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Visaginas, gruodžio 8 d. (ELTA)
– Prezidentė tikina, kad Ignalinos
atominės elektrinės (IAE) uždarymui
galiausiai pasirengta tinkamai, ta-
čiau ruošiantis būta aplaidumo. Dėl
to vilkinusieji uždarymo procesą at-
sakomybės neišvengs.

,,Po jėgainės veiklos sustabdymo
reikalausiu, kad būtų išnagrinėta vi-
sa elektrinės uždarymo eiga ir visi,
kurie aplaidžiai dirbdami vilkino šį
uždarymo procesą, turės prisiimti at-
sakomybę”, – sakė šalies vadovė po
susitikimo su IAE vadovybe.

Kad būta vilkinimo, prieš kurį
laiką yra patvirtinusi ir Valstybės
kontrolė.

,,Lietuva įžengs į naują istorinį
laikotarpį: atsisveikins su senąja ato-
mine elektrine ir, tikiu, netrukus sta-
tys naują. Noriu pasakyti aiškiai –
Lietuva ir toliau išliks atominės ener-
getikos šalimi, todėl visų jėgainės
darbuotojų patirtis mums yra labai
svarbi, – sakė prezidentė D. Gry-
bauskaitė. – 2010 m. simbolizuos tik-
ros energetinės nepriklausomybės
pradžią, kai elektros energijos kainas
diktuos rinka, o kiekvienas Lietuvos

žmogus bus apgintas nuo monopolijų
savivalės”, – pažymėjo prezidentė.

IAE vadovai supažindino prezi-
dentę su numatytomis galimybėmis
kitąmet apsirūpinti elektros energija.
Valstybės vadovė teigiamai vertino šį
pasirengimą ir pabrėžė būtinybę kuo
greičiau Seime priimti Elektros ener-
getikos įstatymą, užtikrinsiantį
sklandų šalies aprūpinimą elektra.

Čikaga, gruodžio 8 d. (LR gene-
ralinio konsulato info) – Jau trečius
metus iš eilės tradiciniame festivalyje
„Žiemos stebuklai” laisvalaikio ir
pramogų centre Navy Pier koncer-
tuoja lietuviški kolektyvai. Šiais me-

tais LR Generalinis konsulatas Čika-
goje dalyvauti šventinio renginio
programoje pakvietė lietuvių liaudies
šokių ansamblį „Grandis”. Tad gruo-
džio 5 d. didžiojoje Navy Pier festiva-
lių salėje lietuviškus tautinius šokius

pristatė 35 savo 50-ąjį jubiliejų šie-
met švenčiančio kolektyvo šokėjai.

,,Grandies” jaunių ir studentų
grupės atliko keletą žinomų lietuviškų
šokių, kuriuos smalsiai stebėjo gausiai
susirinkę žiūrovai. Nukelta į 6 psl.

•Skautybės kelias. Ruošia-
mės Kalėdinei mugei (p. 2)
•Susitarimas dėl kovos su
klimato kaita prilygtų ste-
buklui (p. 3, 11)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•Studentai iš Lietuvos il-
gai prisimins vasarą Ame-
rikoje (p. 4)
•Komentaras. Dėl Valdovų
rūmų rėmėjų pagerbimo (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mažoji Lietuva (p. 8)
•Atsiminimai (131) (p. 9)
•1966–2005 m. rašytos re-
zencijos – vienoje knygoje

Žiemos festivalio Navy Pier programoje –
„Grandies” pasirodymas

Valdov¨ r∆mai bendradarbiaus su užsienio karališkûjû rùmû muziejais
Vilnius, gruodžio 7 d. (ELTA) –

Atkurti, bet lankytojams neatidaryti
Valdovų rūmai Vilniuje jau mezga ofi-
cialius ryšius su kaimyninių ir toli-
mesnių valstybių karališkųjų rūmų
muziejais.

Bendradarbiavimą rengiant
bendrus muziejų ir kitus kultūros
projektus, parodas, keičiantis rodi-
niais, vykdant mokslines tiriamąsias
programas, keičiantis specialistais ir

patirtimi numato praėjusią savaitę
Vilniuje ir Varšuvoje pasirašyta ilga-
laikio bendradarbiavimo sutartis tarp
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės (LDK) valdovų
rūmų ir Varšuvos karališkosios pilies.

Tai jau antroji šįmet Nacionali-
nio muziejaus LDK valdovų rūmų pa-
sirašyta tarptautinio bendradarbia-
vimo muziejininkystės ir mokslinių
tyrimų srityje sutartis. Pavasarį pa-

sirašyta pirmoji tokio bendradarbia-
vimo sutartis su kita istorinėje Len-
kijos valdovų rezidencijoje įsikūrusia
muziejine įstaiga – Krokuvos Vavelio
karališkąja pilimi.

Bendradarbiavimo sutartimis su
Lenkijos muziejais LDK valdovų rū-
mai atnaujina tradicinius ryšius su
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rū-
mams Vilniuje artimiausiomis istorinė-
mis rezidencijomis Lenkijoje – Kroku-

vos ir Varšuvos karališkosiomis pilimis.
Nacionalinis muziejus LDK val-

dovų rūmai panašias bendradarbia-
vimo sutartis rengiasi pasirašyti taip
pat su Feraros Este dinastijos pilimi
(Italija), Drezdeno rezidenciniais rū-
mais (Vokietija), Gardino pilyse įsikū-
rusiu Gardino valstybiniu istorijos ir
archeologijos muziejumi (Baltarusi-
ja), taip pat Baltarusijos nacionaliniu
istoriniu kultūriniu muziejumi.

Elektrin∂s uždarymui pasirengta

Prezidentė D. Grybauskaitė lankosi
Ignalinos atominėje elektrinėje.

Eltos nuotr.

,,Grandies” šokėjai atliko keletą žinomų lietuviškų šokių. Ramūno Astrausko nuotr.
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JAV îsivyravo
prasti orai
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Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) –
Staiga labai atšalo ir sninga Jungti-
nių Valstijų Vakarų pakrantėje nuo
Washington iki Arizona ir California
valstijų. Kai kuriose valstijose trum-
piau nei per parą iškrito apie 24 in-
čus kritulių. Nevada valstijoje dėl
prastų orų buvo uždarytos mokyklos
ir vyriausybinės įstaigos. Smarkiai
sninga ir centriniuose šalies rajonuo-
se. Iš viso prasti orai įsivyravo 17-oje
valstijų. Kai kuriuose federaliniuose
ir vietiniuose automobilių keliuose
susidarė daug mylių nusidriekusios
spūstys. Užsnigtuose ir apledėjusiuo-
se keliuose įvyko daug automobilių
avarijų.

Be to, daugelyje rajonų, kur gau-
siai sninga, pučia stiprus vėjas. Kai
kur jo gūsiai siekia 50 mylių per va-
landą, o temperatūra nukrito žemiau
5 laipsnių Fahrenheit. Kai kuriose
pietinėse valstijose, tarp jų Arizona
ir Nevada, greitai tirpstant krintan-
čiam sniegui prasidėjo nuošliaužos.
Numatoma, kad artimiausiomis paro-
mis kai kuriuose rajonuose prisnigs iki
40 inčų sniego.
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Mylimam broliui VITOLIUI DRAGŪNEVIČIUI mirus,
užjaučiame mūsų brangią sesę Audronę Pakštienę,

jos šeimą bei visus artimuosius.

Vašingtono skaučių židinys

„Aušros vartų/Kernavės’’ tunto
Juzės Augustaitytės-Vaičiūnienės vyr.
skaučių būrelis š. m. lapkričio 22 d.
susirinko ps. fil. Tinos Buntinienės
namuose. Būreliui priklauso sesės/
draugės, kurios kartu augo, brendo,
tobulino savo lietuviškas, skautiškas
žinias „Aušros vartų’’ tunto šeimoje,
Čikagoje.

Būrelis jau gyvuoja nuo 1996 m.,
jo tikslas – palaikyti ryšius su lietuvių
skautų organizacija, padėti, kam tik
reikia, ir palaikyti tarpusavio drau-
gystės ryšius.

Susirinkus sesėms, oficialiai pra-
dėjome sueigą. Sesė Rima Zigaitytė
perdavė būrelio vadovės pareigas se-
sei Tinai Buntinienei. Būrelio tradici-
ja – naujai būrelio vadovei perduoti
būrelio širdelę (tai medinė širdelė,
ant kurios užrašyta „Vis budžiu!”,
pakabinta ant geltonos, žalios ir rau-
donos spalvų juostelės).

Vyko įvairios, įdomios diskusijos,
pranešimai apie ateinančią tunto
sueigą ir Kaziuko mugę, per kurią
būrelio sesės paruošė labai sėkmingą
loteriją. Klausimas kilo, kaip mes,
būrelio sesės, galime padėti tuntui?
„Aušros vartų/Kernavės” tuntas au-
ga. Šiuo metu yra draugovės, kurios
renkasi Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte; Jaunimo centre, Čikagoje ir
„Rasos’’ lituanistinėje mokykloje,
Naperville. Visos sesės džiaugsmin-

gai ir su entuziazmu pasisiūlė, kai
reikia, padėti draugovių drauginin-
kėms vesti sueigas.

Diskusijos tęsėsi, susėdus aplink
stalą. Sesė Ramunė Papartienė prašė
visų sesių papuošti tunto jaunes-
nioms sesėms špilkutes, ant kurių
yra užrašyti jų vardai. Smagiai, links-
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Lietuvių literatūros mėgėjai,
nesibaidantys, o neretai ilgesin-
gai laukiantys jos vertimų į
anglų kalbą, ir lietuviškų dovanų
savo angliškai kalbantiems ir
skaitantiems draugams ieškoto-
jai gali pradėti dairytis ką tik lei-
dyklos ,,Dalkey Archive Press”
išleistos knygos ,,Best European
Fiction 2010”, kurioje rasite ir
prozininkės Giedros Radvilavi-
čiūtės apsakymą ,,The Allure of
the Text” (jį, mano žiniomis,
išvertė Darius Ross). Pirmoji ga-
na kritiška šios naujai sugalvotos
leisti serijos knygos rezencija
ypač palanki lietuvei rašytojai.
Vincent Czyz rašo, jog Radvila-
vičiūtės apsakymas jam pasiro-
dė gražiai parašytas, įtaigus ir
tiesiog – išskirtinis. Jo nuomone,
vien dėl jos apsakymo verta įsi-
gyti šią beveik 16 dol. kainuo-
jančią 35-ių Europos rašytojų
rinktinę.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Susirinkome!

ps. fil Rima Zigaitytė perduoda būre-
lio vadovės pareigas ps. fil. Tinai
Buntinienei.

mai ir greitai sesės papuošė jaunes-
nioms sesėms nuostabiai gražias špil-
kutes.

Geri pokalbiai, linksma nuotai-
ka, bet po truputį sesės pradėjo skirs-
tytis. Nors visos keliaujame skirtin-
gais pasirinktais gyvenimo keliais,
visos širdyse nešiojamės meilę lietu-
viškam skautavimui.

s. Aušra Jasaitytė Petry

Dalis „Aušros vartų/Kernavės”
tunto s. J. Daužvardienės vyr. skau-
čių būrelio sesių susirinko pas sesę
Romą Norkienę iškepti pagal jos re-
ceptą „sližikus” ateinančiai Pasaulio

ps. Roma Norkienė, v.s. Dalė Got-
ceitienė, s. Birutė Sasnauskienė, ps.
Alė Razmienė užbaigusios kepti „sli-
žikus“ Pasaulio lietuvių centro ruošia-
mai Kalėdinei mugei.

Virgio Norkaus nuotr.

Ruošiamės Kalėdinei mugei

Pasikeitimai Lietuviškosios Skautybės fondo valdyboje

lietuvių centro ruošiamai Kalėdinei
mugei. Sesė Roma jau buvo atlikusi
didžiausią darbą – paruošusi ,,sliži-
kų” tešlą iš 10 sv. miltų. Tešlai paki-
lus, ši vertėsi per dvejų dubenų šonus.

Sesės Roma, Birutė, Alė ir Dalė
kibo prie darbo. Pradėjome volioti
tešlą į virvutes, pjaustyti ir dėlioti ant
skardinės kepimui. Tešla vis kilo ir
galvojome, kad mūsų darbas neužsi-
baigs. Bet visos įveikėme ir džiau-
gėmės gerai ir gražiai atliktu darbu.
,,Sližikams” iškepus, sudėjome juos į
krepšiukus. Tikimės, kad visi bus
parduoti. Norint nusipirkti šių ska-
niai iškeptų lietuviškų ,,sližikų”,
aplankykite, „Aušros vartų/Kerna-
vės” tunto stalą š. m. gruodžio 12 ir
13 dienomis Pasaulio lietuvių centre,
Lemont.

v.s. Dalė Gotceitienė
Būrelio vadovė

Š. m. gegužės mėn. staigiai mirė
LS fondo pirmininkas v. s. fil. Petras
Molis. Vasaros metu Fondui vadovavo
vicepirm. v.s. fil. Romas Jakubaus-
kas. Spalio mėn. 24 d. valdybos po-
sėdyje išrinkta nauja valdybos pir-
mininkė. Ja tapo Vyriausia skauti-
ninkė ir dvi kadencijas Tarybos pir-
mininke buvusi v.s. Birutė Banaitie-

nė. Romas Jakubauskas toliau bus
vicepirmininku bei iždininku, o v.s.
Bronius Naras – sekretoriumi. Taip
pat valdyba pasveikino naują valdy-
bos narę, buvusią Bostono „Baltijos”
skaučių tunto tuntininkę s. Astą
Norvaišienę. LS fondo valdyba kvie-
čia visuomenę, ypač skautijos narius,
remti Lietuviškosios Skautybės fon-

dą, kuris kitais metais švęs savo 35
metų sukaktį, ir kuri iš bankuose
laikomų suaukotų pinigų palūkanų
remia skautišką veiklą.

J. Š.

Dėkojame LSF už 100 dol. auką.
Redakcija

Juzės Augustaitytės-Vaičiūnienės būrelis. Sėdi (iš k. į d.): Nida Bichnevičiūtė
Petronienė, Rima Stroputė Geimer, Julija Valaitytė Deuschle, Ilona Vaičiulytė
Didžbalienė; stovi (iš k. į d.): Aušra Jasaitytė-Petry, Ramona Steponavičiūtė
Žemaitienė, Ramunė Gaižutytė Papartienė, Lidija Stroputė Polikaitienė, Rima
Zigaitytė ir Tina Antanaitytė Buntinienė.
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SUSITARIMAS DĖL KOVOS
SU KLIMATO KAITA

PRILYGTŲ STEBUKLUI
Teisinį susitarimą dėl kovos su

klimato kaita Kopenhagoje pavyktų
pasiekti nebent įvykus stebuklui,
sako žinovai. Susitarimui labiausiai
koją kiša tokių šalių kaip Jungtinės
Valstijos (JAV) nenoras prisiimti įsi-
pareigojimus, lygiaverčius tiems,
kuriuos skelbia ketinančios vykdyti
Europos Sąjungos valstybės, ir besi-
vystančių šalių, kurių priešakyje yra
Kinija, ambicijos gauti išsivysčiusių
šalių paramą kovai su klimato kaita.

Danijos sostinėje Kopenhagoje
gruodžio 7 d., pirmadienį, prasidėjo
dvylika dienų truksianti Jungtinių
Tautų (JT) klimato konferencija. Į ją
laukiama atvykstančių daugiau kaip
15 tūkst. delegatų iš 192 šalių.
Susitikimo tikslas – susitarti dėl pas-
kutiniuosius metus skaičiuojančio
Kioto (Kyoto) protokolo įpėdinės –
sutarties, kuri padėtų užkirsti kelią
gresiančiai klimato nelaimei.

Vis dėlto, kaip ,,Eltai” teigė Ap-
linkos ministerijos Klimato kaitos
skyriaus vedėja Stasilė Znutienė,
Kopenhagoje teisinio susitarimo nesi-
tikima. Esą tai patvirtina ir JAV
prezidento Barack Obama pareiški-
mai, kad ši stotelė – dar tik tarpinė.
,,Nebent įvyktų kažkoks stebuklas”,
– galimybes susitarti dėl teisiškai
įpareigojančios sutarties įvertino S.
Znutienė. Pasak Klimato kaitos sky-
riaus vedėjos, Kopenhagoje didieji
nesutarimai ir verda būtent dėl to,
kad ES ir kitų didžiųjų valstybių am-
bicijos kovoti su klimato kaita nesu-
tampa. ES yra palyginti nedidelė
teršėja – jos išmetimai sudaro 31
proc., tuo tarpu vien Kinijos – 19
proc., Amerikos – 21 proc. Lietuvos
išmetimai sudaro tik 0,05 proc.

Tikslus, kokius įsipareigojimus
kovojant su klimato kaita turėtų
prisiimti išsivysčiusios šalys ir kokius
besivystančios, yra nustatęs Tarpvy-
riausybinis klimato kaitos komitetas.
Tai yra patariamasis organas kon-
vencijai ir Kioto protokolui, vienijan-
tis politikus ir mokslininkus. To
komiteto ataskaitose pažymima, jog
norint, kad temperatūra nepakiltų
daugiau nei dviem laipsniais, kas jau
grėstų nelaimėmis, išsivysčiusios
šalys turėtų įsipareigoti iki 2020
metų sumažinti šiltnamio poveikį
sukeliančių dujų kiekį 25–40 proc.,
palyginti su 1990 metais. Lietuva,
kaip ES narė, taip pat priskiriama iš-
sivysčiusių šalių grupei.

O besivystančių šalių grupei
(G77), kuriai pirmininkauja Kinija,
reikėtų klimatą šildančių dujų kiekį
sumažinti 15–30 proc. Joms nėra
taikomi atskaitos metai, pvz., kaip iš-
sivysčiusioms – 1990-ieji. ,,ES siekia
šioje srityje pirmauti ir labai nori
teisiškai privalomo susitarimo Ko-
penhagoje. Ji vienašališkai prisiėmė
įsipareigojimą iki 2020 metų pagami-
namą šiltnamio poveikį sukeliančių
dujų kiekį sumažinti 20 proc., paly-
ginti su 1990 metais, o jei Kopen-
hagoje ir kitos išsivysčiusios šalys
prisiimtų lygiaverčius tikslus, ES
sutiktų kartelę kilstelėti net iki 30
proc.”, – sakė S. Znutienė. Tuo tarpu
JAV, pasak jos, tėra linkusi sumažinti
taršą maždaug 14 proc., palyginti su
2005 metais. Kinija pasitelkė įdomią

skaičiavimo metodiką ir nusprendė,
kad galėtų sumažinti taršą 40–45
proc. bendrojo vidaus produkto
(BVP) vienetui, vadinasi, produkcijos
vienetui.

,,Viena vertus, taip yra labai
sunku palyginti, bet, kita vertus, tai
yra didelis pasiekimas, nes iš pradžių
Kinija iš viso nenorėjo kalbėti apie
jokius mažinimus. Japonijos norai
yra truputį ambicingesni už Ameri-
kos. Tokius pačius tikslus, kaip ES,
pasirengusios prisiimti Islandija,
Norvegija, Šveicarija, taigi mažesnės
šalys ir mažesni teršėjai”, – teigė S.
Znutienė. Pasak jos, norint sumažin-
ti taršą, veikti reikės visiems – prie-
monės palies ir stambias pramonės
įmones, kurios naudojasi ES preky-
bos apyvartinių taršos leidimų sis-
tema, ir vadinamąjį neprekybinį sek-
torių – tai yra visus kitus – žemės
ūkio, transporto, atliekų tvarkymo
sektorių ir kt.

ES jau ėmėsi veiksmų, pernai
patvirtinusi vadinamąjį Klimato kai-
tos ir energetikos paketą, kuriame –
Naujoji prekybos apyvartiniais taršos
leidimais sistemos direktyva. ES šilt-
namio poveikį sukeliančių dujų kiekį
labiausiai nori mažinti (50 proc. viso
mažinimo) per prekybos apyvarti-
niais taršos leidimais sistemą. (...)

•••
Pasak Klimato kaitos skyriaus

Aplinkos ministerijoje vedėjos, Lie-
tuvoje tik vienas trečdalis išmetimų
tenka stambiesiems, kiti du treč-
daliai – neprekybiniam sektoriui –
transporto, žemės, namų ūkio.
,,Rengsime strategiją – Nacionalinę
klimato kaitos valdymo politikos ir
priemonių planą, kur nustatysime
tikslus ir neprekybiniam sektoriui.
Lietuva yra įsipareigojusi sumažinti
šiltnamio poveikį sukeliančių dujų
išmetimą taip, kad jis neviršytų 15
proc. to kiekio, kuris buvo išmetamas
2005 metais. Jeigu ekonomikos augi-
mas per metus siektų maždaug 2
proc. BVP, galėtume nesunkiai tą tik-
slą įvykdyti”, – teigė S. Znutienė.

Anot jos, kad įvykdytume šį tik-
slą, reikia dar modernizuoti pastatus,
investuoti į atsinaujinančius energi-
jos šaltinius. Optimizmo teikia tai,
kad Lietuva turi galimybę parduoti
neišnaudotas taršos išmetimus ša-
lims, kurios nevykdo Kioto protokolo
reikalavimų, ir gautus pinigus nu-
kreipti į vadinamąsias ,,žaliąsias
investicijas”. Žiniasklaidoje buvo
teigiama, kad už neišnaudotas emisi-
jas Lietuva galėtų gauti 1–3 mlrd.
litų. Vis dėlto, pasak S. Znutienės, įsi-
pareigojimus Lietuvai bus sunkiau
vykdyti uždarius Ignalinos atominę
elektrinę. Paskaičiuota, kad jeigu
uždarius atominę elektrinę, elektros
energija nebūtų importuojama, o
būtų gaminama šiluminėse elek-
trinėse, šiame sektoriuje tarša padi-
dėtų 5 mln. tonų anglies dioksido per
metus. (...)

•••
Be diskusijos dėl taršos mažini-

mo Kopenhagoje verda dar viena –
kaip ir kiek padėti įsipareigojimus
vykdyti besivystantiems. ,,Besivys-
tančios šalys Nukelta į 11 psl.

Obama Afganistane seka
Bush (sūnaus) pėdomis.

Pasaka be pabaigos?
ALEKSAS VITKUS

Siekdamas prezidento posto Barack Obama labai smarkiai kritika-
vo prezidento George W. Bush Irako karo strategiją ir ypač jo 2007
m. sausį prasidėjusį staigų karinių jėgų padidinimą („surge”). Pe-

rėmęs valstybės vairą, tą patį daro ir jis. Tik ne Irake, o Afganistane. Bush
traukiantis nuo valstybės vairo, Afganistane buvo apie 35,000 amerikiečių
karių. Tuojau po inauguracijos Obama tą skaičių pradėjo didinti. Šian-
dien ten kovoja 68,000 vyrų.

Gruodžio 1 d. didžiojoje JAV karo West Point salėje prezidentas Oba-
ma paskelbė, kad iki kitos vasaros jis į Afganistaną nusiųs dar 30,000
amerikiečių karių, kartu žadėdamas po pusantrų metų pradėti jų išve-
dimą. Pasakyti, kiek metų tas išvedimas tęsis, prezidentas nesiryžo.

Dieną prieš savo kalbą Obama susisiekė su didžiųjų valstybių vado-
vais, supažindindamas juos su savo planais Afganistane ir kartu ragin-
damas ženkliau prisidėti prie kovos. Deja, išskyrus anglus ir lenkus, kitos
valstybės didelio entuziazmo ten didinti savo karines pajėgas nerodo. Af-
ganistane dabar yra apie 36,000 karių iš Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos,
Kanados, Italijos, Olandijos, Lenkijos ir kitų mažesnių valstybių. Tačiau
tikrai karštą karą veda tik JAV kariai, o kiti – tik „padeda”.

Dar rugpjūčio mėnesį gen. McChrystal sakė, jog, norint pataisyti pa-
dėtį Afganistane, jam skubiai reikėtų apie 45,000 papildomų karių. Oba-
ma ilgai svyravo, svarstė, planavo, kol pagaliau tik dabar paskelbė į Afga-
nistaną siųsiąs 30,000 papildomų JAV karių. Gal ir geras sprendimas, bet
kai kurie komentatoriai jau ir dabar turės progą iš prezidento pasišaipyti,
sakydami, kad anksčiau prieš „surge” nusistatęs, dabar jau pats vykdys
net antrąjį. Pirmoji įvyko 2009 m. pradžioje, kai į Afganistaną buvo pa-
siųsta daugiau nei 20,000 karių.

Kyla įdomus klausimas: ar toks kariuomenės padidinimas Afganista-
ne turės tokias pat ar bent panašias pasekmes kaip Irake? JAV kariuome-
nės patarėjas Stephen Biddle abejoja, ar Talibano kovotojai bus linkę taip
lengvai pereiti į priešo pusę, kaip padarė sunni sukilėliai, pralaimėję pilie-
tinį karą Bagdade ir susipykę su „al Qaeda” vadais vakariniame Irake. Ta-
libano pasekėjai, ne tokie kaip sunni Irake – jie Afganistane kol kas laimi.

Yra ir kitų priežasčių, kurios gali nulemti „surge” nepakankamumą
Afganistane. Kitaip nei Irakas, Afganistanas yra dykus kraštas, labai kal-
nuotas, su mažai pravažiuojamų kelių. Amerikiečiai čia vengs keliauti to-
kiais keliais ir turės pasitikėti daugiau savo aviacija, kas kels vietinių gy-
ventojų aukų skaičių ir afganistaniečius dar labiau nustatys prieš ame-
rikiečius. Irake „surge” gana greitai padėjo prieiti prie normalaus gyveni-
mo. Afganistane žmonės išsibarstę po visą kraštą, o Irake žmonės labiau
telkiasi miestuose, kur 30,000 papildomų karių gali kontroliuoti daugiau
žmonių.

Ir pats priešas Afganistane yra kitoks negu Irake. „Al Qaeda” kovo-
tojai Irake buvo svetimi atėjūnai, ne Irake gimę ir užaugę, o Afganistane
Talibano kariai į Afganistano paštunų genties tradicijas turi įleidę gilias
šaknis. Bet pats didžiausias skirtumas yra tarp Irako ir Afganistano ka-
riuomenių. Amerikiečiams pavyko sudaryti gana gerą ir disciplinuotą vie-
tinę Irako kariuomenę. Surasti Afganistane patikimų karių, juos apmo-
kyti ir jų neprarasti amerikiečiams sekasi daug sunkiau. Gal ir todėl, kad
tikrų afganistaniečių, galima sakyti, kaip ir nėra. Krašto gyventojai – tai
labai margas, tarp savęs nesutariančių paštunų, tadžikų, uzbekų, turk-
mėnų, hazarų ir dar kelių kitų tautų mišinys.

Karas Afganistane prasidėjo netrukus po 9/11 teroristinio išpuolio.
Tada savo istorijoje NATO (daugiausiai amerikiečiai) nutarė, remiantis
chartos penktuoju paragrafu, pripažinti tą teroro veiksmą prieš Ameriką
kaip visų NATO narių-valstybių užpuolimą. Pirmiausiai, ieškant tuo tero-
rizmu kaltinamo Osama bin Laden, prasidėjo įtariamų vietų bombardavi-
mai. Atsirado ir jo ieškanti kariuomenė, kuri vis augo, kol 2003 metais pa-
siekė 25,000 karių skaičių. Bin Laden sėkmingai slapstėsi, o amerikiečių
ir NATO entuziazmas karui blėso.

Ilgainiui viceprezidentas Dick Cheney įtikino prezidentą Bush, kad
Irakas turi arba dar tik gaminasi masinio naikinimo ginklus, ir kad reikia
pulti Iraką, pirmiau negu jis turės branduolinių ginklų, kuriais galės gra-
sinti Izraeliui. Karas prasidėjo 2003 m. kovo 20 d., ten pasiuntus apie
100,000 amerikiečių karių. Aiškios pergalės nesimatė.

Tuomet Bush į Iraką pasiuntė papildomą 21,500 vyrų kariuomenę, o
krašto valdžia buvo perduota pačiai irakiečių rinktai vyriausybei. JAV
karių skaičius padidėjo iki 166,000, o vidutinis per mėnesį žuvusiųjų skai-
čius, siekęs apie šimtą, nukrito iki dešimties. Atrodo, kad „surge” dėka
pagerėjusi padėtis Irake paragino ir prezidentą Obama Afganistane sekti
Bush pavyzdžiu. Padėtis kiek pagerėjo, tik dar ginčijamasi, kaip tai
paaiškinti. Ar padidintas karių skaičius, ar pagerėję paties Irako daliniai,
ar dar kas nors kito? Atrodytų, kad daugiausiai prie tos padėties pagerėji-
mo prisidėjo faktas, kad sunni sukilėliai, pradėję kovoti prieš „al Qaeda”,
tuojau paprašė amerikiečių pagalbos. Už tai jie prižadėjo nekovoti prieš
amerikiečių ar irakiečių karinius dalinius. Po to dalis kariuomenės buvo
perkelta į Afganistaną. Irake liko 116,000 amerikiečių karių.

Nors Saddam Hussein ir buvo nuverstas, Amerika ten pergalės ne-
pelnė. Nerado nei bin Laden. Afganistano karas buvo nustumtas į šalį ir
beveik pamirštas. Atėjus į valdžią prezidentui Obama, dėmesys Afga-
nistanui grįžo. Todėl, jei Irako karą vadiname Bush karu, tai Afganistano
karas liks susijęs su Obama vardu.
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Studentiškos vasaros darbyme-
čiui pasibaigus turėjau netikėtų sve-
čių iš Lietuvos – keturis studentus.
Net trys iš jų – Lina Pikčiūnaitė, Si-
mona Stanislauskaitė ir Audrius
Tamulevičius, studijuoja Vilniaus
universitete, o Vitalijus Stonys –
Kauno technologijos universitete.

Buvo malonu susipažinti ir pa-
bendrauti su jaunais žmonėmis, pa-
klausinėti, kaip sekasi Lietuvos stu-
dentams. Džiaugiausi, turėdama pro-
gos pabendrauti ir su dviem taura-
giškiais Lina ir Vitalijumi. Visi ketu-
ri maloniai sutiko atsakyti į mano
klausimus.

– Kaip atsitiko, kad jūs visi
keturi, atrodo, esate neišskiria-
mi draugai?

– Keliai mus suvedė į vieną vietą
tada, kai atvykome studijuoti į sos-
tinę. Lina, Audrius ir Simona įstojo į
Vilniaus universiteto Komunikacijos
fakultetą. Ketvirtasis iš mūsų – Vita-
lijus, kilęs iš Tauragės, kaip ir Lina,
patraukė studijuoti į Kauno techno-
logijos universitetą, tačiau savaitga-
liais dažnai atvažiuodavo į Vilnių
aplankyti draugės Linos. Visi gyvena-
me studentų bendrabutyje, tad ten ir
susipažinome.

– Kodėl vasaros darbams
pasirinkote Ameriką?

– Per studijų metus girdėjome ne
vieną istoriją iš bendramokslių ir
pažįstamų, kaip kažkas išvažiuoja į
JAV vasarai. Daugelis grįžusių dali-
josi patirtimi ir teigė, jog tai buvo
tikrai gera jų vasara. Pamatėme, kad
tikrai daug studentų dalyvauja
,,Work & Travel’’ programoje, ir visi
lieka patenkinti. Tai paskatino pa-
tiems pasidomėti galimybe padirbėti
vasarą JAV. Iš pradžių tik du iš mūsų,
Audrius ir Simona, nuėjo į agentūrą
ir, gavę visą informaciją, pradėjo po
truputį ieškotis darbo. Po šimtų
išsiųstų el. laiškų, keletas darbdavių
atsiuntė savo pasiūlymus. Vienas iš
jų pasiūlė pasikviesti dar du lietu-
vius, nes jam reikėjo keturių žmonių.
Tuomet ir prisijungė Lina ir Vita-
lijus. Visi keturi tęsėme susirašinė-
jimą su darbdaviu – jūros gėrybių
pardavimu užsiimančios kompanijos
,,Braun Seafood’’, įsikūrusios Long
Island, New York valstijoje, direkto-
riumi. Kompanija užsiima jūrų gėry-

bių tiekimu restoranams, taip pat jie
turi šviežių jūros gėrybių parduotu-
vėlę bei „Take Out’’ restoraną. Darbo
pasiūlymas tikrai viliojantis: darbo
valandų kiekis priklausė nuo mūsų
noro dirbti, atlyginimas taip pat
pakankamai didelis. Tačiau svarbiau-
sias veiksnys, lėmęs mūsų pasirinki-
mą, buvo nemokamos gyvenamos pa-
talpos, kurios buvo daugiau nei tobu-
los. Pokalbis telefonu su darbdaviu
praėjo puikiai ir darbo sutartis atsi-
dūrė mūsų rankose.

– Kokius darbus teko dirbti,
ką naujo išmokote?

– Į JAV atvykome birželio 12 die-
ną ir po keleto dienų pradėjome dar-
bą. Pradžia buvo gana sunki, kupina
iššūkių. Daugybė naujos informaci-
jos, kurią reikėjo kuo greičiau įsisa-
vinti, mums kėlė nerimą. Kalbos bar-
jeras taip pat buvo problema, kurią
turėjome įveikti. Pirmą savaitę buvo
visko: ir dvejonių, ir pykčio, ir ašarų.
Dėl lietingo oro ir ekonominės pa-
dėties žadėtų darbo valandų negavo-
me. Tačiau neturėjome kitos išeities,
kaip tik sukandę dantis stumtis į
priekį, mokytis pavadinimus jūrų gė-
rybių, kurių niekada nebuvome ma-
tę, lavinti anglų kalbą bei laukti ge-
resnių laikų...

Nepaisant šių su apsipratimu
svečioje šalyje susijusių problemų,
pats darbas buvo tikrai įdomus. Vai-
kinai dirbo sandėlyje, kur darbo die-
na prasidėdavo 5–6 valandą ryto.
Pagrindinis jų darbas buvo padėti
pakrauti ir iškrauti sunkvežimius,
pilnus jūrų gėrybių. Kiekvienas rytas
prasidėdavo žuvies skrodimu, omarų
rinkimu bei moliuskų skaičiavimu.
Per tris mėnesius šis rytinis ritualas
tapo tikrai varginančia monotonija.
Gerai bent tiek, jog su kiekviena
diena gaudavome vis daugiau naujų
užduočių: vienas lengvesnes, kitas
sunkesnes, tačiau visas stengdavo-
mės atlikti kaip galima geriau ir
greičiau, nes tik tokiu būdu galėjome
įgyti darbdavių pasitikėjimą. Pakan-
kamai daug laiko praleisdavome šal-
dytuvuose, kuriuose buvo laikomi
šaldyti produktai. Nešiodavome juos
iš vienos vietos į kitą, nuo vieno pa-
dėklo ant kito, iš vieno sunkvežimio į
kitą. Kiekvieną dieną vainikuodavo
sandėlio valymas: šiukšlių rinkimas,
žuvų liekanų išmetimas. Darbas ir
juo labiau kvapas buvo tikrai ne pats
maloniausias. Vakare rūbai ir visas

Studentai iš Lietuvos ilgai prisimins vasarą Amerikoje
Keturių studentų įspūdžiai vasaros darbams JAV pasibaigus

kūnas būdavo persismelkęs žuvies
kvapo.

Merginos dirbo šviežių jūros gė-
rybių parduotuvėlėje. Daugiausiai jos
praleisdavo už prekystalio aptarnau-
damos žmones, dėl to joms teko labai
greitai išmokti parduodamų gėrybių
pavadinimus, lavinti anglų kalbą bei
perprasti amerikiečių akcentą. Bū-
tent anglų kalba darbo pradžioje joms
buvo didžiausias galvos skausmas.
Kompanija vadovaujasi filosofija
„Klientas visada teisus’’, dėl to kai
kuriems klientams įtikti buvo labai
sunku. Kartais per dieną parduotuvė-
je apsilankydavo per 500 žmonių,
todėl kiekvieną klientą su šypsena
sutikti būdavo tikrai sunku. Be žmo-
nių aptarnavimo merginos dirbo ir
parduotuvėlės virtuvėje, kurioje tu-
rėjo gaminti patiekalus iš jūrų gėry-
bių, gaminti salotas, virti, lukštenti
omarus bei krevetes.

– Ar teko sutikti Amerikos
lietuvių?

– Dirbant šioje krautuvėlėje mer-
ginoms pasisekė susipažinti ir su ke-
letu JAV gyvenančių lietuvių. Buvo
be galo smagu sutikti žmones, kal-
bančius sava kalba ir nuoširdžiai be-
sidominčius, ką mes veikiame Ame-
rikoje, kiek laiko jau čia esame, ką
pamatėme, ką patyrėme. Dar dirbda-
mi Cutchogue, susipažinome su be
galo malonia ir draugiška iš Šiaulių į
JAV atvykusios Daivos šeima. Jie bu-
vo pirmieji žmonės, kurie mus supa-
žindino su Amerikos lietuvių gyve-
nimu, kasdienybe, papasakojo apie
tai, kaip veikia JAV Lietuvių Bend-
ruomenė.

– Kur pabuvojote, ką pama-
tėte?

– Dar prieš atvykdami į JAV
planavome, jog dirbsime iki rugsėjo
vidurio ir tuomet dvi savaites ke-
liausime bei stengsimės pamatyti
kiek įmanoma daugiau žinomų vieto-
vių. Ilgą laiką domėjomės ir nagri-
nėjome norimų aplankyti miestų tu-
ristams skirtus lankstinukus, bet
visų pirma reikėjo pakeliauti ir po
vietą, kurioje gyvenome, Cutchogue
ir Long Island. Važinėjome dviračiais
po aplinkines vietoves, grožėjomės
neapsakomais vaizdais, radę laisvą
valandėlę važiuodavome į visai šalia
buvusius paplūdimius, kuriuose
mėgavomės saulės voniomis bei van-
dens gaiva.

Kartą pasitaikius saulėtam lais-
vadieniui, nukeliavome į New York,
kuris buvo vos 2 valandos kelio nuo
mūsų gyvenamosios vietos. Šis mies-
tas mums paliko neišdildomą įspūdį.
Žmonių gausa, įvairovė, eismo srau-
tai ir, žinoma, milžiniški pastatai.
Siekdami pamatyti kuo daugiau, se-
kėme turistams sukurtais „keliais’’.
Pamatėme žymiausias ir lankomiau-
sias vietas: Empire State dangoraižį,
kinų ir italų miesto rajonus, na, ir
žinoma, Laisvės statulą. Didžiausią
įspūdį paliko užsikėlimas ant Roc-
kefeller centro stogo, nuo kurio atsi-
vėrė neapsakomai gražūs viso New
York vaizdai.

Susiklosčius aplinkybėms bei su-
trumpėjus mūsų darbo laikui, mūsų
atostogos vietoj dviejų prasitęsė iki
trijų savaičių. Savaitėlę pailsėję Long
Island, išvykome į Connecticut. Ten
pabuvojome miestelyje New Haven,
garsėjančiame vienu iš didžiausių bei
seniausių Amerikoje Yale University.
Turėdami laisvo laiko pasižvalgėme
po universiteto teritoriją. Yale paliko
be galo didžiulį įspūdį, pakerėjo savo
didumu, pastatais, bibliotekomis.

Netrukus apsilankėme ir Massa-
chusetts bei jo sostinėje Boston. Tai
labai žalias miestas, su labai daug
parkų, skverų bei kitų žaliųjų plotų.
Miestas turi didelį uostą, kuris taip
pat paliko įspūdį. Miestą apžiūrėjome
sekdami raudona linija, vadinamą
Freedom Trail, kuri eina per visą
miestą ir leidžia pamatyti daugumą
žymių vietų. Apsilankėme ir viename
iš Boston rajonų – Cambridge. Ten
įsikūręs Harvard University – se-
niausias ir didžiausias Amerikoje.
Neapsakomas jausmas vaikščioti
seniausiame JAV mokslo lopšyje.

Savo kuklių atostogų pabaigoje
lankėmės JAV sostinėje Washington,
DC. Tai be galo nuostabus miestas,
pakerėjęs ne tik turistų nuolat lanko-
momis bei žymiomis vietomis, bet ir
gausybe fontanų, parkų. Lyginant
Washington bei New York, sostinė
mums pasirodė gan „žemas’’ miestas,
neturintis tiek daug į dangų besi-
remiančių dangoraižių, tačiau kerin-
tis žemais bei nuostabios architek-
tūros paminklais. Pamatėme Lin-
coln memorialą, Washington monu-
mentą, Baltuosius rūmus, Kapitolijų,
muziejų miestelį Smithsonian. Džiau-
gėmės, kad sostinėje dauguma mu-
ziejų yra nemokami, tad per kelių
dienų viešnagę šiame mieste spėjome
aplankyti tikrai gana daug jų.

Keliaudami po Connecticut, vie-
šėdami Boston, Washington, DC, su-
sipažinome su savo gyvenimus radu-
siais čia, Amerikoje. Jie visi be galo
geri, nuoširdūs, paslaugūs ir draugiš-
ki žmonės. Lietuvoje dažnai gali iš-
girsti sakant, jog lietuvis lietuviui –
ne draugas, tačiau po šią vasarą pa-
žintų žmonių galėtume labai rimtai
ginčytis dėl šio posakio teisingumo.
Visi mūsų sutikti lietuviai Dainius
Macikėnas, Danielė Vidutienė, Sigita
Šimkuvienė plačiai atvėrė mums
savų namų duris bei šiltai priėmė,
apnakvydino. Per trumpą mūsų vieš-
nagę būtent šių žmonių dėka mes
pamatėme tiek daug įspūdingų vietų,
į Lietuvą parsivežėme tiek daug ne-
išdildomų prisiminimų. Nuoširdus
ačiū jums visiems!

P. S. Savo vardu dėkoju Dainiui
Macikėnui ir Danielei Vidutienei už
nuoširdžią pagalbą šiems šauniems
Lietuvos studentams!Prie Montok švyturio.
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Mus pasiekė 2009 m. lapkričio 17
d. „Drauge” išspausdintas Laimos
Apanavičienės straipsnis „Po Valdovų
rūmus pasižvalgius”. Tai informaty-
vus straipsnis apie keturis būsimus
maršrutus ir kitą veiklą Valdovų rū-
muose.

Nors straipsnis yra vertingas, jo
pabaigoje šiek tiek klaidingai rašoma
apie Valdovų rūmų rėmėjų pagerbi-
mą, lyg juos pagerbti būtų sugalvoję
JAV lietuviai rėmėjai. Manome, kad
tai gali įžeisti užsienio ir Lietuvos rė-
mėjus.

Įsteigus Valdovų rūmų paramos
fondą 2000 m. buvo sutarta su Kultū-
ros ministerija, atsakinga už Valdovų
rūmų atkūrimą, jog, siekiant paska-
tinti visuomenę remti Valdovų rū-
mus, rėmėjus reikėtų pagerbti. Su-
tartyje su Kultūros ministerija sura-
šyta, kad asmenys, paaukoję daugiau
kaip 1,000 litų, tuomet Lietuvoje tai
buvo maždaug mėnesio atlyginimas,
bus įrašyti garbės lentoje. Taip pat
sutartyje įrašyta, kad visi rėmėjai,
kad ir kiek jie būtų aukoję, bus įvar-
dyti Rūmuose esančių kompiuterių
duomenų bazėje, kurioje jie galės ras-
ti savo pavardes ir išsispausdinti pa-
aukotas sumas. Skatindamas aukoto-
jus Fondas aukojusiems 1,000 litų ir
daugiau suteikdavo Valdovų rūmų
Statytojo vardą ir įteikdavo diplomą;
aukojusiems daugiau kaip 10,000 litų
suteikė Garbės statytojo vardą ir dip-
lomą, o aukojusiems daugiau nei
100,000 litų – Didžiojo statytojo var-
dą ir diplomą.

Liepos 6 d. Valdovų rūmų atida-
rymo iškilmėms rytų korpuso antro
aukšto salėje buvo paruošta ir su-
montuota Garbės lenta „Rūmų atkū-
rimas ir jo rėmėjai”. Tai maždaug 17
pėdų ilgio, apie 9 pėdų pločio lenta su
išgraviruotais rėmėjų vardais. Ši Gar-
bės lenta sudaryta iš trijų dalių. Pir-
mas trečdalis skirtas rėmėjams, kurie
aukojo prieš 2000 m. Tai 1987–1990
m. Atgimimo metu Lietuvos kultūros
fondo, vadovaujamo prof. Česlovo
Kudabos, sutelktos lėšos. Šioje dalyje
žemiau surašytos 1987–2000 m. Pilių
tyrimo centro „Lietuvos pilys”, kuris
iki šiol vykdo archeologinius tyrimus,
priimtos aukos. Čia prisiminti ir sa-
vanoriai, dalyvavę archeologiniuose
tyrimuose.

Kiti du trečdaliai Garbės lentos
skirti 2000–2009 m. aukojusiems rė-
mėjams, kurių iš viso yra daugiau
kaip 70,000. Tačiau net apie 60,000
rėmėjų vardų nėra žinomi, jie sąra-
šuose nepasirašė – tai daugiausia pa-

viljone „Valdovų rūmų vartai”, kuris
stovėjo prie Valdovų rūmų aštuone-
rius metus, savo auką aukoms skirta-
me kupare palikę aukotojai. Šioje
Garbės lentos dalyje yra įrašyti 552
rėmėjai, aukoję daugiau negu 1,000
litų – tai Valdovų rūmų Statytojai,
Garbės statytojai ir Didieji statytojai.
Visi kiti rėmėjai bus įrašyti Rūmuose
ten pat esančių kompiuterių duome-
nų bazėje.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad
Garbės lentoje yra labai daug rėmėjų
iš JAV, bet yra jų ir iš Kanados, Jung-
tinės Karalystės, Austrijos ir kitų ša-
lių. Tačiau daugiau negu pusė rėmėjų
Garbės lentoje yra Lietuvos piliečiai
arba Lietuvos įmonės; deja, šalia jų
vardų neparašyta ,,Lietuva”, nes tai
turi būti suprantama.

Apskritai Fondas sutelkė dau-
giau negu 5 mln. litų paramos, kuri
buvo paskirstyta labai įvairiai – Rū-
mų interjerams atkurti (3 krosnys,
vienos salės grindinys, sieninė tapy-
ba, audinio-gobeleno su herbais kūry-
ba, vitražiniai langai), radinių res-
tauravimui, įrangai, reikalingai radi-
nių tyrimams (mikroskopas, traukos
spintos), kultūros vertybėms įgyti (5
gobelenai, spinta-kredensas, tapybos
kūrinys) ir restauruoti, leidiniams
apie Valdovų rūmus ruošti ir išleisti.

Iš sutelktų 5 mln. litų apie 4 mln.
litų paaukojo rėmėjai iš Lietuvos.
Daugiau nei milijoną litų paaukojo
JAV lietuviai. Esame dėkingi, kad
lėšas JAV padėjo telkti Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės fondas, vado-

vaujamas Vytauto Kamanto (sutelkta
apie 67,000 JAV dolerių). Taip pat
esame dėkingi Valdovų rūmų para-
mos komitetui JAV, vadovaujamam
Reginos Narušienės, kuris sutelkė
daugiau nei 400,000 JAV dolerių, iš
dalies Onos Gineitytės-White paliki-
mo ir buvusio iždininko Broniaus
Juodelio dažnų straipsnių „Drauge”
dėka bei dabartinės iždininkės Lai-
mos Žliobienės skatinimo paaukoti,
tapti Valdovų rūmų Statytojais. Iš su-
telktų paramos lėšų JAV komitetas
finansuoja gotikinės antikameros
įrengimą ir dalį kitų aukščiau išvar-
dytų objektų.

Nors ši Garbės lenta jau išgravi-
ruota, Fondas ieškos rėmėjų ateityje,
o Nacionalinis muziejus Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valdovų rū-
mai sudarys naujas rėmėjų pagerbi-
mo taisykles.

Rėmėjų sąrašus ir kitą infor-
maciją rasite Fondo svetainėje www.
lvr.lt. Dėkojame visiems rėmėjams,

Ačiū „Draugui” už rašinį apie
Bostono lietuvių subatvakarius. Tai
iš tikrųjų nepakartojamas reiškinys.
Šilti linkėjimai nuoširdžiam, be galo
energingam lietuviškosios veiklos
organizatoriui Romui Veitui, „Dir-
voje” aktyviai bendradarbiavusiai ir
apie Bostono lietuvių kultūrinę veik-
lą rašiusiai Daliai Shilas ir kitiems
šių vakarų dalyviams.

Saugau nuotrauką, kurioje išsau-
gota mano pirmojo apsilankymo su-
batvakaryje, įvykusiame 1996 metais
Bostono Tautininkų namuose, aki-
mirka. Tarp susitikimo dalyvių įam-
žintas ir vienas iš labiausiai nusipel-
niusių lietuvių išeivijos atstovų – a. a.
Pijus Jaunutis Nasvytis. Į šį susi-
tikimą pakvietė tuometinis Amerikos
lietuvių tautinės sąjungos (ALTS)
pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliū-
nas. Buvau visai neseniai pradėjęs
dirbti Jungtinėse Valstijose, kai
užgriuvo daugybė niekada nepatirtų
įspūdžių, visiškai naujos informacijos
apie tautos narius, kurių gyvenimas
Atlanto pakrantėje tada buvo nepa-
žintas. Kalbėjomės apie „Dirvos”
savaitraščio turinį, jo uždavinius ir
perspektyvas, nors atsakymus į dau-
gelį tuo metu iškilusių klausimų gal
pavyko surasti tik po daugelio metų.
Tačiau tokie susitikimai padėjo pa-
žinti skaitytojus, pakviesti naujus
autorius, suplanuoti naujus laikraš-
čio skyrius. Jų metu stiprėjo viltis,
kad geriau vieni kitus pažinsime ir
suprasime, kad pavyks daug gero
padaryti tautos dabarčiai ir ateičiai.

Savo dabartiniams studentams
jau ne kartą sakiau, kad net apie
Lietuvą pavyko labai daug sužinoti
per užjūryje praleistus metus, o juo
labiau apie išeiviją, Antrojo pasau-
linio karo pabėgėlius, visą gyvenimą
pašventusius tam, kad tėvynė vėl
taptų nepriklausoma. Bene didžiau-
sia laimė, kad dar pavyko pamatyti
nemažą būrį tautos šviesuolių, tauti-
nės kultūros aristokratų pačia gra-
žiausia šio žodžio prasme. Gaila, pra-
silenkėme Amžinojo laiko kelionėje
su įstabiuoju poetu Stasiu Santvaru,

tačiau turiu galimybę deklamuoti
eiles iš knygų, kurių mano studentai
niekada nėra matę. Jei nebūtų metų,
praleistų tarp poetą pažinojusių
panašaus likimo žmonių, kažin ar
pavyktų taip giliai suvokti eilutes iš
1945 metų gruodyje, t.y. prieš 64
metus PATRIA, Tubingene (Vokie-
tija) išleisto rinkinio „Laivai palauž-
tom burėm”:

Norėtum peršokt gelmę,
Norėtum perrėkti perkūną,
Bet vos matai pro tolį,
Kaip laivas viens po kito žūna...

Laikykit, vyrai, vairą,
Širdy laikykit viltį! –
Ateis dangaus Šviesa per dangų
Ir dūkstančiom vilnim palieps

nutilti...

Tačiau tiek Bostone, tiek kituose
lietuvių telkiniuose dar turėjau gali-
mybę išvysti iškiliuosius tautos sū-
nus ir dukras, apie kuriuos iki šiol
nepelnytai mažai žino net mūsų
akademinis jaunimas. Jei žinotų ir
tie, kurie šiandien priiminėja svar-
bius valstybei sprendimus, gal daug
atsargiau elgtųsi ir daug mažiau
klaidų darytų. Net į amžinybę iške-
liavę tokie milžinai kaip rašytojas
Vytautas Alantas, satyrikas Antanas
Gustaitis, kompozitorius Jeronimas
Kačinskas, aktorius Henrikas Ka-
činskas savo darbuose apie daugelį
pavojų perspėjo ir daugybę galimybių
atskleidė. Tereikia tik tą palikimą
pažinti ir juo pagarbiai naudotis.

Jau pusę amžiaus tebesitęsianti
lietuviškųjų subatvakarių tradicija ir
net septintą dešimtį plėtojama Ame-
rikos lietuvių tautinės sąjungos sky-
riaus veikla Bostone liudija, kad lie-
tuvybės kraitis ir šiandien tebegausi-
namas. Su artėjančiomis šv. Kalė-
domis ir būsimaisiais 2010 metais,
Bostono lietuviai!

Doc. dr. Jonas Jasaitis,
buvęs „Dirvos” redaktorius
Šiaulių universiteto Kaimo

plėtros tyrimų centro direktorius

KomentarasKomentaras

LINKÈJIMAI BOSTONO LIETUVIAMS

Perskaitę Juozo Gailos straipsnį
„Draugo” gruodžio mėn. 5 dienos nu-
meryje pavadinimu „Herojai, išdavi-
kai, prisiplakėliai” ir bent kiek susi-
pažinę su „Santaros-Šviesos” veikla
pasidžiaugs gavę daugiau žinių apie
šios organizacijos bendruomeninę
veiklą.

Pasiremiant gautomis žiniomis iš
partizanų, tremtinių ir patriotiškai
galvojančių asmenų, kad okupantas
„Santarą-Šviesą” laikė jam labiau
prieinama organizacija, nei patri-
otiškai galvojančias ir kovojančias dėl
Lietuvos išlaisvinimo, nenuostabu,
kad okupantas į „Santaros-Šviesos”
suvažiavimus mielai leisdavo atvykti
„intelektualams, paskaitininkams,
dainininkams”, o tuo pačiu kai ku-

riems asmenims leisdavo geresnėmis
sąlygomis aplankyti Lietuvą, nes tą
darydamas jis turėjo savanaudiškų
tikslų.

„Santaros-Šviesos” spaudos pra-
nešimuose visada buvo pabrėžiama,
kad tai geriausiai apie Lietuvos iš-
laisvinimą nusimananti organizacija.
Jos „svoris” ypač padidėjo, Valdui
Adamkui tapus Lietuvos Respublikos
prezidentu, kuriam teko vadovauti
šiai organizacijai. Lietuvai atkūrus
Nepriklausomybę, daugelio intelek-
tualų galvosena mažai pasikeitė, ir jie
vis dar bando ,,laisvinti” Lietuvą nuo
patriotizmo, meilės Lietuvai, piršda-
mi kosmopolitizmą.

Antanas Paužuolis
Čikaga, IL

,,SANTARA-ÕVIESA” J. GAILOS APMÂSTYMUOSE

Dėl Valdovų rūmų rėmėjų
pagerbimo

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

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

kurie mažomis ar didelėmis au ko mis
ar geru žodžiu prisidėjo ir pa lai kė
Valdovų rūmų atkūrimo su ma ny mą.
Tai apie 350 metų užtrukęs pro jektas

– nuo karo su Maskva 1655–1661 m.
Jis patikėtas mūsų lai kams!

Valdovų rūmų paramos 
fondas

Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų Garbės lenta.                    Fondo archyvas.
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Eil∂s prie darbo tîsta ir emigrantû rojuje

Vilnius, gruodžio 8 d. (Alfa.lt) –
Specialiai į Cornwall grafystę at-
vykstantiems imigrantams išleista
informacinė knyga. „Inclusion Corn-
wall” pavadintas vadovėlis parašytas
anglų, rusų, lenkų ir portugalų kal-
bomis. Jame nagrinėjamos tokios te-
mos, kaip vairavimas išgėrus bei bal-
savimas, rašo BBC.

Knygą parašė  Cornwall migran-
tų darbuotojų grupė (Cornwall Mig-
rant Workers Group) – naujasis lei-
dinys pakeis pirmąjį, išleistą prieš
trejus metus.

Pasak organizacijos, jie mano,
kad knyga bus paklausi tarp imig-
rantų Cornwall , kurių šiuo metu yra
apie 12,000. David Sillifant, Cornwall
migrantų darbuotojų grupės vadovas,
sakė, kad pirmasis knygos leidimas

buvo populiarus visoje grafystėje, tad
prireikė išleisti dar kartą.

Pasak D. Sillifant, įstatymai skir-
tingose šalyse labai skiriasi – pavyz-
džiui, kiek galima išgerti, norint sėsti
prie vairo: ,,Kai kuriose šalyse gerti
prieš sėdant už vairo išvis negalima.
Kai žmonės atvyksta čia ir jiems pa-
sakoma, kad vis dėlto galima šiek tiek
išgerti ir vis tiek vairuoti, jie tą
supranta savaip ir alkoholio pavarto-
ja gerokai per daug. Būtent todėl
jiems reikia tiksliai žinoti visus apri-
bojimus.”

Organizacijos skaičiavimais, 74
proc. Cornwall  verslininkų teigia, jog
priklauso nuo imigrantų darbuotojų.
Vis dėlto, jų manymų, reikia dar daug
nuveikti, siekiant pašalinti kliūtis
tarp migrantų ir vietinių gyventojų.

Anglijoje išleistas vadov∂lis imigrantams

Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) –
Seimo narys Arūnas Valinskas ruošia
parlamento narių kreipimąsi į Tarp-
tautinės krepšinio federacijos (FIBA)
vadovybę, ragindamas suteikti Lie-
tuvos vyrų krepšinio rinktinei vardi-
nį kvietimą į Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatą Turkijoje 2010 metais. Jau
pradėti rinkti Seimo narių parašai.

,,Tikriausiai nėra nė vieno žmo-
gaus, abejojančio didžiuliu mūsų ša-
lies krepšininkų indėliu į pasaulio
krepšinio istoriją. Ši sporto šaka Lie-
tuvoje skaičiuoja šimtus tūkstančių
ištikimų gerbėjų, tūkstančiai jų lydi
rinktinę į varžybas net tolimiausiuo-
se pasaulio kraštuose”, – rašoma
kreipimesi.

Dokumente taip pat prašoma

įvertinti Lietuvos pastangas ir di-
džiules investicijas, atsakingai ruo-
šiantis 2011 m. Europos krepšinio
čempionatui Lietuvoje.

,,Krepšinis Lietuvoje – valstybi-
nės svarbos reiškinys, visuomenę bu-
riantis judėjimas, todėl kviečiame Jus
atsižvelgti į mūsų ir visų Lietuvos
krepšinio sirgalių pageidavimą ir su-
teikti Lietuvos vyrų rinktinei gali-
mybę atstovauti savo šaliai didžiau-
siame pasaulyje krepšinio forume”, –
teigiama A. Valinsko paruoštame rašte.

Lietuvos krepšinio aistruolių ini-
ciatyvinė grupė kreipėsi į FIBA pre-
zidentą ir valdybą, prašydami skirti
vardinį kvietimą Lietuvai dalyvauti
2010 m. pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionate Turkijoje.

V. Ušackas ragina atpiginti 
Šengeno vizâ baltarusiams

Briuselis/Vilnius, gruodžio 8 d.
(ELTA) – Lietuvos diplomatijos va-
dovas paragino Europos Sąjungos (ES)
šalis nediskriminuoti Baltarusijos pi-
liečių ir atpiginti jiems Šengeno vizą.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas antradienį Briuselyje
dalyvavo 27 ES ir 6 Rytų partnerys-
tės šalių užsienio reikalų ministrų
susitikime, kuriame buvo aptartas
Rytų partnerystės programos įgyven-
dinimas ir uždaviniai 2010 metams.

Susitikime V. Ušackas kartu su
kolegomis iš Baltarusijos ir Ukrainos
pristatė trišalių projektų sąrašą ES
Rytų partnerystės programai. Šiuose
projektuose daugiausiai dėmesio bus
skiriama sienų apsaugai, socialiniam
ir energetiniam saugumui, bendram

istorijos ir kultūros paveldui.
Lietuvos diplomatijos vadovas

pasidžiaugė, kad buvo pritarta Lie-
tuvos pasiūlymams dėl transporto,
branduolinės saugos ir kultūros pa-
veldo projektų įtraukimo į ateinančių
metų veiksmų programas.

V. Ušackas pažymėjo, kad svar-
būs Rytų partnerystės elementai yra
laisva prekyba, dialogas dėl vizų su-
paprastinimo ir bendradarbiavimas
energetikos srityje. Ministras para-
gino nutraukti diskriminacinę ES po-
litiką Baltarusijos piliečių atžvilgiu,
kurie, nors ir būdami ES Rytų part-
nerystės nariais, privalo mokėti du
kartus daugiau už Šengeno vizą, nei
moka kitų Rytų partnerystės šalių pi-
liečiai.

Navy Pier programoje – „Grandies”
pasirodymas

Lietuviû rašytojû takais Šveicarijoje
veda apybraižû knyga

Vilnius, gruodžio 8 d. (Delfi.lt) –
Anksčiau emigrantų svajonių šalimis
vadintose Airijoje ir Jungtinėje Ka-
ralystėje atvykėlių niekas nebepasi-
tinka išskėstomis rankomis. Mat net
šių šalių gyventojai nusiteikę kant-
riai laukti laisvos darbo vietos, nors
tai gali trukti ir keletą metų.

Sausio–spalio mėnesiais iš Lie-
tuvos oficialiai išvyko 18,255 žmonės
– daugiau nei pernai per visus metus,
kai oficialus išvykusiųjų skaičius sie-
kė 17,000.

Anksčiau Airijoje prekybos cent-
re buvo galima nesunkiai įsidarbinti
pardavėja ar pagalbiniu darbuotoju, o
artėjant didžiausioms metų šventėms
visur kabojo skelbimai, kad laikinam

darbui ieškoma darbuotojų, o dabar –
nieko panašaus.

„Jei nemokate anglų kalbos, ge-
riau išvis nevažiuokite. Dabar Airijo-
je pilna gerai angliškai kalbančių be-
darbių, kuriuos darbdaviai daug la-
biau linkę rinktis nei kalbos nemo-
kančius žmones”, – pataria šios šalies
darbo rinkos specialistai.

Ne ką geresnės sąlygos laukia ir
sumaniusiųjų laimės ieškoti Jungti-
nėje Karalystėje. Oficialiais duome-
nimis, čia nedarbas siekia 7,8 proc.
Šiuo metu britų darbo rinkoje įregis-
truota 428,000 laisvų darbo vietų, tad
dėl vienos laisvos vietos rungiasi
maždaug šeši kandidatai.

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
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Atkelta iš 1 psl.
Bene smagiausia kolektyvo

pasirodymo dalimi tapo trumpa šokio
„Kalvelis” pamokėlė, į kurią buvo
kviečiami pasirodymą stebėję festi-
valio lankytojai. Norinčiųjų išmokti
lietuviško šokio žingsnelių netrūko –
ir scenoje, ir šalia jos trepsėjo, sukosi
besišypsančios poros.

Kaip ir keletą metų iki šiol, tarp
daugybės festivalio „Žiemos stebuk-
lai” kalėdinių eglučių puikuojasi ir
lietuviškoji „šiaudinukais” dabinta
eglutė. Generaliniam konsulatui

bendradarbiaujant su Balzeko lietu-
vių kultūros muziejumi tautiškai ir
nepaprastai dailiai medelį sutiko pa-
puošti menininkė Marija Kriaučiū-
nienė. Kruopščiomis ir įgudusiomis
M. Kriaučiūnienės rankomis gaminti
žaisliukai žavi festivalio lankytojus ir
išskiria lietuvišką eglutę iš kitų būrio. 

Maloniai kviečiame visus apsi-
lankyti šventiniame festivalyje Navy
Pier ir apžiūrėti, pasidžiaugti dalele
Lietuvos kultūros Čikagos gyvento-
jams pristatančia kalėdine eglute.

Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) –
Lietuvių rašytojų pėdsakus Šveica-
rijoje įamžinusi šios šalies Lietuvių
Bendruomenė išleido knygą ,,Lietu-
vių rašytojų takais Šveicarijoje: sugrį-
žimų apybraižos”. Jos sutiktuvės ir
dovanojimo Lietuvos skaitytojams iš-
kilmės surengtos A. Mickevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje Vilniuje.

Pasak knygą pristačiusios Švei-
carijos Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkės Jūratės  Caspersen, kelių
autorių rašytoje knygoje pateikiama
įdomių faktų apie dvylikos Lietuvos
rašytojų kelius Šveicarijoje. Vieni iš
jų šioje kalnuotoje šalyje atostogavo,
kiti keliavo, treti dirbo kaip diploma-
tai, ketvirti stažavosi ar buvo atvesti
į Šveicariją meilės ryšių.

Pasak J. Caspersen, knygą ,,Lie-
tuvių rašytojų takais Šveicarijoje”
norima išleisti ir kaip turistinį gidą,
kad keliautojams būtų patogiau pa-
siekti vieną ar kitą vietovę, menančią
lietuvių rašytojus. Šią knygą kultūros
ministras Remigijus Vilkaitis pava-
dino išskirtiniu reiškiniu mūsų kul-
tūroje, kurį galima rodyti kaip pa-
vyzdį kitų šalių lietuvių bendruome-
nėms, mat jos turėtų surinkti ir pa-
skleisti kuo daugiau žinių apie tose
šalyse įvairiais laikais gyvenusius ir
veikusius lietuvius.

Rengiant knygą talkino žinomos
Lietuvos literatūros moterys – kny-

gos redaktorė Dovilė Zelčiūtė, profe-
sorė Viktorija Daujotytė, Maironio
lietuvių literatūros muziejaus direk-
torė Aldona Ruseckaitė. Knyga gau-
siai iliustruota archyvinėmis ir šių
laikų nuotraukomis.

300 šios knygos egzempliorių do-
vanojama Lietuvos bibliotekoms, dar
200 – įvairioms kultūros įstaigoms.
Knyga išleista Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento lėšomis.

Beveik šimtą Šveicarijos lietuvių
vienijanti bendruomenė dar planuoja
išleisti knygą apie pirmąsias Lietuvos
moteris, siekusias aukštojo mokslo
Šveicarijos universitetuose. Numa-
toma įamžinti ir publicisto, literatū-
rologo, Lietuvos telegramų agentūros
ELTA įkūrėjo Juozo Ereto – žymiau-
sio šveicaro, labiausiai nusipelniusio
Lietuvai, atminimą. 

A. Valinskas ruošia kreipimâsi î FIBA

Šiauliai, gruodžio 8 d. (ELTA) – Šiaulių miesto savivaldybėje pristatyta
knyga milžinė ,,Aukuras Salduvei”. Šis leidinys metalo viršeliais sveria 113
kilogramų ir pretenduoja į sunkiausią ir didžiausią Lietuvos knygą. Autoriai vi-
liasi, jog ją vartys ir prezidentė. Didžioji Šiaulių knyga išleista Lietuvos vardo
tūkstantmečio minėjimo proga. Ji skirta Salduvės piliakalniui ir baltų istorijai.
Tai – straipsnių rinkinys, iliustruotas nuotraukomis ir piešiniais. Straipsnių
tekstai rašyti lietuvių, latvių ir net prūsų kalbomis. Knygos aukštis – 1 metras
25 centimetrai, plotis – 90 cm, storis – 25 cm. Knygai įnešti į Savivaldybę rei-
kėjo keturių vyrų. Metalinius viršelius puošia iš plieno lakštų iškarpyti ąžuolo
lapai. Knygos pradžioje tuščias puslapis yra paliktas prezidentės parašui.                         

Giedriaus Baranausko (ELTA) nuotr.



DRAUGAS, 2009 m. gruodžio 9 d., treçiadienis                    7

Rytû Europa ES vadovybèje 
atstovaujama nepakankamai

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI tradi-

cines Kristaus gimimo Mišias laikys
ne vidurnaktį, kaip įprasta, o dviem
valandomis anksčiau, tačiau Vatika-
nas paneigė, jog popiežius turi svei-
katos problemų, praneša timeson-
line.co.uk. Tėvas Federic Lombardi
pasakė, kad sprendimas laikyti šv.
Mišias 10 val. vakare buvo priimtas
beveik prieš du mėnesius. Šv. Mišios
ne prasidės, o baigsis 12 val., kad
popiežius mažiau pavargtų ir galėtų
eiti anksčiau ilsėtis prieš sunkią
Kalėdų dieną, kai jis skaitys „Urbi et
Orbi”  – žinią miestui ir pasauliui.

BUKAREŠTAS
Rumunijos opozicinė partija, ku-

ri kaltino perrinktą prezidentą Trai-
an Basescu dėl sukčiavimo rinkimuo-
se, dabar pareiškė, kad sukčiavimo
mastas yra daug didesnis, nei ji manė
iš pradžių. Partija iš visų Rumunijos
apygardų, kurių yra 41, gavo pra-
nešimų apie kyšininkavimą, pakarto-
tinius balsavimus ir galbūt suklasto-
tus rinkimų biuletenius, nusiųstus
Centrinei rinkimų komisijai. Partija
prezidento rinkimų rezultatus ofi-
cialiai užginčys Konstituciniame
Teisme.

PRAHA
Prahoje eidamas 61 metus mirė

rašytojas ir žurnalistas, ,,Laisvės ra-
dijo” tarnybos rusų kalba vyriausia-
sis redaktorius Piotr Vail. Rygoje gi-
męs P. Vail 1977 m. emigravo iš So-
vietų Sąjungos į Jungtines Valstijas.
Daug metų jis dirbo ,,Laisvės radiju-
je” ir iki paskutinės dienos buvo jo
tarnybos rusų kalba redaktorius. P.
Vail parašė daugybę esė, kuriose mąs-
tė apie įvairių menininkų ir visuo-
menės veikėjų gyvenimo aplinkybes.

VARŠUVA
Lenkijos katalikų dienraštis

,,Nasz Dziennik” kritikuoja Lisabo-
nos sutartį, kurioje esą nėra įsipa-
reigojimų dėl konkretaus bendradar-
biavimo, o Katalikų Bažnyčia prilygi-
nama pasaulietiškoms organizaci-
joms, tokioms kaip masonų organi-
zacijos. Pasak dienraščio, Lisabonos
sutarties 17 straipsnis nesuteikia

jokių garantijų, kad ES atsisako
kraštutinių pasaulietiškų pažiūrų
primetimo Bendrijos narėms.

MASKVA
Rusijos nepaprastųjų padėčių

ministerijos vadovo Sergej Šoigu
sprendimu nuo pareigų nušalinti visi
Permės krašto valstybinės priešgais-
rinės tarnybos vadovai. Kaip praneša
BBC naujienų svetainė, pareigūnai
nušalinti kaip neįvykdę savo pilie-
tinių ir profesinių pareigų. Šis
sprendimas buvo priimtas po šešta-
dienio naktį Permės naktiniame klu-
be ,,Chromaja lošad” įvykusio gaisro,
kuris nusinešė 118 žmonių gyvybes.

SEULAS
JAV pasiuntinys atvyko į Šiaurės

Korėją bandyti grąžinti Pchenjaną į
branduolinio nusiginklavimo dery-
bas, ir tai bus pirmasis aukšto lygio
dialogas tarp prezidento B. Obama
administracijos ir šios komunistinės
valstybės. Stephen Bosworth ir dar 6
žmonės atskrido iš JAV oro pajėgų
bazės Osane Pietų Korėjoje. Apie jų
atvykimą Šiaurės Korėjos oficialioji
naujienų agentūra pranešė vienu
sakiniu.

BAGDADAS
Per penkis galingus užminuotų

automobilių sprogimus, kurie antra-
dienį sudrebino Bagdadą, žuvo 127
žmonės, tarp kurių yra ir moterų bei
moksleivių, dar apie 450 sužeista,
pranešė Vidaus reikalų ministerija.
Šie išpuoliai, kurie buvo įvykdyti
artėjant visuotiniams rinkimams,
nutraukė beveik mėnesį Irako sosti-
nėje vyravusią ramybę. Pasak Bag-
dado saugumo pareigūno, šie sprog-
dinimai, rodo ,,al Qaeda” braižą.

RIJADAS
Rijadas perdavė Jungtinėms

Valstijoms Saudo Arabijoje birželį
dingusį Irano branduolinių techno-
logijų mokslininką Shahram Amiri,
pranešė Teherano užsienio ministeri-
ja. Irano pareigūnai anksčiau skelbė,
kad Sh. Amiri dingo Saudo Arabijoje,
į kurią jis vyko atlikti piligriminės
kelionės, ir kaltino amerikiečius pri-
sidėjus prie jo dingimo. Būta prane-
šimų, jog Sh. Amiri siekęs politinio
prieglobsčio kurioje nors Vakarų šalyje. 

EUROPA

Pastarasis dešimtmetis – vis�
šilçiausias

Kopenhaga, gruodžio 8 d. (AP/
BNS) – Pastarasis dešimtmetis buvo
bene šilčiausias per meteorologinių
matavimų istoriją, o šie metai taip
pat tikriausiai bus vieni šilčiausių,
antradienį, antrąją Kopenhagoje
vykstančios klimato konferencijos
dieną, paskelbė Jungtinių Tautų (JT)
meteorologijos agentūra.

Kai kuriuose regionuose (dalyje
Afrikos ir Centrinėje Azijoje) šie
metai tikriausiai bus patys šilčiausi,
tačiau, vertinant pasauliniu mastu,
2009 m. ,,tikriausiai taps penktaisiais
šilčiausiais metais”, – sakė Pasauli-
nės meteorologijos organizacijos
(PMO) generalinis sekretorius Mi-
chel Jarraud.

Pastarasis dešimtmetis ,,tikriau-
siai bus pats šilčiausias – šiltesnis už
praeito amžiaus 10-ą ir 9-ą bei visus
kitus dešimtmečius”, – pridūrė jis.

Šie duomenys buvo paskelbti tuo
metu, kai vyksta dvi savaites truk-
siantis įtemptas 192 šalių specialistų
darbas, kuriuo siekiama susitarti dėl
naujos tarptautinės sutarties, turin-
čios padėti pažaboti pasaulinius
klimato pokyčius.

Antradienį Kopenhagos konfe-
rencijos delegatai gilinosi į technines
,,matų sistemų” ir ,,dujų apskaitos”
detales. Tuo metu vyriausybių parei-
gūnai derino nuostatą, kurią planuo-
jama pateikti kitos savaitės pabaigo-
je, kai daugiau nei 100 valstybių va-
dovai, tarp jų JAV prezidentas Ba-

rack Obama, susitiks Kopenhagoje
paskutinėmis derybų dienomis.

Didžiosios Britanijos premjeras
Gordon Brown ragino kitas Europos
šalis įsipareigoti labiau sumažinti
šiltnamio poveikį sukeliančių dujų
išmetimus ir tapti pavyzdžiu Jung-
tinėms Valstijoms bei kitoms šalims,
kad šios Kopenhagoje taip pat pasi-
žadėtų nuveikti daugiau.

ES pažadėjo iki 2020 m. suma-
žinti šiltnamio poveikį sukeliančių
dujų išmetimus iki 20 proc., lyginant
su 1990 m. lygiu. Šiuo metu Bendri-
jos vadovai svarsto, ar šią kartelę
būtų galima pakelti iki 30 proc., jeigu
kitos šalys taip pat sieks ambicingų
tikslų. Vyriausybių vadovai dėl tokių
priemonių turės galimybę tartis
ketvirtadienį ir penktadienį Briuse-
lyje vyksiančiame Bendrijos viršūnių
susitikime.

Pirmadienį, prasidėjus konferen-
cijai Kopenhagoje, JAV vyriausybė pa-
skelbė, kad apeidama susiskaldžiusį
Kongresą ir norėdama suteikti postū-
mį pasaulinėms deryboms dėl klima-
to, pradės reguliuoti taršą šiltnamio
poveikį sukeliančiomis dujomis.

Šiuo sprendimu Aplinkos apsau-
gos agentūrai (EPA) suteikiamos
galimybės net ir be Kongreso priimto
įstatymo nustatyti reikalavimus, kiek
anglies dvideginio į atmosferą gali
išmesti JAV gamyklos, pastatai ir
automobiliai. 

Varšuva, gruodžio 8 d. (BNS) –
Estijos ir Lenkijos prezidentai Too-
mas Hendrik Ilves ir Lech Kaczynski
pavadino neprotinga tokią padėtį, kai
Rytų Europos šalys neproporcingai
mažai atstovaujamos ES vadovybėje.

Per Varšuvoje vykusį susitikimą
prezidentai pažymėjo, kad visos ša-
lys, nepriklausomai nuo jų dydžio ar
įstojimo į Bendriją metų, vienodai
atsakingos ir už visą ES, ir už savo
kaimynus.

,,Tai reiškia, kad nė viena ES
šalis negali sau leisti būti stebėtoja
priimant sprendimus. Visi mes vie-
nodai uoliai turime ginti savo bend-
rus interesus”, – sakė T. H. Ilves,
pridurdamas, kad tai ir reiškia ginti
stiprią ir vieningą Europos Sąjungą.

Abiejų šalių vadovai pabrėžė, jog
vieninga ES – tai dar ir Bendrijos
vidaus vienybė, kurioje negali būti

šalys skirstomos į ,,naujokes” ir ,,sen-
buves”, ,,mažas” ir ,,dideles”.

T. H. Ilves ir L. Kaczynski pa-
vadino neprotinga padėtį, kuriai
esant 158 ES užsienio politikos at-
stovybėms vadovauja tik vienas Rytų
Europos atstovas, o tarp Europos
Komisijos generalinio direktorato 41
vadovo nėra nė vieno atstovo tų šalių,
kurios prisijungė prie ES prieš 6
metus.

Kalbėdami apie Baltijos regiono
šalių plėtotės problemas T. H. Ilves ir
L. Kaczynski pabrėžė, jog vienos
šalies laimėjimai įveikiant ekonomi-
kos krizę didina viso regiono laimė-
jimus, o vienos šalių nesėkmė tučtuo-
jau atsiliepia visų kitų įvaizdžiui. T.
H. Ilves itin pagyrė Lenkiją, kuri ne-
paisydama pasaulinės krizės sugebėjo
išsaugoti savo ekonomikoje galimy-
bes augti.

RUSIJA

Pasaulio naujienos

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Kopenhagoje siekiama susitarti dėl naujos tarptautinės sutarties, turinčios
padėti pažaboti pasaulinius klimato pokyčius.                        Scanpix nuotr.
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RÙTA LIONOVA
ALGIRDAS KARMILAVIÇIUS
lietuviû kalbos ir etnokultùros
mokytojai

K. Donelaičio paminklo 5 metų
atidarymo jubiliejus 

2009 metų rugsėjo 23 d. sukako 5
metai nuo Kristijono Donelaičio pa-
minklo atidarymo Gusevo (Gumbi-
nėje) mieste. Iškilmingą dieną pa-
minėti Gusevo rajono valdyba suruo-
šė minėjimą. Nors ir smarkiai lijo
lietus, prie lietuvių poeto paminklo
susirinko nemažai lietuvių literatū-
ros klasiko mylėtojų. Tai ir miesto
visuomenės nariai, Kaliningrado (Ka-
raliaučiaus) poetai, švietimo atstovai,
moksleiviai, Lietuvos generalinio
konsulato Kaliningrade darbuotojai.
Su šia garbinga data pasveikino Gu-
sevo miesto meras Nikolaj Cukanov
ir LR gen. konsulato Kaliningrade
gen. konsulas Vaclovas Stankevič.
Prie paminklo buvo padėtos gėlės.

Antroji renginio dalis vyko meno
mokyklos patalpose. Buvo parodyta
labai įdomi literatūrinė-muzikinė
kompozicija. Apie K. Donelaitį savo
žinias parodė Gusevo miesto meno
mokyklos mokiniai ir mokytojai. Bu-
vo papasakota K. Donelaičio biografi-
ja, paskaitytos ištraukos iš poeto
gyvenimo, prisiminti įvykiai pamink-
lo atidarymo metu, kurie įvyko prieš
penkerius metus. Šventėje dalyvavo
Kaliningrado miesto poetai, kultūros
ministerijos atstovė Nina Peretiako
papasakojo apie poetą, skaitė ištrau-
kas iš jo kūrybos. Dainavo Gusevo
vaikų folklorinis ansamblis ,,Nadru-
vėlė” (vad. I. Tiriuba) ir Kaliningra-
do lietuvių vyrų ansamblis ,,Pėnkė
vaikee’’ (vad. A. Karmilavičius). 

Labai džiugu, kad K. Donelaitis
nėra užmirštas savo gimtajame
krašte, kad jį prisimena ne tik lietu-
viai, bet ir vietinė valdžia, juo domisi
ir Gusevo gyventojai. Tegul prie jo
paminklo visada žydi gėlės ir vis daž-
niau skamba ištraukos iš poemos
,,Metai’’.

Vaikų ansamblio ,,Nadruvėlė”
10-mečio jubiliejus

2009 metų rugsėjo 28 dieną Gu-
sevo (Gumbinės) 5 mokykloje buvo
atšvęstas vaikų folkloro ansamblio 10
metų jubiliejus. Ansamblio dalyvius
pasveikinti atvyko Lietuvos Respub-
likos gen. konsulato Kaliningrade
atstovai Rosita Šorytė ir Vidmantas

Budrys. Šventėje dalyvavo lietuvių
kalbos mokytojų asociacijos Kalinin-
grado srityje pirmininkas Aleksas
Bartninkas, atvyko buvę ansamblio
dalyviai, jų tėveliai. Ansamblio įkūrė-
jas Algirdas Karmilavičius papasako-
jo ansamblio įkūrimo istoriją, parodė
filmą apie kolektyvo veiklą.

Ansamblio ,,Nadruvėlė’’ įkūrimo
dešimtmetis sutapo su paminklo K.
Donelaičio penkerių metų jubiliejumi
Gusevo mieste ir su 295 metų data
nuo poeto gimimo dienos. Ansamb-
liečiai globoja Lazdynėlius, kur K.
Donelaitis gimė – dabar vietoj kaimo
auga ąžuolynas, stovi paminklinis
akmuo. Nors nuo Gusevo Lazdynėliai
yra už 5 km, ansamblio vadovė Irena
Tiriuba su savo ansambliečiais su-
randa laiko ir galimybių sutvarkyti
aplinką, pasodinti gėles.

Siekiant, kad lietuviškos kilmės
moksleiviai (ir ne tik jie), turėtų ga-
limybę mokytis lietuvių kalbos, 1999
metų rugsėjo mėnesį Gusevo 5 vidu-
rinėje mokykloje buvo įkurtas lietu-
vių kalbos ir etnokultūros fakultaty-
vas. Manant, jog vaikai labiau įsisa-
vins lietuviškas tradicijas, papročius,
liaudies meną, fakultatyve buvo su-
kurtas folklorinis ansamblis ,,Nadru-
vėlė’’, kurio pirmuoju vadovu tapo A.
Karmilavičius.

Dabar ansamblyje pastoviai daly-
vauja 25 mokiniai nuo pirmos iki vie-
nuoliktos klasių iš visų miesto mo-
kyklų. Ansambliui vadovauja lietuvių
kalbos ir etnokultūros fakultatyvo
mokytoja I. Tiriuba.

Ansamblio programa sudaroma
kreipiant dėmesį į penkis etnografi-
nius Lietuvos regionus: Aukštaitiją,
Žemaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją ir Klai-
pėdos kraštą. Tai dainos, žaidimai,

Karaliaučiaus lietuvių ruduo

šokiai, rateliai, grojimas liaudies ins-
trumentais (kanklėmis, lūpine ar-
monika, skudučiais, lamzdeliais ir
moliniais švilpukais). Ansamblio tau-
tiniai rūbai atstovauja visiems
Lietuvos etnografiniams regionams.
Daugelį kostiumo detalių moksleiviai
pasidaro savo rankomis per papildo-
mus liaudies meno užsiėmimus. 

Ansamblis ,,Nadruvėlė’’ yra nuo-
latinis tarptautinių projektų ir festi-
valių dalyvis Lietuvoje ir Lenkijoje.
Kiekvienais metais dalyvauja tarp-
tautinėse kūrybinėse vasaros sto-
vyklose Lietuvos Respublikoje: Kel-
mėje, Rusnėje, Paberžėje (Vilniaus
rajone), Kačerginėje (Kauno rajone).
Vaikai draugauja su Kauno folklori-
niais ansambliais ,,Serbentėlė” ir
,,Kaukutis”.

Ansamblis ,,Nadruvėlė” dalyvavo
Lietuvos Dainų šventėje 2003 ir 2007
metais, Respublikinėje Lietuvos
moks leivių dainų šventėje 2005 m.,
Lietuvos 1000-mečio dainų šventėje
Vilniuje 2009 metais.

Už dalyvavimą pasaulio ir res-
publikiniuose lietuviškos dainos fes-
tivaliuose, liaudies menų parodose
folklorinis ansamblis ,,Nadruvėlė”
buvo daug kartų apdovanotas meda-
liais ir garbės raštais. Už aukštą
meninį lygį, atlikimo meistriškumą
2008 metais Rusijos kultūros minist-
ro vardu suteiktas 2009–2013 metų
,,Pavyzdinio vaikų kolektyvo vardas”.

Jubiliejaus metu buvo surengta
fotografijų, liaudies dirbinių, tautinių
kostiumų, instrumentų ir ,,Nadruvė-
lės” apdovanojimų paroda. Ansamb-
lio dalyviai, vadovaujant I. Tiriubai,
atliko savo folklorinę programą. Buvę
dalyviai, jų tėveliai pasidalijo įspū-
džiais ir prisiminimais, padėkojo bu-
vusiam vadovui A. Karmilavičiui ir
dabartinei vadovei už jų darbą, lin-
kėjo Irenai ir toliau puikiai vadovauti
kolektyvui, kūrybiškai kurti įdomias
programas.

Moksleiviai džiaugėsi savo darbo
rezultatais, už ką jiems buvo dėkoja-
ma, giriami ir apdovanoti daugeliu
dovanų. Šventė baigėsi vaišėmis-
pyragais ir arbatėle.

Ansamblis širdingai dėkoja Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugijai
Čikagoje, kuri jau 10 metų kiekvie-
nais metais remia jų veiklą. Čikagos
lietuvių draugijos dėka ansamblis
įsigijo tautinius rūbus, instrumentus,
dalyvauja įvairiuose renginiuose, fes-
tivaliuose, šventėse, etnokultūrinėse
stovyklose. Draugijos pirmininkas
Vilius Trumpjonas ne kartą svečia-
vosi pas ansambliečius. Šiais metais
Čikagos lietuvių draugija parėmė

etnokultūros stovyklą ir Karaliau-
čiaus krašto vaikų folkloro kolektyvų
dalyvavimą Lietuvos 1000-mečio dai-
nų šventėje Vilniuje. Ačiū Jums, bro-
liai lietuviai.

Pagerbti mokytojai

Nelengvas mokytojo darbas, rei-
kalaujantis daug energijos, įtampos,
sveikatos. Mokykloje mokytojas su-
kasi kaip voveraitė rate. Kada aplink
vaikai ir jaunimas, kurių smalsumas
atsispindi akyse, mokytojas visuomet
turi būti autoritetas – daug žinantis
ir išmanantis, einantis koja kojon su
bėgančiu laiku, visuomet pasitempęs,
įdomus, mylintis ir sveikas. Nėra
kada nei sirgti, nei pasenti. Ir šiame
rate besisukantis mokytojas nespėja
pajusti, kaip prabėga mokslo me-
tai.

Štai šventinis rugsėjis, štai jau ir
mokslo metų pabaiga. Ir taip metų
metais. Kas mokytoją laiko mokyklo-
je? Kiek aplinkui daug darbų – gal
lengvesnių, gal geriau apmokamų?
Atsakysiu – meilė vaikams, žmogui,
knygai, savo darbui. Tai – pašauki-
mas. Neužsilaiko tie, kurie ateina į
mokyklą be meilės. Mokytojai daž-
niausiai kuklūs, nieko nereikalaujan-
tys iš kitų, tik iš savęs pačių. Protin-
gai reiklūs savo moksleiviams, į auk-
lėjimą įdedantys dalelę savo širdies.
Nedaug dėmesio jiems skiriama. Kar-
tais ir tarptautinė Mokytojo diena,
kuri yra spalio 5 dieną, praeina ne-
pastebimai. Bet šiemet buvo kitaip. 

Kaliningrado (Karaliaučiaus)
krašte dirbantys lietuvių kalbos mo-
kytojai spalio 2 dieną buvo pakviesti į
Lietuvos Respublikos gen. konsulatą.
Priėmimą suruošė naujas LR kon-
sulato Kaliningrade generalinis kon-
sulas Vaclovas Stankevič. Toks moky-
tojų priėmimas ir pagerbimas buvo
pirmasis. Šventėje dalyvavo ne tik
Kaliningrado krašte dirbantys lietu-
vių kalbos mokytojai bei mokyklų
direktoriai bet ir Kaliningrado srities
Vyriausybės švietimo ministrė Nata-
lja Šeri su ministerijos darbuotojais.
Daug gražių žodžių ir padėkų tą
dieną mokytojai išgirdo. Kiekvienas
jautė šilumą ir artumą vienas kitam.
Šypsena, gera nuotaika – geras paly-
dovas, įkvepiantis tolimesniam dar-
bui ir kūrybai. Bendravimas prie
vaišių stalo užsitęsė iki vėlumos. Na-
mo visi išėjo pailsėję ir su dovanomis
– šakočiu.

Dėmesys žmogui, kaip sako, ne-
daug tekainuoja, bet yra labai bran-
gus. Tą supranta LR gen. konsulas
Kaliningrade V. Stankevič. Ačiū jam.

Koncertuoja Gusevo (Gumbinės) vaikų folkloro ansamblis „Nadruvėlė’’.

Koncertuoja Kaliningrado (Karaliaučiaus) lietuvių vyrų ansamblis „Pėnkė
vaikee’’.
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3. Tardymai

Šiaip tardymai vyko ne itin švel-
niai, bet didesnės ,,filtracijos” dau-
giau išvengiau. Kuomet enkavėdistas
traukė iš manęs jam naudingus
kaltinimus, aš į daugelį atsakinėjau
neigiamai, kad pats neįsipainiočiau ir
kitų neįsitempčiau į jo paspęstas
žabangas. Už neigiamus atsakymus
(pvz.: ,,nežinau”, ,,nepažįstu”), aš
buvau čia pat ,,švelniai paglostomas”
kumščiais. Šį nešvarų darbą dirbo ne
pats tardytojas, bet kažkoks kitas
(turbūt antraeilininkas) šungalvis.
Per tardymus tas stambaus sudėjimo
,,deržimorda” dažniausiai sėdėdavo
kabineto kampe ir laisvalaikiu skaitė
laikraštį. Jis buvo itin bjaurios išvaiz-
dos, pailgo veido. Tik neseniai suži-
nojau, kad to budelio pavardė buvo
Skokauskas.

Kai pats grįžau iš lagerių, ir dau-
giau buvusių Skokausko aukų iš ten
sugrįžo į Kauną, jis, bijodamas kerš-
to, pabėgo kažkur į provinciją, atro-
do, į Vilkaviškio rajoną. Tada vienin-
telį kartą buvau jį sutikęs, išdidžiai
žygiuojantį Laisvės alėja.

Tuos ,,paglostymus” buvo labai
sunku ištverti, ne fiziškai – toks
skausmas greit praeina, bet moraliai
– kartais labai niežtėjo rankos į ,,švel-
numą” atsakyti ,,švelnumu”. Bet tik
suprasdamas, kuo tai gali baigtis, su-
silaikydavau. Man atrodo, ,,deržimor-
da” tai jautė ir provokavo.

Naktinis tardymas tęsdavosi tris
– keturias valandas. Kartais tardyda-
vo du kartus per naktį. Būdavo,
iškviečia ,,na būkvū Č”, tardytojas
palieka vieną su tuo ,,antraeilinin-
ku”, o pats dingsta. Ir po valandos ar
pusantros vėl nuveda į rūsį. Arba
koks nors sargybinis atveda į tar-
dymą ir palieka vieną koridoriuje,
prie uždarų durų, o tu lauki, kol
,,graždanin” tardytojas teiksis ateiti.

Tokiomis akimirkomis labai
norisi kaip nors iš čia ištrūkti, todėl
galvoji apie galimus pabėgimo vari-
antus. Atrodytų, kad su vienu šun-
galviu laisvai susitvarkytum, iššok-
tum pro langą arba išeitum pro duris,
ir (sąlyginė) laisvė. Žinoma, visa tai –
tik kalinio fantazijos. Nors, tiesa, dar
būdamas laisvėje, o vėliau kameroje,
aš jau buvau girdėjęs apie pačius
netikėčiausius pabėgimus iš šių
sadizmo rūmų. Pavyzdžiui, pasakojo,
kad vienas, neišlaikęs kankinimų,
iššoko pro langą iš 3-čio ar 2-ro aukš-
to ir pataikė tiesiai ant tuo metu šali-
gatviu ėjusios moters. Vargšė moteris
žuvo vietoje, o bėglys sugebėjo pa-
sprukti.

4. Vaišvydavos partizanai

Kartas nuo karto mūsų kameros
sudėtis atsinaujindavo. Vienus kali-
nius, kuriems jau tardymai baigėsi ir
byla buvo sukurpta, išveždavo neži-
noma kryptimi, bet jų vietoje greitai
atsirasdavo naujai suimtųjų. Kaip
sako, ,,šventa” vieta tuščia ilgai ne
būna.

Taip į mūsų kamerą buvo įmes-
tas naujokas. Nors jis buvo jau ge-
rokai apdaužytas, labai purvinais,
žemėtais rūbais, galva apaugusi neš-
variais, suveltais plaukais, iškart
matėsi, kad jis visai jaunas, na, toks
piemengalys. Jau ne vaikas, bet dar ir
ne vyras.

Net nespėjus nei jam, nei mums
apsiprasti, prižiūrėtojas atnešė į
kamerą plaukų kirpimo priemones ir
liepė man, kaip seniūnui, tą vaikį
nukirpti. Procedūra nebuvo iš malo-
niųjų, nes jo galvoje knibždėte knibž-
dėjo utėlių. Tiesiog ištisos armijos
marširavo. Jaunuolis buvo gerokai
išsigandęs, bet kai aš jį kirpau, sėdėjo
ramiai. Vyrai kameroje pradėjo gar-
siai, bet draugiškai šmaikštauti, ap-
tarinėdami mano sanitarinį darbą.
Kai aš beveik plikai nuskutau abi
utėlėmis apsėstos galvos puses, ir liko
tik tokia skiauterė per vidurį, kuni-
gas Želvys pajuokavo:

– Palik, Leonai, tą juostą per
vidurį, bus graži alėja utelėms pasi-
vaikščioti…

Bachūras per daug nesutriko, net
mėgino juoktis kartu su visais. Vė-
liau, kai jau kiek apsiprato, vaiki-
nukas papasakojo savo suėmimo
istoriją.

Jis (gaila, bet jau užmiršau to
jaunuolio vardą bei pavardę) bei jo
jaunesnis broliukas augo ir brendo
karo sąlygomis, todėl, kaip ir daugu-
ma dorų lietuvių ūkininkų vaikų,
gerai suprato, kas yra tikrieji Lie-
tuvos priešai, ir kaip reikia elgtis jų
atžvilgiu.

Berniukai žavėjosi pasiaukojan-
čia Lietuvos partizanų kova ir nuo-
širdžiai troško prie jos prisidėti. Jie
susirado net šautuvą bei šovinių (kas
pokaryje nebuvo labai didelė proble-
ma) ir Dubravų miške, prie Vaišvy-
davos, kur gyveno, išsirausė bunkerį.
Tame miško bunkeryje, kur ir slėpė
savo ginkluotę bei šaudmenis, žaisda-
mi partizanus jie dažniausiai ir leis-
davo savo laisvalaikį. Broliai miške,
šalia bunkerio, buvo įsitaisę net
šaudyklą, pasidarę taikinį ir ne kartą
mėgino savo taiklumą. Apie tą jų
,,partizanavimą” niekas be jų pačių
nežinojo. Ir viskas turbūt tuo ir būtų
pasibaigę, jei ne NVKD operacija
prieš tikrus partizanus.

Tuo metu žaliukai netoliese lik-
vidavo kažkokį aršų vietinį komu-
nistėlį, ir NKVD, sutelkusi daug ka-
riuomenės bei stribų, šukavo Dubra-
vų miškus. Tas miško plotas, kuria-
me broliukai žaidė karą, kaip tyčia,
irgi buvo apsuptas, ir vaikai kelias
dienas išsigandę pratūnojo savo bun-
keryje nevalgę, nesiprausę… Enkavė-
distai juos ten išbadėjusius ir surado,
su visais įkalčiais. O kadangi tikrų
partizanų jiems tada rasti nepavyko,
šie kaip tik tiko veiklai prieš aukštes-
nius NKVD viršininkus pateisinti.

Pradžioje ,,partizanus” laikė su-
imtus kažkokiame vietiniame kalėji-
me ar stribų būstinėje, kur jie dar
labiau pasidarė panašūs į puslau-
kinius ir apaugo utelėmis. Jaunesnįjį
miško broliuką enkavedistai ištardę
privalėjo paleisti, nes tam tebuvo
kokie 10–12 metų, ir dėl amžiaus jam
net okupantų įstatymai neleido jokio
straipsnio prikabinti. Bet jaunėlis
pasirodė irgi ne iš kelmo spirtas. Kai
jį NKVD tardytojas ir gražiuoju kal-
bino, ir visaip mėgino gąsdinti, kad
tas išduotų kitus partizanų bunke-
rius, ryšininkus bei ginklų slaptavie-
tes, tas vis kartojo nuoširdų vaikišką
prisipažinimą apie savo vienintelį su
broliu saugotą bunkerį bei turėtą
šautuvą, taikinį bei šaudymą į jį. 

Bus daugiau.
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Algimantas Kezys ,,JAV lietuvių
meno parodų recenzijos 1 (1966–
2005)”.  Leidėjas ,,Stickney galerija”,
spausdino ,,Blur Inc”. Rankraščio
teisėmis. 2009

Tie, kas yra buvę Algimanto Ke-
zio namuose, tikriausiai žino, kokie
turtai ten slepiasi. Daugybę jo išleis-
tų knygų, monografijų, dailės ir foto -
grafijų albumų, didžiulis jo sukaup-
tas fotonuotraukų archyvas – stebi-
na. Tai tikras lobis. Esu įsitikinusi,
kad ateis toks laikas, kai bus atidžiau
pradėta domėtis Amerikos lietuvių
dailininkų veikla. Ir tik tada supra -
sime, kad Algimantui reikia nulenkti
galvą – tiems, kas studijuos išeivijos
meną, kas rašys mokslinius darbus A.
Kezio atlikti darbai bus didžiulė
paspirtis.

Naujas A. Kezio darbas – į vieną
knygą surinktos visos A. Kezio 1966 –
2005 metais rašytos recenzijos. Rašy -
tos jos prieš parodas ir po jų, tartos
žodžiu atidarant pa ro das. A. Kezys
parodų autorių neišskiria – čia rasite
ypatingų aukštumų pasiekusių dai-
lininkų parodų ar jų darbų aptari -
mus, susipažinsite ir su tais, kurie
ruo šė pirmąsiais savo darbų parodas,
ir jiems, iki pasieks savo žvaigždę,
reikia dar daug padirbėti. 

Iš viso knygoje aptariami 30 au -
torių. Kadangi tiek Čiurlionio galeri-
joje Čikagoje, tiek Lietuvių dailės mu -
ziejuje Lemonte vyko ir tebevyksta
tiek čia gyvenančių, tiek atvykstan -
čių iš Lietuvos dailininkų parodos,
tad ir knygoje dailininkai neg ru puo -
jami pagal gyvenamąją vietą. Negru -
puojami jie ir pagal ,,žvaigždės” ryš -
kumo laipsnį – visos recenzijos apie
dailininkus sudėtos pagal dailininkų
pavardes alfabetine tvarka.

Žinoma, apie ryškesnius meni -
nin kus – daugiau ir prirašyta, ir nuo-
traukų daugiau įdėta. Štai 5 pusla piai
skiria mi Vytautui Ciplijauskui ir Zi -
tai Sodeikienei, 6 – Anastazijai Tamo -
šaitienei ir Rimui VisGirdai. Jurgiui
Daugvilai skirti 7, Broniui Murinui –
8, Magdalenai Stankū nienei – 11, o
iškiliam mūsų grafikui Viktorui
Petravičiui – net 37 knygos puslapiai. 

Leidinyje patalpinti 4 straipsniai
(Angelė Jonelienė, M. Stankūnienė,
Rimas VisGirda, Juozas Zikaras) ra -
šy ti anglų kalba.

Nors knygos pavadinimas ,,JAV
lietuvių meno parodų recenzijos 1
(1966–2005)” (skaičius ,,1” tikriau -
siai sa ko, kad bus šios knygos
tęsinys) byloja, kad čia turėtų būti
patalpintos tik parodų recenzijos,
tačiau taip nė ra. Leidinyje rasite ir A.

Kezio pas kutinį pasikalbėjimą su V.
Petra vi čiu mi bei pasakojimą, kaip
buvo kuriamas filmas apie šį garsųjį
menininką. Telpa čia ir įžangos žodis,
rašytas Stankūnienės monografijai,
ir kai ku rių knygų aptarimas.

Leidinyje ir 1984 metais darytas
,,Knygnešio” pasikalbėjimas su pačiu
A. Keziu. Taigi, čia surinkta me -
džiaga leidžia ne tik su ži noti apie tų
metų parodinį gyvenimą, bet ir plači-
au apie pačius dailininkus.

Tai internetiniu būdu išleista
kny  ga, kurią, reikalui esant, autorius
gali padauginti. Pagalvojau, kad gal ir
gerai, nes leidžiant kitą leidinį rei-
kėtų padaryti kai kuriuos pataisy-
mus, kurie krinta į akis vartant šią
ga na solidžią spalvotą knygą. Pir -
miau sia reikėtų po visais straipsniais
nurodyti šaltinį, kur pirmą kartą bu -
vo publikuojama medžiaga. Po kai
kuriais straipsniais ,,iškritusi” auto-
riaus pavardė ar ,,pabėgę” kai kurių
straipsnių parašymo metai. Krinta į
akis ir nevienodu šriftu padaryti pa -
rašai po nuotraukomis bei kai kurios
korektūros klaidos. Tačiau visa tai,
kai knyga išleista tokiu būdu, yra pa -
taisoma. 

Vartant knygą-albumą iškyla ne
tik paties Algimanto darbštumas,
bet ir jo geranoriškumas kolegų at -
žvilgiu. Pats būda mas menininku jis
neužsisklendė savyje. Jam buvo įdo -

mu, ką daro kiti, jis atsiliepdavo į sa -
vo kolegų parodas, stebėdavo jų kūry-
bą, aprašydavo ją spaudoje. 

Knygoje apie tai nerašoma, ta -
čiau daugelis puikiai mena, kiek pa -
ro dų Čiurlionio galerijoje yra suruo -
šęs Algi mantas, nors jis niekada ofi -
cialiai nebuvo jos vadovu. O kas be -
suskai čiuos, kiek parodų jis yra ati-
daręs?! Dairy damiesi aplink nedaug
rasime menininkų, kurie tiek būtų
dirbę kitų labui. Pats Algimantas tre -
čiame knygos viršelyje prisipažįsta,
kad niekada nestudijavo ir nesi mokė
meno, ir, būdamas jaunas, nie kada
negalvojo, kad kada nors jam teks
domėtis menu, ruošti parodas, juolab
rašyti straipsnius. Tą daryti jį pri -
vertė gyvenimas. Ir ačiū Dievui, kad
privertė. Kitaip istorija jau seniai bū -
tų ištrynusi iš atminties čia vykusį
lietuvišką meninį gyvenimą, o mes,
naujai atvykusieji, net supratimo
apie tai nebūtume turėję.

Ši knyga – graži dovana ir savo
kolegoms dailininkams. Juk ne  kiek -
vienas dailininkas renka apie save
medžiagą, o čia – viskas surinkta vie -
noje vietoje. Leidinyje ne tik recenzi-
jos. Jis iliustruotas spalvotomis ir
juodai baltomis dailininkų darbų
nuotraukomis.

Jaunavedžiai Juozas ir Kazė Mikuliai su programos vedėja Jone Bobiniene.
(viduryje).                                                  Edvardo Šulaičio nuotraukos

Sudarė naują lietuvišką 
šeimą

Dažniausiai žiniose iš Cicero lie -
tuvių padangės aprašome miru siuo -
sius ar mirties sukakčių minėji mus,
nes daug Cicero gyvenusių ar gyve-
nančių tautiečių jau iškeliavo ar iške-
liauja amžinybėn. 

Šį kartą pažymėsime linksmes-
nio pobūdžio įvykį – naujos šeimos
su sikūrimą.  Šis įvykis buvo pažymė-
tas paskutinį lapkričio sekmadienį
tradi ciniame susibūrime po lietuviš -
kų pamaldų. 

Programos vedėja Jonė Bobinie -
nė pristatė susituokusiuosius – gerai
Cicero lietuviams pažįstamą Juozą
Mikulį (nors jis gyvena Westchester,
IL, tačiau nepraleidžia lietuviškų pa -
maldų Šv. Antano parapijos bažny čio -
je, Cicero, kur dažnai skaito maldas,
taip pat užsuka į „kavinę” paben-
drauti su tautiečiais) ir jo žmoną Ka -
zę, dar ne taip seniai atvykusią iš tė -
vy nės. 

Abu jie našliai, tad sumanė su -
jun gti savo gyvenimus sukurdami
šei mą. J. Mikulį daugelis pažįsta kaip
jūrų šaulių Klaipėdos kuopos pirmi -
ninką (nuo 1980 m.) Išeivijos šaulių
veikloje jis dalyvauja nuo 1976 m., o
nuo 1987-ųjų yra LŠS centro valdy-
bos vicepirmininkas. Juozas priklau-
so ir Lietuvių karių sąjungai „Ra mo -
vė” (ir čia jis užima vadovau jan tį pos -
tą). Yra apdovanotas Šaulių žvaigž -
dės medaliu ir ordinu. 

Naują šeimą pasveikino pro-
gramos vedėja J. Bobinienė, šaulių

vardu kalbėjo Audronė Bernatavi -
čienė, JAV LB Cicero apylinkės pir -
mi ninkas Mindaugas Baukus. Aldona
Bikulčienė perskaitė savo sukurtus
ei liuotus linkėjimus. Sutuoktiniams
buvo įteikta gėlių, pasakyta daug gra -
žių žodžių. 

Viešnia iš Floridos

Lapkričio 29 d. Cicero sekmadie -
niniame susibuvime apsilankė tolima
viešnia iš šiltoje Floridoje esančio
Day tona Beach miestelio. Tai Marytė
Šarauskienė, prel. Rimanto Jurgio
Ša rausko motina. Šis dvasiškis porą
metų yra dirbęs Šv. Antano parapijos
administratoriumi. Jis buvo ir Čika-
gos arkivyskupijos Tyrimų ir planavi -
mo tarybos direktoriumi. Nuo 1990
m. ėjo JAV vyskupų konferencijos pa -
galbos Rytų Europos bažnyčioms ko -
miteto direktoriaus pareigas. Prieš
keletą metų grįžo į Čikagos apylinkes
ir šiuo metu yra Riverside, IL ame ri -
kiečių parapijos klebonas. 

M. Šarauskienė trumpai papasa -
ko jo apie Floridos lietuvius, ypač iš -
skirdama Orlando miestą, kur yra
susibūrę daug mūsų tautiečių. 

Pasimelsta už Saulę Sidrytę

Susirinkimo pabaigoje kalbėta
apie Lenkijoje žuvusią Sidrių šeimos
narę Saulę Sidrytę, kuri iškeliavo
amžinybėn sulaukusi tik 23 metų. Už
jos sielą sukalbėta „Amžiną atilsį”. 

Edvardas Šulaitis

Cicero lietuvių naujienos

1966–2005 metais rašytos 
recenzijos sugulė į vieną knygą

Algerd R. Schumacher, gyvenantis Longmont, CO, užsiprenume-
ravo „Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Leonas Bildušas, gyvenantis  Tyler,  TX, paaukojo „Draugo” leidy-
bai 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Albina Širvinskienė, gyvenanti Cicero, IL, paaukojo „Draugo” lei-
dybai paremti 40 dol. auką. Labai ačiū.

Virgilijus Krapauskas, gyvenantis Orland Park, IL, kartu su me-
tinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir dosnią 100 dol. auką.
Dėkojame Jums, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Zenonas Sukys, gyvenantis Chicago, IL, užsiprenumeravo „Drau-
gą” metams ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai ačiū už Jūsų pa-
ramą.
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Atkelta iš 3 psl. sutinka prisiimti
joms pasiūlytus Tarpvyriausybinio
klimato kaitos komiteto tikslus su
sąlyga, jeigu jos gaus finansavimą.
Jos tikrai labai skurdžiai gyvenančios
ir savo pajėgomis negalėsiančios su-
mažinti šiltnamio poveikį sukeliančių
dujų, jeigu išsivysčiusios šalys joms
nepadės finansiškai, neperduos tech-
nologijų, neįgyvendins projektų, pa-
vyzdžiui, dėl atogrąžų miškų nykimo
sustabdymo. Bet besivystančios ša-
lys, pvz., Kinija, nori, kad išsivysčiu-
sios 0,5–1 proc. BVP skirtų besivys-
tančioms šalims finansuoti. Išsivys-
čiusioms šalims tai būtų milžiniški
įsipareigojimai, jos negali sutikti su
tokiais norais”, – teigė S. Znutienė.

Europos Komisija yra paskaičia-
vusi, kad besivysčiusioms šalims
finansuoti reikėtų kasmet iki 2020
metų skirti po 100 mlrd. eurų. Šį
svorį pagal išmetamų teršalų lygį ir
jų galimybę mokėti turėtų pasidalyti
visos išsivysčiusios šalys. Iš 100 mlrd.
eurų ES tektų finansuoti 10-30 proc.

dalis. Ir tą ES indėlį turėtų pasidalyti
valstybės narės. Tokiu atveju Lietuva
pagalbai besivystančioms šalims, iš-
ankstiniais skaičiavimais, turėtų
skirti 9-35 mln. eurų per metus. Šis
laiko tarpas yra toks didelis, nes kol
kas neaiškus ir pats ES indėlis. Dėl
sumų dar bus deramasi.

,,Tai yra didelis indėlis. Mes
ekonomiškai toli gražu ne taip lai-
komės, kaip ES senbuvės, taigi per
Europos vadovų tarybą spalį pasa-
kėme, kad, be jau minėtų globalių
veiksnių – taršos lygio ir galimybės
mokėti – dar būtų pritaikomas vadi-
namasis solidarumo veiksnys. Yra
sudaryta vadinamoji pirmininkau-
jančios šalies draugų grupė, kuri
pasiūlys perskirstymo tarp ES valsty-
bių mechanizmą, priklausomai nuo
šalių narių BVP lygmens. Kitas šios
grupės susitikimas numatomas sau-
sio 20 dieną”, – sakė S. Znutienė.

Sutrumpinta
ELTA

SUSITARIMAS DĖL KOVOS SU 
KLIMATO KAITA PRILYGTŲ STEBUKLUI

2009 metų gruodžio 7-ąją, einant
99-uosius gyvenimo metus, mirus
Stefanijai Balickienei, ilgamečio Lie-
tuvos Respublikos atstovo Jungtinėje
Karalystėje Vinco Balicko žmonai,
Lietuvos Respublikos užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas ir
Lietuvos Respublikos ambasada
Jungtinėje Karalystėje reiškia gilią
užuojautą dukrai Ritai ir jos šeimai.

Reikšmingo Stefanijos Balickie-
nės indėlio mūsų diplomatinės ats-
tovybės veiklai Londone neįmanoma
pervertinti: būdama valstybės atsto-

vo nuolatine padėjėja, ji aktyviai
prisidėjo garsinant Lietuvos išsiva-
davimo bylą sovietų okupacijos me-
tais, dalyvavo Jungtinės Karalystės
lietuvių bendruomenės gyvenime.

Londone dirbusių Lietuvos diplo-
matų atmintyje ponia Stefanija visa-
da išliks kaip nuoširdi Lietuvos pat-
riotė ir pasišventusi diplomato ben-
dražygė, įdomi ir iškili asmenybė.

LR užsienio reikalų minis-
tras Vygaudas Ušackas

LR ambasada Jungtinėje
Karalystėje

A. a. Stefanija Balickienė

A † A
Dailininkas

JUOZAS MIELIULIS

Mirė 2009 m. gruodžio 3 d., sulaukęs 90 metų amžiaus.
Gyveno  Chicago, Gage Park apylinkėje.
Gimė 1919 m. kovo 26 d. Lietuvoje, Batakiuose, Tauragės apy-

linkėje.
Liūdesyje liko: broliai Frankas su žmona Dana ir šeima,  Vikto-

ras su žmona Rūta, Alfonsas su žmona Ingrida ir šeima, mirusio bro-
lio muz. Povilo žmona Dagni su šeima bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Juozas buvo brolis muziko a. a. Povilo ir a. a. Aleksandro.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi Mieliulių šeima

A † A
KĘSTUČIUI JAUNIŠKIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną DANUTĘ ir jo
artimuosius.

Sunny Hills Lietuvių Bendruomenė

Mylimai žmonai ir motinai
A † A

ONAI ŠALČIŪNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame ve-
lionės vyrui, Philadelphia Lietuvių Namų atgaivinto-
jui ir ilgamečiui vadovui, VINCUI ŠALČIŪNUI,
dukroms RAMUTEI, NIJOLEI, ALDONAI, sūnui
ALGIUI ir jų šeimoms.

Philadelphia Lietuvų Namų
direktorių taryba

Vasario 16-osios gimnazija išliko, bet neišliko jos kilnusis
ir taurusis direktorius Andrius Šmitas.
Jis sužibo ir staiga sudegė kaip meteoras.
Tačiau Andrius Šmitas sudegė, kad šviestų kitiems, –
tai yra kilniausia misija šioje žemėje.

Ambasadorius Remigijus Motuzas

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ANDRIUS ŠMITAS
Prabėgo vieneri metai, kai gruodžio 14 d. staigiai  Amžinybėn

iškeliavo Andrius Šmitas.
Šeima ir draugai neteko mylimo žmogaus, o Vasario 16-osios

gimnazija, savo ilgamečio direktoriaus.
Gruodžio 13 d. šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos Lemonte,

Vašingtone, Hiutenfelde ir  Šiauliuose.
Prašome visus velionį prisiminti savo maldose.

Liūdinti šeima

Jau kad aš eisiu tolimąjį kelią –
Motina nelaimins, sesuo nelydės.
Kažkas mane šaukia, kažkas mane moja
Anapus žvaigždės.

Bernardas Brazdžionis
A † A

REGINAI ČIUBERKIENEI

mirus, užjaučiame dukteris ILONĄ SCHMIDT, DA-
NUTĘ GRIGALIŪNIENĘ, sūnų ARŪNĄ, seserį LILI-
JĄ RAMONIENĘ, pusseserę BRIGITĄ JAKIMČIE-
NĘ, jų šeimas ir visus artimuosius.

Su nuoširdžia užuojauta

Vincas Apanius
Jadvyga ir  Edmundas Čapai

Zenonas Dučmanas
Aniceta Giedraitienė

Jonas Gudėnas
Marija Mikonienė

Aleksas Petrauskis
Marytė Puškorienė

Ona ir  Vacys Rociūnai
Aldona  Raulinaitienė

Henrikas Stasas
Dalia ir Mark Spisak
Eufemija Steponienė

Irena ir Česlovas Šatkai
Aldona  Stempužienė

Teresė ir Vincas Urbaičiai
Lily ir Jonas Veličkos

PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee  iiiirrrr   sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee  ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!   ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””  aaaattttmmmmiiiinnnnkkkkiiiimmmmeeee  ssssaaaavvvvoooo  tttteeeessssttttaaaammmmeeeennnntttteeee....



Hubertas Smilgys. ,,Kryžių kal -
nas” – 48 psl., nedidelio formato, ryš -
kių spalvų ir įspūdingų nuotraukų
fo toinformacinis leidinys. Išleido Lie -
tuvos Kultūros fondo Šiaulių krašto
leidyklos ,,Saulės delta”. Tekstas (jo
labai nedaug) – lietuvių, anglų, vo -
kie čių ir rusų kalba.  

Kas iš mūsų nėra aplankęs arba
bent girdėjęs apie vieną nuostabiau -
sių Lietuvos vietovių – netoli Šiaulių
stūksantį Kryžių kalną? Tai švento
susikaupimo, gilių padėkos jausmų,
jautrių prašymo maldų vieta, apie
ku rią popiežius Jonas Paulius II
(1990 m. liepos mėn. apsilankęs Kry -
žių kalne), yra pasakęs: ,,Tauta, kuri
su tokiu ištvermingumu ir pamaldu-
mu keliauja į tą kalną pastatyti naują
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

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

��Socialinių reikalų taryba ir Vy -
resniųjų lietuvių centras š. m. gruo -
džio 12 d. 4 val. p. p. ,,Seklyčioje” ruo -
šia metinį Labdaros vakarą. Visi kvie -
čiami dalyvauti Labdaros vakare ir
pa remti JAV LB Socialinių reikalų
ta rybą. Vie tas užsisakyti galite pa-
skambinę į So cialinių reikalų raštinę
Birutei Po die nei tel.: 773-476-2655

�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).

�Gydytojas Andrius Kudirka
gruo džio 13 d. 12 val. p.p. Jaunimo
centro kavinėje kalbės tema ,,Susir gi -
mų gripu rūšys, apsisaugojimas ir gy -
dymas”. Po paskaitos gydytojas mie -
lai atsakys į klausimus. 

�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).

�Tradicinis Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos choro koncertas
vyks  gruodžio 27 d. 1:30 val. p.p. Da -
ly vauja: kamerinis choras ,,Laudate
Dominum” ir solistė Lijana Ko pūs tai -
tė-Paulleti.

��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.

�Šv. Trejybės parapijos salėje
(53 Capitol Ave., Hartford, CT)  gruo -
džio 12 d. šeštadienį, 5 val. p. p. bus
švenčiamos Kūčios. Kviečiame bilie -
tus nusipirkti iki gruodžio 1 d. Kaina
– 15 dol. asmeniui, 10 dol. jaunimui
iki 12 metų amžiaus. Kūčiose valgysi -
me 12 tradicinių patiekalų, gie dosi -
me, laušime kalėdaičius, džiaug si mės

eg lute. Informacija tel.: 860-657-9067
(Danutė Grajauskienė).  Rengia  JAV
LB Hartford valdyba. 

�Kviečiame Detroito visuomenę
dalyvauti tradicinėje Kūčių vakarie -
nėje, kurią ruošia Detroit „Gabijos”
ir „Baltijos” tuntų skautės ir skautai.
Kūčios įvyks sekmadienį, gruodžio 13
d., Dievo Apvaizdos parapijos salėje.
Pradėsime mūsų šventę tuoj po šv.
Mišių ir kavutės, maždaug 12:30 val.
p. p. Bus iškilminga tuntų sueiga,
trum pa kalėdinė programėlė, po to
valgysime Kūčių vakarienę. Šiemet
Kū čių metu rinksime pinigines aukas
„Saulutei” (Sunlight Orphan Aid).
Išankstinė registracija – Daiva Luka -
siewicz tel.: 248-478-6885 arba el.
paš tu: dlukasiewicz@sbcglo bal.net. 

�Beverly Shores Lietuvių klu bas
maloniai kviečia draugus iš arti ir toli
į Kalėdinį pabendravimą, kuris įvyks
sekmadienį, gruodžio 20 d., 2 val. p.
p. Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Sho -
res, IN.  Šv. Mišias 1 val. p. p. aukos
kun. Antanas Gražulis, SJ,  giedos
Re vitos Rudzevičienės vadovaujamas
lietuvių choras.  Jūsų laukia šventinė
nuotaika ir vaišių stalas!

�Philadelphia Vinco Krėvės li -
tua nistinė mokykla Šv. Andriejaus
parapijos salėje gruodžio 20 d. 12 val.
p. p. ruošia tradicinę V. Krėvės litua -
nis 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, prašo -
me kreiptis į Jorūnę adresu: joru ne -
balciu nie ne@yahoo.com arba į Darių
Paš kevičių adresu: Rendarj @ aol. com.

�Informacinis susitikimas su
studentų ir moksleivių stažuočių pro-
gramos  LISS Lietuvoje organizatore
JAV LB Krašto valdybos vicepir mi -
ninke Birute Bubliene ir šios progra -
mos dalyviais gruodžio 20 d. 1 val. p.
p. vyks Lietuvių piliečių klube, So
Bos tone, 368 W. Broadway. Susiti -
kime dalyvaus studentai: Aista Kaz -
lauskaitė, Raimundas Kazlauskas,
Lina Maciūnaitė bei JAV LB Krašto
valdybos pirminkas Vytas Maciūnas
ir LISS programos administratorė
Ra sa Ardytė-Juškienė. Registracijos
formas/nuorodas ir kitas reikalingas
formas  galima rasti LISS tinklapiuo-
se: www.stazuote.com arba www.li -
thua nianinternships.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai

Geras sumanymas savo draugus, gimines, pažįstamus pasveikinti per
„Draugą”. Savo laiškus su sveikinimo tekstu ir 25 dol. čekiu siųskite „Draugo”
administracijai. Mielai išspausdinsime Jūsų sveikinimus mūsų dienraštyje.

„Drauge” galite įsigyti kalėdaičių.

Kartu galėsite nusipirkti geriausių
Kalėdinių dovanų – knygų,

atvirukų, kompaktinių plokštelių
(CD), meno albumų, ėsdinto stiklo
dirbinių bei įvairiausių suvenyrų.

Kviečiame apsilankyti. 

„Draugo” krautuvėlė dirba 
nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.

Tel. pasiteiravimui: 
773-585-9500

Gruodžio 24 d., ketvirtadienį, 
7 val. v. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija 

Pasaulio lietuvių centre, 
14911 127th Street, Lemont, IL 

rengia šventinę Kūčių vakarienę
Auka: suaugusiems – 20 dol., jaunimui nuo 12 m. amžiaus – 10 dol.,

5–11 metų vaikams – 5 dol.

Prašome užsire gis truoti iki gruodžio 21 d. pas misijos se selę Laimutę
(el. paštas: ses.laimute@ ya hoo.com; tel.: 630-243-1070) ar ba misijos raš -
ti nėje. 

,,Draugo” knygynèlyje

kryžių, tiki gyvenimu, tiki Prisikė li -
mu”.  Nepaisant sovietinės valdžios
pastangų sunaikinti kalne statomus
kry žius, daugiau kaip 20 metų jokiam
,,buldozeriniam ateizmui” nepa vyko
to padaryti: po kiekvieno griovimo ir
naikinimo tarytum stebuklingu būdu
dygo ir dygo vis nauji kryžiai, il-
gainiui po savo šešėliais palaidoję
rau donuosius komunizmo simbolius
ir idėjas. Dabar niekas nebetrukdo
laisvai keliauti į Kryžių kalną ir ten
palikti savo pamaldumo bei padėkos
ženklą. Šiuo metu kalne yra daugiau
kaip 50,000 įvairiausių kryžių, kry -
želių, stovylėlių, koplytstulpių, šven-
tųjų paveikslų. ,,Kiekvienas kryžius
turi savo istoriją, savo intenciją”, –
sako fotoalbumo autorius, daugelį tų
kryžių įamžinęs savo nuotraukose.

Albumo kaina  —  10 dol. Knygą
ga lima įsi gyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Per siuntimo kaina – 3 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. mokestis. Prieš perkant
prašome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

Parengė B. R.

Kryžių kalnas

Apsilankykite ,,Draugo” internetinèje
svetainèje  www.draugas.org


