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Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Lietuvos atstovas prie Cheminio
ginklo uždraudimo organizacijos am-
basadorius Vaidotas Verba pradėjo
metus truksiantį pirmininkavimą
Cheminio ginklo uždraudimo orga-
nizacijos (OPCW) šalių narių meti-
niam susitikimui.

OPCW Cheminio ginklo uždrau-
dimo konvencijos šalių narių metinis
susitikimas, dar vadinamas šalių na-
rių konferencija, yra pagrindinė

OPCW sprendimų priėmimo institu-
cija, sudaryta iš 188 šalių, prisijun-
gusių prie Cheminio ginklo uždrau-
dimo konvencijos, atstovų.

Konferencijos pirmininkas vai-
dina svarbų vaidmenį ieškant sprendi-
mų svarbiausiais Cheminio ginklo
uždraudimo organizacijos klausimais.

Lietuva siekia stiprinti tarptau-
tinės bendruomenės pajėgumus rea-
guoti į su cheminiu ginklu susijusius
įvykius, užkirsti kelią įvairiems, tarp
jų ir aplinkosaugos, pavojams. Lietu-
va nuosekliai kelia ir jūrose paskan-
dinto cheminio ginklo klausimą, bu-
ria šiai problemai spręsti tarptauti-
nes pastangas. Lietuva jau surengė
nemažai tarptautinių seminarų ir su-
sitikimų, kuriuose buvo aptariamos
jūrose paskandinto cheminio ginklo
keliamos grėsmės ir priemonės šiai
problemai spręsti.

Lietuva pasiūlė tarptautinį bend-
radarbiavimą parengti ir priimti
Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl pa-
skandintų cheminių ginklų 2010 m.

Lietuvos pirmininkavimas tęsis
iki 2010 m. gruodžio 1 dienos.

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Lietuvą Amerika vertina už jos indėlį
misijoje Afganistane. Pasak Jungti-
nių Valstijų (JAV) ambasadorės Lie-
tuvoje Anne E. Derse, Lietuva yra
stipri partnerė vykdant misiją Afga-
nistane, įnešanti reikšmingą indėlį
Goro provincijoje.

,,Tai mačiau savo akimis, kai ke-
liavau ten su užsienio reikalų mi-
nistru”, – teigė A. E. Derse po susiti-
kimo su prezidente D. Grybauskaite.

Jungtinių Valstijų ir Graikijos
ambasadoriai Lietuvoje kartu su už-
sienio reikalų ministru Vygaudu
Ušacku, dviem Seimo nariais Afga-
nistane lankėsi spalio viduryje. Jie
šios karo ir neramumų niokojamos
šalies sostinėje Kabule susitiko su
centrinės valdžios atstovais, vyko į
Goro provinciją, kurios atkūrimo
grupei vadovauja Lietuva.

Per susitikimą D. Grybauskaitė
pranešė JAV ambasadorei, kad Lie-

tuva ir toliau prisidės prie taikos ir
stabilumo užtikrinimo Afganistane
bei dalyvaus šios šalies vystymo ir at-
statymo projektuose.

Šiuo metu Lietuva Afganistane
vadovauja Goro provincijos atkūrimo
grupei (PAG). Goro provincijoje Lie-
tuva vykdo provincijos vystymo pro-
jektus, padeda stiprinti centrinės Af-

ganistano valdžios įtaką, vietos sau-
gumo struktūroms kurti saugią ap-
linką, sudaro tinkamas sąlygas pro-
vincijai atsikurti.

Po susitikimo A. E. Derse teigė
bendrais bruožais pristačiusi JAV
prezidento Barack Obama kalbą, ku-
rią jis sakė antradienį Washington,
DC.

•Skautybės kelias. ,,Verp-
stėms” – 30 metų (p. 2)
•Pasaulinės klimato kon-
ferencijos išvakarėse (p.
3)
•A. Navicko skiltis (p. 3)
•Didžiausių metų šven-
čių sezoną pradėjome
Philadelphia muge (p. 4)
•Komentaras. Atviras
laiškas gerb. Nainiui (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Baltarusija lietuviams –
vis artimesnė (p. 8, 9)
•Atsiminimai (127) (p. 9)
•Juodai balta malda Lie-
tuvai (p. 10)

Jungtinès Valstijos vertina Lietuvos
vaidmenî Goro provincijoje

Lietuva nori, kad „senoji Europa” pripažintû Stalino režimo nusikaltimus
Vilnius, gruodžio 1 d. (Lietu-

viams.com) – Lietuva nori, kad vadi-
namoji „senoji Europa” suprastų ne
tik Hitlerio, bet ir Stalino režimo nu-
sikaltimus, nes nepripažinus istorijos
negalima išvengti problemų ateityje,
pareiškė premjeras Andrius Kubilius.

Interviu BBC laidai „HARDtalk”
ministras pirmininkas teigė, kad Lie-
tuva ir pati prisiima atsakomybę dėl
praeities įvykių, kaip pavyzdį nuro-
dęs Vyriausybės parengtą projektą

nusavintam žydų bendruomenės tur-
tui atlyginti.

„Matome, kad Europoje, senojoje
Europoje, jei galime taip vadinti, visi
žino ir supranta, kokius nusikaltimus
įvykdė Hitlerio režimas. Vidurio ir
Rytų Europoje mes žinome, kokius
nusikaltimus padarė ne tik Hitleris,
bet taip pat ir Stalinas. Paprasčiau-
siai norime, kad senojoje Europoje
žmonės taip pat pripažintų ir su-
prastų, kokius nusikaltimus padarė

Stalino režimas”, – sakė A. Kubilius
interviu, kurį BBC rodė pirmadienį.

Premjeras pabrėžė, kad daugiau-
sia Stalino aukų galima rasti pačioje
Rusijoje. Anot A. Kubiliaus, praeitį
būtina pripažinti siekiant išvengti
problemų ateityje. Vyriausybės vado-
vas pažymėjo, kad Europa iki šiol
„žengia labai svarbius žingsnius”,
vertindama Hitlerio nusikaltimus.

A. Kubilius interviu nenorėjo su-
tikti su laidos vedėjo pastaba, esą lie-

tuviai nelinkę pripažinti pačių lietu-
vių karo metais įvykdytų nusikaltimų
prieš žydus. „Letuviai labai gerai su-
pranta, kas nutiko su žydų bendruo-
mene. Žinoma, galime ginčytis, kiek lie-
tuvių dalyvavo, labai daug lietuvių sau-
gojo žydus”, – teigė A. Kubilius.

„Istorija buvo labai sudėtinga ir
mes visiškai priimame savo atsako-
mybę. Darome, ką galime, kad atly-
gintume žydams už nuosavybę”, –
pridūrė premjeras.

Lietuva pirmininkauja Cheminio
ginklo uždraudimo organizacijai

Lietuva nuosekliai kelia jūrose pa-
skandinto cheminio ginklo klausimą.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė (k.) susitiko su JAV ambasadore Anne E. Derse.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Pratêstas Pilietybès
îstatymo galiojimas
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Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Seimas iki 2010 m. liepos 1 d. pratęsė
dabartinio Pilietybės įstatymo galio-
jimą. Už tokią Pilietybės įstatymo
pataisą balsavo 106 Seimo nariai, su-
silaikė 3 parlamentarai, niekas ne-
balsavo prieš.

Apsvarstęs suinteresuotų asme-
nų, specialistų, Seimo narių ir Seimo
paskirtų papildomų komitetų pasta-
bas ir pasiūlymus Teisės ir teisėtvar-
kos komitetas 2009 m. spalio 23 d.
pateikė Seimui svarstyti patobulintą
Pilietybės įstatymo projektą.

Kadangi tai sudėtingas, didelės
apimties dokumentams, parlamenta-
rams kilo abejonių dėl šio įstatymo
priėmimo ir įsigaliojimo nustatytu
laiku. Atsižvelgiant į galimą situaci-
ją, kai nepriėmus naujojo Pilietybės
įstatymo, o 2010 m. sausio 1 d. nus-
tojus galioti dabartiniam Pilietybės
įstatymui, Lietuvos Respublikos pi-
lietybės santykių nereglamentuos
joks įstatymas, nutarta pusmečiui
pratęsti dabartinio Pilietybės įstaty-
mo galiojimą.
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,,Trys dešimtmečiai praėjo, kai
mes verpėm ir budėjom. Prašom ne-
pasididžiuoti ir su mumis pabuvoti.
Pasidžiaugti, pabendrauti ir laimin-
gai vėl skautauti.’’ Į šį ,,Verpsčių” –
vyresniųjų skaučių ir skautininkių –
būrelio kvieslį maloniai atsiliepė ir
2009 m. lapkričio 7 d. į Messenger
Woods Clubhouse (Homer Glen, IL)
atvyko gražus būrys bendraminčių,
atstovaujančių šešiems Čikagos apy-
linkėse veikiantiems vyr. skaučių,
skautininkių būrelių, draugovių vie-
netams.

Sukaktuvinę sueigą vedė Marytė
Utz. Visus susirinkusius pasveikino
būrelio vadovė Vida Rimienė, trum-
pai papasakodama ,,Verpsčių” įsteigi-
mo istoriją. Būrelis savo veiklą pra-
dėjo 1979 m. lapkričio mėnesį, kai
Kernavės tunto skautininkės nutarė
susiburti į atskirą pagalbinį vienetą
su tikslu padėti jaunesnėms tunto
vadovėms – draugininkėms. Kadangi
visos buvo pažįstamos nuo pirmųjų
skautavimo dienų Amerikoje, būrelis
tapo tvirtos draugystės, bendrų min-
čių, planų ir darbų ,,namais”. Pirmoji
vadovė buvo sesė Laima Luneckienė,
vėliau Nijolė Užubalienė, Ritonė Ru-
daitienė, dabar – Vida Rimienė.

Kadangi ,,Verpstės’’ mėgsta hu-
morą, savo vadovę vadina ,,Verpsčių
verpste”, o jos padėjėją – ,,kuodeliu”.
Būrelio daina: ,,Siuntė mane motulė

gelsvų linelių verpti”, o šūkis – ,,Ma-
žiau kalbų, daugiau darbų!” Sesėms
patinka verpimo ir gijos tvirtumo
sutapatinimas su ištikimybe skau-
tiškiems idealams ir seseriška drau-
gystė. Šiuo metu būreliui priklauso
25 verpstės.

Iš būrelio tarpo Amžinybėn išėju-
sios brangios ir nepamirštamos: Ra-
munė Lukienė, Nijolė Maskaliūnienė,
Ona Siliūnienė-Mamunėlė, Aldona
Markelienė, Halina Plaušinaitienė ir
Laima Luneckienė, buvo prisimintos
susikaupimo minute, Irenai Kerelie-
nei uždegant po žvakutę. Šias iškil-
mes ,,stebėjo” a. a. sesių portretai,
papuošti tautinių raštų juosta ir
gražia verpste. Visos jos buvo prisi-
mintos ir Vėlinių novenoje ir šv. Mi-
šiose Pal. Jurgio Matulaičio misijoje,
Lemont.

Sekė sveikinimai. Nuoširdų ir
nostalgišką sveikinimo laišką atsiun-
tė dabar Australijoje gyvenanti Nijolė
Užubalienė, kurį perskaitė Nijolė
Martinaitytė-Nelson. Asmeniškai ir
savo draugovių, būrelių vardu sveiki-
no: ,,Juzės Daužvardienės” – Dalė
Gotceitienė, ,,Sofijos Čiurlionienės” –
Zita Baltramonaitė, ,,Kunigaikštie-
nės Gražinos” – Regina Smolinskie-
nė, ,,Mirgos” – Albina Ramanauskie-
nė, ,,Emilijos Platerytės” – Milda
Jakštienė, ,,Sietuvos” – Irena Kirku-
vienė ir Sofija Jelionienė. ,,Skautų
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Jau nesistebime, kai Lietu-
vos žiniasklaidoje pasirodanti
informacija apie Valdovų rūmus
yra palydima sakinio, jog spren-
dimas atstatyti Valdovų rūmus
sulaukė prieštaringų vertinimų
ir visuomenėje, ir tarp istorikų.
Apie tai rašo ir Craig Whitlock
straipsnyje ,,Lithuania’s castle in
the air?”, išspausdintame „The
Washington Post”. Nors autorius
bando lygiai atseikėti abiem pu-
sėms – tiek Valdovų rūmų su-
manymą palaikantiems (jiems
straipsnyje atstovauja Kazys
Almenas), tiek jam prieštarau-
jantiems, vis dėlto jo parinktos
metaforos ir būdvardžiai yra kur
kas išvaizdingesni, kai jis kri-
tikuoja šį vieną didžiausių kul-
tūros srities investicinių projek-
tų nepriklausomos Lietuvos is-
torijoje. Užtenka tokių jo Val-
dovų rūmų palyginimų kaip ,,šių
dienų baltas dramblys” ir ,,vieša
gėda”.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

,,VERPSTĖMS” – 30 METŲ

,,Verpstės” su svečiais švenčia 30 metų būrelio veiklos sukaktį. Aldonos Rauchienės nuotr.

aido” redaktorė Alė Namikienė žur-
nalo 85 metų jubiliejaus proga LSS
išleistą specialų ženkliuką prisegė
vienai ,,verpstei”, šio leidinio bendra-
darbei. Buvo sulaukta daug gražių
dovanų: finansinės paramos ,,Skautų
aidui”, daug šiltų žodžių, eilėraščių,
gėlių, saldumynų. Sveikinimus raštu
atsiuntė negalėjusios dalyvauti sesės:
Ramutė Bartuškienė, Aldona Mar-
tienė ir Dalia Urbutienė.

Pagaliau, atėjo laikas ,,Verpsčių”
būrelio tradicinei dainai. Į didelį
sesių ratą sukaktuvinį tortą atnešė
Vida Rimienė ir Joana Krutulienė.
Netrukus, vadovaujant energingai
laužavedei M. Utz, kaip iš gausybės
rago pasipylė viena po kitos mėgia-
miausios skautiškos ir liaudies dai-
nos.

Prieš pakviečiant visus pasistip-
rinti prie gausaus vaišių stalo, brolis
Antanas Saulaitis, SJ pasidžiaugė
sėkmingai sesių tęsiamu kadaise pa-
darytu pasižadėjimu stengtis nenu-
traukti tarpusavio ryšio. Sukalbėjus
maldą, visi susėdo prie dailiomis
verpstėmis papuoštų stalų pasi-
vaišinti Dievo duotomis ir sesių
,,Verpsčių” paruoštomis gėrybėmis.

Dar ilgokai buvo svečiuotasi ir
dalintasi įvairiais įspūdžiais, bendrų
skautavimo dienų išgyvenimais ir
prisiminimais. Didelį susidomėjimą
kėlė Aldonos Rauchienės ir Vidos
Rimienės kruopščiai paruošti ,,sten-
dai” su ,,Verpsčių” veiklos nueito ke-
lio istorinėmis nuotraukomis, įvardi-
nant kiekvieną įvykį, žmones ir
laiką.

Žengiant į ,,Verpsčių” būrelio
ketvirtąjį dešimtmetį, teišsipildo bū-
relio vadovės linkėjimas dar daugelį
metų pasilikti sesėmis, draugėmis ir
skautiškos-lietuviškos gijos verpėjo-
mis.

Verpstė Ritonė Rudaitienė

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!

„Aušros vartų/Kernavės” tunto
Kalėdinė tunto sueiga įvyks

š. m. gruodžio 12 d.
2:30 v. p. p.

Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte.

GRUODŽIO 13 d. Philadelphia skautų Kūčios
Philadelphia skautai kviečia visus apylinkės lietu-

vius ir jų šeimas bei draugus kartu susėsti prie šven-
tinio kalėdinio stalo, kartu laužti kalėdaitį ir vieni ki-
tiems palinkėti gražių ateinančių kalėdinių švenčių.

Kūčios įvyks Šv. Andriejaus lietuvių parapijos salė-
je, 12 val. p. p., po 10:30 val. r. lietuviškų šv. Mišių.

Prašome iš anksto užsisakyti bilietus pas Marytę
Sušinskienę tel.: 215-969-2117 arba pas Laimą
Bagdonavičienę tel.: 609-268-8045.

Kaina: 15 dol. suaugusiems, 5 dol. vaikams iki 12
metų.

Vašingtono židiniečių kalėdinė sueiga
įvyks š. m. gruodžio 12 d.

Kviečiame visas seses
dalyvauti šioje tunto su-
eigoje su išeiginėmis uni-
formomis. Taip pat kvie-
čiame tėvelius ir senelius
kartu su mumis pasi-
džiaugti mūsų skautiška
šeima.
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PASAULINĖS KLIMATO
KONFERENCIJOS IŠVAKARĖSE

MYKOLAS DRUNGA

Gruodžio mėnesį Kopenhagoje
vyks pasaulinė klimato konferencija.
Vokietijos verslo dienraštis „Han-
delsblatt” lapkričio 27 d., penkta-
dienį, džiaugėsi dėl geros žinios: Ki-
nija, viena iš didžiausių šiltnamio
poveikio sukėlėjų, pagaliau imasi
veiksmų prieš globalinį šiltėjimą.
Tačiau bloga žinia ta, kad tikrai įsi-
pareigoti ji irgi nenori. Skaičiai, ku-
riuos Kinija mini, yra tik santykiniai,
priklauso nuo šalies ekonominių re-
zultatų. Taip bus užgniaužiamas tik
šiltnamio dujų išmetimo augimas, o
ne jų išmetimas apskritai. O vis dėlto,
palyginti su ankstesne visiško atsi-
sakymo nuostata, tai gali žymėti
reikšmingą krypties pokytį, kurio
nori Jungtinių Valstijų prezidentas
Barack Obama, nors ir jo siekiniai
klimato požiūriu gana kuklūs.

Berlyno dienraščio „Tages-
spiegel” nuomone, „taip, to, kas da-
bar siūloma, neužtenka, ir, savaime
suprantama, būtų geriau, jei būtų
siūloma daugiau. Tačiau pusantros
savaitės prieš pasaulinę viršūnių
konferenciją klimato klausimais Ko-
penhagoje dvi didžiausios aplinkos
teršėjos, Jungtinės Amerikos Vals-
tijos ir Kinija, po ilgo delsimo pateikė
konkrečius pasiūlymus, kaip suma-
žinti savo išmetamas šiltnamio dujas.
Du penktadaliai visų išmetamų dujų
kyla būtent iš šitų dviejų valstybių.
Taigi klimato saugojimo byloje šis tas
vis dėlto pajudėjo”.

Romos dienraštis „Repubbli-
ca” rašė, jog „B. Obama į Europą
atvyks su konkrečiu pasiūlymu ir
taip taps pirmuoju Amerikos prezi-
dentu, kuris kovoje su klimato kaita
įvardija tikslius skaičius. Tačiau kely-
je į savąjį klimato įstatymą Jungtinių
Valstijų Kongrese Washington dar
esama didelių kliūčių.”

Milano dienraštis „Corriere
Della Sera” teigė, kad „Jungtinių
Valstijų prezidentas vis dėlto skrenda
į Kopenhagą, tačiau Europa turi
abejonių. Europiečiai šitą gestą verti-
na, tačiau klausia, kiek iš jo bus nau-
dos. B. Obama atvyksta gruodžio 9-
ąją į klimato konferencijos atidary-
mą, dar prieš jai imantis svarstyti
rimtus klausimus. Tai bus pirma-
rūšis pasirodymas prieš televizijos
kameras, bet politinio turinio jame
maža. Bent taip burbama Europos
vyriausybių užkulisiuose.”

Pasak Londono dienraščio „Guar-
dian”, „prezidentas B. Obama Ko-
penhagoje pasirodys tik trumpai per
savo kelionę į Oslą, kur jis atsiims
Nobelio taikos premiją, ir jis daugiau
nei savaitę prieš konferencijos pa-
baigą vėl pradings. Jeigu visi planai
nepasikeis, tai didysis oratorius savo
pagrindinį pranešimą skaitys parei-
gūnams. Jo asmeninio anglies dvi-
deginio sunaudojimo atžvilgiu galbūt
ir gerai, kad jis į Skandinaviją skren-
da ne du kartus. Tačiau kyla didelė
pagunda iš to daryti išvadą, kad jo
atsakas į klimato kaitą yra karštas
oras”.

Osnabriuko dienraščio „Neue
Osnabrücker” požiūriu, „aplinko-
saugininkai nors ir turi teisę bū-
ti nepatenkinti Amerikos ir Kinijos

pažadais, didele dalimi tai tik įprasti-
nis ritualas. Taip, B. Obama ir Wen
Jiabao paskelbti skaičiai anglies
dvideginio išmetimui sumažinti dar
ne pagrindas euforijai, tačiau vis tiek
dviejų pasaulio galybių žodis turi svo-
rio. O ir Europos Komisijos pirminin-
kas Jose Manuel Barroso turėtų susi-
laikyti nuo B. Obama kritikavimo ir
ne per daug persisverti per langą.
Kitaip negu Jungtinės Amerikos
Valstijos Europos Sąjunga savo ang-
lies dvideginio pusiausvyrai labai pa-
sipelnė iš sunkiosios pramonės Rytų
Europoje sužlugimo”.

Santiago Čilėje dienraštis „Ter-
cera” rašė, kad „vyrauja nusivyli-
mas, jog Jungtinių Tautų viršūnių
susitikimas klimato klausimais Ko-
penhagoje, matyt, nepasieks laukia-
mų kompromisų. Tam yra įvairių
priežasčių. Tokie dideli teršėjai, kaip,
pavyzdžiui, Kinija, vis dar labai susi-
laiko konkrečių įsipareigojimų atžvil-
giu, o ir kitos besivystančios šalys
nurodo į tai, kad jų padėtis visai kito-
kia negu jau supramonintų šalių”.

Paryžiaus dienraštis „Figaro”
nevengė pagirti savuosius: „Europa
pasirodė kaip geras mokinys, išsikel-
dama ambicingas užduotis ir tikėda-
masi įtikinti ir likusįjį pasaulį sekti
jos pavyzdžiu. Prancūzų diplomatija
klimato atžvilgiu išvis negaili jokių
pastangų. Prezidentas Nicolas Sarko-
zy išsijuosęs gina savo bendrą politi-
ką su Brazilijos prezidentu Luiz Ina-
cio Lula. Didelė pramoninė valstybė
ir didžiulė besivystanti šalis nori
Pietų valstybėms, kurias klimato kai-
ta veikia labiausiai, kartu padėti lipti
į gelbėjimosi laivą.”

Kaip gelbėti žmones, dienraštyje
„The Wall Street Journal” siūlė ir
Kopenhagoje dirbantis gamtosaugos
žinovas Bjorn Lonborg. Jis pateikė
vienos ciklono sukeltą potvynį išgy-
venusios indės samprotavimus apie
tai, kad į aplinką išmesto anglies dvi-
deginio sumažinimas nepadės jos
bendruomenei išgyventi čia ir dabar.
Potvynis nušlavė jos ir visų kaimynų
namus ir maisto atsargas.

„Jeigu neturime būsto, maisto ir
vandens, gyvename tik po atviru dan-
gumi, tai kaip mums apie šitokius da-
lykus galvoti?” – klausė ji. Jai ne tik
reikia pinigų atsikurti, ji prašo Indi-
jos valdžios, kad sustiprintų jau 30
metų nerenovuotas dambas, kurios
būtų turėjusios jos būstą apsaugoti.
Ji taip pat piktinosi, kad išankstinio
įspėjimo sistema nesuveikė. „Jeigu
būtume žinoję, kad audra ateis, bū-
tume galėję bent kai kuriuos savo da-
lykus iškelti kitur.”

Anot B. Lonborg, „su klimatu su-
sijusių nelaimių globalinė kaina per
pastaruosius 50 metų nenumaldomai
kilo. Tačiau priežastis – ne globalinis
šiltėjimas. Greičiau tai vis didėjantis
žmonių ir infrastruktūros susitelki-
mas pakrantėse. Kaip pažymėjo mok-
slininkas Roger A. Pielke 2005 m.
pranešime, ,,jeigu sustabdysime glo-
balinį šilimą, bet visa kita paliksime
nekeitę, tai vis tiek 500 proc. padidės
uraganų padaroma žala per atei-
nančius 50 metų. (...) Jeigu visas pa-
saulis būtų pasirašęs Kyoto protokolą
ir jo nuostatos galiotų iki 2050-ųjų,
tai numatomas globalinio šilimo su-
mažėjimas uraganų žalą sumažintų
tik puse procento”.

Ar nenusibodo klajoti
šunkeliais?

ANDRIUS NAVICKAS

Prieš metus, kalbėdamas apie Lietuvą užgriuvusią krizę, citavau
Clive Staples Lewis: „Ne visi pasirinkusieji klaidingą kelią pražū-
va, bet visi išsigelbsti grįžę į teisingą kelią. Jei klaidingai susuma-

vai, tai gali ištaisyti, bet tik grįžęs iki tos vietos, kur padarei klaidą, ir nuo
jos skaičiuodamas iš naujo, o ne tiesiog eidamas toliau.” Mano galva, šie
žodžiai per pirmuosius Permainų koalicijos darbo metus tapo dar aktua-
lesni. Galima kiek nori kartų perkratinėti kelionmaišio turinį, išmintingai
ar tik pasirodant taupyti, tačiau jei išsukai į šunkelį, tai kvaila džiaugtis,
jog sugebi vis greičiau eiti. Gali būti, kad tik labiau tolsti nuo tikslo, gali
būti, jog teisingos, klestinčios, solidarios ir kitų gerbiamos ir vertinamos
valstybės vizija vis mažiau ką beturi bendro su tikrove.

Tikrai nemanau, kad būtent Permainų koalicija pasuko šunkelin. Tai,
jog valstybėje kažkas ne taip, kad trūksta teisingumo, jaučiame ne pirmus
metus. Puikiai suprantu tuos, kurie jautriai reaguoja į dabartinės poli-
tinės valdžios kritiką piktindamiesi: negi kritikai nori, kad valdžion grįžtų
neokomunistai? Sutinku, kad Gedimino Kirkilo vadovavimo Vyriausybei
laikotarpiu ypač tapo akivaizdu, kad valstybė yra privatizuota ar beveik
privatizuota klanų, ir pilietinei bendruomenei palikta tik teisė reikšti ne-
pasitenkinimą, bet ne turėti realią įtaką esminiams politiniams sprendi-
mams.

Puiku, jog valdantieji pripažino, kad LEO LT sandėris – valstybės
nelaimė. Sveikintina, kad buvo paviešinti atskiri valdžios išlaidavimo at-
vejai, susirūpinta, jog gyvename ne pagal galimybes. Tačiau ar to pakan-
ka, kad galėtume ramia širdimi sakyti – svarbiausia, jog žinome, kur eina-
me, jokie sunkumai nebūna amžini? Mano įsitikinimu, ne.

Jei ekonominio pakilimo laikotarpiu Lietuvoje būtų vyravęs sociali-
nis teisingumas, būtų klestėjusi pilietinė visuomenė, tai tikrai būtų gali-
ma padėkoti dabartinei Vyriausybei, kad ji ryžtingai kovoja su sunkmečio
problemomis, nenuolaidžiauja protestuojančioms socialinėms grupėms ir
padeda judėti pirmyn į šviesią praeitį. Deja, ekonominio pakilimo laiko-
tarpiu visuomenės vidinė struktūra dar labiau pasikeitė, socialinė atskir-
tis augo, didžiulė turtinė nelygybė gąsdino tiek Lietuvos, tiek užsienio
žinovus. Esu įsitikinęs, kad tie, kurie per Seimo rinkimus balsus atidavė
dešiniesiems politikams ir Arūno Valinsko kompanijai, protestavo prieš
tokią padėtį ir troško tikrų permainų.

Vietoj permainų turime Permainų koaliciją, kuri bando įveikti
sunkmetį ir, regis, svajoja ne apie teisingesnę valstybę, bet apie laikotarpį,
kai valdžiai bus ramiau gyventi.

Tarsi logiškai skamba premjero teiginiai, kad visi turime solidariai
nešti sunkmečio naštas, jog negalima nuolaidžiauti jokiai socialinei gru-
pei. Tačiau apie solidarumą galima kalbėti tik sąsajoje su socialiniu teisin-
gumu. Pavyzdžiui, nėra teisinga, kad mokytojo profesija būtų tiek nuver-
tinta. Būtent todėl prieš keletą metų ir buvo pradėtos nedrąsios kom-
pleksinės permainos, didinant mokytojams atlyginimus. Deja, visiškai ne-
teisus Andrius Kubilius, kai teigia, kad esą mokytojams ir taip gyvenimo
sąlygos gerėjo sparčiau nei kitiems, esą todėl jie turi neprotestuoti, kai vėl
tenka mažinti atlyginimus. Iš tiesų, spaudžiant žmonėms, valdžia buvo
sutikusi bent iš dalies taisyti egzistuojančią neteisybę. Tačiau sunkmečiu
kalbas apie teisingumą pakeitė buhalterinis cirkas.

Absurdiški kaltinimai, kad parama vaikų auginimui ir – neapsiverčia
liežuvis taip vadinti – „per didelės” pensijos, o ne LEO LT ir panašūs poli-
tikų sandėriai tapo nepakeliama našta mūsų valstybei, sugriovė ,,Sodros”
sistemą.

Tikrai ne Permainų koalicija kalta, jog valstybė klajoja šunkeliais.
Bėda ta, kad jai ten, regis, visai patinka. Nesąžininga teigti, jog jei nega-
lime pasitikėti dabartine opozicija, turime aklai pasitikėti valdančiaisiais.
Nenorėčiau grįžti į kirkilinius laikus, tačiau panašu, kad jie iki šiol nepa-
sibaigė.

Lrt.lt

Užtat „mes daug daugiau pasiek-
tume, jeigu būtų geresnių iškeldini-
mo planų, visuomenės švietimo ir
pagalbos paskirstymo – tai sumažin-
tų sunkių audrų sukeltų kančių
kiekį. Pažeidžiamų žemės sklypų re-
guliavimas ir atsisakymas siūlyti val-
stybės subsidijuojamus, nebrangius
draudimo planus, kurie skatina žmo-
nes keltis į didelės rizikos sritis, su-
mažintų uraganų siaubiamų žmonių
skaičių. Geresni statybos standartai,
atnaujintos užtvankos ir dambos, pa-

tobulintos įspėjimo sistemos taip pat
sumažintų uraganų žalą. Taip pat ne
pro šalį būtų ir pelkių bei paplūdi-
mių, veikiančių kaip natūralūs pyli-
mai, išsaugojimas.

Šios priemonės daug pigesnės ne-
gu išmetamų dujų mažinimas, ir jos
galėtų dramatiškai sumažinti nuos-
tolius iš audrų, kurios tikrai ateis.
Jos taip pat sutaupytų daug sielvarto,
ir tai padarytų daug pigiau”, – rašė
Lonborg „The Wall Street Journal”.

Lrt.lt
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PHILADELPHIA, PA

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Kai dauguma mūsų nelietuvių
kaimynų leido laiką kovodami su ru-
deninio vėjo be paliovos po visą kiemą
gainiojamais lapais, mes, Šiaurės ry-
tų pakrantėje gyvenantys lietuviai,
vėl apsilankėme šimtamečiuose Lie-
tuvių Muzikos namuose Philadel-
phia – juose jau 31 metus iš eilės vyko
lietuviška mugė, tradicinis dviejų die-
nų festivalis, paprastai rengiamas
pirmąjį pilną lapkričio mėnesio
savaitgalį.

Nepaisant daugelį tebegąsdinan-
čios ekonominės krizės, šiame lap-
kričio 7–8 d. renginyje per šeštadienį
ir sekmadienį, pasak organizatorių
komiteto pirmininkės Esteros Ben-
džiūtės-Washofsky, iš viso apsilankė
netoli tūkstančio žmonių. Jie turėjo
progą ne tik paskanauti gardžiausių
pasaulyje bulvinių blynų, bet ir iš
anksto įsigyti įvairiausių Kalėdinių
dovanų, išgirsti iš vos 2 narių ,,Kaimo
kapelos” iki 7 atlikėjų išaugusios vie-
tinių apylinkių ,,Varpelio” folklori-
nės-instrumentinės grupės (vadovau-
jamos nenuilstančios Lynee Cox)
atliekamų kūrinių, pasigrožėti šio

miesto tautinių šokių ansamblio ,,Žil-
vinas” programa, pasiklausyti Phila-
delphia lietuvių choro ,,Laisvė” dai-
nų. Ypač įdomia naujove vaikams
tapo dviejų šalimais Pennsylvania
valstijos apsigyvenusios lietuvių
kilmės Gayle Stepnowsky dukrelių
parodytos meninės kompozicijos, ta-
pomos ant jų jaunųjų veidelių, geriau
žinomos anglišku ,,face painting”
vardu. O gerokai gausiau šiais metais
lietuviškoje prieškalėdinėje mugėje
sudalyvavę prekeiviai liko sužavėti
kelių vyresnių vietinės V. Krėvės litu-
anistinės mokyklos vyrukų pagalbos,
vikriai jiems sunešant į antrąjį pasta-
to aukštą tikrai nelengvas dėžes.

Žinoma, didžiausią susidomėjimą
sukėlė sekmadienio pavakare mugės
metu platintų specialios Lietuvių
namų loterijos laimingųjų bilietų
traukimo ceremonija. Kaip tuomet
paaiškėjo, vertingiausi piniginiai pri-
zai atiteko „Gintarinių šaknų” orga-
nizacijos vadovei Millie Markauskai-
tei-Helt bei ilgamečiui Philadelphia
apylinkės Lietuvių Bendruomenės
veikėjui Algimantui Gečiui, kuriam
tai tapo savotišku įvertinimu už 500
svarų bulvių sutarkavimą kartu su
bendraminčiais besiruošiant išalku-
sios minios antplūdžiui.

Tačiau pačios įdomiausios vis
dėlto buvo krupniko gamybos varžy-
bos. Po metų pertraukos šį ,,turnyrą”
atgaivinusi Lietuvių namų valdyba
sulaukė 4 pretendentų į aukso meda-
lį, o laimė užkopti ant nugalėtojui
skirto laimėtojo laiptelio lapkričio 8-
ąją nusišypsojo ,,trečiabangiui” Artū-
rui Dudoniui – jo pagamintą lietu-
višką tradicinį midaus gėrimą ragau-
tojai įvertino aukščiausiu tašku.

Nors ir kaip būtų gaila, visos
šventės ateina ir praeina, toks pat
likimas ištiko ir jau nuvilnijusią
stambiausią Rytų pakrantėje kasme-
tinę rudens mugę. Dabar Philadel-
phia lietuviai kviečiami į skautų ren-
giamas Kūčias, kurios įvyks gruodžio
13-ąją, sekmadienį, Šv. Andriejaus
lietuviškos parapijos salėje (19-os ir
Wallace gatvių sankryža, dėl informa-
cijos kreipkitės į Marytę Sušinskienę
tel.: 215-969-2117, Laimą Bagdonavi-
čienę tel.: 609-268-8045). Iki pasima-
tymo vėl brolybės ir meilės mieste!

Didžiausių metų švenčių sezoną pradėjome
Philadelphia muge

31-osios Lietuvių Muzikos namų rudeninės mugės lankytojams koncertavo iš
vos 2-jų atlikėjų ,,Kaimo kapelos” išaugęs 7-ių muzikantų ,,Varpelio” kolek-
tyvas, kurio sudėtyje dabar – 5 lietuvių kilmės nariai.

Tarp daugelio šių metų mugės prekeivių tautiniais drabužiais aprengtas lėles
pardavinėjo ir Lietuvių tautodailės instituto Philadelphia, PA skyriaus vadovė
Aldona Page.

Philadelphia (PA) apylinkės lituanistinės V. Krėvės mokyklos auklėtinės mugės
lankytojus pradžiugino savo gamybos Kalėdiniais atvirukais.

E. Misevičienės nuotr.Dauguma apsilankiusiųjų skanavo „gardžiausius pasaulyje’’ bulvinius blynus.

Krupniko „rungties” nugalėtojas Ar-
tūras Dudonis.
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ZENONAS V. REKAŠIUS

Kadaise, išleidęs Lietuvos kovų ir
kančių serijos pirmąją knygą, nesąži-
ningo žmogaus buvai apkaltintas,
kad skleidi sovietinę propagandą,
mažinančią Lietuvos gyventojų trė-
mimus į Sibirą. Kadangi šitame
šmeižte nebuvo nė krislelio tiesos,
kaip mokėdamas gyniau patį ir įrodi-
nėjau šitokių priekaištų absurdišku-
mą. Todėl gerokai nustebino ir nejau-
kiai nuteikė paties straipsnis 2009 m.
lapkričio 13 d. ,,Drauge” „Ar Misiu-
konį nuteis?” Skubu pasiaiškinti, kad
laikau patį doru, sąžiningu lietuviu
patriotu ir kad straipsnyje yra daug
tiesos, o ir dėl abejotinų teiginių ga-
lima pasiginčyti ar pasiaiškinti. Bet
straipsnis labai neteisingas, ir ne to-
dėl, kad jame būtų daug netiesos, o
todėl, kad pasakyta tik pusė tiesos.

Bari prez. Valdą Adamkų, kad jis
apdovanojo generolą Marijoną Misiu-
konį Gedimino ordinu. Straipsnyje
taip pat daug priekaištų paberi kagė-
bistui Misiukoniui, kurio pagrindinis
„nuopelnas” – dalyvavimas paskuti-
nio Lietuvos partizano Antano Krau-
jelio sunaikinime 1965 metais. Ir nė
žodelio apie tai, už ką iš tikrųjų Pre-
zidentas suteikė Misiukoniui aukštą
Lietuvos valstybinį apdovanojimą.
Kodėl tokia nepagarba „Draugo”
skaitytojui? Baimė, kad sužinojęs nu-
tylėtąją tiesos pusę skaitytojas gali
susidaryti kitokią išvadą, negu ta, už
kurią straipsnyje agituoja jo auto-
rius?

M. Misiukonio nepažįstu. Mačiau
jį gyvenime tik vieną kartą, 1989 me-
tais. Nežinojau, kad netoliese sėdin-
tis žmogus yra generolas, vadovau-
jantis tuo metu dar sovietinės Lie-
tuvos milicijai (bet paties teiginys, jog
sovietmečiu jis buvo Vidaus reikalų
ministru, yra klaida). Vargais nega-
lais pasiekęs Vilnių, Sąjūdžio būsti-
nės koridoriuje sėdėjau ir laukiau, kol
salėje posėdžiaujantieji Darbininkų
sąjungos nariai nuspręs, ar leisti man
stebėti, kaip jie demokratiškai spren-
džia savo santykius su valdžia. Mane
Lietuvos darbininkai nutarė įsileisti
stebėti ir stebėtis, kaip toli demok-
ratijos link per porą metų pažengė
krašto darbininkija, o apie progą pa-
sikalbėti su belaukiančiu milicijos va-
du pamiršo. Kai prisiminė, generolas,
nesulaukęs pakvietimo, jau buvo išė-
jęs.

Tačiau šis mažas nesusipratimas
nepakenkė nei milicijos, nei jos vado
santykiams su darbininkais, su Sąjū-
džiu, su savo tauta. Prisimenu, vieną
rytą pasklido gandas, kad milicija
ruošiasi mušti nuo Kalnų parko atei-
nančius Laisvės lygos demonstran-
tus. Bėgame link Gedimino prospek-
to žiūrėti, kas bus. O ten milicija išsi-
rikiavusi saugo, kad niekas netrukdy-
tų už Nepriklausomybę demonstruo-
jančiai Laisvės lygai. Kai vieną rytą
išgirdau, kad Medininkuose išžudyti
Lietuvos muitininkai, tos pačios die-
nos popietę jau buvau ten, kur ką tik
už Nepriklausomybę buvo pralietas
mano tautiečių kraujas. O kitą dieną
pažįstami Vilniaus žurnalistai teigė,
jog tai padarė „Omonu” vadinami Ry-

gos milicijos smogikai. Vilniaus
„Omono” didžioji dalis liko klusni
generolui Misiukoniui ir atsisakė
vykdyti nusikaltimą. Dar svarbiau,
kad žmonės Vilniuje anomis, Lietuvai
labai kritiškomis dienomis kalbėjo,
jog ir pats gen. Misiukonis, ant stalo
pasidėjęs automatą, sakė, jog vykdo
tik Lietuvos valdžios nurodymus, o
kitiems gyvas nepasiduos. Nežinau,
kiek tiesos yra šiuose teiginiuose, bet
taip kalbėjo ir tuo tikėjo mano valsty-
bės piliečiai, jos politinė vadovybė.

Todėl ir pats, mielas Broniau,
klaidingai teigdamas, kad gen. Misiu-
konis buvo sovietų valdžios paskirtas
Vidaus reikalų ministru, buvai ne per
daug toli nuo tiesos: Vidaus reikalų
ministru 1990 m. jį paskyrė ką tik
Nepriklausomybę paskelbusi Vytauto
Landsbergio vadovaujama Aukščiau-
sioji Taryba, vėliau perkrikštyta į At-
kuriamąjį Seimą. Ir, manau, Aukšč.
Taryba pasielgė išmintingai, šias
atsakingas pareigas patikėjusi bu-
vusiam KGB pulkininkui, kritišku
momentu likusiam kartu su tauta ir
vadovavusiam tuo metu vienintelei
lietuvių ginkluotai pajėgai. Tai, ko
gero, sulaikė Maskvą nuo bandymo
užgniaužti Lietuvos nepriklausomy-
bės paskelbimą masiniu ginkluotos
jėgos panaudojimu, kaip kad savo lai-
ku atsitiko Gruzijos sostinėje, kur
Maskvai ištikima milicija laisvės de-
monstracijas numalšino labai kruvi-
nu būdu.

Bet grįžkim truputį toliau į pra-
eitį, į tai, ką pats vadini paskutinio
Lietuvos partizano Kraujelio sunaiki-
nimu. Niekas – nei generolas, nei pul-
kininkas, netgi nei leitenantas Mi-
siukonis 1965 m. Kraujelio nesunai-
kino. Kraujelis nusišovė pats. Prieš
sovietus kovoję Lietuvos partizanai
buvo sunaikinti sovietų ginkluotų
pajėgų: kariuomenės, stribų, milicijos
ir saugumiečių (dabartinių KGB). Su
Nepriklausomybe Lietuva paveldėjo
šimtus stribų ir kagėbistų, kovojusių
prieš partizanus, kurie dabar ramiai
gyvena ir niekas jiems bylų nekelia.
Nemanau, kad teismas ir Misiukonį
nuteis, jeigu byla iš viso bus keliama,
nes čia ne teisinis, o moralinis klausi-
mas. Keršyti ar nekeršyti Misiuko-
niui už jo jaunystėje padarytas
klaidas – tarnybą KGB. Ir prez.
Adamkui – už buvusio kagėbisto
apdovanojimą, nepaisant vėlesnių jo
nuopelnų. Štai ir turime lietuviškoje
politikoje dvi moralės sampratas:
kerštingąją, praeities nuodėmių neat-
leidžiančią iki grabo lentos, ir krik-
ščioniškąją, atleidžiančią praeities
kaltes, jei jas lydi atgaila. O Misiu-
konio atgaila išsakyta ne žodžiais, bet
darbu labai labai Lietuvai sunkiu me-
tu.

Ir pabaigai dar klausimas – kas
ką tik teisės studijas baigusį M. Mi-
siukonį paskatino eiti tarnauti į
KGB? Faktas, kuris jei ir neturi nusi-
kaltimo sudėties, tai jo biografijos
tikrai nepuošia. 1939 m. gimusį M.
Misiukonį su kitu mažamečiu broliu
užaugino motina. Tėvą 1941 m. su-
šaudė vyrai su baltais raiščiais ant
rankovių. Jie taip pat vadinosi parti-
zanais arba sukilėliais prieš bolševi-

Su įdomumu perskaičiau Ro-
mualdo Kriaučiūno straipsnį apie
Marijos apsireiškimus Medjugorje.
Kadangi sekiau šiuos įvykius nuo pat
pradžios, noriu pasidalinti su „Drau-
go” skaitytojais keliomis mintimis.

Pirmiausia noriu pabrėžti, kad
regėtojai buvo tiriami teologų ir psi-
chologų, kurie nieko įtartino nerado.
Neįmanoma daryti išvados, kad šeši
jaunuoliai sugebėtų už nosies vedžio-
ti įvairių sričių specialistus.

Tiesa, kad vietos vyskupas yra
priešingas šiems įvykiams, bet Vati-
kanas pasiliko sau teisę ir galią ga-
lutinai nuspręsti. Pagal Bažnyčios
praktiką, tokie sprendimai daromi
tik įvykiams pasibaigus, kaip ir šven-
tieji nėra kanonizuojami prieš jų
mirtį. Jau pats faktas, kad leidžiama
žmonėms lankytis, yra teigiamas
reiškinys.

Popiežius Jonas Paulius II dau-
geliu atvejų išreiškė savo palankumą
Medjugorje įvykiams, kalbėdamas su
savo artimaisiais, net sakydamas,
kad jei nebūtų popiežius, tai ir pats

ten vyktų.
Kitas uolus Medjugorje įvykių

gynėjas yra kardinolas Christoph
Schonborn, Vienos arkivyskupas.
Kalbėdamas savo katedroje 2003 m.,
štai ką jis pasakė: „Galiu pakartoti-
nai patvirtinti, kad ta vietovė yra
intensyvus dangiškos misijos centras,
kuriame tūkstančiai žmonių atranda
maldą, išpažintį, atsivertimą, susi-
taikymą, sveikatą ir tikėjimą.” Jis net
tvirtina, kad dauguma jo seminaristų
gavo savo kunigišką pašaukimą Med-
jugorje dėka.

Linkėtina, kad ir daugiau lietu-
vių atkreiptų dėmesį į šį dangiškos
malonės šaltinį ir juo numalšintų sa-
vo dvasios troškulį.

Kun. Ant. Nockūnas, MIC
Stockbridge, MA

P. S. Su šia tema galima plačiau
susipažinti internete (www.Medju-
gorje.org), taip pat kun. K. Trimako
knygoje „Marija, dėkoju Jums, kad
atsiliepėte”.

KomentarasKomentaras

SAVO PALANKUMÂ MEDJUGORJE ÎVYKIAMS
IŠREIŠKÈ IR POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II

Į „Klausimėlį majorui”, rašytą
Donato Janutos (,,Draugas”, 2009 m.
lapkričio 13 d.), mano sūnus Arūnas
Stašaitis telefonu atsakė:

„Už nuopelnus gen. Vincui Vit-
kauskui pavadinta jo vardu gatvė
Kaune. Po jo mirties Kauno Petra-
šiūnų kapinėse pastatytas juodo gra-

nito antkapis-paminklas. Jo darbus
šioje žemėje įvertino Lietuvos priešai,
komunistai ir Sovietų Sąjunga, bet
kaip įvertins žmonės ir Dievas?”

Vanda Stašaitienė-
Mickuvienė

St. Petersburg, FL

ATSAKYMAS D. JANUTAI

Š. m. lapkričio 21 d. „Drauge”
Laimos Apanavičienės straipsnyje
,,Rudeniškas pavasaris ar pavasariš-
kas ruduo?” išspausdintas Eglės
Juodvalkės eilėraštis nebuvo origi-
nalus. Originalus eilėraštis yra:

palaidosiu tave
širdyje
negulėsi turgaus

aikštėje lavonas patvory
šuliny pagriovy smegenim
ištaškytom ant dulkėto kelio

tavo kraujo latakai teka
mano mintimis tavo
negyvi pirštai gniaužia
laisvę tu buvai tu
esi broli tu liksi

Redakcija

ORIGINALUS E. JUODVALKÈS EILÈRAÕTIS

Lapkričio 21 d. šeštadienio
,,Drauge” Algio Vaškevičiaus straips-
nyje apie Simą Kudirką apie lietuvį

sukurtas filmas vadinasi ,,The De-
fection of Simas Kudirka”.

Redakcija

KLAIDOS ATITAISYMAS

Atviras laiškas
gerb. B. Nainiui

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname.

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

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

kus. Sušaudė už tai, kad tėvas buvo
oku pantų valdžios paskirtas į komisi-
ją, kuri dalį stambių ūkininkų žemės
ati duodavo bežemiams, kad vėliau
juos suvarytų į kolūkius. Tai, žinoma,
buvo vagystė, bet vagys buvo ne ko -
misijų nariai, o žemę atiminėjanti
val džia; komisijų nariai tebuvo tik
va gių valdžios talkininkai. Su oku -
pan tu kovojantieji partizanai papras-
tai vadinami laisvės kovotojais. Bet
be ginklių civilių gyventojų šaudymas
už turtinius nusikaltimus man nėra
nei laisvės kova, nei didvyriškumas.

P. S. Dar nespėjau baigti šio
laiško, kai „Drauge” (2009 m. lap-
kričio 18 d.) pasirodė kitas paties
priekaištas. Už tai, kad prezidentė D.
Grybauskaitė nesuteikė amerikietei
le do čiuožėjai Katherine Copely Lie -
tu vos pilietybės, kaltas, pasirodo, vėl
prez. V. Adamkus. Kad Nainys ne -
mėg sta prez. Adamkaus, jau seniai
įrodyta jei ne kiekviename, tai bent
kas antrame paties straipsnyje. Tad
ko kia prasmė, mielas Broniau, įrodi -
nėti jau seniai įrodytus dalykus? 
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� Îsteigta D. Tamuleviçiùtès premija

Vilnius, gruodžio 1 d. (Delfi.lt) –
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
(URM) pasmerkė išpuolį prieš Len-
kijos ambasadą Vilniuje, kai ant pa-
stato sienos buvo nupieštas apverstas
kryžius ir užrašas ,,Lauk iš Lietu-
vos”, pavadinusi tai chuliganišku
veiksmu, nedarančiu garbės Lietuvai.

URM atstovas spaudai Rolandas
Kačinskas patvirtino, kad iš Lenkijos
ambasados dėl šio įvykio gauta nota.

,,Smerkiame chuliganišką veiks-
mą, tikimės, kad teisėsauga jį greitai
išaiškins. Lietuvos strateginės part-
nerės Lenkijos diplomatinės atstovy-
bės Vilniuje išniekinimas garbės mū-

sų šaliai tikrai nedaro”, – sakė R. Ka-
činskas.

Lenkijos ambasada Vilniuje pra-
nešė išsiuntusi notą Lietuvos užsienio
reikalų ministerijai. ,,Notoje mes pa-
prašėme ištirti šį klausimą”, – sakė am-
basados ministrė patarėja Ewa Figel.

Vilniaus miesto policijos komisa-
riato viršininko Donato Malaškevi-
čiaus teigimu, dėl viešosios tvarkos
pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyri-
mas, tačiau įtariamieji kol kas nenu-
statyti. Pasak jo, tikimasi, jog įvykį pa-
dės išaiškinti senamiestyje įrengtos
vaizdo kameros ir pro šalį ėję praeiviai,
kurie gal pastebėjo ,,ką nors įtartino”.

Ministerija pasmerkè ißpuolî prieš 
Lenkijos ambasadâ�

Didžiausia emigracijos banga nuo
Nepriklausomyb∂s atgavimo

Vilnius, gruodžio 1 d. (Delfi.lt) –
Finansų ministerija linkusi pritarti
Seimo komiteto siūlymui 5 mln. litų
sumažinti Valdovų rūmų finansavi-
mą 2010 m. – rūmų statybai tęsti bū-
tų skirta 12 mln. litų, teigia finansų
ministrė Ingrida Šimonytė.

„Valdovų rūmams Kultūros mi-
nisterija buvo numačiusi 17 mln. litų.
Seimo biudžeto ir finansų komitetas,
teikdamas pasiūlymus finansuoti
tam tikras sritis, pasiūlė finansavimą
šiam projektui sumažinti 5 mln. litų,
kam mes linkę ir pritarti”, – po Vy-
riausybės pasitarimo, kuriame buvo
svarstomi Seimo pasiūlymai dėl kitų
metų valstybės biudžeto projekto, sa-
kė I. Šimonytė.

Kaip vėliau sakė ministrės pata-
rėja Giedrė Balčytytė, pinigai bus
skirti, kad nebaigtas pastatas nenu-
kentėtų. Kokie konkretūs darbai būtų

vykdomi kitąmet, ji negalėjo pasakyti.
I. Šimonytė yra sakiusi, kad

baigti rūmų statybą artimiausiu me-
tu nėra jokių galimybių. Tam dar rei-
kėtų 150 mln. litų.

Valdovų rūmams nuo 1995 m. jau
išleista daugiau kaip 200 mln. litų.
Prieštaringai vertinamas Valdovų rū-
mų atkūrimas yra vienas didžiausių
kultūros srities investicinių projektų
nepriklausomos Lietuvos istorijoje.

Prieš 200 metų nugriauti Vil-
niaus žemutinės pilies Valdovų rūmai
yra atkuriami ant 1987–2001 m.
atkastų rūmų liekanų. Tai Vilniaus
pilių sudėtinė dalis – kunigaikščių rū-
mai, stovėję tarp Katedros ir Pilies
kalno. Rūmus sudaro keturi korpusai
su uždaru kiemu.

Sprendimas atstatyti Valdovų rū-
mus sulaukė prieštaringų vertinimų
ir visuomenėje, ir tarp istorikų. 

Ignalinos AE bus išjungta likus
valandai iki 2010-ûjû�  

Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) –
Ignalinos atominė elektrinė (AE), ga-
minanti apie 80 proc. Lietuvai reika-
lingos elektros, bus visiškai sustab-
dyta gruodžio 31 d. 11 val. vakare.
Tokį įsakymą pasirašė Ignalinos AE
generalinis direktorius Viktoras Še-
valdinas.

,,Įsakymą pasirašiau remdamasis
Vyriausybės nutarimu, suderinome
grafiką su ‘Lietuvos energija’, prane-
šėme VATESI. Tai bus įprastas reak-
toriaus stabdymas, kaip tai paprastai
darome stabdydami jėgainę remontui.
Nuo sausio 1 d. elektros niekam nebe-
parduosime”, – sakė V. Ševaldinas.

Iš pradžių nuo 8 val. iki 10 val.  v.
vienintelio veikiančio antrojo bloko
didžiausia galia bus mažinama nuo
1,320 megavatų (MW) iki 700 MW,

nuo 10 val. iki 11 val. v. – iki 250 MW,
išjungiant vieną iš dviejų veikiančių
generatorių, o 11 val. v. turėtų būti
sustabdytas reaktorius ir antrasis ge-
neratorius. Už saugų Ignalinos jėgai-
nės sustabdymą atsakingas technikos
direktorius Genadijus Negrivoda.

Vykdant Lietuvos įsipareigoji-
mus Europos Sąjungai Ignalinos AE
turi būti visiškai sustabdyta šių metų
pabaigoje. Pirmasis Vakaruose ne-
saugia laikomos Ignalinos jėgainės
reaktorius buvo sustabdytas 2004 m.
gruodžio 31 dieną.

Uždarius pigios elektros gamin-
toją – IAE elektros pardavimo kaina
tėra apie 6 centai – nuo kitų metų
elektra šalies vartotojams brangs 7–9
centais.

Nuo pandeminio gripo mir∂ vilnietis

Vilnius, lapkričio 30 d. (ELTA) –
Kultūros ministerija įsteigė iškilios
teatro meno pedagogės ir režisierės
Dalios Tamulevičiūtės (1940–2006)
premiją scenos meno kūrėjams, puo-
selėjantiems lietuvių literatūros au-
torių kūrybą Lietuvos teatrų scenose.

Premijos tikslas – skatinti scenos
meno kūrinių pagal klasikinę ir šiuo-
laikinę lietuvių literatūrą ištraukų
sukūrimą, skatinant scenos meno kū-
rėjų iniciatyvą ir meninę saviraišką,
ugdyti lietuvių literatūros ir teatro
tarpusavio ryšius.

Laureatui bus skiriama 10,000 li-
tų premija, o jį pristačiusiam pareiš-
kėjui, įsipareigojančiam scenos kūrinį
užbaigti, sukuriant spektaklį – 60,000
litų arba monospektaklį – 30,000 litų.

Laureatai bus skelbiami Valsty-
biniame jaunimo teatre kiekvienais
metais rugsėjo 30 d., D. Tamulevi-

čiūtės gimimo dieną.
Konkursas šiai premijai gauti

bus skelbiamas 2010 m. sausio mė-
nesį Kultūros ministerijos interneti-
niame tinklalapyje.

Nusipelniusi meno veikėja, tuo-
metinė Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Vaidybos ir režisūros ka-
tedros vedėja, docentė 1971 m. baigė
teatro režisūros studijas A. Luna-
čiarskio teatro meno institute Mask-
voje. Režisavo spektaklius Lietuvos
valstybiniame jaunimo ir Kauno vals-
tybiniame dramos teatre, Lietuvos
valstybinio jaunimo teatre dirbo vy-
riausiąja režisiere. Daugiau nei 30
metų dėstė Lietuvos valstybinėje
konservatorijoje, vėliau – Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje. Per 18
darbo metų Jaunimo teatre režisierė
sukūrė daugiau kaip 30 įvairaus žan-
ro įsimintinų spektaklių. 

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Gruzija nori b∆ti vadinama „Georgija”

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Pirmadienį jau rimstantis pandemi-
nis gripas pareikalavo dar vienos au-
kos. 46 metų amžiaus vilnietis susir-
go lapkričio 12 d. Į ligoninę jis krei-
pėsi lapkričio 18 d., po dviejų dienų li-
goniui laboratoriškai nustatytas nau-
jasis A(H1N1) gripas. Būklei pablo-
gėjus ligonis pervežtas į Santariškių
klinikas, kur nustatyta daugybinis ne-
pakankamumas, pneumonija, sepsis.

Sveikatos apsaugos ministerijos
teigimu, tai penktas mirties nuo pan-
deminio gripo sukeltų sveikatos
sutrikimų atvejis.

Nuo naujojo gripo jau mirė 14-
metis Kauno rajono gyventojas, 40-
metis visaginietis, 31 metų šiaulietė,
vidutinio amžiaus vyras, gydytas Pa-
nevėžyje. Teigiama, kad 45 metų mo-
teris iš Varėnos ir 41 metų moteris iš
Kėdainių mirė ne nuo naujojo gripo.

Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) – Iš
Lietuvos šiemet emigruoja daugiau
žmonių nei bet kuriais ankstesniais
metais nuo Nepriklausomybės atga-
vimo, rodo oficiali statistika. Statis-
tikos departamento duomenimis,
sausio–spalio mėnesiais iš Lietuvos
savo išvykimą deklaravo 18,255 žmo-
nės – tai daugiau nei pernai per visus
metus, kada savo išvykimą deklaravo
17,000 Lietuvos gyventojų, ir daugiau
nei bet kuriais ankstesniais metais po
Nepriklausomybės atgavimo per tą
patį laikotarpį.

Statistikos departamento direk-
toriaus pavaduotoja Dalia Ambrozai-
tienė sakė, kad galima numatyti, jog

šiemet deklaruota emigracija bus di-
džiausia nuo 1990 metų.

Iš viso 2008 m., įskaitant ir ne-
deklaruotą emigraciją, išvyko 23,700.
Lietuvos gyventojų, nurodo Statisti-
kos departamentas. Pernai daugiau-
siai lietuvių emigravo į Airiją, taip
pat kėlėsi į Jungtinę Karalystę, Ispa-
niją, JAV.

Imigrantų skaičius 2009 m. su-
mažėjo: sausio–spalio mėn. į Lietuvą
atvyko 5,764 asmenys – tai 2,167 ma-
žiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Oficialiais duomenimis, nuo Ne-
priklausomybės atgavimo iki šiol iš
Lietuvos jau emigravo daugiau nei
pusė milijono gyventojų.

Vilnius, gruodžio 1 d. (Delfi.lt) –
Lietuviškas šalies pavadinimas ne-
patinka ne tik baltarusiams – Gruzija
nori, kad lietuviai ją vadintų „Geor-
gija”. Tokį prašymą iš Gruzijos už-
sienio reikalų ministro Grigolo Vaša-
dzės antradienį Atėnuose vykusiame
dvišaliame susitikime išgirdo Lietu-
vos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos (URM) atstovo spaudai Ro-
lando Kačinsko teigimu, Lietuva tu-
rėtų gauti oficialų Gruzijos prašymą.
Savo prašymą Gruzija grindžia tuo,
kad „Georgija” – istorinis pavadini-
mas, o „Gruzija” – slavų kilmės.

Pasak R. Kačinsko, šis gruzinų

prašymas nebuvo netikėtas – kad ša-
lies pavadinimas „Gruzija” netinka-
mas, Lietuvai keletą kartų užsiminta
anksčiau. Nors Gruzija domėjosi, ar
įmanoma pavadinimą pakeisti, iki
šiol jokių oficialių žingsnių nebūta.

„Matyt, atsiradus naujoms aplin-
kybėms, kai to ketina prašyti Balta-
rusija, Gruzija irgi nusprendė kreip-
tis”, – svarstė URM atstovas.

Gruzijos prašymas turėtų būti
persiųstas Valstybinei lietuvių kalbos
komisijai (VLKK). Pasak VLKK pir-
mininko pavaduotojos Jūratės Palio-
nytės, gavusi prašymą tokį klausimą
svarstytų ir po jo nagrinėjimo spren-
dimą priimtų visa VLKK. 

Bus mažinamas Valdov¨ r∆mams
skirtas finansavimas

Nuo Nepriklausomybės atgavimo iki šiol iš Lietuvos jau emigravo daugiau nei
pusė milijono gyventojų.      A. Didžgalvio nuotr.
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Kosovo nepriklausomybès klausimo
imasi tarptautinis teismas

BRIUSELIS
Europos Sąjungos valstybės su-

tarė atšaukti vizų režimą su Serbija,
Makedonija ir Juodkalnija, bet palik-
ti jį galioti Albanijai ir Bosnijai. Be-
vizis režimas įsigalios šių metų gruo-
džio 19 d. ES plėtros komisaras Olli
Rehn sakė, kad šiandien yra ,,didi
diena tų šalių piliečiams”, ir pridūrė,
kad bevizis režimas bus suteiktas ir
,,kitų rytų Balkanų šalių piliečiams,
kai tik bus patenkintos visos sąly-
gos”.

ROMA
JAV karinėje bazėje Kubos

Guantanamo įlankoje laikyti du
tunisiečiai buvo perkelti į Italiją, kur
turės stoti prieš teismą, pranešė
Italijos teisingumo ministerija. Šiems
dviem įtariamiesiems Italijoje yra
išduoti suėmimo raštai, todėl jie čia
bus teisiami. Pasak prokurorų, šie du
asmenys priklausė grupuotei, kuri
teikė logistikos pagalbą vienai kovo-
tojų kuopelei, verbavusiai mirtinin-
kus operacijoms įvairiose šalyse, tarp
jų – ir Afganistane. 

RYGA
Prie Latvijos Saeimos pastato Ry-

goje antradienį maždaug 500 žmonių
susirinko į profesinių sąjungų su-
rengtą piketą protestuoti prieš biu-
džetą, kuriame nepaisoma socialinių
reikmių. Tarp akcijos dalyvių yra be-
veik visų Latvijos profsąjungų at-
stovų. Protesto akcijoje taip pat da-
lyvauja Latvijos socialdemokratų
darbininkų partijos atstovai.

ATĖNAI
Vieno Graikijos tanklaivio, kuris

gabena naftos krovinį į Kiniją, įgula
sėkmingai apsigynė nuo piratų puo-
limo Arabijos jūroje, pranešė parei-
gūnai. Antradienį piratai iš automa-
tinių ginklų apšaudė su šios šalies
vėliava plaukiojantį tanklaivį ,,Siki-
nos”, kurio įgulą sudaro 24 jūrinin-
kai. Susirėmimas įvyko, kai laivas
buvo už 800 kilometrų į pietryčius
nuo Omano krantų. Tanklaivio įgula
atrėmė puolimą, šaudydama signa-
lines raketas ir paleidusi stiprias
vandens čiurkšles. 

VIENA
Japonijos diplomatas Yukiya Ama-

no pradėjo vadovauti Jungtinių Tau-
tų (JT) Tarptautinės atominės ener-
gijos agentūrai (TATENA), kuriai
tenka spręsti Irano branduolinių am-
bicijų problemą. Y. Amano agentūros
direktoriaus pareigas iš Egipto diplo-
mato Mohamed ElBaradei perėmė
organizacijai ypatingai sudėtingu me-
tu, kai reikia spręsti užsitęsusią Ira-
no branduolinių ambicijų problemą.
Iki šiol japonų diplomatas Y. Amano
atstovavo savo šaliai JT agentūroje. 

MASKVA
Rytų Sibiro geležinkelyje įveda-

mas ypatingasis kovos su terorizmu
režimas, kuriam galiojant bus su-
stiprinta kontrolė, organizuota papil-
doma kelių ir geležinkelio stočių ap-
sauga. Be to, traukinių brigados
atidžiau stebės keleivius, įtartinus
asmenis.Visose geležinkelio stotyse
bus nuolat primenama, kad piliečiai
būtų budrūs žmonių masinio susi-
telkimo vietose.

* * *
Neramioje Rusijos Dagestano

respublikoje pirmadienį nušautas
vieno rajono administracijos vadovas,
pranešė pareigūnai. Magaremkento
rajono administracijos valdovas Ab-
rek Gadžijev buvo nušautas savo
automobilyje respublikos sostinėje
Machačkaloje. Dagestane dažnai ren-
giami išpuoliai prieš Kremliui pa-
lankios vietos valdžios pareigūnus. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

jau yra įsakęs vykdyti savo naująją
strategiją Afganistane ir pranešė apie
savo planus Rusijos, Britanijos ir
Prancūzijos vadovus, pareiškė pirma-
dienį Baltųjų rūmų atstovas Robert
Gibbs. B. Obama pranešė savo arti-
miausiems padėjėjams saugumo sri-
tyje bei generolams apie savo galutinį
sprendimą ir įsakė jį vykdyti.

SEATTLE
JAV policija nušovė vyrą, kuris,

kaip įtariama, vienoje Washington
valstijos kavinėje nužudė keturis po-
licininkus, pranešė vietos šerifo ats-
tovas. Įtariamąjį, už sunkius nusikal-
timus teistą Maurice Clemmons,
Seattlo policijos pareigūnai antradie-
nį nušovė viename Seattle priemiestyje.

EUROPA

Îsigaliojus Lisabonos sutarçiai,
darbâ pradeda ES prezidentas
Briuselis, gruodžio 1 d. (AFP/

BNS) – Pirmasis Europos Sąjungos
(ES) prezidentas Herman Van Rom-
puy antradienį, įsigaliojus Lisabonos
sutarčiai dėl bendrijos pertvarkų, ofi-
cialiai pradėjo eiti savo pareigas ir
nuo šiol bus naują erą pradedančios
Bendrijos ,,veidas”.

Britų baronienė Catherine Ash-
ton tuo pačiu metu pradėjo eiti Bend-
rijos užsienio politikos vadovo parei-
gas, kurios jau vadinamos ,,ES už-
sienio reikalų ministro” pareigomis.

Lisabonos sutartimi, kuri pakei-
tė atmestą ES konstituciją, siekiama
sustiprinti bendrijos vietą pasauli-
nėje arenoje ir racionalizuoti įstaigas,
atstovaujančias pusei milijardo žmo-
nių.

,,Lisabonos sutartimi piliečiai
iškeliami į Europos projekto centrą”,
– sakoma Europos Komisijos pirmi-
ninko Jose Manuel Barroso pareiš-
kime.

Lisabonos sutartimi taip pat bus
padidintas Europos Parlamento vaid-
muo ir sumažintas nacionalinių veto
skaičius Europos politikos kūrimo
srityje.

,,ES bus geriau pasirengusi pa-
tenkinti lūkesčius energetikos, kli-
mato kaitos, kovos su tarptautiniu
nusikalstamumu ir imigracijos sri-
tyse. Ji taip pat galės stipresniu balsu
kalbėti tarptautinėje arenoje”, – ža-
dėjo J. M. Barroso.

Tačiau didžiausias dėmesys kryps-
ta į dvi naujas pareigybes, kurios yra
pirmosios ir matomiausios naujos
sutarties apraiškos.

Dar viena naujovė yra ta, kad
tekste numatyta galimybė Europos
piliečiams tiesiogiai siūlyti politines
idėjas, jei bus surinkta milijonas jas
paremiančių parašų. Sutartyje taip
pat numatomas išstojimo iš ES pro-
cesas, jei kokia nors šalis to pagei-
dautų.

Haga, gruodžio 1 d. (BNS) – Ha-
goje įsikūręs Tarptautinis Teisingu-
mo Teismas pradėjo svarstyti prieš-
taringai vertinamą Kosovo sprendi-
mą atsiskirti nuo Serbijos. Spren-
džiant šio Prištinos žingsnio teisėtu-
mo klausimą, Serbija, Kosovas ir 29
kitos šalys, tarp jų – Rusija ir JAV,
pateiks Teismui argumentus, kurie
iki šiol buvo slapti. Tada Teismas pa-
teiks savo nuomonę dėl to, ar Kosovo
veiksmai buvo teisėti.

Svarstymo, kuris truks iki gruo-
džio 11 d., metu bus sprendžiama, ar
Kosovo savivaldos laikinų įstaigų
sprendimas vienašališkai paskelbti
nepriklausomybę atitinka tarptau-
tinę teisę.

Kosovo atsiskyrimas nuo Serbi-
jos 2008 m. vasario 17 d. papiktino
Belgradą, kuris šį pietinį albanų tan-
kiai gyvenamą regioną laiko neatsie-
jama savo istorijos ir kultūros dalimi.
Rusija tuo metu perspėjo, kad šis
žingsnis nustatys pavojingą prece-
dentą separatistams visame pasauly-
je, o jo atgarsiai buvo juntami ir
Maskvos sprendime pernai rugpjūtį
paremti du separatistinius Gruzijos
regionus.

Serbija, kurią tvirtai remia są-
jungininkė Rusija, 2008 m. spalio 8 d.

gavo Jungtinių Tautų (JT) Genera-
linės Asamblėjos sutikimą, kad Ko-
sovo veiksmus svarstytų Tarptauti-
nis Teisingumo Teismas.

Nė viena šalis savo planuojamų
argumentų neskelbė, bet Belgradas
viliasi svarstymo metu įgyti pakanka-
mai svertų, kad būtų galima priversti
vėl pradėti derybas su Kosovu dėl jo
statuso.

Nusivylimas tuo ilgu ir, regis, ne-
išsprendžiamu procesu paskatino
Jungtines Valstijas ir daugumą ES
narių įsipareigoti paremti Kosovą,
kuriame gyvena maždaug 2 mln.
žmonių, 90 proc. – albanų kilmės.

Serbija ir kitos Kosovo nepri-
pažįstančios šalys tikriausiai pateiks
teisėjams faktą, kad pagal tarptau-
tinę teisę neleidžiama keisti šalies
sienų, kaip tai atsiskirdamas padarė
Kosovas, sakė Steven Blockmans,
tarptautinės teisės specialistas iš
Assero instituto.

Kosovo šalininkai tikriausiai įro-
dinės, jog ,,žmonės Kosove buvo taip
prispausti Serbijos vyriausybės, kuri
negerbė jų apsisprendimo teisės, jų
žmogaus teisių”, kad negalima leisti
egzistuoti tokiai ,,vidaus kolonizaci-
jos padėčiai”, sakė jis.

RUSIJA

Pasaulio naujienos

JAV

Herman Van Rompuy (k.) ir Catherine Ashton.  AFP/Scanpix nuotr.
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Lietuvis Dagys neša Lietuvos vėliavą per iškilmes Beiruto universitete.

Lietuvis studentas 
patenkintas studijomis Beirute
EDVARDAS ŠULAITIS

„Kai sausį pasakydavau, kad tuoj
išvažiuoju pusei metų studijuoti į
Libaną, į universitetą Beirute, beveik
visi pašiurpdavo ir imdavo įtikinėti,
jog ten nesaugu, kaip ten gali būti
blogai, o apie studijų kokybę tai nėra
ko nė kalbėti. Buvo ir tokių replikų,
kad mane ten pagrobs ir nušaus.
Tačiau realybė visiškai kitokia, tuo
įsitikinau nuvykęs ir susipažinęs su
kraštu iš arčiau’’, – taip sakė Vilniaus
universiteto MIF Finansų ir draudi-
mo matematikos IV kurso studentas
Sirvydas Dagys, sugrįžęs iš tos egzo-
tiškos šalies.

Lietuvis studijavo Amerikos uni-
versitete Beirute (AUB). Į jį vilnietis
išvyko pavasario studijoms pagal
„Erasmus Mundus External Coope-
ration Windows’’ studentų mainų
programą. Jis turėjo galimybę pasi-
rinkti daugelį universitetų įvairiuose
pasaulio kraštuose, tačiau išsirinko
AUB Beirute, nes, jo žodžiais tariant,
„iš pirmo žvilgsnio studijos atrodė la-
bai kokybiškos: daug profesorių,
daug pasirenkamųjų kursų ir modu-
lių, modernus dėstymas: nedaug teo-
rinių paskaitų, bet daug konsultacijų
ir seminarų, dirbama nedidelėmis
grupelėmis. Iš pristatymo ir aprašo
jis pasirodė šiuolaikiškas bei geras
universitetas. O studentų jame buvo
iš beveik 70-ies šalių’’.

Mažai žinojo apie Libaną

Nepaisant to, kad prieš išvykda-
mas lietuvis studentas stengėsi
sužinoti kuo daugiau apie Libaną, ten
nuvykęs pamatė, kad jis gana mažai
apie šį kraštą žino. Pati šalis pernelyg
daugiapusiška ir įvairi, pradedant
religija (40 proc. krikščionių, 60 proc.
musulmonų) ar kultūra ir baigiant
gamta (nuo snieguotų kalnų iki dy-
kumų ar paplūdimių).

Daugiau duomenų apie 
Beirutą ir Libaną

Štai keletas S. Dagio minčių,
spausdinamų Vilniaus universiteto
laikraštyje „Universitetas Vilnensis”
(2009 m. rugsėjo mėn.): „Libane karo
veiksmai nevyksta jau kelerius me-
tus. Statistika teigia, kad Beirutas,
Libano sostinė, pagal nusikalsta-
mumą yra vienas saugiausių pasaulio
miestų. Mieste gausu jaunimo, gatvės
vakarietiškos, šurmuliuoja, vakarie-
tiškos mados sumišusios su rytietiška
dvasia. Ar dieną, ar naktį, visada Bei-
rute jaučiausi labai saugiai. Iš pra-

džių gali neįprastai atrodyti vos ne
kiekvienoje sankryžoje stovintys ka-
reiviai, daug kur su vikšriniais šar-
vuočiais ir kulkosvaidžiais. Draugiš-
ki, besišypsantys, mielai su praei-
viais, ypač turistais, kalbantys karei-
viai sustiprina saugumo pojūtį. Kaip
sako libaniečiai, būtų keista ir nena-
tūralu, o jie jaustųsi ne taip saugiai,
jei kareivių gatvėse nebūtų. Tiesiog
turi priimti – tokia tvarka, ir tiek.
Užtenka savaitės, kad priprastum ir
net nepastebėtum šarvuočių ar
kitokio karinio transporto.’’

Vilnietis studentas pateikia ir
daugiau informacijos apie tą egzotiš-
ką kraštą. Štai dar viena ištrauka iš
jo straipsnio: „Po Antrojo pasaulinio
karo Libano ekonomika klestėjo, jis
buvo vadinamas Artimųjų Rytų Švei-
carija, turistų į šalį plūdo labai daug
ir dėl to Beirutas buvo pramintas
Artimųjų Rytų Paryžiumi. 1975 m.
viską sujaukė prasidėjęs pilietinis
karas, kuris truko iki 1990 m. Per jį
kone visa šalis buvo nuniokota, o
padariniai matomi iki šiol, kai kurie
namai Beirute nėra sutvarkyti ir jau
beveik 20 metų stovi apšaudyti bei
apsprogdinti granatsvaidžių. Vis dėl-
to po pilietinio karo buvo imtasi di-
delių atstatymo darbų ir visas Bei-
ruto centras iš griuvėsių krūvos buvo
prikeltas iš naujo. Libanas vėl kles-
tėjo, turistų srautai didėjo, tačiau
2006 m. mėnesį trukęs karas tarp
Izraelio ir ‘Hezbollah’ vėl viską su-
jaukė. Buvo padaryta didelė žala
infrastruktūrai, subombarduoti ke-
liai, tiltai, oro uostas. Izraelio oro
puolimų padariniai taip pat daug kur
matomi iki šiol. Tačiau per pastaruo-
sius trejus metus Libanas atsigavo ir
dabar Beirutas vėl pulsuoja gyvybe.’’

Ir dar paskutinė įdomesnė iš-
traukėlė: „Kaip tik tuo metu, kai bu-
vau gegužės mėnesį, vyko naujo uni-
versiteto prezidento inauguracija.
Kadangi prezidentai keičiasi viduti-
niškai tik kas dešimt metų, tai buvo
milžiniška šventė, įvairūs renginiai
truko visą mėnesį, o tarptautiniams
studentams buvo pasiūlyta nešti savo
valstybės vėliavas eisenoje. Neatsi-
sakiau. Buvo pasiūta Lietuvos vėliava
ir dalyvavau eisenoje, kur iš viso ple-
vėsavo net 69 valstybių vėliavos. Bu-
vo tikrai smagu.’’

Dabar Sirvydas Vilniuje dažnai
pasakoja savo draugams apie nuos-
tabią šalį – Libaną, nors gal ne visi
klausytojai juo tiki. Tačiau jam tai
nesvarbu: jis pats savo akimis pa-
matė kaip atrodo tas kitų vadinamas
,,neramus’’ kraštas.

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Gardino,
Baltarusija

Baltarusija, daugelio dar vadina-
ma Gudija, lietuviams jau netrukus
taps dar lengviau pasiekiama. Jau
artimiausiu metu turėtų įsigalioti
nauja tvarka, pagal kurią pasienio
gyventojai vieni pas kitus galės va-
žinėti be vizų, o įsigiję metinius spe-
cialius pažymėjimus.

Apie tai, jog vizų režimas gerokai
apsunkina abiejų tautų bendradar-
biavimą, kalbama jau seniai. Senokai
rengiama ir tvarka, kaip 50 kilomet-
rų ruože nuo sienos gyvenantys kai-
mynai galėtų paprasčiau aplankyti
vieni kitus. Lietuva tokius dokumen-
tus jau buvo paruošusi ir tikėjosi, kad
jie bus pasirašyti neseniai vykusio
Baltarusijos prezidento Aleksandr
Lukašenka apsilankymo į Vilnių me-
tu, bet to neįvyko.

„Mes jau seniai laukiame, kol
naujoji tvarka įsigalios ir pasienio
gyventojai galės paprasčiau bendrau-
ti, – sakė Lietuvos konsulato Gardine
generalinis konsulas Rimantas Lata-
kas. – Lietuva dokumentus jau buvo
paruošusi, bet Baltarusija dar neiš-
sprendė kai kurių techninių klausi-
mų, tad tikimasi, kad ateinančių me-
tų pradžioje viskas bus baigta ir su-
tartis dėl bevizio režimo įsigalios.
Svarbu, kad baltarusiai to neatidė-
liotų per ilgai.’’

Jau metus Gardine dirbantis R.
Latakas sako, kad kasdien konsu-
latas išduoda nuo 70 iki 90 vizų balta-
rusiams, kurie nori apsilankyti Lietu-
voje. Pernai šis skaičius buvo didesnis
– kai kuriomis dienomis būdavo
išduodama iki 180 vizų. Nemaža jų
dalis – lengvatinės, kai vykstama ap-
lankyti anapus sienos esančių arti-
mųjų kapų, senyvo amžiaus giminių
ir pan. Baltarusijos konsulatas Vil-
niuje taip pat išduoda nemažai leng-
vatinių vizų, o paprasti turistai už
vienkartinę vizą turi mokėti apie 40
dolerių, jei ji daugkartinė ar skubi –
gerokai daugiau.

Sunkmetis ir ekonominė krizė
atsiliepė ir Lietuvos konsulatui Gar-
dine – vietoj anksčiau dirbusių ke-
turių darbuotojų beliko tik trys.
Vilniuje neseniai imta šnekėti, jog dėl
krizės Užsienio reikalų ministerija
planuoja atsisakyti kai kurių kon-
sulatų, tarp jų Gardine ir Seinuose.
R. Latakas įsitikinęs, jog tai nebūtų
teisingas sprendimas, nes šiuose
miestuose, kurių apylinkėse gyvena
nemažai lietuvių ir kurie yra netoli
nuo valstybinės sienos, turėti kon-

sulatus tiesiog būtina.
„Kita vertus, galima įvertinti ir

ekonominę pusę – už vizas ir kitus
dokumentus pernai mūsų konsulatas
surinko apie 3 milijonus litų, o išlai-
dos sudarė maždaug 2 milijonus, tad
dirbame tikrai nenuostolingai, o net-
gi duodame pelno’’, – aiškino gene-
ralinis konsulas.

Gardine, kuriame gyvena per 300
tūkstančių gyventojų, lietuvių yra
apie pustrečio šimto. Iš viso Balta-
rusijoje veikia beveik dešimt įvairių
lietuvių draugijų ir organizacijų. Gar-
dino srities lietuvių susivienijimo
„Tėvynė” ilgametis pirmininkas Algi-
mantas Dirginčius sakė, jog jų gyve-
nimas nelengvas, vis tikimasi, kad
bus geriau, tačiau to pagerėjimo ne-
sulaukiama. „Tėvynė” Gardine turi
nedideles patalpas, kurių remontą
parėmė Lietuvos valdžia, veikloje ak-
tyviai dalyvauja apie 80 susivienijimo
narių. A. Dirginčius neseniai sukūrė
dokumentinį filmą „Kad apie mus
žinotų’’, kuriame pasakojama apie
šio krašto lietuvius, jų istoriją ir kas-
dienybę.

Gardinas, pernai minėjęs 880
metų įkūrimo jubiliejų, saugo ir labai
daug Lietuvos istorijos puslapių. Čia
dar išlikę pastatų iš Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės laikų, daugeliui
yra žinomas Vytauto Didžiojo vardas,
o pilyje, kur 1795 metais buvo pasi-
rašyta sutartis dėl trečiojo Žečpospo-
litos padalijimo, padėjusio tašką Lie-
tuvos-Lenkijos valstybės egzistavi-
mui, dabar veikia įdomus istorijos
muziejus. 

Šiuolaikinę Baltarusiją daug kas
kritikuoja dėl jos diktatoriško vado-
vo, dėl demokratijos ir spaudos lais-
vių suvaržymų, tačiau eiliniam turis-
tui iš Lietuvos Gardinas palieka
kruopščiai sutvarkyto, švaraus ir
prižiūrėto miesto įspūdį. Parkuose
žydi gėlės, parduotuvių lentynos lūž-
ta nuo prekių, kurių didžioji dalis –
baltarusiškos, žmonės pakankamai
gerai apsirengę, kyla nauji modernūs
pastatai. 

Neseniai Gardine, pernai sure-
montuotame 9,000 vietų miesto sta-
diono komplekse surengta jau vie-
nuoliktoji daugiašakė paroda-mugė
„Euroregionas Nemunas 2009’’, ku-
rioje savo produkciją pristatė daugiau
kaip 140 verslininkų iš Baltaru-
sijos, taip pat Lenkijos, Rusijos Fe-
deracijos. Parodoje apsilankė Vo-
kietijos, Suomijos, Vengrijos diploma-
tinių atstovybių nariai, kurie sakė,
kad būtina palaikyti gerus ekono-
minius santykius su Baltarusija.

Nukelta į 9 psl.

Baltarusija lietuviams –
vis artimesnė

Parodoje Gardine vyravo baltarusiška produkcija.
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Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

www.draugas.org

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

IEÍKO DARBO

Muziejus įkurtas pastate, kuriame įteisinta Lietuvos-Lenkijos valstybės pa-
baiga.                                                                A. Vaškevičiaus nuotr.

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 127

Siūlau ten važiuoti ir tau. Kaune
tau iš tikrųjų nėra saugu – čia gali
greitai pakliūti į enkavėdistų nagus.

Iš karto aš suglumau, nežinoda-
mas, ką jai ir atsakyti. Buvau nuste-
bintas ir tokiu nuoširdžiu rūpesčiu, o
ji tęsė toliau: – Nesijaudink dėl mūsų,
kaime duonos visada atsiras, o jei
norėsi – ir darbo.

– Bet aš dar nejaučiu tokio dide-
lio pavojaus. Turiu šiokius tokius do-
kumentus, esu registruotas Kaune,
čia gimęs, čia augęs; ir savo gimta-
jame mieste jaučiuosi saugiausiai..., –
atsitokėjęs pradėjau įtikinėti lyg ją,
lyg save patį.

– Vis tiek, aš tau, Leonai, siūlau
dar gerai pagalvoti. Įsidėmėk, kad
čia, jų panosėje, tau yra labai pavojin-
ga dirbti ir gyventi. Tu nežinai jų kės-
lų?! – lyg ką blogo nujausdama įti-
kinėjo Bronė.

Ir iš tiesų, kažkiek ji buvo teisi –
buvę Lietuvos Saugumo, o dabar
NKVD rūmai buvo vos už kelių
žingsnių. Nereikėjo net vežti – galima
buvo pėsti nuvesti. Bet turbūt jau
taip yra, kad žmogus saugiausias
visada jautiesi, kai esi arčiausiai savo
gimtųjų namų. Aš manau, ir Bronė
savo kaime jautėsi saugiausiai.

Draugiškai jai padėkojau ir pa-
žadėjau ,,dar pagalvoti”. Sugrįžęs
prie savo darbų, dar ilgai mąsčiau,
apie kokius konkrečius ,,pavojus’’ ir
,,jų kėslus’’ Bronė norėjo mane įspėti.
Deja, taip ir neteko sužinoti, ką ji tu-
rėjo galvoje, apie tai kalbėdama.

Kitą dieną, atėjęs ,,gerti arba-
tos”, Bronės jau neradau. Paklaustas
šeimininkas atsakė, kad ji išvyko į
savo gimtąją Dzūkiją. Daugiau jos
sutikti neteko. Galbūt Bronė buvo
susijusi su ginkluotu pogrindžiu ir su
tada labai aktyviu partizaniniu judė-
jimu Dzūkijoje, bet man apie tai ji
nebuvo prasitarusi. Jos likimo aš ne-
žinau, bet manąjį tada Bronė iš tikro
gerai nujautė.

Vieną dieną, rugsėjo mėnesį, grį-
žęs iš naftos bazės, kuri tuo metu
buvo Tunelio gatvėje (ties geležinke-
lio tuneliu Kaune), iš sunkvežimio
kabinos išlipau prie ,,Litsovchoz-
transo” vartų, Gedimino gatvėje, ir
jau ėjau prie kontorėlės durų, kai
visai netikėtai priešais mane išdygo
kažkoks pusiau uniformuotas žmog-
palaikis. Iš vidinės civilinio švarko ki-
šenės jis skubiai išsitraukė kažkokią
knygiūkštę su raudonais viršeliais ir
atvertęs atkišo man palei nosį, pa-
reikšdamas laužyta lietuvių kalba:

– Aš saugumas!
– Na  ir kas?! – atsakiau jam kiek

naivokai, nors man ir taip jau pasi-
darė viskas aišku. Tada jis prakalbo
griežčiau ir rusiškai:

– Jūs turite eiti kartu su manimi!
Nerodykite pasipriešinimo ir sekite
paskui mane į Laisvės alėją!

Tik dabar pamačiau, kad tas šun-
galvis ne vienas – netoli manęs ir
enkavėdisto stovėjo dar du apsmuk-
takelniai civiliai stribukai. Jie rankas
laikė švarkų kišenėse – buvo pasi-
ruošę. Supratau, kad trauktis jau
nėra kur. Instinktyviai pagalvojau
apie savo artimuosius ir globėjus:
prieš pasiduodant šitų valiai, reikia
kažkaip juos įspėti apie mano su-
ėmimą. Bet kaip? ,,Gerai būtų pra-
nešti nors bendradarbiams’’, – pagal-
vojau ir rusiškai kreipiausi į šungalvį:

– Gerai, aš tik užeisiu čia, į kon-

torėlę pasiimti savo daiktų – lietpaltį
ir kepurę. O, tiesa, kišenėse aš turiu
visų ,,Sovchoztrans’’ sandėlių raktus.
Privalau būtinai juos grąžinti.

– Nebūtina,– trumpai nurėžė, –
už dešimties minučių jūs grįšite į
darbą.

– Po dešimties metų! – atsakiau
su pašaipa.

Enkavėdistas mane piktai nu-
žvelgė ir įsakė:

– Greitu žingsniu eik šalia ma-
nęs!

Pasirinkimo nebuvo. Paskui
mus, atsilikę tik kelis metrus, ėjo kiti
du stribai. Taip aš pėstute, beveik
,,savarankiškai’’, nukiūtinau į Kauno
NKVD būstinę. Sudie laisvei ir ,,Lit-
sovchoztransui’’ (kuriame aš išdir-
bau apie 7 mėnesius, iki pat suėmi-
mo).

NKVD KAUNE
(1948.09.20–1949.02.13>?)

1. Koridoriuje

Į Nelaisvės rūmus mane užvedė
iš Laisvės alėjos, t. y. pro pagrindinį
buvusių Saugumo rūmų įėjimą. Da-
bar čia šeimininkavo tie, kurie su
gražiais lietuviškais žodžiais ,,saugo-
ti, saugu, saugumas, saugumietis”
neturėjo nieko bendro, o, greičiau,
buvo jų visiška priešingybė. Net pra-
eiti pro šį pastatą buvo nesaugu,
todėl normalūs žmones jį plačiu ratu
apeidavo. (Niekaip nesuprantu, kodėl
dabar nepriklausomos Lietuvos ži-
niasklaidoje sovietiniai enkavėdistai-
kagėbistai vadinami ,,saugumie-
čiais”, o NKVD-MGB-KGB – ,,saugu-
mu”.)

Mane užvedė į 3-čią ar 4-tą, tur-
būt paskutinį aukštą ir paliko ilgame
koridoriuje, netoli stalelio, prie kurio
budėjo ,,PPŠ” automatu ginkluotas
enkavėdistas. Apsidairiau, ant staliu-
ko dar stovėjo telefono aparatas ir
stalinė lempa. Daugiau jokių kėdžių
ar baldų koridoriuje nesimatė. Buvo
tamsoka, tik ant sienos, virš kažkokio
kabineto durų dar degė blanki lem-
putė. Atsisėdau pasienyje ir laukiau,
kas čia bus toliau. O jie net nesiruošė
patenkinti mano smalsumo. Atrodė,
kad paliko ir užmiršo. Man nebeliko
nieko kito, kaip tik laukti. Nuobodžia-
vau, stebėdamas niūrią aplinką ir gal-
vodamas apie panašias savo perspek-
tyvas: ,,Ar kas iš bendradarbių paste-
bėjo, kaip mane suėmė?”; ,,Kas pra-
neš namiškiams?”; ,,Kai negrįšiu iš
darbo, teta su seseria ir taip supras...”

Kai atėjo vakaras, ir niekas ma-
nęs ,,nepasiėmė”, supratau, kad ir
naktį turbūt teks praleisti šiame ko-
ridoriuje. Susirangiau ant plikų grin-
dų ir stengiausi užmigti, kad nors
sapne dar kartą pasijusčiau laisvas.
Bet koks čia miegas?!

Ir iš ryto vėl niekas manimi ne-
susidomėjo, išskyrus budintįjį. No-
rėjosi valgyti, bet gavau tik vandens
iš čiaupo išvietėje pasiurbti.

* * *
Dienos metu čia zujo įvairiausio

plauko ir įvairaus stoto uniformuoti
ir civiliai apsirėdę tipai – ,,Partijos
avangardas”. Visi jautėsi labai reikš-
mingi ir labai užimti. Be kariškų batų
žingsnių, darinėjamų ir uždarinė-
jamų durų, čia džiaržgėjo vien rusiški
šūksniai ar pokalbių nuotrupos. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 8 psl.
Parodoje apsilankė ir Druskinin-

kų meras Ričardas Malinauskas,
Alytaus miesto meras Česlovas Dau-
gėla, gausi Lietuvos verslininkų dele-

gacija. Jie domėjosi galimybe aktyviai
prekiauti su kaimynine šalimi, rengti
bendrus projektus Europos Sąjungos
fondų paramai gauti.

„Tai, kad lietuviai domisi kaimy-
nine rinka, yra gerai. Tiesa, kai ką
gąsdina biurokratinės procedūros,
muitų politika, bet tos įmonės ir ben-
drovės, kurios čia jau seniai dirba,
tikrai gauna nemažą naudą’’, – sakė
R. Latakas.

Baltarusiai teigė, kad ekonomi-
kos krizę jie jaučia, tačiau gyvenimas
neblogėja labai sparčiai. Auga gyve-
namųjų namų statyba, nedarbas di-
dėja nedaug, kainos taip pat beveik
nekyla. Eiliniai žmonės vengia kal-
bėti apie politiką, kiti giria savo pre-
zidento kryptį, tad gali būti, kad ki-
tąmet A. Lukašenka vėl bus perrink-
tas šios šalies prezidentu.

Baltarusija lietuviams...

Generalinis konsulas R. Latakas. 
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre  gruodžio 4 d. meno mylėtojai
paminės iškilaus lietuvių grafiko
Pauliaus Au giaus–Augustinavičius
(1909 m. rugsėjo 2 d. Gečaičiai,
Plungės valsčius – 1960 m. gruodžio 7
d. Čikaga) 100-ąsias gimimo me ti -
nes. 

Menininkas kilęs iš gražių Že -
mai čių Kalvarijos apylinkių. Nepai -
sant, kad gyvenimo keliai keleliai ve -
džiojo jį po Europą ir Ameriką, visą
gy venimą liko žemaičiu, mylinčiu
savo kraštą. 

Paulius Augius kaip dailininkas
susiformavo dėstytojų – profesionalių
dailininkų (Adomo Galdiko, Petro
Kalpoko, Adomo Varno, Justino Vie -
no žinskio, Antano Žmuidzina vi čiaus,
Juozo Zikaro ir kt.) ir talentin gų
kurso draugų (Alfonso Dargio,  Vy -
tau to Jurkūno, Marcės Katiliūtės,
Liūdos Vaineikytės, Irenos Trečio kai -
tės, Vaclovo Rato-Rataiskio) apsupty-
je. Dar besimokant Kaune, o vėliau ir
Paryžiuje, išryškėjo jo mėgstamiausia
darbo technika – ksilografija (medžio
ir linoraižiniai). Būtent per medžio
raižinius jau mokykloje atsiskleidė
Pauliaus Augiaus talentas ir jo būsi-
mos kūrybos kryptis. Šiai technikai
jis liko ištikimas iki pat gyvenimo pa -
baigos.

1935 m. Paulius Augius išvyko
studijuoti į Paryžių. Paryžiaus gyve -
nimo pulsas praplėtė P. Augiaus aki-
ratį, tačiau jo kūrybai poveikio ne -
padarė – iš jo akiračio neišblukino
gim tosios Žemaitijos peizažo. Būtent
Paryžiuje gimė ge riausi jo darbai,
būtent šiame mieste kurtų darbų te -
ma tika ir nuo taika glaudžiai susijusi
su Žemaitijos kraštu – pasaulis su
kasmetiniais atlaidais, su maldininkų

būriais, einamais kryžiaus keliais,
maldininkų giesmėmis, procesijomis.
(„Bažnyt kai mis Lietuvoje”, „Pavasa -
ris Lietu vo je”, „Malda”, M. Valan -
čiaus „Žemai čių vestuvės”).   

Žemaitiškos buities ir asmeninio
romantizmo paskatintos kompozici-
jos atveria užslėptą, iki šiol dar ne -
matytą lietuviškosios tematikos juo -
dai baltą pasaulį. Tai tarsi juodai
balta malda Lietuvai, gimtajam kraš-
tui. Dalį šių darbų žiūrovai pamatys
ir parodoje.

Parodose P. Augius dalyvavo nuo
1934 metų. Jo darbus matė ne tik
Lietuvos, bet ir  užsienio šalių meno
gerbėjai. Jo darbai buvo rodomi Če-
koslovakijoje, Italijoje, Prancū zijoje,
Latvijoje, Estijoje. P. Augiaus-Augus-
tinavičiaus kūryba buvo pristatyta ir
1937 m. Paryžiuje vykusioje pasauli-
nėje dailės parodoje.

1938 m. jo sukurtos iliustracijos
knygoms buvo įvertintos Lietuvos
valstybine premija. Kūrybingi jam
buvo ir vėlesni metai. 1939–1948
metais sukuriamas ciklas „Žemaičių
Kalvarijos”, 1939–1948 metais –
„Žemaičių simfonijos”, 1940 metais –
Salomėjos Nėries „Eglių žalčių kara -
lienė”, Kazio Borutos „Saulę ant savo
pečių parnešti išėjo”, 1947 m. – S.
Nėries „Žalčio pasakos”, 1970 m. –
„Pupos pasaka” ir kt.

1949 m. Paulius Augius su šeima
– žmona ir penkiais vaikais –- emi-
gravo į JAV. Gyvendamas Amerikoje
P. Augius pagarsėjo kaip grafikas ir
publicistas – bendradarbiavo „Vaire”,
„Naujojoje Romuvoje”, „Aiduose”,
„Žiburiuose”, 1946 m. dirbo „Min -
ties” žurnalo Dailės skyriaus redak-
toriumi. 1961 metais  JAV išleista jo
,,gulbės giesmė” – P. Au giaus ilius-
truota Vytauto Mačernio kūrybos
rin ktinė „Poezija”. 

VYTAUTAS MAČERNIS

,,Metų sonetai” 
XLV

Už lango regis vakaro dangus ugninis,
Jame iškyla ąžuolais apaugusi kalva.
Tenai ramus senolių mano kapinynas
Ten žemė, juos pridengusi, puri, lengva.

O čia – senolių namas, didelis ir tvirtas,
Jame gyvena atkakli, žemaitiška dvasia.
Nevienas ją nešiojęs dulkėmis pavirto,
O ji vis auga ir tvirtėja ainių kartose.

Kiekvieną vakarą iš kapinyno seno
Senoliai grįžę mano kambary susėda
Aplink mane plačiu ir taisyklingu žiedu

Ir ima tarp savęs įvertint darbus mano:
Jeigu atranda kartais esantį vertu kurį,
Aš stoviu ir džiaugsmu liepsnoju žiedo
vidury.

1944 II 19

Adomas Galdikas su mokiniais Kauno meno mokyklos Grafikos studijoje. Iš
kairės: Kipras Šaulys, Vytautas Jurkūnas, Liudas Vilimas, Vaclovas  Rataiskis,
Paulius Augius-Augustinavičius, Adomas Galdikas (stovi), Antanas Kučas,
Alfonsas Dargis. 1932 m.                      menas.lnb.lt/parodos.htm nuotr.

Juodai balta malda Lietuvai

P. Au giaus iliustruota Vytauto Ma-
černio kūrybos rin ktinė „Poezija”.

Paulius Augius. ,,Pavasario fėja”. Linoraižinys. 1960.

Minint P. Augiaus 90-ąsias gimi-
mo metines leidykla ,,Lietus” Lie tu-
voje išleido jo iliustruotą S. Nė ries
poemą-pasaką ,,Eglė Žalčių kara lie-
nė”.

Paulius Augius paliko pėdsaką ir
pedagoginėje srityje –  jis yra dėstęs ir
Taikomosios dailės institute (Kau-
nas). 

Dailininkas mirė 1960 m. gruo -
džio 7 d. Čikagoje. Jo kūrybos puo se -
lėjimu, populiarinimu rūpinosi žmo -
na, vaikų rašytoja Danutė Au gienė,
gy venanti JAV. Jos rūpesčiu 1967 m.
P. Augiaus kūryba gra žiai pristatyta
išleistoje jo monografijoje (spaudai
leidinį paruošė Algirdas Kurauskas ir
Vytautas Saulius). Čia pateikiamos
menininko žy miausių dailės kūrinių
nuotraukos, jo kūrybą plačiai anali-
zuoja A. Ku rauskas, nušviečiama ir
dailininko biografija.

P. Augiaus 100-mečio paminėjimo
parodą padėjo suruošti dailininko
vaikai Jurgis, Džiugas ir Rūta. Kartu
šioje parodoje dalyvauja ir dailininko
anūkė Krista Augius iš San Fran cis-
co, CA. Ji yra fioziotera pijos gydytoja,
tačiau mėgsta tapyti. Savo aliejinės
tapybos darbus ji naudoja gydant
žmones reabilitacijos centruo se. Jau-

na gydytoja įsitikinusi, kad me nas
gydo žmogaus sielą. O jeigu siela svei-
ka, daug greičiau pasveiksta ir kūnas.

Tad kviečiame visus į jubiliejinę
parodą, skirtą P. Augiaus šimtmečiui
ir kartu susipa žinti su jaunos meni -
nin kės K. Augius kūryba. Atidarymo
pradžia – 7:30 val. vakaro.

Krista Augius (Augiūtė). ,,Feniksas”.
Aliejus. 2009.
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Margumynai

Margumynai

Pristatyti reikšmingiausi mokslo darbai 
per pastaruosius 355 metus

D. Britanijos karališkoji mokslo
draugija internete paskelbė 60 pačių
reikšmingiausių, jos nuomone, moks-
linių darbų, išleistų per pastaruosius
355 metus.

Projektas atliktas labai papras-
tai, tačiau pakankamai patogiai. Pa-
gal metus išdėstyti svarbiausi dešimt-
mečių įvykiai, pažymėti vienu arba
keliais reikšmingiausiais atradimais,
apie kuriuos pateikiama dar ir papil-
doma informacija. Tokia dovana moks-
lo istorija besidomintiems internau-
tams skirta Draugijos 350-mečio proga.

Panašu, jog šį projektą Draugija
nusiteikusi prižiūrėti, nes metų juos-
ta sudaryta iki pat 2045 metų. Nors
Draugija nusprendė nespėlioti, kas

mūsų laukia ateityje, tačiau svar-
biausius įvykius šiame kalendoriuje
pažymės.

Aplankę projektą surasite įvai-
riausių mokslų darbų. Daugiausia iš
fizikos srities. Pavyzdžiui, galima
pasidomėti I. Newton darbais, skir-
tais optikos tyrimams – pristatoma-
me dokumente mokslininkas įrodinė-
ja, kad baltą šviesą sudaro skirtingų
spalvų šviesa. Šalia rimtų medicinos,
biologijos mokslinių darbų yra ir to-
kių  įdomių, net juokingų, pvz., Dai-
nes Barrington darbas apie jaunąjį
kompozitorių Mozartą. Juo autorius
nori išsiaiškinti, ar šis – iš tiesų ge-
nialus jaunuolis, ar tik apsimetėlis.

Technologijos.lt

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMALDŲ IR RENGINIŲ TVARKA 
2009 METAIS

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje 
(2745 West 44th Street Chicago, IL 60632)

Tel.: 773-5231402; el. paštas: jauniusk@yahoo.com

Advento metu sekmadienias šv. Mišios – 10 val. r.
Susitaikymo pamaldos ir išpažintys – gruodžio 19 d. 9 val. r. (vadovas   –

kun. Gintaras Vitkus, SJ)
Parapijos Kūčių vakarienė – gruodžio 24 d., pradžia – 7 val. v.
Kalėdų nakties Mišios – gruodžio 24 d.  9 val. v.
Kalėdų ryto šv. Mišios – gruodžio 25 d. 10 val. r.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
(14911 127th Street, Lemont, IL 60439)

Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net

Bendruomeninis Susitaikinimo sakramento vakaras – gruodžio 18 d.
nuo 6:30 val. v. (Kūčių ir Kalėdų dieną išpažinčių neklausoma).

Gruodžio 24 d., 7 val. v. misija rengia šventinę Kūčių vakarienę.
Prašome užsire gis truoti iki gruodžio 21 d. pas misijos se selę Laimutę (el. paš-
tas: ses.laimute@ ya hoo.com; tel.: 630-243-1070 ) ar ba misijos raš ti nėje. 

Tradicinis misijos choro koncertas – gruodžio 27 d. 1:30 val. p.p.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje
(5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558)

Pamaldos su Šv. Vakariene – gruodžio 6, 13, 20, 27 dienomis.
Gruodžio 6 d. 1 val. po pamaldų ir kavutės įvyks vargonininkės Loretos

Maistininkienės mokinių koncertas-rečitalis. Maloniai kviečiame visus!
Gruodžio 12 d., 2 val. p. p.  parapijos kalėdinė šventė ir sekmadieninės

mokyklėlės ,,Atvirų durų” diena. Programėlė ir dovanėlės vaikučiams.
Gruodžio 24 d. – Šv. Kūčios (lietuvių ir anglų kalbomis) 5 val. p. p.
Gruodžio 25 d. – Kalėdos (lietuvių ir anglų kalbomis) 11:30 val. r.

Šv. Andriejaus parapijoje
(19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130) 

Gruodžio 20 d. apylinkės lietuviai kviečiami lietuviškai atlikti išpa žintį
prieš lietuviškas šv. Mišias (Mi šių pradžia 10:30 val. r.) Šv. And riejaus baž-
nyčioje. 

Gruodžio 24 d. – Ber nelių Mišios Šv. Andriejaus baž nyčioje.

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

VIDA RAPŠYS-DUDĖNAITĖ

Begalinė upė Dievo laiko:
Be pradžios, be galo, be krantų.
Jo ranka jos amžių srovę laiko,
Ir Jo rankoj esam – aš ir tu.

„Viešpaties pasaulis”
Bernardas Brazdžionis

Laikas bėga... Lapkričio 23 d. suėjo penkiolika metų, kai mūsų
miela Vida mus paliko, sulaukusi 53 metų amžiaus. Šv. Mišios už jos
sielą bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Mar-
quette Park sekmadienį, gruodžio 6 d., 10:30 val. ryto.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus a. a. Vidą maldoje pri-
siminti.

Nuliūdę: vyras, duktė su šeima, anūkai, du sūnūs ir dvi
seserys su šeimomis

A † A
SESUO 

M. TARCISICA
STUGLIS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. lapkričio 23 d. Šv. Kazi-
miero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chica-
go, IL, sulaukusi 88 metų.

Į vienuolyną įstojo iš  Švenčiausios Mergelės Marijos  Gimi-
mo parapijos, Chicago (Marquette Park). Vienuolyne įžaduose iš-
gyveno 66 metus.

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; pusseserė Mary Zidonis,
pusbrolis Steve Meskis su šeimomis.

Velionė buvo pašarvota penktadienį, lapkričio 27 d. nuo 3 val.
p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Mar-
quette  Rd., Chicago, IL. Mišparai  už mirusius 7 val. v.

Laidotuvių šv. Mišios įvyko šeštadienį, lapkričio 28 d. 9:30
val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių
sesuo Tarcisica buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Šv. Kazimiero seserys

„Google“ keičia veidą
Bendrovė „Google” pradėjo ban-

dyti naują „Google Search” tinklala-
pio versiją. Kaip atrodytų naujas
„Google.com” veidas, jau galima pa-
matyti ir patiems.

Garsusis pirmasis „Google.com”
puslapis naujoje versijoje labiausiai
išsiskiria mėlynos spalvos mygtukais,
tačiau paieškos rezultatų pateikimas
atrodo visai kitaip, skelbia „Web-
monkey”.

„Google” naujoves akylai stebin-
tys šios interneto paslaugų ir tech-
nologijų milžinės entuziastai pra-
neša, kad bendrovė pradėjo išbandyti
naują „Google Search” sąsają. Ar
siūlomas jos prototipas bus patvirtin-
tas ir pakeis dabartinį „Google”
paieškos veidą, dar neaišku. „Google”
garsėja savo kruopštumu ir atsakin-
gumu, pateikiant rinkai savo naujo-

ves, tad siūlomų permainų gali tekti
palūkėti. Tačiau jau dabar kiekvienas
gali patikrinti, ar siūlomos paieškos
permainos jam patiks.

Pasak „Webmonkey”, labiausiai
pasikeitęs paieškos rezultatų pateiki-
mo puslapis. Kairėje jo pusėje atsi-
randa nuolatinė pasirinkimų skiltis,
kurioje galima nustatyti norimus
paieškos rezultatų „išgryninimo” va-
riantus. Atidžiau panagrinėję naują
puslapio išvaizdą pastebėsite, kad iš
esmės šoniniame meniu atsirado tik
viena viršutinėje tinklalapio dalyje
nematyta paieškos parinktis – gali-
mybė pamatyti rezultatus iš įvairių
interneto forumų.

„Google” kol kas neskelbia, kada
planuoja baigti pertvarkytos paieškos
sąsajos bandymus.

Balsas.lt

Rytų Anglijos universiteto (D.
Britanija) mokslininkai prisipažino
išmetę į šiukšlyną didžiąją dalį pir-
minių duomenų apie temperatūrų
pokyčius, kuriais remdamiesi spėjo
apie gresiančias klimato permainas,
skelbia dienraštis „Times”.

Pasak dienraščio, tai reiškia, kad
kiti mokslininkai nebegalės patikrin-
ti svarbiausių jų skaičiavimų, liudi-
jančių, kad per paskutiniuosius 150
metų pasaulyje buvo stebimas vidu-
tinės temperatūros didėjimas.

Rytų Anglijos universiteto Kli-
mato tyrimų centras buvo priverstas
pranešti apie šių duomenų praradimą
dėl to, kad, remiantis šalyje galiojan-
čiu Informacijos laisvės aktu, buvo
pareikalauta pateikti originalius tem-
peratūrų matavimo duomenis. Šie
duomenys, surinkti iš įvairių pasau-
lio meteorologinių stočių ir įrašyti
magnetines juostas ar popieriniuose
dokumentuose, buvo išmesti po to,

kai Klimato tyrimų centras kėlėsi į
kitą pastatą.

Dienraščio žiniomis, iš meteo-
rologijos stočių gautų neapdorotų
temperatūros matavimo duomenų
buvo atsikratyta 9-ąjį praėjusio am-
žiaus dešimtmetį, kai klimato kaitos
problema dar neatrodė tokia svarbi.
Manoma, kad fakto apie prarastus
originalius temperatūrų matavimų
duomenis patvirtinimas padarys dar
didesnę žalą Rytų Anglijos univer-
siteto Klimato tyrimų centro vardui.
Jis britų ir pasaulinės žiniasklaidos
dėmesio centre neseniai atsidūrė po
to, kai kompiuteriniai įsilaužėliai
internete paskelbė šio Centro moks-
lininkų susirašinėjimą, iš kurio aiškė-
ja, kad kai kurie klimatologai sten-
gėsi paslėpti duomenis apie pastarąjį
dešimtmetį neva vykstantį klimato
šaltėjimą.

Balsas.lt

Klimatologai prisipažino išmetę klimato
šiltėjimą įrodančius duomenis
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Ma rija
Kaupaitė būtų paskelbta Palai min -
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, gruodžio 5 d., 9:30 val. r.,  se se -
lių Motiniškajame name, 2601 W.
Mar  quette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Terrence Moran, CSsR. Po Mi -
šių – ka vutė. Pra šome dalyvauti.

�Kviečiame visus į pokalbį-pa -
bendravimą su naujuoju Lietu vos ir
Lat vijos jėzuitų pro vincijolu Ginta ru
Vitkumi, SJ. Su si tikimas vyks gruo -
džio 6 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių, PLC di džiojoje salėje.

�Jaunimo centro tradicinė va -
karienė įvyks š. m. gruodžio 6 d. 2
val. p. p. – šv. Mišios Tėvų jėzuitų
koplyčioje, 3 val. p. p. Jaunimo centro
didžiojoje salėje vyks oficiali dalis.
Atskiras vietas ir stalus užsisakyti
ga lite telefonais: 708-447-4501 (Mil -
da Šatienė) arba 708-636-6837 (Anelė
Pocienė). 

�Mar  quette Park apylinkės ben -
druomenės susirinkimas įvyks gruo-

džio 13 d. 12:30 val p. p. ,,Seklyčioje”
(2711 W. 71st Street, Chicago, IL
60629). Apie esamą apylinkės padėtį
kalbės Juozas Polikaitis. Kviečiame
visus atvykti. Tel. pasiteiravimui:
773-247-5944 (Dalė Blekienė).

�Čikagos ateitininkų šv. Kūčios
bus rengiamos š. m. gruodžio 20 d.,
sek madienį, nuo 1 val. p. p. Jaunimo
centro di džio joje salėje. Įėjimas: vai -
kams iki 8 metų – nemokamai, jau nu -
čiams, moksleiviams ir studentams –
10 dol., suaugusiems – 20 dol., pen si -
ninkams – 15 dol. Vietas užsisakyti
ga lite tel.: 630-325-3277 arba el. paš -
tu: odaugirdas@hotmail.com (Ona
Dau  girdienė).

��Lietuvos ambasada Washing -
ton, DC, 2622 16th Street NW Wa-
shington, DC, 20009 gruodžio 10 d.
7:30 val. v. kviečia į Linos Žilionytės
knygos ,,Born for Freedom” sutik-
tuves. Daugiau informacijos: leo nas.
gar bacauskas@ltembassyus.org arba
tel.: 202-2345860 ext. 119.

IŠ ARTI IR TOLI...

Š. m. lapkričio 24 dieną, Lietuvos ambasada Kanadoje, kartu su kitomis
ambasadomis dalyvavo Kanados užsienio reikalų ministerijos organizuotoje
„Pasaulio patiekalų” mugėje, kurios metu surinktas pelnas bus skirtas lab-
darai. Šventės metu Lietuvos ambasada susirinkusius svečius vaišino šviežiai
iškeptu lietuvišku šakočiu ir šiltomis bandelėmis su lašinukais.

Pasaulio patiekalų mugė yra kasmetinė labdaros šventė, kurią organizuo-
ja Kanados užsienio reikalų ir tarptautinės prekybos departamentas. Pirk -
dami bilietus patiekalų ragavimui valstybės tarnautojai gali paaukoti plačiam
ratui labdaringų organizacijų. Surinktas lėšas Kanados URM išskirsto Ka -
nadoje registruotoms labdaros organizacijoms. 

Šiam kilniam tikslui LR ambasadai Otavoje gardžius lietuviškus pa -
tiekalus paaukojo V. ir I. Pečiuliai bei V. ir V. Radžiai.

Lietuvos ambasados Kanadoje info

,,Pasaulio patiekalų” mugėje Kanadoje buvo galima paskanauti ir šakočio.
Lietuvos ambasados Kanadoje nuotr. 

Daug žmonių Lietuvoje Kalėdas
švęs nešildomuose butuose, alkani,
praradę darbą ir viltį gyventi toliau.
Todėl mes (Dunčių šeima) kviečiame
visus apylinkės lietuvius gruodžio 6
d. 11:30 val. p. p. (po šv. Mišių) į Šv.
Andriejaus parapijos salę prisiminti
vargšus, paaukoti jiems pinigų ir pa-
sivaišinti labdaros įstaigose varguolių
valgoma sriuba ir duona. Sriubos
kaina – laisva auka.  Surinktos aukos
bus pasiųstos Lietuvos ,,Bėdų tur-
gaus fondui” (www.beduturgus.lt),
kuris televizijos laidos metu sušelpia
nelaimių ištiktus žmones.

www.lrt.lt/archyvas/ galite pa -
sižiūrėti ,,Bėdų turgus” laidas, ku rios
palies kiekvieno širdį. Kiek vie nas
Jūsų paaukotas centas bus perduotas
vargšams Lietuvoje Šv. And riejaus
(Philadelphia) parapijiečių vardu. Jei
kas norite prisidėti prie sriubos viri-
mo, prašome rašyti adresu: 

jonasvytautas@verizon.net

* * *
Gruodžio 6 d. Šv. Andriejaus pa -

rapijiečius kviesime pasirašyti kalė-
dinius sveikinimus tiems, kurie dėl
se natvės ar ligos nepajėgia sekmadie -
niais ateiti į bažnyčią. Kviečiame iki
gruodžio  6 d., sekmadienio įteikti pa -
rapijos komiteto nariams Jonui Dun -
čiai, Teresei Gečienei ar Angelei Puo -
džiūnienei pavardes ir adresus as me -
nų, kuriems reikia nusiųsti kalėdi-
nius sveikinimus.

* * *
Vinco Krėvės mokykla organi -

zuoja dovanėlių siuntimą Afganis ta -
no vaikams. Dovanos pradėtos rinkti
lapkričio 22 d. ir bus renkamos iki
gruodžio 6 d. Visas dovanėles reikia
atnešti į mokyklėlę, į Šv. Andriejaus
parapijos salę. Siuntimui tinka: vai -
kiš ki drabužiai, žaislai, saldainiai,
sau  sainiai, vitaminai vaikams ir su -

au gusiems. 
* * *

Gruodžio 8 d., antradienį, 7 val.
v. ,,Gintarinių šaknų” lietuviško
paveldo klubas kviečia į jų rengiamas
Kū čias Lietuvių namų Kultūros cen-
tre, Lithuanian Music Hall, 2715 E.
Al legheny Ave., Philadelphia, PA
19134. Bus trumpa programėlė. Nuo -
latiniai klubo nariai prašomi atnešti
tradicinio Kūčių maisto lėkštę. 

* * *
Gruodžio 13 d. Phi ladelphia

skau tai kviečia visus apy  linkės lietu-
vius ir jų šeimas bei draugus kartu
susėsti prie šventinio kalėdinio stalo,
kartu laužti kalėdaitį ir vieni kitiems
palinkėti gražių ateinančių kalėdinių
švenčių. Vakarienė vyks Šv. Andrie -
jaus lietuvių parapijos salėje, 12 val.
p. p. po lietuviškų šv. Mišių. Prašome
iš anksto užsisakyti bilietus pas Ma -
rytę Sušinskienę tel.: 215-969-2117
arba pas Laimą Bagdonavičienę tel.:
609-268-8045. Kaina – 15 dol. suau-
gusiems, 5 dol. vaikams iki 12 metų.

* * *
Philadelphia Vinco Krėvės litua -

nistinė mokykla Šv. Andriejaus para-
pijos salėje gruodžio 20 d. 12 val. p. p.
ruošia tradicinę V. Krėvės lituanis -
tinės mokyklos Eglutę. Vaikučiai pa -
ro dys linksmą vaidinimą ,,Pasikly du -
sios pasa kos”. Po vaidinimo pas mus
apsilankys lietuviškas Kalėdų se ne -
lis. Tėvelius prašome parūpinti po ne -
didelę dovanėlę, kurią galėsite pa likti
Senelio padėjėjams. Vaišės – su neš ti -
nės. Turint klausimų, prašome kreip-
tis į Jorūnę adresu: jorunebalciu -
nie ne@yahoo.com arba į Darių Paš-
kevičių adresu: Rendarj@aol. com

* * *
Gruodžio 31 d. – Naujųjų metų

sutikimas Lietuvių namuose.

Renginiai Philadelphia, PA, 
lietuvių parapijoje

Diplomatinė bendruomenė Kanadoje 
įsijungė į Kanados labdaros renginius

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New York (420 Fifth Ave.,
New York, N.Y., 10018, 3 aukštas) maloniai kviečia į tapytojo, fotografo Vid-
manto Ilčiuko darbų parodos atidarymą 2009 m. gruodžio 8 dieną, antra-
dienį, nuo 6 val. v. iki 8 val. v. Tel. pasiteiravimui – 212-354-7840, ext.18.

,,Spalvotos menininko Vidmanto Ilčiuko fotografijos ir net nespalvoti dar-
bai atrodo kaip tapybos drobės. Gausus koloritas, kontrastingų spalvų blyks-
niai, apčiuopiamos faktūros liudija, kad fotoaparatas viso labo tik greitesnė,
tikslesnė nei tradicinės realybės įprasminimo priemonė.” (Gintaras Baltinas)


