,
bet šios opozicijos opozicijoje veiksmingumas yra
ribotas. Svarbiais klausimais, pavyzdžiui, dėl biu-
džeto, socdemai sulauks konservatorių, liberalų ir
prezidentės palaikymo, tad galės priimti sprendi-
mus be savo partnerių balsų. ,,Darbiečiai”, ,,tvar-
kiečiai” ir lenkai turi tik vieną svertą socdemams
paveikti – įtikimai grasinti palikti koaliciją. Bet
kadangi pasitraukimas iš koalicijos reikštų grįži-
mą į politinę dykumą, grasinimai nutraukti koali-
cijos sutartį bus neįtikinami ir socdemų nepa-
veiks. Naujieji prezidentės bendražygiai gali jaus-
tis saugūs.

Alfa.lt
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Izraelis, Palestina
ir Lietuva
ALEKSAS VITKUS

Naujieji prezidentės 
bendražygiai
KĘSTUTIS GIRNIUS
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NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Ką reiškia paprotys, tradicija, apei ga, ritua-
las, ceremonija? Papročiai, tradicijos – tai
liau dies sąmonėje esančios visuo menės

elgesio normos, veiksmų at likimo taisyklės bei
tvarka. Apeiga nuo papročio skiriasi tuo, kad turi
simbolinę prasmę, pvz., yra geras pa protys, parė-
jus iš lauko, nusivalyti batus (suvalkiečiai juos
palieka už durų), prieš valgant nusiplauti rankas.
Bet tokie veiksmai neturi apeiginės prasmės. O
per Kūčių vakarienę laužyti duoną ar kalėdaitį –
jau gilios prasmės apeiga. Apeigos dar vadinamos
ritualais. Apeigos, ritualai – tai iš se nų laikų atei-
nančių tikėjimų, dau geliu atvejų – dar baltų kul-
tūros lie kanos. Kai kurių jų simbolinė prasmė
išsilaikiusi iki mūsų dienų, kitos jau virtusios
pramoga, žaidimu (pvz., Kūčių vakaro būrimai).

Kita vertus, tradicijos, bū damos žmonių
požiūrio į tikrovę atspindys, kaip ir pats žmonių
gyvenimas, yra gyvas organizmas. Keičian tis
žmonių patirčiai, pasaulio suvo kimui ir gyvenimo
būdui bei san ty kiams, kinta ir visuomenės tradi-
cijos, papročiai  bei įpročiai, nors šiai sričiai ir
būdingas tam tikras sustingimas. Pamažu gimsta
naujos tra dicijos, jos vis labiau turtėja, įsi tvirtina
žmonių sąmonėje. Taip ir mū sų lietuviškoje ben-
druomenėje gimė tradicija visiems kartu – ar sa -
voje organizacijoje, ar būrelyje, ar po šv. Mišių –
kartu pabendrauti prie Kūčių stalo. Tokia tradici-
ja, kurios laikomasi jau daug metų, yra labai graži
nes kiekvienas dalyvis jaučiasi lyg šeimos narys.

Pasaulio lietuvių centro (PLC) moterų komi-
tetas, vadovaujamas mūsų šauniosios šeiminin-
kės Alės Karaliū nienės, jau ne vienerius metus
ruošia bendras Kūčias. Ir šiais metais, gruo džio 22
dieną, jos buvo suruoštos didžiojoje salėje. Kaip ir
pridera, stalai buvo padengti sniego baltumo stal-
tiesėmis, vis kas gražiai šventiškai išpuošta.
Susirinko daugiau nei 100 žmonių, nors galėjo
būti ir daugiau. Tarp visų susirinkusiųjų jau tėsi
artimo šiluma, šilta šeimyniška aplinka.

Kūčių popietei vadovavusi Lietu vos Dukterų
draugijos pirmininkė Irena Grigaitienė pakvietė
visus su sėsti prie bendro šv. Kūčių stalo, pasida-
linti bendru kalėdaičiu, užmirštant liūdesį, vie-
natvę, nuo skaudas. Ji kvietė užmiršti bet kokį
pyktį ir džiaugtis artėjančiomis didžiausio mis
šventėmis – Kalėdomis, Kristaus į žemę atėjimo
švente. 

Grigaitienė pakvietė vyriausią šeimininkę,
kurios sumanymu ir triūso dėka šios Kūčios tapo
tikrove, Betlie jaus taikos ugnimi uždegti 5 žva -
kutes. Pristatydama Alę Karaliūnie nę, programos
vedėja susirinku siems pranešė, kad mūsų šaunio-
ji Alė atšventė savo garbingą 90-ties metų gimta-
dienį, tad pakvietė visus kartu sustojus jos garbei
sudainuoti „Ilgiausių metų” (solo partiją atliko
solistė Praurimė Ragienė). Buvo už degtos žvaku-
tės, iš kurių kiekviena turėjo simbolinę reikšmę.

Pirmosios žvakutės liepsna min timis nunešė
mus į Europą, prisiminėme joje gyvenančius bro -
lius ir seseris, prisiminėme mūsų gimines
Lietuvoje, palinkėjome jiems, kad gimęs kūdikėlis
atneštų visiems ramybės. Su antrąja žvaku tės
liepsna mintimis keliavome į Aziją, į siaubingą
Kazachstano sritį, į stepes bei Sibirą ir prisiminė-
me ten dar tebegyvenančius mūsų tautiečius.
Trečiosios žvakutės liepsna nu nešė mus į Afrikos
žemyną, kuriame dirba daug mūsų misionierių.
Ketvirtoji žvakutės liepsna mus nunešė į tolimąjį

Gruodžio 8 d. vyko� Lietuvių� ev.� liuteronų�Tėviškės� parapijos�moterų�draugijos� kalėdinė� šventė.�Nuotraukoje�matome
būrelį� sekmadieninės�mokyklėlės� lankytojų,� kurie�visi� yra� lietuvių�kilmės,�nors� jau�kelintos�kartos.� Jie�gražiai� lietuviškai
sugiedojo� ,,Ateikit,�vaikeliai”.�Pirmoje�eilėje:�Kara�Šmulkštys,�Melita,�Tabitha� Irvin,� Isabel�Pavlicic,�Maya�Reinheimer,�Sofia
DeBenita,� Aleana� Ahlm;� antroje� eilėje:� Corinna� Irvin,� Kallen� Reinheimer,� Andrius� Šmulkštys,� Zander� Buckhalter,� Erikas,
Ethan�Ahlm,�Emilija�Irvin,�Cole�Buckhalter.� Irenos Kleinaitienės nuotr.

Prie bendro šv. Kūčių stalo

Nijolės Nausėdienės nuotr.

Australijos že myną, kuriame gyvena daug lietu-
vių, daug  bendrų pažįstamų. O penktoji žvakutės
liepsna sušildė Pietų Amerikoje gyvenančių lietu-
vių širdis. Grigaitienė taip pat paragino susirin-
kusius neuž miršti pasimelsti už tuos, kurie nu -
kentėjo viesulo „Sandy” metu.

Tylos minute ir susikaupimu bu vo pagerbti
amžinybėn išėjusieji mū sų bendruomenės nariai.
Maldą su kalbėjo Palaimintojo J. Matulaičio misi-
jos ka pelionas tėvas Antanas Saulaitis, SJ. Po jaut-
rios ir prasmingos maldos pasiūlyta visiems pasi-
dalinti kalėdaičiais. 

Smagu buvo pasėdėti prie šv. Kūčių vakarie-

nės (iš tiesų – popietės) stalo, nukrauto gardžiais,
šeimi ninkių paruoštais tradiciniais valgiais.
Viskas buvo paruošta taip, kaip pas mamą. Po to
pasmagu riavimui buvo padėtas kitas stalas su
prėskučiais, saldumynais, kisieliumi ir kompotu.
Dėkoju visoms šeiminin kėms už tokias puikias
Kūčias, už jų pasiaukojimą ir įdėtą darbą. Tegul
PLC moterų komiteto vadovė Alė Karaliūnienė dar
ilgai būna tarp mū sų ir mums visiems suruošia
dar daug bendrų Kūčių. Ačiū visam PLC moterų
komitetui.

,,Ilgiausių metų “ sukaktuvininkei Alei Karaliūnienei (pirma iš dešinės). 

Sekmadieninės mokyklėlės Kalėdos 
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Maironio minėjimas
Lietuvių klube

Lietuvių klubo Kultūros būrelis
2012 m. gruodžio mėn. 9 d. po
sekmadieninių pietų surengė

Mai ro nio minėjimą. Atidarydama
minėjimą Kultūros bū relio pirminin-
kė An gelė Karnienė sakė, kad po 150
metų nuo Maironio gimimo ir 80
metų nuo jo mirties turbūt nerastu-
me lietuvio, kuris nebūtų skaitęs,
deklamavęs, vai dinęs ar dai navęs
Maironį. Duby sos paupio gra žioji sri-
tis davė lietuvių tautai poetą Joną
Mačiulį-Mai ronį, kuris ją žadino
tam siau siose tau tai dienose. Jo poe-
zija išreiškė tautos laisvės sie kius,
gyvybinius jos interesus. Tuomet,
skaitydami jo eilėraščius, daugelis
pajuto, kad atėjo didis poetas, kad jis
yra carizmo pavergtos ir vėl atgyjan -
čios tautos dai nius, o jausminga jo
poetinio žo džio galia budina tautos
širdį.

Paskaitininkės žvilgsnis į poeto
aplinką, kurioje jis gimė, brendo ir
kūrė, buvo perpintas Maironio poezi-
jos skaitymais, kuriuos atliko jaunos
kartos atstovas, gražiai besireiš kian -
tis mūsų miesto mokyklos scenoje
Te  das Kursevičius, Šv. Kazimiero mi -
sijos vadovas kun. kan. Bernardas
Ta  laišis, Kultūros būrelio narės –
Alvita Kerbelienė, Danutė Mažeikie -
nė ir Angelė Karnienė. Scenos ekra-
ne ma tėme filmą „Mūsų Maironis”,
iš klau sėme Maironio dainų įrašus,
at liekamus choro ir solisto Ovidijaus
Vyš niausko.

Minėjimui baigiantis, pirminin -
kė Karnienė pastebėjo, kad po 80 me -
tų nuo poeto mirties visa Lietuva
trem tyje, priespaudoje ir išeivijoje,
tautos varguose bei džiaugsmuose,
as meninėje laimėje ir skausmuose
skaitė, skaito ir skaitys Maironį, dai-
navo ir dainuos Maironį. Kartų kar-
tos semsis iš jo poezijos i šminties,
dvasinės ramybės, stiprybės ir ža -
dins meilę, rūpestį, džiaugsmą, pasi-
didžiavimą savo tauta, Lietuvos žmo-
gumi, savo gimtuoju kraštu.

Karnienė padėkojo poezijos skai -
tovams, Aurelijui Kilbauskui, talki-
nusiam rodant dainas ir filmą, minė-
jime dalyvavusiam LR garbės kon -
sului Algimantui Karnavičiui ir jo
įstaigai „Bayprint” už gražias mi -
nėjimo programas, Mečiui Šilkaičiui
ir Rūtai Bandžiukienei už diskečių
parūpinimą, Rimai Kilbauskienei –
už scenos papuošimą. Ypatingą padė-
ką išreiškė visiems minėjimo daly-
viams, atsilankiu siems Lietuvos At -
gimimo dainiaus, nemirtingo poeto
mi nėjime.

Minėjimas baigtas visiems dai -
nuojant „Lietuva, brangi”.

Išvyka į filmą 
„The Other Dream Team”

Gruodžio 6 d. Kultūros būrelis
su  rengė išvyką autobusu į Mariaus
Markevičiaus dokumentinio filmo
„The Other Dream Team” peržiūrą
„Muvico 20” kino teatre. Prieš filmą
autobuso vairuotojas dar apvežė
keliauninkus per miesto centro
Straub parką, kuria me įrengti di -
džiu liai įdomūs kalėdiniai papuoši-
mai.

Filmą sukūrė Jon Weinbach ir
Marius Markevičius, kuris filmą ir
režisavo. Jame tiksliai parodomas
Lie  tuvos žmonių gyvenimas už „ge -
ležinės uždangos” per 50 metų truku-

sią sovietų okupa ciją, jaudinančiai
parodo lie tuvių krepšininkų pasiry-
žimą ir sie kį, naudojant savo sugebė-
jimus, pa dėti Lietuvai jos išsilaisvi-
nimo kelyje. Ne vienas žiūrovas nu -
braukė ir ašarą. Džiugu buvo išgirsti,
kad kino teatro vadovybė pratęsė
filmo rody mą dar vienai savaitei.

Dėkojame garbės konsului Algi -
mantui Karnavičiui už jo sėkmingas
pastangas šį filmą parodyti mūsų
mieste.

„Saulutės” kalėdinė programa

„Saulutės” lituanistinės mokyk-
los mokinukai sekmadienį, gruodžio
16 d., atliko gražią Kalėdinę progra -
mą. Gražiai papuoštoje scenoje pui -
ka vosi eglutė, šventosios šeimos gy -
vasis paveikslas, piemenėliai, „ap -
 snig ti” miško medžiai, o tarp jų šoki -
nėjo laputė, zuikeliai, meškutė, kiti
miš ko gyvūnėliai. Grakščiai plasnojo
snaigės. Girdėjome kalėdines eiles ir
daineles.

Nors šių mokyklos metų vai ku -
čiai amžiumi yra patys jauniausi, jų
pasirodymas buvo labai geras ir nuo-
taikingas. Čia pajautėme mokyklos
vedėjos Jūratės Navickienės bei mo -
kytojų ir tėvelių įdėtą didelį darbą
ruošiant programą.

O atsilankęs Kalėdų Senelis ne -
atėjo tuščiomis. Dideliame maiše ra -
dosi dovanėlių visiems vaikučiams,
ne tik vaidinusiems scenoje, bet ir
stebėjusiems vaidinimą salėje. Žiūro-
vai nepagailėjo plojimų ma žiesiems
vaidintojams.

Išėję Amžinybėn

A. a. Eugene Slavinskas, Lietu -
vių klubo narys, aktyvus Lietuvos
partizanų globos komiteto darbuoto-
jas, skautų Korp! Vytis filisteris,
mirė 2012 m. lapkričio 20 d. St.
Petersburg, FL, sulaukęs 96 metų
amžiaus. Nu liū dę liko: žmona Irena,
giminės, arti mieji, draugai Ameri -
koje ir Lietu vo je. Šv. Mišios aukotos
St. Petersburg, FL lapkričio 30 d. ir
gruo džio 8 d. Pal. Jurgio Ma tulaičio
misijoje, Lemont, IL. A. a. Eugene pa -
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Či -
kagoje.

A. a. Kazys Šidlauskas, teisi nin -
kas, visuomenininkas, aktyvus Lie -
tu vos krikščionių demokratų są -
jungos narys, ilgametis St. Peters -
burg gyventojas, mirė 2012 m. lapkri -
čio 21 d., sulaukęs 98 metų. Nuliū dę
liko: duktė Audra, giminės ir arti -
mieji. Po šv. Mišių palaidotas Memo -
rial Gardens kapinėse, St. Peters -
burg, FL.

A. a. Vito Aviža, mirė gruodžio 7
d., sulaukęs 76 metų amžiaus. Nuliū -
dę liko: žmona Daiva, sūnūs Vito ir
Edwardas su šeimomis ir sesuo Ele -
na su šeima.

Būsimi renginiai

Lietuvių klubo metinis ataskaiti-
nis susirinkimas šaukiamas 2013 m.
sausio 19 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Su -
sirinkime pranešimus padarys 2012
m. valdybos pareigūnai, Revizijos ko -
mi sijos ir visų klubo rėmuose vei -
kian  čių padalinių vadovai.

Susipažinimas su 2013-siems
metams išrinktais Lietuvių klubo
valdybos pareigūnais vyks klube sau-
sio 20 d., sekmadienį, tuojau po pietų.

,,Lietuvių žinios”, Nr. 437

Lietuvių žinios Rotariečiai iš Amerikos 
grįžo su dovanomis

IRENA BUDRIENĖ

Būrelis Šiaulių Rotary klubo
atstovų grįžo iš dešimt dienų
trukusios viešnagės Jungti -

nėse Amerikos Valstijose. Spaudos
konferencijoje grįžusieji neslėpė
džiaugsmo: kelionė buvo ne tik įdo -
mi, bet ir naudinga, nes broliai rota-
riečiai iš Amerikos klubų lietuvius
apipylė dovanomis. 

Per Atlantą į ,,Aušros” muziejų
laivu jau plukdomi dveji elektroni-
niai vargonai, kuriuos padovanojo
Janet Fogarty iš San Francisco Mill -
brae Rotary klubo. Iš ten pat gauta ir
kita vertinga dovana – 16,000 dol.
Šiau lių rajone įsikūrusiam eksperi-
mentiniam Auksučių ūkiui. Dar
5,000 dol. Šiaulių tuberkuliozės ligo-
ninei medicininei įrangai pirkti
skyrė Oakland Rotary klubas. 

Spaudos konferencijos metu
Šiau lių Rotary klubo prezidentas
Stasys Karitonas iškilmingai įteikė
,,Aušros” muziejaus direktoriui Rai -
mundui Balzai vargonų dovanojimo
aktą. Manoma, kad laivu plukdomi
vargonai Šiaulius pasieks po mėne-
sio. Anot R. Balzos, muziejus jau
seniai svajojo apie šį muzikos instru-
mentą. ,,Dabar galėsime kviesti dau-
giau atlikėjų, kurie atliks įvairesnės
muzikos. Kai vargonus sumontuosi-
me, bus pristatymas”, – žadėjo muzie-
jaus direktorius. Kadangi dovanų
gauti dveji vargonai, kitus rotarie-
čiai žada perduoti Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčios parapijos namams, kurių salė-
je galėtų muzikuoti vaikai. Šiaulių
Ro tary klubai ne pirmąkart remia
šią parapiją – pernai gruodį naujajai
bažnyčiai dovanojo įstabiai skam-
bančius varpus.

Rotariečiai ne tik gavo dovanų,
bet ir patys jų vežė. Svariausia dova-
na – Šiaulių apskrities viršininko

garbės ženklas ,,Už nuopelnus Šiau-
lių apskričiai” – buvo įteikta inžinie-
riui, visuomenės veikėjui Vytautui
Šliūpui, dovanojusiam Šiaulių uni-
versiteto bibliotekai savo tėvo, aušri-
ninko daktaro Jono Šliūpo archyvą ir
įkūrusiam mokomąjį ūkį Auksu -
čiuose. Beje, antroji Vytauto Šliūpo
kny gų siunta – iš viso pusantros
tonos – taip pat jau plukdoma į Lie -
tuvą, į Šiaulių universitetą.

Šiaulių rotariečiams pavyko įgy-
vendinti dar vieną svarbią misiją –
Amerikos lietuvių bendruomenėms
ir Rotary klubams pristatyti 2012
metais Šiauliuose rengiamas pasau-
lio žaidynes ,,Sportas visiems”. Šį
darbą įtikinamai atliko Kęstutis
Petraitis, žaidynių direktorius. San
Francisco Lietuvių Bendruomenė,
vienijanti apie 400 narių, parodė
didelį susidomėjimą mūsų mieste
organizuojamomis pasaulio žaidynė-
mis ir pažadėjo į jas atvykti bei prisi-
dėti jas rengiant.

Ypač šiltai šiauliečius priėmė
Čikagos lietuviai ir Lietuvos Res -
publikos gen. konsulė Čikagoje
Skais  tė Anulienė. Diplomatės duo-
menimis, dabartinių lietuvių emig-
rantų, gyvenančių Amerikoje, skai-
čius yra apie 400,000, iš viso lietuvių
kilmės žmonių JAV yra apie milijo-
ną. Pagal lietuvių emigrantų skaičių
Amerika yra trečioje vietoje, dau-
giau jų išvyksta tik į Angliją ir
Airiją.

Grįžusieji išskirtiniu pavadino
centrinėje būstinėje įvykusį susitiki-
mą su pasaulio Rotary prezidentu
John Kenny, kuriam šiauliečiai pri-
statė mūsų miestą. Sužavėti jie buvo
ir susitikimu su Čikagos lietuvių
Rotary klubu, su kuriuo pavyko
užmegzti naujus bendradarbiavimo
ryšius.

www.etaplius.lt

V.�Šliūpas�paskelbtas�gruodžio
mėnesio�rotariečiu

Marin, San Francisco ir San Mateo
apskričių, CA, Rotary klubas
Vytautą Šliūpą išrinko šio mėne-

sio rotariečiu. Apie tai praneša šių apskri-
čių klubo leidžiamas Rotary klubo 2012
metų gruodžio mėn. žiniaraštis ,,Pacific
Currents”. 

Millbrae Rotary klubui priklausantis
lietuvis neseniai grįžo iš dar vienos sėk-
mingos kelionės į Lietuvą, kur buvo įgy-
vendinti du jo vietinio klubo paremti pro-
jektai: rotarietė Janet Fogarty padovanojo
Šiaulių muziejui ,,Aušra” vargonus (jie
šiuo metu yra plukdomi per Atlantą ir greitai pasieks ,,Aušros” muziejų),
o Millbrae Rotary klubas parėmė Auksučių šparagų ūkį, taip pat prisidėjo
perkant šaldytuvą bei statant sandėlį. Kad šie projektai taptų realybe, V.
Šliūpas, prieš kelias savaites sulaukęs 82-ejų metų, kiekvienais metais
aukojo Rotary Foundation bei globojo šiuos projektus nuo jų sumanymo
pradžios iki pat įgyvendinimo, trejus metus iš eilės eidamas Millbrae
klubo pirmininko pareigas. 

Šiais metais V. Šliūpas padėjo surengti kelių Millbrae klubo rotariečių
viešnagę į Lietuvą, kurios metu klubo nariai aplankė Auksučių ūkio ir
miškų centrą, taip pat apkeliavo šalies istorines vietas. 2011 metais V. Šliū-
pas su žmona globojo svečius iš Lietuvos, o šiais metais savo kelionės po
Lietuvą metu Millbrae klubo nariai buvo nuoširdžiai sutikti Lietuvos
atstovų. Walter Gladwin apie šią vasarą įvykusią kelionę parašė straipsnį,
kuris keliomis kalbomis buvo paskelbtas 137 pasaulio leidiniuose.

Pagal ,,Pacific Currents” parengė Dalia Cidzikaitė
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LieTuvos ir PasauLio naujienos

Čekija ir Slovakija mini atsiskyrimo sukaktį

Prancūzijoje atmestas turtuolių 
apmo kestinimo įstatymas 

JAV – prieš Irano įtaką Lotynų Amerikoje

Vilnius (BNS) – Tautosakininko
Liudviko Rėzos vardo kultūros ir
meno premija šiemet skirta filosofui,
rašytojui dr. Arvydui Juozaičiui.
Neringos savivaldybės taryba skyrė
ją filosofui už pastangas puoselėti
lituanistinės kultūros tradiciją,
aktualią šių dienų Neringoje, Klai -
pėdoje ir Karaliaučiaus srityje, įtai-
gią regiono istorijos ir kultūros
interpretaciją kūrinyje „Karalių
miestas be karalių”. Premijos teiki-
mo iškilmės vyks sausio 11 d.
Juodkrantės evangelikų liuteronų
bažnyčioje. A. Juozaitis, 2004–2009 m.
dirbdamas Lietuvos kultūros atašė
Kara liaučiuje, rūpinosi L. Rėzos var -
do įamžinimu. Tuo metu Kara liau -
čiuje buvo pastatytas L. Rėzai skirtas
paminklas. 

XVIII a. pabaigoje – XIX a. pra-

džioje gyvenusio tautosakininko,
poeto, kultūros veikėjo, Kara liau -
čiaus universiteto profesoriaus L. Rė -
zos premiją Neringos savivaldybės
taryba įsteigė 2008 m. 

Nuo sausio 1 d. – nauja pensijų tvarka

Praha (BNS) – Čekų ir slovakų
bendra valstybė buvo padalyta prieš
20 metų, tačiau abi tautos išlaikė
glaudžius politinius ir ekonomikos
ryšius, o daugelis tvirtina tebesijau-
čiantys, kad gyvena vienoje šalyje.
Čekoslovakija, įkurta 1918 m. po
Pirmojo pasaulinio karo, kai subyrė-
jo Austrijos-Vengrijos imperija, buvo
padalyta 1993 m. sausio 1 d., praėjus
kiek daugiau nei trejiems metams po
to, kai žlugo keturis dešimtmečius
gyvavęs komunistinis režimas. At -
siskyrimas, už kurį pasisakė slovakų

separatistai ir kuriam vadovavo tuo-
mečiai premjerai – čekas Vaclav
Klaus ir slovakas Vladimir Mečiar,
buvo taikus – kaip ir 1989 m.
Aksominė revoliucija.

Tapusios nepriklausomomis Če -
kija ir Slovakija 2004 m. įstojo į
Europos Sąjungą, Slovakija taip pat
sugebėjo tapti euro zonos nare 2009
m. Abi šalys taip pat yra NATO
narės. Čekai suskubo pirmieji įstoti į
Aljansą 1999 m., o Slovakija prie jo
prisijungė per 2004 m. plėtros bangą.  

Przemysl (BNS) – Tarnystę bai-
gęs Lenkijos arkivyskupas Ignacy
Tokarczuk, kuris slapta statė bažny-
čias, nepaklusdamas komunistiniam
režimui ir daugelio yra laikomas
liaudies didvyriu, mirė 94 m. Tai vie-
nas spalvingiausių dvasininkų anti -
komunistų. Jis pastatė šimtus bažny-
čių oficialiai ateistinės vyriausybės
panosėje praeito amžiaus 7-ajame ir

8-ajame dešimtmečiais. Przemysl
vyskupijoje buvo pastatyta daugiau
nei 400 bažnyčių ir koplyčių, nors
nebuvo gauti statybos leidimai iš
komunistinės valdžios.  I. Tokarczuk
bus prisimenamas dėl savo kompro-
misų nepripažįstančios pozicijos,
ginant Katalikų Bažnyčios instituci-
ją, nors buvo dažnai persekiojamas
saugumo tarnybų.

Į Zoknius atskris keturi Danijos naikintuvai

L. Rėzos premija skirta filosofui A. Juozaičiui

Lenkijoje mirė vyskupas I. Tokarczuk 

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pasirašė
įstatymą, turintį apriboti numanomą
Irano įtaką Lotynų Amerikoje, įgy-
vendinant naują diplomatijos ir poli-
tikos strategiją, kurią nustatys
Valstybės departamentas. Irano atrė-
mimo Vakarų pusrutulyje įstatymas,
kurį JAV Kongresas priėmė anksčiau
šiais metais, įpareigoja Valstybės

departamentą per šešis mėnesius
parengti strategiją, kokių reikėtų
imtis priemonių dėl didėjančio prie-
šiško Irano aktyvumo minėtame
regione. Nors ta strategija bus slapta,
turės būti paskelbta jos vieša sant-
rauka. Taip pat raginama su stiprinti
stebėjimą prie JAV sienų su Kanada
ir Meksika, kad Irano agentai nepa-
tektų į JAV. 

Vilnius (BNS) – Sausio 2 d.
Lietuvos karinių oro pajėgų Avia -
cijos bazėje Šiauliuose leisis keturi
Danijos karinių oro pajėgų naikintu-
vai F-16, perimsiantys patruliavimą
Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erd-
vėje. Danai pakeis šiuo metu NATO
oro policijos misiją Baltijos šalyse
vykdančius Čekijos karius, kurie į
Zoknius atvyko rugpjūčio 31 d. Da -
nijos pilotai ir naikintuvai Lietuvos,
Latvijos ir Estijos oro erdvę saugos
jau ketvirtą kartą. Baltijos šalys
neturi pakankamų pajėgų, kad pa -
čios užtikrintų savo oro erdvės

apsaugą, todėl nuo įstojimo į NATO
jų oro erdvę saugo kas keturis mėne-
sius besikeičiantys Aljanso šalių nai-
kintuvai.

Baltijos oro erdvėje jau yra
patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos,
Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV,
Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Por -
tugalijos, Prancūzijos, Rumu nijos,
Turkijos, Vokietijos kariai. Baltijos
šalių oro erdvę saugantys naikintu-
vai yra pasiruošę per trumpą laiką
pakilti ir imtis drausminamųjų ar
kitų veiksmų Baltijos šalių oro erd-
vės pažeidėjų atžvilgiu.

Vilnius (ELTA) – Nuo 2013 m.
sausio 1 d. Lietuvoje įsigalios nauja
socialinio draudimo pensijų apskai-
čiavimo tvarka. 2012 m. gruodžio 20
d. Seimas priėmė pensijų įstatymo
pataisas, pagal kurias asmenys,
kuriems valstybinė socialinio drau-
dimo senatvės pensija bus skiriama
nuo 2013 m. sausio 1 d. ir vėlesnių
datų, galės pasirinkti jiems naudin-
gesnę šios pensijos apskaičiavimo
tvarką: skaičiuoti senatvės pensiją
pagal šiuo metu galiojančią tvarką
(kuri galios ir po 2013 m. sausio 1 d.)
arba pagal naująją tvarką. Skai -
čiuojant senatvės pensiją pagal nau-
jąją tvarką bus įvertintos asmens

draudžiamosios pajamos tik nuo 1994
m. sausio 1 d. Skaičiuojant senatvės
pensiją pagal šiuo metu galiojančią
tvarką bus įvertintos asmens paja-
mos iki 1994 m. sausio 1 d. (imant
penkerius paeiliui einančius asme-
niui palankiausius kalendorinius
stažo metus iš laikotarpio nuo 1984
m. sausio 1 d. iki 1994 m. sausio 1 d.)
ir asmens draudžiamąsias pajamas
po 1994 m. sausio 1 d., jeigu asmuo to
prašo ir jam tai naudinga. Abiem
atvejais įvertinamas visas asmens
įgytas valstybinio socialinio pensijų
draudimo stažas. 

Naujoji tvarka bus taikoma ir
kitoms pensijoms.   

Paryžius (BNS) – Prancūzijos
pre zidentas Francois Hollande paty-
rė skaudų politinį smūgį, kai jo poli-
tikos centre atsidūręs mokestis tur -
tingiausiems gyventojams buvo at -
mestas. Konstitucinė Taryba gruo -
džio 29 d. nutarė, kad 75 proc. apmo-
kestinimas per metus uždir bantiems
daugiau nei milijoną eurų priešta-
rauja konstitucijai, nes yra taikomas
asmenims, o ne namų ūk iams. Mo   -
kesčio, kuris būtų taikomas tik apie
1,500 žmonių, panaikinimas bus svar-
besnis politiškai nei finansiškai. Šis
mokestis buvo pažadėtas pavasarį
per F. Hollande prezidento rinkimų
kampaniją ir tapo vienu iš pirmųjų
teisės aktų, kuriuos buvo imtasi
svarstyti, jam atėjus į valdžią. Nors
spėjama finansinė nauda buvo

menka, smarkus turtingųjų ap mo -
kes  tinimas sukėlė didelį triukš mą.
Keli turtingi Prancūzijos pilie čiai,
tarp jų aktorius Gerard De pardieu,
pareiškė išvyksiantys gy venti į už -
sie nį – dažniausiai į kai myninę Bel -
giją. 

Šis teisės aktas buvo dalis F. Ho -
llande plano kitais metais sumažinti
šalies biudžeto deficitą, kad jis nevir-
šytų 3 proc. bendrojo vidaus produk-
to, kaip reikalauja Europos Sąjungos
taisyklės. Jis taip pat laikomas svar-
biu veiksniu santykiuose su Vo -
kietija, pasisakančia už griežtą fi -
nansinę politiką. F. Hollande vy riau -
sybė nesureikšmino Kons titucinės
Tarybos sprendimo ir sakė ketinanti
iš naujo pateikti šį mokestį svarstyti
2013 m.

Vilnius (BNS) – Nuo sausio 1 d.
Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose po per-
tvarkymo pradeda veikti sujungti
apylinkių teismai. Vilniuje vietoj ke -
turių anksčiau buvusių apylinkių
teismų veiks vienas – Vilniaus mies -
to apylinkės teismas. Buvusių ke -
turių apylinkių teismai įsikurs Lais -
vės prospekte 79A esančiame pastate.
Naujame teisme civilines, baudžia-
mąsias ir administracines bylas nag-
rinės 108 teisėjai, iš viso dirbs apie
500 teismo tarnautojų. Tai bus
didžiausias šalyje apylinkės teismas.
Anksčiau bylos sostinėje nagrinėtos
pagal teritorinį su skirstymą – konk-
rečiam teismui bu vo priskirtos konk-
rečios gatvės. Sujungus apy linkių
teismus, teritorinio paskirstymo ne -
liks. Visuomenė galimų nesklandu-
mų nepajus.  Bet kuris žmogus, atė jęs
į teismą, pajus patogumus – jam
nereikės blaškytis, kur pateikti do -
kumentus. Sujungus teismus, padau-

gėjo posėdžių salių – naujos salės
atsirado sujungus raštines ir buhal-
terijos patalpas. Dėl apylinkių teis-
mų su jungimo darbo nepraras nė
vienas teismo tarnautojas. Įspėjimo
apie atleidimą lapeliai darbuotojams
bus įteikiami, bet iš karto bus siūlo-
mos darbo vietos. Sujungus teismus
tikimasi sutaupyti darbo išteklių. Ar
šie lūkesčiai pasiteisins, paaiškės
ateityje. Sujungus teismus, bus su -
vienodintas ir teisėjų darbo krūvis.

Prancūzijos prezidentas Francois Hollande.                                                         ELTA nuotr.

Pradeda veikti sujungti apylinkių teismai

Scanpix nuotr.

Arvydas Juozaitis.  
Gino Dabašinsko nuotr.
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versLo naujienos

PA S A U L I S

Verslo aktyvumo euro zonos pra-
monės sektoriuje indeksas, tyrimų
organizacijos „Markit Economics”
skaičiavimais, gruodžio mėnesį
smuko nuo 46,3 punkto lapkritį iki
46,1 punkto. Indekso nusileidimas
žemiau 50 punktų kartelės reiškia,
kad pramonės sektorius smunka. Šis
euro zonos rodiklis žemiau šios svar-
bios ribos laikosi jau 17 mėnesių iš
eilės. Airijoje, kaip įprasta pastarai-
siais mėnesiais, buvo registruotas
augimas, indeksui pakilus iki 51,4
punkto. Tačiau aktyvumas smuko
Vokietijoje (46 punktai), Prancūzijoje
(44,6) ir Italijoje (46,7).

***
Britų pramonės konfederacija

teigia, kad Jungtinė Karalystė turi
likti Europos Sąjungoje (ES) siekiant
laisvesnių mainų jos verslui.
Jungtinė Karalystė turėtų pasinau-
doti ES, kad lengviau subalansuotų į
eksportą orientuotą ekonomiką bei
sukurtų naujų prekybos sutarčių.
Siekiama sudaryti naują laisvųjų
mainų sutartį tarp Europos ir JAV.
Nors ES ir Jungtinių Valstijų ekono-
mikos gana atviros, vis dėlto randa-
ma daug kliūčių prekybai. Tarp
pastarųjų – tarifų mokesčiai ir nesu-
derintos taisyklės, kurios sukelia
rimtų kliūčių abiejose Atlanto pusė-
se. 

***
Prancūzijos vyriausybė, nepa-

isydama šalį krečiančios finansinės
krizės, nutarė neatsisakyti naujos
Paryžiaus filharmonijos statybos,
kuri kainuos rekordinę 387 mln. eurų
sumą. Valdžia jau atsisakė keleto
ambicingų kultūros srities projektų,
atsižvelgdama į diržų veržimo politi-
ką, ta čiau didžiulio aliuminiu apkal-
to pastato statyba jau taip toli pažen-
gusi, jog valdininkai nemato pras-
mės jos atsisakyti. Nauja 2400 vietų
koncertų salė turėjo būti atidaryta
La-Vilete parke (šiaurės vakarinėje
Paryžiaus dalyje) dar 2012 m. Tačiau
kadangi statyba kelis kartus buvo
sustabdyta, pastato eksploatavimo
pradžios terminas nukeltas iki 2015
m. 

***
Degtinės rojumi vadinama

Rusija nuo sausio 1 d. maždaug treč-
daliu didina šio alkoholinio gėrimo
kainą. Pusės litro degtinės butelis čia
kainuos mažiausiai 170 rublių (4,2
euro). Kaina didėja dėl gerokai išau-
gusio akcizo grynajam alkoholiui.
Jis padidėjo nuo 300 iki 400 rublių už
litrą. Iki šiol pusės litro degtinės
butelis Rusijoje kainavo mažiausiai
125 rublius. Bus padidintos ir konja-
ko bei brendžio kainos. 

***
Nepaisydamas po Fukušimos

katastrofos kilusio gyventojų pasi-
priešinimo branduolinei energeti-
kai, naujasis Japonijos premjeras
Shinzo Abe yra už naujų reaktorių
statybą. Jie skirtųsi nuo reaktorių
Fukušimoje. Per 2011 m. viesulą esą
buvo apgadinti tik trys reaktoriai
Fukušimoje, o kitos elektrinės regio-
ne liko nepažeistos. S. Abe rinkimų
kovoje buvo tos nuomonės, kad Ja -
ponija dėl ekonominių priežasčių

negali sau leisti atsisakyti branduoli-
nės energetikos. Tačiau tai yra pir-
mas kartas nuo oficialios kadencijos
pradžios, kai premjeras aiškiai pasi-
sakė už naujų atominių reaktorių
statybą. Stebėtojai mano, kad Ja -
ponija atnaujins savo branduolinę
programą. 

***
Kanados banko atliktas tyrimas

rodo, kad 2013 m. pasaulyje bus par-
duotas rekordinis skaičius automobi-
lių – daugiau kaip 64 mln. vienetų.
Pasaulio mastu numatomas 4 proc.
pardavimų augimas, tačiau Kinijoje,
pavyzdžiui, jis viršys 10 proc. Spė -
jama, kad kitais metais Kinijoje bus
parduota 11,8 mln. automobilių, JAV,
įskaitant šiai šaliai būdingus mažak-
rūvius sunkveži mius – 15 mln. Azija
ateityje sustiprins savo, kaip svar-
biausios automobilių rinkos, pozici-
jas. Bend ras čia parduotų automobi-
lių skai čius 2013-aisiais turėtų padi-
dėti iki 25,7 mln. 

Spėjama, kad Vakarų Europoje,
kur šiemet automobilių pardavimai
smarkiai smuko, kitais metais bus
parduota 11,65 mln. transporto prie-
monių, Rytų Europoje, ypač Rusijoje
– 4,63 mln. Lotynų Amerikoje tikima-
si parduoti 5 mln. 

***
Kinijos apdirbamosios pramonės

verslo aktyvumas gruodžio mėnesį
sustiprėjo ir buvo didžiausias per
devyniolika mėnesių. Verslo indek-
sas pakilo nuo 50,5 punkto lapkričio
mėnesį iki 51,5 punkto. Aktyvumas
gamyklose stiprėjo antrą mėnesį iš
eilės ir labiausiai per 21 mėnesį, tuo
tarpu nauji užsakymai augo spar-
čiausiai nuo 2011 m. sausio mėnesio. 

***

Keleivių srautas Krokuvos oro
uoste 2012 m., palyginti su metais
anksčiau, padidėjo 14 proc. iki beveik
3,439 milijono. 2012 m. nutūpimų ir
pakilimų skaičius oro uoste padidėjo
20 proc. iki 39,355 tūkst., pareiškė oro
uosto vadovas Janas Pamula. Jis pri-
dūrė, kad 2012 m. oro uostas pasiūlė
keleiviams 22 naujas kryptis. Per
ateinančius trejus metus į oro uostą
planuojama investuoti 1 mlrd. zlotų.
Oro uosto pajėgumą numatoma padi-
dinti iki maždaug 8 mln. keleivių per
metus. Krokuvos oro uostas yra ant-
ras pagal dydį Lenkijoje.

***
Estijos statistikos departamento

duomenimis, šalyje veikiančios įmo-
nės 2011-aisiais uždirbo 3,1 mlrd.
eurų grynojo pelno – 50,8 proc. dau-
giau nei 2010 metais. Pelningai dirbu-
sių įmonių pelnas augo 20,6 proc. iki
4 mlrd. eurų, o nuostolingų nuosto-
liai sumenko 28 proc. iki 914 mln.
eurų. Pardavimų įplaukos išaugo 21,9
proc. iki 46,3 mlrd. eurų. Išlaidos
darbo jėgai padidėjo 11,2 proc. iki 4,9
mlrd. eurų. Įsipareigojimai padidėjo
4,6 proc. iki 24,4 mlrd. eurų.
Nuosavas kapitalas augo 5,2 proc. iki
27 mlrd. eurų. Įmonių Estijoje pernai
padaugėjo 6,2 proc. iki 61 984, darbuo-
tojų – 3,6 proc. iki 414,4 tūkst. žmo-
nių.

Visagino atominė elektrinė.
ELTA nuotr.

Premjeras Algirdas Butkevičius
sukritikavo buvusios Vyriausybės
paliktą energetikos sektorių. Mi ni s -
tras pirmininkas teigia, kad energe-
tika yra daug prastesnės būklės nei
manyta, todėl bus atliktas patikrini-
mas, o nauja Lietuvos energetikos
strategija turėtų būti aiški kovo
mėnesį. Pirmiausia planuojama per-
tvarkyti įmonę „Lietuvos energija”.
Šiuo metu sudaroma darbo grupė
reformai atlikti. Tuomet ir paaiškės,
kokią žinią  Lietuva perduos Estijai
ir Latvijai dėl planuojamos statyti
Visagino atominės elektrinės. 

***
Nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvoje

minimali mėnesinė alga (MMA)
sieks 1,000 litų. Tokiam siūlymui
gruodžio 19 d. pritarė social de mo-
krato Algirdo Butke vi čiaus vado -
 vaujama Vyriau sybė. Taip pat nusta-
tytas ir minimalus 6,06 lito valandi-
nis atlygis. Padidinus MMA, padidės
mažiausią darbo užmokestį gaunan-
čių darbuotojų pajamos, taip pat ma -
žės piniginės socialinės paramos
gavėjų skaičius. MMA gaunantis
darbuotojas, atskaičius mo kesčius ir
įmokas, į rankas gaus 824,5 lito per
mėnesį. Tikimasi, kad šis sprendi-
mas taip pat prisidės prie kovos su
šešėline ekonomika – bus legalizuota
dalis nelegalaus darbo užmokesčio.
Skaičiuojama, kad MMA padidini-
mas palies apie 200,000 darbuotojų.

***

Valstybinis turizmo departa-
mentas sudarė sutartis su užsienio
įmonėmis, laimėjusiomis konkursą
dėl Lietuvos turizmo atstovavimo
Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje,
Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje,
Švedijoje, Italijoje bei Vokietijoje. Vis
daugiau užsienio turistų domisi gali -
mybėmis leisti laisvalaikį, pasinau-
doti sveikatingumo paslaugomis ir
individualaus keliavimo po Lietuvą
galimybėmis. Lietuva vis dažniau
tampa ir tarptautinių konferencijų
vieta. Pristatant Lietuvos turizmo
galimybes atskirose rinkose, bus
gerinamas ir bendras Lietuvos įvaiz-
dis, didinamas informuotumas apie
šalį. Lietuvos atstovybės minėtose
šalyse vykdys įvairias rinkodaros
priemones, kuriomis bus siekiama
skatinti atvykstamąjį tu  ri z mą, didin-
ti Lietuvos žinomumą, pristatyti
Lietuvos turizmo produktus ir turiz-
mo galimybes. 2011 m. Lietuva sulau-
kė 1,775 mln. užsienio turistų.

***
Dvejus metus nuolat brangusios

dujos nuo 2013 m. pradžios buiti-

niams vartotojams atpigs – šį kartą 8
centais už kubinį metrą. Buitiniams
vartotojams, kurie suvartoja iki 500
kubinių metrų, kubinis metras dujų
nuo sausio pinga 2,9 proc. (8 centais)
iki 2,71 lito, suvartojantiems nuo 500
iki 20 tūkst. kubų – 3,7 proc. (8 cen-
tais) iki 2,09 lito, daugiau nei 20
tūkst. kubų – 3,7 proc. (8 centais) iki
2,08 lito. Abonentinis mokestis
visoms vartotojų grupėms nuo 2013
metų sausio mėnesio lieka nepakitęs
– priklausomai nuo vartotojų grupės,
jis sieks 1,95 lito, 13,81 lito ir 13,81
lito. Dujų kainos mažėja dėl naftos
produktų kainų pokyčių tarptautinė-
se rinkose bei kintančio euro ir dole-
rio santykio. Kainos mažėja taip pat
dėl pingančių iš Rusijos importuoja-
mų dujų bei dėl to, kad mažiau jų rei-
kės saugoti Inčiukalnio dujų saugyk-
loje Latvijoje. 2013 m. Lietuvoje turė-
tų būti sunaudota apie 3 mlrd. kubų
dujų – 1,8 proc. mažiau nei šiemet. 

***
Visuomeninės elektros energijos

kainos gyventojams 2013 m. didės
apie 4 ct/kWh arba 9 proc. Valstybinė
kainų ir energetikos kontrolės komi-
sija paskelbė elektros energijos per-
siuntimo paslaugos ir visuomeninių
elektros energijos kainų bei jų taiky-
mo tvarkų pakeitimus 2013 m.
Statistiniam Lietuvos namų ūkiui,
vidutiniškai per mėnesį sunaudojan-
čiam apie 138 kWh, išlaidos už elekt-
ros energiją kitais metais padidės 5,5
Lt per mėnesį. 

71 proc. buitinių elektros varto-
tojų šiuo metu atsiskaito vienos laiko
zonos tarifo planu (46 ct/kWh). 2013
m. vienos laiko zonos tarifo kaina
bus 50,1 ct/kWh. 

***
Rusijos vyriausybė gali paduoti

Lietuvą į teismą dėl susivienijimo
„Gazprom” nuostolių, kurių šis paty-
rė Vilniui griežtai realizuojant ES
trečiojo energetikos paketo normas.
Tai pareiškė Rusijos eko no mikos
ministerija. 2013 m. sausio viduryje
Rusija pradės išankstines ikiteismi-
nes konsultacijas su Lietuva, kuri
aktyviausiai diegia naujus Europos
antimonopolinius įstatymus energe-
tikos srityje.

***

Gruodžio mėnesį statybų sekto-
riuje verslo tendencijos, palyginti su
lapkričiu, suprastėjo. Lietuvos statis-
tikos departamento duomenimis,
nuo 13 iki 31 proc. išaugo įmonių
vadovų, teigiančių, kad statybos
darbų apimtis sumažėjo, o manan -
čių, kad ji padidėjo – krito nuo 27 iki
13 proc. Palyginti su praėjusiu mėne-
siu, suprastėjo ir statybos darbų pa -
klausos vertinimas: 46 proc. įmonių
vadovų teigia, kad statybos darbų
paklausa yra nepakankama (prieš
mėnesį buvo 41 proc.). Šias tendenci-
jas statybos sektoriuje lemia sezoniš-
kumas. Artimiausiais mėnesiais 49
proc. apklaustų įmonių vadovų žada
atleisti darbuotojų, 3 proc. – jų priim-
ti. Statybos darbų užsakymų arti-
miausiais mėnesiais mažės: mažėji-
mą numato 45 proc.  įmonių vadovų,
daugėjimą – 5 proc. 

L I E T U V A

Redaktorius Gediminas Mikelaitis • El. paštas: mikelaitis.g@gmail.com
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sKauTyBės KeLias

2012 metų Ramiojo vandenyno ra jono stovykla
įvyko liepos 25–rugpjūčio 4 d. Rambyno stovyk-
lavietėje, pietinės California San Bernardino kal-
nuose.

2011 metais rajono skautai sto vyk los metu
sten gėsi sužinoti ir išmokti, ką skau tai veikia. Tad
praėjusių metų stovykla, kurios programoje buvo
išlikimo mokslai ir veikla, ir pasivadino „Išli ki -
mas!” Šiais metais parinkta programa buvo nu -
kreipta į tai, kuo skautai tiki. Tad šių metų Ram by -
no sto vykla buvo pavadinta „Vertybių” sto vykla.

Kiekvienam stovyklautojam bu vo išdalinti
nauji darbo uni formos marškinėliai, ant kurių nu -
garoje buvo aiškiai surašyti 10 skautų įstatų. Sto -
vykla buvo papuošta plakatais ir piešiniais, kurie
vaizdavo skautų įstatus ir aiškino jų prasmę.
Stovyklai baigiantis, visi skautai atmintinai iš mo -
ko visus skautų įstatus, geriau suprato, kokios ver-
tybės su daro mūsų įstatų pagrindus. 

Pastovyklės pasivadino pagal  skau tų įstatų
žodžius. Brolių pasto vyklė buvo „Riteriškumo” pa -
sto vyk lė, sesių – „Drąsos”, o jaunų šeimų – „Gam -
 tos draugų”. Dauguma skilčių pavadinimus pa -
sirinko taip pat pagal ypatingas vertybes, pvz.,
,,Vilties” skiltis, ,,Mandagumo” skil tis, ,,Kan try -
bės” skiltis, ,,Kuklu mo” skiltis, ,,Taupi” skiltis ir t. t.

Kiekvienai iš dešimties stovyklos dienai
pa rinkta ypatinga tema pa gal 10 skautų įstatų.
Kiek vienos die nos programa buvo skirta
geriau pa aiš kinti tos dienos vertybės prasmę.   

Dienos

Liepos 25 d., trečiadienis, Gele ži nio įstato
die na – Skautas sąži nin gai atlieka visas savo
pareigas

Šią dieną stovyklautojai greitai ir parei-
gingai įsikūrė, visiems buvo pa aiškinta, kuo
šių metų stovykla bus unikali ir prasminga.
Prieš pat vėliavų nuleidimą netikėtai atbėgu-
sios sesės pranešė, kad 50 pėdų atstumu, už
pastovyklės ribų, pama tė dvi juodas meškas –
mamą su vai ku.  Nors stovykla vyksta „Didelės
meš kos” (Big Bear) rajone, niekas iš va dovų ar
tėvelių neprisiminė, kad būtų matę meš kų
šioje stovyklavie tėje.  

Tad mūsų skautams teko susisiekti su vie-
tiniais giri nin kais ir išmokti, kaip ramiai ir
tai kiai pasidalinti mišku su meškomis.
Susisiekėme ir su mūsų gamtininku broliu
Sauliumi Vizgirda, kuris daug metų dirbo
Yellowstone National Park, o šiuo metu dirba
Idaho valstijoje. Apsisaugojome, kiek galėjo-
me, pvz., maisto produktus (saldainius) iš pa -
lapinių išnešdami, iškylaudami gru pėmis, o ne
pavieniui.  

Bet mūsų meškos, kurias skautai tuojau
pat pavadino „Jogis” ir „Bu bis”, ir praturtino

mūsų sto vyklos gy ve nimą. Laužų metu dažnai
vyraudavo meškų temos, girdėjosi „šlium pu
pumpu”, buvo daug pasirody mų, susijusių su meš-
komis. 

Liepos 26 d., ketvirtadienis, Aš tunto įstato diena
– Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties

Prasidėjo rimti įsiren gi mo darbai. Po ilgos ir
sniego pilnos žiemos  atstatyti vartai, tvoros ir
paminklai. Skautai prisiminė, kaip siūti, nes šių
metų stovykliniai ženklai turėjo būti  prisiūti ant
uniformų. Gairės, palapinės ir pastovyklės buvo
puošiamos vertybių simboliais.

Stovyklos komendantė, sesė Dai na Kasputienė
atgaivino tradiciją ir pradėjo mokyti dienos
komendantus, kaip taisyklingai atlikti komendan-
tės/komendanto pareigas. Sesė Dai na taip pat
mokė, kaip taisyklingai turi būti atlikti raportai,
vėlia vų pakėlimai, nuleidimai, sušvilpimai ir t. t.  

Profesionalus fotografas, brolis Jo nas Kuli -
kauskas pastatė savo seną juodai/baltą fotoaparatą
fotografuo ti stovyklos vaizdus ir stovyklautojus.
Skautai labai domėjosi senu, bet ypatingu aparatu.
Brolio Jono nuot raukos iš stovyklos vasaros gale
bu vo  rodomos paradose Lietuvoje. 

Vakare, laužo metu, įvyko staigmena – nakti-
nis gaisro patikrinimas, kuris dabar reikia atlikti
pagal valstijos įstatymus. Nors stovyklauto jai bu -
vo nustebinti, viską atliko susivaldę ir nenustoję
vilties.

i

Liepos 27 d., penktadienis, De šim to įstato
diena – Skautas blai vus ir skaistus savo mintyse,
žodžiuose ir veiksmuose

Šiandien skautai komandose Big Bear Lake
miestelyje turėjo „Stebuk lingą paiešką” (,,Ama -
zing Race”). Už duočių buvo visokiausių – nuo mįs-
lių sprendimo iki kūrybingų pasiro dy mų turis-
tams, kad galėtų užsidirb ti piniginę auką. Paieška
baigėsi ne to li Rambyno, kur didžiavomės, kad visų
stovyklautojų mintys buvo skais čios, o žodžiai –
skaistūs.  Vadovai la bai džiaugėsi, pamatę dvi ko -
man das, kartu pernešusias pavargusius ar susižei-
dusius komandos draugus per pabaigos liniją.

Vakare vyko pirmi stovyklos šo kiai. Jų tema
buvo aiški – meš kų tema, tad ir šokių aikštelėje at -
sirado keletas skautų, apsirengusių kaip meškos.

Liepos 28 d., šeštadienis, Sep tin to įstato diena –
Skautas klusnus savo tėvams ir vadovams

Ryte stovyklautojai išėjo visos  die nos iškylai į
kalnus. Stovykla  iš tuš tėjo, kad būtų lengviau at -
vyks tantiems vilkiu kams, paukštytėms, jaunoms
šei  moms ir svečiams įsikurti. Iki vakaro stovyklos
dalyvių skai čius padidėjo iki 296!  Tiek ir skaniau -
siai pavalgydino darbščios šeiminin kės – ačiū
sesėms gražinietėms!

Po pietų šv. Mišias laikė svečias iš Kauno, kun.
Artūras Kazlaus kas.  Kun. Artūras su stovyklauto-
jais vedė pokalbį apie vertybes, išreiškė gilų
pasitenkini mą, kad tokia yra mūsų stovyklos te -
ma. Lauko bažnyčia buvo ypatingai gražiai pa -

puošta dideliu nauju medi niu kryžiumi, ant
kurio didelėmis raidėmis užrašyta „BUDĖK!”
Esame dė kingi broliui Vytui Dabšiui už šį gra -
žų menišką darbą.

Šeštadienį vakare po sėkmingo di delio
laužo įvyko akademikų ,,Bly nų balius”.
Kandidatai kepė bly nus susirinkusiems
akademi kams, visi kar tu, suėję į pastogę, ilgai
dai navo skautų akademikų mėgstamiausias
dainas. 

Liepos 29 d., sekmadienis, Antro įstato
diena – Skautas ištikimas Die vui ir Tėvynei.

Šiandien stovyklautojų laukė ypatinga
diena – turėjo atvykti „Mont rose Search and
Rescue” ko manda, kurioje daugelį metų sava -
no riu dirbo a. a. brolis Juozas Venckus, mūsų
buvęs stovyklos viršininkas.  De ja, „Search
and Rescue” komanda bu vo pašaukta į tikrą
pavojų pietinėje California ir apgailestavo,
kad ne galėjo pas mus atvykti.

Programoje atsiradusią spragą puikiau-
siai užpildė brolis Povilas Žemaitaitis, kuris
ankstų šeš tadienio rytą įsigijo skautų vyčio
kaklaraištį. Brolis Povilas turi „emer  gency
medical” specialybes, tad, kitų vadovų pade-
damas, šiandien mo kė pirmos pagalbos – nuo
dirbtinio kvė pavimo iki su laužytų kaulų prie -
žiūros.

Bus daugiau.

„Vertybės” – Rambyno stovykla California kalnuose 

„Mūsų vilkiukai”. Tomo Petoko nuotr. 

S.V. P.S. FIL. AURIS JARAŠŪNAS

Tik ką davę įžodžius vilkiukas Lukas Jarašūnas ir paukštytė
Aleksa Ja rašūnaitė džiaugiasi naujais kakla raiščiais su tėveliu,
broliu Romu Jara šūnu ir dėde, broliu Auriu. 

Audros Griciūtės nuotr.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

NESU PRINCESĖ!NESU PRINCESĖ!
2011-ųjų vasara Lietuvoje

6

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

pos Parlamento narys prof. Vy tautas
Landsbergis kalbėjo apie di džiausią
Lietuvos uždavinį – išlikti. Sa vižu -
džius, vaikžudžius, plėšikus, gamtos
teršėjus, kelių pabaisas, ko rum -
puotus teisėjus, raginančius visam
laikui emigruoti, jis įvardijo Lie -
tuvos žudikais. Jaunimas ieško lai-
mės ki tur. Tačiau gerokai sudėtin ges -
ni ne gu ekonomikos, yra dvasios kri -
zė, dva sios atsigavimas. Žudikai,
pasak Nepriklausomy bės Tėvo, yra
paprasti plėšikai, finan siniai suk-
čiai, girdytojai ir nusi ge riantys, nar-
kotikų platintojai, tingi nys tės ir pesi-
mizmo skleidėjai, sava naudžiai gydy-
tojai be atjautos, šykštūs valdinin-
kai. Landsbergis ragino pa žvelgti į
save – ar pridedu Lietuvai gyvybės,
ar atimu. Jis perspėjo: „Nuo kiekvie-
no veiksmų priklauso, ar Lie tuva gy -
vens.”

* * *
Iš Vilniaus greituoju traukiniu

nuvažiavęs į Kauną, Donatas dalyva-
vo Mokslo ir kūrybos simpoziume, o
Vilniuje – Pasaulio lietuvių ekonomi -
kos foru me. Simpoziume bu vo labai
daug pranešimų, plačiai pa liestos
įvai rios temos: kokią norime ma tyti
Lietuvą; mokslininkų indėlis tautos
savikūrai; lituanistinis švietimas;
Lie tuvos laisvinimo veiksniai; atei -
ties energetika; šiuolaikinės techno-
logijos; biomokslai ir medicina; dias-
pora; Lietuvos verslo ir mokslo pro-
tai – Lietuvos inovatyviai ateičiai;
augantis verslas ir finansavimo gali -
mybės; slėniai – kokybiškos partne -
rystės erdvė ir t. t.

Bus daugiau

ViDAUS liGOS 

MitYBininKĖ

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJyTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

DR. VILIJA R. KERELyTė
6420�West�127th�St.�Suite�106

Palos�Heights,�IL�60463
708-239-0909; 

nutritionow6420@att.net
Valandos:�

pirm.–ketv.�10�val.�r.�– 4�val.�p.�p.

SKAUSMO GYDYMAS

Jaunimas – viename iš ,,Tebūnie naktis” renginių.

* * *

Įdomus buvo renginys „Tebūnie
naktis”. Iš vakaro ir visą naktį visa-
me Vilniuje ruošiami nemokami
koncertai, kviečia muziejai, vyksta
šokių pamo kos, spektakliai, įvairūs
kultūriniai renginiai. Pvz., Lukiškių
aikštėje skambino pianistas Petras
Geniušas. Aklųjų bibliotekoje galima
buvo išmokti Brailio rašto. Mes pasi-
rinkome vaka re eiti į koncertą „La
bella voce”, vykusį Paveikslų galeri-
jos (Didžioji g. 4) kieme. Ko mpo zi -
torių Verdi, Pucci ni, Čaikovski, Do -
ni zetti, Mozart, Rossi ni, Crica, Deli -
bes ir Bizet arijas atli ko Merūnas
Vitulskis, Laimonas Pau tienius, Lau -
ry na Bendžiūnaitė ir Ieva Prudni -
kovaitė.

Kai šešiolikametė Ieva atostoga-
vo Čikagoje ir buvo apsistojusi pas
mus, ji sakė stosianti į Muzikos aka -
demiją, nors jau tada daug žinojo
apie muziką. Nenuostabu, juk tėve-
lis – operos solistas, o mamytė –
pianis tė. Muzika ją supo nuo mažu-
mės, įaugo į ją, įsismel kė. Ir vokalo
studijos pateisino! Jos atliekama
„Carmen” negalime atsistebėti! Ne -
tru kus po šio koncerto Ieva ištekėjo
už dirigento Modesto Pitrėno.

Koncerto metu prasivėrė dangus,
ir visi sėdėjome su skėčiais. Laimė,
kad lauko scena buvo su pastogėle.
Po koncerto nustojo lyti ir, sutemoje
išėję iš kiemelio, pamatėme gat vėje
žmones, beeinančius į renginius,
apie kuriuos sužinoti ga lėjome iš
„Te būnie naktis” žemėlapio, gauto
kavinėje „Coffee Inn”. Ša ligatviuose
buvo daug šiukšlių dėžių, nes žmonės
gardžiavosi ledais, gaivinosi gėri-
mais, krimto traškučius. Bet ryte –
stebuklas, gatvės išvalytos, šiukšlia-
dėžės tuščios, lyg nieko nebūta!

* * *
Vaikystės draugė Sigita Lipovie -

nė vis pasirūpina, kad, būdami Lie -
tuvoje, nepraleistumėme įdomių ar
reikšmingų įvykių. Pvz., vienos Do -
na  to viešnagės metu Sigita primygti-
nai jį nuvežė susitikti su Juozu Urb -
šiu, nes jis pažinojo Donato tėvelį,
dir busį Berlyno pasiuntinybėje, bu -
vusį paskutiniu Lietuvos konsulu
Klaipėdoje. Už šią progą pasikalbėti
su istorine asmenybe Donatas Sigitai
iki šios dienos yra dėkingas.

Vos mūsų lėktuvui nusileidus,

Sigita pranešė, jog jau turinti bilie-
tus į nuotaikingą koncertą Paveikslų
galerijos kiemelyje. Su pučiamųjų
orkestru „Trimitas” dainavo „Saulu -
tei” ir „Draugui” koncertavęs Ed -
mun das Seilius, Kęstutis Alčiauskis
(vietoj iš perklausos Šveicarijoje
nespėjusio sugrįžti M. Vitulskio) ir
Vaidas Vyš niauskas. Su mumis kon-
certu džiau gėsi Edmundas Kuli kaus -
kas, Laima Apanavičienė ir „Sau -
lutei” koncertavę Vytautas (Sei liaus
mokytojas) ir Eglė Juozapaičiai su
šeima.

Nepraleido Sigita ir Jūratės Stat -
kutės De Rosales knygos „Europos
šak nys ir mes lietuviai” pristatymo.
Knygos autorė aiškina apie baltų ir
lietuvių įtaką Europos formavimesi.
Lipovienei patiko knygos prista tyme
vyravusi pakili, patriotinė nuotaika.
Tačiau knyga buvo vertinama įvai-
riai. Vieni gyrė De Rosales su rink tus
duomenis, bet kiti teigė, jog ji nesan-
ti tikra istorikė.

Autorė gimė Kaune 1929 m., 1944
m. pasitraukė į Vokietiją. Gyveno
Prancūzijoje, kur gavo bakalaurą iš
senųjų (lotynų) kalbų, mokėsi ang lų
ir prancūzų kalbų. Daug laiko sky rė
istorijos studijoms ir tyrimams. Ap -
sigyvenusi Venesueloje, dir bo sekre-
tore Jungtinių Tautų ats to vybėje. Su
vyru susilaukė penkių sūnų, o dabar
turi 7 anūkus. Nuo 1985 metų buvo
šalies di džiausio politikos, kultūros,
eko nomi kos savaitinio žurnalo „Zen -
ta” vyr. re daktorė. 

* * *
Neringa Nekrašiūtė ir Rafailas

Karpis dovanojo bilietus į Verdi ope -
rą „Otelo”, kur Rafailas dainavo Ro -
derigo vaidmenį. Šioje operoje verda
aistra, meilė, pavydas, nepasitikėji-
mas, neapykanta, pabaigoje visi vei-
kėjai žūsta: Kasijus nužudo Rode -
rigą, Otelas pasmaugia savo žmoną
Dezdemoną, o durklą įsmeigia sau į
krūtinę! Ra failas dainuoti pradėjo
ber niukų cho re „Ąžuoliukas”, 2007
m. Muzikos ir teatro akademijoje
baigė vokalo ma gistro studijas, „Sau -
lutei” koncertavusio V. Noreikos kla-
sėje. Nuo 2007 m. tenoras Karpis yra
Lietuvių operos ir baleto teatro solis-
tas.

* * *
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš   -

čionių demokratų suvažiavime Euro -
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Konkursą į Kauno valstybinio dramos teatro vadovo pareigas laimėjo iki šiol teat rui
vadovavęs Egidijus Stancikas. Kultūros ministerijos E. Stancikas naujoms pareigoms tu -
rėtų būti paskirtas penkerių metų kadencijai. E. Stancikas nuo 1990 metų yra Kau no
valstybinio dramos teatro aktorius, o nuo 2008 metų vadovauja šiam teatrui.

Baigiantis metams Lietuvos
paš  tas skelbia kitais metais
pašto ženklus kursiančius au -

torius. Iš viso 2013 m. pašto ženklus
kurs 11 dailininkų: 4 pašto ženklus
sukurs dailininkas Mindaugas Gri -
baus kas, po 2 – Indrė Ratkevi čiūtė,
Eglė Jakutavičiūtė, Tomas Dra gūnas,
Eglė Ratkutė, Aušrelė Rat kevi čienė,
po 1 – Evelina Paukštytė, Ro landas
Grigaravičius, Vilius Bru čas ir Lai -
ma Matuzonytė. Dai lininkė Greta
Gruz daitytė sukurs pašto ženklų
bloką ir du pašto ženklus, skirtus šv.
Kalėdoms ir Nau jiesiems metams.

Dailininkų susidomėjimo la biau -
siai sulaukė šv. Kalėdoms ir Nau jie -
siems metams, Lietuvos raudonajai
knygai, Kinų Naujie siems me tams,
Lietuvos tautinei olimpiadai, techni -
kos paminklams skirtos pašto ženklų
temos. Šiomis temomis komi sijai bu -
vo pateikta daugiausia pašto ženklų
projektų.

Tiesa, žinomi dar ne visų kitais
metais išleidžiamų pašto ženklų
autoriai. Pakartotinai bus skelbia-
mas konkursas pašto ženklams „Lie -
tuvos kariuomenės uniformos”,

„Kau  no arkikatedrai bazili kai – 600
metų” ir „S. Dariaus ir S. Gi rėno
skry džiui per Atlantą – 80 metų”
iliustruoti bei ženklintų at virukų
konkursas tema „Šv. Kalė dos ir
Naujieji metai”.

Pašto ženklų kūrimo konkurso
nugalėtojai buvo apdovanoti pini -
giniais laimėjimais. Pirmos vietos
nugalėtojams už sukurtą vieną pašto
ženklą atiteko 1,000 litų, ant ros vietos
– 750, trečios – 450 litų lai mėjimai.

Geriausio dviejų pašto ženklų se -
rijos ar pašto bloko su trimis paš to
ženklais projekto autoriui įteikta
1,500 litų. Antrosios vietos laimėtojui
skirta 1,000 litų, trečiosios – 750 litų
laimėjimas.

Ženklintų atvirukų pirmosios
vietos laimėtojui atiteks 1,500 litų,
antros – 1,000 litų, trečiosios – 750 li -
tų.

Pašto ženklų konkurso nugalėto-
jus rinko speciali komisija, kurią
sudarė Susisiekimo ministerijos,
Lie tuvos pašto atstovai, daili nin kai,
istorikai ir kitų sričių specia listai.

Bernardinai.lt

EDVARDAS ŠULAITIS

Geras ir darbštus bičiulis – mu -
zikos gerbėjas ir kompozito-

rius Vac lovas Juodpusis prieš pat
Kalėdas mus pradžiugino dar vienu
leidiniu. Tai – 2013 m. ,,Mu zi kos
kalendorius”. Jo įžangoje autorius
rašo: „Gerbiami skaitytojai, mu zikos
mylėtojai, štai ir vėl Jūsų rankose
‘Muzikos kalendorius’, jau 23-iasis,
kasmetinis, kurių pirmasis užgimė
su Lietuvos Nepri klau somy be. Visi
jie pabrėžia svarbiausias mū sų šalies
muzikines, muzikinio gy venimo
datas. O šis skiriamas Vil niui, nes
sukanka 690 metų, kai Vilnius pirmą
kartą pami nėtas Gedi mino išlikusia-
me laiške.” 

Taigi, kalendoriaus autorius no -
ri nusilenkti miestui, kurio nuolati -
niu gyventoju yra nuo 1957-ųjų ir ku -
riam yra dėkingas už kiekvieną čia
praleistą dieną. 

Muzikos kalendoriaus autoriui
galima rašyti adresu: A. Goštauto g.
4-3, Vilnius, LT 01106, Lietuva/Li -
thuania arba elektroniniu paštu:
liudva@gmail.com. 

Kalendoriuje (207 psl.) pažymi-
mos Lietuvos, lietuvių išeivijos ir
kitų šalių muzikos veikėjų – kompo -
zitorių, atlikėjų, pedagogų gyvenimo,
taip pat muzikos kūrinių atlikimo
sukaktys 2013 metais. Kai kurios as -
menybės ar muzikos įvykiai bus paly -
dimi trumpais koncertais. Spaus dina -
mi nedidelės apimties straips niai
apie lietuvius muzikus, praėju siais
metais išėjusius Amžinybėn, taip pat
lietuvių muzikus, nuo kurių gimimo
sukako 100 metų. Muzikinių sukak -
čių margumyne susigaudyti padeda
pavardžių rodyklė. Leidinys gausiai
iliustruotas. 2013 m. ,,Mu zikos kalen-
doriaus” parengimą ir išleidimą rė -
mė Vilniaus miesto savivaldybė,

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondas, Lietuvos Res pub li kos kultū -
ros rėmimo fondas ir Lie tuvos mu -
zikos rėmimo fondas. Ka lendoriuje
skaitytojams be kita ko pri  me namos
Vilniuje vei kian čios mu zi kinio švie-
timo įstaigos, Lietu vos muzikų rėmi-
mo fondo progra mos. 

Svarbiausi 2013 metų 
renginiai

Penkioliktasis tarptautinis mu -
zikos festivalis „Sugrįžimai” vyks
balandžio-gegužės mėnesiais Vilniu -
je ir kitose Lietuvos vietovėse. Vie -
nuoliktasis tarptautinis menų festi -
va lis „Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu” – birželio-rugsėjo mėne-
siais. Jo renginiais puošis ne tik įvai-
rios Druskininkų erdvės. Kon cer tai
pasieks Senąją Varėną, Liš kiavą.

Koncertų ciklas „Alma Mater
Musicalis” vyksta Vilniaus universi-
teto Šv. Jonų bažnyčioje sau sio-ba -
landžio, spalio-gruodžio mėnesiais.

Koncertų ciklas „Mūsų mieste -
liai” rengiamas visus metus – nuo
sau sio iki gruodžio mėnesio.

Sakralinės muzikos valandų cik-
las „Sekmadienio muzika” Vilniaus
arkikatedroje bazilikoje vyksta sau -
sio-balandžio, spalio-gruodžio mėne-
siais.

„Žvaigždžių ir žvaigždučių”
šven tė su Žemaitijos jaunaisiais mu -
zikais vyks lapkričio mėnesį.

Bendrija „Atgaiva” rengia kon-
certų ciklus neįgaliesiems, pagy -
venusiems žmonėms ne tik Vilniuje,
bet ir įvairiose Lietuvos vietovėse.

Lietuvos jaunųjų muzikų – tarp-
tautinių konkursų laureatų ir jų pe -
dagogų pagerbimo iškilmės Vilniuje,
LR Prezidentūroje, Vyriausybėje
vyks ta vasario mėnesį.

Mokslo metų pradžiai – Mokslo
ir žinių dienai bei Laisvės dienai
skirtas iškilmingas koncertas „Be -
auštanti aušrelė prie LR Prezi den -
tūros rūmų (S. Daukanto a.) rengia-
mas rugsėjo 1 d.

Lietuvos muzikų rėmimo fondo
Stasio Vainiūno namai veikia jau
penkioliktą sezoną. Ypač populiarūs
ir klausytojų lankomi yra kassavaiti-
niai trečiadienio vakarai, kuriuose
dalyvauja meno meistrai ir jauni ta -
lentingi atlikėjai. Čia skamba poetų,
skaitovų balsai, rengiamos Lietuvos
dailininkų darbų parodos. Laukia -
mos negalią turinčių vaikų ir jau-
nuolių piešinių parodos, koncertai
Menų svetainėje. Visa tai vyksta sau -
sio-birželio, rugsėjo-gruodžio mėne-
siais. 

2013 metų muzikos kalendorius –
jau Čikagoje

2013 metais apyvartoje pasirodysiančius pašto ženklus kurs 11 dailininkų. Iš viso 2013-
aisiais bus išleisti 25 pašto ženklai.                    Susisiekimo ministerijos archyvų nuotr.                                                              

Kitų metų pašto ženklus kurs 11 dailininkų

ŠVIETIMO PREMIJA – 2012 M.

JAV�LB�Švietimo�taryba�ruošia�Švietimo�premiją�švietėjui,�kuris�ilgus�metus�dirbo
švietimo�darbą�JAV�lituanistinėse�mokyklose.�Kviečiame�lietuvių�visuomenę�siūlyti�kan-
didatus�iš�šiuo�metu�JAV�gyvenan�čių�lituanistinių�mokyklų��mokytojų,�kurie�pasižy�mėjo
lietuviško�švietimo�srityje,�va�dovėlių�bei�knygų�leidime�ir�redagavime,�programų�ir�gai�-
rių�tobulinime�ar�ilgus�metus�dirbo�ir�tebedirba�mokytojo-vedėjo�darbą�lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus�siųsti�iki�2013�m.�vasario�29�d.�paštu:�Lithuanian�Edu�cational�Council,
170� Query� St.� New Bedford,� MA,� 02745� arba� el.� paštu:� donavickas95@hotmail.com
pažy�mint,� kad� siūlote� švietimo� premijai� kandidatą.� Prašome� prie� pasiūlymo� pridėti
rekomendaciją.

Vertinimo� komisiją� sudaro� JAV� LB� Švietimo� taryba,� kurios� pirmi�ninkė� yra� Daiva
Navickienė.

Švietimo�premijos�mecenatas�yra�Lietuvių�Fondas.
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

2012 m. pabaigoje Ateitininkų namuose, Lemont, veikė 10-oji Biblijinė stovykla 1-6 kla-
sių moksleiviams, kurią kasmet ruošia Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija. 

Dainos Čyvienės nuotr. 



112013�SAUSIO�3, KETVIRTADIENISDRAUGAS

Kreipkitės į ,,Draugo” administraciją tel.: 773-585-9500
arba el. paštu: administracija@draugas.lt

DRAUGAS
4545 WEST 63RD STREET • CHICAGO, IL 60629-5532

Dabar galite įsigyti visus 2011
m. ,,Draugo” numerius su
,,Kultūros priedais”
kompaktinėje plokštelėje (CD)

A † A
VANDA  JAUTOKAITĖ

Mirė 2012 m. gruodžio 31 d., sulaukusi 93 m.
Gyveno Palos Hills, IL.
Gimė Rietave, Lietuvoje; Amerikoje išgyveno 62 m.
Nuliūdę liko: seserys Regina ir Saulė-Kristina, broliai Vik to -

ras su žmona Rūta, Lietuvoje – Povilas su žmona Zofija ir jų
šeimos, sūnėnai Ramojus Vaitys su žmona Aldona, Adrianas su
žmona Judita, Re natas su žmona Regina ir jų šeimos.

A. a. Vanda bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 3 d., nuo 9 val.
ryto iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, ku -
rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.  Van -
da bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę seserys, broliai ir giminės Lietuvoje

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

A † A
LEONAS SEIBUTIS, MD

Mirė 2013 m. sausio 1 d., sulaukęs 89 metų.
Gyveno Palos Heights, IL.
Gimė 1923 m. gruodžio 1 d. Užpaliuose, Lietuvoje.
Mediciną studijavo Lietuvoje ir Vokietijoje, vėliau University

of  Chicago, įsigijo urologo specialybę. Tarnavo JAV armijoje,
1958 m. į atsargą išėjo, turėdamas  majoro laipsnį.

Daugiau nei 40 metų dirbo Marquette Park savo kabinete, ku-
ria me aptarnavo ligonius, turėdamas lengvatų Central Com mu -
ni ty, Holy Cross ir Palos Community ligoninėse.

Už labdaringą veiklą Lietuvos prezidentas įteikė jam
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordiną.

Nuliūdę liko: žmona Brigitte Vogel, su kuria išgyveno 63 me -
tus;  dukterys Regina (Robert) Battles, Laima (Mike) Szymans ki,
Kat herine (John) O’Sullivan ir Barbara Seibutis, penki anū kai,
du proanūkai, vienas sūnėnas Lietuvoje.

Atsisveikinimas ketvirtadienį, sausio 3 d. nuo 10 val. r. iki 1
val. p. p. Petkus and Sons laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL.

Vietoje gėlių prašome aukoti Leono Seibučio vardu Balzekas
Museum of  Lithuanian Culture.

Nuliūdę artimieji

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

Ilgamečiui Lietuvos partizanų globos fondo Atlanto
rajono atstovui

A † A
EUGENIJUI SLAVINSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną IRENĄ, gi mi -
nes ir arti muosius.

Lietuvos partizanų globos fondas

paveikti kitų autorių nuomonių.
Man tai primena pasakojimą apie
penkis aklus vyrus, kuriems buvo
užduota patikrinti, kaip atrodo
dramblys. Pirmas, palietęs dramblio
ausį, pasakė, kad dramblys yra kaip
lėkštė; antras, apčiupinėjęs koją,
nusprendė, kad dramblys yra kaip
medžio kamienas. Trečias, užgriebęs
gyvūno nosį, pastebėjo, jog dramblys
– tikras smauglys; ketvirtas patikri-
no iltį ir pasakė, jog dramblys atrodo
kaip riestas ragas. O penktas, atsirė-
męs į šoną, nusprendė, jog gyvulys
yra ne kas kita, o tvora. Kalbėdami
apie spektaklį gauname panašų
rezultatą: kai kas bando jame atrasti
meną, nes taip jis pristatomas, kiti
žiūri į jį kaip į religinio simbolio
išniekinimą. 

Man pasisekė internete pamatyti
šio spektaklio antrą dalį, kurioje
paveikslas apmėtomas akmenimis ar
mėšlu ir granatomis. Tai, ką pama-
čiau, buvo šventvagiškas elgesys ir
„tokio supratimo” tikrai man nerei-
kia. Galvoju, jog kai kam jo gali rei-
kėti, tačiau tai brukti visiems yra tas
pats, kaip sveikam imti stiprius vais-
tus, kurie ligoniui padeda, o sveikam

labai pakenkia. Kiekvienas turi pats
nuspręsti, o ne žiniasklaida sekti.
Lietuvos spaudoje apie prie teatro
vykusias demonstracijas, nukreiptas
prieš spektaklį, buvo rašoma, kad tai
,,primityvus bažnytinis jaunimas
(protestuojantys ateitininkai – G. K.)
aukštojo meno pilotažo nesupranta”.
Bet nutylėta, kokias pašaipias repli-
kas jų adresu švaistė iš teatro išei-
nantieji, o vienas net puolė demonst-
ruojančiuosius, bet buvo policijos
sulaikytas. 

Prieš šimtą ir daugiau metų, kai
per Europą nusirito nihilizmas,
tikintieji buvo vadinami neapsišvie-
tusiais, tamsių prietarų besilaikan-
čiais kaimiečiais bei davatkomis.
Tačiau atsirado studentai, kurie
išdrįso viešai išpažinti ir kovoti už
tikėjimą. Taip gimė ateitininkai.
Praėjus šimtui metų, ateitininkai
toliau šią kovą tęsia. Šį rudenį jie sto-
vėjo prie teatro, kur buvo rodomas
Castellucci spektaklis, su plakatu
„Esama dalykų, kurių nevalia derg-
ti.” Jie nebijojo, kad juos pavadins
neišmanėliais, nesusipratusiais ir
naiviais. Kaip Vytautas Landsbergis
sakė, „vienykimės, kam nesvetima
paprasčiausias padorumas ir sveikas
protas”.

A † A
ALDONA ČERNIAUSKIENĖ

Mirė 2012 m. gruodžio 19 d.
Gimė 1932 m. spalio 24 d.
Nuliūdę liko: sūnus Casey su žmona Peggy, anūkai Michael su

žmona Bernadette, Jason ir Nick, proanūkai Isabella ir Kevin.
A. a. Aldona buvo žmona a. a. Kazio.
Velionė buvo pašarvota šeštadienį, gruodžio 22 d. nuo 9 val. r.

iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje
10 val. ryto buvo aukotos šv. Mišios. Po šv. Mišių Aldona palaido-
ta Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

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

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2012 m.

gruo  džio 22 d., sulaukęs 80 metų, mirė mano mylimas vyras  

A † A
VILIUS HOFFMANAS

Nuliūdę liko: brolis Albertas ir sesuo Ella Mikaitienė, pusbro-
lis Albinas ir pusseserė Rūta Palmer su šeimomis, anūkais ir pro -
anūkais.

Velionio aptarnavimu rūpinosi Kosary Funeral Home, 9837 S.
Kedzie Ave., Evergreen Park, IL.

Lankymas įvyko penktadienį, gruodžio 28 d., nuo 3 val. p. p.
A. a. Vilius buvo palaidotas gruodžio 29 d. 10 val. r. iš Ziono Ev.

Liu teronų bažnyčios, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL., Šv.
Kazi miero kapinėse. Laidojimo apeigas atliko kun. dr. Valdas
Aušra.

Castellucci, dramblys ir ateitininkai

Atkelta iš 2 psl.

Rimtautas Dabšys, gyvenantis Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.



12 2013�SAUSIO�3, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

čiKagoje 
IR

aPyLinKėse

,,Draugo”��tel.�773-585-9500

sPaudos aPžvaLga

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

2012 m. gruodžio 22 d. Kalėdų Senelis apsilankė Gedimino lituanistinėje mokykloje (Mundelein).  Kiek jaudulio buvo pasirodant Kalėdų Seneliui, kiek dainuota, šokta, vaidinta.
Koks džiaugsmas mokinukams buvo, kai pats Kalėdų Senelis atsistojo su jais į ratą.                                                                                                                                   Manto Ivanausko nuotr.

Kalėdiniai�džiaugsmai�Gedimino�lituanistinėje�mokykloje

Paskutinis 2012 metų ,,Lit hua -
nian Heritage” numeris, kaip
ir dera Naujametiniam leidi-

niui, pasipuo šęs ugnies salvėmis. 
Šventiniame numeryje tikrai

yra ką paskaityti. Kas domisi istori-
ja, su įdomumu skaitys Henry L.
Gaidis straipsnį apie 1863 metų suki -
limą ir jo dalyvį Antaną Mackevičių
arba Al Karašos straipsnį apie Kau -
no karininkų ramovę.

Nors šventės baigėsi, bet įdomu
pažvelgti į Kalėdų džiaugsmus Alo y -
zo Barono akimis. 

Buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė
Danutė Bindokienė rašo apie Nau -
jųjų metų tradicijas Lietuvoje, o Eglė
Digrytė pristato nedidelį Lietuvos
miestelį Viešvilę.

Joseph J. Yekulis pasakoja Jau -
nimo sodybos, kuri įsikūrusi Rytų
Afrikoje, istoriją. 

Žinoma, rasite čia ir tradicinį
kampelį šeimininkėms, bei naujie-
nas iš Lietuvos. Galėsite apsilankyti
ir žurnalo fotogalerijoje, esančioje
leidinio viduryje. Tiesa, šį kartą jo je

ne lin k smos pirmųjų šalčių Lietuvoje
nuot raukos. 

Jeigu nesate žurnalo užsiprenu-
meravęs, jį galite nusipirkti  ,,Drau -
go” knygynėlyje. Kaina – 4.95 dol.

Kny gynėlio adresas: 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629.  Tel. pa -
siteiravimui: 773-585-9500.

Paruošė L. A. 

,,Lithuanian Heritage”

Sekmadienį, sausio 6 d., į 10
val. r. šv. Mišias Švč. Mer gelės
Marijos Nekal to jo Pra sidė jimo
baž nyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) iš Toli mųjų Rytų
atvyksta Trys karaliai dalyvauti
Eucharistijos šven time ir pa -
sidalinti su visais savo išmin -
tingais žodžiais apie kūdikėlį
Jė zų. 

Šv. Mišias at naušaus kun.
Ge diminas Keršys. 

� Šį penktadienį, sausio 4 d., 12:15
val. p. p. Sherwood Community Music
School at Columbia College (1312 S.
Michigan Ave.) koncertuos pianistė Ieva
Jokubavičiūtė. Koncertą tiesiogiai per -
duos klasikinės muzikos radijo stotis
WFMT 98,7. Programoje ,,Naujas am -
žius – nauji keliai” Ieva atliks Debussy
preliudus bei ,,l’isle joyeuse”, ištraukas
iš Janaček ,,Po zarostlem chodničku”
(,,On an Overgrown Path”), Berg
,,Sonata Opus 1”. Įėjimas nemokamas.

� Sausio 13 d., sekmadienį, vyks mi -
nė jimas, skirtas Klaipėdos krašto iš -
laisvinimo 90-mečiui. Prog ramoje: 10:30
val. r. šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636). Po Mišių prie Laisvės kovų pa -
minklo bus pagerbti Sausio 13-osios žu -
vusieji. 13:30 val. p. p. Vytauto Didžio -
jo rinktinės namuose (2417 W. 43rd
St., Chicago, IL 60629) Romas Šležas
pristatys savo senelio J. Vanagaičio is -
torinį  almanachą ,,Kovų keliais”, o Kris -
tina Lapienytė – ,,Amerikos lietuvių
veik  la Klaipėdos krašto sukilime”. Ren -
gi  nį organizuoja šauliai bei Mažosios
Lie tuvos fondas ir draugija. Maloniai
kviečiame atvykti.

� Vasario 2 d., šeštadienį, Gen. T. Dau -
kanto jūrų šaulių kuopa Pasaulio lietuvių
centre ruošia vakaronę. Daugiau infor -
macijos suteiks vado pav. Severinas Du -
bininkas  tel. 708-691-6565.

� Vasario 3 d., sekmadienį, PLC, di -
džiojoje salėje, Lemont, bus pristato mas
organizacijos ,,Vaiko vartai į mok sl ą”
metinis veiklos pranešimas. Pradžia
12:30 val. p. p. Daugiau informacijos
internetiniame puslapyje www.child
gate. org arba el. paštu: vvm@child
gate.org

� Vasario 9 d., šeštadienį, 7 val. v.
PLC, R. Riš kus salėje, Lemont, vyks Pa-
saulio lietuvių centro 25-mečio jubilieji-
nis pokylis.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Lietuvos Respublikos ambasada JAV
sausio 10 d. nuo 5 val. p. p. iki 7 val.
v. kvie čia į Sausio 13-osios minėjimą,
kuris vyks German Marshal Fund (1744
R St., NW Washington, DC 20009).
Pranešėjai: buvę JAV ambasadoriai Lie -
tuvoje Darryl Johnson, John Cloud ir
Anne Derse bei buvęs JAV ambasados
Lietuvoje misijos vado vo pavaduotojas
Thomas Kelly. Daugiau informacijos
suteiks D. Vidutis el. paštu: dvidutis@
dclac.org 

� JAV LB Manhattan apylinkė sausio
11 d., penktadienį, 7 val. v. kvie čia į
Sauliaus Šiukštos filmo ,,New York”
apie garsius menininkus Damien Hirst,
Yoko Ono, John Waters, Joną Me ką, Žil-
viną Kempiną ir t. t. peržiūrą. Fil mas
bus rodomas Lietuvių susi vie nijimo
Amerikoje (307 West 30th St., New
York, NY 10001) patalpose. 

� Sausio 18–21 dienomis Vida ir Lukis
Strazdžiai su pagalbininkais Neringos
sto vykloje rengia Žie mos šventę, kurios
metu galėsite susi tikti ir pabendrauti su
senais/naujais draugais, paslidinėti, pa -
sivažinėti rogėmis, išmokti pasidaryti
lie tuvišką sūrį bei koldūnus, sukurti
mielą menišką darbelį, dalyvauti talentų
vakare bei vakaro programoje ir pasi -
džiaugti gausiais žiemos malonu mais.
Sausio 19 d. vakare šv. Mišias at našaus
Brattlebor St. Michae’s RC bažnyčios
kun. Fr. Rich. Kviečiama atvykti penk ta -
dienio sausio 18 d. vakare. 

Pianistė Ieva Jokubavičiūtė.
Asmeninio archyvo nuotr. 


