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Vyriausybės vadovas A. Kubilius sako, kad Lietuvai artimiausias pusmetis bū-
siąs labai sudėtingas. SCANPIX nuotr.

Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) –
Finansų ministerija spėja, kad kitais
metais bendrojo vidaus produkto
(BVP) augimas nenumatomas – pla-
nuojamas 1,5 proc. šalies ekonomikos
smukimas.

„Kitais metais negalime tikėtis
geresnio ekonominio gyvenimo negu
recesija su minus 1,5 proc. ekono-

mikos susitraukimu”, – per valdan-
čiosios koalicijos pasitarimo dėl Vy-
riausybės programos pertrauką pa-
reiškė premjeras Andrius Kubilius.

Anot premjero, tokias prognozes
pateikė Finansų ministerijos specia-
listai. Jis džiaugėsi, kad tai „kur kas
geriau” negu Latvijoje, kur planuoja-
mas „minus” 5 proc. BVP, ar Estijoje,

kurioje numatomas „minus” 3,5
proc. ekonomikos smukimas.

„Mes panašūs į Vokietiją, kur
numatomas BVP – ‘minus’ 1 proc.
Bet kyla klausimas, ar šie mūsų spė-
jimai dėl padėties Lietuvoje nėra per
daug optimistiniai, todėl yra svarbu
kuo greičiau pradėti įgyvendinti kri-
zės įveikimo planą”, – kalbėjo A. Ku-
bilius.

Jis tvirtino, jog norėdamas deta-
lesnių duomenų, kaip bankai vertina
susidariusią padėtį finansų rinkoje,
taręsis su užsienio bankininkais ir iš
pokalbių su jai supratęs, kad Lietu-
vai, suprastėjus jos skolinimosi verti-
nimams, artimiausias pusmetis bū-
siąs labai sudėtingas.

„Galimybių skolintis ir dengti
perteklines biudžeto išlaidas arti-
miausius pusę metų nebus”, – tvirti-
no A. Kubilius. Anot jo, jis taręsis ir
su Didžiosios Britanijos investicijų
banko „Barclays Capital” specialis-
tais. Šiame banke iki tol, kol tapo A.
Kubiliaus patarėju finansų ir ekono-
mikos Nukelta į 6 psl.

A. Valinskas
nepritaria dvigubai
pilietybei

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev šaltai atsakė Prancūzijos prezi-
dentui Nicolas Sarkozy, šiam papra-
šius užtikrinti energijos tiekimą Lie-
tuvai uždarius Ignalinos atominę
elektrinę, skelbia britų dienraštis
,,Financial Times”.

Anot laikraščio, klausimu dėl
,,Družbos” naftotiekio atidarymo D.
Medvedev visiškai niekuo neįsiparei-

gojo, o prašomas pažadėti, kad Lietu-
vai ir nuo 2010 m. sausio bus tiekia-
ma elektra, D. Medvedev atsakė: ,,Ni-
kolia, kodėl tu apie tai kalbi su mani-
mi? Jei lietuviai mano, kad jie turi
problemą ir nori apie tai kalbėti, pa-
sakyk jiems, kad atvyktų ir pasima-
tytų.” N. Sarkozy ir D. Medvedev po-
kalbį perteikia ,,Financial Times” in-
terneto svetainė.

Anot žinomo laikraščio, N. Sar-

kozy pastangos kalbėti Lietuvos var-
du ir parodyti, ką reiškia Europos Są-
jungos (ES) solidarumas, atsimušė į
plytų sieną.

,,Lietuva tegul verčiau greitai
gauna dalį iš tų 5 mlrd. eurų, arba
2010 m. bus žvarbiai šalta žiema”, –
rašo ,,The Financial Times”, minė-
damas Europos Komisijos planą, pa-
gal kurį energetikos jungtims sujungti
būtų skirti 5 mlrd. eurų.

Vilnius, gruodžio 1 d. (Delfi.lt) –
Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas
nepritaria dvigubos pilietybės įteisi-
nimui. Jo manymu, kitos valstybės
pasą gavę, bet Lietuvos pilietybę iš-
saugoję ar atgavę žmonės didesniais
lietuviais netaps. Taip jis teigė
DELFI konferencijoje.

„Tikram lietuviui norint jaustis
lietuviu, dvigubos pilietybės klausi-
mas neturėtų būti pagrindinis. Todėl
nesu dvigubos pilietybės šalininkas.
Įsidėjus į kišenę antrą pasą širdyje
patriotizmo nepadaugėja”, – sakė
parlamento vadovas.

Kaip žinoma, birželio pabaigoje
Seimas priėmė naują Pilietybės įsta-
tymo redakciją, pagal kurią užsienyje
gimusiems išeivių vaikams ir Euro-
pos Sąjungos ar NATO valstybių pi-
lietybę įgyjantiems lietuviams leista
turėti du pasus.

Tačiau prezidentas Valdas
Adamkus įstatymą vetavo, pareiškęs,
esą jis neatitinka Konstitucijos, įtei-
sina dvigubą pilietybę kaip ne ypač
retą išimtį ir diskriminuoja kai kurių
valstybių pasus gavusius emigran-
tus. Parlamentarai valstybės vadovo
veto pritarė.

Vėliau V. Adamkus pasiūlė leisti
žmonėms apsispręsti dėl dvigubos pi-
lietybės įteisinimo Konstitucijoje per
referendumą, kurį būtų galima su-
rengti kitąmet per prezidento rinki-
mus. Referendumą dėl dvigubos pi-
lietybės yra siūlę ir socialliberalai,
tačiau Seimas jų pasiūlymą kol kas
atmetė.

•Sveikata. Gėlių galia (p.
2)
•Jeigu nemini pedalų –
dviratis nevažiuoja. V.
Kubiliaus kalba LR Sei-
me (p. 3, 11)
•Tiltas, jungiantis kartas
(p. 4)
•Lietuvos vyčių centro
valdybos suvažiavimas
(p. 4–5)
•Telkiniuose. Apie Lietu-
vą per poeziją LA (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Pinklės (3) (p. 9)
•Pas Cicero lietuvius (p.
100

A. Kubilius: nuosmukis neišvengiamas

,,Žuv∂dra” susigrâžino
pasaulio çempionès vardâ

Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) –
Klaipėdos universiteto sportinių šo-
kių klubas (SŠK) ,,Žuvėdra” po 3 me-
tų pertraukos vėl tapo Lotynų Ame-
rikos šokių ansamblių pasaulio čem-
pionu.

Austrijoje vykusių pirmenybių fi-
nale ,,Žuvėdros” pirmosios komandos
šokėjai tik mažiausia persvara ap-
lenkė čempiono vardą gynusį Brėme-

no ,,Grun-Gold-Club” (Vokietija) ko-
lektyvą ir ant aukščiausios planetos
pirmenybių laiptelio pakilo jau šeštąjį
kartą. Romualdo ir Skaistės Idzele-
vičių auklėtiniai pergales pasaulio
pirmenybėse taip pat šventė 1999 ir
2002–2005 metais. Antroji ,,Žuvėd-
ros” komanda taip pat pateko į finalą
ir liko šešta. Pasaulio pirmenybėse da-
lyvavo 22 ansambliai iš 15 valstybių.

N. Sarkozy band∂ kalb∂ti Lietuvos vardu

,,Mūsų šokėjai šoko nepriekaištingai ir iš visos širdies”, – sakė ,,Žuvėdros” vadovas
Romualdas Idzelevičius. ELTOS nuotr.
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Gėlių galia
Mes visi žinome apie nepaprastą

gėlių galią. Mes nešame gėlių puokš-
tes į ligoninę padėti pasveikti. Mes
dovanojame gėles tiems, kurie liūdi
netekę mylimų žmonių, tiems, ku-
riuos mylime. Gėlių žiedai stiprina
mūsų dvasią ir kartais net sveikatą.
Tikima, kad žiedų esencijos turi
gydomųjų galių protui ir sielai: protui
– gali grąžinti ramybę, o emocijoms –
pusiausvyrą. Harvardo universiteto
mokslininkai įrodė, kad žmonės, ku-
rie turi ,,gyvas gėles’’ savo namuose,
mažiau jaudinasi, turi mažiau nerimo
bei mažiau patiria depresiją. Gėlės
taip pat padeda atsipalaiduoti, maži-
na nuovargį.

Gėlių gydomasis poveikis nėra
nauja idėja. Senovės bendruomenės,
Egipto ir Romos palikuonys, Ame-
rikos indėnų gentys naudojo gėles gy-
dymo tikslams. 1930 metais anglų
gydytojas Edward Bach pradėjo nau-
doti gėles ligas gydyti. Jis pastebėjo,
kad ligoniai, prieš susirgdami, turėjo
įvairių emocinių ir psichinių prob-
lemų. Bach taip pat pastebėjo, kad
pyktis, baimė, pavydas ir nerimas
apsunkina psichinių sutrikimų gydy-
mą. Gydytojas, įvertinęs vaistų paša-
linį poveikį, pradėjo ieškoti būdų
emocinėms problemoms išspręsti. Jis
atrado 38 žydinčius augalus, kurie
sumažina emocinius nuotaikų svy-
ravimus.

Gyd. Bach darė bandymus su
įvairiais žiedlapiais, laikydamas juos
savo delne arba dėdamas juos po
liežuviu ir stebėdamas, kokį psicho-
loginį poveikį jie turi. Jis tikėjo, kad
jis gali nustatyti, kokios gėlės gali
geriausiai sugrąžinti psichinę ir emo-
cinę pusiausvyrą, numalšinti stresą.
Gydytojas iš žiedų ruošė skystas
esencijas ir jas maišė, gamindamas
kiekvienam asmeniui tinkamą miši-
nį. Pagrindinę savo sukurtų žiedų
esenciją pavadino Rescue remedy. Tai
penkių esencijų mišinys, kurio pa-
skirtis padėti įveikti bet kokią krizę
ar šiaip sudėtingą situaciją. Ši esenci-
ja yra populiari ir plačiai naudojama.

Pastaraisiais dešimtmečiais Bach
idėjos plačiai paplito visame pasauly-
je. Jo atrastos 38 žiedų esencijos ne-
prarado populiarumo. Šiuo metu ga-
minami nauji žiedų preparatai, todėl
esencijų ir gydomųjų mišinių vis
daugėja. Nors tai nėra pirmo pasirin-

kimo vaistas ligas gydyti, bet gydyto-
jai pastebi, kad, suvaldžius emocinį ir
psichinį stresą, funkciniai organų
sutrikimai gali savaime išgyti, o taip
pat gali būti palengvinamas išgiji-
mas. Tačiau nėra iki galo ištirta ir nė-
ra vieningos nuomonės, kokiu prin-
cipu gėlių terapija veikia. Mokslinin-
kai galvoja, kad žieduose esančios
medžiagos (eteriniai aliejai) veikia
smegenis ir jie išskiria neurochemi-
nes medžiagas, sumažinančias pyktį,
baimę ir nerimą. To pasekoje sustip-
rėja organizmo galimybė pasveikti
pačiam.

Žiedų terapija dabartiniu laiko-
tarpiu užsiima apie 30,000 natūralios
medicinos šalininkų. Gydytojai, nau-
dojantys žiedų terapiją, kartu naudo-
ja dietoterapiją ir homeopatiją. Gy-
dymą žiedų esencijomis reikia atsar-
giai naudoti nėščioms moterims, nes,
nors ir nedidelis alkoholio kiekis,
naudojamas pagaminti esencijoms,
gali pakenkti vaisiui. Taip pat, reikia
atsiminti, kad naudojant žiedų tera-
piją gydomasis efektas pasiekiamas
negreitai, todėl reikia būti kantriems.
Tačiau yra gerai, kad gydant esenci-
jomis organizmas prie jų nepripran-
ta, todėl galima naudoti namų sąly-
gomis tiek ilgai, kiek reikia.

Gėlės naudojamos ne tik gydy-
mui, bet ir mūsų odos priežiūrai. Gė-
lių žiedai stiprina mūsų odą ir padeda
išlaikyti ją gražią ir sveiką. Daugelis
gėlių ekstraktų veikia priešuždegi-
miškai, antimikrobiškai, o taip pat
turi antioksidacinių savybių. Gėlės
stengiasi apsaugoti savo žiedus nuo
kenksmingo saulės, vabzdžių, bakte-
rijų poveikio, sintezuodamos įvairias
medžiagas, randamas žiedlapiuose,
lapuose ir sėklose. Šios medžiagos
padeda apsaugoti ir mūsų odą.

Viena iš gražiausių ir populia-
riausių gėlių yra rožė. Rožių aliejus
yra brangiausias aliejus visame pa-
saulyje. Pagaminti 1 kilogramą rožių
aliejaus, reikia 4 tonų rožių žiedų.
Rožių aliejus naudojamas kaip toni-
zuojanti priemonė pagerinti kraujo
cirkuliaciją, o taip pat sušvelninti ir
atjauninti odą. Šis aliejus veikia kaip
puikus antioksidantas senstančiai
odai. Naudojamas įvairių muilų vei-
dui ir kūnui prausti gamybai, o taip
pat įvairioms kaukėms. Rožių žied-
lapiai malšina skausmą, o iš jų paga-
mintas rožių vanduo valo ir tonizuoja

odą, lygina raukšles ir gydo spuogus,
sutraukia poras, padeda odai atsin-
aujinti, mažina patinimus ir sumu-
šimus.

Orchidėja džiugina mus nuosta-
biais žiedais ir yra puiki gėlė mūsų
odai. Joje esančios eterinės medžia-
gos drėkina odą, stiprina odos imu-
ninę sistemą, sumažina raukšles ir
jas lygina. Orchidėjos žieduose ran-
dami mineralai tokie kaip kalcis,
magnis, cinkas. Šie nuotabūs žiedai
turi antioksidacinį poveikį. Naudoja-
mi kaukių ir kremų gamybai.

Pelergonijų aliejui gaminti nau-
dojami ne žiedai, bet lapai. Šis aliejus
tonizuoja, veikia priešuždegimiškai,
antimikrobiškai, o taip pat atpalai-
duoja įtemptus raumenis. Naudojami
serumai, naktiniai kremai, kūno
losjonai.

Levandos (Levander) gerosios
savybės jau buvo žinomos gana se-
niai. Pavadinimas ,,levanda’’ kilęs iš
lotynų kalbos žodžio ,,lavar’’, kas
reiškia – ,,praustis’’. Kai buvo
atrastas levandos priešmikrobinis
poveikis, ji buvo naudojama prausi-
muisi, o taip pat namų valymui. Šiuo
metu levandos aliejai labai plačiai
naudojami. Jie mažina baimę, stresą,
depresiją, veikia atpalaiduojančiai,
spartina odos ląstelių atsinaujinimą,
malšina odos uždegimą, gydo burnos
gleivinės opas, gerina burnos kvapą,
slopina pykinimą. Jei reikia atsipa-
laiduoti po streso, patariama pa-
uostyti servetėlę, ant kurios užlašin-
ta keli lašai levandos aliejaus. Gerai
ramina ir vonia su levandų aliejumi.
Šis aliejus padeda esant galvos skaus-
mams. Tam tikslui švelniai įtrinkite
2 lašus aliejaus žemiau pakaušio, o

taip pat smilkinių sritį ir už ausų. Jei
norite geriau miegoti, prikimškite
mažą maišelį levandų ir pasidėkite
prie pagalvės – miegosite geriau.
Levandos aliejus naudojamas in-
haliacijoms, masažui, taip pat kaip
antiseptikas. Jis taip pat minkština,
drėkina ir gaivina odą.

Gėrėkimės nuostabiais gėlių
žiedais ir nepamirškime apie jų gy-
domąją galią!

Paruošta pagal žurnalą ,,Natural
Health’’; Bill Gottleb ,,New Choices
in Natural Healing’’.
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Per anksti
nudžiugau

BRONIUS NAINYS

Nors antrasis Seimo balsavimas Arūną Valinską ir pasodino ten,
kur jam dar per anksti sėdėti, vienas „Balsas.lt” skaitytojas siūlė
šiam naujokui aukščiausioje Lietuvos valstybės įstaigoje bent

porą kadencijų paprastu seimūnu „pasiganyti” – tačiau nuotaiką pataisė
premjero Andriaus Kubiliaus Lietuvos užsienio politikos vadovu Vygaudo
Ušacko pakvietimas. Sveikintina naujovė, rašiau, šioms, ypač svarbioms,
pareigoms kviesti ne rinkimus laimėjusios partijos politiką, bet nepartinį
diplomatą. Tačiau tuojau pat, vos pirmus jo viešus žodžius apie savo
uždavinį išgirdus, ūpas sugedo. Neerzinkim Rusijos, tėškė garsiai prezi-
dento patvirtinimo belaukiantis būsimasis užsienio reikalų ministras,
tokio pareiškimo nustebintiems pabrėždamas, kad, pagal jį, erzinimas bū-
tų reikalavimas atsilyginti už okupacijos laikotarpiu Lietuvai padarytus
nuostolius, todėl taip nereikia daryti.

Visi suprantam, kad erzinti negalima nieko: nei Rusijos, nei šuns. Su-
erzintas šuo įkąs, o ką suerzinta Rusija padarys, net nežinia. Tačiau tikrai
sunku suprasti, kodėl reikalavimas atsiteisti už padarytą skriaudą jau
būtų erzinimas? Nebent kokiu nors būdu tai būtų daroma tyčia. O taip
daryti nevalia niekam, ypač tokios aukštos pakopos valstybės pareigūnui,
kurio uždavinys kaip tik ir yra prie reikalo prieiti ne kokiu nors erzina-
muoju, bet diplomatinių įgūdžių keliu. Kad ir vilkas būtų sotus, ir ožka
sveika. Manau, kad ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl tokiam jautriam
politiniam uždaviniui vykdyti premjeras Kubilius rinkosi patyrusį diplo-
matą. Ir gaila, kad šio pasirinkto diplomato jau pats pirmasis žingsnis iš
šios vagos iškrypo. Beje, net ne vienas. Paprastai bet koks darbas pra-
dedamas teigiamu nusiteikimu – va, aš taip ir taip darysiu, siūlysiu, ban-
dysiu, o Ušackas jį pradėjo neigiamu – aš taip nedarysiu. O čia kaip tik
turi būti daroma atvirkščiai. Ir ne tik čia, bet ir visur kitur, nes kas nors
pasiekiama tik ką nors darant, o ne atsisakymu daryti.

Okupacijos nuostolių atlyginimo reikalavimas jau yra Seimo priimtas
įstatymas, todėl ir turi būti vykdomas. Vykdomoji įstaiga – Užsienio reikalų
ministerija. Jos vadovas kito kelio neturi. Ir šis uždavinys nė minutei ne-
gali būti paleistas iš akių ir tęsiamas ministerijų vadovams kaitaliojantis.
Todėl Ušacko darbas yra ne atsisakyti tą lauką arti, bet pačiam į arklą įsi-
kinkyti visomis jėgomis. Tik, žinoma, ne kokiu nors Rusiją erzinančiu bū-
du, bet atitinkamais diplomatiniais įgūdžiais grįstu patyrimu. Išankstinis
nusiteikimas taip nedaryti yra ir prieš įstatymą, ir apskritai bloga politika.

Ne geriau savo darbą pradėjo ir naujas Seimo pirmininkas Valinskas.
Pamokos žurnalistams, kaip elgtis Seimo tualetuose, patarimas pozicijos
– opozicijos bendradarbiavimą su Seimo vadovybe aiškintis žvejojant, kal-
bos apie Seimo veiklos praplėtimą į savo „komandą” įtraukiant net nepil-
namečius moksleivius, vėliau – gal studentus, visuomenines organizacijas,
rodo jo visišką pasimetimą šios įstaigos paskirtyje ir uždaviniuose. Todėl
ir tauškia, kas ant liežuvio užeina. Kaip teisus yra „Balsas.lt” skaitytojas,
siūlęs Valinskui bent dvi kadencijas padirbėti eiliniu Seimo nariu ir šio
„amato” išmokti. Atrodo, kad jis net nesuvokia, kad šalia jo šioje įstaigo-
je yra dar 140 jam lygiateisių politikų, teturinčių tik po vieną balsą ir tik
tais balsais jie klausimus sprendžia. Pirmininkas, pats vienas, čia neįve-
dinėja nieko. Jis tik gali paruošti pasiūlymą ir pagal taisyklėmis nustatytą
tvarką atiduoti Seimui svarstyti ir tik jo priimtą nutarimą vykdyti. Irgi
tik tada, kai Seimas taip daryti jam paveda.

Ketvirtadienį, lapkričio 27 d., premjeras Kubilius pateikė prezidentui
sąrašą kandidatų į ministrus. Tarp jų – ir krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė. Moteris – valstybės gynybos vadovė. Tikrai netikėjau, kad
taip būtų, deja, taip yra. Įsivaizduoju. Juknevičienė, prisiekusi ir atlikusi
visas į naują tarnybą įkurdinimo apeigas, sėda į krašto apsaugos ministro
kėdę. Ir tuojau telefono skambutis. Ragelyje – JAV ambasadorius NATO
Kurt Walker: sveikinu su naujom pareigom, žinau, jos labai atsakingos,
sunkios, tačiau… gal ir ne taip blogai. To didžiojo Lietuvos įsivaizduojamo
priešo – Rusijos nėra. Jos nereikia bijoti. Ji nepuls… Taigi bent šiuo at-
žvilgiu galite būti rami. O kitų priešų Lietuva juk neturi, aplink visi drau-
gai. Beje, tik nuošaliau nuo Ukrainos. Jai kelias į NATO dar toli, ir, aišku,
dėl jos Maskvos meška gali ir sumauroti. Ir dar šio bei to palinkėjęs,
užtikrintojas padeda ragelį.

Nežinau, ar nauja valstybės saugotoja žino tokių visų pažadų istoriją?
Ar ji girdėjo ką nors apie šioje skiltyje jau mano minėtus tokių užtikrin-
tųjų kaip, pvz., Didžiosios Britanijos premjero Neville Chamberlain pažadus
Lenkijai prieš Antrąjį pasaulinį karą; pasaulio garsenybės Winston Chur-
chill kartu su JAV prezidentu Franklin Roosevelt tvirtus parašus po doku-
mentais, tuos užtikrinimus patvirtinančiais? Ir pagaliau, ar ji žino tos pa-
čios viso Vakarų pasaulio po karo garbintos garsenybės mojimą ranka į
šimtą milijonų europiečių, atiduotų Stalino žiauriausiai vergijai? Jeigu ži-
no, kažin ar šioje kėdėje tai ramu jai gali būti? Ir jeigu prezidentas, labai su-
abejojęs Valinsko TPP partijos siūlomo kandidato į aplinkos apsaugos mi-
nistrus tinkamumu, Juknevičienę patvirtins, manau, žymiai svarbesnėms
pareigoms, o tikriausiai – taip ir bus, belieka tik melsti Dievo pagalbos.

Vargu ar geresnė bus ir kita iš rinkimus laimėjusių partijų vadovų
draugų sudaryta Vyriausybė, jau neoficialiai pasirodžiusi, ruošdama ap-
saugos nuo ateinančios ekonominės krizės planus ir kažkaip nutylėjusi
apie šiuo metu dar vieną didelę Lietuvos bėdą – energijos klausimui spręs-
ti pagimdytą liūtuką. Nors ir nelabai laimingas buvau rinkimų duomeni-
mis, tačiau tikėjausi, kad bus geriau. Proporcinės valdžios dalybos ir mi-
nistrų kėdžių paskirstymas patvirtino, kad šis „lovys” vienodai paveikus
ir kairei, ir dešinei.

Balsas.lt

JEIGU NEMINI PEDALŲ –
DVIRATIS NEVAŽIUOJA

Pradėdamas kalbą noriu padė-
koti Masiuliui už dviračio metaforą.
Jis palietė man labai jautrią vietą.
Andriukaitis tai dar sykį pakartojo.
(...) Jau turiu patirtį per sekmadienį
minti gerą šimtą kilometrų. Bet iš pa-
tirties žinau vieną paprastą dalyką,
tik nežinau, ar visi čia yra prityrę dvi-
račių minėjai, — jeigu nemini, tai
dažniausiai dviratis ir nevažiuoja.
Tokia taisyklė. Šioje vietoje turiu
pasakyti, kad, mano įsitikinimu, bu-
vusios Vyriausybės patirtis tai aki-
vaizdžiai rodo. (...)

Noriu padėkoti koalicijos partne-
riams už diskusijas, kurias mes per šį
laiką tęsiame ir tęsime toliau. Noriu
nuliūdinti opoziciją, kad išties jūsų
nuogąstavimai ar viltys dėl to, kad
mes, sėsdami ant keturviečio tande-
mo, nesugebėsime kartu minti, yra
bergždžios. Galiu pasakyti, kad kai
pirmą sykį su žmona sėdome ant
tandemo, tai pirmą dieną buvo ne-
labai lengva, nes suderinti veiksmus
reikia šiek tiek laiko. Todėl aš esu įsi-
tikinęs, kad ir su koalicija mes
einame labai teisingu keliu ir teisinga
linkme, ir tos diskusijos, kurios vyks-
ta, tikrai yra vertingos. Ir net jų gali-
mybė yra numatyta mūsų koalicijos
sutartyje, kurią pasirašėme. Pasira-
šėme ir krizės įveikimo planą, bet
kartu pasirašėme specialų dokumen-
tą dėl krizės įveikimo plano, kuriame
numatėme labai aiškias taisykles,
kaip toliau diskutuosime dėl krizės
įveikimo plano iki tol, kol Vyriausybė
apsispręs dėl kitų metų biudžeto.

Taigi čia aš galiu labai paprastai
ir aiškiai pasakyti, kad diskusijos
tikrai yra vertingos. Be abejo, dis-
kusijos prasideda nuo to, kaip mes
vertiname padėtį šiandien ir kaip
vertinsime padėtį kitais metais. Aš
tikrai negaliu sutikti su dabartiniu
premjeru Gediminu Kirkilu, kad
problemų Lietuvoje, anot jo, lyg ir
nėra. Iš tiesų padėtį reikia matyti
labai aiškiai ir gaila, kad premjeras
nepaminėjo paprasto dalyko. Kai
sakai, kad ūkis šiuo metu dar auga,
reikia pasakyti, kad biudžeto paja-
mos labai sparčiai krenta, reikia pa-
sakyti faktą, kad ši Vyriausybė buvo
priversta sustabdyti daugelio biudže-
tinių įstaigų sąskaitų finansavimą,
nes neturime ižde pinigų.

Kaip reikia matyti padėtį ir
kokių instrumentų reikia Lietuvai,
kad drąsiai galėtume žiūrėti į per-
spektyvą? Tai tikrai ne gąsdinimas.
Tai realybės matymas, realybės įvar-
dijimas. O įvardijus realybę reikia
matyti, ką ir kaip su ta realybe dary-
ti. Noriu pasakyti, kad kalbėdami

apie valstybės finansus mes neturime
jokių kitų galimybių, kaip tik remtis
Finansų ministerijos prognozėmis.
Galime dėl to diskutuoti, bet tai yra
mūsų įstatymuose nustatytas instru-
mentas. Dabartinė Vyriausybė rėmė-
si ankstesnėmis Finansų ministerijos
prognozėmis, kurios, matyt, buvo
gana tikslios žiūrint į kitus metus.
Remdamasi šių metų vidurio duome-
nimis pateikė biudžeto projektą, ori-
entuodamasi į tai, kad kitų metų ben-
drojo vidaus produkto augimas gali
būti apie plius 1,5 proc. Ta pati Fi-
nansų ministerija, remdamasi III ket-
virčio duomenimis, sako, kad kitų me-
tų ekonomikos augimas gali būti re-
cesinis iki minus 1,5 proc. Tai yra, ta pa-
ti institucija, remdamasi greitai besi-
keičiančia ekonominių parametrų
dinamika, pateikia aiškius skaičius.

Kadangi kolega Artūras Zuokas
daug citavo mano pamėgtą Nicolas
Sarkozy, džiaugiuosi, kad mes suta-
riame dėl šių citatų. Aš tikiuosi, kad
ir Zuokas, ir visi kiti kolegos leis man
pacituoti Europos Komisijos komisa-
rę Dalią Grybauskaitę. Tikiuosi, kad
lygiai taip pat mes tuos žodžius kar-
tosime. Aš atsiprašau už gana ilgas
citatas iš paskutinių dienų prane-
šimų. Europos Komisija ir Europos
Komisijos prezidentas sveikina su
labai stipriu ekonomikos stimuliavi-
mo paketu – 200 mlrd. litų vertės.
Galiu pasakyti, kad dėsime visas pas-
tangas pasinaudoti mažiausiu šio
paketo centu, paimsime viską, ką
galėsime. Džiaugiuosi ir 5 mlrd. eurų,
kurie skirti energetikos problemoms
spręsti. Bet grįžtant prie Lietuvos
noriu pacituoti keletą dalykų, ką
labai tiksliai įvardijo Grybauskaitė,
kurios autoritetu finansų reikaluose
neabejoja ne tik Europos Sąjunga,
bet, tikiuosi, neabejoja ir Lietuva.
Pacituosiu vakar (lapkričio 26 d. —
Red.) dienos pranešimus.

Europos komisarės teigimu:
,,Lietuva atsidūrė bene sudėtingiau-
sioje situacijoje visoje ES. Mūsų šaly-
je infliacija viršija 10 proc. ir tik
kitais metais gal bus truputį mažes-
nė. Prognozuojamas nulinis ekono-
mikos augimas, o duobė biudžete
sieks apie 5 milijardus. Šios trys
aplinkybės stumia Lietuvą į blo-
giausią padėtį”, – tvirtino Grybaus-
kaitė. Kita citata: „Lietuvai pirmiau-
sia reikia stabilizuoti valstybės finan-
sus ir tik paskui galvoti apie eko-
nomikos skatinimą.” Trečioji citata.
Grybauskaitės teigimu, ,,Vyriausybė
turi kruopščiai išanalizuoti, ką ji gali
ir ko negali daryti. Matant, kad būti-
na laikinai padidinti mokesčius, nes
kitaip nebūtų įmanoma stabilizuoti
finansų, būtų prasminga tai daryti.”
(...) Toliau Grybauskaitė sako: „Jeigu
dabar jis kam nors atrodo drastiškas
…, jei nebus imtasi skubių priemonių
valstybės finansų stabilizavimui, po
pusmečio ir šių priemonių neužteks”.
Ir paskutinė citata. Anot Grybaus-
kaitės: ,,Tie siūlymai, kuriuos taiko
ES – mažinti PVM (Pridėtinės vertės
mokestis), stimuliuoti verslą – mūsų
šaliai netinkami, nes kovoti su krize
per mokesčius gali leisti tik tos vals-
tybės, kurios turi manevro laisvę, nes
pasiruošė sunkumams.” Mes tokios
laisvės, paveldėję tokį palikimą, deja,
neturime. Nukelta į 11 psl.

Š. m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas svarstė LR Prezi-
dento teiktą Andriaus Kubiliaus kandidatūrą į ministro pirmininko parei-
gas. Po frakcijų atstovų pasisakymų kalbėjo pats kandidatas. Pateikiame
sutrumpintą A. Kubiliaus kalbą.

Kai siūloma nesutikti su
mūsų krizės įveikimo pla-
nu, su jo projektu, yra siū-
loma nesutikti ne su mano,
ne su mūsų komandos po-
žiūriu, siūloma nesutikti su
tuo požiūriu, kuriam ats-
tovauja Europos Komisija.
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Tiltas, jungiantis
kartas

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB KV valdybos vicepirmi-

ninkè

Su Vida Meiluviene pirmą kartą
teko susitikti prieš trejus metus, vy-
kusiame JAV LB Floridos apygardos
suvažiavime St. Petersburg apylinkė-
je. Ji viena iš tų, kurie labai palan-
kiai atsiliepia apie trečiabangius,
moka bendrauti su įvairios kartos
žmonėmis. Šioje Lietuvių Bendruo-
menės apylinkėje Meiluvienė yra
ypatingas tiltas, jungiantis vyresniąją
ir jaunesniąją kartas.

Šį kartą apsilankius St. Peter-
sburg apylinkės renginyje ,,Madų
paroda” teko apsistoti pas mielą Vidą
ir daugiau sužinoti apie jos gyvenimą.
Vida Meiluvienė gimė Mažeikiuose.
Tik 18 mėnesių būdama su tėvais
pasitraukė į Vakarus. Į Ameriką
šeima atvyko 1951 metais, išsilaipino
New York mieste. Vėliau traukiniu
išvažiavo į Čikagą, nes ten jau gyveno
keletas pažįstamų, kurie padėjo su-
sirasti darbus.

Vida lankė šeštadieninę lietu-
višką mokyklą, o visą savaitę mokėsi
Šv. Kazimiero katalikiškoje mokyklo-
je. Vėliau mokėsi gimnazijoje. Tik

baigusi gimnazijos mokslus, sutiko
savo išrinktąjį Giedrių Meilų, su
kuriuo ir susituokė. Jaunoje lietuvių
šeimoje gimė du sūnūs – Linas ir
Alius. Linas Meilus su šeima gyvena
Čikagoje, Alius – Atlanta mieste. Vida
visada buvo aktyvi lietuviškoje veik-
loje, daug dirbo su skautais, jaunimo
organizacijomis.

Į saulėtą Floridą Meilų šeima
persikėlė gyventi 1991 metais. Jau
1992 metais Vida tapo šios apylinkės
vicepirmininke. 1993 metais LB pir-
mininkui Klemui Jurgėlai išėjus į
anapilį, apylinkės pirmininku buvo
išrinktas pulkininkas Algimantas
Garsys. Pastarajam išvykus į Lietuvą
padėti Lietuvos besikuriančiai ka-
riuomenei, Vida vienbalsiai buvo iš-
rinkta apylinkės pirmininke.

Tad jau nuo 1994 metų energin-
ga, Žemaitijos krašte gimusi lietuvė
vadovauja St. Petersburg apylinkei.
Tai turbūt vienintelė LB apylinkė,
kurios veikla tiesiogiai yra persi-
pynusi su Lietuvių Klubo veikla. St.
Petersburg lietuvių veikla jau seniai
garsėja visoje Floridoje, JAV ir
Lietuvoje. Daugelis garsių Lietuvos
artistų su koncertais lankėsi ir lan-
kosi šiame telkinyje.

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ Apylinkėje yra 200 narių, dau-
giausia vyresnės kartos. Apylinkės
valdybą sudaro: Elena Jasaitienė –
vicepirmininkė, Loreta Kynienė –
iždininkė, Alvita Kerbelienė – sekre-
torė. Vietinis jaunimas po truputį
jungiasi į Lietuvių Klubo veiklą. Vida
turi vilties, kad jie įsitrauks ir į apy-
linkės valdybą. Jos vadovaujama apy-
linkė visada atsiliepia į JAV Krašto
valdybos laiškus, raginimus. Jie arti-
mai bendrauja su savo Kongreso na-
riais, bendradarbiauja su latvių ir
estų organizacijomis. St. Petersburg
apylinkė viena iš geriausiai suren-
kančių aukas Vasario 16-osios proga.
Jos nariai mielai remia JAV LB Švie-
timo tarybos darbą, rugsėjo mėnesį
vykusiame aukų rinkime St. Pe-
tersburg lietuviai suaukojo 500 dol.
St. Petersburg Lietuvių Klubo biu-
letenyje „Lietuvių žinios” apylinkės
pirmininkė rašo apie Lietuvių Ben-
druomenės svarbiausius įvykius, pra-
neša apie kitų apylinkių renginius.

Vida Meiluvienė jau 10 metų dir-
ba kaip mokytoja, trejus metus pati
vadovavo lietuviškai mokyklėlei.
Šiais metais, man lankantis Florido-
je, turėjau galimybę susitikti ir pa-
sidžiaugti ,,Saulutės” mokyklos mo-
kiniais ir mokytojais. Mokykla įsi-
kūrusi Lietuvių Klubo patalpose, uži-
ma du kambarius, mokiniai sus-
kirstyti pagal amžiaus grupes. Vy-
riausia mokytoja amžiumi Vida Mei-
luvienė dirba su priešmokyklinio am-
žiaus vaikais. Klasėje penkios žavios
lietuvaitės, kurioms mokytoja yra ir
močiutė. Kiekvieną sekmadienį ji
paruošia po naują eilėraštį, mokosi su
mergaitėmis, daro meno darbelius,
žaidžia įvairius žaidimus, mokosi
dainelių. Ji labai dėkinga savo mo-
kinių tėvams, kurie nuoširdžiai ben-
dradarbiauja su ja, dirba su savo vai-
kais papildomai.

Lituanistinės mokyklos ,,Sau-
lutė” veikla labai papildė St. Peter-
sburg lietuvių gyvenimą. Šaunių
mokytojų, Vidos kolegių Ramutės
Krivickienės, Rasos Kay ir Soteros
Maksvytienės paruošti mokiniai kon-
certuoja šv. Kalėdų, Vasario 16-osios,
Motinos dienos proga. Visi labai
džiaugiasi gražia mokyklos veikla,
mažųjų koncertais.

St. Petersburg, FL Lietuvių
Bendruomenės apylinkės pirmininkė
yra Floridos apygardos valdyboje
atsakinga už švietimą. Ji nuoširdžiai
dalyvauja mokytojų kursuose ir dar-
bo konferencijose. Vida Meiluvienė
nuoširdžiai bendradarbiauja su nau-
jomis apylinkėmis: jų valdybų pir-
mininkais – Alvydu Smilinsku iš Or-
lando ir Zita Sideriene iš Pietvakarių
Floridos apylinkės. Alvydas Smi-
linskas – naujas apylinkės vadovas,
Meiluvienės kvietimu, dalyvavo St.
Petersburg apylinkės valdybos po-
sėdyje spalio mėnesį, pasidalijo savo
apylinkės veiklos ypatumais ir rū-
pesčiais, sėmėsi patirties, domėjosi
kaip dirba vyresni.

Rašydama apie Vidos Meilu-
vienės lietuvišką veiklą negaliu nepa-
minėti jos mamos – Vandos Tama-
šauskaitės-Frankienės-Vaitkevičie-
nės. Savo mokytojos karjerą ji pra-
dėjo Lietuvoje. Išvykusi į Vokietiją
Vanda Frankienė buvo lietuvių vaikų
DP stovykloje mokytoja. Savo moky-
tojos karjerą ji tęsė ir Amerikoje – ke-
letą metų mokytojavo Čikagoje K.
Donelaičio mokykloje.

Apgailestauju, kad neteko susi-
tikti su tikrai įdomia asmenybe, pra-
eitais metais Vanda Frankienė–Vait-
kevičienė išėjo į anapilį. Vidos mama
yra aštuonių knygų autorė. Visos jos
parašytos jaunimui. Tai vaidinimai ir
vadovėliai. Vandos Frankienės-Vait-
kevičienės knygos 2009 metų vasarą
bus pristatytos Kaune, Maironio mu-
ziejuje. Vida Meiluvienė jau su-
planavusi šia proga kelionę į Lietuvą.

Apylinkės pirmininkė yra aktyvi
ir Lietuvių Klubo veikloje. Nuo kitų
metų Vida bus Lietuvių Klubo pir-
mininkė. Spalio 26 dieną apylinkės
renginyje man teko garbė įteikti JAV
LB Krašto valdybos pirmininko Vyto
Maciūno pasirašytą Padėkos raštą,
kuriame Vida Meiluvienė apdovano-
jama už nuoširdžią visuomeninę
lietuvišką veiklą.

Linkime mielai apylinkės pir-
mininkei kūrybinės energijos, visada
turėti pulką puikių bendražygių,
lietuvišką veiklą puoselėjant saulėto-
je St. Petersburg padangėje!

Iš dešinės – dizainerė iš Lietuvos Vida Leonavičiūtė–Insodienė, Loreta Ky-
nienė ir Vida Meiluvienė. Alvydo Smilinsko nuotr.

Lietuvos Vyčių centro
valdybos suvažiavimas

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Lietuvos Vyčių centro valdybos
posėdis įvyko š. m. lapkričio 15 d. Šv.
Jurgio parapijos patalpose, Philadel-
phia, PA. Posėdyje dalyvavo 20 centro
valdybos narių iš Illinois, Indiana,
Massachusetts, Michigan, Pennsyl-
vania, New Jersey, New York, Ohio ir
Tennessee valstijų. Suvažiavimą glo-
bojo Philadelpia vyčių 3 kuopa, vei-
kianti prie Šv. Jurgio parapijos.

Susirinkimo pradžioje dvasios
vadas, prelatas Juozas Anderlonis
sukalbėjo maldą, pasveikino dalyvius
ir palinkėjo sėkmingo posėdžio. Lie-
tuvos Vyčių kuopos vardu pasveikino
kuopos pirmininkė Irene Ožalis.
Posėdžiui vadovavo pirmininkė Elena
Nakrošienė, kuri pasveikino centro

valdybos narius ir svečius.

96–asis Seimas vyks
Oak Brook, IL

Šiek tiek laiko buvo skirta ir pra-
ėjusiam 95-ajam metiniam vyčių su-
važiavimui, buvo įvertinti pasieki-
mai. Atrodė, kad dalyviai ir svečiai
buvo patenkinti nutarimais, savait-
galio programa, posėdžiais ir suva-
žiavimo globėjų Dayton, OH vyčių
nuoširdumu.

Nuspręsta, kad 96-asis metinis
Lietuvos Vyčių suvažiavimas/seimas
vyks 2009 m. rugpjūčio 6–9 d. „Drake
Oak Brook” (Wyndham) viešbutyje,
Oak Brook, Illinois, o jį globos 16
kuopa, veikianti Chicago, vadovauja-
ma garbės nario Robert A. Martin,

IIõõ LLiieettuuvvooss VVyyççiiûû
vveeiikkllooss
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LOS ANGELES, CAJr., ir suvažiavimo komiteto. Vieš-
bučio kaina bus 109 dol. už parą.
Registracija vyks iki gegužės 15 d.:
jauniems vyčiams iki 18 m. – 100
dol., suaugusiems – 190 dol. vienam
asmeniui.  Nuo gegužės 16 d. iki bir-
želio 30 d. kaina vienam asmeniui
pakils iki 210 dol., o po liepos 1 d. re-
gistracijos kaina bus 230 dol. asme-
niui. Į registracijos kainą įeina susi-
pažinimo vakaro puota, kultūros
vakaras, pokylis, seimo/suvažiavimo
užbaigimo pietūs ir transporto pas-
laugos į Visų Šventųjų bažnyčią ir
kitas vietas. 

Pasiruošimai šiam suvažiavimui
jau vyksta, jo metu aplankysime įdo-
mias vietas Čikagos mieste. Anksčiau
atvykusiems suvažiavimo dalyviams
bus surengta išvyka į Springfield,
Illinois aplankyti President Abraham
Lincoln Presidential Library and
Museum.

Prisiminta Švč. Mergelės
Marijos šventė Čikagoje

Šio posėdžio metu buvo plačiai
papasakota apie ypatingą Švč. Mer-
gelės Marijos šventę Chicago, koor-
dinuotą Gimimo parapijos komiteto
ir Lietuvos  Vyčių, kuri vyko rugsėjo
14 d., sekmadienį. Didžiosios iškilmės
vyko  Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje Marquette Park, IL, kur
padėkos šv. Mišias aukojo Čikagos ar-
kivyskupas kardinolas Francis Geor-
ge, OMI. Jas koncelebravo kun. An-
tanas Markus ir kun. Antanas Sau-
laitis, SJ.  Dalyvavo 17 kitų vietinių
parapijų kunigų ir 2 diakonai. 

Maldininkams buvo išdalintas
gražiai paruoštas leidinys su visų šv.
Mišių eiga. Jame buvo išspaudinti
sveikinimai nuo Čikagos arkivyskupo
kardinolo George, OMI, arkivyskupo
Sigito Tamkevičiaus, SJ, Gustavo
Garcia-Siller bei Šiaulių vyskupo
Eugenijaus Bartulio. Buvo išvardyti
visi dvasininkai ir jubiliejaus komite-
to nariai. 

Mišių metu giedojo bendras
choras, sudarytas iš kelių parapijų:
ansamblis „Dainava”, choras „Lietu-
vos Vyčiai” ir Pacek šeimos nariai. Iš
viso giesmes giedojo 117 giesminin-
kų.  Chorui vadovavo muz. Darius
Polikaitis ir muz. Jūratė Grabliaus-
kienė. Vargonais grojo muz. Ričardas
Sokas. Skambėjo ir kanklėmis atlie-
kamos melodijos. 

Organizacijos dalyvavo su savo
vėliavomis, lietuvaitės, pasipuošusios
tautiniais rūbais, nešė Marijos sta-
tulą. Mišiose dalyvavo apie 1,000
maldininkų. 

Po visų pamaldų ir religinių
apeigų įvyko pokylis „Oak Lawn
Hilton” viešbučio pokylių salėje. Po-
kylyje dalyvavo daugiau nei 300 žmo-
nių. Dalyviams buvo išdalytos gražiai
išspausdintos programos ir rėmėjų
sveikinimai. Kiekvienas puotos daly-
vis gavo A. Petraitytės piligrimo va-
dovą „Šiluva – čia per amžius gar-
binamas Dievo Sūnus” (Šiluva – The
Son of God is Worshipped Here) ang-
lų kalba ir po maldos kortelę. Šio po-
sėdžio metu garbės narys Robert
Martin, Jr. pranešė, kad jau gavo ir
čia susirinkusiems atvežė auksinius
ir sidabrinius Šiluvos Mergelės Ma-
rijos atvaizdų medalius. Vienoje me-
dalio pusėje užrašas „Our Lady of
Šiluva – 1608”, antroje – „Švenčiau-
sia Mergelė Marija, melskis už mus.”
Jei kas norėtų užsisakyti auksinį ar
sidabrinį medalį, gali teirautis pas
kun. Markų,  Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos kleboną. Auksinio
medalio kaina yra 125 dol., sidabrinio
– 40 dol. Pelnas nuo medalių pardavi-
mo bus pasidalytas pusiau tarp Švč.

Mergelės Marijos Gimimo parapijos
ir Lietuvos Vyčių padalinio – Šiluvos
Mergelės Marijos fondo.

Atskiri pranešimai

Garbės narė Agnė Mickūnienė
pranešė apie organizacijos šimtmečio
komiteto pradžios veiklą. Iš visų apy-
gardų yra sudarytas specialus komi-
tetas, kuriam ji pirmininkauja. Arti-
miausiu laiku „Vytis” žurnale bus
išspausdinta apklausa apie vietoves,
kur turėtų vykti šimtmečio suvažia-
vimas. Bus klausiama apie suvažiavi-
mo programą, paskaitas ir  t. t.  Kitas
šio sudaryto komiteto posėdis vyks
tuoj po kito centro valdybos susirin-
kimo 2009 m. kovo 23 d.

Lietuvos Vyčių padalinio Šv. Ka-
zimiero gildijos pirmininkas Mark
Bell pranešė, kad spalio 25–26 d.
Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero
kolegija Romoje minėjo savo 60-ies
metų įkūrimo jubiliejų. Vyčių organi-
zacija nusiuntė raštišką sveikinimą.
Kun. Petras Šiurys, Lietuvių Šv. Ka-
zimiero kolegijos rektorius, atsiuntė
laišką, kuriame papasakojo apie
jubiliejaus šventę. Joje dalyvavo Vil-
niaus metropolitas J. E. kardinolas
Juozas Audrys Bačkis ir 5 kiti vysku-
pai iš Lietuvos. Dalyvavo ir daug bu-
vusių kolegijos studentų. Buvo infor-
muota, kad per Šv. Kazimiero gildiją
galima užsisakyti šv. Mišias už ligo-
nius, mirusius ir kitus.

Bell pranešė, kad neseniai gauti
du – 90,000 dol. ir 50,000 dol. – pa-
likimai. 

Ryšių su visuomene pirmininkė
ir garbės narė Regina Juškaitė-Švo-
bienė papasakojo centro valdybai
apie dienraščio „Draugas” artėjantį
šimtmečio jubiliejų, kuris įvyks 2009
m. Šia proga „Draugas” ruošia isto-
rinį leidinį. Lietuvos Vyčių organi-
zacija buvo įkurta beveik tuo pačiu
laiku (1913 m.), kaip ir dienraštis.
Per visus „Draugo” gyvavimo metus
jame buvo spausdinama apie Vyčių
veiklą ir jų darbus, taip pat rekla-
muojama ši garbinga katalikų jauni-
mo organizacija. Todėl Lietuvos Vy-
čių organizacija turėtų atsidėkoti ir
finansiškai prisidėti prie šio garbingo
dienraščio „Draugas” jubiliejaus ir
toliau tikėtis ilgo ir turiningo ben-
dradarbiavimo. Šis pasiūlymas buvo
vienbalsiai priimtas, artimiausiu
laiku Lietuvos Vyčiai „Draugui” nu-
siųs piniginę auką.

Garbės narė Agnė Mickūnienė
pranešė, kad ne per seniausiai Phila-
delphia 3 kuopa atšventė savo 95
gyvavimo metus. Ta proga ji visai
centro valdybai išdalino 3 kuopos
prisiminimo ženkliukus.

Toliau posėdyje buvo aptarti
einamieji reikalai, vyko diskusijos,
svarstymai ir nutarimai. Posėdis
baigtas malda, kurią sukalbėjo centro
valdybos pirmininkė Nakrošienė.

Šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje
aukojo prelatas dr. Anderlonis. Mišių
intencija skirta mirusiems Lietuvos
Vyčiams. Savo pamoksle prelatas
pasveikino centro valdybą ir pagyrė,
kad posėdis buvo darbingas ir sėk-
mingas. Aukas prie altoriaus nešė
centro valdybos pirmininkė Nakro-
šienė, trečioji pirmininkės pavaduo-
toja (dirbanti su jaunais vyčiais) Erin
Petkus ir jos tėvelis, Vidurio centro
rajono pirmininkas Michael Petkus.
Po Mišių visi susirinko parapijos salė-
je vakarienei ir maloniam pabendra-
vimui.

Ateinantį centro valdybos posėdį
numatyta surengti 2009  m. kovo 28
d. Oak Brook, Illinois, jį globos Čika-
gos 16 kuopa.

JOLANTA BAÇIULYTÈ

Įsibėgėjęs poetinis ruduo Los
Angeles lapkričio 22 d. vakarą subūrė
lietuvius padiskutuoti tema ,,Lietu-
vos ateitis: tarp niekados ir visados”.
Improvizuoto vakaro metu skambėjo
gerai žinomų egzodo literatūros kla-
sikų eilės. Bernardo Brazdžionio, Al-
fonso Nykos–Niliūno,  Jono Meko ir
Henriko Radausko poeziją deklama-
vo ,,Just Millin’ Around” teatro ak-
torė ir režisierė, vakaro idėjos autorė
Justina Grumšlytė, skaitovė Indraja
Šulcaitė-Janušonis ir viešnia iš Lon-
dono Laura Dzelzytė. Vakaro organi-
zatoriai sukūrė ypatingą meninę
atmosferą ir kvietė susirinkusius
aktyviai diskusijai, kaip išlaikyti
lietuviškumą gyvenant užsienyje. 

Laura Dzelzytė yra Jungtinės
Karalystės (JK) lietuvių jaunimo
sąjungos pirmininkė, projekto ,,Lie-
tuvos ateitis” iniciatorė, kuriuo sie-
kiama supažindinti JK lietuvių jau-
nimą su politiniu, ekonominiu ir
kultūriniu Lietuvos gyvenimu. Laura
mielai pasidalijo savo patirtimi su
Los Angeles lietuviais, pasakojo apie
Londone gyvenančių mūsų tautiečių
sėkmę ir kliūtis kuriant Lietuvos vi-
ziją ,,per atstumą”. Meno ir poezijos
vakare vykę pokalbiai bei diskusijos
tęsėsi siekiant palyginti Londono ir
Los Angeles lietuvių pastagas iš-
laikant ryšį su Lietuva ir jos šių die-
nų aktualijomis.

Poezijos skaitytojus supo ant
parapijos salės sienų pakabinti dai-
lininkės Rasos Jadzevičienės tapybos
darbai. Iš Kauno kilusios dailininkės

ir interjero dizainerės kūryba –
portretai, peizažai, paveikslai impre-
sionistinėmis kompozicinėmis te-
momis – pilni mitų, stebuklų, vaikys-
tės prisiminimų, sukūrė gražų foną
poetiniam žodžiui. Parodoje taip pat
buvo rodomi Rasos sukurti juvely-
rikos dirbiniai, papuošalai ir lėlės. 

Vakaro metu dailininkė kvietė
žiūrovus deginimo ir piešimo ant
suodžių technika sukurti savo greitus
piešinius. Kamerinės vakaro nuo-
taikos įkvėpti dalyviai maloniai lei-
dosi eksperimentuoti. 

Scenos kertiniu fragmentu tapo
žymaus Los Angeles lietuvių daili-
ninko, animatoriaus, daugelio knygų
ir albumų viršelių autoriaus Sigito
Šniro sukurtas paveikslas ,,Barbora
Radvilaitė”, keliausiantis į Čikagą
vasario mėnesį į jo personalinę paro-
dą. Sigitas taip pat yra ,,Just Millin’
Around” teatro trupės spektaklių
scenos dekoracijų autorius. 

Žvakių šviesa, gitaros ir atsitik-
tinės pianino gaidos sukūrė itin nos-
talgišką nuotaiką. Meno ir poezijos
vakare susirinkusieji bandė ieškoti
atsakymų į retorinį klausimą, kodėl
mums vis dar svarbu dalyvauti lietu-
viškuose renginiuose. Vakaro metu
buvo siekiama ieškoti naujų formų ir
erdvių diskutuoti apie Lietuvą.
Poezija, kaip ir menas,  tėra viena iš
jų. Bene išskirtinai ,,trečiabangių”
auditorija, pagerbta senosios lietuvių
kartos išeivio poeto ir meno kritiko
Prano Visvydo dalyvavimo, tyliai įsi-
klausė į deklamuojamas eiles ir gal-
būt į savo vidinį balsą.

Poezija – meninis fonas
diskusijoms apie Lietuvą 

Renginio organizatoriai.
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A. Kubilius: nuosmukis neišvengiamas   

O. Jukneviçienè: atominè�
jègainè� nebus pastatyta 

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Kandidatas į užsienio reikalų minist-
rus Vygaudas Ušackas žada siekti
veiksmingesnio Lietuvos diplomatijos
vaidmens ekonomikoje.

Pirmadienį po susitikimo su pre-
zidentu Valdu Adamkumi diplomatas
pranešė šalies vadovui pristatęs kar-
tu su kandidatu į ūkio ministrus Dai-
niumi Kreiviu parengtus pasiūlymus,
kurie turėtų išvengti funkcijų pasi-
kartojimo, pasireiškiančio Lietuvos
ekonominiame atstovavime.

,,Kai kuriose šalyse turime net po
tris atstovus – Lietuvos ekonominės
plėtros agentūros (LEPA), Ūkio mi-
nisterijos ir Užsienio reikalų ministe-
rijos (URM). Ūkio ministerijos ir
URM prekybos ir eksporto departa-

mento pagrindu bei LEPA pertvarky-
mo pagrindu siūlome įkurti 2 specia-
lias viešąsias įstaigas – Eksporto ta-
rybą bei Investicijų fondą, kurios
ūkiskaitos būdu veikdamos veiks-
mingiau pritrauktų užsienio investi-
cijas į Lietuvą bei skintų kelią ir pa-
dėtų Lietuvos produkcijai būti eks-
portuojamai ir realizuojamai kitose
rinkose”, – sakė V. Ušackas.

Aktyvesnį atstovavimą Lietuvos
ekonomikai užsienyje pabrėžė ir pre-
zidentas V. Adamkus. Valstybės va-
dovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad vie-
nas svarbiausių naujojo užsienio rei-
kalų ministro uždavinių – aktyvesnis
Lietuvos ambasadų atstovavimas
Lietuvos ekonomikai užsienyje.

Vilnius, gruodžio 1 d. (Lietu-
viams.com) – Jau šiais metais Švei-
carija taps visateise Šengeno erdvės
nare. Briuselyje posėdžiavusi Euro-
pos Sąjungos (ES) Teisingumo ir vi-
daus reikalų taryba priėmė galutinį
sprendimą dėl Šveicarijos Konfede-
racijos prisijungimo prie Šengeno
erdvės.

Atlikus detalius patikrinimus,
Šveicarijos pasirengimas tapti Šen-
geno erdvės nare įvertintas teigia-
mai. Pripažinta, kad Šveicarija įvyk-
dė visas Šengeno teisyno taikymui
būtinas sąlygas dėl sausumos sienų,
policijos bendradarbiavimo, Šengeno
informacinės sistemos bei vizų ir gali
prisijungti prie Šengeno erdvės.

Šių metų gruodžio 12 d. bus pa-
naikinta asmenų patikrinimas prie
Šveicarijos sausumo sienų, o 2009 m.
kovo 29 d. asmenų kontrolės turi ne-
likti ir Šveicarijos oro uostuose ke-
liaujant į Šengeno erdvės valstybes.

2005 m. referendume Šveicarijos
piliečiai pritarė jų šalies prisijungi-

mui prie Šengeno erdvės. Kelerius
metus Šveicarija vykdė parengiamuo-
sius darbus. Įvykdžiusi Šengeno tei-
syno duomenų apsaugos daliai taikyti
būtinas sąlygas, dar šių metų rugpjū-
čio mėnesį Šveicarija prisijungė prie
Šengeno informacinės sistemos, kuri
leidžia valstybėms narėms keistis in-
formacija apie ieškomus ar nepagei-
daujamus asmenis bei pavogtus daik-
tus: ginklus, asmens dokumentus,
banknotus, transporto priemones.

Prisijungimas prie Šengeno in-
formacinės sistemos yra esminė sąly-
ga siekiant narystės Šengeno erdvėje.
Šveicarija, kaip pernai Lietuva ir ki-
tos 8 naujosios ES valstybės, prisijun-
gė prie Šengeno informacinės siste-
mos per Portugalijos siūlymu sukurtą
SISone4all versiją. Šią Portugalijos
programą ypač rėmė Lietuva ir Slo-
vėnija, siekdamos pagreitinti naujųjų
valstybių narių prisijungimą prie
Šengeno erdvės, nelaukiant, kol bus
sukurta antrosios kartos informacinė
sistema SIS II.

„General Motors“ drasko bankrotas

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Lietuvos jaunimas yra ištroškęs ži-
nių, nori siekti mokslo aukštumų, to-
bulėja ir rūpinasi savo ateitimi, pa-
brėžė prezidentas Valdas Adamkus,
sveikindamas tarptautinėse olimpia-
dose laurus skynusius moksleivius ir
jų mokytojus.

2008 m. tarptautinėse olimpia-
dose ir konkursuose apdovanojimus
pelnė 11 šalies mokinių komandų.
Šiemet mokiniai laimėjo 5 aukso, 9 si-
dabro, 17 bronzos medalių, 12 buvo
apdovanoti pagyrimo raštais.

V. Adamkus pabrėžė, jog buvo
žengta pernelyg mažai politinių
žingsnių, kad jaunimas patikėtų, jog
mokslo ir studijų padėtis Lietuvoje
gerės, todėl jaunuoliai mieliau ren-
kasi užsienio universitetus ir savo
ateitį sieja su tarptautiniais mokslo

centrais. 
Lietuvos komandos mokiniai

grįžo su medaliais iš 40-osios tarp-
tautinės chemijos olimpiados, taip
pat – iš 19-osios tarptautinės biologi-
jos olimpiados. Sėkminga buvo ir 49-
oji tarptautinė mokinių matemati-
kos olimpiada, vykusi Ispanijos sos-
tinėje Madride, bei 20-oji tarptau-
tinė informatikos olimpiada, vykusi
Kipre. Bronzos medalį iš 39-osios
tarptautinės mokinių fizikos olimpia-
dos parsivežė mūsų šalies mokinys.

Lietuvos mokiniai šiais metais
sėkmingai pasirodė 5-ojoje Europos
Sąjungos mokslo olimpiadoje Nikosi-
jos mieste Kipre ir Bandungo mieste
Indonezijoje vykusioje 2-ojoje tarp-
tautinėje mokinių astrofizikos ir ast-
ronomijos olimpiadoje.

Žadamos permainos 
ekonominèje diplomatijoje

Vilnius, gruodžio 1 d. (Bal-
sas.lt) – JAV automobilių gamintojas
paskelbė apie milžiniškus nuostolius
trečiajame ketvirtyje, o kitais metais
įmonei gali pritrūkti lėšų atlygini-
mams ir gamybai.

Krintanti pardavimo apimtis ir
krizė paskolų rinkoje – taip specialis-
tai trumpai apibūdina liūdnų „Gene-
ral Motors” (GM) rezultatų priežas-
tis. Spalį Europoje GM pardavimas
smuko  25  proc., o JAV rinkoje – net
45 proc. „Tarsi kas būtų staiga išjun-
gęs šviesas”, – sakė įmonės pardavi-
mo vadovas Mark LaNeve. Pagal par-
davimą vienam gyventojui šis mėnuo
buvo prasčiausias nuo Antrojo pa-
saulinio karo pabaigos.

Trečiajame ketvirtyje GM pra-
nešė patyrusi net 4,2 mlrd. JAV dol.
nuostolių, gerokai daugiau nei ti-kė-
tasi. Jei įmonė ir toliau tokiu tempu
degins pinigus, jos 16,2 mlrd. JAV
dol. grynųjų atsargos gali dar šiais

metais pasiekti mažiausią ribą.
Specialistai teigia, kad turėdama ma-
žiau nei 10–12 mlrd. JAV dol. apyvar-
tinių lėšų GM nebegalėtų tęsti veik-
los.  Jei automobilių gamintojui ne-
pavyks greitu laiku parduoti dalies
turto, surinkti pinigų finansų rinkose
ar užsitikrinti vyriausybės pagalbos,
neatmetama ir finansinio žlugimo ga-
limybė.

JAV bankroto įstatymas leidžia
verslo įmonėms atlikti finansinę per-
tvarką nenutraukiant veiklos. Šis įs-
tatymas priimtas remiantis prielaida,
kad veikianti įmonė dažnai yra verta
daugiau nei jos turtas, jei jis būtų
parduotas atskirai.  Tokiu būdu pert-
varkant įmonę dalis jos skolų panai-
kinama, o kreditoriai tampa įmonės
savininkais ir vėliau gali ją parduoti
bei atgauti savo pinigus. Dalis specia-
listų mano, kad tinkamai suplanuota
tokia procedūra padėtų GM greičiau
atlikti būtinus pokyčius. 

Vilnius, gruodžio 1 d. (Alfa.lt) –
Europarlamentarė Ona Juknevičienė
mano, kad naujoji atominė elektrinė
Lietuvoje nebus pastatyta, nes nie-
kam ir nebuvo įdomu ją statyti. „Šį
klausimą aptariau su Claude Man-
dil, buvusiu Tarptautinės energeti-
kos agentūros direktoriumi, kuris
rengė energetikos strategiją Nicolas
Sarcozy. Aš klausiau, ar gali Lietuva
pasistatyti atominę elektrinę. Jo nuo-
mone, Lietuva yra per silpna tokiems
dideliems projektams. Ne tiek finan-
siškai, kiek administraciniais gebėji-
mais”, – sakė O. Juknevičienė. C.
Mandil nuomone, Ignalinos AE Lie-
tuva turi tik todėl, kad gyveno po to-
kios galingos valstybės, kaip Sovietų
Sąjunga, sparnu.

Europarlamentarė teigė, kad,
žvelgiant iš dabartinės ES pateiktos
strategijos perspektyvos, Lietuvai
naujos atominės elektrinės nereikia.
„Kodėl? Todėl, kad yra pasiūlyta inf-
rastruktūra su naujais energetiniais
ištekliais, su nauja Šiaurės ir Baltijos
jūrų sistema, kur bus panaudojama
bangų energija. Manau, kad ta

elektra bus prieinama, ji bus daug
švaresnė, ekologiškesnė ir pigesnė.
Už tuos pinigus, kuriuos išleistume
naujos jėgainės statybai, manau, ga-
lėsime ilgai pirkti energiją iš bendros
Europos sistemos”, – įsitikinusi poli-
tikė. Jos nuomone, dabar, kol Lietuva
nespėjo išleisti pinigų elektrinės sta-
tybai, pats laikas sustoti, neleisti pi-
nigų ir nukreipti juos naudingesne
kryptimi.

Pasak jos, Prancūzijoje veikia
Atominės energetikos priežiūros
agentūra, kuri yra nepavaldi prezi-
dentui ir savarankiškai priima spren-
dimus. „Ir dabar vienos AE statyba
yra sustabdyta, nes agentūra nusta-
tė, kad betonas, kuris nauduojamas
jos statyboje, neatitinka reikalavimų.
Ir jokie politikai negali daryti įtakos
tokiam sprendimui. O mes neturime
nepriklausomų priežiūros agentūrų,
visos jos – valdomos”, – sakė euro-
parlamentarė.

Ji teigia, kad bijotų ir nenorėtų
gyventi tokioje valstybėje, kurioje ne-
būtų aišku, kaip pastatyta elektrinė
ir kaip ji yra valdoma.

Šveicarija prisijungia 
prie Šengeno erdv∂s

Atkelta iš 1 psl.           klausi-
mais dirbo Mykolas Majauskas. Jo
veiklos specifika buvo didelių ben-
drovių ir vyriausybių finansavimas.
Premjeras teigė taip pat buvęs susi-
tikęs su SEB bankininkais, kurie
lankėsi Vilniuje.

Tuo tarpu valdančios koalicijos
vadovai pirmadienį sutarė: pridėtinės
vertės mokestis (PVM) nuo kitų me-
tų bus didinamas ne iki 20 proc., o iki
19 proc. Mažesnis PVM dydis bus at-
lyginamas per įvairias kitas įplaukas
į biudžetą. Dėl šio pakeitimo reikės
taisyti partijų vadovų pasirašytą koa-
licijos sutartį ir Krizės įveikimo planą.

Pasak premjero, mažesnio PVM
dydžio reikalavo liberalusis koalicijos
sparnas. Anksčiau jis yra vertinęs,
jog 1 proc. punktu didinamas PVM
dydis valstybei papildomai atneša

600 mln. litų į biudžetą.
A. Kubilius tvirtino, kad yra su-

tarta dėl kelių priemonių, kaip bus į
biudžetą surenkama ta dalis pajamų,
kuri būtų gauta iš 20 proc. PVM.

Naujai besiburianti koalicija yra
paskelbusi, jog per mokesčių per-
tvarką ir „Mažeikių naftos” privati-
zavimą biudžetą pagausins 5,3 mlrd.
litų ir sumažins jo deficitą iki 0,7–0,8
proc. bendrojo vidaus produkto. Gy-
ventojų pajamų ir pelno mokesčiai
nuo kitų metų didinami iki 20 proc.
Tokie dydžiai numatyti ir krizės įvei-
kimo plane.

„Daug diskutavome dėl PVM dy-
džio, taip pat reinvestuoto pelno ne-
apmokestinimo. Mano įsitikinimu,
planas bus stiprus tiek, kiek greitai
mes dėl jo sutarsime artimiausiu me-
tu”, – sakė A. Kubilius.

Pagerbti moksleiviû�
olimpiadû nugalètojai

Prezidentas V. Adamkus (4k) pasveikino 2-osios tarptautinės mokinių astrofizikos
ir astronomijos nugalėtojus ir jų mokytojus.    Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

POZNANĖ
Beveik visų šalių atstovai Lenki-

joje pradėjo 12 dienų truksiančias de-
rybas, kuriose ketinama susitarti dėl
naujų kovos su pasauliniais klimato
pokyčiais priemonių dokumentų.
Jungtinių Tautų (JT) bendrosios kli-
mato kaitos konvencijos (UNFCCC),
kuriai priklauso 192 šalys, forumas
Poznanėje žymi pusiaukelę dvejus
metus truksiančiame procese, kurį
tarptautinė bendruomenė prieš me-
tus pradėjo Balyje. Šių derybų tikslas
– sukurti naują tarptautinę sutartį,
kuri būtų pasirašyta Kopenhagoje
2009 m. gruodį. 

KOPENHAGA
Adeno įlankoje tarptautinės pa-

jėgos savaitgalį sutrukdė Somalio pi-
ratams užgrobti ištaigingą laivą, pra-
nešė pirmadienį Danijos karo laivy-
nas. Danijos žiniasklaida mini kruizi-
nį laivą ,,Nautica”, kuriuo plaukė
400 keleivių ir 200 asmenų įgula. So-
malio piratai, jau daugiau kaip 2 sa-
vaites laikantys Saudo Arabijos tank-
laivį ,,Sirius Star”, pareiškė vis dar
esantys pasirengę deryboms.

KIJEVAS
Ukrainos prezidento sekretoria-

to vadovas pareiškė, kad NATO šalių
užsienio reikalų ministrų susitikime
gruodį Ukraina nebus pakviesta pri-
sijungti prie NATO Narystės veiks-
mų plano (NVP). ,,Šis klausimas iš-
brauktas iš darbotvarkės”, – sakė jis
interviu televizijos kanalui ICTV. Pa-
sak prezidentūros atstovo, to prie-
žastis – Šiaurės Atlanto organizacijos
narių nesutarimai dėl Ukrainos pri-
sijungimo prie NATO. Drauge jis pa-
reiškė įsitikinimą, kad klausimas dėl
Ukrainos prisijungimo prie NATO
artimiausiu laiku bus išspręstas Uk-
rainos naudai.

KABULAS
Per mirtininko sprogdintojo iš-

puolį prieš policijos pajėgas pietinia-

me Afganistane pirmadienį žuvo 10
žmonių, tarp jų – 2 policininkai, o dar
27 asmenys buvo sužeisti, pranešė
policija. Mirtininkas sprogdintojas
detonavo prie jo kūno pritvirtintus
sprogmenis priėjęs prie policijos au-
tomobilio žmonių pilnoje pagrindinė-
je turgavietėje Helmando provincijos
Musa Kalos rajone. Musa Kalos rajo-
nas buvo vienas iš kovotojų centrų,
kurį per kelerius pastaruosius metus
keliskart buvo užėmę talibų sukilėliai.

HARARĖ
Didžioji dalis Zimbabvės sostinės

Hararės, kurioje siaučia cholera, liko
be vandens, remdamasis vietos žinia-
sklaida praneša BBC. Vandens tieki-
mas buvo nutrauktas dėl nepakanka-
mo chemikalų išvalymo, rašo vietinis
laikraštis „The Herald”. Mažiausiai
425 žmonės pastaraisiais mėnesiais
mirė nuo choleros – liga išplito per
užterštą vandenį. Nuo rugpjūčio ša-
lyje daugiau kaip 11 tūkst. žmonių
užsikrėtė cholera. Ši liga yra būdinga
Zimbabvei, bet tai didžiausias pro-
trūkis nuo 2000 m. Choleros plitimą
paaštrino Zimbabvės sveikatos ir sa-
nitarijos sistemų žlugimas.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush

šią savaitę siunčia į Indiją valstybės
sekretorę Condoleezza Rice, siekda-
mas šiuo apsilankymu ,,dar kartą pa-
rodyti” JAV solidarumą su Deliu po
teroro išpuolių Mumbajuje. C. Rice
atvyks į Delį trečiadienį, po anksčiau
suplanuoto apsilankymo Briuselyje,
kur vyks NATO viršūnių susitiki-
mas. 

LOS ANGELES
Los Angeles planuoja tapti pir-

muoju JAV miestu, kuris 10 proc. sa-
vo suvartojamos elektros energijos
gaus iš saulės. Kaip praneša DPA,
toks planas padarytų Los Angeles
daugiausiai saulės energijos gaunan-
čiu ir suvartojančiu miestu visame
pasaulyje. Planas, vadinamas „saulė-
tuoju Los Angeles”, kiekvienam šio
miesto gyventojui kainuos papildo-
mus 2 dol. per mėnesį. Los Angeles
mero nuomone, šis miestas turi vis-
ką, ko tokiam projektui reikia.

EUROPAÎtampa Mumbajuje slùgsta

AZIJA

Vilnius, gruodžio 1 d. (Balsas.lt)
– Po 60 įtemptų valandų krizė Mum-
bajaus mieste, Indijoje, baigėsi, pra-
neša CNN. Pranešama, jog paskuti-
nės operacijos metu Tadž Mahalo
viešbutyje buvo nužudyti 3 teroristai,
dar vienas sulaikytas. Kol kas oficia-
liai pranešama, jog susišaudymo me-
tu žuvo 173 žmonės, tarp jų – ne ma-
žiau 11 užpuolikų. Dar 327 asmenys
sužeisti. Teroristų išpuoliai Mumba-
juje dar kartą išryškino daugiau nei
pusę amžiaus besitęsiančius bran-
duolinių kaimynių – Indijos ir Pakis-
tano – tarpusavio nesutarimus.

Iš karto po sprogimų Indijos did-
miestyje Mumbajuje Naujasis Delis
netiesiogiai apkaltino Islamabadą bu-
vus „išorine jėga”, kuri organizavo
Indijos viduje veikiantiems musulmo-
nų ekstremistams nebūdingus sude-
rintus teroro išpuolius, per kuriuos
žuvo mažiausiai 130 žmonės.

„Mes griežtai atsakysime visoms
šalims kaimynėms, kurios savo teri-
torijoje planuoja puolimus prieš In-
diją. Indija to nepakęs”, – po sprogi-
mų Mumbajuje pareiškė šalies minist-
ras pirmininkas Manmohan Singh.

Šie Indijos valdžios pareiškimai
vėl paskatino kalbas apie abiejų vals-
tybių santykių atšalimą, prasidėjusį
dar 1947 m., kai Pakistanas atsiskyrė
nuo Indijos. Nuo to laiko tarp šalių
kilo net trys kariniai susirėmimai.

Ketvirtasis karas tik per plauką
nekilo 2001 m., kai prie Indijos parla-
mento buvo įvykdytas teroro išpuolis.
Po šio įvykio Indija Islamabadui pa-
siuntė aiškų ženklą, kad yra pasiren-
gusi karui. Abi šalys buvo paskelbu-
sios mobilizaciją. Vis dėlto spaudžia-
ma JAV ir kitų šalių Indija karinių
veiksmų nepradėjo.

Savo ruožtu Pakistanas po teroro
išpuolių Mumbajuje pareiškė, kad In-
dijos premjero užuominos apie išori-
nes jėgas viso labo tėra „refleksiška
Indijos reakcija”, ir paragino Indiją
vengti aršios politinės retorikos.

Indai nuolatos kaltina pakista-
niečius, kad šie remia musulmonų
ekstremistus šalyje bei finansuoja jų
veiklą. Neseniai Indijos pareigūnai
pareiškė, kad įtaria Pakistaną organi-
zavus sprogimus prie Indijos ambasa-
dos Kabule.

Tačiau kaltinimai nėra be pa-
grindo. Musulmonų kovotojai, remia-
mi Pakistano, ilgą laiką veikė Indijo-
je. Islamabadas juos dažnai naudojo
kovoje už musulmonų teises Indijoje.

Kovotojus remdavo slaptoji Pakista-
no saugumo tarnyba (ISI), tačiau šie
kovotojai niekuomet nerengdavo to-
kio masto išpuolių, koks buvo sureng-
tas Mumbajuje.

„Indija nori įsitikinti prieš aki-
vaizdžiai kaltindama, – teigė Kamran
Bohari, geopolitikos specialistas iš
JAV. – Indijoje šiuo metu svarstoma,
ar Pakistanas iš tikrųjų nori įrašyti
dar vieną problemą į ilgą savo proble-
mų sąrašą.”

Savo ruožtu Pakistanas įžūliai
žiūri į Indijos kaltinimus ir dažnai
primena Indijai jos vidaus problemas.
„Indijos premjeras patiria didžiulį vi-
dinį spaudimą dėl netvarkos šalyje.
Kaltinimai Pakistanui yra vienas iš
būdų sumažinti politinį spaudimą ir
parodyti, kad grėsmę Indijos saugu-
mui kelia tik užsienio jėgos, – teigia
Askari Rizvi, politikos specialistas iš
Pakistano. – Indija turėtų susimąs-
tyti apie savo vidines problemas.”

Indijoje artėjant Kongreso rinki-
mams šiurkštus šalies valdžios tonas
su istoriniu priešu yra neatsitiktinis
Indijos politinėje retorikoje.

Nepaisant kylančių abejonių dėl
Pakistano indėlio į šiuos teroro aktus,
santykiai tarp šių valstybių keisis.
Abiejų šalių bendradarbiavimą, kurį
skatina Pakistano valdžia, o ją palai-
ko amerikiečiai, vėl gaubia nepasiti-
kėjimas ir nesantaika.

Tačiau kyla klausimas, kam nau-
dinga nesantaika dviejų valstybių,
kurios bent iki teroro išpuolių Mum-
bajuje stengėsi sušvelninti toną viena
kitos atžvilgiu?

Nesvarbu, kas organizavo šiuos
teroro išpuolius, dėl jų Indijai ir Pa-
kistanui bus sunkiau susitaikyti.
Kartu tai sunkina ir JAV „taikos mi-
siją” regione bei amerikiečių ambici-
jas sutaikyti dvi branduolinį ginklą
turinčias ir JAV sąjungininkėmis lai-
komas šalis.

Nors Pakistano valdžia su prezi-
dentu Asif Ali Zardari priešakyje su-
pranta gerų santykių su Indija reikš-
mę Pakistano ekonomikai, net ir pa-
čiame Pakistane vyrauja susiskaldy-
mas dėl draugystės su senu priešu.

„Indija gali pripažinti, jog šie iš-
puoliai – ‘Al-Qaeda’ ir kitų nuo Pa-
kistano valdžios nepriklausomų te-
roristų darbas, tačiau lygiai taip pat
Indija gali apkaltinti ir Pakistaną”, –
teigė vienas JAV pareigūnas, neno-
rėjęs skelbti savo pavardės.

AFRIKA

Nesvarbu, kas organizavo šiuos teroro išpuolius, dėl jų Indijai ir Pakistanui bus
sunkiau susitaikyti. News Bridgepix nuotr.

JAV
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXXIV eilinis sekmadienis

Pirmojo advento 
sekmadienio postilė

Psalmė 
(79 psalmės rinkinys)

O Dieve, pastatyk mus ant kojų.
Tenušvinta veidas tavasis, 

ir mes išgelbėti būsim

O Izraelio ganove, atidžiai 
paklausyki

Tavąjį sostą laiko sparnai 
cherubinų

Pakilk su didžiąja savo galybe,
Ateik mūsų vaduoti

Dangaus kariuomenių Dieve,
sugrįžki,

Pažvelk iš dangaus, pasižiūrėki
Ir aplankyk šitą vynmedžių sodą.
Globok jį – tavo rankų sodintą,
Atžalą – tavo užsiaugintą

Numylėtiniams savo ranką 
ištieski,

Žmonėms, tavo ugdytiems.
Mes jau nuo tavęs nebesitrauksim:
Gyvybę išsaugoki mums,
Ir mes šlovinsim tavo vardą

Tavyje, mano siela, aš matuoju
savo laiką  

Žvarbus gruodžio vėjas ir tamsūs
advento vakarai – lyg R. M. Rilkės
išjausta „naktis, kurioje prabyla visi
šaltiniai”. Tarsi laikas, kai silpni gar-
sai sustiprėja, ir dienos gyventojams
nematomi nakties paukščiai išskren-
da ieškoti grobio. Tai metas pagirdyti
išsekusį, nuo troškulio baigiantį
pasiusti žvėrį – savo sielą.  

Laikas, matuojamas vidumi (su
šv. Augustinu tariant, „tavyje, mano
siela, aš matuoju savo laiką”), – tarsi
išvirkščia jo pusė, gyvenant sukon-
centravus dėmesį į amžinąjį švytė-
jimą, kuriuo apsisiautęs ateis „Izrae-
lio ganovas”, ir „pastatys mus ant
kojų”, kaip rašoma šio sekmadienio
psalmėje.

Gyvenant laukimo ir budėjimo
ritmu, pamažu praeina visa, kas gra-
žu, gera, miela, brangu, bet netikra, o
tikrosios esatys  suspindi tarsi Šien-
pjovių Sietynas, kurio neįžvelgsi
vakarėjant, kurį tik parodo tik vidinė
ieškojimų naktis.

Ieškoti tikrumo galim tik su  sie-
los inercija, veržlumu – šaukiantis,
ilgintis To, kuris nušviečia prasmę
kiekvienai gyvenimo minutei. Kaip
šio sekmadienio psalmės šauksme:
„Dieve, pastatyk mus ant kojų. Te-
nušvinta veidas tavasis ir mes išgel-
bėti būsim.”

Ir Jis ateis pastatyti mus ant
kojų. Galbūt nematomai ir nejaučia-
mai prisės netoliese, kaip rymanti
motina už sergančio vaiko lovos gal-
vūgalio.

Vidinio laukimo metas gali driek-
tis anapus liturginio laiko, nepaisant
mūsų planų ir apskaičiavimų. Ad-
ventas – tarsi reliatyvus laikas – gali
driektis ištisus metus, laukiant ma-
lonės; kantriai ir ištvermingai kvie-
čiant Dievą ateiti ir užvaldyti vidinį
gyvenimą. Tačiau advento gali ir visai
nebūti. Tūkstančiai žmonijos istori-
jos krikščionių patyrė karštą Dievo
prisilietimą netikėtai, neieškotai,
nešauktai, nelauktai.

Kiekvienas žmogus anksčiau ar
vėliau, lauktai ar nelauktai, savo
kryžkeliuose susitinka akis į akį su
Dievu. Įkrenta į tylią, jaukią Jo
tamsą. Kaip Jurga Ivanauskaitė,
Oskaras Vaildas ir daugybė kitų. Ir
Dangaus kariuomenių Viešpats ap-
lanko jų vynmedžių sodą. Savo ran-
kom augina. Kaip psalmės eilutėj, –
ištiesia numylėtiniams savo ranką.
Platų, raukšlių ir vinių išraižytą
delną. Mums. Dėl mūsų. Už mus. Su
mumis... Kol įkrisim į Jo bedugnę.
Jaukų amžiną buvimą.

-rv-
„Šiaurės Atėnai”



DRAUGAS, 2008 m. gruodžio 2 d., antradienis                          9

DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

SKELBIMAI

PARDUODA

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Margumynai

Parduodama lietuviška  
enciklopedija (35 tomai), 

išleista Bostone 
be 15 ir 17 tomo. 

Tel. 773-585-9500

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 3

Taip ir baigėsi karštoji meilė,
plykstelėjusi kaip beržo tošelė, įmes-
ta laužan. Tiesa, sugrįžus į namus jų
draugystė tęsėsi, ir žmonės neretai
matydavo jo figūrą, dingstančią gel-
tono namo prieangyje, namo, atver-
tais langais į ežerą, nors tie susitiki-
mai jau nebuvo tokie audringi ir
emocingi, kiekvienas iš jų jautėsi
atskiras, taip ir nesugrįžo į andai-
nykštę draugystę. Jis eidavo į pasi-
matymus lyg iš reikalo, nors negali
sakyti, kad jam Magdutė nepatiko,
kad nemalonu su ja bendrauti, o ši
suko galvą į šalį, lyg vengdama jo
prisilietimo, nenoriai kabindavosi pa-
rankėn, tarp jų atsirado nuolat didė-
janti, besiplečianti spraga, ir nežino-
jo, kaip ją užpildyt. Jis visaip analiza-
vo savo veiksmus, perkratinėjo at-
mintį, grįždavo atgal į pradžią, ieško-
jo priežasties, ar kas neprasprūdo,
nenugrimzdo užmaršties aruoduose,
deja, nieko nepavyko aptikti. Viskas
ėjo sena vaga, kaip įprasta, tačiau
lenkianti laiką intuicija tarytum
sakyte sakė, kad kažkas turi įvykti. Ir
štai vieną birželio sekmadienį Augus-
tinas, neradęs jos namuose, slam-
pinėjo paežeriais, žiūrėjo į tingiai
lengvo brizo ribinamą vandens pa-
viršių, tankius vandenin subrendu-
sius ir besimeldžiančius krūmus.
Nuklydęs tolėliau į miškelį, išgirdo
keistą garsą, tarytum kas inkštų gai-
liu balsu. Smalsumo stumiamas, jis
praskleidė tankia lapija prisidengu-
sias šakas ir... Jam užėmė amą. Vi-
dury baltos dienos, kai aplinkui pilna
poilsiautojų! Bet nepatogu ne jiems,
skęstantiems aistrų sūkury – nesma-
giai pasijuto Augustinas, išvydęs pli-
ką, galingą ir baltą vyro sėdynę, stip-
riai apglėbtą rausvų kojyčių. Būtų
ėjęs ir nuėjęs, tesižino, tegul džiau-
giasi, jeigu ne tas apgamėlis viršum
kelio ant rausvos kojytės. Kiek sykių
jis braukė jį, glostė pirštais, o ji šel-
miškomis akimis vėrė Augustiną ir,
paėmusi dviem piršteliais, nukeldavo
jo ranką, tarsi laukdama, kad šis vėl
imtų glostyti. Ne ten, Augustinai,
glostei, ne ten, o dabar... Ilgą iešmą
bedrožiant, šuo kepsnį nuneša, teigia
liaudies išmintis, ir ji teisinga. Jis
nebuvo tikras, pastebėjo Magdutė ar
ne, bet garsas nutilo, abu lyg sustin-
go, o jam nueinant, pro ją apgožusio
vyro petį blykstelėjo juodas akies ang-
liukas, kuriame atsispindėjo nustebi-
mas ir baimė. Štai kodėl, kai pasku-
tinį kartą atsisveikino ir jam norėjosi
į tą bučinį įlie ti visą savo ugnį, visa
tai, ko nemokėjo išreikšto žodžiais,
jos lūpos buvo bejausmės ir neužge-
sino kankinančio karščio jo viduje!

Augustinas ėjo įpykęs, susinervi-
nęs, nepajėgdamas blaiviai mąstyti.
Įtampa darėsi nepakenčiama, visi
jausmai susipynė, susiraizgė į rūsty-
bės kamuolį, galvoje ūžė, regis, tuoj
sprogs ir kiaušinio kevalas, o kūnas
pulsavo, nelyg būtų viena didelė šir-
dis. Vaizdas nuplėšė nematomus jų
draugystės saitus, kuriais buvo ap-
narpliotas, bet vis tiek gailėjosi ir py-
ko. Likit sveiki prisiminimai pušy-
nas, stalo tenisas, bučiniai, sūrus ir
drauge salsvas jos lūpų skonis. Gaila,
jai išsakytų meilių žodžių, glamonių,
meilės, kurie dabar gulės lyg ant
aukšto užmesti seni rakandai, aklo ir
beprasmio laiko švaistymo, iširusių

anų dienų ritmo, o pikta dėl kvailo
melo, nesąžiningumo, bukos apgau-
lės ir dėl to, kad jis toks letvėža, nes
iš panosės kažkas nutvėrė gardų
kąsnį. Reikėtų nusigerti iki velnių
matymo, galvojo  Augustinas, bet
artimai jokios užeigos, o įtampa nes-
lūgo, priešingai – dar labiau įsilieps-
nojo. Jis  vaikščiojo lyg su skaudamu
dantimi, paskiau kiek apsiramino,
dairėsi, stoviniavo ar pakėlęs galvą
žiūrėjo į tolį nejudėdamas, sustingęs
ir nutapytas peizažo fone, o galvoje
ėmė dūzgenti kažkada vaikystėje
girdėta dainuška apie vabalą be kojų,
kuris ištrypė vasarojų.

Antras skyrius

Kauno muzikinio teatro partery-
je pakiliai nusiteikęs sėdėjo inžinie-
rius Augustinas Labutis, dairėsi į be-
sirenkančius ir savos eilės beieškan-
čius žiūrovus, retkarčiais praleis-
damas neskubančius užimti savo
vietas.

Augustinas neieškojo spaudoje
kur koks spektaklis vyksta, nepirkda-
vo iš anksto bilietų, neprašydavo at-
liekamų, nebent atsitiktinai su drau-
gais ar su kokia geltonkase atkliūda-
vo. Tačiau į Jaugilo koncertą, jeigu
tik nesutrukdydavo neatidėliojami
darbai, atvykdavo visada. Šiandien
turėdamas laisvo laiko jis atėjo anks-
čiau, nes teatro aplinkoje jausdavo
šventinį palikimą. Paauksuoti balko-
nai, žingsnius sugeriantys kilimai,
veidrodžiuos lyg aidas atsikartojantis
veidas, mandagios, prie kiekvienų du-
rų bestovinčios, vienodais rūbais vil-
kinčios moterys, parodančios klau-
siantiems jų vietas ar pavėlavusių
šiukštu neleidžiančios į parterį. Užli-
pęs į antrą aukštą, pastoviniavo prie
naujai iškabintų dailininkų darbų,
kiek ilgiau stabtelėjo prie didžiulio
Kiprą Petrauską vaizduojančio vitra-
žo, pamažu nusileido laiptais, pasuko
prie bufeto ir užsisakė kavos. Gurkš-
nodamas aromatingą gėrimą, jis ste-
bėjo šventiškai pasipuošusias, gra-
žiomis šukuosenomis moteris ir oriai
šalimais žingsniuojančius vyrus; visi,
skirtingai nuo įprastinės gyvenimo
eigasties, mandagūs, paslaugūs.

Pamažu, tartum grimztant į van-
denį, geso milžiniško šviestuvo, ka-
bančio virš žiūrovų galvų, lempos,
nuščiuvo sklaidomos programos,
nutilo balsų erzelynė, o tamsai užgu-
lus pečius, Augustinas pasijuto visiš-
kai vienišas su savo nuotaika ir jaus-
mais. Jautė kažkokį nerimą širdyje,
tą norą greičiau pamatyti tai, ko
laukia ir visi susirinkusieji – suartėti,
pajusti dvasinį bendrumą su solistu,
pakilti virš žemės dulkių, nusikelti į
kitą pasaulį, į kitą erdvę.

Plykstelėjus prožektoriams, lėtai
skyrėsi tamsiai raudona aksominė su
išsiuvinėta rūtų šakele uždanga,
atskleisdama prieš žiūrovų akis bliz-
gantį fortepijono paviršių, ir jau sku-
bančią pradėti vakaro koncerto kon-
feransje.

Augustinas visada jaudinosi
prieš pasirodant Jaugilui, nesupras-
damas kodėl. Galbūt dainininko susi-
kaupimas kuo geriau perteikti žo-
džiais ir muzika visa tai, ką kompozi-
torius yra įdėjęs į tą ar kitą kūrinį,
užkrečia ir jį?             Bus daugiau.

Nuobodu
Nuobodumo jausmą išgyvename

tada, kai į pailsėjusią galvos smegenų
žievę nepatenka dirginimai iš išorės,
tačiau žievėje yra židinys, nulemiąs
ko nors laukimą. Nuobodulys šiek
tiek giminingas laukimui. Jis visuo-
met susijęs su noru pakeisti sąlygas ir
aktyviai veikti. Todėl sunkūs ligoniai
paprastai nenuobodžiauja, o sveiks-
tantiems ši būsena labai būdinga.

Kuo turtingesnis žmogaus vidi-

nis pasaulis, tuo nebūdingesnis jam
nuobodumo jausmas, nes tokiam
žmogui lengviau kokiu nors darbu
užpildyti priverstinio nieko neveiki-
mo laiką. Žmonijos istorijoje šis dės-
nis patikrintas su kaliniais. Tai buvo
patikrinama eksperimentais, paren-
kant ir treniruojant kosmonautus,
kurie ilgam uždaromi specialiose ka-
merose, visiškai izoliuoti nuo išorinio
pasaulio.

Vyriškumas
Tai įvyko 1961 metais Antarkti-

dos centre, Novolazerevskajos stoty-
je. Taip žiemotojų buvo gydytojas
Leonidas Rogozovas. Ir reikėjo atsi-
tikti, kad apendicitu susirgtų būtent
tik jis! Leonidas lengvai galėjo padėti
bet kuriam iš dvylikos savo draugų.
Bet jam operacijos padaryti niekas
negalėjo.

Jis suprato ne tik tai, kad be
operacijos mirs, bet ir tai, kad tuomet
visai žiemai stotis liks be gydytojo.
Antarktinę žiemą joks lėktuvas
negali atskristi iki Novolazerevs-
kajos. Ir jis pagal visas taisykles per-
pjovė sau pilvą, pašalino apendiksą ir
užsiuvo pjūvį.

Gamtos keistenybės
Žemėje yra tokia vieta, kur

gamta tarsi nusprendė sugluminti
geografiją. Nors ji netoli Indijos čia
kartais taip šalta kaip  Arktikoje. Čia
nebūna šiltų vasarų ir tik vieną
mėnesį per metus galima nebijoti
šalčių. Šiame kampelyje nėra smėlio
dykumų, o drėgmės dar mažiau negu
Sacharoje. Naktį iškritęs sniegas
dieną ne ištirpsta, o išgaruoja, nes ne-
paprastai sausas oras sugeria drėgmę
lyg kempinė. Šiame krašte labai
sunku ilgai bėgti: neįpratęs žmogus,

nubėgęs vos dešimtį žingsnių, prade-
da dusti. Verdantis vanduo čia ne-
labai karštas, nors jis užverda jau bū-
damas 80˚C šilumos. Šis kalnų kraš-
tas per pastaruosius tūkstantmečius
„augo” aukštyn. Žemės rutulio viduje
veikiančios jėgos pakėlė jo kalnagūb-
rius ir plokštumas turbūt 500–800 m.
Kalnų šalis tebekyla ir mūsų dieno-
mis. Šis kraštas – Pamyras.

Žinutės iš 2002 m. 
kalendoriaus

IIŠŠNNUUOOMMOOJJAA

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl. 

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero lietuvių parapijos chorui
talkinantis Marius Prapuolenis sek -
ma dieninio tautiečių susibūrimo me -
tu lapkričio 23 d. papasakojo apie
savo kelionę į egzotiškąjį Tailandą.
Jis sakė, kad iš pradžių ekskursantai
buvo nuskraidinti į Japoniją, o iš ten
pasiekė Singapūrą. Daugiausiai laiko,
pasak M. Prapuolenio, praleista Tai-
lande, pamatyta daug įdomių vie tų ir
vaizdų, kurie labai sudomino keliau-
tojus. Keliauta sėdint ant dramblių,
lankytasi vietovėje, kur jie auginami
ir mokomi bendrauti su šalį aplan-
kančiais turistais. Pasakojimo metu
keliautojas dėvėjo iš Tailando parsi-
vežtą kepurę, kurios ten labai popu-
liarios. Pokalbį paįvairino ir matytų
vietovių nuotraukomis.

Čikagiečiui įspūdį paliko ten
matytos gražios merginos. Viena iš jų
jam atliko dvi valandas trukusį ma -
sažą, kuris buvo pradėtas nuo kojos
pirštų ir tęsėsi aukštyn iki galvos.
Keliautojas pasakojo, jog jaunoms
merginoms, kad būtų ilgesnis kaklas,
ant jo dedamos metaliniai žiedai.

Susidomėję kelionės įspūdžiais
parapijiečiai grįžusį iš egzotiško Tai-
lando M. Prapuolenį apibėrė įvai-
riais, dažnai juoką keliančiais klau -
simais.

Pranešė apie Mokslo 
ir kūrybos simpoziumą

Programos vedėja Jolita Kisie -
liūtė-Narutienė nemažai laiko skyrė
Mokslo ir kūrybos simpoziumui, Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte.

Tai jau keturioliktasis lietuvių
mokslininkų susibūrimas, kuriame
dalyvavo iš įvairių šalių atvykę  mok-
slo žmonės, galima buvo išgirsti ne -
mažai vertingų paskaitų bei diskusi-
jų.

Beje, šio simpoziumo metu vyko
ir lietuviškų filmų festivalis, pobūvis
bei kiti įdomūs renginiai.

Šiame ciceriečių sekmadieninia-
me susibūrime apsilankiusi Čikagos
Jaunimo centro valdybos pirmininkė
Milda Šatienė pakvietė atvykti į
Jaunimo centro tradicinę metinę
vakarienę. Ji rengiama gruodžio 7 d.,
sekmadienį, šio centro didžiojoje salė-
je. Programa prasideda 2 val. p. p.
pamaldomis Jėzuitų koplyčioje, o nuo
3 val.  p.p. salėje vyks oficialioji dalis

ir vaišės. Bilietai į šį renginį ne-
brangūs – tik 40 dol.

Prisiminė anksti 
mirusį dainininką

Lapkričio 16 dienos Cicero lietu-
vių susibūrime buvo prisimintas
prieš 24 metus netikėtai su šiuo
pasauliu atsisveikinęs gerai žinomas
muzikas, dainininkas Bernardas Pra -
puolenis. Jis mirė Lie tuvių operos
pobūvio metu  (jame jis turėjo dai -
nuoti) 1984 m. lapkričio 17 d. Jau -
nimo centre.

Apie šį daug muzikos srityje pa -
sireiškusį vyrą, kuris atlikdavo an t -
raeilius vaidmenis Lie tuvių operos
pastatymuose, o taip pat nemaža
koncertuodavo kaip solistas ir su trio
(jo partneriai buvo V.  Nakas ir N.
Linkevičiūtė) papasakojo buvusi
Lietuvių operos dainininkė ir valdy-
bos narė Jonė Bobinienė, dainininko
dvynukas brolis Marius bei kiti, kurie
prisiminė 1939 m. Kybartuose gimusį
garsiosios Prapuolenių giminės at -
žalą.

Marius paminėjo, kad jo brolis
nujautė artėjančią mirtį, nepaisant,
kad jis  dar buvo jaunas ir sveikas vy-
ras. B. Prapuoleniui mirus savo nario
neteko ne tik Lietuvių operos kolek-
tyvas, bet ir Čikagos Ly ric Opera
choras, o Šv. An tano parapijos choras
neteko savo vadovo. Visi kalbėjusieji
apgailestavo jo netikėtą iškeliavimą
amžinybėn.

PAS CICERO LIETUVIUS
Ciceriečiai klausėsi pasakojimo apie egzotišką šalį

Marius Prapuolenis Cicero lietuvių
sekmadieniniame susibūrime kalba
apie kelionę į egzotišką Tailandą.

Ciceriečiai ne tik klausėsi M. Prapuolenio pasakojimo, bet ir žiūrėjo nuo-
traukas iš jo egzotiškos kelionės.                        Edvardo Šulaičio nuotraukos

Puiki Kalėdinė dovana
,,Pučia vėjas” – tai naujai išleista

vaikiškų dainų kompaktinė plokštelė
(CD), kurioje įrašytos lietuvių liau -
dies, tradicinės ir šiuolaikinės dai -
nelės bei eilėraštukai. Plokštelėje
rasite šias populiarias vaikiškas
daineles – ,,Du gaideliai”, ,,Šiaudų
batai”, ,,Garnys”, ,,Tas mažasis
traukinukas”, ,,Lyja, lyja lietus”, ,,Aš
esu muzikantas”, ,,Štai aš turiu
kepurę”, ,,Rudnosiukas”, ,,Ateina
naktis” ir daug daug kitų. CD
dėžutės knygelėje rasite dainorėlį su
įrašytų dainų žodžiais. Dauguma
dainų ir eilėraščių atliekami su jude-
siais bei atkartojimais, kad vaiku -
čiams būtų ypatingai smagu klausyti
ir kartu dainuoti. ,,Pučia vėjas” įrašė
įvairūs mūsų jauni dainininkai ir mu -
zikantai, tarp jų Darius Polikaitis,
Rasa Poskočimienė, Kęstutis Dau gir -
das, Audrė Budrytė-Nakienė, Marius
Polikaitis, Audrius Polikaitis ir kiti.
Taip pat girdėsite dainuojant Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijos
vaikų chorą ,,Vyturys”. Šios plokš-
telės siela ir širdis – Daina Ma tu -

saitienė, kuriai ir kilo mintis su-rink-
ti ir įrašyti šias vaikiškas daineles.
Įrašo vedėjas – Vidas Neve raus-kas.
Projektą parėmė ,,Pipirų ratelis” ir
Amerikos Lietuvių Mon tessori drau-
gija.

Tai tikrai puiki Kalėdinė dovana
mažiesiems vaikučiams, tėveliams,
kurie turi mažus vaikučius ir vi-
siems, kurie nori prisiminti vaikystė-
je dainuotas dainas.

www.ziburelis.org

Jonas Paulius II Lietuvoje

,,Draugo” knygynėlio lentynoje
knyga, išleista 1994 metais ir tapusi
bibliografine retenybe – ,,Jonas
Paulius II Lietuvoje”. Tai nuotraukų
(nuotraukos Arturo Mari)  albumas.
Knygos redaktorius kun. Aušvydas
Belickas, MIC; tekstus parengė Kęs-
tutis Šimkūnas. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II pon-
tifikatas susijęs su dvasiniu lietuvių
tau tos atgimimu. Jonas Paulius II
buvo pirmasis istorijoje popiežius,
aplankęs Lietuvą, taip pat Baltijos
kaimynes, Latviją ir Estiją. Šio at-
mintino lankymosi metu 1993 m.
rugsėjo 4–8 dienomis Šventasis Tė-
vas savo sveikinimo žodžius, homili-
jas bei kalbas sakė daugiausia lietu-
viškai, taip pat Lietuvoje gyvenančių
tautų kalbomis. Viešėdamas Lietu-
voje jis aplankė daugybę vietovių,
susitiko su Lietuvos kunigais, vie-
nuoliais, inteligentija, jaunimu, at-
našavo šv. Mišias Kryžių kalne, Šilu-

voje. Įspūdingos Mišios vyko Vingio
parke Vilniuje.

Išvykdamas iš Lietuvos po -
piežius Jonas Paulius II kalbėjo:
„Iškeliauju kupinas įspūdžių, kurie,
esu tikras, pavirs malda. Išsaugosiu
atmintyje jūsų svetingumą ir bičiu -
lišką šilumą, parodytą man per šias
dienas. (...) Lietuva gerai žino, ką
rei š kia tvarkyti žmogaus gyvenimą
be Dievo. Liūdną praeities patirtį visi
puikiai mena. Brangūs Broliai ir Se -
sės, reikia atverti duris kitiems aki-
račiams. Šiam tikslui Bažnyčia siūlo
remtis Evangelija, kuri yra šviesa,
apšviečianti žmogaus vertą visuo -
meninės pažangos kelią. Šiame kely-
je kiekvienas asmuo pripažįstamas
kaip gyvojo Dievo paveikslas. Šios
šviesos dėka lietuviai sugebės kurti
gėrį, vieningai ir taikiai gyventi.
Šiuos nuoširdžius linkėjimus telydi
mano Palaiminimas”. 

Šis albumas – gera dovana artė-
jančių Kalėdų proga. Jį vartant
smagu prisiminti šio didžio žmogaus
kelionės akimirkas.

Knygos kaina  — 20 dol. Ją gali-
ma įsigyti paštu, pridedant 10.25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol. mo-
kestis. Prieš perkant prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

Ona Strimaitis, gyvenanti Putnam, CT, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Ona Puzinauskas, gyvenanti  River Forest, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką.  Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

John R.  Dainauskas, gyvenantis Woodridge, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią auką.
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Atkelta iš 3 psl.
Kai yra siūloma nesutikti su

mūsų krizės įveikimo planu, su jo
projektu, reikia suvokti, kad yra siū-
loma nesutikti ne su mano požiūriu,
ne su mūsų komandos požiūriu, yra
siūloma nesutikti su tuo požiūriu,
kuriam atstovauja Europos Komisija.

Nenoriu detaliai atsakinėti į kai
kuriuos klausimus ar mūsų plano
aiškinimus. Girdėjau daug kartais ir
netikslių kalbų arba propagandinių
aiškinimų. Noriu sureaguoti į prem-
jero, opozicijos vadovo Kirkilo išsaky-
tus žodžius, kad krizės įveikimo pla-
nas numato tokias priemones, kurių
mes visiškai nežadėjome savo rinki-
mų programoje ir tokiu būdu mes esą
apgauname rinkėjus. Čia noriu nu-
vilti Kirkilą ir kitus, kurie taip galvo-
ja. Noriu priminti, kad išimčių ir mo-
kesčių lengvatų atsisakymo norime
ne tik mes, kurie esame koalicijoje, to
nori tie rinkėjai, kurie balsavo už
mūsų programą. Programoje išsakė-
me labai paprastai ir aiškiai. Noriu
priminti, kad visiškai klaidingai ir
ydingai išplėtotos patentų sistemos
atsisakyti arba ją sutvarkyti norime
ne tik mes, įrašę į rinkimų planą, bet
to nori ir rinkėjai, kurie balsavo už
mūsų programą. Noriu pasakyti, kad
didelė dalis, keli šimtai tūkstančių
Lietuvos gyventojų socialdemokratų,
deklaravusių socialinį jautrumą, val-
dymo metais nebuvo įtraukti į so-
cialinio draudimo sistemą, todėl jau-
nos moterys baiminasi gimdyti vai-
kus, o pagyvenę ūkininkai, paten-
tininkai ar žurnalistai baiminasi dėl
ateinančio pensinio amžiaus, kuriam
jie nepasiruošę. Įtraukti juos į socia-
linio draudimo sistemą siūlome ne tik
mes, bet ir rinkėjai, kurie balsavo už
mūsų programą. 

Vieno dalyko, kurio mes nesiū-
lėme – didinti PVM. Galiu dar kartą
pasakyti, kad tai yra prievartinis
žingsnis, kurį mus verčia daryti tai,
kaip mes matome kitų metų padėtį, ir
tai, kaip ją mato ir Europos Komisija.
Gąsdinimai mokesčių didinimu, ma-
no įsitikinimu, nėra iki galo argu-
mentuoti. Dar kartą noriu pakartoti,
kad šioje padėtyje verslui teks tikrai
dideli išbandymai, kuriuos atneša
krizė, o ji Lietuvoje turi dvejopą po-
būdį, nes mes turime savo vietinę
krizę, apie kurią Tarptautinis valiu-
tos fondas perspėjo prieš gerus tre-
jetą ketvertą metų, kai kalbėjo apie
nekilnojamojo turto burbulus ir apie
ekonomikos perkaitimą. Galų gale
tai, ką prognozavo Tarptautinis va-
liutos fondas, atėjo. Šalia to mes tu-
rime tarptautinę finansų krizę. Šioje
padėtyje verslui ypač svarbu išlaikyti
savo konkurencinius gebėjimus, kon-
kurencinius pranašumus. Todėl gy-
ventojų pajamų mokesčio mažinimas,
kurį mes numatėme 4 proc., yra vie-
nas iš svarbiausių instrumentų, kurio
reikia, kad galėtume padėti verslui.
PVM didinimas, be abejo, darys įta-
kos vartojimui. Bet dar kartą noriu
pakartoti, kad PVM didinimas nuo 18
iki 20 proc. bendrą kainų padidėjimą
lemia maždaug pusantro procento
prie metinės 11 proc. infliacijos. Pu-
santro procento tikrai nėra toks šuo-
lis, kurį reikėtų laikyti tragišku. Žy-
miai didesnė problema, mano įsitiki-

nimu, yra tai, ko dabar prašo didžio-
sios energetikos monopolinės kom-
panijos, t.y., energetikos kainų didi-
nimo. Noriu pasveikinti Kainų ir
energetikos komisiją, kuri mūsų
raginimu nutarė atidėti anksčiau
numatytą elektros kainų tarifų didi-
nimą. Manau, kad mūsų Vyriausybė
tikrai labai kruopščiai apsvarstys ir
pateiks savo argumentus kainų ir
energetikos komisijai, kodėl tokio
kainų didinimo, kokio nori monopo-
listai, nereikėtų šiuo metu leisti.
Energetikos kainų didėjimas, mano
įsitikinimu, tikrai bendram kainų
lygiui gali turėti didesnės įtakos negu
PVM padidinimas 2 proc.

Aš suprantu, kad iš tikrųjų daug
kritikos ir pasipiktinimo mūsų planui
viešojoje erdvėje išsako tos grupės,
kurioms siūlome naikinti iki šiol
egzistavusias PVM lengvatas arba
išimtis. Be abejo, šioms grupėms
PVM padidėjimas yra didesnis negu 2
proc. Aš suprantu ir didžiųjų laik-
raščių savininkus, kuriems PVM pa-
brangimas laikraštiniam popieriui iš
tiesų šiek tiek sumažins pelnus. Ma-
nau, kad tikrai ieškosime ir rasime
būdų, kaip padėti regioninei žinias-
klaidai, kuri yra labai specifiška.
Šioje vietoje galima ieškoti būdų, kaip
šių laikraščių leidybą papildomai pa-
remti.

Turiu pasakyti vieną dalyką.
Tikrai per šias dienas tenka labai
daug kalbėtis su pačiomis įvairiau-
siomis visuomenės grupėmis, kurias
mūsų krizės įveikimo planas vienaip
ar kitaip paliečia. Iš to, ką tenka
girdėti, turiu pasakyti vieną paprastą
ir aiškų dalyką: mūsų krizės įveikimo
planas neblogai atitinka solidarumo
principus, nes nežinau tokios visuo-
menės grupės Lietuvoje, kuri nesi-
skųstų, kad krizės įveikimo planas
juos skaudžiau ar mažiau skaudžiai
paliečia. Tai reiškia, kad krizės įveiki-
mo našta yra pakankamai solidariai
paskirstyta įvairioms grupėms. Ly-
giai taip pat iš visų pokalbių žinau
vieną paprastą taisyklę, kuri yra
žmogiška ir suprantama. Matyt, kad
ji yra galiojanti ne tik lietuviams, bet
ir visiems, kuriuos tokia krizinė pa-
dėtis paliečia. Visų pokalbių metu
mes labai greitai randame sutarimą,
ar tai būtų profsąjungos, ar tai būtų
žemdirbiai, ar tai būtų kitos grupės,
pvz., mokytojai, bibliotekininkai, —
kitais metais Lietuvos laukia nemaža
ekonominė krizė. Lygiai taip pat
labai greitai randame sutarimą, kad
krizę reikia įveikti. Bet po to seka
vienas visoms grupėms būdingas
pareiškimas: krizę reikia įveikti, bet
ne mūsų sąskaita. Todėl, atsiliepda-
mas į Mazuronio kalbą apie ,,kūdus”
ir riebius avinus, noriu paraginti Sei-
mą pagalvoti apie tai, ar Seimas nėra
vienas iš tų riebių avinų. 

Pabaigoje tikrai noriu padėkoti
visiems, o ypač Veselkai, kuris tiktų
beveik ir į patarėjus. Noriu pasakyti
Klumbiui, kad klausydamasis jo galiu
konstatuoti tik viena: nežinau, ar
Lietuvoje buvo 2-K projektas, bet kad
3-K projektas yra veikiantis, yra aki-
vaizdu: Kirkilas, Kubilius, Klumbys.
Amžina tema. Labai ačiū.

Bernardinai.lt

JEIGU NEMINI PEDALŲ –
DVIRATIS NEVAŽIUOJA

Apsilankykite www.draugas.lt

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2008 m. lapkričio 24 d.,
Botsford ligoninėje, Farmington Hills, MI, mirė brangi žmona, ma-
mytė, sesutė, teta bei dukterėčia

A † A
RITA GARLIAUSKAITĖ-GARAS

SAKKAB

Velionė gimė Blomberg, Vokietijoje 1945 m. birželio 7 d. 1949
metais su tėveliais, Stasiu ir Ema Garliauskais, atvyko į Ameriką.
Užaugo Detroite. Baigus Marygrove kolegiją, vėliau įsigijo magistro
laipsnį Universite de Strasbourg. Buvo dovanota stipendija, vasarą
toliau gilinti mokslus Sorbonne, Paryžiuje. Velionė 30 metų moky-
tojavo Cass Tech. gimnazijoje Detroite, dėstydama prancūzų kalbą.

Nuliūdę liko: vyras Joseph Sakkab, dukrelės Annette su vyru
Pedro Tan ir Christine su vyru Michael Morabito. Sesutės: vienuolė
Michele Garas, OSF, Regina su vyru Richard Goebel ir Lucija su
vyru Kęstučiu Chesoniu, broliai Stasys su žmona Nadia ir Jonas su
žmona Sandra su šeimomis bei daug kitų giminių Amerikoje ir
Lietuvoje.

Velionė buvo pašarvota R. G. & G.  R. Harris laidojimo namuose,
Livonia, MI, kur penktadienį, lapkričio 28 d. rožiniui pasibaigus,
įvyko viešas atsisveikinimas su velione.

Šeštadienį, po religinių apeigų St. Mary’s Antiochian Orthodox
bažnyčioje, Livonia, MI, a. a. Rita buvo palaidota Holy Sepulchre ka-
pinėse, Southfield, MI.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

Korp! Neo-Lithuania nariui
A † A

GINTAUTUI KAZLAUSKUI

Netikėtai baigus žemišką kelionę, jo žmonai, korpo-
rantei KAZEI BRAZDŽIONYTEI, dukrai ALENAI,
sūnui ALGIRDUI, tėvams ONAI ir LEONUI KAZ-
LAUSKAMS, broliams ALVYDUI ir ROMUALDUI su
šeimomis bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą ir drauge liūdime.

Korp! Neo-Lithuania Čikagos padalinio valdyba

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2008
m. lapkričio 29 d. 11 val. vakare iškeliavo į amžinybę

A † A
BRONIUS SILIŪNAS

Nuliūdę liko: žmona Vladė, duktė Danutė; sūnūs  Algiman-
tas, Vytas, Mindaugas, Rimas,  Darius, Donatas su šeimomis ir
anūkai.

A. a. Bronius bus pašarvotas trečiadienį, gruodžio 3 d. nuo 3
v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 4 d. 9:30 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas
į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Bronius bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Margutis II arba Kauno jėzuitų
gimnazijai.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M.  Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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�Atsisveikinimas su Juliumi H.
Kelertu, MD vyks gruodžio 2 d. nuo 3
val. p.p. iki 8 val. v. Petkus Funeral
Home (12401 S. Archer Ave., Le-
mont, IL 60439). Mišios bažnyčioje
vyks gruodžio 3 d., trečiadienį, 11 val.
r. St. James bažnyčioje (5129 S. Wolf
Rd., Western Springs, IL 60558). J. H.
Ke lertas bus palaidotas Bethania
kapi nėse (7701 Archer Ave., Justice,
IL 60458; tel.: 708-458-2270). Lai-
dotu vės įvyks tuoj po šv. Mišių. Po to
– pie tūs Willowbrook Ballroom (8900
Ar cher Ave., Willow Springs, IL
60480; tel.: 708-839-1000). Šeimos
pageida vimu aukas prašoma siųsti
World Li thuanian Community, Inc.
arba organizacijai ,,Doctors without
Borders”.

�Kunigas Jonas Duoba nuo šiol
gyvens Jurgio Matulaičio slaugos
namuose, 10 Thurber Rd, Putnam,
Ct 06260. Tel. 860-928-7976.

�Gruodžio 3 d., trečiadienį, 2
val. p.p. kviečiame į tradicinę popietę
,,Seklyčioje”. Dalyvaus Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijolas Aldonas
Gudaitis, SJ ir Vilniaus Šv. Kazimiero
bažny čios rektorius Lionginas Vir-
balas, SJ.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia gruodžio mėn. rodomų
lietuviškų dokumentinių filmų sąra-
šą. Gruodžio 3 d. ,,Lietuvos pajūris”;
gruodžio 10 d. ,,Tokia žemė” ir ,,Mon -
sinjoras”; gruodžio 17 d. bus ro domas
dokumentinis filmas apie Lozoraitį.
Filmai rodomi Lietuvių dailės muzie-
jaus sa lėje. Pradžia – 2 val. p. p. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos se-
serys maloniai kviečia visus dalyvau-
ti Advento maldų dienoje ,,Vilties
laukimas” gruodžio 6 d. Diena prasi -
dės  9:30 val. r. šv. Mišiomis seselių
Mo tiniškajame name, 2601 W. Mar -
quette Rd., Chicago. Melsimės, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin -
tąja. Šv. Mišias  aukos  kun. Jordan
Kelly, OP, Čikagos arkivyskupijos
Evangelizacijos skyriaus direktorius.
Po Mišių ir užkandžių vyks konferen-
cijos, kurios tęsis iki 3 val. p. p. Auka
– 15 dol. Registruotis tel.: 773-776-
1324.

�FSS Čikagos skyriaus kalėdinė
sueiga, filisterio Kęstučio Ječiaus
pašnekesys ir vaišės įvyks šių metų
gruodžio 6 d. 4 val. p. p. Jolandos ir
Alfonso Kerelių namuose (2 Norton
Drive, Lemont, IL; tel.: 630-257-2558).
Laukiame gausaus narių dalyvavimo.

�Jaunimo centro tradicinė va -
karienė vyks gruodžio 7 d., sekmadie-
nį, didžiojoje salėje, 5620 S. Clare-
mont  Ave.,  Chicago. 2 val. p. p. Jė -
zuitų koplyčioje bus aukojamos šv.
Mišios, giedos solistai Margarita ir
Vaclovas Momkai, akompanuos mu -

zikas Manigirdas Motekaitis. 3 val.
p.p. salėje po oficialios dalies, kunigas
Lionginas Virbalas, SJ, rodys skaid -
res apie ilgametę Jėzuitų veiklą. Me -
ni nės programos atlikėja  solistė Da -
lia Lietuvninkienė, akompaniatorius
Manigirdas Motekaitis. Vyks loterija.
Stalus ir pavienes vietas galite už si -
sakyti telefonu: 708-447-4501 (Milda
Šatienė) ir telefonu: 708-636-6837
(Anelė Pocienė). Maloniai kviečiame
da lyvauti lietuvių visuomenę.

�Socialinių reikalų taryba ir
Vy resniųjų lietuvių centras š. m.
gruo džio 13 d. 5:30 val. p. p. ruošia
me tinį labdaros vakarą  ,,Seklyčioje”,
2711 W. 71st Street, Chicago, IL.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti
šia me vakare ir paremti JAV LB So -
cialinių reikalų tarybą, kuri ištisus
me tus tiesia ranką visiems pagalbos
reikalingiems lietuviams – žilagal -
viams, vienišiems, vargstantiems ar
naujakuriams. Vie tas užsisakyti gali -
te paskambinę į So cialinių reikalų
sky riaus raštinę Bi rutei Podienei tel.:
773-476-2655.

��Amerikos lietuvės dailininkės
kviečia visas savo nares į pasitarimą
gruodžio 14 d. 12:30 val. p. p. Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietu-
vių centre. Pasitarime aptarsime
atei  nančios parodos ruošos darbus.

�Union Pier Lietuvių draugija
kviečia visus į Kūčias šeštadienį,
gruodžio 6 d., 4 val. p. p. (Michigan
laiku). Kviečiame visus maloniai pri-
sidėti prie šventės ir atnešti patiekalą
arba paaukoti 10 dol. (vienas asmuo).
Tel. pasiteiravimui: 269-756-3911
(Judi tai Raziunas).

�JAV  Lietuvių  Bendruomenės
Grand Rapids apylinkės valdyba  ma  -
loniai  kviečia  Jus  į Kalėdinę  eglu -
tę-vakaronę,  kuri  įvyks  gruodžio  13
d., šeštadienį, 6:30  val. v.  Šv. Pet ro ir
Povilo parapijos  šeimos  salėje, 1433
Hamilton Ave., NW Grand Ra pids,
MI 49504.  Prašome  atsivesti  visą
šeimą, anūkus  ir  draugus  paben-
drauti  ir  pasilinksminti  Kalėdinėje
nuotaikoje.

�Kviečiame Detroit visuomenę
dalyvauti Detroit Gabijos ir Baltijos
tuntų skautų ruošiamoje tradicinėje
Kūčių vaka rie nėje, kuri įvyks sekma-
dienį, gruodžio 7 d., Dievo Apvaizdos
parapijos salėje.  Šventę pradėsime po
šv. Mišių ir ka vutės, maždaug 12:30
val. p. p. Bus iš  kilminga tuntų sueiga,
trumpa ka lėdinė programėlė, ir po to
Kūčių vakarienė. Kūčių metu rin k si -
me pinigines aukas ,,Avon Breast
Cancer Walk”. Dalyvius prašome už -
siregis t ruoti iš anksto pas Daivą Lu -
ka sie wicz (tel.: 248-478-6885 arba el.
paštu:  dlukasiewicz@sbcglobal.net).  

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie
dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai ilius-
truotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš
anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. 

Čekį rašyti ,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar auka kny-
gai.  Visų aukotojų  pavardės bus įrašytos knygoje.

Lietuviškos Kalėdinės eglutės
Balzeko lietuvių kultūros muzie -

jus Kalėdų dvasia pradeda gyventi
dar prieš Padėkos dieną. Kasmet
sulaukiame kvietimų iš įvairių orga-
nizacijų papuošti Kalėdines eglutes. 

Eglutes puošia tautodailininkė
Mary Krauchunas savo sukurtais
nepakartojamo grožio kalėdiniais or -
namentais, kurie primena lietuviškus
tradicinius žaisliukus. 

Anot Mary Krauchunas, ji net
nebeskaičiuoja kiek metų Kalėdinę
eglutę puošia Midway oro uoste. Mes
jaučiamės tikrai ypatingai, nes esame
vienintelė organizacija, kurią oro
uostas kviečia puošti eglę. 

Jau keletą metų muziejus puošia

Kalėdinę eglutę ir  O’Hare oro uoste.
Kai Grace Kossakowski, darbuotoja
vadovaujanti oro uosto dekoravimui,
pamatė, kaip meniškai ir unikaliai
atrodo Mary Krauchunas ornamen-
tais papuošta eglutė, pakvietė ją  tai
padaryti ir šiame oro uoste.  Muzie -
jaus eglutei skiria vietą prie pagrin-
dinės scenos, trečiajame terminale. 

Šiemet puošiant eglutes, Mary
Krauchunas sulaukė daugybės klau -
simų ir susižavėjimo pilnų kompli-
mentų iš skubančių keliautojų. 

Mary taip pat papuošia Kalėdų
eglutes Cook County Treasurer ofise
ir Navy Pier.

Rita Janz

Mary Krauchunas (kairėje) ir savanorės iš Chicago Symphony Orchestra,
kurios taip pat puošė eglutę.                                                     Ritos Janz nuotr.

Su dideliu malonumu pranešame
Jums, kad režisieriaus Mario Martin -
sons meninis filmas „Nereikalingi
žmonės” („LOSS”), buvo išrinktas
at s tovauti Lietuvą 81-uosiuose JAV
kino akademijos apdovanojimuose,
sekcijoje „Geriausias filmas užsienio
kalba”. Tai pirmas istorijoje meninis
filmas iš Lietuvos, kuris buvo pateik-
tas užsienio kalbos Oskaro atrankai.
Filmas taip pat pateiktas šių metų
Auksinių Gaublių atrankai.

2006-aisias iš visuomenėje žino -
mų kino kūrėjų, aktorių ir kritikų bu -
vo suformuotas Lietuvos Oskarų at -
rankos komitetas. Jam vadovauja
pri pažintas dokumentikos režisierius
Audrius Stonys. Pirmaisiais gyvavi-
mo metais komitetas išrinko ryškų
re žisieriaus Arūno Matelio dokumen -
tinį filmą „Prieš parskrendant į že -
mę” atstovauti Lietuvą JAV kino aka -
demijos apdovanojimuose. Tai buvo
pirmasis filmas iš Lietuvos pateiktas
Oskarui. „Prieš parskrendant į že -
mę” taip pat laimėjo JAV režisierių
gildijos apdovanojimą už režisūrinius
pasiekimus dokumentikoje. 

Siekdami ne tik sėkmingai pris-
tatyti filmą „Nereikalingi žmonės”
JAV kino akademijos nariams, žinias -
klaidai bei su Oskarų kampanija susi-
jusiuose festivaliuose (AFI, Sundan -
ce, Palm Springs), bet ir garsinti Lie -
tuvos vardą ir kultūrą pasaulyje
aukš čiausiu lygiu, pradėjome filmo
sklaidos ir viešųjų ryšių kampaniją
JAV, kuri truks iki JAV kino akademi-
jos nominacijų paskelbimo 2009 m.
sausio 22 d., o jei filmas būtų nomi-
nuotas, tai ir iki 2009 m. vasario 22 d. 

Po pasirodymo Lietuvos kino sa -
lėse 2008-ųjų sausį, filmas „Nerei -
kalingi žmonės” tapo visų laikų sėk-
mingiausia lietuviško filmo premjera,
o pagal žiūrovų skaičių pateko į popu -
liariausių lietuviškų filmų trejetuką.
Filmas sulaukė ne tik sėkmės Lie -
tuvoje, bet ir ryškaus tarptautinio
pri pažinimo. 2008 m. birželio mėnesį
vykusiame aukščiausios kategorijos
11-tajame Šanchajaus tarptautinia -
me kino festivalyje, Kinijoje ,,Nerei -
kalingi žmonės” pelnė net du apdo va -
nojimus: už režisūrą buvo apdovano-
tas režisierius M. Martinsons, o ge -
riau sios muzikos kategorijoje trium-
favo Andrius Mamontovas. Tokio ly -
gio apdovanojimus lietuviškas meni-
nis filmas gavo pirmą kartą. 

Los Angeles gruodžio 7 d. 10 val.
r. Laemmle's Royal Theatre bei gruo -
džio 7 d. 7 val. v. Harmony Gold Scree  -
ning Room bus pristatomas re ži sie -
riaus M. Martinsons filmas „Ne -
reikalingi žmonės” („LOSS”) su dis -
kusija. Į abu filmo pristatymus su
žiū rovais susitikti atvyksta filmo
režisierius ir prodiuserė Linda Krūk -
le. New York filmo pristatymas įvyks
gruodžio 10 d. 7:30 val. v. Tribeca
Screening Room. 

Filmo režisierius M. Martinsons
viešės JAV gruodžio 5–13 dienomis
(gruodžio 5–9 Los Angeles; gruodžio
10–13 New York) ir viešnagės metu
mielai susitiks su žurnalistais.

Oficiali filmo „Nereikalingi žmo -
nės”(,,LOSS”) svetainė 

www.lossmovie.com
Inga Jasulaitytė

atstovė žiniasklaidai

Filmas „Nereikalingi žmonės” (,,LOSS”)
Jungtinėse Amerikos Valstijose


