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Vilnius, sausio 5 d. (URM info) – Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas sausio 5 d. susitiko su Užsienio lietuvių departamento darbuotojais.
Departamentas įsteigtas pertvarkius Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentą ir panaikinus Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacinį centrą. Naujas mi-
nisterijos padalinys rūpinsis ryšiais su užsienio lietuvių bendruomenėmis, ne-
formaliuoju lituanistiniu švietimu užsienyje, sieks skatinti užsienio lietuvių ta-
patybės išsaugojimą, lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų išlaikymą užsienyje,
naujųjų lietuvių išeivijos organizacijų kūrimąsi.

URM nuotr.

Čikaga, sausio 5 d. (,,Draugo” info) – 2009 m. gruodžio 22 – 2010 m. sausio 7 d. Lotynų Amerikoje vyksta XIII
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuriame dalyvauja lietuvių jaunimo iš įvairių pasaulio valstybių atstovai. Šiais
metais Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyksta Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos valstybėse. Dėl ekonominės
krizės šiais metais dalyvių skaičius kiek sumažėjęs, bet visi iš įvairių pasaulio valstybių į kongresą atvykę lietuvių
jaunimo atstovai sėkmingai vykdo kongreso programą, dalijasi patirtimi, idėjomis ir gera nuotaika, skelbdami šūkį
„Žiūrėkime į ateitį, pasaulio lietuviai”. Penkiolikos kraštų 83 atstovai su dalyviais ir svečiais XIII Pasaulio lietuvių
jaunimo kongrese Pietų Amerikoje svarstė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos padėtį, planus ir viltis ateičiai.

Martyno Gaurilčiko nuotr.

•Skautybės kelias. Kalė-
dinė sueiga (p. 2, 8)
•Kokie bus 2010–ieji? (p.
3, 4)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Lietuvos vardo
1000–mečiui – 12 kūrinių
(p. 5)
•Bostono lietuvių bažny-
čia atsilaikė ir prieš gais-
rą (p. 5)
•,,Viduramžių puota”
PLC (p. 5)
•Atsiminimai (144) (p. 9)
•Čikagos Jaunimo cent-
ras žengia į Naujuosius
metus (p. 10)

Europos šalis glumina naujieji JAV reikalavimai
Londonas, sausio 5 d. (AP/BNS)

– Į Jungtines Valstijas planuojantys
skristi keleiviai pirmadienį daugelyje
pasaulio oro uostų susidūrė su su-
griežtinta saugumo tvarka, tačiau
daugelis Europos oro uostų, regis, ne-
skubėjo įgyvendinti naujų JAV reika-
lavimų ypač kruopščiai tikrinti kelei-
vius iš 14 šalių.

Dėl sugriežtintų keleivių patikrų
Nigerijos sostinėje Lagose esančiame

Murtala Muhammed tarptautiniame
oro uoste susidarė ilgos eilės. JAV oro
bendrovės ,,Delta Air Lines” kelei-
viams buvo nurodyta atvykti į termina-
lą, likus daugiau nei 7 valandoms iki
tiesioginio skrydžio į Atlanta miestą.

Azijos oro uostuose saugumas
buvo sugriežtintas iškart po pirmojo
Kalėdų dieną mėginto įvykdyti išpuo-
lio, tuo tarpu Europa tebėra pagrindi-
nė kryžkelė į Jungtines Valstijas vyks-

tantiems keleiviams: pernai Atlanto
vandenyną kasdien perskrisdavo dau-
giau nei 800 lėktuvų. Ypač daug ke-
leivių į Jungtines Valstijas išskrenda
per didžiuosius oro linijų terminalus,
tokius kaip Londonas, Paryžius, Ams-
terdamas ir Frankfurtas.

Europos šalys neturi bendros
nuomonės dėl visą kūną skenuojan-
čių aparatų naudojimo, už kurį pasi-
sako britų premjeras Gordon Brown.

Tačiau Europos Sąjungos (ES) parei-
gūnai sakė, jog šis klausimas bus iš-
keltas artimiausiu metu įvyksiančia-
me pasitarime dėl saugumo klausi-
mų. Kai kurių keleivių nuomone,
nuogąstavimai dėl privatumo pažeidi-
mo naudojant visą kūną skenuojan-
čius įrenginius yra perdėti.

Amsterdamo Schiphol oro uoste į
Jungtines Valstijas norintys skristi
keleiviai Nukelta į 7 psl.
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Pernai emigravo 20,000
Lietuvos gyventoj¨

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Vilnius, sausio 5 d. (Delfi.lt) –
Pernai iš Lietuvos emigravo daugiau
nei 20,000 žmonių – tokie skaičiai
pateikti oficialioje statistikoje. Ka-
dangi didelė dalis gyventojų nedek-
laruoja savo išvykimo, emigracijos
srautas galėjo būti kur kas didesnis.

Statistikos departamento duo-
menimis, pernai per 11 mėnesių iš-
vykimą deklaravo 19,988 gyventojai.
2008 m. per tą patį laikotarpį tokių bu-
vo 15,400, 2007 m. – 12,892. Pastarąjį
dešimtmetį šis skaičius augo kasmet.

Imigrantų taip pat beveik kiek-
vienais metais daugėjo: nuo 5,110
žmonių 2002 m. iki 9,297 užpernai.
Tiesa, pernai jų srautas sumažėjo –
atvyko 2,200 žmonių mažiau nei
ankstesniais metais.

Iš viso 2005–2008 m. išvyko
126,100 gyventojų, iš jų jaunimo –
51,500. Lapkritį Lietuvoje gyveno
3,333 mln. žmonių (16,500 mažiau
nei sausį). „Eurostat” duomenimis,
2060 m. mūsų šalyje bus apie 2,5 mln.
gyventojų, jauno amžiaus bus tik kas
8 iš jų. Didelė emigracija, menka imi-
gracija ir aukštas mirtingumo lygis
mūsų visuomenę retina labiausiai iš
visų Europos Sąjungos šalių.
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Kartą paskambinusi viena
skaitytoja paprašė būtinai para-
šyti straipsnį. Pasiūliau jai pačiai
pasidalinti tema su laikraščio
skaitytojais. Atsakė, kad neno-
rinti būti ,,ta špyga”, kurią pas-
kui visi pirštais badytų. Net aukš-
ti valdininkai kartais atsiunčia
redakcijai laiškus, pasirašydami
ne savo vardu, o pavadinę juos
,,N įstaigos informacija”. Kodėl
pasirodžius kontroversiškam
straipsniui netyla kalbos kalbe-
lės, smerkiamas autorius (nors
kartais ir be reikalo), tačiau pa-
rašyti laiško į redakciją bijoma?

Norime patikinti, kad Jūsų
laiškai, mielieji skaitytojai, ir yra
ta ,,druska, kuri pagardina” mū-
sų leidinį. Malonu juos gauti.
Manome, kad juos įdomu skai-
tyti ir mūsų skaitytojams. Rašy-
kite mums, dalinkitės savo nuo-
monėmis, diskutuokite. Su ne-
kantrumu lauksime Jūsų laiškų
bei rašinių ir šiais — 2010-aisiais
metais.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Kalėdinė sueiga
S. AUŠRA JASAITYTÈ-PETRY

Sniegas. Šalta. Visur balta. Kalė-
dos artėja. Parduotuvės pilnos žmo-
nių. Namai papuošti. Vaikai nerims-
ta, sėdėdami mokyklos suoluose. Ka-
lėdinės programos. Visi – geros Kalė-
dinės nuotaikos. Jėzaus gimimo šven-
tė artėja.

Su Kalėdine nuotaika Čikagos
lietuvių skaučių ir skautų „Aušros
vartų/Kernavės’’ ir „Lituanicos’’ tun-
tai susirinko Pasaulio lietuvių centro
Lietuvių fondo salėje Kalėdinei tunto
sueigai 2009 m. gruodžio 12 d. Dau-
giau nei 100 skaučių, skautų bei jūros
skautų susirikiavę klausėsi koman-
dos: „Ramiai, lygiuot, ramiai.” Įneša-
mos Amerikos, Lietuvos ir tuntų vė-
liavos. Visi sugiedojo Amerikos ir
Lietuvos himnus. Tai oficiali šios
šventinės sueigos pradžia. Sueigos
komandantai – s. fil. Renata Rama-
nauskaitė-Borucki ir s. v. Dainius
Dumbrys.

Tuntų sueigoje dalyvavo abiejų
tuntų iš Čikagos ir Lemonto draugo-
vės. Taip pat susirinko sesės iš naujos
„Aušros vartų/Kernavės’’ tunto drau-
govės „Jūratė’’. Ši draugovė gyvuoja
tik nuo šių mokslo metų pradžios,
sesės renkasi Rasos lituanistinėje
mokykloje, Naperville miestelyje.

Skaučių įsakymai

„Aušros vartų/Kernavės’’ tunto
įsakymus perskaitė vyr. sk. kandidatė
sl. Andrėja Varaneckaitė. „Aušros
vartų/Kernavės’’ tunto sesės – tikrai
darbščios sesės.

„Šešupės’’ draugovės geltonšlip-
sėms skautėms: Gintarei Daulytei,
Kristinai Stončiūtei, Kasandrai Ru-
gieniūtei, Olivijai Petry, Karinai Vik-
toraitei, Elytei McCarthy ir Linai
Lietuvninkaitei – buvo įteiktas Pa-
žangumo žymuo. Šioje draugovėje
skaučių įžodį davė sesė Lilė Šoliū-
naitė.

„Dubysos’’ draugovėje, kuri ren-
kasi šeštadieniais Jaunimo centre,
Čikagoje, keletas sesių išlaikė III
jaunesniųjų skaučių – paukštyčių,
pačių jauniausių skaučių – patyrimo
laipsnį ir davė jaunesniųjų skaučių
įžodį. Tai: Rūta Jackevičiūtė, Tessa

Papartytė ir Emilytė Flannery. Nau-
josioms paukštytėms buvo užrišti
raudoni kaklaraiščiai. Tėveliai ir
vadovės sesėms užrišo Tėvynės ilge-
sio mazgelį ir Gerojo darbelio maz-
gelį.

Lemonte veikia jaunesniųjų
skaučių, paukštyčių draugovė „Sau-
lutės”. Šios jaunosios sesės skautės
taip pat smarkiai dirbo ir tobulino sa-
vo lietuviškas, skautiškas žinias. Se-
sės paukštytės įsigijo Dailininkės,
Dainininkės ir Tvarkingumo spe-
cialybes. Tai: Alana Juodwalis, Daina
Maleiškaitė, Aistė Kavaliauskaitė ir
Victoria Jurevičiūtė.

Sesės iš naujosios „Jūratės”
draugovės smarkiai tobulino savo
skautiškas žinias. Joms buvo įteiktos
atitinkamos spalvos virvės. Visos šios
draugovės sesės yra naujos skautės,

niekad neskautavusios. Dabar jos
ruošiasi, kandidatuoja, daug dirba,
kad galėtų duoti savo įžodžius. Nau-
jos paukštytės kandidatės: Elytė
Hunt, Smiltė Krugliakovaitė, Vaiva
Staligaitytė ir Emilija Kedainytė.
Skautės kandidatės: Justina Bražiu-
lytė, Grete Gaigalaitė, Emilija Kiš-
kytė ir Andželika Kudzmaitė. Prity-
rusios skautės kandidatės: Eva ir
Akvilė Kiškytė.

„Aušros vartų/Kernavės’’ tunte

„Lituanicos’’ tunto prityrusieji skautai: Vilius Sieczkowski, Tėriukas Petry ir
Martynas Matutis.

taip pat yra ypatinga draugovė. Tai
,,Liepsnelių ir giliukų” draugovė,
sudaryta iš pačių mažiausių (3–5
metukų) sesių ir brolių. Jie ruošiasi
būti nuostabiais skautais. Kiekvie-
nam ir kiekvienai iš jų buvo užrišta
po baltą kaklaraištį.

„Živilės’’ draugovė – tai prityru-
sių skaučių draugovė, tunto vyriau-
sios skautukės. Šios draugovės sesės
vis dar tobulina savo skautiškas ži-
nias, bet tuo pačiu jau pradeda ruoš-

tis tapti geromis vadovėmis. Pasieku-
sios 16 metų amžiaus, prityrusios
skautės pereina į vyr. skaučių kandi-
dačių eiles. Per šią tuntų sueigą ketu-
rios sesės per juostų tiltą perėjo į vyr.
skaučių kandidačių eiles. Tai: Rima
Lintakaitė, Diana Ramanauskaitė,
Carina Ozers ir Alicija Viktoraitė.

Visi darbai nėra atliekami tiktai
sueigų metu. Vasaros stovyklose se-
sės ir broliai turi progos panaudoti
savo išmoktas žinias. Nemažai sesių
per praėjusią vasaros stovyklą įsigijo:
Pirmosios pagalbos specialybę –
paukštytės Karolina Stankutė, Rasa
Kerelytė, Ieva Kondraitaitė, Daina
Maleiškaitė ir Alana Juodwalis; Vi-
rėjos specialybę – skautės Kristina
Stončiūtė, Gabija Anglickaitė, Ka-
sandra Rugieniūtė, Eristrida Butke-
vičiūtė, Olivija Petry, Karina Vikto-
raitė ir Lina Lietuvninkaitė; Kanojos
irkluotojos, Nardytojos ir Ugniagesio
specialybes – skautė Lilė Šoliūnaitė.

Skautų įsakymai

Visos sesės labai darbščios, bet
broliai taip pat ne tinginiai, jie irgi
smarkiai dirbo. „Aušros vartų/Ker-
navės’’ tunto įsakymams pasibaigus,
apdovanojus seses, „Lituanicos’’ tun-
to įsakymus perskaitė v. s. fil. Ro-
bertas Vitas.

Nukelta į 8 psl.

„Živilės’’ prityrusių skaučių draugovės sesės: Alicija Viktoraitė, Carina Ozers,
Rima Lintakaitė, Ieva Marcinkevičiūtė ir Diana Ramanauskaitė. Nuotraukoje
trūksta Žiemos Šepetytės-West.

„Lituanicos’’ tunto tuntininko pava-
duotojas s.v. Dainius Dumbrys ir „Li-
tuanicos’’ tunto tuntininkas v. s. Edis
Leipus.
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Katalikai pasaulyje: 159,700,000,
89,000,000 71,973,000,

68,115,001, 56,933,000...

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Pavadinime pateikti skaičiai rodo, kiek yra katalikų Brazilijoje,
Meksikoje, Filipinuose, JAV ir Italijoje. Tai katalikų gausiausi
kraštai pasaulyje. Šiuos skaičius ir daugelį kitų duomenų paskel-

bė OSV katalikų savaitraštis 2009 m. gruodžio 13 d. laidoje. Skaitytojus
kviečiu su tais duomenimis arčiau susipažinti.

Į popiežiaus įvesdinimo proga 2005 m. popiežius Benediktas XVI pa-
stebėjo, kad Bažnyčia yra gyva ir jauna, jos rankose yra pasaulio ateitis.
Bažnyčia mums visiems rodo kelią į ateitį. OSV apžvalgininkas Matthew
Bunson dar pridūrė, kad Bažnyčia pasuko į pietinį žemės pusrutulį. Šiuo
metu pasaulyje yra 1.14 mlr. katalikų, sudarančių gausiausią krikščionių
grupę. Po islamo sekėjų, kurių priskaičiuojama 1.5 milijardo, katalikai yra
gausiausia religinė bendruomenė pasaulyje. Per paskutinius 50 metų Ka-
talikų Bažnyčia savo narių skaičiumi padvigubėjo. 1959 m. pasaulyje buvo
527 mlr. katalikų. Katalikų proporcija pasaulyje išliko maždaug tokia pat
– apie 17 proc. visų pasaulio gyventojų.

Katalikų Bažnyčia nustojo augti iki šiol vyravusioje Europoje ir pasu-
ko į pietus – Afriką ir Pietų Ameriką bei į rytus – Aziją. Vis dėlto Europoje
vis dar gyvena ketvirtadalis pasaulio katalikų – apie 283 mln. Per pasku-
tiniuosius 25 metus Bažnyčios narių skaičius Europoje padidėjo 10 mili-
jonų. Didėjantis senų žmonių skaičius, krintantis gimstamumas, abortai,
eutanazija ir pasikėsinimai į šeimos sąrangą niegiamai paveiks katalikų
skaičių Europoje. Panaši padėtis pastebima ir JAV bei Kanadoje.

Prieš 100 metų Afrikoje buvo 2 mln. katalikų, daugiausia europiečių.
Prieš 50 metų tame žemyne gyveno 21 mln. katalikų. Šiandien Afrikoje
yra 165 mln. katalikų, jie sudaro 17.4 nuošimčius viso žemyno gyventojų.
Panašūs pokyčiai matyti Azijoje ir Pietų Amerikoje. Azijoje katalikai su-
daro vos 3 nuošimčius gyventojų. Vien Indijoje per paskutiniuosius 50
metų katalikų skaičius padidėjo nuo 5 iki 18.5 mln.

Paskelbti duomenys rodo, kad gausiausia religija pasaulyje yra krikš-
čionybė, ją išpažįsta 2.1 mlrd. žmonių. Į tą skaičių įeina 1.14 mlrd. ka-
talikų. Antroje vietoje yra islamas su 1.5 mlr., po to seka 1.1 mlrd. agnos-
tikų, ateistų arba nepriklausančių jokiai religijai. Induizmą išpažįsta 900
mln., tradicinį kiniečių tikėjimą praktikuoja 394 mln., budizmą – 376 mln.
ir t.t. Judaizmui priklauso 14 mln. žmonių. Neopagonizmą praktikuoja 1
milijonas.

Įdomus katalikų pasiskirstymas pagal žemynus. Kaip jau minėjau,
katalikai sudaro 17.3 proc. pasaulio gyventojų. Šiaurės Amerikoje jie su-
daro 24.4 proc., Centrinėje Amerikoje – 84 proc., Pietinėje Amerikoje – 86
proc., Europoje – 40 proc., Afrikoje – 17.4 proc., Azijoje – 3 proc. ir Okea-
nijoje – 26.4 proc. visų gyventojų. Neproporcingai pasiskirstę ir Baž-
nyčios hierarchai. Italija turi daugiausia kardinolų – net 39! Po to seka
JAV su 16, Ispanija – 10, Prancūzija – 9, Brazilija – 8, Lenkija – 8. Lietuva
šioje apžvalgoje neminima, bet žinome, kad ten yra vienas kardinolas.
Įdomūs skaičiai apie vyskupus. Daugiausia jų yra Italijoje – 483. Iš jų 278
dirba Romos kurijai (Vatikane?). Antroje vietoje yra JAV su 476 vysku-
pais, trečioje – Brazilija su 428 vyskupais. Daugiausia seminaristų yra
Indijoje – net 14,120! Dėl pastarojo skaičiaus aš per daug nesidžiaugiu.
Turiu vieną indą kolegą, kuris sakosi pažįstąs apie dešimt indų katalikų
kunigų. Nė vienas jų į kunigus nėjo dėl tikėjimo ar ,,pašaukimo”. Anot jo,
jie visi į kunigystę pasuko, nes Indijoje pasilikdami savo luome būtų likę
vargšais. Dabar jie veltui gavo mokslą, įgijo profesiją ir gyvena vidurinio-
sios klasės gyvenimą, jau nekalbant apie įgytą statusą visuomenėje.

Jau išvardijau penkis kraštus, turinčius daugiausiai katalikų. Pagal
katalikų skaičių, pažymėtu skliausteliuose, toliau seka Prancūzija (47
mln.), Ispanija (42 mln.), Kolumbija (41 mln.), Lenkija (37 mln.) ir Ar-
gentina (36 mln.). O kokiuose kraštuose katalikų mažiausiai? Pirmoji yra
minima Arabija, kur krikščionybė yra nelegali. Katalikų skaičius šioje
šalyje nepateikiamas. Toje pat padėtyje yra ir Šiaurės Korėja. Trečioje vie-
toje yra Maldivų Respublika, kur 100 proc. gyventojų sudaro musulmonai.
Ketvirtoje vietoje yra Somalija (su 100 katalikų). Toliau – Kirgistanas
(1,000 katalikų), Turkmenistanas (1,000 katalikų), Butanas (1,000 kat.),
Brunėjus (1,800 kat.), Tadžikistanas (3,000 kat.) ir Uzbekistanas (4,000
kat.).

Kunigų proporcija pagal žemynus yra tokia: vienam kunigui Afrikoje
tenka 4,758 tikintieji, Šiaurės Amerikoje – 3,184 tikintieji, Pietų Ame-
rikoje – 7,138, Azijoje – 2,285, Europoje – 1,457, Okeanijoje – 1,930.

O kaip su šv. Mišių išklausymu kiekvieną sekmadienį? Pirmajame
dažniausio lankomumo dešimtuke yra: Malta (84 proc. šv. Mišias išklauso
kas savaitę), Islandija (71 proc.), El Salvador (61 proc.), Lenkija (60 proc.),
Slovakija (57 proc.), Filipinai (56 proc.), Bosnija ir Herzogovina (55 proc.),
Meksika (51 proc.), Dominikonų Respublika (50 proc.), JAV (36 proc.).

Būtų įdomu ir pravartu sužinoti, kaip Lietuvos ir išeivijos lietuviai
katalikai yra pasiskirstę vertinant pagal panašius reikalavimus. Gal tokia
informacija ir yra, tik per daug viešai neskelbiama?

MYKOLAS DRUNGA

Iš margos pasaulio žiniasklaidos
– kai kurios prabėgusių 2009 m. apž-
valgos, taip pat ir prognozės prasi-
dėjusiems 2010-iesiems. Nors didelio
džiugesio iš jų ir neskamba, jos visos
pakankamai įvairios. Pradėsime nuo
artimiausio Vakarų kaimyno – Vokie-
tijos. Jos pavyzdys gal labiausiai
tinka ir Lietuvai.

„Deutschlandfunk”, Vokietijos
radijas, pranešė, jog kanclerė Angela
Merkel savo naujametinėje kalboje
„piliečius rengė sunkiems metams.
2010-ieji bus Vokietijai lemiami ir pa-
rodys, kaip šalis iš ūkio krizės išsi-
kapstys. Jos vyriausybė darysianti
viską, kad sukurtų ūkio augimą. Ta-
čiau negalima laukti, kad ekonomi-
kos nuosmukis greitai baigsis. Kai
kas pirmiausia dar pablogės prieš
pasitaisant. Kanclerė kreipėsi į Vo-
kietijos piliečius, kviesdama išlaikyti
‘gerąją susiklausymo dvasią’”.

Berlyno sienos griūtis prieš 20
metų parodė, kad Vokietija jau įveikė
visai kitokius iššūkius nei ūkio krizė
ir tai padarė laisvės jėga ir remda-
masi buvimo kartu patirtimi. Kaip
svarbiausius tikslus A. Merkel vėl
įvardijo siekį į finansų rinkas įvesti
naujas taisykles, išsaugoti darbo vie-
tas ir pasirūpinti, kad įmonės turėtų
priėjimą prie kreditų”, – pranešė
Vokietijos radijas.

Nuo savęs pridursime, kad jei
Vokietijai, jos kanclerės akimis, sun-
kiausias laikas dar prieš akis, tai ir
Lietuvai šie žodžiai šioks toks pa-
drąsinimas – ji ne vienintelė smunka
ir jos ne vienintelės sunkiausios die-
nos dar laukia.

Aišku, Vokietija smunka iš daug
stipresnių pradinių vietų – vien jos
ištekliai, gamybinis pajėgumas ir
socialinio saugumo lygmuo daug ką
reiškia. Be to, Vokietijai bus lengviau
ir atsigauti. Kaip tik šią mintį išsakė
Hamburgo ir Berlyno dienraštis
„Welt” . Jo žodžiais, „socialinė vals-
tybė suveikė ir krizę palengvino. Ką
tai reiškia 2010-iesiems? Ogi tai, kad
vokiečiai ir toliau turi nesinervinti,
bet tik vėl labiau pasiryžti”.

Tačiau jei Vokietijos kanclerė jau
šneka apie galimą atsigavimą, tai tos
pačios Europos Sąjungos narei Lietu-
vai atsigavimas irgi tikėtinas, tik gal
ne taip greitai ir ne taip stipriai.

Lietuvai tinka ir mintis, kad dar
ne tokius sunkumus ji įveikė. 1940-
ųjų, 41-ųjų, 42-ųjų, 43-ųjų, 44-ųjų,
45-ųjų ir taip toliau iki pat turbūt
1955-ųjų ar dar vėlesnių Naujųjų
metų išvakarės nežadėjo ateinan-
tiems metams nieko gero, išskyrus
tai sovietų, tai nacių, tai vėl sovietų
okupacijas, karą, išvežimus, trėmi-
mus, bėgimus, žudymus, šaudymus,
fizinį ir psichologinį nepriteklių, di-
delius vargus, o vis tiek lietuvių tauta
išgyveno, viena karta keitė kitą, atėjo
ir geresnių laikų. 1990-aisiais netgi
atkūrėme savąjį valstybingumą, ne-
priklausomybę, taigi istoriniame fo-
ne, ir dargi palyginti nesename, per-
siritimas į 2010-uosius dabar netu-
rėtų atrodyti toks jau baisus.

Paklausykime, ką sako mūsų
pietvakariniai kaimynai arba bent
vienas jų laikraštis, Varšuvos „Rzecz-
pospolita”. Jo žodis – irgi pusiau op-
timistiškas. Anot jo, „2009-ieji paro-
dė, kad pasauliui, priešingai daugelio
žinovų būgštavimams, negresia ilga-
mečiu smukimu ar sąstingiu, kaip
kadaise per visą ketvirtą pereito
šimtmečio dešimtmetį. Azijos dėka
pasaulio ekonomika, kartu paėmus,
vėl rodo augimo ženklų. O ir mes
stovime prieš atgijimo ir nusistovėji-
mo metus. Blogiau nei per praėjusius
dvylika mėnesių tikrai neturėtų būti.
Aišku, gerti šampaną iki valiai dar per
anksti. Tačiau mažytė jo taurelė Nau-
jųjų metų proga visai tinka”, – patarė
Lenkijos dienraštis „Rzeczpospolita”.

Visai kitame pasaulio gale, In-
donezijoje, jos laikraštis „Jakarta
Post” rašė, jog „2009-ieji galėjo būti
baisesni ir daugeliu atžvilgių. Aud-
ringus metus Indonezija pergyveno
palyginti taikiai. Ūkis vis dėlto paau-
go net 4 procentus, to neužteko
augančiam nedarbui padengti, tačiau
pasauliniu mastu, lyginant su kitais
kraštais, vis tiek tai buvo reta sėkmės
istorija.

Taip, įvyko keletas stichinių ne-
laimių, bet ir čia galioja taisyklė: me-
tai nebuvo geri, bet buvo ir blogesnių.
2009-ieji. Prasidėjo baime dėl kiaulės
gripo epidemijos, čia Indonezija irgi
buvo laikoma ypač pažeidžiama. Ta-
čiau susirgusiųjų skaičius galų gale ir
netikėtai pasirodė esąs gana žemas.
Taigi galėjo būti blogiau”, – baigė
dienraštis „Jakarta Post”.

Nukelta į 4 psl.
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2009-aisiais pasaulis minėjo Berlyno sienos griuvimą. Nuotraukoje Berlyno
sienos likučiai.
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui’’ iš Lietuvos

Baigėsi 2009-ieji, jubiliejiniai Lie-
tuvos vardo paminėjimo metai. Ne
tik Vilniuje, kuris praėjusiais metais
buvo Europos kultūros sostinė, ne tik
Plungėje, kuri buvo išrinkta Lietuvos
kultūros sostine, bet ir daugelyje kitų
šalies miestų vyko daug jubiliejui
skirtų renginių.

Sūduvos krašto sostinė Marijam-
polė ta proga pasipuošė nauju įspū-
dingu skulptoriaus Kęstučio Balčiūno
sukurtu paminklu „Tautai ir kalbai”,
apie kurį jau rašėme „Drauge”. Vy-
tauto parke iškilo daug dešimtmečių
planuotas ir tik dabar pastatytas
paminklas Vytautui Didžiajam, o me-
tams baigiantis profesionalūs miesto
menininkai susirinko apžvelgti visų
metų darbo – surengta vieno didelio
formato kūrinio konkurso baigiamoji
dalis.

Visus metus profesionalūs Mari-
jampolės menininkai, susibūrę į klu-
bą „Žvilgsnis’’, po vieną mėnesį mies-
to kultūros centre rodė po vieną savo
didelį darbą. Daugelis menininkų
specialiai šiam konkursui sukūrė
išskirtinius, įsimintinus, daugiapras-
mius tapybos, batikos, gobeleno dar-
bus.

„Žvilgsnio’’ klubo vadovė, daili-
ninkė Jūratė Kadusauskaitė-Preik-
šienė sakė, kad mintis surengti tokį
konkursą pasiteisino – sukurti bran-
dūs, įdomūs darbai. Jiems vertinti
nutarta pakviesti komisiją iš Kauno
dailininkų sąjungos.

Komisijos pirmininkas, Dailinin-
kų sąjungos Kauno skyriaus pirmi-
ninkas Gintautas Vaičys sakė, kad
prireikė kelių valandų, kol iš dvylikos
darbų komisijos nariai išrinko tris
pačius geriausius. Vertinti nebuvo
lengva, nes darbai – įvairios techni-
kos, daugiaprasmiai, o ir jų kūrėjai
skirtingų kartų.

„Marijampoliečiai dailininkai pa-
teikė labai profesionalius darbus.
Paroda išties labai aukšto lygio, kūri-
nius galime įvertinti tik gerai, nėra
nė vieno silpnesnio darbo. Dėl pirmo-
sios ir antrosios vietos sutarėme

beveik iš karto, o dėl trečiosios teko
gerokai pasiginčyti’’, – teigė parodą
M. B. Stankūnės menų galerijoje kul-
tūros centre atidarydamas G. Vaičys.

Tokių konkursų Marijampolėje
iki šiol rengiama nebuvo. Komisija,
vertindama darbus, atsižvelgė į jų
profesionalumą, spalvos, formos,
kompozicijos ypatumus, taip pat
daug ką lėmė ir pati tema – Lietuvos
vardo paminėjimo 1000-metis. Šis
projektas, kuriam rėmėjai skyrė pi-
niginius apdovanojimus, pavadintas
vienu originaliausių būdų jubiliejui
paminėti.

Geriausiu konkurso darbu pri-
pažinta J. Kadusauskaitės-Preikšie-
nės drobė. Tamsių spalvų kūrinys,
kuriame gali įžvelgti senovinius įra-
šus, Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės atšvaitus, karių ir raitelių figū-
ras, daugybę kitų simbolių ir pras-
mių, labiausiai įsiminė profesiona-
liojo meno vertintojams. Antroji vieta
atiteko originaliam ir netikėtam Egi-
dijaus Bičkaus paveikslui „Pjesė
dviems smuikams ir lietuviškai bir-
bynei”, trečioji – Skirmantės Maka-
revičienės darbui ,,Lietuva po Vėžio
ženklu’’.

Gruodžio pabaigoje minimas ir
Marijampolės kultūros centro atida-
rymo penkmetis. Visus 2009-uosius

Lietuvos vardo 1000-mečiui — dvylika kūrinių
metus įvairių kultūrinių renginių
lankytojai taip pat galėjo balsuoti už
labiausiai jiems patikusį parodos
darbą. Suskaičiavus visus atiduotus
balsus, paaiškėjo, kad meno mylėto-
jams labiausiai patiko komisijos
neapdovanotas, bet išties įsimintinas
dailininkės Neringos Krivičienės nu-
tapytas Marijampolės miesto įkūrėjos
grafienės Pranciškos Ščiukaitės-But-
lerienės portretas.

Jauna dailininkė N. Krivičienė
per pastaruosius metus sukūrė jau
kelis įsimintinus portretus, kurie
papuoš naujai kuriamą Vilkaviškio
vyskupijos muziejų. Tai ir garsaus
istoriko, knygos „Sūduvos-Suvalki-
jos’’ autoriaus kunigo Jono Totorai-
čio, ir marijonų generolo Vincento
Senkaus portretai.

N. Krivičienės nutapytas grafie-
nės portretas sudomino ir Marijam-

polės kolegijos vadovybę, kuri meni-
ninkei skyrė savo premiją. Grafienė P.
Ščiukaitė-Butlerienė gyveno Mari-
jampolės pakraštyje esančiame Kvie-
tiškio dvare, būtent šiame dvare
dabar yra dalis Marijampolės kolegi-
jos rūmų. Ateityje šis portretas turė-
tų papuošti Kvietiškio dvaro rūmų
salę.

Naujoji paroda M. B. Stankūnės
menų galerijoje veiks visą mėnesį, o
šiais Naujaisiais 2010 metais čia
numatyta daug naujų įspūdingų pa-
rodų. Kultūros centro parodų kura-
torė Onutė Surdokienė sakė, kad Či-
kagoje gyvenančios dailininkės mece-
natės Magdalenos Birutės Stankūnės
rūpesčiu ir pinigais įkurta galerija
gausiai lankoma, o profesionalūs me-
nininkai veržte veržiasi čia rodyti
savo kūrybą – jau yra suplanuotos pa-
rodos visiems 2010 metams.

Antroji vieta atiteko originaliam ir netikėtam Egidijaus Bičkaus paveikslui
„Pjesė dviems smuikams ir lietuviškai birbynei”

Geriausio darbo autorė, „Žvilgsnio”
klubo vadovė J. Kadusauskaitė-Preik-
šienė.

Meno mylėtojams labiausiai patiko grafienės P. Ščiukaitės-Butlerienės portre-
tas. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Atkelta iš 3 psl.
O Delio dienraštis „Hindustan

Times” net atsiduso, kad 2009-ieji
buvo nuobodulio metai. Tais metais
„turėjo daug kas atsitikti, bet galų
gale vis tiek neįvyko. Pirmiausia,
globalinė finansų krizė, kuri pasirodė
ne tokia jau globali, ir dargi ne tokia
didžiulė krizė. Ekonominiai rodikliai
nusviro į minusą visur, išskyrus Rytų
ir Pietų Aziją, Lotynų Ameriką, Aust-
raliją, Kanadą, kai kurias Vidurio
Azijos dalis.

Politikoje 2009-ieji turėjo būti tie
metai, per kuriuos Kinija atsistotų ly-
giomis su Jungtinėmis Amerikos Vals-
tijomis. Nieko panašaus neįvyko. Bei-
jing (Pekinui), rodos, tiesiog neįdomu
perimti super galybės vaidmenį.

O ir šiaip niekas neįrodė turįs
globalinio pirmininkavimo galios.
Dabar turime visos Europos prezi-
dentą. Bet vyras, kuris įlipo į sostą,
kurio siekė jau Karolis Didysis, Atila,
Napoleonas ir Hitleris, yra belgas,
kurio vardo niekas nežino”, – rašė
Indijos sostinės laikraštis „Hindus-
tan Times”.

Šių metų pirmąjį pusmetį Euro-
pos Sąjungos Tarybai vadovauja Is-
panija. Ką tai galėtų reikšti naujo-
sios ES vadovybės atžvilgiu, svarstė
Malagos laikraštis „Diario Sur”.
Pasak jo, „nors Europos Sąjungos
prezidentas Van Rompuy Belgijoje
turi nuopelnų, kokios jo mintys dėl
Europos suvienijimo – apie tai žino-
ma mažiau. Kai Ispanija nuo sausio
1-osios perims pirmininkavimą Euro-
pos Tarybai, dar reikės nustatyti,
kaip klostysis santykiai tarp Tarybos

pirmininko ir Jungtinių Valstijų
prezidento.

Pvz., kas gegužę Madride priims
Barack Obama: ministras pirminin-
kas Zapatero ar Van Rompuy? Ir ar į
paveikslą įsiterps ir Jose Manuel
Barroso ir Ashton? Ar tikrai veiks-
minga, jei Jungtinių Valstijų ir Euro-
pos Sąjungos aukščiausiojo lygio susi-
tikime Europos pusei atstovautų net
keturi asmenys? Kaip ten bebūtų, per
ateinantį pusmetį Ispanija galės ban-
dyti kartu su ES prezidentu rasti
sprendimą į šį klausimą”, – rašė
Malagos dienraštis.

Ir dar vienas žvilgsnis į ateitį.
Pasak Vakarų Vokietijos dienraščio
„Recklingshä user Zeitung”, „tikrai
globali tema mus kitais metais ir kitą
dešimtmetį ne tik lydės, bet ir sukels
milžiniškų problemų – tai klimato
kaita. Mes, vokiečiai, čia mielai links-
tame arba į isteriją, arba vaidiname
nekreipią dėmesio, nors visi turi ką
pasakyti. Susidaro įspūdis, kad Vo-
kietijoje gyvena 80 milijonų klimato
žinovų, kurie čia pat gali žinoviškai
pafilosofuoti, kodėl rytoj pasaulis
paskęs arba, priešingai, kodėl visiškai
nieko neatsitiks. Geriau nepasitikė-
kite nei ta, nei ana puse, o labiausia
nepasiduokite iliuzijai, kad viskas
kažkaip savaime išsispręs!” – patarė
Vokietijos dienraštis.

Žinoma, tai nelabai raminanti
mintis, bet ja ir pradedame Naujuo-
sius Metus, puikiai ir ne nuo šiandien
žinodami, kad už kiekvieną sėkmę
reikia patiems atidirbti ir protu, ir
prakaitu.

Lrt.lt

KOKIE BUS 2010-IEJI?
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,,Viduramžių puota” PLC
Vasario 6 d. Pasaulio lietuvių

centre (PLC), Lemonte, vyks ,,Vidur-
amžių puota”. Šis renginys yra Cent-
ro pagrindinis renginys, dažniausiai
ruošiamas kas dveji metai.

Šiam vakarui pasiruošti susidarė
komitetas su pirmininke Lina Smil-
giene. Jai taip pat padeda Pranutė
Domanskienė, Rūta Sušinskienė,
Renata Žilienė, Goda Misiūnienė, Ži-
butė Pranckevičienė, Rita Maleiškie-
nė, Rasa Iberskienė, Irena ir Romas
Senkevičiai, Rasa McCarthy, Nida
Verachtert, Daiva Majauskienė ir
Daina Siliūnienė.

Dekoracijų komitetas jau pjausto
šakas, karpo medžiagą, planuoja ypa-
tingą stalų sustatymą, scenos ir salės
papuošimą. ,,Dance Duo’’ ir ,,Gabija’’
pristatys naują senovės laikų šokį, o
šokių aikštelėje publiką linksmins
,,Cigarai’’. O kad iš pokylio negrįž-
tume tuščiais pilvais, ,,Kunigaikščių
užeiga’’ vaišins specialiai šiam vaka-
rui paruoštomis vaišėmis.

Kadangi komiteto nariai supran-
ta, jog yra sunkūs ekonominiai lai-
kai, jie nutarė sumažinti bilieto kainą
iki 60 dol. asmeniui. Aišku, šis rengi-
nys yra rengiamas artimiems drau-
gams pabendrauti, seniems vėl susi-
tikti, naujiems prisijungti, pasi-
džiaugti linksma aplinka, o taip pat
paremti Pasaulio lietuvių centrą.
PLC ,,Viduramžio puotos’’ komite-
tas, kuris pats bus apsirengęs se-
novės rūbais, suorganizavo ,,siurpri-
zą’’ tiems, kurie atvyks į puotą ap-
sirengę viduramžių rūbais! Tačiau tai
nėra privaloma.

Ar su viduramžių, ar su šiuo-
laikiniais rūbais – visi yra kviečiami į
šią neeilinę ir įspūdingą šventę. Ragi-
name nelaukti paskutinės minutės
užsakant stalus ar asmeninius bilie-
tus. Užsakymus mielai priima Goda
Misiūnienė tel.: (630) 915-3110 arba
Daina Siliūnienė tel.: (630) 852-3204.

Daina Siliūnienė

www.draugas.org

BOSTON, MA

Bostono lietuvių bažnyčia
atsilaikė ir prieš gaisrą

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Prieš pat Šv. Kalėdų savaitę,
2009 m. gruodžio 19-osios rytą, stip-
riai apdegė Pietų Bostone esanti lie-
tuviška Šv. Petro bažnyčia. Parapi-
jiečiai tik ką buvo papuošę visą pas-
tatą šventėms. Manoma, kad gaisras
kilo po to, kai bažnyčios darbuotoja
uždegė smilkalus, o nuo jų užsidegė ir
kitos degios medžiagos. Bet kunigo
Stepo Žuko nuomone, liepsnos kilo
dėl to, kad jis zakristijoje ne iki galo
užgesino vaškinės žvakės dagtį, nau-
dotą smilkalams uždegti. Bažnyčia
patyrė apie 100,000 JAV dol. nuosto-
lių, kurių daugiausia pridarė dūmai.
Be to, kaip rašė 2009 m. gruodžio 20
d. dienraštis „The Boston Globe”,
ugnis sunaikino du su puse šimta-
metės šventovės vitražų. „Ugniage-
siai nenorėjo išdaužyti langų, nes tai
– labai vertingas menas’’, – sakė Bos-
tono gaisrininkų departamento atsto-
vas Steve MacDonald.

Liepsnos daugiausia išdegino
prie altoriaus esančią patalpą, kur ir
buvo uždegti smilkalai. Viduje buvęs
klebonas Žukas net pateko į ligoninę,
norėta įvertinti jo sveikatos būklę.
Tačiau laimei, niekas rimtai nenu-
degė. Galėjo būti daug blogiau, jei Šv.
Petro bažnyčia užsiliepsnotų per sek-
madienines pamaldas.

Nepaisant to, Bostono lietuviai

neatsisakė kasmetinės tradicijos vi-
siems kartu savo parapijos salėje
gruodžio 24-osios vakare atšvęsti Kū-
čias. Šv. Kalėdų išvakarėse surengtos
šventės metu prie šios apylinkės
Lietuvių Bendruomenės pirminin-
kės Rimos Girniuvienės priėjusi vie-
na parapijiečių pareiškė, kad Šv. Pet-
ro bažnyčia per penketą metų išgyve-
no dvi dideles nelaimes, vėliau „tapu-
sias” stebuklais: 2004 metais šven-
tovė buvo paskelbta uždaroma, tačiau
vieningomis mūsų tautiečių pastan-
gomis išlaikyta, o šiemet galėjo su-
degti, bet, ačiū Dievui, nesupleškėjo.

Iš to išaugo dar vienas, mažesnis
,,stebuklas’’ – įvykus minėtam gais-
rui apie lietuvių pastatytą parapiją
plačiai paskelbta viso Bostono visuo-
menei, Lietuvos spaudoje ir tinklala-
piuose įvairiose pasaulio šalyse. Per
gruodžio mėn. pabaigoje suruoštas
Kūčias ir šventines Kalėdų pamaldas
Šv. Petro bažnyčioje sulaukta net ke-
lių žurnalistų, kalbinusių žmones, ir
TV filmuotojų.

Daugelis Bostono lietuvių į savo
parapijos salę metų sandūroje susi-
rinko dar sykį – sutikti Naujuosius
2010-uosius, pasižiūrėti Norberto
Lingertaičio surežisuoto minispek-
taklio pagal K. Borutos „Baltaragio
malūno” ištraukas, o svarbiausia –
padėkoti Dievui už vėl išgelbėtą Šv.
Petro bažnyčią.

Daina Siliūnienė, Žiba Pranckevičienė, Lina Smilgienė ir Renata Žilienė – dalis
PLC pokylio ruošos komiteto narių. Godos Misiūnienės nuotr.

Irena Senkevičienė.

Goda Misiūnienė.

Iš „The Boston Globe’’ – gaisrininkai užgesino Šv. Petro bažnyčioje kilusį gaisrą.

Bostono Šv. Petro bažnyčia.
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Marijos radijas turi naujâ vadovâ

Po k∆diki¨ nudeginimo atsistatydino
du medikai

Baseine, kur apsinuodijo vaikai,
buvo sutrikusi v∂dinimo sistema

Vilnius, sausio 5 d. (Bernardi-
nai.lt) – Praėjusių metų pabaigoje pa-
sikeitė Marijos radijo vadovybė. 2009
m. gruodžio 30 d. buvo gautas Kauno
arkivyskupo metropolito Sigito Tam-
kevičiaus dekretas dėl kun. Oskaro
Petro Volskio atledimo nuo visų įsi-
pareigojimų ir oficialių pareigų Lie-
tuvos Marijos radijuje, atšaukiant
jam suteiktą kanoninį siuntimą eiti
radijo programų direktoriaus parei-
gas, pranešama Marijos radijo inter-
netinėje svetainėje.

Šis nutarimas yra priimtas atsi-
žvelgiant į Pasaulinės Marijos radijo
šeimos prezidento Emanuele Farrari
2009 m. gruodžio 14 d. prašymą.

Kun. P. Volskis toliau skiriamas
rūpintis sielovada Kauno arkikated-
roje-bazilikoje.

Kauno arkivyskupo siuntimu
Lietuvos Marijos radijo programų di-
rektoriaus pareigas eis Liutauras Se-
rapinas, ilgametis Lietuvos Ateiti-
ninkų federacijos narys, buvęs LAF
valdybos pirmininkas.

Vilnius, sausio 5 d. (Delfi.lt) – Į
užsienio reikalų ministrą Vygaudą
Ušacką lekia vis daugiau kritikos
strėlių. Neoficialiai teigiama, kad jei
jis nepakeis savo laikysenos, bus pri-
verstas atsisveikinti su diplomatinės
žinybos vadovo kėde.

Pastaruoju metu užsienio reikalų
ministrui V. Ušackui teko išklausyti
nemažai priekaištų. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė liko nepatenkinta jo
viešai išsakyta nuomone apie tyrimo
dėl slapto JAV centrinės žvalgybos
valdybos kalėjimo Lietuvoje išvadas
ir delsimu atšaukiant mūsų šalies
ambasadorių Gruzijoje Mečį Laurinkų.

Seimo pirmininkei Irenai Degu-
tienei kilo klausimas, ar V. Ušacko
vadovaujama Užsienio reikalų minis-
terija (URM) pakankamai gina Lie-
tuvos verslininkus Rytuose. Kai ku-
rie valdantieji konservatoriai piktina-
si ministro pasirinkta diplomatijos
kryptimi.

Prezidentė D. Grybauskaitė jau
ne pirmą kartą leido suprasti, kad nė-
ra visiškai patenkinta V. Ušacku.
Klausimą dėl M. Laurinkaus atšauki-
mo iš ambasadoriaus pareigų Gruzi-
joje valstybės vadovė su URM derino
beveik mėnesį. ,,Tai rodo, jog minis-
tras ne visuomet girdi, ką sako prezi-
dentė. Priminiau V. Ušackui, kad jis
turi tai daryti. Užsienio reikalų mi-
nistrams privaloma girdėti preziden-
tę”, – pažymėjo D. Grybauskaitė.
Valstybės vadovė nepareiškė nepasi-
tikėjimo V. Ušacku. Tačiau ji pažy-
mėjo, kad ministras turi galvoti, ką
kalba viešoje erdvėje.

Pats V. Ušackas prezidentės išsa-
kytos kritikos nekomentuoja. Per
URM Informacijos ir viešųjų ryšių
departamento direktorių Rolandą

Kačinską jis perdavė, kad vertina D.
Grybauskaitės nuomonę. ,,Ministras
girdi, ką sako prezidentė, ir gerbia jos
nuomonę”, – V. Ušacką citavo R. Ka-
činskas.

V. Ušacko vadovaujamos minis-
terijos veikla susidomėjo ir Seimo
pirmininkė I. Degutienė. Neseniai ji
raštu kreipėsi į ministrą ir paprašė
iki sausio pabaigos pateikti informa-
ciją, kokių veiksmų ėmėsi URM, siek-
dama užtikrinti, kad Lietuvos vežė-
jai, pieno produkcijos gamintojai ar
kitų pramonės sektoriaus sričių eks-
portuotojai nenukentėtų nuo Rusijos
taikomos protekcionistinės ekonomi-
nės politikos.

I. Degutienė paprašė V. Ušacko
atsakyti, ar mūsų krašto atstovai ke-
lia probleminius klausimus Rusijos
įsijungimo į Pasaulio prekybos orga-
nizaciją aplinkoje ir šios šalies dery-
bose su Europos Sąjunga dėl naujojo
strateginio susitarimo. V. Ušackas
tvirtino esąs pasirengęs bet kada at-
sakyti į Seimo pirmininkės klausi-
mus, tačiau nepraleido progos jai
įgelti. ,,Lietuva – ne Atėnų demokra-
tija, ir ypač svarbūs klausimai dėl ve-
žėjų bei produkcijos gamintojų prob-
lemų sprendimo būdų neturėtų būti
aptariami viešoje erdvėje, per žinia-
sklaidą. Neketinu viešai komentuoti,
kaip naudojamos politinės, lobistinės
priemonės, nes tai gali pakenkti vers-
lo interesams”, – aiškino jis.

Ministras pridūrė, kad mato gerą
ir konstruktyvią Rusijos valią spręsti
kylančias problemas. Tokia V. Ušacko
nuostata nepatinka kai kuriems jį į
Vyriausybę pasiūliusiems Seimo Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų (TS-LKD) frakcijos at-
stovams.

Bažnytinio paveldo muziejuje –
filmai apie senuosius Lietuvos vienuolynus

Kaune – dar viena pandeminio gripo auka
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) –

Kauno medicinos universiteto klini-
kose (KMUK) sausio 5 d. nuo pande-
minio gripo sukeltos komplikacijos –
plaučių nepakankamumo – mirė 23
metų mergina iš Jurbarko.

Kaip sakė klinikų atstovė spau-
dai Eglė Žemaitienė, 1986 m. gimusi
mergina 2009 m. gruodžio 22 d.
kreipėsi į Jurbarko polikliniką, o
gruodžio 28 d. buvo paguldyta į
KMUK. Gruodžio 30 d. ligonei tyri-

mais buvo patvirtintas pandeminio
gripo A(H1N1) virusas. Ji mirė nuo
šio gripo sukeltos komplikacijos.

Šiuo metu patvirtinta 17 pande-
minio gripo aukų, nuo sezoninio gri-
po mirė 8 žmonės. Gruodžio 28 –
sausio 3 d. į medicinos įstaigas dėl
gripo kreipėsi 477 žmonės, 162 buvo
paguldyti į ligonines. Minėtu laiko-
tarpiu intensyvios terapijos skyriuose
gulėjo 11 žmonių, dviem iš jų taikytas
dirbtinis kvėpavimas.

V. Ušackui si∆loma susimâstyti

Vilnius, sausio 5 d. (ELTA) – Po
to, kai Šiaulių apskrities ligoninėje
dezinfekuojant buvo nudeginti devy-
ni naujagimiai, atsistatydino du me-
dikai, dar keturiems skirtos draus-
minės priemonės. Sugriežtintas pre-
parato ,,Cutasept F” naudojimas.

Ligoninės administracija priėmė
Naujagimių skyriaus vedėjos ir slau-
gytojos atsistatydinimo pareiškimus.

Šiaulių apskrities ligoninės ad-
ministracija pareiškė pastabas Aku-
šerijos ginekologijos klinikos laiki-
najai vadovei Angelei Jurgaitienei ir
dviems slaugytojoms. Drausminė nuo-
bauda bus pareikšta ir šiuo metu ser-
gančiai Kontrolės tarnybos vadovei.

Anot Šiaulių apskrities ligoninės
pranešimo spaudai, sprendimus pri-
imdama speciali vidaus komisija pri-
ėjo prie išvados, kad ligoninėje nau-
jagimių odos raukšlių valymui nau-
dotas preparatas ,,Cutasept F” nega-
lėjo sukelti naujagimių odos nudegi-
mų. Ši medžiaga esą buvo gana ilgą
laiką naudota naujagimių ir kito am-
žiaus vaikams ir jokių panašių pa-
sekmių ar alerginių reakcijų nesukėlė.

Komisija iškėlė prielaidą, kad de-
vynių naujagimių kasdienei priežiū-
rai buvo panaudota kita medžiaga,
kuri buvo ,,,Cutasept F” buteliuke.
Kaip toji medžiaga pateko į minėtą
talpą, aiškinasi teisėtvarkos organai.

Kaunas, sausio 5 d. (ELTA) –
Laisvalaikio ir pramogų centre ,,Oa-
zė” esančiame baseine ,,Impuls”, kur
apsinuodijo du vaikai ir vienas suau-
gęs vyras, per nelaimingą atsitikimą
buvo sutrikusi vėdinimo sistema ir
dėl to susikaupė chloro dujos, teigė
Kauno visuomenės sveikatos centro
specialistė Milda Gedvilienė.

Pasak jos, paskutinį kartą basei-
nas buvo tikrintas 2009 m. spalį, tada
jo administracijai buvo pažerta kriti-
kos dėl to, kad neatlikti savikontrolės
tyrimai, baseine neįrengtos vandens
dezinfekcijai skirtos sistemos.

Berniukas ir mergaitė į Kauno

klinikas greitosios medicinos pagal-
bos automobiliu buvo atvežti tiesiai iš
laisvalaikio ir pramogų centre
,,Oazė” esančio baseino ,,Impuls”.
Vaikai kartu su tėvais čia atvyko iš
Šakių rajono Jančių kaimo.

Tos pačios dienos vakarą į Kauno
klinikas iš to paties baseino atvyko ir
45 metų vyras su apsinuodijimo po-
žymiais. Pasak Kauno klinikų atstovės,
jis paguldytas į Nefrologijos skyrių.

Po įvykio Kauno visuomenės
sveikatos centras apklausė vieną nu-
kentėjusį vaiką ir suaugusįjį, dalį liu-
dininkų, laisvalaikio ir pramogų
centro ,,Oazė” darbuotojus.

Vilnius, sausio 5 d. (ELTA) –
Bažnytinio paveldo muziejus ir Vil-
niaus dailės akademija rengia filmų
ciklo ,,Senieji Lietuvos vienuolynai”
pristatymus. Ciklą pradės filmas apie
Linkuvos karmelitų vienuolyną ir
bažnyčią.

2006–2009 m. vykdant projektą
,,Senieji Lietuvos vienuolynai” buvo
sukurta 16 dokumentinių filmų, su-
pažindinančių su geriausiai išlikusių
ir gilią tradiciją turinčių XV–XVII a.
įsteigtų Lietuvos vienuolynų kultūra.
XIX a. viduryje daugelis Lietuvos vie-
nuolynų carinės valdžios buvo užda-
ryti, tačiau iki mūsų dienų išliko kaip
svarbūs dvasinės ir kultūrinės trau-
kos centrai.

Filmuose išryškinama daugelis
vienuolyno pažinimui svarbių daly-
kų: istorinis pasakojimas apie pačią
vienuoliją ir vienuolyno įsikūrimą,

meninės vertybės, nušviečiama da-
bartinė pristatomo vienuolyno
padėtis. Vienuolynų išskirtinumą at-
skleidžia rodomi vaizdai, kalbinami
įvairių sričių mokslininkai, atsikū-
rusių vienuolynų vadovai.

Vilnius, sausio 5 d. (ELTA) – Garsiausias XX amžiaus Lietuvos istorijos as-
menybes – tris pirmosios nepriklausomybės prezidentus, menininkus, dvasi-
ninkus, mąstytojus – vaizduojantis tapytojo, Nacionalinės premijos laureato
Šarūno Saukos paveikslas pristatytas Prezidento rūmuose Vilniuje. Lietuvos
vardo tūkstantmečiui skirta milžiniška tapybos drobė Prezidentūroje bus ro-
doma visą prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencijos laikotarpį. Šį
paveikslą galės apžiūrėti ir Prezidentūros svečiai, ir ekskursijų dalyviai.

Pasak dailėtyrininkės Ramutės Rachlevičiūtės, dvejus metus kurtą pa-
veikslą sudaro tarsi 9 dalys, tačiau jos nėra savarankiškos. Šis trisdešimt šešių
kampų paveikslas trikdo savo sudėtinga konfigūracija, tariamu kompozicijos
paprastumu.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė bendrauja su dailininku Šarūnu Sauka.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Pažaislio vienuolynas.
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MADRIDAS
Kuba neįsileido į šalį europarla-

mentaro iš Ispanijos. Užsienio reika-
lų ministerija Madride išsikvietė Ku-
bos ambasadorių ir paprašė pasiaiš-
kinti dėl įvykio, praneša agentūra AP.
Ministerijos duomenimis, į Kubą at-
vykęs Luis Yanez buvo kelioms va-
landoms sulaikytas ir tada išsiųstas
atgal. Ispanijos laikraščiai spėlioja,
kad žinybos nenorėjo leisti deputatui
susitikti su disidentais.

KIJEVAS
Per pirmąjį 2009 m. pusmetį

Lenkijoje oficialiai įsidarbino apie
120,000 moterų iš Ukrainos, o tai yra
didžiausias imigrantų iš vienos ša-
lies skaičius, teigiama PAP naujienų
agentūros parengtoje ataskaitoje.
Varšuvos universiteto sociologai tei-
gia, jog tokie duomenys gali būti tik
ledkalnio viršūnė, nes nėra tikslių
duomenų, kiek iš Ukrainos atvyku-
sių žmonių tiek legaliai, tiek nelega-
liai dirba Lenkijoje.

RYGA
Galimybė Latvijai gauti repre-

suotųjų bylas, tarp jų ir prieškario
prezidento Karlis Ulmanis bylą, nėra
beviltiška, mano Rusijos ambasado-
rius Latvijoje Aleksandr Vešniakov.
Interviu agentūrai BNS jis paaiški-
no, kad pagal Rusijos įstatymus, ga-
limybės naudotis archyviniais doku-
mentais, kuriuose yra duomenų apie
privačius asmenis ar jų šeimas, yra
apribotos. ,,Naudotis represuotųjų
baudžiamosiomis bylomis galima tik
pateikus prašymą raštu ir gavus ar-
timų giminaičių arba jų įpėdinių lei-
dimą”, – pabrėžė A. Vešniakov.

DUBAJUS
Jemeno saugumo pajėgų reidas,

per kurį pirmadienį žuvo mažiausiai
du tarptautinio tinklo ,,al Qaeda”
kovotojai, buvo surengtas reaguojant
į grėsmes saugumui, dėl kurių buvo
uždaryta JAV ambasada Sanoje,
pranešė JAV diplomatinė atstovybė,
pagyrusi Jemeną už jo pastangas

kovoti su terorizmu. JAV ambasada
buvo uždaryta dėl ,,al Qaeda” pada-
linio Jemene grasinimų pulti Vakarų
taikinius šioje šalyje, po poros dienų
ji buvo vėl atidaryta.

AMANAS
Mirtininkas sprogdintojas, per

kurio išpuolį vienoje karinėje bazėje
Afganistane žuvo septyni JAV cen-
trinės žvalgybos valdybos (CŽV)
agentai, buvo su tarptautiniu tero-
ristų tinklu ,,al Qaeda” bendradar-
biavęs trigubas agentas, kelis mėne-
sius vyniojęs aplink pirštą Vakarų
šalių žvalgybos tarnybas ir galiausiai
jas išdavęs, paskelbė džihadistų tink-
lalapiai.

WASHINGTON, DC
JAV apeliacinis teismas pirma-

dienį pripažino Prancūzijos pilietį
Zacaria Moussaoui kaltu dėl dalyva-
vimo 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuoliuo-
se prieš Jungtines Valstijas ir pa-
tvirtino jam skirtą įkalinimą iki gy-
vos galvos. Teismas atmetė amerikie-
čių advokatų skundą, jog jo anksčiau
padarytas kaltės pripažinimo pareiš-
kimas ir teismo skirtas nuosprendis
yra neteisėti. Z. Moussaoui – kol kas
vienintelis asmuo, kuriam Jungtinė-
se Valstijose buvo pateikti kaltinimai
dėl beveik 3,000 žmonių gyvybių
nusinešusių išpuolių.

* * *
JAV žvalgybos tarnyba pranešė,

kad į Baltuosiuose rūmuose lapkričio
mėnesį surengtą vakarienę Indijos
premjero garbei pateko ne du, o trys
nekviesti svečiai, praneša BBC. Pra-
nešama, kad trečiasis įsibrovėlis, ku-
rio tapatybė neskelbiama, atvyko
kartu su Indijos delegacija. Ar įsibro-
vėliui pavyko asmeniškai susitikti su
JAV prezidentu Barack Obama, ne-
skelbiama. Į vakarienę be kvietimo
pateko ir amerikiečių pora Michaele
ir Tareq Salahi. Po šio įvykio parei-
gas buvo priversti palikti trys slap-
tųjų tarnybų agentai.

MOGADIŠAS
Jungtinių Tautų (JT) Pasaulio

maisto programa dėl maištininkų ke-
liamos grėsmės nutraukė savo veiklą
beveik visoje pietinėje Somalio daly-
je. Organizacija teigia, kad jos veiklos
sustabdymas neigiamai paveiks dau-
giau nei 1 mln. Somalio gyventojų.

EUROPA

JAV

AZIJA

Irane uždrausti ryšiai su
60 organizacijû

Irano visuomenė raginama vengti ,,neeilinių ryšių su ambasadomis ar užsie-
niečiais, arba su jais susijusiais centrais”. AFP/Scanpix nuotr.

Vilnius, sausio 5 d. (BNS) – Ira-
nas uždraudė savo piliečiams turėti
kokių nors ryšių su 60 organizacijų,
daugiausia užsienio, įskaitant britų
transliuotoją BBC, žmogaus teisių
gynimo organizaciją ,,Human Rights
Watch”, opozicinį tinklalapį ,,Rahe-
sabz”, taip pat ir JAV finansuojamus
transliuotojus, pranešė valstybinės
žiniasklaidos priemonės.

Už šalies vidaus reikalus atsa-
kingas žvalgybos ministro pavaduo-
tojas pareiškė, kad 60 į juodąjį sąrašą
įtrauktų organizacijų yra įtariamos
prisidėjusios prie Vakarų vyriausybių
sąmokslo nuversti Islamo režimą
,,švelniu karu”, ir bendradarbiavimas
su jomis yra laikomas nusikaltimu.

Tarp uždraustų organizacijų yra
JAV vyriausybės finansuojama radijo
stotis ,,Amerikos balsas”, radijo sto-
tis ,,Farda”, taip pat iš JAV trans-
liuojančios promonarchistinės sate-
litinės televizijos, Izraelio visuome-
ninis radijas ir uždrausta Irano opo-
zicinė grupuotė ,,Liaudies mudža-

hidai” (People’s Mujahedeen).
Ministro pavaduotojas taip pat

paragino visuomenę vengti ,,neeilinių
ryšių su ambasadomis ar užsienie-
čiais, arba su jais susijusiais cent-
rais”.

Taip pat į sąrašą įtraukta poli-
tikos studijų organizacija ,,Brookings
Institution”, JAV filantropo George
Soros Atvirosios visuomenės institu-
tas (Open Society Institute) ir Wa-
shington įsikūrusi organizacija ,,Na-
tional Endowment for Democracy”.

Lapkričio pabaigoje Irano aukš-
čiausiasis vadovas ajatola Ali Kha-
menei pareiškė, kad Iranas išgyvena
,,švelnų karą” su priešais užsienyje,
kurie rengia gatvių protestus, pra-
sidėjusius šalyje po radikalių pažiūrų
prezidento Mahmoud Ahmadinejad
perrinkimo birželio mėnesį.

Po rinkimų buvo suimtas nepri-
klausomu patarėju Atviros visuo-
menės institute dirbęs JAV ir Irano
pilietybę turintis Kian Tajbakhsh,
kuris nuteistas kalėti 15 metų.

Atkelta iš 1 psl. buvo
kruopščiai tikrinami, naudojant visą
kūną skenuojančius įrenginius. Osle į
JAV skrendantys keleiviai turėdavo
dukart pateikti pasus ir įlaipinimo
leidimus prie kontrolės stalų. Taip
pat buvo tikrinamas jų rankinis ba-
gažas ir apieškomas kūnas. Tačiau
kitos Europos šalys dar tik nagrinėjo
naujuosius JAV reikalavimus.

Jungtinės Valstijos pirmadienį
atnaujino įtariamų teroristų sąrašus,
o prezidentas Barack Obama ruošiasi
pasitarimui su šalies žvalgybos ir na-
cionalinio saugumo vadovais dėl ne-
pavykusio vieno Nigerijos piliečio iš-
puolio prieš JAV keleivinį lėktuvą.

JAV valstybės departamentas te-
rorizmą remiančiomis šalimis šiuo
metu laiko Kubą, Iraną, Sudaną ir
Siriją. Amerikiečių pareigūnai taip
pat nurodė, kad sugriežtintos saugu-
mo priemonės taip pat turi būti tai-
komos keleiviams iš Afganistano,
Alžyro, Irako, Libano, Libijos, Nige-
rijos, Pakistano, Saudo Arabijos, So-
malio ir Jemeno. Šių šalių piliečiai į
Jungtines Valstijas gali patekti tik
turėdami vizą.

Bagdado tarptautiniame oro uos-
te jau anksčiau buvo laikomasi itin
griežto saugumo: specialiai dresuoti šu-
nys apuosto bagažą, o keleivių kūnas
apieškomas dar prieš jiems patenkant
į oro uostą. Arabų ir britų santarvės
tarybos direktorius Chris Doyle sakė,
kad JAV reikalavimai dar labiau su-
griežtinti saugumai gali atgrasyti ke-
leivius iš musulmoniškų šalių.

Jaunesniems nei 47 metų JAV pi-
liečiams draudžiama keliauti į Kubą
be specialaus leidimo, taip pat nėra
nuolatinių tiesioginių skrydžių tarp
šių dviejų šalių. Šis draudimas netai-
komas iš Kubos kilusiems amerikie-
čiams, norintiems aplankyti toje salo-
je gyvenančius artimuosius. Kelios
bendrovės organizuoja užsakomuo-
sius skrydžiu į Kubą iš Miami ir kelių
kitų JAV miestų.

Pasaulio civilinės aviacijos lakū-
nai sveikino naujuosius JAV saugu-
mo reikalavimus. Jie pažymėjo, jog
pradėjus taikyti naująsias priemones
nebuvo masinio skrydžių vėlavimo,
kuris buvo pastebimas po 2001 m.
rugsėjo 11 d. išpuolių prieš Jungtines
Valstijas.

Europos šalis glumina
naujieji JAV reikalavimai

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais)

AFRIKA
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SKAUTYBÈS KELIAS

Atkelta iš 2 psl.
Šioje sueigoje du skautai buvo

pristatyti kaip nauji prityrusieji
skautai. Rimas Barškėtis ir Justas
Bobinas davė prityrusiųjų skautų
įžodį spalio mėnesį Rako stovykloje.

Patys jauniausi broliai – vilkiu-
kai – irgi tobulina savo skautiškas
žinias. Jie buvo apdovanoti šiomis
specialybėmis: Dainininko ir Lauža-
vedžio specialybes įsigijo Lukas Bar-
kauskas, Andrius Deuschle, Vincas
Hoffman, Jonas Juodwalis, Audrys
Kelečius, Mykolas Kelpša, Adomas
Kilikevičius, Tauras Rugienius, To-
mas Savickas, Tomas Sieczkowski,
Robertas Sieczkowski, Lukas Stan-
kus, Tadas Stankus ir Vytas Stankus;
Stovyklautojo specialybę – Lukas
Barkauskas, Andrius Deuschle, Liam
Putrius, Tomas Savickas, Tomas
Sieczkowski, Lukas Stankus, Tadas
Stankus ir Andrius Vitas; Pakrantės
gamtininko specialybę – Lukas Bar-
kauskas, Vilius Buntinas, Andrius
Deuschle, Jonas Jodwalis, Audrys
Kelečius, Mykolas Kelpša, Adomas
Kilikevičius, Liam Putrius, Aleksas
Rasutis, Tauras Rugienius, Tomas
Savickas ir Andrius Vitas; Rinkėjo
specialybę – Gilius Aleksa, Vilius
Buntinas, Vytas Buntinas, Vėjas
Čuplinskas, Aras Daulys, Andrius
Hoch ir Rytas Kulbis; Virėjo specialy-
bę – Lukas Barkauskas, Vilius Bun-
tinas, Andrius Deuschle, Jonas Jod-
walis, Liam Putrius, Aleksas Ra-

sutis, Lukas Rasutis, Tauras Rugie-
nius, Tomas Savickas, Tomas Siecz-
kowski, Robertas Sieczkowski, Lukas
Stankus, Tadas Lukas, Vytas Lukas
ir Andrius Vitas. Tikrai darbštūs šie
jauni skautukai!

Skautai, jūrų jauniai ir prityru-
sieji skautai atliko visus reikalavi-
mus ir įsigijo specialybes. Dainininko
ir Plaukiko specialybes – Gytis Kel-
melis; Dviratininko specialybę įgijo
prityrusieji skautai, kurie praėjusią
vasarą dviračiais keliavo į vasaros
stovyklą: Gilius Blinstrubas, Justi-
nas Bobinas, Aleksas Jučas, Matas
Lapkus ir Tėriukas Petry. Fizinio
lavinimo ir Fotografo specialybę –
Rimas Barškėtis; Geografo specialybę
– Gilius Blinstrubas ir Justas Bo-
binas; Gyvybės gelbėjimo ir Šunų
priežiūros specialybes – Matas
McCarthy; Iškylautojo specialybę –
Andrius Lelis; Pasiruošimo pavojui
specialybę – Justinas Bobinas, Kris-
topas Hoffman ir Matas Lapkus; Pi-
lietybės visuomenėje specialybę –
Zenius Liubinskas ir Paulius Vitas;
Ugniagesio specialybę – Justinas
Bobinas; Virėjo specialybę – Rimas
Barškėtis ir Andrius Lelis.

Prityrusiems skautams, užbaigu-
siems skauto pirmo patyrimo laipsnio
reikalavimus, buvo duotas leidimas
nešioti atitinkamą ženklą. Tai: Rimui
Barškėčiui, Giliui Blinstrubui, Justi-
nui Bobinui, Matui Lapkui, Andriui
Leliui, Mantui Nariui, Tėriukui Petry
ir Viliui Sieczkowski.

Skautai kandidatai, baigę pro-
gramą, davė skauto įžodį, jiems buvo
užrišti geltoni kaklaraiščiai: Vincui
Hoffman, Mykolui Kelpšai, Adomui
Kilikevičiui, Lukui Kulbiui, Matui
Maleiškai, Erikui McCarthy, Mariui
Mereckui, Mantui Motekaičiui,

Dalis Giliukų – patys jauniausi skautukai.

Kalėdinė sueiga

Dalis „Lituanicos’’ tunto vilkiukų draugovės.
Aušros Jasaitytės-Petry nuotr.

Matui Rašikui ir Mozei West.
* * *

2009 m. rugsėjo mėnesį įvyko
Lietuvių skautų sąjungos ruošiami
Skiltininkų kursai. Broliai ir sesės
sėkmingai užbaigė šiuos kursus. „Li-
tuanicos” tunto: Erikas Anužis,
Gilius Blinstrubas, Vitas Jokubaus-
kas, Vidas Kulbis, Jonas Majauskas,
Algis Marcinkevičius, Mantas Naris,
Tėriukas Petry, Kovas Rugienius,
Paulius Siliūnas ir Kovas Žygas; iš
„Aušros vartų/Kernavės’’ tunto: Ieva
Marcinkevičiūtė, Carina Ozers, Žie-
ma Šepetytė West; iš „Nerijos’’ tunto:
Aistė Blaskevičiūtė, Miglė Gvildytė,
Indrė Hirt, Julija Lapp, Sofia Moc-
kaitis ir Aleksa Rugieniūtė. Šių kursų
patarėjai buvo: Jonas Savickas, Rim-
vydas Šoliūnas, Rima Lintakaitė,
Diana Ramanauskaitė, Alicija Vikto-
raitė, Liana Jokubauskaitė, Daina
Kielaitė ir Krista Martinkaitė.

Įsakymams pasibaigus, buvo
išneštos Amerikos, Lietuvos ir tuntų

vėliavos. Pasibaigė oficiali šios suei-
gos dalis.

* * *
Skautų ir skaučių yra visame pa-

saulyje. Visi jie švenčia Kalėdas. 1986
metais vienas Austrijos jaunuolis
nukeliavo į Betliejų ir uždegė ten
žvakę. Kaip taikos ir vilties simbolį
parvežė ją į Vieną ir pradėjo platinti
savo šalyje. Austrijoje ši tradicija
greitai pasklido, labai greitai taikos
ugnis skautų bei visų geros valios
žmonių dėka išplito po visą pasaulį.

Ši taikos šviesa yra pavirtusi
Kalėdine tradicija. Betliejaus taikos
ugnis pasiekė ir Lietuvą, kurią lietu-
viai skautai perėmė iš lenkų skautų.
Betliejaus taikos ugnis – tai žmonijos
brolybės, draugystės ir taikos simbo-
lis. Simboline žvakės liepsna siekia-
ma įžiebti taiką ir ramybę visų mūsų
širdyse, skleisdami ją savo šeimoje,
bendruomenėje, šalyje ir visame pa-
saulyje. Iš rankų į rankas per visą
pasaulį perduodama ugnis neša viltį
ir taiką. Šios akcijos tikslas yra pa-
siekti kuo daugiau žmonių ir paska-
tinti kiekvieną aktyviai kurti taiką
savo aplinkoje, siekti tolerancijos vi-
soms etninėms, kultūrinėms, politi-
nėms ir religinėms grupėms.

Šioje sueigoje ta taikos ugnis
„Lituanicos’’ ir „Aušros vartų/Kerna-
vės’’ tunto sesėms ir broliams buvo
perduota iš „Nerijos’’ tunto sesių, ku-
rios ją gavo iš latvių skautų. Šios
liepsnos istoriją visiems papasakojo
vyr. sk. s. Audra Lintakienė. Su ta
liepsna prityrusios skautės ir vyr.
skautės prisiminė visus lietuvius
skautus ir skautes visame pasaulyje,
uždegdamos po žvakę.

Žvakę uždegus, visi skautai ir
skautės susėdo sugiedoti keletą Kalė-
dinių giesmių. Pagiedojus visi sustojo
ratu sugiedoti „Ateina naktis”. Po to
visi gardžiavosi tėvelių suneštais
užkandžiais.

Tessa Papartytė tik davusi jaunes-
niųjų skaučių įžodį.

Skautės geltonšlipsės: Kasandra Rugieniūtė, Olivija Petry ir Gintarė Daulytė.

„Aušros vartų/Kernavės’’ tunto tuntininkė p. s. Rasa Ramanauskienė, vyr.
skaučių kandidačių draugininkės s. Loreta Jučienė ir s. Dana Mikužienė.



DRAUGAS, 2010 m. sausio 6 d., treçiadienis 9

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

PASLAUGOS

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

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills,
ieško darbo šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
rekomendacijas, vairuojantis auto-
mobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Tel.
773-715-5364.

IEÍKO DARBO

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

* Moteris ieško darbo prižiūrėti
pagyvenusius žmones ar senelius.
Diplomuota medicinos seselė , mėgs-
ta gaminti maistą, kalba keturiomis
kalbomis, vairuoja, turi automobilį.
Tel. 630-415-8314, Ramutė.

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 144

Tai buvo taip vadinamas ,,karan-
tino-paskirstymo” punktas. Konvojus
įsakė šokti iš mašinų, rikiuotis ir eiti
į palapinės vidų. Mūsų kojų sąnariai
buvo taip sustingę nuo ilgo nejudėji-
mo ir šalčio, kad vos pavyko išsiriog-
linti iš apšalusių sunkvežimių. Toliau
buvo dar gražiau: niekas nesugebėjo
normaliai paeiti, žingsniavo, kaip an-
tinai, keturpėsčia, arba tiesiog šliauž-
te šliaužė, varomi enkavėdistų, išsi-
viepusių nuo sadistiško pasitenkini-
mo.

Taip suvaryti į palapinę jos gale
pamatėme du didelius garuojančius
puodus. Kvepėjo karšta žirnių sriuba.
Paskubomis išsrėbę savo porcijas
skystos, bet karštos žirnienės pasiju-
tome šiek tiek apšilę. Bet, deja, tik
labai trumpam. Tuoj vėl buvome iš-
varyti laukan ir sugrūsti atgal į
sunkvežimius, kad tęstume savo
varginančią kelionę į ,,punkt nazna-
čenija” (paskirties tašką) – vergų la-
gerį.

* * *
Taip bevažiuojant, vienas iš mū-

sų sargybinių staiga sušuko kitam,
priešais sėdinčiam enkavėdistui: –
Vo, bliatj, hliadi! Pesec!

Visai šalia mūsų sunkvežimio
bėgo poliarinė lapė, kurią rusai vadi-
no ,,pesec”. Tas pats enkavėdistas
žaibiškai nusitaikė ir iššovė į mašinų
pabaidytą gyvūnėlį.

– Papal bliatj!
Nuostabu, kad nelygiam kelyje

judant sunkvežimiui jam pavyko pa-
taikyti tiesiai į lapės pasturgalį. Po
šūvio mūsų sunkvežimį staigiai su-
stabdė. Šalia vairuotojo važiavęs laips-
niais vyresnis čekistas pripuolė aiš-
kintis, kas ir kodėl šovė. Išlipęs NKVD
vairuotojas, anksčiau pastebėjęs žvė-
relį, suskubo pirmas paaiškinti neti-
kėto šūvio priežastį. ,,Priežastis” dar
spardėsi, tampoma paskutinių kon-
vulsijų, dažydama sniegą savo šiltu
krauju. Dar gyvą ,,laimikį” įmetė į
mūsų sunkvežimio kėbulą, prie en-
kavėdistų kojų ir mes tęsėme kelionę.

Po kažkiek laiko, bevažiuojant
toliau, mūsų vyrai pradėjo tarp savęs
nerimastingai kalbėtis. Šioje kelio
atkarpoje aš sėdėjau antroje eilėje
nuo galo.

– Leonai, paprašyk jų, kad
sustabdytų sunkvežimį! Čia keliems
vidurius paleido nuo tos jų žirnie-
nės..., – paprašė išversti kažkuris iš
bendrakeleivių. Aš, kaip galima aiš-
kiau, iškart rusiškai perdaviau pra-
šymą enkavėdistams. Šie abejingai
nusidavė, kad nieko negirdi, ir ne-
kreipė jokio dėmesio. Kai neiškentę
vyrai patys kone maldaudami vienas
per kitą mėgino perkalbėti nužmo-
gėjusius sargybinius, šie įsakmiai
sušuko:

– Molčatj fašysty jobannyje!
Nachuj, bliatj, tak nažralisj?! (,,Ty-
lėkit fašistai! Nereikėjo tiek pri-
siėsti!”)

Taip mes atvykome į socialistinio
darbo lagerį, kuris vadinosi ,,Ugolj
Elgen”. Didesnioji dalis mūsų vyrų
buvo priversti sustingusią žirnių
sriubą atsivežti savo kelnėse.

3. Katorlag

,,Ugolj Elgen” katorgos lageris
(,,Katorlag”) buvo pastatytas karo
metu. Kartu buvo pastatyta elektrinė
ir įrengta kasykla. Čia dar buvo išlikę

keliasdešimt kalinių, kurie kalėjo
kaip katorgininkai. Gyvenvietėje,
prie lagerio buvo pastatyta elektrinė,
kurią su savo technologija karo metu
įrengė amerikiečių inžinieriai (,,Ame-
rika mums padės!”).

,,Ugolj elgen” lageris ir buvo
skirtas aptarnauti tą amerikonų elek-
trinę, rusų vergams kasant anglis iš
kelių aplinkinių šachtų. Ši šiluminė
elektrinė savo ruožtu gamino elek-
tros energiją keliems ar net keliolikai
Tolimųjų rytų lagerių, kuriuose ne-
žmoniškomis sąlygomis politkaliniai
buvo verčiami kasti įvairias naudin-
gąsias iškasenas. Kęsdami alkį, šaltį,
pažeminimą ir nuovargį, įvairiausių
pavergtų tautų (tarp kurių buvo ir
amerikiečių) atstovai ,,statė socializ-
mą” tiekdami Rusų imperijai anglį,
varį, kobaltą, kasteritą, auksą...

* * *
Žiūrint iš lauko, mūsų lagerio

pastatų nesimatė. Jeigu ne dūmai,
kylantys iš kaminų, net nepagalvo-
tum, kad čia kas nors gyvena. Net ir
priėjus arčiau, jeigu nepažinotum
Rusijos, nelabai suprastum, kas tai
yra. Viso lagerio teritorija buvo ap-
tverta šešių metrų aukščio tvora iš
jaunų vienodo storio tašytų beržų
(viršuje nusmailintų, kaip pieštukai),
kurie buvo taip standžiai vienas prie
kito sustatyti, kad nesimatė nė men-
kiausio plyšelio. O kad nekiltų pa-
gundos tokio plyšelio ieškoti, ši tvora
iš vidaus ir iš lauko pusės dar buvo
aptverta dviem eilėmis spygliuotos
vielos. Pirmoje eilėje spygliuota viela
buvo išraizgyta ir pritvirtinta prie
pusės metro kuolelių, šachmatiniu
būdu (,,zigzagais”). Antroji spygliuo-
tos tvoros eilė siekė jau 3 metrus
aukščio. Ji taip pat buvo gerokai iš-
raizgyta ir atitolusi apie tris metrus
nuo pagrindinės berželių tvoros,
kurią rusai vadino ,,čistokol”. Įėjimo
vartai didžiojoje tvoroje atrodė lyg
kokio milžino darželio varteliai, ir
buvo taip gerai užslėpti, kad jei ne
vedantis kelias į juos, jų nesurastum.
Viskas buvo padaryta taip, kad lais-
vieji gyventojai nematytų, kas vyksta
zonoje, o zonos gyventojai nematytų,
kas dedasi už tvoros.

Įžengus pro vartus – ,,vachtą”,
kairėje lagerio pusėje matėsi eilėmis
po kelis, kaip kareivinės išrikiuoti
barakai, kuriuose gyveno apie 1,500
kalinių. Barakai buvo suręsti iš
apvalių medžio rąstų. Visi šių viena-
aukščių statinių langai buvo maži ir
grotuoti. Per vidurį ilgų barakų buvo
įėjimas ir priemenė, vadinama ,,tam-
būru”. Šis ,,tambūras” skyrė pastatą
į dvi dalis. Anksčiau, katorgos režimo
laikais, tame viduriniame prieangyje
budėdavo neginkluotas čekistas, ku-
ris dieną naktį pro vilkelius duryse į
abi barako puses stebėdavo, ką veikia
kaliniai. Iš prieangio prižiūrėtojas
trumpam išeidavo, kai iš vieno ar kito
barako galo kalinius išvesdavo į dar-
bą ar į valgyklą.

Po darbų suvarius žmones, tas
sargybinis užrakindavo abiejų barako
pusių duris, o po to iš lauko būdavo
užrakinamas ir jis pats. Išeiti iš tam-
būro čekistas galėjo tik pasibaigus jo
budėjimo pamainai, kai įprasta sovie-
tinių lagerių tvarka keisdavosi sargy-
ba, išvedžiojama vyresniojo enkavė-
disto. Reikalui esant, jis skambučio
pagalba galėjo išsikviesti lauke bu-
dinčius sargybinius.  Bus daugiau.

Pasiekta popierinio lėktuvėlio skrydžio 
geriausia trukmė

Prieš savaitę inžinierius iš Ja-
ponijos Takuo Toda pasiekė popieri-
nio lėktuvėlio skrydžio trukmės ge-
riausią laimėjimą. Jo rankomis lanks-
tytas popierinis lėktuvėlis ore išbuvo
26,1 sekundės.

Naudodamas specialiai ,,ilgiems
skrydžiams” sukurtą lėktuvėlį Toda
tik nedaug nusileido savo paties ge-
riausiam rezultatui, įrašytam į Gui-
nness rekordų knygą – 27,9 sekun-
dės. Šis laikas pasiektas Hirosimoje,
tačiau lėktuvui pagaminti buvo pa-
naudota papildoma polietileno plė-
velė. 

Pasiektas laimėjimas jo autoriui
mielas tuo, jog yra pasiektas išlaikant

visas origami – Japonijoje gimusio
lankstymo iš popieriaus meno – tradi-
cijas. Toda 10 cm dydžio lėktuvėlį
išlankstė iš vieno popieriaus lapo ir
nenaudojo nei žirklių, nei klijų. Toda,
kuris taip pat yra Japonijos origami
lėktuvų asociacijos prezidentas, at-
skleidžia, jog sėkmingo paleidimo
paslaptis slypi tame, kad būtina iš-
vengti plokščios trajektorijos ir lėktu-
vėlį išmesti kaip galima aukščiau į
orą. Taip jam suteikiamas didžiausias
laiko tarpas sklendimui ligi žemės.
,,Tai tikras sportas – metimo techni-
ka yra labai sudėtinga”, – sako laimė-
tojas.

Technologijos.lt

Aldona  Dulskis, gyvenanti Cocoa  Beach, FL, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Vito Vaičiulis, gyvenantis  Treasure Island, FL, linki ,,Draugui”
sulaukti dar šimto metų, ir parėmė dienraštį dosnia 100 dol. auka. Nuo-
širdžiai ačiū už Jūsų paramą.

Angelė Katelytė-Lawler, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.
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Viktoro ir Mildos Šatų šeima Jaunimo centro metiniame pokylyje.

Čikagos Jaunimo centras žengia į Naujuosius Metus
ANTANAS PAUŽUOLIS

Jaunystė – tai labai užburiantis
žodis, nukeliantis mus visus į dienas,
kai pradėjome žengti pirmuosius
žingsnius. Norėjome sekti suaugu -
siais, nesigilindami į jų vargus ir rū -
pesčius. Šiuo metu Pietų Ame rikoje
vyksta Pasaulio lietuvių jaunimo
kon gresas. Jaunimas vėl žavi visus.

Jaunimo centras (JC) Čikagoje,
di džiuo damasis savo vardu, įžengė į
Nau juosius metus. Prieš  žvelgiant į
ateitį, reikia atsigręžti į praėjusias
die nas.

Iš Jaunimo centre 2009 m. vy -
kusių renginių norisi paminėti  didin -
gą Lietuvių Operos pokylį, sutrau -
kusį daug jaunų žmonių. Šis pokylis
davė viltį, kad operų pastatymai bus
tęsiami. 

Neužmirštamas buvo ir  tradici-
nis kasmetinis Jaunimo centro po -
kylis, sukvietęs didelį būrį svečių. Po -
kylis buvo pradėtas šv. Mišiomis Tėvų
jėzuitų koplyčioje, dalyvaujant kun.
Antanui Gražuliui SJ, kun. Gintarui
Vitkui, SJ ir kun. Jauniui Kelpšui.
Pamaldų metu giedojo solistai Mar -
ga rita ir Vaclovas Momkai, akompa -
navo muzikas Ma ni girdas Mote kai tis.

Po pamaldų visi svečiai rinkosi į
išpuoštą Centro didžiąją salę aka de -
mijai, meninei daliai, pasi sve čiavimui

ir didžiajai loterijai.
Pokylį pradėjo JC valdybos pir -

mi ninkė Milda Šatienė, pasveikinusi
visus atvykusius į šią didingą šventę
ir remiančius Centro veiklą. Ji pa -
kvie tė visus atsistojimu pagerbti  mi -
rusius geradarius, buvusius valdybos
ir tarybos narius. 

Pirmininkė trum pai paminėjo
Centre atliktus darbus, kurie  parei-
kalavo nemažai išlaidų. Dau giausia
lėšų sunaudojama darbuotojų algoms
bei elektros ir šildymo išlai doms ap-
mokėti, be to, ap draudos agen tūros
prašymu, prie Cen tro įrengtos apsau-
gos ka me ros. Da bar darbuotojai gali
stebėti, kas vyksta aplink Jaunimo
centrą esan čioje vie tovėje. Prie visų
įėjimo durų įrengti automatiniai
„pranešėjai”. Tai inži nieriaus Viktoro
Jautoko nuopelnas. Visa apa ratūra
pareikalavo ne mažai lėšų, viliamės,
kad mūsų gau sūs rėmėjai mus ir to-
liau rems. 

Ruošiant pokylį daug dirbo  darš -
čiosios talkininkės. Šioms darbš čioms
„bitelėms” vadovauja Anelė Pocienė.

Valdybos pirmininkė pakvietė
Lietuvos Respublikos generalinę kon-
sulę Skaistę Aniulienę pasveikinti
pokylio dalyvius. Generalinė konsulė
dėkojo JC valdybai ir tarybai už
paramą gene raliniam konsulatui Či -
kagoje ruošiant rinkimus. Taip pat

EDVARDAS ŠULAITIS

Gruodžio 27-ąją Cicero ir apy -
linkių lietuviai paskutinį kartą 2009-
aisiais susirinko Šv. Antano parapijos
bažnyčioje. Pamaldas laikė kun. dr.
Kęstutis Trimakas, o kalėdines gies -
mes gražiai giedojo muzikės Vilmos
Meilutytės vadovaujamas choras. 

Po to visi susirinko į „kavutės”
kambarį sekmadieniniam pabendra -
vi mui, taip pat paskutiniam 2009
metais. Susibūrimai, kuriems vado -
vauja Mėta Gabalienė, Jonė Bobinie -
nė ir dr. Jolanta Kisieliūtė-Narutie -
nė, yra viena iš nedaugelio progų, kai
tautiečiai gali susitikti, išgerti kavos
ar arbatos, paskanauti saldu mynų,
išklausyti kitų minčių arba išsakyti
sa vąsias. 

Šį kartą įspūdžiais apie dvejus
Lietuvoje praleistus metus pasidalijo
gražaus žodžio meistrė ir patyrusi pa -
sakotoja Liuba Šniurevičienė. Sugrį -
žu si į tėvynę, ji bandė ten įsidarbinti,
ta čiau nepavyko. Taigi tautietei nie -

ko kito neliko, kaip grįžti atgal į Ci -
cero, kur ji anksčiau praleido nema -
žai lai ko. Pagal pasakotoją, Lietuvoje
de dasi liūdni dalykai, nekaip nu tei -
kiantys į ją grįžusį tautietį. 

Liuba paminėjo, kad seniau ilgą
laiką yra dirbusi ekskursijų vadove,
gerai pažįsta didžiųjų miestų krau -
tuves, krautuvėles. Dabar jos visos
už darytos, patalpos nenaudoja mos,
prekyba vyksta tik didžiosiose par-
duotuvėse. Moters geriausiai pažįsta-
mas miestas Panevėžys liko be fabri -
kų, nes jų dabar nereikia. O anks čiau
jų čia būta nemažai ir visi jie ver tėsi
sėkmingai. Juose dirbo ne mažai žmo -
nių, kurie šiuo metu liko bedarbiais. 

Buvo prisimintas ir neseniai
miręs lietuvių veikėjas Stasys Ber na -
tavičius, kurio žmona Audronė šiuo
metu yra išvykusi Lietuvon. Už miru-
siojo sielą sukalbėta „Amžiną atilsį”.
Kartu paminėti ir kiti mūsų  tautie -
čiai, užbaigę že miš ką ją kelionę 2009-
siais 

Susirinkusiems buvo pristatytas

Paskutinis Cicero lietuvių  pabendravimas 2009-siais

svečias iš Kauno – Cicero gyvenan -
čios veiklios tautietės Agnės Nezen -
ce vienės sūnus Rytis Griesius, su si -

rinkusiesiems taręs trumpą žodį.
Kiekvieną savaitę susibūrime

kartojamas toks pranešimas: ,,Pa -
kvies kite savo vaikus, draugus ir gi -
minaičius į 9 val. r. lietuviškas sek -
madie nines šv. Mišias Šv. Antano baž -
nyčioje. Mūsų Cicero Lietuvių Bend -
ruomenė yra ypatinga – neap leiskime
jos ir gražios, lietuvių pastatytos baž -
nyčios”. Beje, ši bažnyčia yra pašven -
tinta Pal. Jurgio Matulaičio, kurio
garbei joje yra įruoštas altorius. Šv.
Antano parapija kitais metais švęs
savo gyvavimo šimtmetį.

Šių eilučių autorius, jau 60 metų
aprašantis Cicero lietuvių veiklą, vi -
siems skaitytojams linki sveikų, lai -
mingų 2010 metų! Būtų gera, jog apie
parapiją dar būtų galima rašyti ne
vienerius metus ir smagu, jeigu mū sų
tautiečiai labiau susidomėtų Cicero
lietuvišku telkiniu. Dabar lieka tik
prisiminimai apie tai, kaip per lietu-
viškas pamaldas sekmadieniais  čia
susirinkdavo arti tūkstančio mūsų
tautiečių tikinčiųjų.

Liuba Šniurevičienė Cicero ,,kavutės”
metu.

dėkojo organizacijoms  už  Lietuvos
tūk s tan t  mečio vardo paminėjimo
renginius. Ji pabrėžė, kad dirbdami
kartu galėsime daug nuveikti. 

Kun. G. Vitkus, SJ, šiuo metu
einąs Lie tuvos ir Latvijos jėzuitų
ordino pro vincijolo pareigas, pasi -
džiaugė gražiu bendradarbiavimu su
Jau nimo centro taryba ir valdyba, pa -
brėždamas, kad tėvai jėzuitai statė
šiuos pastatus lietuvybės ir tikėjimo
išlaikymui svetimoje žemėje. Jis kvie -
tė lietuvių visuo menę remti Jaunimo
centro ir kun. A. Gražulio, SJ darbus,
pabrėždamas, kad ,,viskas priklauso
nuo jūsų  noro išlaikyti šiuos didin-
gus pastatus ateities kartoms”.

Lituanistinės mokyklos direkto -
rė Jūratė Dovilienė dėkojo šių na mų
valdytojams už malonų bendradar -
bia  vimą. Šiose patalpose prieglobstį
rado 322 mokiniai, 50 mokytojų, tė vų
komitetas ir visų mokinių tėveliai.
Labai veiksmingai dirba mokyklos
tėvų komitetas, vadovaujamas darbš-
taus Valdo Ke  rulio. Už nuoširdų ben -
dradarbia vimą mokyklos direktorė
JC val dybos pirmininkei Mildai Ša -
tienei įteikė gėlių puokštę. 

Akademinė dalis per ilgai neužsi -
tęsė. Meninę dalį atliko Lyric Opera
of Chicago solistė Lijana Kopūstaitė-
Pauletti, padainavusi iš traukas iš
ope  rų ir lietuvių kompozitorių dai -
nas. Jai akompanavo Lisa Kristina. Ji

taip pat pagrojo porą kūrinių forte-
pijo nui.

Pasibaigus meninei daliai visi
ska navo Morkūnų paruoštą maistą.

Po vakarienės prasidėjo didžioji
lo terija. Perkant bilietą vyliesi lai -
mėti, deja, ne visiems pavyksta. Vie -
na Čikagos gyventoja laimėjo 500
dolerių. Įdomu dalyvauti loterijoje,
nes nežinai, kada aplankys laimė.

Prieš pačias Kalėdas Jaunimo
centro didžiojoje salėje ateitininkų
jaunimas suruošė Kūčias. Šią Kalė -
dinę šventę ateitininkai ruošia jau
daugelį metų. JC taryba ir valdyba
labai dėkinga ateitininkų jauni mui,
kad naudojasi Jaunimo centro patal -
pomis.

Ankstesniais metais Lietuvių
Ope ros kolektyvas suruošdavo didin-
gus ir džiaugsmingus Naujųjų metų
sutikimus. Deja, šiuo metu šios tradi-
cijos nebėra.

Šių metų sutiktuvių pokylį su -
ruošė lituanistinės mokyklos mokyto-
jai. Buvo labai kultūringas renginys.
Mokytojos atliko įdomią programą –
vaidino, dainavo.

Jaunimo centro valdyba kviečia
lietuvių visuomenės narius užsisa -
kyti sales renginiams. Ruoškime kon-
certus, meno parodas, šveskime gim-
tadienius, vardadienius, vestuves. Iki
malo naus pasimatymo kokiame nors
ren gi nyje.                             Jaunimo centro 2009 metų pokylis. Jono Kuprio nuotr.
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20 MIESTŲ, VILIOJANČIŲ SAVO
ISTORIJA (II) 

10. Beirutas, Libanas

Libano sostinė iki šių dienų iš-
lieka svarbiu kultūros, administraci-
jos bei ekonomikos centru. Pirmą sy-
kį miestas paminėtas dar XV a. pr.
Kr. senovės Egipto raštuose.

Mieste atidengta nemažai romė-
nų, finikiečių, graikų bei otomanų
laikotarpio pastatų griuvėsių. Nors ir
smarkiai subombarduotas pilietinio
karo metu, šiandien Beirutas, kartais
vadinamas „Rytų Paryžiumi”, vėl
kviečia lankytojus.

2006-aisiais, „Travel and Leisu-
re” žurnalas savo geriausių pasaulio
miestų sąraše Beirutui skyrė 9-ąją
vietą. Tiesa, išsyk po to prasidėjo ka-
ras. Bet dabar miestas po truputį at-
gauna savo šlovę.

9. Gaziantepas, Turkija

Pietinėje Antalijos dalyje netoli
Sirijos sienos esančio miesto istorija
prasidėjo beveik 4000 metų pr. Kr.
Vieni įspūdingiausių čia esančių sta-
tinių – atstatyta VI amžiaus Bizan-
tijos tvirtovė Rawanduz bei romėnų
laikų pastatai, padabinti mozai-
komis.

8. Plovdivas, Bulgarija

Seniausi žemėje miestai įsikūrė
ne tik Artimuosiuose rytuose, toli
nuo mūsų. Vienas jų yra Plovdivas,
kurio istorija siekia daugiau nei 6000
metų, šiuo metu esantis antras pagal
dydį Bulgarijos miestas.

Plovdivą įkūrė finikiečiai, o
Romėnų imperijoje jis buvo vienu iš
svarbiausių miestų, vėliau atitekusių
bizantiečiams ir otomanams. Atvy-
kėliai dažniausiai lankosi romėnų
laikų amfiteatre, apžiūri akveduką
bei otomanų pirtis. Neseną istoriją
mena „Alioša” – milžiniškas sovietų
kariams skirtas paminklas, iškilęs
ant mieste esančios kalvos.

7. Sidonas/Saida, Libanas

Tik už 25 km nuo Beiruto įsikū-
ręs vienas svarbiausių ir seniausių
finikiečių miestų, kurio pavadinimas
iš tiesų reiškia... „žuvis”. Pirmieji
gyventojai Sidone apsigyveno 4000
m. pr. Kr. Iš čia nenuilstantieji fini-
kiečių pirkliai plėtė savo galią Vi-
duržemio jūroje.

Atvykėliai čia gali išvysti tiek
finikiečių gydymo dievui Eshmen
skirtą šventovę, tiek XVIII a. otoma-
nų architektūros Debbane rūmus,
tiek kryžiuočių laikų tvirtoves. Be to,
verta apsilankyti Sidono muilo mu-
ziejuje, kuriame pasakojama jo gamy-
bos regione istorija.

6. Faiyumas, Egiptas

Į pietvakarius nuo Kairo esantis
Faiyumas, iš visų pusių apsuptas Li-
bijos dykumos. Kadaise jis buvo Cro-
codilopolio, miesto, kurio gyventojai
garbino dievą – krokodilą, dalis.

Miestas žymus ir savo mumijų
kaukėmis. Romėnams okupavus
Egiptą, vietiniai nenustojo mirusiųjų
mumifikuoti, tačiau prie mumijų
pritvirtindavo „kaukes” – nuosta-
bius, tikroviškumu stebinančius ta-
pytus portretus.

5. Susa, Iranas

Kadaise Susa buvo Elamo valsty-
bės sostine. Miestas minimas dar šu-
merų tekstuose bei Senajame Testa-
mente. Po elamitų miestas atiteko
Persijos karaliams. Nuo tada miesto
šeimininkai nuolat keitėsi, o jo galia
nyko. Šiandien 4200 m. pr. Kr. įkur-
tas miestas teturi 65,000 gyventojų. 

4. Damaskas, Sirija

Kai kurių šaltinių teigimu, Da-
maskas – bene seniausias miestas,
kuriame žmonės gyveno net 10 tūkst.
m. pr. Kr. Jo reikšmė išaugo jį užė-
mus aramėjams, iškasusiems ir itin
modernius tam metui kanalus.

3. Aleppo, Sirija

Šiandien tai gausiausiai gyvena-
mas miestas Sirijoje, turintis apie 4,4
mln. gyventojų. Įvairiais periodais
miestą valdė hetitai, asirai, graikai,
persai, romėnai, bizantiečiai bei ara-
bai. Miestą puolė kryžiuočiai, mongo-
lai bei turkai.

2. Bint Jbeil, Libanas

Jo įkūrėjai finikiečiai, atsikėlę čia
5000 m. pr. Kr. Miestą praminė Hebe.
Graikai jam davė vardą, kuriuo mies-
tas žinomas istorijoje – Byblos. Taip
miestas pramintas, nes, kadangi iš
čia buvo gabenamas papirusas, grai-
kams jis siejosi su knygomis. Bint
Jbeil – arabiškas miesto vardas, tie-
siogiai reiškiantis „Byblos dukra”.

Su liūdesiu pranešame, kad 2010 m. sausio 3 d. mirė mūsų labai
mylima sesuo ir teta

A † A
EUGENIJA DAUGIRDIENĖ

RAČIŪNAITĖ

Gimė Lietuvoje, Čikagoje gyveno nuo 1949 m. Buvo žmona a. a.
Andriaus Daugirdo.

Liūdi sesuo Gražina Mykolė Valaitienė ir jos vaikai: Egidijus,
Audronė, Vaidevutis, Leonas, Vytautas, Algimantas ir Daiva su šei-
momis, kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.

Eugenija studijavo Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, baigė
Vilniaus universitetą. Buvo gimnazijos mokytoja, lituanistė.

Velionė nuo jaunystės ateitininkė, priklausė Korp! Giedra, Atei-
tininkams sendraugiams, Lietuvos Dukterims, Nekalto Prasidėjimo
seselių rėmėjų draugijai, Švč. M. Marijos Gimimo parapijai.

Laidotuvės ketvirtadienį, sausio 7 d. A. a. Eugenija pašarvota 9
val. ryto  Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Lai-
dotuvių šv. Mišios 10 val. Po pamaldų velionė bus palaidota Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse, sekcija 70, blokas 6, sklypas 18.

Kviečiame gimines, artimuosius ir draugus dalyvauti laidotuvė-
se ir pasimelsti už mūsų mylimą a. a. Eugeniją.

Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.

Liūdi artimieji

A † A
ELENA ,,LIUSĖ”

SMILGEVIČIŪTĖ-MIKNIENĖ

Mirė 2010 m. sausio 1 d., Putnam,  Connecticut, sulaukusi 91
metų.

Gimė 1918 m. rugsėjo 12 d. Užventyje, Jono Smilgevičiaus
(Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro) ir Stefanijos Buce-
vičiūtės jauniausia duktė. Po vaikystės Užvenčio dvare, Liusė
persikėlė į Kauną lankyti Šv. Kazimiero Mergaičių gimnaziją, ku-
rią baigė 1937 m. ir pradėjo studijuoti Dotnuvos Agronomijos
akademijoje. 1941 m. ištekėjo už Stasio Mikniaus, kuris irgi stu-
dijavo  Dotnuvoje. Abu baigė 1942 m. ir gavo agronomų laipsnius.

Po Antrojo pasaulinio karo Liusė gyveno Vokietijoje ir 1949
m. emigravo į JAV. Gyveno Paterson, NJ, New London, Thomp-
son ir Putnam, CT. Naujam krašte Liusė sunkiai dirbo, širdingai
augino dvi dukreles ir pavyzdingai išgyveno 51 metus su mylimu
vyru Stasiu.

Nuliūdę liko: dukterys Laima Price su vyru George, Angelė
Miknius su vyru James Frenzel; anūkė Elytė su vyru Brian Mof-
fat, anūkas Edvardas su žmona Ruth Mockus; penki proanūkiai:
Stephanie, Shannon ir Jenna Moffat; Kelley Rose ir Erik Stasys
Mockus; sesuo Janina „Nine” Petrušienė; daug giminių ir draugų
Amerikoje ir Lietuvoje.

Šv. Mišios už a. a. Liusę bus aukojamos šeštadienį, sausio 9 d.
10:30 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio slaugos namuose, Putnam,
CT.

Vietoje gėlių šeima prašo aukas siųsti: Sisters of the Imma-
culate Conception Convent, 600 Liberty Highway, Putnam, CT,
06260-2503.

Nuliūdę artimieji

Tęsiame (2009 m. gruodžio 29 d.) paslaptingų ir viliojančių seniausių
pasaulio miestų sąrašą

Čia verta aplankyti finikiečių
šventyklas bei XII a. kryžiuočių pas-
tatytą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią.

Tiesa, dabartinė Bint Jbeil istori-

ja – kruvina. Po 1978-ųjų Izraelio įsi-
veržimo iš jo pasitraukė beveik 75
proc. gyventojų. Dar dabar dėl vyk-
stančių susirėmimų su Hezbollah
kovotojais Izraelyje miestas vadina-
mas „Hezbollah sostine”.

1. Jerichas, 
Palestiniečių teritorijos

Jerichas – seniausias pasaulyje
miestas, kuriame pirmieji žmonės
apsigyveno net 9000 metais pr. Kr.
Dabar čia niekas negyvena, tačiau
archeologai nustatė, jog miestas
stovėjo dabar palestiniečiams prik-
lausančioje Vakarinio kranto teritori-
joje. Čia rasti 20 viena po kitos įkurtų
gyvenviečių likučiai.

Balsas.lt
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�JAV LB Brighton Park apy lin -
kės valdyba praneša, kad sausio 17
d., sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Mo -
ze rio salėje, 4420 S. Fairfield Ave., po
10 val. r. šv. Mišių  įvyks metinis na -
rių susirinkimas. Dalyvavimas būti-
nas. Programoje – valdybos praneši-
mai, fi nan   sinė ataskaita, dalies naujų
val dybos narių perrinkimas. Disku -
tuo sime parapijos lietuvių išlikimo
klau simu, rinksime metinį solidaru-
mo įnašą. Po susirinkimo – pietūs ir
pa bendravimas. Kviečiame dalyvauti
ne tik valdybos narius, mat yra labai
svarbių reikalų.

�Sausio mėnesį Lyric Opera of
Chicago (20 N. Wacker, Chicago, IL
60606) vyks 6 Puccini operos ,,Tos -
ca” spektakliai, kuriuose išgirsime
gar siąją Violetą Urmana. Spektak -
liai vyks: sausio 10 d., sekmadienį, 2
val. p. p.; sausio 15 d., penktadienį,
7:30 val. v.; sausio 19 d., antradienį,
7:30 val. v.; sausio 22 d., penktadienį,
2 val. p. p.; sausio 25 d., pirmadienį,
7:30 val. v.; sausio 29 d., penktadienį,
7:30 val. v. Opera bus atliekama italų
kalba su angliškais subtitrais. Bilie -
tus galima įsigyti tinklalapyje www.
lyricopera.org. Tel. pasiteiravimui:
312-332-2244.

�Lemont High School Perfor -
ming Arts Center (800 Porter St.,
Lemont, IL)  2010 m. sausio 23 d. 7
val. v. koncertas ,,Sąskambiai”. Bi -
lietus galima įsigyti www. boxoffice
tickets.com/dainava; Pasau lio lietu-
vių centro rašti nėje bei sekmadie -

niais po 9 val. r. ir 11 val. r. šv. Mišių
misijos prieangyje. 

�Sausio 31 d., sekmadienį, 6 val.
v. Edge Ice Arena, 735 E. Jefferson,
Ben senville, IL 60106, vyks ledo
spektaklis ,,After Dark”, kuriame be
kitų ledo žvaigždžių pasirodys ir
lietuvis šokėjas Aidas Reklys su savo
partnere Nico lette House. Bilietus
įsigyti galite tinklalapyje www.iceta
lentinc.com. Bilietų kaina – 20 dol.
suaugusiems, 12 dol. vaikams. Tel.
pasiteiravimui: 630-766-8888.

�2010 m. balandžio 9–11 dieno -
mis dr. Kristina Maciūnas ir Kerry
Secrest Neringos stovykloje vėl rengs
dvasinio atsinaujinimo savaitgalį mo -
terims. Informaciją apie šią gražią
tra  diciją ir registracijos formą rasite
tin klalapyje: www.neringa.org. Ten
pat rasite informaciją apie Neringoje
2010 m. vyksiančias sto vyklas.

�Lietuvos Respublikos Seimo
2009 m. gruodžio 17 d. nutarimas
(Žin., 2009, Nr. 7–220). Lietuvos
Respublikos Seimas nutaria: 1 straip -
s nis. Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti
taip: ,,1 straipsnis. Patvirtinti Lietu -
vos Respublikos Seimo ir Pasaulio
Lie tuvių Bendruomenės komisijos
pir mininkais Vytą Maciūną ir Paulių
Saudargą, pirmininkų pavaduotojais
– Rimą Baškienę ir Joaną Kuraitę-
La sienę.” 2 straipsnis. Nutarimas įsi -
galioja nuo priėmimo.

IŠ ARTI IR TOLI...

Sveiki Amerikoje gyvenantys lie -
tuviai, Jums rašo Irena Sipavičienė-
Mi siūnienė iš nedidelio Pakruojo ra -
jono Lietuvoje. 

Taip jau lėmė likimas, kad mes
prieš septynerius metus su dukra Li -
nu te lankėmės Detroit mies te, JAV.
Bu  vome tuo metu vienintelės iš Lie -
tu vos, atvykusios gydytis. Mūsų lau -
kė labai sudėtinga galvos operacija.
Tuo metu, kai vyko įvairūs pa ruošia -
mieji operacijai vizitai pas gy dytojus,
mus abi su dukra labai palaikė Det -

roit gyvenantys JAV Lie tu vių Bend -
ruomenės žmonės. Jų būta labai daug
ir be galo šiltų. Lai ne supyksta tie
žmo nės, kurių nepa mi nėsiu, nes jau
praėjo beveik 8 metai. Kai kurie jų
jau yra iškeliavę Am žinybėn. Tai tik
keletas nuostabių žmonių: Janina ir
Narimantas Ud riai, Dalia ir Kazys
Navasaičiai, Valentina Rauckis, Elytė
ir Andrius Būtkūnai, a. a. Stefos Miš -
kinienės, a. a. Jurinos Rūginienės,
Da lios ir Kas ty čio Karvelių, Ramunės
Mikai lienės, Izabelės Korsakie nės
šei mos ir dar daugelis kitų, kurių ne -
paminėjau.

Sulaukėme šventų Kūčių vakaro,
Šv. Kalėdų, visiškai ant slenksčio ir
Naujieji metai..

Mūsų šeima nori pasveikinti ne
tik visus tuos, su kuriais teko asme -
niš  kai bendrauti, bet ir tuos, kurie
rė mė mus finansiškai.

Atsistojęs prie Šv. Kalėdų medžio
Sniego angelas pravirkdė savo

fleitą.
Vakare prie laužo Naujamečio
Jis dainavo apie laimės žvaigždę.
Apie tą, kurią širdy nešiojam,
Tik jos ieškome kažkur toli.
Skrido angelo daina, puošta 

svajonėm,
Kiekvienam linkėdama rast 

laimę šiam kely....

Su artėjančiais 2010 Metais!

Irena Misiūnienė

Sveikinimas iš Lietuvos

Misiūnų dukrelės Lina ir Gerda.                     
Nuotr. iš asmeninio albumo

Kun. dr. Kęstutis Ralys gimė
1965 m. rugsėjo 3 d. Jono Ralio ir
Emilijos Lymantaitės-Ralienės šei -
moje, Kelmėje, Laukių kaime. 1984
metais baigė Kelmės II vid. m-lą.
1989 metais baigė Kauno tarpdiece -
zinę kunigų seminariją, įgijo teologi-
jos bakalauro kvalifikaciją. 1989 m.
rugsėjo 8 d. (Švč. Mergelės Marijos
Gimimo šventėje) Vilniaus arki vys -
ku pas J. Steponavičius jam suteikė
Kunigystės šventimus. 1989 m. daly-
vavo pastoracinėje kelionėje JAV:
Washington, DC, Cleveland. 2001 m.
Vilniaus universitete Religijos studi-
jų ir tyrimų centre įgijo RSTC ma-
gistro laipsnį.

2009 m. Vilniaus pedagoginiame
universitete apgynė daktaro diser ta -
ciją tema „Sužadėtinių rengimas ka -
talikiškajai santuokai”.

Baigęs seminariją aktyviai dirba
įvairiose parapijose, tiek Lietuvoje,

tiek užsienyje. 1995 m. kun. K. Ralys
N. Daugėliškio parapijoje įsteigė ir
pa statė vaikų ir senelių Šv. Kazi mie-
ro parapijinius globos namus.

1998 m. atliko pastoracinę prak-
tiką Kanadoje ir JAV. 1999–2002 m.
Vilniuje, arkivyskupui kardinolui A.
J. Bačkui sutinkant, kun. K. Ralio
sumanymu įkurtas Šv. Juozapo para-
pijos socialinis centras Pilaitėje. Nuo
2002 metų kun. K. Ralys yra Šv. Te-
resės ir Aušros vartų parapijos ir nuo
2006 m. – Šv. Ap. Petro ir Povilo para-
pijos rezidentas. 2006 metais pradėjo
dėstyti Vilniaus Mykolo Romerio uni-
versitete ir Vilniaus pe da goginiame
universitete.

Kun. K. Ralys domisi naujų para-
pijų steigimo, bendruomenių būrimo,
dvasinės ir psichologinės pagalbos
šeimoms, rengimosi šeimai ir kt.
klausimais, socialiniais-edukologi-
niais šeimos tyrimais.

Sekmadienį, 
sausio 10 d., 
10:30 val. r. 

šv. Mišias 
Švč. Mergelės Marijos

Gimimo parapijos 
bažnyčioje aukos 

kun. dr. Kęstutis Ralys, 
kartu minėdamas savo 

kunigystės 20-metį.

Kunigystės 20-mečio paminėjimas

Brighton Park choro suruoštame Naujųjų metų sutikime apsilankė Kalėdų se-
nelis su dovanomis.                    Brighton Park apylinkės archyvo nuotr.


