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Seimas nusprend∂ apkarpyti pensijas

Vilnius, gruodžio 9 d. (BNS) –
Naujasis Europos Sąjungos (ES) pre-
zidentas sako tikįs, kad ekonomikos
atsigavimas Europoje padės ir Lietu-

vai kuo greičiau išeiti iš krizės.
Po susitikimo su prezidente Da-

lia Grybauskaite trečiadienį Vilniuje
Herman van Rompuy teigė žinąs apie
sudėtingą Lietuvos ekonominę padėtį
ir aktyvias Vyriausybės pastangas
kovoti su krize.

Lietuvoje viešintis buvęs Belgijos
premjeras H. van Rompuy oficialiai
nuolatinio Europos Vadovų Tarybos
pirmininko pareigas pradės eiti sau-
sio 1 d. Ši pagal Lisabonos sutartį įs-
teigta pareigybė neoficialiai vadinama
tiesiog ES prezidento pareigomis.

Lietuvos Prezidentūroje prane-
šimą perskaitęs H. van Rompuy sakė,
kad jo veiklos principai bus ,,dialo-
gas, vienybė ir veiksmas”. Anot pre-
zidento, ES laukia daugybė skubių
klausimų – finansinė krizė ir jos
,,dramatiškas poveikis” darbo rinkai,
pasirengimas atsisakyti ekonomikos
skatinimo politikos, klimato kaita ir
energetika.

H. van Rompuy trečiadienį taip
pat susitiko su Lietuvos premjeru
Andriumi Kubiliumi.

Vilnius, gruodžio 9 d. (BNS) –
Seimui nusprendus dvejiems metams
apkarpyti senatvės ir kitas pensijas,
premjeras konservatorius Andrius
Kubilius teigia, kad Lietuvos pensi-
ninkai vis tiek gyvens geriau nei pra-
ėjusių metų pradžioje.

,,Pensijas mažiname labai ne-
daug – tik vidutiniškai 5 proc. Turi-
me visi atsiminti, kad nuo 2008 m.
pradžios iki 2008 m. pabaigos pensi-

jos išaugo vidutiniškai 30 proc., maž-
daug 180 litų. Dabar vidutinės pensi-
jos mažinamos 25 litais”, – sakė Vy-
riausybės vadovas. Be to, jo teigimu,
nuo šildymo pradžios komunalinės
paslaugos atpigo vidutiniškai 80 litų.
Premjeras tvirtino suprantąs pensi-
ninkų nerimą, bet tuo pačiu džiaugė-
si, kad yra žmonių, suprantančių to-
kių sprendimų būtinumą.

Seimas trečiadienį priėmė Socia-

linių išmokų perskaičiavimo ir mo-
kėjimo laikinąjį įstatymą. Jame nu-
matyta, kad senatvės pensijos, jeigu
jos didesnės nei 650 litų, nuo kitų me-
tų mažinamos vidutiniškai 5 proc.,
valstybinės pensijos – 10 proc., našlių
pensijos – 5 proc., paskirtos slaugos
ar priežiūros išlaidų ar šalpos išmo-
kos – 15 proc. Didžiausia bedarbio iš-
moka mažinama nuo 1,040 litų iki
650 litų.

D. Medvedev nori
geresniû santykiû
su Baltijos šalimis

ES prezidentas: atsigavimas Europoje
pad∂s Lietuvai išeiti iš kriz∂s

Čikaga, gruodžio 9 d. (,,Draugo”
info) – Praėjusį sekmadienį, gruo-
džio 6 d., Mokslo ir pramonės muzie-
juje (Museum of Science and Indust-
ry) Čikagoje Lietuvos Vyčių choras
(vad. Aušra Bužėnaitė), tautinių šo-
kių grupė „Suktinis” (vadovai Moni-
ka Adomaitytė, Giedrė Elekšytė,

Vilnius, gruodžio 9 d. (Delfi.lt) –
Santykiuose su Baltijos valstybėmis
„reikia peržengti buvusias ideolo-
ginių stereotipų, kurie atsirado prieš
mus, ribas”, bet kartu neleistina
„laužyti istoriją, peržiūrinėti istori-
nius faktus”. Taip trečiadienį, kalbė-
damas Europos ir Azijos žiniasklai-
dos forume ir atsakydamas į Lietu-
vos žurnalisto klausimą, teigė Rusi-
jos prezidentas Dmitrij Medvedev,
praneša naujienų agentūra „ITAR-
TASS”.

„Aš norėčiau, kad santykiai su
Baltijos valstybėmis taptų geresni, be
to, ne popieriuje ar žodinių pareiški-
mų, kuriuos galima pasirašyti, for-
moje, o darbuose”, – pabrėžė Rusijos
Federacijos prezidentas.

„Jei remsimės pragmatiniu-eko-
nominiu ir, kita vertus, ideologiniu,
net moraliniu požiūriu, viskas bus
gerai ir santykiai pereis į gerą lyg-
menį. Tai taikytina ne tik Lietuvai,
bet ir Latvijai bei Estijai”, – sakė D.
Medvedev.

Pasak Rusijos prezidento, „reikia
girdėti partnerius, kai vietoje senų
yra svarstomos naujos bendradar-
biavimo formos”, ,,būti šiek tiek dė-
mesingesniems, kai svarstomas pre-
kių tiekimas”.

D. Medvedev mano, kad „dabar
santykiuose su Lietuva klostosi prie-
laidos dialogui atgaivinti, susiklostė ne-
blogos galimybės paspartinti šį darbą”.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
teigė besidžiaugianti Rusijos Federa-
cijos vadovo teigiamais pareiškimais
Lietuvos atžvilgiu.

ES prezidentas H. van Rompuy.
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.
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Vidmantas Strižigauskas) ir Lietu-
vos Vyčių (vadovė Lilija Ringienė ir
Birutė Matukonienė) šokių grupė at-
liko tradicinę kalėdinę programą.

Lietuvos Vyčiai lietuviškų tradi-
cijų, šokių ir muzikos programą Čika-
gos miesto muziejaus lankytojams at-
lieka nuo 1964 m., o šiaudinukais pa-

puošta lietuviška eglutė muziejaus
didžiojoje eglučių salėje statoma kas-
met nuo Antrojo pasaulinio karo.

Eglučių parodą galima aplankyti
iki sausio 3 d. Mokslo ir pramonės
muziejaus adresas: 5700 South Lake
Shore Drive, Čikaga.

Kalėdinės programos atlikėjai. Vyčių archyv. nuotr.
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Žiniasklaidos priemonių da-
lininkas negali būti ne tik ban-
kas, bet ir jo valdoma įmonė –
tokį siūlymą prezidentūra įrašė
įstatymo projekte, kurį perdavė
svarstyti Seimui. Jeigu šį įsta-
tymą seimūnai priims, jis la-
biausiai bus svarbus rusiško
kapitalo bankui „Snoras” – jo
antrinė įmonė „Snoro Media
investicijos” neseniai įsigijo 34
proc. dienraščio „Lietuvos ry-
tas” akcijų paketą ir neslepia,
kad dairosi daugiau žiniasklai-
dos. Kyla įtarimas, ar tokia są-
junga užtikrins žodžio laisvę?
Rusijos kapitalo veržimasis į
Lietuvos žiniasklaidos verslą jau
senokai kelia abejones ne tik
eiliniams skaitytojams, bet ir
politikams, žiniasklaidos spe-
cialistams. Neabejojama, kad
tikrasis investicijos tikslas –
siekis valdyti informaciją.

Redaktorė
Loreta Timukienė

Dar vienas gražus lietuviškas susibūrimas
REGINA JUODEIKIENÈ

Rugsėjis senokai jau iškeliavo,
užverdamas savo duris, tačiau šilta
prisiminimų banga nubėga šiurpu-
liukais, kai mintimis sugrįžtame į
gražią lietuvišką šventę, įvykusią
rugsėjo 13 d. Rochester, NY.

Renginys buvo skirtas Lietuvos
vardo tūkstantmečio sukakčiai pa-
minėti. Norisi pasidžiaugti, kad Lie-
tuvių dienos pasisekė. Šventę ap-
lankė daugiau nei 300 žmonių, su-
laukta ir garbingų Rochester miesto
valdžios atstovų. Minėjime dalyvavo
miesto mero štabo pirmininkė Jean
Howard bei viena iš Tarybos narių
Carolee Conklin. Susirinkusiems
sveikinimo laišką atsiuntė Lietuvos
Respublikos ambasdorius JAV ir
Meksikoje Audrius Brūzga.

Sveikinimo žodį tarė LR garbės
konsulas NY valstijoje Rimas Česo-
nis, JAV Lietuvių Bendruomenės val-
dybos Rochester, NY apylinkės pirmi-
ninkė Birutė Litvinienė, E. Gervicko
lituanistinės mokyklos vadovė Aušra
Clifford.

Rochester-Alytus susigiminiavu-
sių miestų komiteto nariai paruošė
informaciją apie Dzūkijos sostinę
Alytų. Ne vieną kitatautį sudomino
šių miestų bendradarbiavimas bei
perspektyvos.

Rochester Lietuvių draugija savo
ruožtu pateikė fotoalbumus apie
Lietuvą, naujas knygas ir informaciją
apie savo veiklą, pristatė savo tikslus
bei galimybes.

,,Baltų vaikai” ne tik energingai
dirbo virtuvėje, ruošdami maistą, bet
dvi dienas plušo puošdami salę šven-
tei.

Nepaprastai gražiai atrodė sce-
noje suruošta meninė tautodailės
paroda su rodiniais iš medžio, šiaudų,
metalo. Smėlio dėžė su gintaro gaba-
liukais vidury scenos atkreipė ne
vieno dėmesį ir kėlė nuostabą bei
smalsumą ne tik vaikams, bet ir
suaugusiems. Smėlyje buvo galima
ieškoti gintaro gabaliukų, o suradus
juos pasiimti. Šią parodą surengė
vietinė JAV LB valdyba. Pagrindinė
dekoratorė Giedrė Logminaitė-Jan-
kauskis.

E. Gervicko lituanistinė mokyk-
la surengė vaikų darbų parodą, skirtą

Lietuvai. O susirinkę vaikučiai su
tautiniais rūbeliais pradėjo linksmąją
šventės dalį – lietuvišką šokį. Po to
nuotaikingą programą parodė ,,Gyva-
taras”, atvykęs iš Hamilton miesto
(Kanada).

Šventės dalyviai bei svečiai tu-
rėjo galimybę pabendrauti su įvai-
riais žmonėmis, ne tik lietuviais, bet
ir amerikiečiais, kurie domisi kitomis
kultūromis. Štai viena prancūzų
kilmės amerikietė, atėjusi į šventę su
paaugliu sūnumi, parodė didelį susi-
domėjimą lietuviškomis juostomis –
jai patiko raštų bei spalvų įvairovė,
net keletą jų įsigijo. Buvo greitai
pastebėti ir išpirkti gintariniai vė-
rinukai, pagaminti Ievos Bačkutės.

Renginyje buvo galima įsigyti
įvairiausių maisto prekių, atvežtų iš
Lietuvos, paveikslų, drožinių, lino,
gintaro bei kt.

Renginio metu veikė tylusis auk-
cionas, kuriame buvo siūloma ver-
tingų prizų, paaukotų visuomeninių
bei kultūrinių organizacijų.

Visi svečiai vaišinosi gardžiu
maistu, ne vienas mirkė savo ,,ūsą”
,,Švyturio” alaus putoje, na, o vyno
mėgėjai galėjo paskanauti lietuviško
vyno ,,Voruta”.

Ši nuostabi šventė įpynė į mūsų
atmintį dar vieną gražų lietuvišką
susibūrimą. Tikėkimės, kad tai ne
paskutinis toks renginys Rochester,
sujungęs visų kartų lietuvius ben-
dram tikslui, bendram darbui ir ben-
dram džiaugsmui.

Rochester Lietuvių draugijos komiteto pirmininkas Darius Kasinskas ir komite-
to narys Eugenijus Vidmantas.

Nuotraukų autorius Reda B. Juodeikis

Pagrindinė scenos dekoratorė Giedrė
Logminaitė-Jankauskis.

Jolanda Česonis prie Rochester-
Alytus ir tyliojo aukciono stendo.
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Ar vėl nauja saulė
iš rytų?

BRONIUS NAINYS

Ir ne bet kokia, bet specialiai užsakyta ir netrukus užtekėsianti per
Rusijos kunigaikštienės Kazimiros Prunskienės 2009 metais gruo-
džio 5-tą Vilniuje kartu su rusais įsteigtą naują partiją, pavadintą

„Lietuvos liaudies sąjunga”. Ir mano ne kartą net šioje skiltyje minėti
nuogąstavimai tvirtinasi: žengiame 1940 metų birželio 15-tosios pakarto-
jimo link. Bet vis dėlto tikiu, kad mano tėvynėje dar užteks taurių, sąmo-
ningų, drąsių ir ryžtingų lietuvių tokiam pasikartojimui pasipriešinti ir
Lietuvą nuo jau prieš dvidešimt metų Anatolijaus Chubaiso žadėtos Ru-
sijos naujos okupacijos apginti. Tad ir toji saulė – tik kunigaikštienei ir
niekam daugiau, nors vis dėlto tie 1,070 partijos steigiamojo susirinkimo
dalyvių, vieningai balsavę už Prunskienę, kelia rūpestį. Tai apytikriai tiek
pat, kiek komunistų buvo Lietuvoje Sovietų Sąjungai ją okupuojant.

Nekartosiu Prunskienės naujos partijos steigimo eigos, nes ji jau pla-
čiai aprašyta, tačiau negaliu nepaminėti kunigaikštienės bendraminčio,
jos pakviesto ruso į pagalbą partijai steigti vaidmens. Juk jis – ne bet kas,
bet Rusijos Dūmos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininkas Konstan-
tin Kosačiov, atstovaujantis Rusiją valdančios partijos „Vieningoji Rusija”
pirmininkui Boris Gryzlov, Prunskienei jo sveikinimą ir net dovaną atve-
žęs. Partijos simbolinį ženklą – mešką, dargi primindamas, laikau tai net
pasityčiojimu, kad ji draugiška ir lietuvių neskriaus, nes šis Rusijos poli-
tikas negali nežinoti, ką susovietinta Maskvos meška per pusšimtį oku-
pacijos metų Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai padarė. Ir Prunskienės
tūkstantinė už tai jam plojo. Kas šiandien lietuvių tautai didesnę gėdą
begalėjo padaryti?

Į partijos steigiamąjį susirinkimą šalia Kosačiov Prunskienė dar pasi-
kvietė Rusijos ambasadorių Lietuvai Vladimir Chikvadzė ir kažin kokius
atstovus iš Gudijos, rusų okupuotos Karaliaučiaus srities, Kazachstano.
Tačiau kaip pagrindinis kviestinių kalbėtojas pasižymėjo Rusijos Dūmos
narys, valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija” atstovas Kosačiov. Pir-
miausia jis suniekino dabar Lietuvoje veikiančias partijas. „Daugelis Lie-
tuvos politinių partijų savo nusiteikimą Rusijos atžvilgiu grindžia anta-
gonizmu ir demonizacija, ir su tokiomis partijomis mums nėra apie ką kal-
bėtis; partijos, su kuria būtų galima bendradarbiauti Lietuvoje, dar nebu-
vo, ir dėl to politinis gyvenimas Lietuvoje atitolo nuo vykstančio pasauly-
je”, – postringavo Kosačiov. Prunskienės naujai partijai – mes būsime
sąjungininkai ir partneriai, tvirtai rėžė rusas.

Ne, iki šiol dar neteko girdėti, kad kuris nors Lietuvos kaimynų poli-
tikas, ir dar tokios aukštos pakopos, mūsų sostinėje Vilniuje mums pa-
tiems niekintų Lietuvos partinę-politinę santvarką, viešai peiktų joje puo-
selėjamą Lietuvos politiką bei nurodinėtų, kokia ji turi būti. Koks jo rei-
kalas kištis į Lietuvos partijų, o per jas ir į valstybės vidaus reikalus? Negi
jis nežino, kad valstybės viena su kita santykiauja ir ryšius palaiko per
užsienio reikalų ministerijas, ambasadas arba kitas šiam tikslui sukurtas
įstaigas? Ir dar daugiau, jis brėžia Lietuvos–Rusijos partijų bendradarbia-
vimo ir net partnerystės gaires. Ar tai nepanašu į 1939–1940 metų Molo-
tovo, Dekanozovo, Pozdniakovo laikus, primenamus ką tik dr. Tomo Re-
meikio išleistuose Lietuvos politikos 1939–1940 metų dokumentacijos to-
muose? Tada irgi – iš pradžių valstybių bendradarbiavimas, partnerystė,
savitarpio pagalba, o po pusmečio jau brutali okupacija, sunaikinusi Lie-
tuvos valstybę, sugriovusi laisvą ūkį, susovietinusi valdymosi sąrangą ir
sunaikinusi ketvirtadalį lietuvių tautos. Ar ne tuo pačiu keliu Lietuvos
politiką sukti siekia ir Kosačiov bei kiti Prunskienės sukviesti svečiai į
partijos steigiamąjį susirinkimą? Kažin ar ne per daug prorusiška toji par-
tija, dėl to visuomenė priekaištaus, rinkėjai nerems, visgi buvo klausimas
Prunskienei. Tegul sako jie, ką nori, kirto atgal kunigaikštienė. Tik šia
kryptimi reikia ieškoti strateginių santykių su Rusija, siekiant šaliai nau-
dos.

Kažin, gerbiamoji? Ir klausimas vargu ar tikslus, nes įsteigta partija
atrodo nebe tik prorusiška, bet jau visiškai rusiška. To prorusiškumo Lie-
tuvos politikoje užteko ir iki šiol, nes apie buvusią okupaciją Lietuva kol
kas tik primindavo ir už jos padarytą žalą atsiteisimo oficialiai dar net
nereikalavo. Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas net priminė,
kad Rusija už tai atsilyginti dar net nepasirengusi. Tad kokio didesnio
prorusiškumo čia bereikia? Ar Prunskienė jau ir tai nori pamiršti ir pri-
imti Rusijos tiesiog akiplėšiškai mums į akis nuolat drabstomą melą, kurį,
be abejo, kišenėje turėjo ir jos svečias Kosačiov, kad jokios okupacijos Lie-
tuvoje nebuvo, jokių nuostolių nepadaryta ir Rusija Lietuvai nieko nesko-
linga. Ar čia yra Kazimiros Prunskienės kartu su Kosačiov Rusijos amba-
sadoriaus akivaizdoje ir jam laiminant įsteigtos partijos politikos Rusijos
atžvilgiu išeities taškas? Jeigu taip, tai nieko mažiau, kaip Lietuvos val-
stybės ir lietuvių tautos bei jos kovų ir kančių išdavimas. Tokiu atveju
Lietuvai nei tokios partijos, nei tokios jos kūrėjos nereikia.

Beje, nei tokių vyksmų, užsienio valstybės, ypač buvusios okupantės,
politikams juose dalyvaujant. Čia peržengtos ir diplomatinio etiketo ribos,
teigia užsienio reikalų ministras V. Ušackas. Jeigu taip, tai kodėl dėl to
niekas nieko nedaro? Tokiam diplomatui nieko mažiau, kaip tik lapelis
persona non grata ir skubi palyda iki sienos. Ir rimtas patarimas, gal net
ir paties Seimo, kunigaikštienei: gerbiamoji, atgal į savo kunigaikštystę ir
ten pasilik. Su savo nauja saule. Kad tokio valstybę tiesiog niekinančio
absurdo Lietuvoje daugiau nebebūtų.

Alfa.lt

RÙTA VAINIENÈ

Gruodžio 9 dieną suėjo metai, kai
Seime buvo patvirtinta Vyriausybės
programa ir penkioliktoji Vyriausybė
pradėjo darbą. Jau prabėgo ir ketvir-
tadalis Seimo kadencijos, tad galima
pradėti pildyti pasiekimų knygelę ir
parašyti šešetą avansu. Vertinant
Seimo ir Vyriausybės darbą, nesunku
įvardinti svarbiausią jų atliktą darbą
– aukštojo mokslo reformą. Ilgai
brandinta aukštojo mokslo pertvarka
prasidėjo, atskleisdama ligšiolinės
aukštųjų mokyklų finansavimo tvar-
kos neveiksmingumą. Galima tik pa-
linkėti reformos vykdytojams nuo-
sekliai eiti pradėtu studijų krepšelio
keliu, kuris su laiku leis pagerinti
mokymo įstaigų tinklą, įtvirtins kon-
kurenciją ir sudarys sąlygas gerėti
studijų kokybei.

Blogiausią įvertinimą Seimui bei
Vyriausybei pelno praėjusiųjų metų
pabaigoje įvykdyta mokesčių reforma
ir po to sekęs dar vienas mokesčių
didinimas. Spėju, kad šis skubotas,
neapgalvotas, netinkamas mokesčių
taisyklių pakeitimas taps ne vienerių
metų, bet ir visos kadencijos gėdos
ženklu. Didžiausią mokesčių kėlimą
patyrė skirtingos individualios veik-
los formos – o tai niekaip nedera su
deklaracijomis apie verslumo skati-
nimą ir verslo sąlygų gerinimą. Mo-
kesčius mokėti visada nelengva, o
ypač sunkmečiu, ypač smulkiesiems.
Taigi, pakelti mokesčiai pastūmėjo
smulkiuosius į šešėlį, kuris pasiekė
dar nepatirtas aukštumas – apie 27
proc. bendro vidaus produkto.

Tačiau mokesčių dydis – dar ne
visa mokesčių reformos bėda. Keliant
mokesčius buvo padaryta daug tokių
sprendimų, kurie nedavė, neduoda ir
neduos naudos biudžetui, bet padaro
daug žalos mokesčių aiškumui, pa-
prastumui ir logikai. Pavyzdžiui, ko
vertas vien neapmokestinamojo paja-
mų dydžio sujaukimas arba sveikatos
draudimo įmokų klaidingas taikymas
nereguliarioms pajamoms 2009 me-
tais.

Nors dažnai girdime Vyriausybę
teigiant, kad svarbiausiu pasiekimu ji
laiko valstybės finansų nusistovėji-
mą, ir neneigiant, kad iki šiol pensi-
jos išmokamos laiku, o valstybė vė-
luoja atsiskaityti tik (o greičiausiai –
net) už prekes ir paslaugas, vis tik šis
pasiekimas yra netikras. Pensijos
laiku mokamos tik todėl, kad ,,Sod-

rai” kosminėmis sumomis skolina
valstybės biudžetas, o pati ,,Sodra”
yra de facto bankrote. Įsiskolinimai
verslui kuria įsiskolinimų grandinę,
be to, neatsispindi skolos rodikliuose,
ir slepia tikrąjį deficitą. Dar šios
Seimo kadencijos metu neabejotinai
konstatuosime, kad valdžios sekto-
riaus skolą šioji Vyriausybė per vie-
nerius metus išaugino rekordiškai,
kitaip tariant, prasiskolino, o jei dar
tiksliau – praskolino mūsų ateitį.

Kaip buvusias Vyriausybes smer-
kiame nesukaupus atsargos ekonomi-
kos pakilimo metu, analogiška atsa-
komybė tenka ir aukšta kaina mil-
žiniškomis sumomis besiskolinusiai
dabartinei Vyriausybei. Valdžia ne-
leistinai ilgai delsė mažinti išlaidas,
pirmieji biudžeto „karpymai” buvo
tariami, nes faktinės išlaidos nebuvo
mažinamos. Iki šiol dar nėra sustab-
dyta žaibiškai gilėjanti praraja tarp
„Sodros” pajamų ir išlaidų – tai yra
skubiausias ir svarbiausias valdžios
uždavinys.

Tarp gerų ir blogų sprendimų
rikiuojasi daugybė kitų valdžios dar-
bų – metai buvo labai įtempti.
Svarstyklių lėkštelė, deja, bet linksta
nereikalingų ar net žalingų spren-
dimų pusėn, nors ir kilnūs tikslai iš-
klojami aiškinamuosiuose raštuose.
Sustabdyta pensijų reforma ir nusa-
vintos būsimųjų pensininkų pajamos,
naktinės prekybos alkoholiu draudi-
mas, konkurencijos įstatymo patai-
sos, taikomos specialiai vienam pre-
kybos tinklui, prievolė atsiskaityti už
žemės ūkio produkciją per 30 dienų,
net jei užsienio tiekėjai to nepagei-
dauja, niekaip pro Seimo sienas ne-
prasimušantis Saulėtekis ir Saulėly-
dis, stagnacija didinant darbo santy-
kių lankstumą, slaptos dotacijos
„Barclays”. Net ir labai kritikuojant
„Leo” įkūrimą, negalima pateisinti
įvykdyto visiško elektros energijos
sektoriaus suvalstybinimo.

Eilėje laukia dar daug populis-
tinių pagundų – vaistų kainų regu-
liavimas, pieno fabriko finansavimas
paminant elementarius konkurenci-
jos principus. Iki šiol populizmas
dideliais kiekiais sklido iš visų val-
džios tribūnų ir persvėrė savo naudai
priimamus sprendimus. 2010–ieji –
paskutiniai šios Seimo kadencijos
metai be rinkimų. Linkime bent juos
išnaudoti prasmingoms reformoms, o
ne rinkėjų vilionėms.

Alfa.lt

VYRIAUSYBĖS METAI.
ŠEŠETAS IŠ MEILĖS

Gruodžio 8 d. keli šimtai Vyriausybės planais mažinti pensijas nepatenkintų
visos Lietuvos senjorų susirinko į protesto mitingą prie Seimo.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.



4 DRAUGAS, 2009 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis

Redaktorè Laima Apanaviçienè
laimaa@hotmail.com

llll iiiieeeettttuuuuvvvviiiiuuuukkkkaaaaiiiiDDDDRRRRAAAAUUUUGGGGOOOO””””””””

Visas spalis Gedimino lituanis -
tinėje mokykloje (GLM) buvo paskir-
tas susipažinimui su šv. Brunono is -
torija ir jo taikia krikščioniška misija
mūsų žemėje. Ta proga mūsų mo kyk -
loje lankėsi garbingas svečias iš Lie -
tuvos – arkivyskupas Sigitas Tamke -
vi čius. Belaukiant šio apsilankymo ir
minint Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmetį GLM mokiniai atliko
daug gražių darbelių. Jie ne tik pa-
ruošė gražią programėlę, bet nupiešė
daug gražių piešinių, padarė rank-
darbių, o antrokai su mokytoja Auk-
suole Mar ciulevičiene net filmą apie
Lie tuvą ,,sukūrė” drobinio audinio
rietime. Darželio vaikučiai klijavo
Lietuvos žemėlapį, parengiamoji gru-
pė (mo ky toja Daiva Josmanta) gražių
piešinių Lietuvos tūkstantmečiui
nuspalvino.

Mokykla pasitiko svečią pasipuo -
šusi savo naująja vėliavą, kurią vėliau
šv. Mišių metu Mundelein kunigu
seminarijos koplyčioje pašventino
arkivyskupas S. Tamkevičius.   

Garbingo Lietuvos jubiliejaus pa -
minėjimas su tapo su 7-uoju mokyklos
gimtadieniu. O koks gimtadienis ir
Lietuvos vardadienis be torto su
žvakutėmis?! Jį, išpuoštą  Lietuvos
tūkstantmečio ir Gedimino lituanis ti -
nės mokyklos simboliais, mums parū -
pino tėvelių komitetas, vadovauja-
mas Beatos Ivanauskienės. 

Šventė buvo įspūdinga, įsiminti-
na visam gyvenimui. Kai kurias aki -
mirkas mokiniai jau spėjo įamžinti ir
sa vo rašiniuose, ir piešiniuose, ir fo -
to nuotraukose.

GLM info

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio šventė 
Gedimino lituanistinėje mokykloje

(fotoreportažas)

Gedimino lituanistinės mokyklos direktorė Violeta Rutkauskienė arkivyskupui
S. Tamkevičiui padovanojo mokyklos metraštį.

Arkivyskupas S. Tamkevičius šventina Gedimino lituanistinės mokyklos vėliavą.

Šventinis tortas. 

Arkivyskupas  S. Tamkevičius apžiūri Gedimino lituanistinės mokyklos antrokų
(mokytoja Auksuolė Marciulevičienė) ,,sukurtą” filmą apie Lietuvą.

Jono Kuprio nuotraukos

Gedimino lituanistinės mokyklos šventinės programos dalyviai. 

Lietuva – šitas žodis mums vi-
siems įaugęs giliai į širdis. Girdėdami
jį mes jaučiame meilę Tėvynei,
pagarbą jai. Lietuva žemėlapyje tokia
ma žytė, bet tokia sena. 

Šiais metais Lie tuva šventė savo
vardo tūkstantmetį. Šią šventę minė -
jome ir mes. Šventėme ją Gedimino
lituanistinėje mokykloje, Čikagos
šiau rės lietuvių bendruomenėje. Šia
proga turėjome ir garbingą svečią,
arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, atvy -
kusį iš Lietuvos. Jis aplankė mūsų
mokyklą, pasižiūrėjo mokyklos vaikų
paruoštą programėlę, kartu pasi -
džiaugėme, kad esame lietuviai.

Po to Mundelein kunigų semina-
rijoje ta proga buvo aukojamos šven-
tosios Mišios, meldėmės už Lietuvą,
už Lietuvos žmones, už geresnį gy-
venimą ir šiltą Lietuvos saulę, kad ji
šviestų kuo šilčiau ir kad kuo mažiau
čia lytų lietus.

Šventė pasibaigė ir mes vėl tu-
rime kibti į mokslus, ir į darbus.

Sondrita Beinarytė
GLM 6 kl. mokinė

Čia Lietuva, 
čia lietūs lyja!

GLM 6 kl. mokinė 
Kamilė Eidukevičiūtė pavaizdavo

save Tūkstantmečio šventėje.
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PHILADELPHIA, PA

Veiklos Philadelphia telkinyje nestokojama
Laikui slenkant Philadelphia lie-

tuvių telkinio gyvybę kartina pokario
metais atvykusiųjų mirtys, o estafeti-
nės lazdelės sėkmingą perdavimą
naujai atvykusiems pristabdo veiklių
,,trečiabangių” grįžimas į Lietuvą. 

Nepaisant retkartinių gyvenimo
iššauktų nusivylimų, telkinyje veikla
juda teigiama linkme. Pagrindinė
veiklos ašis yra Lietuvių Bendruome-
nės žmonės, ateinantys visur, kur
tautinė pareiga juos šaukia. Vieni
darbuojasi LB apylinkės valdyboje,
kiti ,,išplaukta į plačius vandenis” ir
atsidurta pagal eilę jau antrą kaden-
ciją Philadelphia reziduojančioje JAV
LB Krašto valdyboje. Kiti jungiasi į
,,Laisvės” choro, tautinių šokių gru-
pių ,,Žilvinas” ir ,,Aušrinė” gretas,
darbuojamasi V. Krėvės LB lituanis-
tinės mokykloje, Šv. Andriejaus lietu-
vių parapijos komiteto ar šiais metais
100 metų sukaktį baigiančių minėti
Lietuvių Namų vadovybių gretose.
Nereikia aiškinti, darbo rankų galėtų
ir būti daugiau. Visų akys tebekryps-
ta į naujai iš Lietuvos atvykusius, ir
kiekvieno iš jų į lietuvišką veiklą įsi-
jungimu džiaugiamasi.

Ansamblis ,,Vaivora” – seniai
pažįstamas

Rudenio sezonas Philadelphia
pradėtas spalio 25 d. JAV LB Kultū-
ros tarybos iš Lietuvos atsikviesto
liaudies instrumentų ansamblio ,,Vai-
vora” kartu su soliste Irena Milkevi-
čiūte koncertu. ,,Vaivora”, aplankiusi
daugybę lietuvių vietovių, paskutinįjį
koncertą padovanojo Philadelphia
telkiniui. Nors vardas ,,Vaivora” vie-
netui naujas, Linos Naikelienės va-
dovaujamas, nauju vardu persikrikš-
tyjęs, buvęs ansamblis ,,Kanklės” –
seniai pažįstamas. ,,Kanklės” jau lan-
kėsi ir anksčiau  – dukart, o I. Mil-
kevičiūtę prisimename iš 1994 metais
JAV LB rengto koncerto su solistu
Virgilijumi Noreika ir akompaniatore
Gražina Ručyte-Landsbergiene. Pa-
dėka dabartinei LB apylinkės valdy-
bai: kopirmininkams Romai Krušins-
kienei ir Virgui Volertui, nariams
Sauliui Garalevičiui, Daliai Dalkutei,
Dainai Krivickaitei, Mariui Kapočiui,
o taip pat JAV LB Kultūros tarybos
pirm. Dalei Lukienei. Saulius, Dalia
ir Marius  – ,,trečiabangiai” LB gretose.

V. Krėvės lit. mokyklos 
naujienos

Pasunkėjusi JAV ekonomika kiek

apkarpė Šv. Andriejaus lietuvių para-
pijos patalpose veikiančios V. Krėvės
lituanistinės mokyklos mokinių gre-
tas. Keletas šeimų įsidarbinimo tiks-
lu apleido Philadelphia. Tačiau mo-
kinių skaičius mokykloje sukasi apie
dvidešimtį. Mokytojais dirba Renata
Paškevičienė, Vitalija Dunčienė, Vir-
gus Volertas, Irina Brusokienė, dr.
Jorūnė Balčiūnienė ir Jūratė Vrub-
liauskienė. Tėvų komitete darbuojasi
Darius Paškevičius (pirm.), dr. Kris-
tina Antanavičienė ir dr. Gintarė
Gečytė-Akerley. Gruodžio 20 d. tuoj
po lietuviškų Mišių mokykla kviečia
visus į jos ruošiamą vaidinimą ,,Pasi-
klydusios pasakos”. Apsilankys ir Ka-
lėdų senelis iš Lietuvos. 

Mokyklos chorelis ,,Krėvukai”,
vadovaujamas dr. J. Balčiūnienės, jau
užsiregistravo dalyvauti IX JAV ir
Kanados Dainų šventėje. 

Išrinktos net 55 labiausiai
patikusios nuotraukos

Spalio-lapkričio laikotarpyje Šv.
Andriejaus parapijos salėje tris savai-
tes vyko Philadelphia lietuvių nuo-
traukų paroda, kurioje dalyvavo 11
apylinkės fotografų. Parodos lankyto-
jai buvo kviečiami balsuoti, renkant
jiems labiausiai patinkančias nuo-
traukas. Net 55 nuotraukos pateko į
,,labiausiai patikusių” kategoriją. Pa-
sitvirtino lietuvių patarlė: ,,Vienam
patinka mama, kitam – duktė.” Pir-
mą vietą laimėjo Antanas Krušins-
kas, antrą – Petras Vaškys. Kiti pre-
mijas gavę fotografai: Joanne Anta-
navage, Danutė Surdėnienė, Vilma
Balnytė, Rimas Gedeika. Parodos
rengėjai: Vilma Balnytė ir dr. Jonas
Dunčia. Ačiū jiems!

Lietuvių Namų mugė –
didžiausios talkos 

pareikalaujantis renginys

Su nemažu susirūpinimu Phila-
delphia buvo rengiama tradicinė Lie-
tuvių Namų mugė. Ar pavyks į lap-
kričio 7–8 dienomis vykstančią mugę
prisikviesti verslininkus, ar sutrikus
ekonomikai pribus pirkėjų? Buvau
vienas iš pesimistų, ir malonu po
laiko prisipažinti, jog klydau. Mugė
sutraukė ne tik rekordinį skaičių ver-
slininkų, bet ir žymiai pagausėjusį
lankytojų skaičių. Įžangos mokestį
sumokėjo daugiau kaip 800 suaugu-
sių, vaikai buvo įleisti veltui. Prog-
ramą mugėje  atliko choras ,,Laisvė”
(vad. Ilona Babinskienė), kaimo ka-
pela ,,Varpelis” (vad. Lynn Cox), tau-

tinių šokių grupė ,,Žilvinas” (vad.
Estera Bendžiūtė Washofsky). 

Esteros atsakomybėje buvo ir vi-
sa mugės ruoša. Prisiimtą uždavinį ji
puikiai atliko, akį užmesdama ir pa-
tarimus teikdama gausiam skaičiui
mugės ruošos padalinių – nuo bulvių
skutėjų... iki krupniko konkurso tei-
sėjų. Visų talkininkų išvardinti ne-
bandau, nes jų daugiau kaip pusė
šimto. Neabejotinai Philadelphia Lie-
tuvių Namų mugė yra didžiausios tal-
kos pareikalaujantis renginys. Išskir-
tinai tenka paminėti Danutę (Pliuš-
konytę) ir Vytą Surdėnus, šiais me-
tais ypač sėkmingai suorganizavusius
dvi dienas veikusią lietuvišką virtu-
vę. 

Lyg šio jų pasiaukojimo nepakak-
tų, už penkių dienų jie talkino Lie-
tuvių Namų direktorių tarybai,
sukvietusiai apie pusšimtį talkininkų
mugės užbaigimo bei padėkos vaka-
ronei. Paskutinėmis žiniomis mugėje
sukelta veik  8,000 dol. suma Lietu-
vių Namų išlaikymui.

Naujųjų Metų sutikimas 
skiriamas draugiškam 

pabendravimui

Lietuvių Namų direkcijai nus-
prendus šiais metais nerengti Naujų-
jų Metų sutikimo, rengimo iniciatyva
ateina iš ,,LB-nės Lietuvių Namams
draugų”. Privataus pobūdžio pag-

rindu organizuojamas Naujųjų Metų
sutikimas siekia draugiškam paben-
dravimui suburti lietuvius, o taip pat
ir paremti Lietuvių Namus. Sutiki-
mas vyks Lietuvių Namuose (2715 E.
Allegheny Avenue, Philadelphia, PA
19134) gruodžio 31 d., pradedant
7:30 val. vak. Linksmins žinomo Sta-
sio Telšinsko ,,vieno asmens” orkest-
ras, pertraukas užpildant DJ muzika
ir Lietuvos vaizdais ekrane. Svečiai
bus vaišinami kokteiliais, šiltais bei
šaltais užkandžiais, šampanu, o iš-
siskirstant namo – kava. Kaina 50
dol. suaugusiems. Bilietus iš anksto
užsisakyti galima kreipiantis į Ant.
Krušinską el. paštas: AntanasK@
aol.com (215-355-3030) arba Algi-
mantą Gečį el. paštas: gecysta@veri-
zon.net. Laukiame svečių iš kitų lie-
tuvių telkinių.

Ne tik ,,baliavosime”, bet ir
rodysime gražius pavyzdžius

Jei kam nors peršasi kritiška
mintis, kad šiais ekonomiškai sun-
kiais laikais ruošiamės ,,baliavoti”,
noriu priminti, kad artėjančių Šv. Ka-
lėdų sezono metu telkinyje daug gra-
žaus pasiaukojimo pavyzdžių.

Lituanistinė mokykla, paraginta
JAV LB Krašto valdybos vicepirminin-
ko Rimo Gedeikos, telkia dovanas Af-
ganistano vaikams. 

Nukelta į 9 psl. 

Dalis fotoparodos dalyvių ir laimėtojų (iš. k. į d.): Petras Vaškys, dr. Jonas
Dunčia, Antanas Krušinskas, Danutė Surdėnienė, Joanne Antanavage, Jur-
gita CenkutėJoyce Lukas, Vilma Balnytė, Kęstutis Lukas ir Rimas Gedeika.

Mugės ,,Kavinėje” darbuojasi Laima Bagdonavičienė, Angelė Puodžiūnienė
(kavinės vedėja) ir Alė Maciūnienė.

Kaimo kapela ,,Varpelis” linksminusi Lietuvių namų mugės lankytojus. Vidu-
ryje su akordeonu kapelos vadovė Lynn Cox.
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Laisvos žem∂s miestuose yra, buvê�
savininkai jos neatgauna

Vilnius, gruodžio 9 d. (BNS) –
Jungtinėje Karalystėje pernai gyveno
56,000 lietuvių, rodo oficiali statisti-
ka, kurią skelbia britų žiniasklaida.

Iš Rytų Europos daugiau buvo
tik Lenkijos imigrantų – beveik pusė
milijono. Maždaug tiek pat, kiek lie-
tuvių, per pastaruosius penkerius
metus atvyko ir slovakų.

Jungtinės Karalystės Nacionali-
nio statistikos biuro duomenys rodo,
kad praėjusiais metais Jungtinėje
Karalystėje gyveno 689,000 žmonių
iš Rytų Europos valstybių, kurios
prieš 5 metus prisijungė prie Europos
Sąjungos (ES).

„Beveik 500,000 iš visų Rytų eu-
ropiečių buvo iš Lenkijos. Kita didžiau-

sia grupė atvyko iš Lietuvos – 56,000,
ir Slovakijos – 55,000, – skelbia „Dai-
ly Express”.

Kitas dienraštis – „Daily Tele-
graph” – pažymi, kad imigrantai iš
Rytų Europos prisidėjo prie to, kad
dabar pirmą kartą daugiau nei de-
šimtadalis Didžiojoje Britanijoje gy-
venančių žmonių yra gimę užsienyje.

„Užsienyje gimusių gyventojų
dalis beveik padvigubėjo per pasta-
ruosius du dešimtmečius iki 11 proc.,
arba 6,7 milijonų žmonių. Vienas
svarbiausių veiksnių buvo imigrantų
darbininkų antplūdis iš Lenkijos,
Lietuvos ir kitų šešių Rytų Europos
valstybių, kurios 2004 metais prisi-
jungė prie ES”, – rašo dienraštis. 

Vilnius, gruodžio 9 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuva pirmauja pagal
aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų
skaičių 20–29 metų amžiaus grupėje.
Tokių žmonių skaičius sudaro vidu-
tiniškai 86 asmenis tūkstančiui gy-
ventojų. Lietuvoje per keletą pasta-
rųjų metų vis mažėjo jaunų, 18–24
metų žmonių, kurie nebaigę viduri-
nės mokyklos toliau niekur nesimo-
ko. Tokio amžiaus niekur nesimo-
kančių jaunuolių Lietuvoje liko tik 7
proc., o ES šalių vidurkis – beveik 15
proc. Pagal šio rodiklio pažangą Lie-
tuva pirmauja visoje Europos Sąjun-
goje. Išskirtinų rezultatų, kaip rodo
neseniai Europos Komisijos paskelb-
ta „ES švietimo pažangos ataskaita”,
Lietuva yra pasiekusi ir pagal kitus
švietimą apibūdinančius rodiklius.

Lietuva padarė didelę pažangą
(trečioje vietoje visoje ES) didindama
vidurinį išsilavinimą įgyjančio jauni-
mo dalį. Tarp 20–24 metų amžiaus
žmonių mūsų šalyje įgijusieji vidurinį
išsilavinimą sudarė 89 proc. ES vi-
durkis –78,5 proc.

Mūsų šalyje 76,6 proc. ikimo-
kyklinio amžiaus vaikų lanko ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigas. Per 7 me-
tus Lietuva, sugebėjusi daugiau nei
26 proc. padidinti šį rodiklį, pripa-
žinta kaip padariusi didelę pažangą ir
kartu su suomiais dalijasi 3–4 vieto-
mis ES.

Pažangos ataskaitoje Lietuva iš-
skiriama kaip ES šalis, kurios ket-
virtokai padarė didžiausią pažangą
pagal matematikos rezultatus tarp-

tautiniame TIMSS tyrime. Ketvirtos
klasės mokinių rezultatai minėtame
tyrime buvo aukštesni už tarptautinį
vidurkį. Lietuvos mokinių rezultatas
– 530, o tarptautinis vidurkis – 500.

Pažangos ataskaitoje taip pat
skelbiama, kad nuo 2000 m. pailgėjo
lietuvių vidutinė mokymosi trukmė,
padaugėjo jaunimo, atvažiuojančio iš
užsienio studijuoti, tačiau ir daugiau
lietuvių renkasi studijas kitose šalyse.

Lietuvoje palyginti didelė dalis
mokytojų tobulina savo kvalifikaciją,
išaugo įmonių išlaidos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui. Mūsų ša-
lyje palyginti daug studijuojančiųjų
tiksliuosius mokslus.

Tačiau Lietuvoje finansavimas,
tenkantis vienam mokiniui ar stu-
dentui, yra beveik mažiausias iš visos
ES. Šalyje mažėja gyventojų (švieti-
mo klientų), žemas mokymosi visą
gyvenimą indeksas (geresnis tik jau-
nimo mokymasis), išaugo mokytojų
skaičius ir kt.

Nuo 2000 iki 2007 metų Lietu-
voje mažėjo profesinėse mokymo įs-
taigose besimokančių mokinių. 2007
metais profesinėse mokyklose mokėsi
vos kiek daugiau nei 26 proc. jaunų
žmonių. ES vidurkis – apie 50 proc.
Lietuvoje per septynetą metų profe-
sinių mokymo įstaigų mokinių su-
mažėjo apie 33 proc.

Tačiau šiemet, pradėjus mokslo
ir studijų pertvarką, besirenkančiųjų
profesines mokymo įstaigas padau-
gėjo – rugsėjį buvo priimta 14 proc.
daugiau, negu buvo planuota.

Prisiekè nauji parlamentarai

Lietuva pirmauja pagal aukštâjî�
išsilavinimâ îgijusiû žmoniû skaiçiû�

Jungtinèje Karalystèje pernai gyveno
56,000 lietuviû�  

Lietuva ñada pertvarkas oro uostû veikloje

Vilnius, gruodžio 9 d. (ELTA) –
Trečiadienį Seime iškilmingai prisie-
kė ir visas tautos atstovų teises įgijo
nauji parlamentarai – per naujus rin-
kimus Šilutės-Šilalės vienmandatėje
apygardoje išrinktas Tvarkos ir tei-
singumo partijai atstovaujantis Re-
migijus Žemaitaitis ir Artūrą Zuoką
Seime pakeitusi jo žmona Agnė Zuo-
kienė.

Naujuosius Seimo narius pasvei-
kino Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė, priesaiką priėmęs Konstituci-
nio Teismo pirmininkas Kęstutis La-
pinskas, parlamentarai.

Šilutėje gimęs, dabar vilnietis 27-
erių metų teisininkas R. Žemaitaitis
Seime užėmė parlamentaro mandato
atsisakiusio socialdemokrato Zig-

manto Balčyčio, kuris išrinktas Eu-
ropos Parlamento nariu, vietą.

R. Žemaitaitis tapo Seimo frak-
cijos Tvarka ir teisingumas nariu.

A. Zuokienė Seimo nare išrinkta
daugiamandatėje rinkimų apygardoje
pagal Liberalų ir centro sąjungos są-
rašą. A. Zuokienė yra pirmoji Seimo
nario mandato negavusi kandidatė
Liberalų ir centro sąjungos sąraše.
Parlamente ji užėmė savo vyro, man-
dato atsisakiusio A. Zuoko, vietą.

Iš Seimo liberalcentristas A. Zuo-
kas pasitraukė, kai kolegos nepritarė
jo ir dar 32 parlamentarų pasiūly-
toms įstatymo pataisoms dėl skirtin-
go PVM dydžio. VRK patenkino jo
prašymą nutraukti Seimo nario įga-
liojimus nuo šių metų gruodžio 1 d.

Vilnius, gruodžio 9 d. (BNS) –
Kitais metais bus septyni trijų–ketu-
rių dienų poilsio savaitgaliai, iš jų 4
bus keturių dienų ir 3 – trijų dienų.

Vyriausybė po ilgų diskusijų pri-
tarė Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos siūlymui perkelti 4 poilsio
dienas, derinant poilsio laiką su šven-
čių dienomis. Tačiau kartu nutarta
taisyti Darbo kodeksą, ateityje nu-
matant, kad nebus galima perkelti
darbo dienų, jei darbo savaitė viršys
40 valandų.

Teisingumo ministras Remigijus
Šimašius pasisakė prieš dviejų iš
keturių dienų perkėlimą, nes tokiu
atveju, anot jo, darbo savaitė bus il-
gesnė nei 40 valandų. Anot jo, tai
prieštarauja Darbo kodeksui. Jis siū-
lė pirma taisyti Darbo kodeksą, o tik
po to priimti sprendimą dėl darbo
dienų perkėlimo.

Premjeras Andrius Kubilius tei-
gė manantis, kad neperkėlus dienų,
darbo diena tarp savaitgalio ir šven-
tinės dienos nebus labai darbinga.

Ūkio ministras Dainius Kreivys
palaikė teisingumo ministro nuosta-
tą, siūlydamas mažinti poilsio dienų
skaičių, nes Lietuva, anot jo, pirmau-
ja pasaulyje pagal šį rodiklį.

Papildomos poilsio dienos bus va-
sario 15 d., pirmadienis (perkelta iš
vasario 20 d., šeštadienio), kovo 12 d.,
penktadienis (iš kovo 20 d., šeštadie-
nio), birželio 25 d., penktadienis (iš
birželio 19 d., šeštadienio) ir liepos 5
d., pirmadienis (iš liepos 10 d., šešta-
dienio).

Todėl vasario 16-ąją – Nepriklau-
somybės paskelbimo, kovo 11-ąją –
Nepriklausomybės atkūrimo, birželio
24-ąją – Joninių, ir liepos 6-ąją – Min-
daugo karūnavimo šventės bus šven-
čiamos po 4 dienas.

Be to, 2010 m. bus ir daugiau il-
gesnių – 3 dienų savaitgalių, kurių
dienų nereikia perkelti – Naujieji me-
tai (sausio 1–3 d.), šv. Velykos (balan-
džio 3–5 d.) ir Vėlinės (spalio 30–lap-
kričio 1 d.).

Vilnius, gruodžio 9 d. (ELTA) –
Vilniaus, Kauno ir Palangos tarptau-
tiniai oro uostai iš valstybinių įmonių
turėtų tapti akcinėmis bendrovėmis.
Siekiant geriau valdyti oro uostus,
galėtų būti pritraukiami tarptautinės
patirties turintys operatoriai. Tokie
oro transporto plėtros uždaviniai pri-
statyti trečiadienį Susisiekimo minis-
terijos ir Lietuvos laisvosios rinkos
instituto organizuotoje diskusijoje.

Susisiekimo viceministras Rim-
vydas Vaštakas pristatė ministerijos
planus, susijusius su oro uostų plėtra
ir nuolatinių skrydžių geografijos

išplėtimu.
Rengiant oro uostų valdymo mo-

delį buvo atsižvelgta į tarptautinę
praktiką, rodančią, kad valstybės val-
domų oro uostų veikla neveiksminga.
Europoje vis dažniau oro uostams
vienu iš pagrindinių tikslų keliamas
ne tik keleivių srauto užtikrinimas,
bet ir pelningumas, pritraukiamas
privatus kapitalas.

,,Atsižvelgdami į Baltijos šalių
rinkos dydį, kaip papildomą variantą
taip pat siūlome nagrinėti jungtinės
Baltijos šalių oro linijų bendrovės steigi-
mo galimybes”, – sakė R. Vaštakas.

Kitâmet Lietuvoje bus 7 ilgi savaitgaliaiVilnius, gruodžio 9 d. (ELTA) –
Siekdami atgauti miestuose esančią
laisvą (neužstatytą) žemę, buvę jos
savininkai trečiadienį prie Preziden-
tūros surengė protesto akciją.

Grupelė žemės savininkų iš Drus-
kininkų, Panevėžio, Kauno miestų rei-
kalavo atkurti neteisėtai sovietų na-
cionalizuotą nuosavybę į turėtą žemę.

Vienas protesto akcijos dalyvis –
prie Druskininkų, Vilkiautinio kai-
me, norintis atgauti 7 hektarus Jonas
Žėkas – teigia, kad toje vietovėje žmo-
nėms išdalinta po 3 hektarus, o tikra-
jam savininkui žemės nebeliko. Todėl
J. Žėkas nori atkreipti dėmesį į tai,
kad žemės grąžinimas labai užsitęsė,
o teisybės niekur negalima surasti.

Pasak Nacionalinės žemės tarny-
bos (NŽT) generalinio direktoriaus
Kazio Maskvyčio, Lietuvos miestuose
nuosavybės teisės atkurtos 65,3 proc.

piliečių prašymuose nurodyto ploto.
Mažiausiai nuosavybės teisių atkurta
Vilniuje – tik į 17 proc., Panevėžyje –
44 proc., Kaune – 50 proc. Lietuvos
miestuose dar lieka atkurti nuosavy-
bės teises į 14,700 ha žemės.

K. Maskvytis teigia, kad, jei ne-
bus ieškoma naujų atlyginimo būdų,
nuosavybės teisėms miestuose atkur-
ti pritrūks apie 12,000 ha žemės. Šiai
padėčiai, K. Maskvyčio nuomone, di-
delę įtaką padarė 2002 m. pakeisti že-
mės grąžinimo principai ir atsiradusi
galimybė laisvą (neužstatytą) žemę
miestuose susigrąžinti natūra.

Siūlomi du nauji galimi atlygini-
mo būdai už valstybės išperkamą že-
mę mieste: atlyginimas pinigais, šiam
tikslui naudojant už parduotą žemę
specialiame fonde sukauptas lėšas, bei
atlyginimas mišku kaimo vietovėje. 

Protesto akcijos dalyviai.                                                          Eltos nuotr.
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WASHINGTON, DC
JAV prezidento B. Obama spren-

dimas pasiųsti į Afganistaną papildo-
mus 30,000 karių beveik 10 proc. pa-
didino jo populiarumą ir amerikiečių
paramą jau ilgiau nei 8 metus vyk-
stančiam karui, rodo apklausos re-
zultatai. Prezidento sprendimą nuo
2011 m. liepos pradėti pajėgų išve-
dimą iš Afganistano palankiai verti-
na 60 proc., o jam nepritaria 32 proc.
apklausos dalyvių.

* * *
Viename Northern Virginia ko-

ledže antradienį 20-metis studentas
auditorijoje išsitraukė ginklą ir pra-
dėjo šaudyti, tačiau nepataikė į žmo-
nes ir paskui koridoriuje buvo sulai-
kytas, pranešė policija. Apie jokius
sužeidimus nepranešama. Įtariamas
užpuolikas – Northern Virginia ben-
druomenės koledžo studentas Jason
Michael Hamilton – buvo suimtas ne-
trukus po įvykio. Įtariamajam pa-
teikti kaltinimai dėl pasikėsinimo
nužudyti ir šaudymo mokymo įstai-
gos teritorijoje.  

* * *
JAV teisėja antradienį vienam

Kubos šnipų tinklo, kuris jau seniai
kelia Havanos ir Washington nesuta-
rimus, nariui kalėjimo iki gyvos gal-
vos bausmę pakeitė 30 metų kalėji-
mu. Apeliaciniam teismui nuspren-
dus, kad dviem iš penkių kaltinamų-
jų paskirtos bausmės yra per didelės,
Ramon Labanino, dar žinomas Luis
Medina vardu, sudarė susitarimą,
kuriuo sutiko su 30 metų bausme. 

* * *
Naujas vien keleiviniams komer-

ciniams skrydžiams skirtas erd-
vėlaivis ,,SpaceShipTwo” (SS2), prik-
lausantis  bendrovei ,,Virgin Galac-
tic”, pristatytas California valstijos
visuomenei, praneša britų dienraštis
,,Times”. Naujas erdvėlaivis buvo ga-
minamas 5 metus. CNN praneša, kad
pirmas ,,SpaceShipTwo” skrydis pla-
nuojamas 2011 m. Šiuo metu jau apie
80,000 žmonių pareiškė norą įsigyti
bilietus skristi ,,SpaceShipTwo”. 

CARACAS
Venesuelos prezidentas Hugo

Chavez pareiškė, kad šaliai ruošian-
tis galimam kariniam konfliktui su
kaimynine Kolumbija, vyriausybė
įsigijo tūkstančius Rusijos gamybos
raketų ir jų paleidimo sistemų. 

Pasaulio naujienos

MINSKAS
Minskas tikisi, kad Europos Są-

junga (ES) palengvins ir atpigins
Baltarusijos piliečiams vizų išdavi-
mą, pareiškė šalies užsienio reikalų
ministras Sergej Martynov. ES ,,Rytų
partnerystės” programoje dalyvau-
jančių šalių užsienio reikalų minis-
terijų (URM) vadovų pasitarime Briu-
selyje S. Martynov ,,išsakė viltį, kad
Baltarusijos piliečių diskriminavimo
ES vizų klausimais problema bus
išspręsta artimiausiu laiku”, – pra-
nešė Baltarusijos URM.

ROMA
2010 m. ES gali įvesti bevizį re-

žimą Rusijos piliečiams, praneša
grani.ru. Taip teigė Italijos užsienio
reikalų ministras Franco Frattini,
duodamas interviu televizijos kana-
lui „Russia Today”. „Labai geros
naujienos laukia mūsų 2010 m., ka-
dangi vizų režimo liberalizavimo
klausimai bus sprendžiami kvali-
fikuota balsų dauguma, o ne vienbal-
siškumo principu. Tai suteiks gali-
mybę tokioms šalims kaip Italija
pateikti pasiūlymą ir pasakyti, kad
rusai nusipelnė teisės keliauti po ES
teritoriją be vizų”, – sakė F. Frattini.

MASKVA
Maskvoje mirė vienas įtariamųjų

byloje dėl gaisro klube ,,Chromaja
lošad”, pranešama BBC naujienų
svetainėje. Klubo, kuriame naktį į
gruodžio 5 d. įvyko didelis gaisras,
nuomininkas smarkiai apdegė ir
buvo išsiųstas gydyti į Maskvą. Ne-
laimės aukų skaičius pasiekė 121.
Ligoninėse tebėra daugiau kaip 100
nukentėjusiųjų. Beveik pusės jų būk-
lė, gydytojų vertinimu, itin sunki.

TEHERANAS
Iranas antradienį paskelbė, kad

paleido tris belgus, kurie prieš du
mėnesius buvo suimti dėl to, kad pa-
teko į draudžiamą zoną, pranešė ira-
niečių naujienų agentūros. ,,Jie buvo
perduoti Belgijos ambasadoriui Te-
herane”, – sakoma pranešimuose. 

EUROPA

JAV

Briuselis, gruodžio 8 d. (AFP/
BNS) – Europos Sąjungos užsienio
reikalų ministrai antradienį sutarė,
kad Jeruzalė turėtų būti ir Izraelio, ir
būsimos Palestinos valstybės sostinė
– tai turėtų atsispindėti derybų su-
tartyje, pranešė ES diplomatai.

Antrą dieną Briuselyje posė-

džiaujantys ES UR ministrai priėmė
tekstą, kuriame pažymima, kad Je-
ruzalė turi būti ,,būsima dviejų vals-
tybių sostinė”, – sakė vienas diplo-
matų.

Toks sprendimas gali suerzinti
Izraelį, kuris anksčiau perspėjo
Europą, kad ši nemėgintų brukti
Artimųjų Rytų problemos sprendimo.

Svarstymui ES pirmininkaujan-
čios Švedijos pateiktas nutarimo pro-
jektas būtų dar labiau nepatikęs
Izraeliui, todėl ministrų sprendimu iš
jo buvo išbrauktas tekstas, pritaręs
siūlymui, kad rytų Jeruzalė bus Pa-
lestinos valstybės sostinė.

Izraelio diplomatas sakė, kad
dokumentas būtų ,,tobulesnis”, jeigu
jame nebūtų minima rytų Jeruzalė.
Tačiau dokumente liko teiginių, ku-
rie turėtų siutinti izraeliečius. Jame
minima ,,gretima” ir gyvybinga Pa-
lestinos valstybė, vadinasi, tuomet
dalis Jeruzalės turėtų priklausyti
Palestinai.

Be to, ES pareiškime pažymima,
kad ES ,,niekada nepripažins bet
kokių iki 1967 metų buvusios sienos
pakeitimų”, o tai neigia Izraelio teisę
į okupuotą teritoriją. 

RUSIJA

ES pritarè, kad Jeruzalè bùtû dviejû
valstybiû sostinè

Vilnius, gruodžio 8 d. (Delfi.lt) –
JAV vyriausybė sutiko sumokėti 3,4
milijardo dolerių (7,9 milijardo litų)
žalos atlyginimą ilgą laiką nagrinėto-
je byloje dėl Amerikos indėnų žemių,
praneša BBC. 1996 m. teismui pa-
teiktoje Cobell byloje vyriausybė kal-
tinama tuo, kad netinkamai tvarkė
milijardus dolerių pajamų, gautų iš
Amerikos indėnų žemėse esančių
gamtos išteklių.

Pagal sandorį vidaus reikalų
departamentas išdalins 1,4 milijardo
dolerių (3,3 milijardo litų) 300,000
genties narių kaip žalos atlyginimą ir
įsteigs 2 milijardų dolerių (4,6 mili-
jardo litų) fondą, kad nupirktų žemę
iš jų.

JAV prezidento Barack Obama

teigimu, tai buvo „svarbus žingsnis
susitaikymo link”.

„Daugelis Amerikos indėnų sakė
man, kad Cobell byla kelia įtampą
skirtingų tautų santykiuose, kuriuos
aš labai vertinu”, – sakė B. Obama
Kongresui.

Jis teigia tuo metu, kai kandida-
tavo į prezidentus, pasižadėjęs iš-
spręsti šį klausimą ir didžiavosi, kad
šis žingsnis pagaliau buvo žengtas.

Vidaus reikalų departamento
sekretoriaus teigimu, tai padės susi-
taikymui. „Tai istorinis teigiamas
pokytis indėnams”, – vidaus reikalų
departamento išleistame pareiškime
teigia departamento sekretorius Ken
Salazar.

JAV sumokès 3,4 mlrd. doleriû žalos
atlyginimâ indènams

PIETŲ AMERIKA
ARTIMIEJI RYTAI

Jeruzalė.                   Scanpix nuotr.

„Tai istorinis teigiamas pokytis indėnams”, – sako vidaus reikalų departamen-
to sekretorius Ken Salazar.   AFP/Scanpix nuotr.
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KRUOPOS. GRIKIAI

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Bendros žinios apie kruopas

Prieš pradedant pasakojimą apie
įvairių kruopų, iš kurių verdamos ko-
šės, savybes verta jas suskirstyti tam
tikras rūšis. Ne visi žino, iš kokių au-
galų kruopos gaminamos ir kokiais
būdais jos apdorojamos.

Kviečių kruopos: manų miltin-
gos kruopelės, praktiškai neturinčios
jokių vertingų medžiagų; stambesnės
– primena perlines (po apdorojimo
nelieka luobelės).

Miežių (Barley) kruopos: pa-
šalinama dalis luobelės ir gemalo;
perlinės (neskaldyti ir skaldyti grū-
dai). Pagal daugumą dietologų, per-
linės kruopos – sunkiai virškinamas
produktas, todėl nepatariama dažnai
jų valgyti, naudingiau iš šių kruopų
virti sriubas.

Ryžių kruopos: ryžių su luobele
(sala) galima nusipirkti Azijos kraštų
parduotuvėse. Tokie ryžiai yra svei-
kiausi, turintys vitamino B ir kitų
mikroelementų.

Sorų (Millet) kruopos: ne-
skaldytų grūdų – luobelės ir gemalas
nepašalinti, kartoko skonio, paviršius
lygus, gelsvo atspalvio; šlifuotos
kruopos – pašalinta dalis luobelės ir
gemalo, gelsvo atspalvio; skaldytos
soros (luobelės ir gemalas gali išlikti).

Visų rūšių kukurūzų kruopų luo-
belės ir gemalas pašalinti. Didžiausia
grūdų maistinė vertė slypi kaip tik ge-
male ir luobelėje, tad iš visų kruopų
vertingiausios yra avižų, grikių, sorų
kruopos ir nešlifuoti rudieji ryžiai.

Gydomieji grikiai 
(Buckwheat)

Manoma, kad grikiai buvo augi-
nami Indijoje prieš 4 tūkstančius me-
tų, vėliau buvo pradėti auginti Kini-
joje, dar vėliau – Graikijoje, o paskui
– ir visoje Europoje. Senovės karve-
džiai grikių košę vadino karžygių
maistu, kiek vėliau buvo pastebėtos
ir gydomosios grikių ypatybės.

Grikių kruopose yra lengvai pasi-
savinamų baltymų, krakmolo, rieba-
lų, ląstelienos, fosforo, kalio, kalcio,
mangano, geležies, magnio, vitaminų
PP ir E, B grupės vitaminų, daug ge-
ležies druskų, rūgštynių, citrinų bei
obuolių rūgščių, pagerinančių maisto
pasisavinimą. Rutino, stiprinančio
kraujagysles, grikių kruopose yra
daugiau nei kitose.

Kvapūs grikių žiedai išskiria

daug nektaro, tad juos noriai lanko
bitės. Iš grikių pasėlių surenkamas
medus, turintis gerokai daugiau bal-
tymų ir geležies, nei liepų ar lauko
gėlių medus.

Grikiai stiprina organizmo imu-
ninę sistemą, raumenis, šalina iš or-
ganizmo šlakus, toksines ir radioak-
tyvias medžiagas, cholesterolio per-
teklių. Grikių patariama valgyti ser-
gantiems širdies ir kraujagyslių bei
kepenų ligomis, cukriniu diabetu,
prostata, artritu, reumatu, žmonėms,
turintiems medžiagų apykaitos su-
trikimų. 

Grikių kruopos, net ir ilgai laiky-
tos, nepraranda savo energinių ir
maistinių ypatybių. Grikius organiz-
mas geriausiai pasisavina su pienu.
Jei ketinate pirkti grikių kruopų, rin-
kitės pačias šviesiausias, nes rusvos
gali būti apdorotos labai aukštoje
temperatūroje.

• Širdies  ir kraujagyslių  li-
gos. Sergantiesiems ateroskleroze
patariama gerti grikių žolės nuoviro:
šaukštelį džiovintos susmulkintos
grikių žolės užpilkite stikline verdan-
čio vandens, pavirkite minutę, užden-
kite ir palikite nusistovėti 10–15 mi-
nučių. Gerkite po 2–3 stiklines per
dienas 1–2 mėnesius, kol pagerės sa-
vijauta.

Sutrikus kraujotakai, spazmuo-
jant kraujagyslėms, sergant leukoze,
patariama gerti grikių žolės antpilo:
šaukštą sausos susmulkintos grikių
žolės suberkite į termosą, užpilkite 4
puodeliais verdancčio vandens ir pa-
likite 1–2 valandas pritraukti, paskui
nukoškite. Gerkite po pusę stiklinės
3–4 kartus per dieną 4–8 savaites.

• Kraujo stiprinimas. Anemi-
jos gydymas grikiais: sausoje keptu-
vėje pakaitinkite grikių kruopų, atvė-
sinkite ir sumalkite kavamale. Stik-
linėje šilto pieno išmaišykite po
šaukštą grikių miltų bei medaus ir
išgerkite.

Grikių žiedų antpilo patariama
gerti sergantiesiems anemija, leukoze
ir baltakraujyste: šaukštą džiovintų
susmulkintų grikių žiedų užpilkite 2
stiklinėmis verdančio vandens, už-
denkite ir palikite nusistovėti pusva-
landžiui, paskui nukoškite. Gerkite
po pusę stiklinės 3–4 kartus per die-
ną. Be to, grikių žiedų antpilas pade-
da sergant kvėpavimo takų ligomis,
palengvina atsikosėjimą.

Liaudies medicinos žinovai ser-
gantiesiems anemija pataria pasiga-
minti grikių chalvos ir valgyti jos kas-
dien po šaukštą (lygiomis dalimis su-
maišykite grikių miltus su medumi).

• Opaligė ir skydliaukės li-
gos. Sergantiesiems ūmia skrandžio
ir dvylikapirštės žarnos opalige pa-
tariama 1–2 mėnesius vartoti taip pa-
ruoštų grikių kruopų: sausoje keptu-
vėje pakepinkite grikių kruopų, su-
berkite į termosą, užpilkite puodeliu
verdančio vandens ir palikite nusisto-
vėti per naktį. Grikių kruopas suval-
gykite pusryčiaudami.

Gydomasis mišinys nuo skydliau-
kės ligų: sumaišykite po stiklinę mal-
tų grikių kruopų, susmulkintų grai-
kinių riešutų ir medaus, geriausia
grikių arba liepų. Mišinį vartokite
vieną kartą per savaitę. Per dieną su-
valgykite ne daugiau kaip 2 stiklines
mišinio, užgerdami vandeniu arba
žalia arbata. Geriausia, kad tą dieną
valgytumėte tik šio mišinio. Jį laiky-
kite šaldytuve. Taip gydykitės 3–6
mėnesius, kol pagerės savijauta.

• Cukrinis diabetas. Veiksmin-
gas diabeto, ypač pradinęs stadijos,
gydomasis mišinys, tinkantis ir vaikų
cukriniam diabetui gydyti: sumaišy-
kite 5 dalis maltų grikių kruopų ir 1
dalį susmulkintų graikinių riešutų.
Vakare į stiklinę suberkite šaukštą
mišinio, užpilkite ketvirtadalį stik-
linės rūgusio pieno arba kefyro,
nemaišykite ir palikite per naktį. Ry-
te subrinkusią košę suvalgykite vietoj

pusryčių. Gydymosi metu 2 kartus
per dieną, pusvalandį prieš pietus ir
vakarienę, suvalgykite po šaukštą
sauso mišinio. Mišinį vartokite 3
savaites.

Sergantiesiems cukriniu diabetu
galima vartoti ir paprastesnio miši-
nio: 1–2 šaukštus grikių miltų užpil-
kite 1,5 puodelio rūgusio pieno arba
kefyro, išmaišykite. Gerkite ryte ir
vakare pusvalandį prieš valgį ne
trumpiau kaip 3 mėnesius.

Grikių gėrimai ir košė

Grikių lapų ir žiedų arbatos pata-
riama gerti sergantiesiems ateroskle-
roze, ypač kai padidėjęs kraujospūdis.

Grikių arbata gerina miegą, todėl
jos patariama gerti vakarieniaujant.

Vyresnio amžiaus žmonėms: stik-
linėje vandens gerai išmaišykite 3
šaukštus grikių miltų, kol susidarys
grietinės tirščio tyrelė. Maišydami į
tyrelę supilkite 4 puodukus verdančio
vandens, pavirinkite 3–5 minutes ant
silpnos ugnies, paskui palikite, kol
atvės. Į gėrimą įdėkite medaus ir
trintų riešutų. Gerkite du mėnesius
po pusę stiklinės rytais ir vakarais.
Gėrimas suteikia jėgų, ypač naudin-
gas sergantiesiems ateroskleroze.

Pagyvenusiems ir sveikstantiems
po sunkių ligų žmonėms patariama
valgyti grikių košes. Ji naudinga ir
nervingiems bei pernelyg jautriems
žmonėms.

Parengta pagal 
R. Zinkevičienės ,,Iš liaudies

medicinos”

Pietūs sveikai šeimai
Be košių, kurias mes nuo seno

verdame iš įvairių kruopų, yra žino-
ma dešimtys seniau mėgtų patiekalų
iš grikių kruopų, kuriuos gamino mū-
sų protėviai. Tik, žinoma, dalis jų ne-
buvo užrašyta, tad tikslių jų receptų
neturime. Seniau buvo labai populia-
rūs grikių miltai. Dabar  juos būtų
galima gauti tik Rusijos didesnėse
turgavietėse. Rusai daugiausia varto-
davo grikių, kaip košes, juos maldavo
ir iš miltų gamindavo įvairius grikių
blynus, virtinius, kukulius ir t. t.
Apie tai  daug rašoma rusų klasikų
kūriniuose. 

Balandėliai

Kopūstų lapai – kaip įprastiems
balandėliams. Grikių košę sumaišy-
kite su šiek tiek lydytame svieste
pakepintais svogūnais. (Aš dar  su
svogūnais ir česnaku pakepinu rūky-
tų lašinukų). Į kopūstų lapus įdėkite
košės, susukite, apkepinkite ir sudė-
kite juos į ugniai atsparų indą. Ap-
tepkite grietine, apibarstykite džiu-
vėsėliais ir orkaitėje pakepinkite, kol
apskrus viršus.

Kopūstų  pyragas

Reikės: 1/2 pokelio šviežių mielių, 
lazdelės sviesto ar margarino, 
2 šaukštai cukraus, 
2 šaukštų saulėgrąžų aliejaus, 
0,5 šaukštelio druskos, 
3 kiaušinių, 
4 stiklinės miltų, 
1 stiklinės pieno, 
0,5 gūžės kopūsto (įdarui), 
2–3 svogūnai (įdarui), 
daugiau nei puodelio grybų, 
2–3 morkų (įdarui), 
1–2 kiaušinių trynių (patepti).
Įdaras. Svogūnus pakepinkite

augaliniu aliejumi įtrintoje keptuvė-
je. Grybus išvirkite, po to apkepinkite
ir sudėkite svogūnus. Kopūstus ir
morkas taip pat apkepinkite, sudėki-
te į grybų ir svogūnų masę.

Tešla. Mieles ištrinkite su cuk-
rumi ir druska. Atskirai (!) išmaišy-
kite augalinį aliejų su kiaušiniais,
pienu ir miltais, įdėkite mielių.
Išminkykite tešlą. Ji turi būti elastin-
ga, nelipti prie rankų. Tešlą pada-
linkite pusiau. Vieną pusę iškočioki-
te, ant jos sutarkuokite 1/2 pokelio
sviesto, sulenkite pusiau ir dar kartą
iškočiokite. Kočioti reikia rūpestin-
gai, kad sviestas neįplėštų tešlos, o
liktų jos viduje. Iškočiotą paplotį pa-
tieskite į skardą ant jo sudėkite įdarą.

Su antrąja tešlos pusele darykite
tą patį (kočiokite su likusiu sviestu).
Uždenkite įdarą antruoju iškočiotu
papločiu. Kraštus užlenkite, pyragą
pabadę šakute keliose vietose patep-
kite išplaktų kiaušinių tryniais. Šau-
kite pyragą į orkaitę, kepkite 30–40
minučių 350 F laipsnių temperatūro-
je. Prieš pjaustydami leiskite pyragui
atvėsti.

Kopūstų ir maltos mėsos
apkepas

Reikės: 1 nedidelės kopūsto gal-
vutės, 

1/2 sv. maltos mėsos, 
puodelio grybų, 
1 galvutės svogūno, 
2 kiaušinių, 
pusės puodelio grietinės arba

grietinėlės, 
keleto šaukštų tarkuoto sūrio,
druskos, 
pipirų pagal skonį.
Smulkiai supjaustykite kopūstą

ir ištroškinkite su aliejumi, vis įpilda-
mi šiek tiek vandens.  Sumaltą mėsą
sumaišykite su pjaustytais svogūnais,
smulkintais grybais, sudėkite į kep-
tuvę ir pakepinkite. Į formą dėkite
sluoksniais kopūstus, mėsą su gry-
bais ir svogūnais, po to – vėl kopūs-
tus. Viršų apliekite kiaušinių, grie-
tinėlės ir sūrio plakiniu. Kepkite
orkaitėje 15–20 minučių 375 F laip-
snių temperatūroje, kol pasidengs
gražia auksine plūtele.
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 132

Storžievis enkavėdistas, užtik-
rintai sumaitojęs ne vienam suaugu-
siam ir kietam vyrui gyvenimą bei
atėmęs sveikatą bei gyvybę, o čia pri-
verstas tardyti vaiką, kurį, gerai ži-
nojo, kad tuoj privalės išleisti namo,
pagaliau neištvėrė, atsistojo nuo savo
kėdės ir iššvokštė iš visiško apmaudo
ir nusivylimo:

– Tai ką tu, ,,gadionyš” (,,gyva-
tuk”), darysi, kai užaugsi, kad jau
dabar eini į mišką, slepiesi bunkeryje
ir šaudai į taikinius!

– Kai užaugsiu, aš šaudysiu į to-
kius, kaip tu!, – nė kiek nesutrikęs
atsakė mažasis miško broliukas.

5. Bočkovas

Vieną dieną, jau į trečiąjį mano
kalinimo mėnesį, mane vėl iškvietė
tardymui. Dažniausiai su prižiūrėto-
ju ateidavo pats tardytojas kalinio
pasiimti. Bet šį kartą atėjo visai
nematytas žemo ūgio kapitonas. Iš
rūsio laiptais užvedęs mane į pirmojo
aukšto koridorių, jis man liepė sus-
toti ir stovėti atsisukus veidu į sieną.
Tuo metu koridoriuje pasirodė mano
paskutinės darbovietės – ,,Litsov-
choztranso” revizorius – buhalteris
Navickas ir dar vienas civilis. Priėję
prie mūsų, jie pasisveikino. Tas ci-
vilis, paspaudęs ranką mane atvedu-
siam NKVD kapitonui, prisistatė
kaip kriminalinių bylų tardytojas.
Paskui mes visi keturi nuėjome į
kažkokį gana erdvų ir šviesų kabi-
netą. Tai buvo ryškus erdvės pasikei-
timas po ilgo tūnojimo rūsyje.

Bevedant koridoriumi, Navickas
man trumpai išdėstė reikalą. Pasiro-
do, šis kriminalinių bylų tardytojas
veda bylą apie mano buvusio virši-
ninko – direktoriaus Bočkovo machi-
nacijas. Esą Bočkovas yra padaręs
įvairius išeikvojimus ir prispaustas
visą kaltę nori suversti man. Įkliuvęs
vagis Bočkovas iš tiesų mąstė komu-
nistiškai: atseit, aš jau ir taip čia sė-
džiu, kaip ,,nusikaltėlis”, ,,nuožmus
liaudies priešas”, ,,fašistas”, tai kodėl
man dar neužkrovus ir jo nusi-
kaltimų. Puiki logika!

Mat sukčius Bočkovas gudriai pa-
sinaudojo mano suėmimu. Aš jau mi-
nėjau, kad sulaikant, visi sandėlių bei
benzino kolonėlių raktai buvo pas
mane.

Ir visą tą laiką, kol nenuvedė į
rūsį, raktai gulėjo mano kišenėje,
nors aš net kelis kartus reikalavau,
kad juos paimtų ir nuneštų į darbo-
vietę, bet tardytojas į tai nekreipė
dėmesio. Tik po trijų dienų, prieš
įvedant į kamerą, mane nuodugniai
iškraustė ir atimtus raktus sugrąžino
į kontorą. Kol tai įvyko, Bočkovas
buvo išlaužęs spynas ir be jokios
revizijos vogė gėrybes, žodžiu, elgėsi,
kaip tikras sovietinis direktorius.
Tad Navickas, turbūt žinodamas apie
NKVD metodus, mane draugiškai
perspėjo, kad aš netyčia neprisiim-
čiau sau kaltės už nusikaltimus,
kurių nesu padaręs.

Kabinete tam kriminaliniui tar-
dytojui aš atvirai, kitiems stebint,
išpasakojau apie savo darbą ir parei-
gas ,,Litsovchoztranse”. Neužmiršau
paminėti ir apie savo konfliktus su
Bočkovu, kai be buhalterio parašo aš
nei kitiems, nei jam neišduodavau jo-
kios detalės. Tardytojas atidžiai
klausėsi, užduodamas kelis patiksli-

nančius klausimus.
Kol baigiau, mane atvedęs NKVD

kapitonas buvo keletui minučių išė-
jęs. Tuo pasinaudojo Navickas ir įda-
vė man pora pakelių cigarečių bei deg-
tukų. ,,Kriminalistas” dėl to nepro-
testavo.

Taip po valandos ar pusantros aš
pirmą kartą po tardymo linksmas
grįžau į kamerą. Džiaugiausi, kad ne-
patyriau kumščio ,,glamonių”, bet dar
ir atsinešiau rūkalų. Tai buvo pats
maloniausias tardymas iš visų čia
patirtų. Kiek nedaug žmogui terei-
kia.

Kai viską atpasakojau savo ben-
dradaliams, jie tiesiog neturėjo žo-
džių savo pasipiktinimui ir paniekai
skeltanagiui Bočkovui išsakyti.

* * *
Kiek vėliau, kai iš rūsio jau bu-

vau perkeltas į Kauno kalėjimą (A.
Mickevičiaus g. Nr. 9), aš sutikau tą
,,draugą direktorių”.

Vieną dieną dideliu kiemu mus,
politinius vedė į kalėjimo pirtį, o iš
pirties tuo pat metu vedė kriminali-
nių kalinių būrelį. Čia aš jį ir pama-
čiau. Bočkovas mane irgi pažino ir
ženklais paklausė keliems metams
mane nubaudė. ,,25” – parodžiau
pirštais. Tai pamatęs ,,direktorius”
staiga nusuko veidą ir nukiūtino
galvą nuleidęs. Po grįžimo man teko
dar porą kartų jį pamatyti. Tuo laiku
jis dirbo mechaniku ,,Pieno centre”
(tada jau ,,Kauno pieno kombina-
te”).

ETAPAS Į SIBIRĄ IR TOLIAU
(1949.07–08)

Vieną 1949 metų liepos mėnesio
naktį, apie antrą valandą, mūsų taip
vadinamą ,,etapinę” kamerą prikėlė
kalėjimo sargo įsakmus balsas:

– Sabirajsia s veščiami (Rinkitės
su daiktais!)!

Visą kameros kalinių sąrašą per-
skaitęs enkavėdistas, mus su tarbo-
mis išrikiavo koridoriuje, suskaičiavo
ir nuvarė į dengtą kalėjimo kiemą,
kur jau stovėjo keli ,,voronokai” –
specialios mašinos kaliniams vežioti.
Išrikiavę kieme, mus (apie 40 žmo-
nių) dar kartą patikrino pagal sąrašą,
,,Paskatindami” šautuvų buožėmis
bei tradiciniais enkavedistiniais
keiksmais, sugrūdo į šiuos pragaro
limuzinus ir išvežė pro vartus. Po
trumpo pasivažinėjimo tokiu pačiu
būdu mus paskubomis išlaipino M. K.
Čiurlionio gatvėje, priešais Kauno
geležinkelio stotį. Čia jau stovėjo pa-
siruošę enkavedistai su ,,avtamatais”
(automatiniais šautuvais) ir šunimis,
išrikiuoti vienas priešais kitą ,,kori-
doriumi”, kuris vedė tiesiai į jų vadi-
namą ,,vogzalą”. Mes, naudodamiesi
paskutine proga, mėginome godžiai
dairytis, kad pasisotintume kitokiais,
nei nelaisvėje įprastos aplinkos vaiz-
dais. Aš naiviai vyliausi, kad galbūt
netyčia teks pamatyti kokį pažįstamą
kauniškį. Bet, deja, gatvėse nesimatė
jokių atsitiktinių praeivių. Tokiu vė-
lyvu metu (buvo apie 2–3 val. nak-
ties) jų ir negalėjo būti. Bet enka-
vėdistai ir čia iš anksto pasistengė
apsisaugoti, kad jų daromus nusikal-
timus atsitiktinai nepamatytų ,,iš-
laisvintos Tarybų Lietuvos piliečiai”
ir užkirto ,,taikią socializmo statybą”
dengtais kariniais sunkvežimiais. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.       Dovanas
nemokamai į Afganistaną nuskrai-
dins Pennsylvania Tautinė apsauga,
bendradarbiaujanti bei remianti Lie-
tuvos karių dalinį Afganistane. Dova-
nas vaikams išdalins lietuviai kariai. 

Gruodžio 6 d. po Mišių Šv. And-
riejaus parapijoje srėbsime dr. Vitali-
jos ir dr. Jono Dunčių išvirtą lietuviš-
ką sriubą užsikąsdami juoda duona.
Šiuo renginiu telkiamos aukos pa-
remti vargšus Lietuvoje per ,,Bėdų
turgaus fondą”. Gruodžio 8 d. Lietu-

vių namuose pirmosios bangos pali-
kuonių, ,,Gintarinių šaknų” klubo,
vadovaujamo Millie Miliauskaitės
Helt, lietuviškų Kūčių renginys.
Gruodžio 13 d. Šv. Andriejaus parapi-
joje Philadelphia tradicinės skautų
(vad. Laima Bagdonavičienė) Kūčios,
sukviečiančios telkinio lietuvius lauž-
ti plotkelę ir vieni kitiems palinkėti
džiugių Šv. Kalėdų. Kasmet Kūčias
rengusi Lietuvos Vyčių kuopa šiais
metais nutarė Kūčių neruošti.

Alg. Gč. 

PHILADELPHIA, PA

Veiklos Philadelphia telkinyje
nestokojama

Bendras šių metų mugės dalyvių vaizdas.

TORONTO, CANADA

Kiek kartų tai padarei vienam iš
mažiausių brolių, tiek kartų man
padarei. (Mč 25 40)

Š. m. lapkričio 22 d. Toronto
Prisikėlimo parapijos šalpos sekcija
surengė sriubos vakarienę, siekiant
surinkti lėšų Lietuvoje išlaikomoms
vargšų valgykloms.

Atidarymo kalbą pasakė parapi-
jos tarybos pirmininkas M. Sungaila.
Pranešimą skaitė dr. J. Čiuplinskie-
nė. Pagrindinę kalbą pasakė seselė I.
Marijošiūtė. Buvo parodyta vaizdo
juosta iš Lietuvos apie valgyklų veik-

lą.
Programa buvo paįvairinta Juli-

jos Kriščiūnaitės giesmių giedojimu,
visiems pritariant. Jau daug metų
ruošiamos sriubos vakaronės tapo
gražia tradicija. Jos padeda išlaikyti
„Betanijos” valgyklą Vilniuje, „Cari-
tas” – Kaune ir „Rūpestėlis” Kretin-
goje. Ta pati labdaros sekcija per ru-
deninį išpardavimą surinko daugiau
nei 23,000 dol. vargšų valgyklų šal-
pai. Labdaros sekcijai pirmininkauja
dr. J. Čiuplinskienė ir D. Nausėdienė.

Stasys Prakapas

Sriubos vakarienė
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Šv. Kristoforo kamerinis orkestras.

Šeštoji Viliaus Bražėno
knyga

Vilius Bražėnas ,,Priminimai
bendražygiams” – Vilnius: ,,Jusida”,
2009. 206 p. 

2009 m. spalio 25 d.  Vilniaus ka-
rininkų Ramovėje visuomenės dėme-
siui buvo pristatyta nauja Vi liaus
Bražėno knyga ,,Priminimai ben -
dražygiams”. Mūsų skaitytojams ži-
nomo autorius knyga su autoriaus
užrašu: ,,su kolegiškais linkėjimais”
jau pa sie kė ir ,,Draugo” redakciją.

Knygos pavadinimas – intriguo-
jantis, dėmesį patraukiantis. Į naująjį
veikalą sudėti, pasak autoriaus, patys
svarbiausi, aktualiausi, aštriausi 67-
eri jo pasikalbėjimai, straipsniai,
pasisakymai, rašyti ir skaityti 2004–
2009 metais tiek užsienio, tiek Lietu-
vos spaudoje. Iki šiol šie V. Bražėno
tekstai buvo išbarstyti po pačius įvai-
riausius leidinius. Dabar, sudėti į vie-
ną vietą, jie įgauna visai kitą skam-

besį. Skaityti juos neatsitraukiant –
ne tik patogiau. Būtent skaitant
sudėtus į vieną leidinį straipsnius
padeda mums giliau su vokti ne tik
Lietuvoje, bet ir pasaulyje įvykusius,
tebevykstančius ar būsimus reiški-
nius.

Tai šeštoji plačiai žinomo lietuvių
publicisto, rašytojo V. Bražėno knyga.
„Šis vieno iš lemtingų laikotarpių
straipsnių ir pokalbių rinkinys suda-
rytas priminti kovų bendražygiams ir
kitiems Lietuvių Tautos ir Lietuvos
Respublikos Nepriklauso mybės nuo
sunaikinimo apsaugoti besisielojan-
tiems tautiečiams. Ti kiuosi, kad idėjų
ir sėkmingos kovos būdų visur ieš-
kantieji šiame rinkinyje ras primi-
nimų jau skelbtų anks čiau”, – rašo
autorius.

„Labai nusivils tie, kurie knygoje
ieškos pateisinimų savam abejingu-
mui dalyvauti dvasinėje ir politinėje
kovoje už LAISVĘ, už šeimą, tautą ir
valstybę. Tokie čia neras užtikrini-
mo, jog kas nors kitas, gal kaimynas,
gal kuri partija, gal valdžia atliks jo
patriotinę ir pilietinę pareigą”, – per-
spėja autorius įvadiniame žodyje.

„Mūsų visų Motina Lietuva, po
kelių istorinių avarijų, po pasaulinio
karo ir okupacijų, dar vis nesveikuo-
ja. Jos slaugymas reikalauja mūsų
visų – nuo jauniausiųjų iki vyriau sių -
jų – pastangų. Gerbiamosios ir ger -
biamieji! Noriu atkreipti Jūsų dėmesį
į tai, kad Lietuva per ilgai užsigulėjo
ant kairio šono. Jau metas apsukti ją
ant kito šono ir, gal ne trukus, prikelti
iš ligos patalo”, – rašo V. Bražėnas. 

Kol kas šios knygos neturime
,,Draugo” knygynėlyje, bet tikimės,
kad ji greitu laiku pasieks ir mus.

,,Draugo” info

Lietuvos liaudies kultūros cen-
tras išleido 2010–2011 metų kalen-
dorių, kuriame atspindėta atkurtų I
–XVI a. Lietuvos kostiumų kolekcija,
skirta Lietuvos vardo tūkstantmečio
pami nėjimui ir Dainų šventei. Istori -
nių-archeologinių kostiumų projekto
autorė – archeologė dr. Daiva Stepo -
na vičienė. Kostiumus atkūrė: dr. Dai -
va Steponavičiene, archeologė, Da  nu -
tė Keturakienė – archeologinių kos -
tiumų kūrėja, Rūta Kučinskienė – is -
torinių kostiumų kūrėja. Kolekciją
pristato išraiškingos fotografo Artūro
Moisiejenko nuotraukos.

Kalendorius lapas po lapo ats -
klei džia geležies amžiaus romėniš ką -
ją, barbarų, vikingų, viduramžių bei
renesanso epochų nešioseną. Dvylika
tipiškų kostiumų atkurta remiantis

Rytų Lietuvos pilkapių, trijų isto ri -
nių Lietuvos sostinių – Kernavės,
Trakų ir Vilniaus – archeologiniais
tyrimais, istoriniais duomenimis ir
ikonografija. Be to, naudotasi Vakarų
ir Vidurio Europos lyginamąja moks -
li ne medžiaga.

Šis I–XVI a. kostiumų atkūrimas
pradeda senosios Lietuvos gyventojų
materialinės kultūros pristatymą
dabartinei visuomenei. Archeologi -
niai tekstilės radiniai iš  visos Lie tu -
vos – audinių lopinėliai leido pastebė -
ti ir atkurti spalvų ir tekstū ros (audi-
mo, juostų vijimo technikos) ypatu-
mus. Drabužių brėžiniams padaryti,
kirpimui, be minėtų šaltinių, naudo-
tasi atitinkamomis kitų Europos tau -
tų analogijomis. Labai svarbūs kos -
tiu  mui įvairios papildomos detalės
bei papuo šalai. Tai, remiantis archeo -
logine medžiaga, atkurti juvelyriniai
žalvario, sidabro, geležies, odos dir -
biniai, darbo įrankiai, ginklai ir kt.

Dideles kostiumų nuotraukas,
ku rios gali prasmingai papuošti in -
ter jerą, papildo detalių bei detalių
vaizdai, – jie drauge su išsamiu teks -
tu leidiniui suteikia ne tik proginę,
bet ir informacinę bei edukacinę ver -
tę. Juolab kad jis išleistas lietuvių ir
anglų kalbomis.

www.lietuviams.com

Išleistas Tūkstantmečio Dainų šventei
atkurtų  I–XVI a. lietuvių kostiumų 

kalendorius

Geriausi šiuolaikiniai styginiai
instrumentai suskambės ir Vilniuje

Konkursas „Eufonia 2009” yra
bendras Bulgarijos, Belgijos ir Rumu -
nijos kultūrinis projektas, remiamas
Europos Komisijos, kuriuo siekiama
išrinkti geriausius rankų darbo sty-
ginius instrumentus, pagamintus Eu -
ro poje. Iš visos Europos Sąjungos ins -
trumentus kuriantys meistrai siunčia
geriausiai pavykusius, mylimiausius
savo keturstygius dainius, tačiau tik
laimėtojų instrumentai – smuikas, al -
tas, violončelė ir kontrabosas su -
skambės finaliniuose konkurso kon-
certuose: ES sostinėje Briuselyje, So -
fijoje, kur rengiamas konkursas ir ES
kultūros sostinėse – Lince bei Vil -
niuje.

Koncerte Vilniuje konkursą lai -
mėjusio smuiko galimybes atskleis
Simona Venslovaitė, altą-nugalėtoją
kalbins svečias iš Prancūzijos Michel
Michalakakos, pripažinta geriausia
violončelė atsidurs Onutės Šva -
bauskaitės rankose, o labiausiai pa -
vykęs kontrabosas bus prakalbintas
Dainiaus Rudvalio. Solistams talkins
pianistė Eglė Andrejevaitė bei Šv.
Kristoforo kamerinis orkestras, di -
riguojamas maestro Donato Katkaus.

Turtinga Claude Debussy spalvi -
nė paletė, maksimalios įvairovės pa -

siekianti štrichuotė ir žėrintis vio-
lončelės galimybių atvėrimas puikioje
sonatoje; Antonio Vivaldi smuikinė
skaidra koncerte d-moll; kontraboso
Paganini praminto D. Botesinio ne -
pranokstamo vikrumo pasažų ku -
pinas koncertas; Franco Hofmesiter
koncertas altui, patvirtinantis
amžininkų žodžius, jog šio kompozi-
toriaus instrumentų išmanymas
toks, jog galima pamanyti, lyg jis
būtų kiekvieno instrumento, kuriam
kuria, virtuozas – kiekvienas žiedas
šioje muzikinių patirčių puokštėje
sutvertas taip, kad pilnatviškai
atskleistų visas instrumento savybes.

Ar geba šiuolaikiniai meistrai
pasivyti savo pirmtakų pasiekimus?
Kuo nustebins šiuolaikiniai styginiai
instrumentai? Ar gimė naujieji stra -
divariai? Gruodžio 10 d. koncertas
turėtų suteikti atsakymą ir daug,
daug prašmatniai virtuoziškos kla -
sikinės muzikos.

Gruodžio 10 d. Šv. Kotrynos baž -
nyčioje klausytojai nemokamai išgirs
keletą nuostabių šiuolaikinių instru-
mentų, atrinktų „Eufonia 2009”
konkurso vertinimo komisijos.

www.anonsas.lt

„Drauge” galite įsigyti kalėdaičių. Kartu galėsite nusipirkti geriausių
Kalėdinių dovanų – knygų, kompaktinių plokštelių (CD), meno albumų,
atvirukų, ėsdinto stiklo dirbinių bei įvairiausių suvenyrų.

Graži dovana mūsų mažie siems – kompaktinė plokštelė  ,,Pučia vėjas”.
Joje – vaikų dainelės ir eilėraštukai.

Operos mėgėjams siūlome Nidos Grigalavičiūtės įdainuotą kompaktinę
plokštelę.

Kompaktinės plokštelės (CD) kaina  — 15 dol. Jas galima įsi gyti paštu,
pridedant 10,25 proc. mokestį, užsisakant IL valstijoje. Per siuntimo kaina – 3
dol. Persiunčiant daugiau CD, už kiekvieną papildomai siunčiamą kompaktinę
plokštelę – 2.5 dol. mokestis. Prieš perkant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel. 773-585-9500.

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

,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500
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Pasakojimai apie duoną. 
Geriausia Lietuvos duona

Gal, paskaitę mūsų patarimus,
patys pabandėte kepti duoną? Trūks-
ta kantrybės ar laiko? Tada pirkite
jau iškeptą. Amerikoje pilna kepyklų,
o dabar nemažai duonos atkeliauja iš
pačios Lietuvos.

Prieš du dešimtmečius Lietuvoje
buvo apie 20 duonos ir pyrago kepyk-
lų, dabar jų yra 181. Tikrai galima
išsirinkti pagal kiekvieno poreikius.
Vieni duoną renkasi pagal skonį, kiti
– pagal sudėtį. Laikas taip pat keičia
skonio ir gardumo suvokimą, todėl
jaunimas jau kitaip supranta, kas
gardu. 

Kasmet Lietuvoje rengiami kon-
kursai, kur renkama geriausia metų
duona. Ji renkama atsižvelgiant į
tradicijų išlaikymą, produkto prekinę
išvaizdą, juslines savybes (skonį, kva-
pą), gaminio įsigijimo paprastumą,
pavadinimo patrauklumą.

Daug medalių ir apdovanojimų
įvairiuose konkursuose yra pelniusi
kepykla ,,Vilniaus duona”. Tai tik
keli iš jų: 

– Ruginė ,,Močiutės” duona kon-
kurse „Lietuvos metų gaminys 2008”
įvertinta aukso medaliu.

– ,,Bočių” duona laimėjo I vietą
juodos duonos kategorijoje.

– Sidabro medaliu konkurse buvo
apdovanota tamsi ruginė ,,Agotos’’
duona.

– Sidabro medaliu konkurse buvo
įvertinta ,,Vilniaus’’ duona.

– ,,Močiutės’’ tamsi ruginė duona
pelnė konkurso „Lietuvos metų ga-
minys’’ aukso medalį.

– Parodoje „Agrobalt’’ ,,Bočių’’
duona laimėjo aukso medalį. 

Sąrašą galima tęsti, tačiau skai-
tytojams turbūt bus įdomiau šiek tiek
daugiau sužinoti apie pačią kepyklą.

,,Vilniaus duonos’’ 
istorija

Nuo 1882 m. per kiek daugiau
nei šimtą metų mūrinė kariuomenės
reikmėms skirta garinė kepykla tapo
pirmaujančia ne tik Lietuvos, bet ir
Baltijos šalių duonos rinkoje. Malko-
mis kūrenamas duonos kepimo kros-
nis pakeitė moderniausia regione
įranga, o ,,Vilniaus duona’’ tapo visos
Lietuvos duona. 

„Vilniaus duona’’ – tai didžiausia
ir seniausia duonos kepykla šalyje,
savo istoriją pradėjusi dar XIX am-

žiuje. 1882 m. Vilniaus mieste įkurta
pirmoji didelė duonos kepykla iš
pradžių tebuvo mūrinė kariuomenės
reikmėms skirta garinė kepykla. Yra
duomenų, jog tada kepykloje dirbo
119 darbininkų. Joje buvo kepami
standartiniai 21 svaro kepalai, skirti
ne tik kariuomenei, bet pardavinėja-
mi ir miesto gyventojams.

1895 m. ši kepykla iškepė
378,311 pūdų (1 pūdas – 16,38 kg)
duonos. Po dešimtmečio Vilniaus ka-
rinė kepykla buvo oficialiai įpareigota
tiekti produkciją mažesnėmis kaino-
mis skurdžiausiems miestiečiams ir
Vilniaus priemiesčio gyventojams.

1944 m. buvo įkurtas Vilniaus
duonos kombinatas, kuriam priklau-
sė minėtoji ir dar viena kepykla bei
15 mažų kepyklėlių. Kepyklos buvo
nemechanizuotos, kūrenamos dau-
giausia malkomis. Jose buvo kepama
keleto rūšių duona, batonai, ries-
tainiai. Iki 1947 metų daugelis darbų
buvo atliekami rankomis.

1948 m. prasideda pramoninės
gamybos laikotarpis, nes, pakeitus
senas kepyklos krosnis naujomis,
seniausios Vilniaus duonos kepyklos
pajėgumas padidėja dvigubai. Po de-
šimtmečio pradėta kepti pačių popu-
liariausių Lietuvoje rūšių – „Palan-
gos’’ ir „Vilniaus’’ – duona, kurios
receptūros nepakeistos iki šiol.￼

Septintajame dešimtmetyje stip-
riai išaugus Vilniaus duonos pra-
monei, buvo nuspręsta statyti naują
duonos kepyklą, kuri pradėjo veikti
1975 metais. Tuo metu Vilniaus duo-
nos pramonės gamybiniame susivie-
nijime dirbo apie 1,500 darbuotojų, o
pagal vieno darbuotojo išdirbio rodik-
lį jį lenkė tik Panevėžio duonos kom-
binatas.

1990 m. Vilniaus duonos pra-
monės gamybinis susivienijimas buvo
perregistruotas į valstybinę įmonę
„Vilniaus duona’’. Šis pavadinimas
geriausiai žinomas visiems Lietuvos
žmonėms.

XX a. paskutiniame dešimtmety-
je „Vilniaus duona’’ išplėtė prekybą į
kitus regionus ir tapo Visos Lietuvos
Duona.

2002 metais įmonė įsijungė į
Šiaurės ir Baltijos šalių duonos rinko-
je pirmaujančios Suomijos bendrovės
„Vaasan & Vaasan’’ gretas.

Parengė Angelė Kavakienė

,,Vilniaus duona” išrinkta naujovių bendrove 2009.

Gražina O.  Amonas, gyvenanti Ashland, OR, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu  atsiuntė dosnią
100 dol. auką. Ačiū, kad remiate vienin telio lietuviško dienraščio išeivijoje
leidybą.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
gruodžio 7 d. sulaukusi 89 metų amžiaus, savo namuose mirė mūsų
mylima Mamytė, Močiutė, Promočiutė ir Uošvienė

A † A
JANINA GAIGALIENĖ

Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL.
Giliame liūdesyje liko: duktė Laima Irving su vyru Larry, anūkė

Dalia su vyru Jonu; duktė Dalia Januškienė su vyru Vytu, anūkė
Vilija su vyru Viktoru, proanūkiai Sigutė ir Karis, anūkė Nida su
vyru Brent, proanūkiai Kajus ir Julius, anūkas Vytas, Lietuvoje
anūkė Roma su vyru Pranu, proanūkiai Mantas ir Vytautė, anūkas
Darius, proanūkis Arnoldas.

Atsisveikinimas  su a. a. Janina įvyks penktadienį, gruodžio 11
d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Pasaulio lietuvių centre, Pal. Jurgio
Matulaičio misijos koplyčioje 14911-127 St., Lemont, IL 60439. Šv.
Mišios už velionę bus aukojamos 10 val. ryto. Po  šv. Mišių a. a. Jani-
na bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių šeima pageidauja skirti auką Lietuvos Jėzuitų
Baltic Project.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdę artimieji

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

A † A
ALDONA KATILIŪTĖ

VALUKONIENĖ

Mūsų mielai Aušros Mergaičių gimnazijos klasės
draugei ALDONAI mirus, giliai užjaučiame visą šeimą
ir drauge liūdime.

Halina Pogirskytė-Bagdonienė
Rita Vileišytė-Bagdonienė

Jadvyga Černiauskaitė-Giedraitienė
Salomėja Nasvytytė-Valiukienė

PADĖKA
A † A

VYTAUTAS KASNIŪNAS, Sr.

Palaidotas 2009 m. spalio 17 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Širdingai dėkojame draugams, giminėms, pažįstamiems ir
bendradarbiams, dalyvavusiems šermenyse, atsisveikinime, šv.
Mišiose ir palydint į kapines, pasakiusiems nuoširdžius atsisvei-
kinimo žodžius, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, laiškais ar
per spaudą, mūsų skaudaus liūdesio valandose.

Nuoširdžiai dėkojame Beverly Shores lietuvių chorui ir solis-
tams, Korp! Neo-Lithuania už garbės sargybą koplyčioje.

Mūsų padėka kun. Antanui Saulaičiui, SJ ir prel. Ignui Ur-
bonui už maldas ir aukotas šv. Mišias Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijoje, kun. John  Barasinski ir kun. Charles Doyle už maldas ir
aukotas šv. Mišias  Saint  Ann of the Dunes bažnyčioje,  Beverly
Shores.

Dėkojame už gėles, užprašytas šv. Mišias, aukas Tėvų Jėzuitų
Baltic Project ir šeimai.

Esame dėkingi visiems karsto nešėjams bei laidojimo namų
direktoriui Don Petkus už rūpestingą patarnavimą.

Jūsų nuoširdumo mes niekada neužmiršime.

Liūdinti Kasniūnų šeima

PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee  iiiirrrr   sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee  ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!

,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””  aaaattttmmmmiiiinnnnkkkkiiiimmmmeeee  ssssaaaavvvvoooo  tttteeeessssttttaaaammmmeeeennnntttteeee....
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��Socialinių reikalų taryba ir Vy -
resniųjų lietuvių centras š. m. gruo -
džio 12 d. 4 val. p. p. ,,Seklyčioje” ruo -
šia metinį Labdaros vakarą. Muzi ki -
nę programą atliks Stasė Jag minienė
su savo talkininkais. Visi kvie čiami
dalyvauti Labdaros vakare ir pa remti
JAV LB Socialinių reikalų ta rybą,
kuri ištisus metus tiesia ran ką vi -
siems pagalbos reikalingiems lie tu -
viams: žilagalviams, vienišiems, varg -
stantiems ir naujakuriams. Vie tas į
Labdaros vakarą už si sakyti galite
paskambinę į So cia linių reikalų raš-
tinę Birutei Po die nei tel.: 773-476-
2655.

�Kviečiame už  sukti į tradicinę
Kalėdinę mugę, ku ri vyks gruodžio
12–13 dienomis, šeš tadienį ir sekma-
dienį, nuo 9 val. ry to iki 3 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje, Lemonte. Tel.: 630-257-8787.  

�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. Bus karšti
pietūs.

�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).

��Lietuvos istorijos diskusijų klu-
bas š. m. gruodžio 13 d., sekmadienį,
11:30 val. p. p. kviečia visus į Bri gh -
ton Park mokyklos salę, 2745 W. 44th
St., Chicago, kur tei si ninkas, rašyto-
jas, istorikas Pranas Jur kus pristatys
mokslininkės isto ri kės Jūratės Stat -
kutės de Rosales veikalus. Bus rodo -
mas trumpas filmas ,,Įdomioji Lietu -
vos istorija”. Po pa skaitos vyks dis -
kusijos, vaišės. Dau giau informacijos
tel.: 773-627-2137 (Algimantas).

�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).

�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!

�Moksleivių ateitininkų sąjun-
gos centro valdybos ruošiami Ideo lo -
giniai kursai vyks š. m. gruodžio 26 –
sau sio 1 dienomis Dainavoje. Re gis -
truotis galima moksleivių ateitininkų
tinklapyje: www.mesmas.org. 

�Projektas ,,The Celebration of
Lithuanian Culture” Boston Univer -
sity, MA, yra švietėjiškas ne pelno sie -
kiantis kultūrinis renginys, kuriuo
sie kiama paminėti Lietuvos 1000-
metį pasaulyje. Pagrindinis  šio pro-
jekto koncertas vyks 2010 m. vasario
17 d. 7:30 val. v. Boston University
,,Tsai Performance” salėje. Renginio
meno vadovas garbės kultūros atašė
Martynas Švėgžda von Bekker nuo -
šir džiai kviečia prisidėti prie šio iš -
skirtinio renginio galima finansine
pa rama.

�Vilma Mare organizuoja Sha -
dow Ranch Romuvių šeimų stovyklą,
Pucker Street, Potters Hollow, NY,
vaikams, kuri vyks 2010 m. birželio
19–26 dienomis, žemuogių sezono
metu ir 2010 m. rugpjūčio  14–21 die-
nomis gervuogių sezono metu. Sto-
vyklose statysime palapines, kursime
laužą, susipažinsime su lietuvišku ir
pasauliniu etnologiniu ornamentu
(tapysime, piešime), iš vietos akmenų
ir molio kursime skulptūras, švęsime
Žolinę. Laisvalaikiu plau kio sime, jo-
dinėsime arkliais, aplan ky sime kriok-
lius. Kviečiame atsiliepti no rinčius
dirbti stovyklos virtuvėje ar veti už-
siėmimus. Kaina – 205 dol., vai kams,
kurių tėvai dalyvaus prog ramoje –
140 dol. Susidomėjusius prašome ra-
šyti el. pašto adresu: vilmare@gmail.
com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminiû�

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Gražų pasirodymą Navy Pier festivalyje „Žie mos stebuklai” („Win ter Wonder
Fest” surengė lietuvių liaudies šo kių ansamblis „Grandis”. Koncertas vyko
gruo džio 5 d. di džio joje pramogų centro švenčių salėje.    R. Astrausko nuotr.

Čikagos Lietuvių moterų klubas per Birutę
Zalatorienę atsiuntė Draugo fondui 200 dol. papil-
domą auką ir gražų šventinį sveikinimą, kuriame
palinkėjo darbingų ir kūrybingų Naujųjų Metų. 

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja už auką ir
kviečia visas kitas lietuviškas organizacijas, prisi-
minti DF Kalėdų proga.

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.

Ieškome Mary Levickaitės, kuri buvo ištekėjusi už Peter Bagdonas
(2/21/1892–9/7/1966), artimųjų. Levickaitė kilusi iš Lietuvos, Akmenės rajono,
Vienrankių kaimo. Į Ameriką su seserimi atvyko 1937 m. Turėjo sūnų Ed-
mundą Bagdoną, gyveno Chicago apylinkėje. Edmundas dirbo Chicago banke,
turėjo žmoną ir du sūnus. 

Giminių ieško Benedikto Levickio anūkas Edgaras iš Lietuvos.
Kreiptis tel.: 508-477-3343.

SEPTINTOJI BIBLIJINĖ STOVYKLA
1 – 6 skyriaus vaikams vyks: 2009 m. gruodžio 28 – 29 dienomis (pir-

madienį ir antradienį) nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų namuose 1380
Castlewood Drive Lemont, IL. 

Dėl informacijos ir registracijos anketų kuo greičiau kreipkitės į seselę
Laimutę: tel.: 630-243-1070 arba el. paštu:  ses.laimute@yahoo.com

Vaikų skaičius yra ribotas. Registracija iki gruodžio 15 d.

Brighton Park choro dainininkai kviečia kartu sutikti
Naujuosius. Vietas užsisakyti ir daugiau informacijos

tel.: 708-703-7114 arba 773-627-2137. 


