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Valdantieji žada atmesti prezident∂s veto
Vilnius, gruodžio 1 d. ( ELTA) –

Valdančioji koalicija laikosi vieningos
nuostatos atmesti prezidentės Dalios
Grybauskaitės veto dėl dvigubos pi-
lietybės. ,,Dėl dvigubos pilietybės
mūsų nuostata tokia – palaikyti įsta-
tymą tokį, koks buvo priimtas. Iš
principo linkstama prie to, kad reikia
atmesti prezidentės veto arba palikti
galioti šitą įstatymą, arba išvis nepri-
imti, palaikyti esamą įstatymo versi-

ją”, – sakė premjero patarėjas Virgis
Valentinavičius.

Prieš savaitę parlamentarai pri-
tarė svarstyti prezidentės veto naujos
redakcijos Pilietybės įstatymui. Pagal
Seimo statutą, parlamentarai svars-
tys prezidentės vetuotą įstatymą dar
kartą ir apsispręs, ar atmesti jos pa-
siūlymus, ar ne.

Valstybės vadovė vetavo dvi nau-
jojo Pilietybės įstatymo pataisas. Pa-

gal vieną iš jų numatyta galimybė
dvigubą pilietybę turėti Lietuvos pi-
liečiams, gyvenantiems tik ES ir NATO
valstybėse. Kita nuostata leidžia pre-
zidentui išimties tvarka suteikti Lie-
tuvos pilietybę užsieniečiams, iš ku-
rių ateityje tikimasi pasiekimų ir
nuopelnų sporto, mokslo, meno srity-
se. Norint atmesti prezidentės veto
įstatymui, reikia, kad už tai balsuotų
ne mažiau kaip 71 parlamentaras.

Rusija neigia perk∂lusi
î Kaliningradâ

branduolines raketas

Prasid∂jo ESBO virš∆ni¨ susitikimas Astanoje
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Astana, gruodžio 1 d. (Presi-
dent.lt) – Kazachstano sostinėje Eu-
ropos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos (ESBO) viršūnių susi-
tikime įvyko Lietuvos Respublikos
prezidentės Dalios Grybauskaitės
dvišaliai susitikimai su Jungtinių
Tautų generaliniu sekretoriumi Ban
Ki-Moon, Kazachstano prezidentu
Nursultan Nazarbajev ir Kirgizijos

prezidente Roza Otumbajeva.
Pasak Lietuvos vadovės, vienas

svarbiausių šio susitikimo tikslų – ap-
tarti, kaip ESBO galėtų prisitaikyti
prie besikeičiančio pasaulio sąlygų, ir
parengti atsaką naujo pobūdžio iššū-
kiams. Valstybių vadovai taip pat ap-
tars, kaip siekti pažangos sprendžiant
besitęsiančius konfliktus ir geriau įgy-
vendinti šalių prisiimtus įsipareigo-

jimus žmogaus teisių, spaudos laisvės ir
demokratinių rinkimų srityse.

„Kitais metais Lietuva iš Ka-
zachstano perima pirmininkavimą
ESBO. Stengsimės, jog būtų įgyven-
dinti visi šios organizacijos tikslai su-
kurti veiksmingą, demokratiniais
principais pagrįstą, tarptautinę sau-
gumo bendruomenę be skiriamųjų li-
nijų”, – sakė Lietuvos vadovė.

Pirmą kartą per pastaruosius 11 metų į viršūnių susitikimą Kazachstano sostinėje susirinko ESBO narės. EPA nuotr.

Maskva, lapkričio 30 d. (BNS) –
Rusijos generalinis štabas paneigė
žiniasklaidos pranešimus, kad Mask-
va Kaliningrade išdėstė savo raketas,
praneša agentūra ,,RIA Novosti”.

,,Mes Kaliningrade neturime sa-
vo raketų”, – žiniasklaidos atstovams
Maskvoje pareiškė Rusijos ginkluo-
tųjų pajėgų generalinio štabo vadas,
armijos generolas Nikolaj Makarov.

Amerikiečių žurnalas ,,The Wall
Street Journal”, remdamasis neįvar-
dytais JAV pareigūnais, prieš tai pra-
nešė, kad Rusija pastaraisiais metais
kelis kartus į pasienio su NATO vals-
tybėmis regioną perkėlė taktinius
branduolinius ginklus. Pastarąjį kar-
tą tai esą padaryta praėjusį pavasarį.

,,The Wall Street Journal” rašė,
jog JAV neįvardytų atstovų teigimu,
branduolinio ginklo perkėlimas ar-
čiau NATO šalių prieštarauja Mask-
vos pasižadėjimams nuo 1991 m. ati-
traukti taktinius ginklus iš pasienio.

Straipsnyje cituojamas ir Lietu-
vos užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis, kuris neseniai Wa-
shington, DC buvo susitikęs su JAV
valstybės sekretore Hillary Clinton.
,,Mums esant NATO nariais, kas
nors, aišku, galėtų pasakyti: ‘Nesi-
jaudinkite’. Tačiau kai gyveni kai-
mynystėje, visada turi būti atsarges-
nis”, – tuomet po susitikimo sakė A.
Ažubalis.

Jis pridūrė, kad JAV atstovai ,,iš-
sakė susirūpinimą, tačiau jie taip pat
ne per daugiausiai žino”, kur ir kokio-
mis sąlygomis laikomi ginklai.

Žiemos festivaliui „Navy Pier”
papuošta lietuviška kal∂din∂ eglut∂

Čikaga, gruodžio 1 d. (LR Gene-
ralinio konsulato Čikagoje info) – Šių

metų Kalėdos Čikagoje vėl pasitin-
kamos pagerbiant lietuviškas tradi-
cijas – Navy Pier festivaliui „Žiemos
stebuklai” žaisliukais iš šiaudelių pa-
puošta lietuviška Kalėdų eglutė. Ją
savo kurtais „šiaudinukais” padabino
Marija Kriaučiūnienė. Tęsdamas tra-
diciją menininkę šiam darbui pasi-
kvietė LR Generalinis konsulatas Či-
kagoje, bendradarbiaudamas su Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejumi.

Lapkričio 30 d. į Navy Pier atvy-
kusios M. Kriaučiūnienė ir jai talki-
ninkaujanti Balzeko muziejaus dar-
buotoja Rita Janz išrinko bene gar-
bingiausioje šventinės salės vietoje
besipuikuojantį medelį. LR generali-
nė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulie-
nė nuoširdžiai padėkojo M. Kriaučiū-
nienei ir R. Janz už pastangas, įdėtą
darbą ir neblėstantį entuziazmą kas-
met kuriant dailius „šiaudinukus”
bei jais dabinant Lietuvos eglutę.

Gruodžio 5 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. žiemos festivalyje Navy Pier
vyks lietuvių liaudies šokių kolektyvo
„Grandis” pasirodymas.

Prie lietuviškos kalėdinės eglutės
stovi (iš k.) Lietuvos Respublikos ge-
neralinė konsulė Skaistė Aniulienė ir
menininkė Marija Kriaučiūnienė.

A. Vertelkaitės nuotr.
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Redakcijos žodis

Iki 2019 m. valdžia tikisi pa-
žaboti jaunimo emigraciją iš
Lietuvos, padvigubinti jaunimo
įsidarbinimą pagal specialybę ir
sumažinti jaunų žmonių nusi-
kalstamumą. Šie ir kiti uždavi-
niai keliami Nacionalinės jauni-
mo politikos 2011–2019 m. plėt-
ros programoje, kuriai pritarė
Vyriausybė. Strategijoje užsi-
brėžta sumažinti jaunimo emi-
graciją iš šalies nuo 1,07 proc.
2009 m. iki 0,05 proc. 2019 m.
Deja, ,,Eurostat" duomenimis,
nedarbas Lietuvoje trečiąjį ket-
virtį buvo vienas didžiausių ES.
Akivaizdu, kad esant tokiam ne-
darbui, pakankamai didelė dalis
žmonių, ypač jaunų, tikrai va-
žiuos į užsienį ieškoti geresnio
gyvenimo. Tai yra neišvengia-
ma. Tačiau Lietuvos premjeras
jaunimo emigracijoje įžvelgia ir
teigiamų pusių – jo įsitikinimu, į
Lietuvą jie grįš su didele patirti-
mi ir žiniomis. A. Kubilius pa-
guodai pasitelkia liaudies iš-
mintį – jis sako: ,,Nėra to blogo,
kas neišeitų į gera.” Vargu, ar
šiuo atveju ne geriau tinka kita
patarlė: ,,Ką pasėsi, tą ir pjausi.”

Redaktorė Loreta Timukienė

LONDON, JUNGTINÈ KARALYSTÈ

Amerikiečių rašytojas ir lekto-
rius David McCullough yra sakęs,
kad ,,Tauta, kuri užmiršta savo pra-
eitį, gyvena ne geriau kaip žmogus,
praradęs savo atmintį” (A nation that
forgets it’s past can function no bet-
ter than an individual with amnesia).
JAV LB Kultūros taryba, norėdama
paminėti garbingą Lietuvos istoriją,
pakvietė visus Philadelphia apylinkės
lietuvius į „Žalgirio mūšio” šventę,
kuri įvyko lapkričio 14 d. Lietuvių
muzikos namuose. Šventę pradėjo
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė
Aldona Page. Programą šauniai vedė
dr. Jorūnė Balčiūnienė. Paskaitą
„Žalgiris: didysis mūšis ir ilga atmin-
tis” skaitė Vilniaus universiteto pro-
fesorius Rimvydas Petrauskas. Prele-

gentas yra Vilniaus universiteto Se-
novės ir Viduramžių istorijos kated-
ros profesorius bei Lietuvos Nacio-
nalinio istorikų komiteto viceprezi-
dentas, Lietuvos Mokslo tarybos bei
Vokietijos istorijos instituto Varšuvo-
je tarybos narys. Prof. R. Petrauskas
taip pat žinomas kaip daugelio isto-
rinių knygų autorius, tarp jų ir mono-
grafijos apie Lietuvos diduomenę
(2003) ir knygos ,,Didžioji Lietuvos
Kunigaikštystė 1386–1529” (2009 m.,
bendraautorė Jūratė Kiaupienė).
Profesorius visiems susirinkusiems
priminė apie Žalgirio mūšio svarbą ir
lietuvių įtaką Europos istorijai. Ma-
tėme trumpą premijuotą filmuką,
specialiai sukurtą Žalgirio Mūšio su-
kakčiai paminėti.

Meninę dalį atliko „Dainavos”
vyrų ansamblis iš Čikagos, vadovau-
jamas Dariaus Polikaičio. Jų atlieka-
mos liaudies, partizanų ir karo dai-
nos pripildė salę nuostabiais garsais
ir žadino žiūrovų vaizduotę ir norą
spėlioti, kažin, ar panašiai skambėjo
prieš 600 m. lietuvių karių atlieka-
mos dainos?

Philadelphia lietuviai dėkojo
prof. Petrauskui, daininkams ir JAV
LB Kultūros tarybai už nuostabią
šventę, kuri suteikė galimybę pama-
tyti, pasiklausyti, pasididžiuoti gar-
binga Lietuvos praeitimi ir pasigro-
žėti autentiškos lietuviškos muzikos
garsais.

Philadelphia apylinkės
naujienos

„Priartinkime prie savo veido
Lietuvą tokią, kokią mes norime ją
matyti’’, – sakė Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus susiti-
kime su „Santaros šviesos’’ klubu Lon-
done šių metų lapkričio 12 dieną. San-
tariečių šūkis „Veidu į Lietuvą’’, pre-
zidento nuomone, ženklino reikšmin-
gą ir būtiną išeivijos posūkį, kuris,
žiūrint iš laiko nuotolio, pasitvirtino.

Tačiau šiandien, dingus geležinės
sienos atskirčiai ir įsitvirtinant glo-
balizacijai, išeivijos santykis su Lie-
tuva turėtų būti lygiaverčių dalyvių
ir veikėjų santykis.

Susirinkusieji Prezidento teira-
vosi, kaip santariečiams pavyko susi-
skaldžiusioje JAV lietuvių bendruo-
menėje surasti bendrą kalbą, neišsi-
žadant savo principų, o juos viešai iš-
sakant. Adamkus pabrėžė, jog tokio

susikalbėjimo puoselėjimas užtruko
ne vieną dešimtmetį. Vienas iš stip-
riausių postūmių tam atsirasti buvo
noras matyti pokyčius lietuvių ben-
druomenės gyvenime.

Londono „Santaros šviesos’’ klu-
bas gyvuoja mažiau nei metus. Išsiug-
dyti santarietišką dvasią ir atitinka-
mą veikimo būdą – svarbiausias klubo
narių ir jiems prijaučiančių siekinys.
Prezidento apsilankymas buvo ne tik
puiki proga pasikalbėti apie „Santa-
ros šviesos’’ praeitį ir ateities planus,
bet ir aptarti išeivijoje gyvenantiems
lietuviams rūpimus klausimus.

Prezidentas atvežė dovanų – lie-
tuviškų liberalios minties knygų. Ši
dovana sujaudino ir dėl simboliškos
sąsajos su pirmosios lietuviškos kny-
gos žodžiais „imkit ir skaitykit’’, ir
tiesiogine prasme – buvo gera jausti,

kad santariečiams Lietuvoje rūpi, jog
Londono klubas gyvuotų ir plėstų sa-
vo veiklą.

Po susitikimo Prezidentas išsakė
savo nuomonę ir siūlymus dėl 2011-
ųjų metų rudenį klubo ketinamų
rengti išeivijos studijų dienų Londo-
ne. Norėtume nuoširdžiai padėkoti
Jungtinės Karalystės Komercijos rū-
mams ir Lietuvos Respublikos amba-
sados Londone darbuotojams už ben-
dradarbiavimą rengiant šį susiti-
kimą.

Daugiau informacijos apie Lon-
dono „Santaros šviesos’’ klubą ir išei-
vijos studijų dienas galite rasti face-
book’e „Santarieciaiuk’’. Visus kvie-
čiame pareikšti savo nuomonę, ben-
drauti ir bendradarbiauti.

Rimantas Vingras

PRISIMENANT PRAEITĮ

PHILADELPHIA, PA

Pas santariečius Londone lankėsi V. Adamkus

D. Polikaičio vadovaujamas vyrų vienetas su JAV LB Kultūros taryba. Rimo Gedeikos nuotr.

Prof. R. Petrauskas su JAV LB Kultūros
tarybos pirm. Aldona Page.

L. Page nuotr.
Polikaičio vadovaujamas vyrų vienetas lankėsi Philadelphia.

Rimo Gedeikos nuotr.



DRAUGAS, 2010 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis 3

Nors JAV Konstitucija religijos laisvę užtikrina, tos laisvės sam-
prata ne visuomet sutinka su Bažnyčios mokymu. Amerikos vys-
kupų (o jų yra net 454) konferencija (USCCB – United States

Conference of Bishops) amerikiečiui katalikui yra gal pagrindinis kelro-
dis, formuojant savo požiūrį į politiką, sekant Bažnyčios mokymais as-
meninės atsakomybės ir moralės klausimais.

USCCB nėra labai sena organizacija. Jungtinėms Amerikos Valsti-
joms 1917 m. įsivėlus į Pirmąjį pasaulinį karą, subruzdo ir Amerikos vys-
kupai, įkūrę savo Tarybą, ją pavadinę (NCWC – National Catholic War Coun-
cil), kurios pagrindinis tikslas buvo įvairiais būdais pagelbėti amerikie-
čiams kariams. Pasibaigus karui, poreikis pagalbai išplito milijonams nuo
karo nukentėjusių civilių žmonių visame pasaulyje. Popiežiaus Benedikto
XV raginami JAV vyskupai persitvarkė į panašią NCWC (National Catho-
lic Welfare Conference). Jos pagalba tūkstančiai ir Antrojo pasaulinio ka-
ro pabėgėlių lietuvių pasiekė Amerikos krantus. Persitvarkymai vyko ir to-
liau, kol pagaliau 2001 m. atsirado dabartinė vyskupus vienijanti USCCB.

Šįmet Baltimore, MD, lapkritį įvykusiame JAV vyskupų kasmetinia-
me suvažiavime, kaip įprasta, paliekantis savo USCCB pirmininko postą
Čikagos vyskupijos valdytojas kardinolas Francis George po savo trejų
metų kadencijos turėjo pasitraukti. Savo postą, kaip tradicija reikalavo,
paliko organizacijos ikišioliniam vicepirmininkui vyskupui Gerald F. Ki-
canas. Bet tradicija buvo sulaužyta – po balsavimo USCCB pirmininko
postą laimėjo arkivyskupas Timothy Dolan iš New York.

Tik po kelių dienų plačioji katalikų visuomenė pradėjo suprasti, kad
to priežastis taip, kaip ir tarp politikų, buvo gana aiški trintis tarp susida-
riusių dviejų vyskupų blokų – konservatorių ir liberalų. Atrodo, kad kon-
servatoriai laimėjo, nes liberalų remiamas vyskupas Kicanas iš Tuscon,
AZ, po ilgų pakartotinų balsavimų turėjo pasiduoti arkivyskupui Dolan.

Kas sudomino paprastą eilinį kataliką, buvo tai, kad, priėjus prie nau-
jojo USCCB pirmininko rinkimų, atrodo, nebuvo apsieita be asmeninių
aspiracijų ir nuomonių skirtumo tarp kandidatų ir juos rėmusių katalikų
ir nekatalikų organizuotų grupių. Dar prieš suvažiavimą daugelis tikėjo,
kad naujuoju pirmininku bus išrinktas vyskupas Kicanas. Jis buvo žino-
mas kaip a. a. kardinolo Joseph Bernardin švelnaus stiliaus ganytojo įsi-
kūnijimas. Gal jo nelaimei, užtarnautai ar ne, už jį pasisakė ir ėjo gėjų or-
ganizacija „Rainbow Sash” (Vaivorykštės juosta), tikėdamasi, jog, laikui
bėgant, visa Bažnyčia „sumodernės”, taip išvengdama dar vieno, jau nebe
pirmojo skilimo.

Kas yra tas taip staiga kontroversiniu tapęs vyskupas Kicanas? Jis
gimė 1941 m. Čikagoje. Jo tėvai buvo emigrantai iš Libano. Būdamas 26
metų buvo įšventintas į kunigus. Kelis metus dirbo parapijose vikaru, Lo-
yola University apsigynė daktaratą psichologijos srityje ir netrukus perė-
jo dirbti į Čikagos vyskupijos centrą. Dar būdamas Čikagoje, Kicanas buvo
pakeltas į vyskupus. 2001 m. pasiųstas į Tuscon ten valdyti vietinės vys-
kupijos. 2007 m. išrinktas USCCB vicepirmininku.

Kas prisidėjo prie staiga atsiradusio Kicanas nepopuliarumo tarp
konservatorių buvo faktas, kad jis atsisakė pasisakyti prieš Notre Dame
katalikų universiteto prezidento kun. John I. Jenkins neseniai išrinkto
naujojo JAV prezidento Barack Obama pakvietimą pasakyti 2009 m. bir-
želį universitetą baigiantiems studentams „commencement” kalbą. Oba-
ma nėra katalikas, jis buvo gerai žinomas dėl savo įsitikinimų dėl Kata-
likų Bažnyčiai nepriimtino abortų įteisinimo. O čia garsiausias Amerikoje
katalikų universitetas dar suteikė prez. Obama garbės daktaratą! Tas ne-
galėjo patikti daugumai Amerikos vyskupų ir USCCB organizacijai. Tuo-
met USCCB tik perspėjo katalikų mokslo institucijas, kad politikai, kurie
nesutinka su katalikų Bažnyčia, neturėtų būti apdovanojami bet kokiais
garbės pažymėjimais ar daktaratais.

Pokalbyje su „Catholic World News” Kicanas taip aiškinosi: „Pirmiau-
sia reikia apgalvoti, ką mes sakome, su kuo mes sutinkame, ir tik tada
reikia pradėti dialogą su tos vyskupijos ribose esančia mokslo institucija.”

Konservatyvūs katalikų sluoksniai atsiminė, kad Kicanas dar prieš jo
paskyrimą į Tuscon vyskupiją buvo Mundelein seminarijos rektorius Či-
kagoje, kur jis leido į kunigus įšventinti klieriką Daniel McCormick, ne-
paisant, kad jis buvo įtariamas seksualiniu ištvirkimu. Kicanas teisinosi
niekada negavęs jokių žinių apie klieriko seksualinius nusižengimus.

„National Catholic Register” tvirtino, kad nors tikro piktnaudžiavi-
mo gal ir nebuvo, Kicanas turėjo žinoti, kad klierikas McCormick buvo da-
lyvavęs homoseksualiniuose aktuose būdamas paveiktas alkoholio. Kica-
nas tuo metu jį taip teisino: „Mes tą epizodą įvertinome – kad klierikas tik
‘eksperimentavo’, nors jo alkoholio vartojimas mums ir kėlė rūpesčio.”
Vėliau kun. McCormick buvo rastas kaltu, jam buvo atimtos kunigo teisės.

„Vaivorykštės juostos” grupė gynė Kicaną, kaltindama fundamenta-
listus vyskupus bandant nukreipti dėmesį nuo tikrųjų problemų, perspė-
dama, kad toks žaidimas patinka arkivyskupams Chaput ar Dolan, tuo
tarpu kai masės iš labiau sukalbamų nuosaikių katalikų nekantriai laukia
pokyčio.

Kunigų nuskriaustų giminių grupės, pvz., SNAP, po lapkričio 17 d. įvy-
kusių rinkimų nepamiršo pagirti vyskupus už vysk. Kicanas neišrinkimą
USCCB pirmininku, nors praeityje jos ir kritikavo arkivyskupą Dolan. „Šie
rinkimai duoda vilties, kad ateityje Bažnyčios vadovybė kreips daugiau
dėmesio į seksualiai nusikalstančią dvasiškiją”, – kalbėjo SNAP atstovas.

Įvairios JAV vyskupų
nuomonės

ALEKSAS VITKUS

DARIUS VILIMAS

Lietuvos-Lenkijos tarpusavio
santykių istorija ir dabartine jos pa-
dėtimi susidomėjau prieš gerus du
dešimtmečius, dar studijuodamas
Vilniaus universitete. Lietuvoje vos
padvelkus laisvės vėjeliui ir susi-
kūrus Sąjūdžiui, iš karto susidūrėme
ir su vadinamųjų Lietuvos lenkų
problema. Pasigirdus verkšlenimams
apie būtas ir nebūtas Rytų Lietuvos
slavų problemas, iš karto kilo priešin-

gas klausimas: o kaip sekasi lietu-
viams kitoje sienos pusėje, lenkiškoje
Dzūkijos dalyje? Ir palengva ėmė ryš-
kėti visai kitoks, nei galima buvo įsi-
vaizduoti, vaizdas. Pasirodo, lietuviai
Lenkijoje ir autonominių rajonų ne-
kuria, ir kažkokių ypatingų privilegi-
jų nereikalauja. Ir net Europos insti-
tucijoms nesiskundžia. Jie jau dau-
giau nei 90 metų ištikimi valstybei,
kurioje gyvena. Gyvena tyliai, dirba
ir džiaugiasi tuo, kad yra lietuviai. Ir
net lietuviškas pamaldas Seinų kate-
droje jie atgavo tik prieš keletą metų.

Praėjo du dešimtmečiai. Iš esmės
pasikeitė šios Europos dalies politinis
žemėlapis. Sugriuvo vadinamasis
soclageris, vietoje SSSR atsirado ke-
liolika naujų nepriklausomų valsty-
bių. Atsikūrė ir Lietuvos Respublika,
kuri savo piliečių valia įstojo į karinės
ir ekonomines euroatlantines organi-
zacijas. Santykius su savo kaimynais
ji grindžia lygiateisiškumu ir esamų
sienų nekeičiamumo principu.

Atrodo, tik gyvenk ir džiaukis.
Ko dar norėti? Ypač su santykiais su
Lenkija. Juk kad ir ką galvotų lietu-
viai, gyvenantys už Lietuvos ribų, vil-
nietiška valdžia visada rodydavo
jiems tam tikrų dėmesio ženklų. Tas
pasakytina ir apie Seinų-Punsko
kraštą. Juk ir šiandien Seinuose
reziduoja Lietuvos konsulas, o šalių
problemas sprendžia reguliariai be-
sirenkanti tarpparlamentinė Lietu-
vos-Lenkijos asamblėja. Pagaliau sut-
varkyti Lietuvos karių kapai Lenkijos
pusėje, po ilgų ginčų Seinuose iškilo
paminklas vyskupui Antanui Bara-
nauskui. Ten pastatytas ir lietuvių
kultūros centras. Keliuose kaimeliuo-
se atsidarė naujos pradinės lietuviš-
kos mokyklėlės (po kelerių metų dau-
guma jų vėl uždaryta). O šiemet net
pranešta apie keliolika metų trukusio
Punsko licėjaus priestato statybos
pabaigą. Ir vis dėlto Lietuvos ir Len-
kijos santykiuose galima jausti tam
tikrą nesmagumo jausmą. Ir atsirado
jis ne šiandien ir ne vakar. Tas ne-
jaukumas daugiau ar mažiau jaučia-
mas visus dvidešimt atkurtosios Lie-
tuvos nepriklausomybės metų. Jis
tvyro ir šiandien. Kodėl taip nutiko?

Tam yra kelios priežastys. Tai ir
nesusikalbėjimas, ir vienas kitų nesu-
pratimas. Lenkijoje vis dar gyvas po-
žiūris į Lietuvą kaip į vieną savo bu-

vusios didvalstybės dalų, savotišką
sūnų palaidūną, kurį būtina grąžinti
į didžiosios Žečpospolitos globą. Jei
ne politiškai, tai nors kultūriškai. To-
kių nuomonių plotis labai įvairuoja:
nuo dūsavimų apie prarastus „kre-
sus” iki pasakų apie moderniąją lie-
tuvių tautą, kaip klastingų rusų ir vo-
kiečių kūrinį, skirtą kovai su Lenkija.
Lietuvius nerimauti verčia Vilniaus
užgrobimo istorija XX a. pradžioje ir
vis pasirodantys senosios lenkų kar-
tos dejavimai šia tema. (...)

O kaip žiūrima į Lenkijos lietu-
vius? Tenka pripažinti, kad daugu-
mai Lietuvos gyventojų jie ilgą laiką
buvo visiškai nežinomi. Tai nulėmė ir
sovietmečio geležinė uždanga, ir so-
vietinis istorijos pasakojimas to meto
mokyklose. Dzūkus kitapus sienos
Lietuvos visuomenė atrado sąlyginai
neseniai, prieš keliolika metų. Iki tol
Seinų ir Punsko lietuviai daug kam
atrodė kaip kitos planetos gyventojai.
Apie juos mažai ką girdėjo ne tik
paprasti lietuviai, bet ir mūsų seimū-
nai. (...)

Dvidešimt metų tikrai pakeitė
padėtį. Neliko skiriamųjų sienų. Iš-
augo nauja karta. Seinų krašto lietu-
viai gavo galimybę (ir ja sėkmingai
naudojasi) studijuoti Lietuvoje. Tą
patį galima būtų pasakyti ir apie Lie-
tuvos lenkus. Tenka pripažinti, kad
per šį laikotarpį ir katalikai baltaru-
siai pasijuto besantys Lietuvos len-
kais. Tai nulėmė daugiausia lenkiškų
mokyklų tinklo išplėtimas ir sustip-
rinimas. Ir kaip tai butų sunku pri-
pažinti mūsiškių lenkų aktyvistams,
švietimo lenkų kalba renesansas nu-
lemtas ne tiek jų pastangų, kiek
Lietuvos valstybės atgimimo istori-
jos. Juk iki pat sovietmečio pabaigos
dauguma „lenkų“ mokėsi rusiškose
vidurinėse, o jų išsilavinimo bendra-
sis lygis buvo pats žemiausias iš visų
Lietuvoje gyvenusių tautybių.

Pagaliau, juk ir visai nesvarbu,
kokios tautybės žmogus esi, svar-
biausia yra lojalumas savo gyvenamai
valstybei. Todėl ir šiandien labai
nejauku klausytis lenkiškų europar-
lamentarų skundų dėl lenkų diskri-
minacijos Lietuvoje. Dėl to, ko iš
tikrųjų nėra. O tikrovėje yra daugiau
nei šimtas lenkiškų mokyklų, vaikų
darželiai, lenkiški dienraščiai ir radi-
jo stotys ir dar daug ko. O naujų di-
džiulių Lenkų namų Vilniuje net ir
neverta lyginti su kukliomis lietuvių
klubo patalpomis Varšuvoje. (...)

Kartais net atrodo, kad Lenkijos
lietuviai net ir trukdo Varšuvos ir Vil-
niaus flirtui. Nebūtų jų – nebūtų ir
problemų. Į tarpparlamentines asam-
blėjas dažniausiai atvyksta lenkų
parlamentarai, prižiūrintys Lietuvos
lenkų reikalus, ir tie patys lenkai –
Lietuvos parlamento nariai. Tokiu
būdu sprendžiami lenkiškos mažu-
mos problemos. Nukelta į 9 psl.

PORA ŽODŽIŲ NEPATOGIA
TEMA

Sveikinant „Aušrą” garbingo 50 metų jubiliejaus proga

Ir vis dėlto Lietuvos ir Lenkijos santykiuose galima
jausti tam tikrą nesmagumo jausmą. Ir atsirado jis ne
šiandien ir ne vakar. Tas nejaukumas daugiau ar mažiau
jaučiamas visus dvidešimt atkurtosios Lietuvos neprik-
lausomybės metų. Jis tvyro ir šiandien.
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,,Naujai  įsikūrusioje litaunistinėje mokykloje ‘Nauja karta’, Milwaukee, WI,
lapkričio 6 d. vyko Vėlinių paminėjimo popietė. Trumpai su Vėlinių reikšme  ir
tradicijomis supažindino mokyklos direktorės pavaduotoja Dalia Širvinskienė.
Jolita Frank lietuviškai nesuprantantiems apie Vėlines paaiškino  anglų kalba.
Jolita pristatė giesmę ‘Jėzau, ateinu pas Tave’, kurią visi kartu sugiedojome.
Pagerbdami mirusius uždegėme žvakutes”, – rašo atsiųstame laiške Rita
Ivanauskienė.

Dalios Širvinskienės nuotr.

Vėlinės naujai įsikūrusioje 
lituanistinėje  mokykloje

Aš esu dėkingas tėvams, kad ma-
no šaknys – Lietuva. Aš džiaugiuosi,
kad mano proseneliai lietuviai. Skai-
tydamas Lietuvos istoriją sužinojau,
kad lietuviai buvo darbštūs, dainingi
ir kovingi, kai reikėjo apginti savo Tė-
vynę. 

Kokie buvo drąsūs žmonės. Vi-
sada stojo į kovą ir kiek yra laimėję
karų su daug stipresniais ir gauses-
niais priešais. Kokie buvo protingi
ku nigaikščiai. Visi verti savo vado.
Vi si skyrėsi vienas nuo kito.

Žaviuosi pirmu karaliumi Min-
daugu. Kad išsaugotų tautą ir žemes
nuo užpuolikų, priėmė krikštą. O

Lietuvos žmonės, nors ir labai sun-
kiai dirbo, turėjo laiko ir padainuoti,
ir pašokti. Kokios gražios yra lietuvių
liaudies dainos ir šokiai. Visada su
tėvais lankydamiesi Lietuvoje apva-
žiuojame muziejus, nuo seno išliku-
sias pilis.

Dainų šventės – tai nepakartoja-
ma. Labai daug dalyvių, visi šoka ir
dainuoja. O gamta kokia graži. Ko
ver ta Baltijos jūra, senelis Nemunas,
Neris ir Nevėžis?! Negaliu atsi -
džiaugti, kad mano šaknys – Lietuva.

Eimantas Pleiris
ČLM 7B klasė

Mano šakys – Lietuva

Šiemet, pirmą kartą po devynerių metų pertraukos, Čikagos lituanistinėje mokykloje vėl atidaryta klasė lietuviškai besimokantiems mokiniams. Yra
mokinių, kurie kalba lietuviškai, tačiau niekada nelankė lituanistinės mokyklos, tad nemoka rašyti ir skaityti lietuviškai. Tokie vaikai ir mokosi šoje klasėje.
Tikime, kad jie ne tik pradės skaityti ir rašyti lietuviškai, bet ir sužinos apie Lietuvos praeitį ir dabartį, susipažins su lietuviškos kultūros klodais. Neseniai šios
klasės mokiniai su savo mokytoja Nijole Gierštikiene apsilankė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, o spalio 30 d. jų klasėje lankėsi ir su jais kalbėjosi LR
Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, kuris trumpam buvo atvykęs į Čikagą.

Nuotraukose: Besimokančių lietuviškai klasės mokiniai su Arvydu Daunoravičiumi ir mokytoja Nijole Gierštikiene savo klasėje (Laimos Apanavičienės
nuotr.). Christopher Činkus Balzeko lietuvių kultūros muziejuje susidomėjo Žalgirio mūšio istorija (Nijolės Gierštikienės nuotr.).  

Jonas Strielkūnas 

Šakar makar

Ar žinai, kas buvo vakar?
Vakar buvo šakar makar.
Šakar makar – tai toks laikas,
Kai nurimt negali vaikas.

Eina, bėga, kūliais virsta,
Įsipjauna kartais pirštą.
Imas darbo ir nebaigia,
Lenda ten, kur jam nereikia.

Janina Degutytė 

Laiškas

Mamai laiškus neša, tėčiui laiškus neša,
Tiktai man laiškelio niekas neparašo.

Aš labai norėčiau laiškininku būti.
Ir visiems, kas laukia, neščiau po laiškutį.

Kartais laiškas linksmas kaip lankos drugelis.
Kartais laiškas liūdnas kaip rasos lašelis.

Robertas Gustaitis

Arbatėlė pas tetas

Vieną kartą prie arbatos
Susirinko penkios tetos:
Viena atnešė raguolį,
Kita iškepė meduolį,
O trečioji, ta storulė,
Tempė ryšulį cibulių...
Ketvirtoji – raikė sūrį
Ir sukvietus vaikų būrį
Padalino po riekutę,
Tam, kas ištiesė rankutę...
Gi penktoji - tinginėlė,
Jai iš ryto strėnas gėlė,
Atkrypavo be ragaišo
Kai jau nebeliko vaišių...
Štai kaip buvo kai arbatos
Susirinko gerti tetos...

Gyvenimas nestovi vietoje. Rodos tik vakar prisiminėme iškeliavusius amžinybėn, o šiandien jau ir žiema grasinasi atkeliauti. Nespėsime apsidairyti, kai
jau reiks Kalėdų senelio su dovanomis laukti. 

Vakarai pasidarė ilgi, tamsūs, niekur iš namų eiti nesinori. Tad siūlau įsisupti  šilton antklodėn, susirangyti ant sofos ir paskaityti keletą lietuvių poetų
eilėraščių. Suprantu, kad labai nenorite skaityti, bet pabandykite ir, manau, Jums patiks. Tad gero pasiskaitymo. 

Redaktorė
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Gavusi spalio 26 dienos „Drau-
gą”, maloniai perskaičiau gražų ap-
rašymą apie mano pusbrolio Vytauto
Šliūpo 80 metų sukaktį ir jo išsamią
biografiją. Tik ten pasigedau keleto jo
gyvenimo svarbių faktų, kuriuos čia
norėčiau išvardyti.

Inž. V. Šliūpas su žmona Vanda
savo paskutiniuosius septynerius dar-
bo metus (nuo 1977 iki 1984) gyveno
Saudo Arabijoje ir ėjo atsakingas pa-
reigas kaip „Morrison-Knudsen” Ri-
yadh skyriaus vadybininkas. Daug
važinėjo į Teheraną, Kuveitą, Afga-
nistaną, Omaną, Emyratus. Buvo
US-Sudan Business Association na-
rys. Taip pat dalyvavo JAV preziden-
to Ronald Reagan sudarytoje Techni-
kos grupėje, kuri, tik 1983 metų ka-
rui pasibaigus, važiavo į  Beirutą ap-
žiūrėti, ko reikia miestą atstatant.

Jo namuose Riyadh susirinkę
Arabijoje dirbę lietuviai inžinieriai
įkūrė Lietuvių Bendruomenės Arti-
mųjų Rytų skyrių, išrinkdami inž.
Albertą Vaitaitį skyriaus pirmininku.

Dar kitas svarbus V. Šliūpo profe-
sinis pasiekimas yra tas, kad jis buvo
išrinktas į prestižinę Tarptautinę ko-
misiją (Life Member of International
Commission on Irrigation and Draina-
ge) ir dalyvavo šešiuose jos kongresuo-
se: New Delhi (1966), Mexico City
(1969), Varnoje (1972), Maskvoje (1975),
Atėnuose (1978 ir Grenoblyje (1981).

Sulaukęs 55 m. amžiaus išėjo į ank-
styvą pensiją ir nuo to laiko pasišven-
tusiai dirba Lietuvos ir lietuvių labui.

Valerija Ragauskaitė
Rumšienė Zubavičienė

Sunny Hills, FL

VYTAUTAS VOLERTAS

Ateina geri laikai. Respublikonai
Ame rikoje laimėjo rinkimus, prieš
kuriuos šie geruoliai tvirtino, kad
mū sų gyvenimą pakreips šviesion pu-
sėn. Ir Barack Obama, demokratų
kandidatas į Baltuosius rūmus, pri ža-
dėjo tą gyvenimą kažkur kreipti
(„Change, change!”), tačiau mūsų gy -
ve nimo vairavimai jo rankomis dau-
gu mai nepatiko, nors kitą dieną po
pa skutiniųjų rinkimų Obama kalbė -
jo, kad ekonomika gerėja, pažanga
padaryta. Taigi, kažkur nenužen gė -
me – aukštyn ar žemyn.

Visos šios kalbos graužia nerimu:
kada ir kuo tikėti? Ar žodžiavimas ką
nors sako, ar jis yra tik tuštumos
puoš mena? Paskutiniaisiais dešimt-
mečiais žodžiai išmetė darbus, žmo-
gaus akyse ir mintyse veiklos maža.
Atrodo, kad čia bus išplitusio inte-
lek tualizmo pasekmė. Filosofai, ana-
litikai, vertintojai, planuotojai, pata-
rėjai, tarybos, komitetai – juk tai žo-
džių versmės, tarsi tekanti lava užpi-
lančios gyvenimą. Kiek esama kal-
bančių, kiek dirbančių? Kiek yra ana-
lizių, traktatų, siūlymų, net išradi-
mų, paskelbtų visuomenei žodžiu bei
įvairiuose specializuotuose žurna-
luose arba archyvuose uždarytų?
Išgalvoti metodai, sukurtos teorijos
nėra išbandomos tikrovėje, jie visi lie-
ka tik užmirštais žodžiavimais.

Būsime apvilti, jei respublikonai
savo istorijoje paliks tik tuščiažodžia -
vimus, kaip dvejais metais anksčiau
prieš rinkimus pasižymėjo pranašus
pamėgdžiojęs Obama. Derėtų prisi-
minti, kad tuščiažodžiavimas gali
virs ti melu. Tada jis jau būtų piktžo-
džiavimas.

Prieš kelias dešimtis metų papli-
to atviržodžiavimas. Tai „Akiračių”
mėn raščio išrasta atviro ar laisvo žo-
džio galybė kovoje prieš klerikalizmą,
kaip aiškina Zenonas Rekašius („Drau-
gas/Kultūra”, 2010 m. spalio 30 d.). O
klerikalizmas, kaip nusako įvairūs
apibrėžimai, yra religiniai politinis,
pažangai priešingas, reakcinis judėji-
mas, panašus į fašizmą.

„Akiračių” atviržodžiavimas sa-
vo frontą nubrėžė po dešinesnių lie -
tuvių spaudos langais. Taigi „Drau -
gas”, kiti panašūs laikraščiai bei lei-

diniai, buvo nužvairuojami, papeikia-
mi. Z. Rekašiui „Draugo” redaktoriai
„klerikalai” kun. Pr. Garšva, Br.
Kvik lys, poetas K. Bradūnas, raš. A. Ba-
ronas, raš. D. Bindokienė atrodė pa -
žangos kliuviniais. Jau dabar nesun-
ku įvertinti šių „klerikalų” santy kį
su pažanga kultūroje ir atviržodi nin -
kų gūžtoje bruzdėjusiųjų pasieki mus.

Smalsu klausytis, kai Z. Rekašius
taria: „Bet norint palaikyti ryšius su
okupuotame krašte gyvenančia tauta
būtų neįmanoma išvengti ir šiokių
tokių ryšių su okupantu”. (ten pat)
Ry šių su okupantu? Ar konferencijos
su kagėbistais, kas ir kaip iš akira-
tininkų rašys okupanto spaudoje, yra
tik šiokie tokie ryšiai su okupantu?
Ar tai tik kepurės kilstelėjimas, kai
prasilenkiama gatvėje?

Akiratininkų atviržodžiavimas
jiems pabėrė vaisių. „Draugas” jau
virs ta ant šono, jau siūbuoja. Jame
daug pakartotinai rašyta apie būsimą
„Santaros-Šviesos” suvažiavimą, o
vė liau – koks tasai suvažiavimas bu-
vęs, kas jame kalbėjęs, štai kalbėtojų
tekstai ir interviu su jais. Keli „Kul-
tū ros” numeriai vos nesulūžo nuo šio
san tariečių subruzdimo. Ir apie pas-
ku tinį „Akiračių” numerį atpasako-
tos visos smulkmenos, o kiek buvo
mi nėtas „Naujasis Židinys/Aidai”,
kiek panagrinėtas šio rimto žurnalo
tu rinys?

Jei šiuo keliu prasideda artimes-
nis bendravimas su mūsų kairiažiū-
riais broliais, labai, labai puiku. Bet
kodėl šįmet krito „Draugo” prenume-
rata visa šimtine? Jei susiglaudino-
me, tai kur dingo tie mūsų susiglau-
dėliai? Atrodytų, kad turėjo atsirasti
naujų prenumeratorių. Tas, apie kurį
rašoma, turėtų paskaityti, pasidomė-
ti, gal ir pats be honoraro pabendra-
darbiauti...

Geri pardavėjai gausiomis prekės
pagyromis apgaudinėja pirkėjus, o
sėkmingi politikai – juos atstovauja-
muosius piliečius. Pirk šiandien, mo-
kėk rytoj; balsuok dabar, kentėk atei-
ty; klausykis priekaištų, bet priimk į
pastogę, kurioje svečiais nesijausime.
Žodžiavimų mažose visuomenėse ir
tautose reikėtų ypač vengti. Jie gali
tapti pavojingi: vienąkart suklysi, su-
vedžiotoju liksi visada. Iš Vilniaus pa-
bėgęs Lazdijuose nepasislėpsi.

Žodžiavimų puošmenys
Pirmoji autorinė 

Dalios Sudavičiūtės paroda 

BIRUTÈ PRIŠMANTIENÈ

Spalio 2 dieną Omaha ,,Stone-
house Publishing Company” pastato
durys senamiestyje buvo atviros nau-
jovėms ir pokyčiams. Beveik mėne-
siui į fotografo ir kompanijos šeimi-
ninko Patrick Drickey verslo namus
atkeliavo pirmoji autorinė Dalios Su-
davičiūtės  dailės paroda. Jau ir taip
nepaprastai įdomias savo struktūra
patalpas Dalios meno kūriniai tik pa-
gyvino ir sukūrė dar jaukesnę nuotai-
ką. Tačiau šiandien lankytojams rū-
pėjo ne pastato, o kūrinių meninė
vertė. 

Tik pravėrus duris, ant sienų su-
kabinti paveikslai atspindėjo Dalios
asmenybę, kurioje gausu meilės ir rū-
pesčio gyvūnams. Parodoje buvo apie
60 darbų iš dailininkės kolekcijos, ku-
rią sudarė akvarelė, tapyba ir alieji-
niai paveikslai. Dalios kūryba atspin-
dėjo paskutinįjį jos veiklos dvidešimt-
penkmetį. Kadangi modernusis me-
nas yra populiarus, paroda sulaukė
didelio žiūrovų dėmesio.

Apie parodą Dalia galvojo ir anks-
čiau, tačiau tik  savo gero draugo Pat-
rick ir jo žmonos Karen padrąsinta
Dalia pradėjo rimčiau galvoti apie pa-
rodą liepos mėnesį. Turint omenyje,

kad ,,Stonehouse Publishing Compa-
ny”  šeimininko pasiūlyta vieta ir pa-
talpos labai tinkamos, Dalios vyras
dr. Gediminas Murauskas bei sesuo
Nellie MacCallum pritarė parodai  ir
pažadėjo padėti. 

Parodos pavadinimui buvo pasi-
rinktas ,,Sitting in Limbo” pavadini-
mas, siejamas su Jimmy Cliff daina,
kurioje dainuojama apie nežinią ir
laukimą. 

Dar bedirbdama  ,,galen & nel-
lie” reklaminėje bendrovėje Dalia
pradėjo kurti ir sulaukė apie 50 ap-
dovanojimų už savo darbus ir ,,logo”
sukūrimą. Paskutinius 10 metų Dalia
kuria plakatus, programas ir lanks-
tinukus Omaha ,,Shakespeare On
The Green” festivaliams. 

Parodos atidarymo metu negalė-
jai nepastebėti gausaus meno mėgėjų
būrio iš lietuvių bendruomenės, links-
mai besišnekučiuojančios su Omaha
miesto meru Jim Suttle. Jis mielai
prisistatė ir man, kalbino kitus paro-
dos svečius, gyrė Dalios darbus. 

Dabar, jau pasibaigus parodai,
galima pasakyti, kad paroda sulaukė
didžiulio susidomėjimo ir labai pa-
sisekė. Šiandien didžioji dalis parodos
darbų priklauso privatiems asme-
nims. Daugiau kaip pusė parodoje ro-

dytų paveikslų bu-
vo parduoti. Vieni
jų pasiliko Omaha,
kiti iškeliavo į ki-
tas Amerikos vals-
tijas. Dalia džiau-
giasi, kad paveiks-
lai buvo tinkamai
įvertinti. Jos pla-
nuose yra daug
naujų sumanymų,
tad naujas kūry-
bos etapas dar prie-
šakyje.

T i k ė k i m ė s ,
kad parodos su-
rengimas nebus
vienkartinė užgai-
da ir po Omaha ji
keliaus ir į kitus
Amerikos miestus.
Reikia viltis, kad
ateityje bus dar
daug puikių gali-
mybių visiems no-
rintiems pamatyti
ir tinkamai įver-
tinti Dalios kūry-
bą. Sėkmės Tau,
Dalia!

Dailininkės kūryba atspindėjo paskutinįjį jos veiklos dvidešimtpenkmetį.

KELETAS SVARBIŲ V. ŠLIŪPO GYVENIMO FAKTŲ

OMAHA, NE



Briuselis, gruodžio 1 d. (ELTA)
– Europos Parlamento (EP) narys Vy-
tautas Landsbergis spėja, kad JAV
diplomatai nesiekia tiesioginių Rusi-
jos atsakymų apie jos priešinimąsi
Europos Sąjungos (ES) saugumui.
Prie tokios išvados politikas priėjo po
antradienį EP vykusių Saugumo ir
gynybos pakomitečio viešųjų svars-
tymų ,,Priešraketinės gynybos siste-
ma Europai. Uždaviniai”, kai JAV gy-
nybos sekretoriaus atstovas Europai
Robert Bell diplomatiškai išvengė
jam užduoto tiesioginio klausimo,
pranešė EP spaudos tarnyba.

Klausimų pateikimo metu V.
Landsbergis teiravosi Robert Bell:
,,Ar Jungtinės Valstijos kada nors pa-
klausė, ar niekad, kodėl Rusija nori
laikyti Europą silpnesnę ir neapgina-

mą, mažų mažiausiai paralyžiuotą
raketinės gynybos dalykuose, kuomet
ši nuostata prieštarauja Rusijos tai-
kiai ir taikdariškai politikai Europoje
nuo Kaukazo iki Estijos?” Ambasa-
dorius, užuot atsakęs, apsiribojo ben-
dromis frazėmis.

,,Mano nuomone, Lisabonoje įvy-
ko pokytis kalbant apie naujas gaires
bendradarbiavimui su Rusija dėl
priešraketinės gynybos, ir aš tikiuosi,
kad šios diskusijos rimtai prasidės
per ateinančias savaites. Tai yra itin
svarbūs dalykai, bet aš žvelgiu į juos
su pasitikėjimu, nes mano ankstesnė
patirtis kaip NATO pareigūno dir-
bant su Rusija buvo sėkminga”, –
teigė R. Bell, atsakydamas į V. Lands-
bergio klausimą.

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Seime minint bendrinės lietuvių kal-
bos gramatikos kūrėjo Jono Jablons-
kio 150-ąsias gimimo metines buvo
primintas šio didžio Lietuvos žmo-
gaus indėlis į kalbos ir valstybės vie-
nijimą.

Plenariniame posėdyje kalbėjusi
Seimo pirmininkė Irena Degutienė
kvietė neleisti iškilioms Lietuvos vals-

tybės asmenybėms likti vien ,,nusipel-
niusiais ir gerbiamais mokslininkais”. 

Seimo narys, kalbininkas Arvy-
das Vidžiūnas pabrėžė J. Jablonskio,
nors ir gana nepolitiško žmogaus,
svarų autoritetą to meto lietuvių poli-
tiniuose sluoksniuose, nepaisant gar-
baus amžiaus ir silpnos sveikatos, ge-
bėjimą objektyviai vertinti sudėtingą
politinę padėtį pirmojo Lietuvos Sei-
mo laikotarpiu ir prieš pat nepriklau-
somybės paskelbimą.

Kalbėdamas apie J. Jablonskio
iškeltą bendrinės kalbos idealą, A. Vi-
džiūnas teigė: ,,Reikia mūsų visų pas-
tangų pakilti bendrinės kalbos kryp-
timi, kilmingos, kultūrinės kalbos,
elitinės kalbos kryptimi. Daugiau
Jablonskio, daugiau atsakomybės,
daugiau pareigos ir iš Jablonskio gali-
mos pasimokyti valstybės ir kalbos
vienovės.”

Seimo parodų galerijoje atidaryta
J. Jablonskio gimimo 150-mečiui
skirta paroda ,,Kalboje tauta pasisa-
ko, kas esanti, ko verta”. Joje – doku-
mentai iš Lietuvos mokslų akademi-
jos Vrublevskių bibliotekos fondų,
Lietuvos nacionalinio muziejaus fo-
tografijų paroda ir Maironio lietuvių
literatūros muziejuje saugomi kal-
bininko asmeniniai daiktai.

Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) –
Jungtinių Valstijų pareigūnų diplo-
matinio susirašinėjimo dokumentų
paviešinimas grėsmės Lietuvos sau-
gumui nekelia, pareiškė Valstybės
saugumo departamento (VSD) gene-
ralinis direktorius Gediminas Grina.
Kelis šimtus tūkstančių JAV diplo-
matinio susirašinėjimo dokumentų
sekmadienį pradėjo viešinti priešta-
ringai vertinamas tinklalapis „Wiki-
Leaks”.  

„Bent jau šiuo metu tiesiogiai
kažkokios grėsmės neįžvelgčiau. Čia
gal daugiau Jungtinių Amerikos Vals-
tijų klausimas”,  – sakė G. Grina.
„Pažymos yra informacija iš, kaip
mes vadiname, trečio šaltinio. Reiš-
kia, ji teisiškai niekaip nepanaudoja-
ma”, – aiškino VSD vadovas. 

Kelis šimtus tūkstančių JAV
diplomatinio susirašinėjimo doku-
mentų sekmadienį pradėjo viešinti
prieštaringai vertinamas tinklalapis
„WikiLeaks”. Jis turi ir šimtus
Lietuvoje dirbusių JAV diplomatų

pranešimų.
Tuo tarpu Seimo nacionalinio

saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK) pirmininko Arvydo Anu-
šausko vertinimu, ,,WikiLeaks” pa-
skelbta informacija yra netiksli ir iš-
kreipianti tikrą padėtį.

,,Šiaip jau neturėčiau vogtos in-
formacijos išvis komentuoti, nes nie-
kas nežino, kokia tai informacija, kas
ją parengė, žinome tik, kad išplatin-
ta”, – sakė A. Anušauskas.

Tinklalapio ,,WikiLeaks” pirma-
dienį paskelbtuose slaptuose diplo-
matiniuose dokumentuose figūruoja
ir Lietuvos vardas – juose teigiama,
kad Lietuvos prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei 2009 m. atsisakius priimti
Guantanamo kalėjimo kalinį, ,,Lie-
tuvos NSGK pirmininkas privačiai
atsiprašė ir pasiūlė pasinaudoti bend-
rų sąjungininkų spaudimu siekiant
priversti ją apsigalvoti”, – antradienį
skelbia ,,The New York Times”. Sei-
mo NSGK pirmininko A. Anušausko
pavardė šaltinyje neminima.

Reikalaujama nediskriminuoti 
lietuvi¨� etnin∂s kult∆ros

Socialdemokrat¨ suburta darbo grup∂ 
bandys pad∂ti Lietuvos menininkams

Minėjime dalyvavo Jono Jablonskio
anūkės Jonė ir Julija.       ELTA nuotr.

JAV diplomatai vengia kalb∂ti apie
Rusijos nepalankumâ ES saugumui

Kaunas, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Lietuvių etninės kultūros draugijos
suvažiavimas reikalauja iš Lietuvos
valdžios atsigręžti į etninę kultūrą ir
reiškia susirūpinimą vykdoma etni-
nės kultūros politika.

Savaitgalį Kaune įvykusio Lie-
tuvių etninės kultūros draugijos su-
važiavimo dalyviai priėmė kreipimąsi
į aukščiausius šalies vadovus, kuria-
me reiškiamas susirūpinimas, kad et-
ninė kultūra iki šiol neranda tinka-
mos vietos kultūros politikoje ir švie-
timo sistemoje.

Rezoliucijoje atkreipiamas dė-
mesys, kad prieš metus patvirtinta
valstybinė Etninės kultūros plėtros
švietimo įstaigose strategija yra
sunkiai įgyvendinama, nenustato aiš-
kaus veiksmų plano. Pažymima, kad
valstybė iš esmės yra nutraukusi fi-
nansinę paramą etninės kultūros
programoms, pastaruoju metu ban-
doma jau kėsintis ir į institucijų, ku-
rios rūpinasi etninės kultūros išliki-
mu ir plėtra, egzistenciją. Atkrei-
piamas dėmesys, kad Seimo patvir-
tintose Lietuvos kultūros politikos
gairėse etninė kultūra pamiršta, o į

specialistų pateiktus pasiūlymus yra
neatsižvelgta.

Suvažiavimas taip pat priėmė
atskirą rezoliuciją, kuria išreiškė sa-
vo nepritarimą neseniai Seimo val-
dybos palaikymo sulaukusiam siūly-
mui sujungti Etninės kultūros globos
tarybą su Valstybine paveldo komisi-
ja. Suvažiavimas pareikalavo išsau-
goti Etninės kultūros globos tarybą
kaip savarankišką Seimui atskaitin-
gą instituciją.

Atskira rezoliucija buvo priimta
dėl valstybinės Jono Basanavičiaus
premijos – aukščiausio valstybinio
apdovanojimo už reikšmingą veiklą
etninės kultūros srityje – skyrimo
tvarkos. Iš visos Lietuvos suvažiavę
etnokultūrininkai pasisakė prieš šios
garbingos premijos nuvertinimą, nes
premiją imta skaidyti ir teikti ke-
liems asmenims ne už bendrą kolek-
tyvinę veiklą, bet už atskiras tiesio-
giai tarpusavyje nesusijusias veiklas. 

Suvažiavimas taip pat priėmė pa-
reiškimą, kuriuo išreiškė neprita-
rimą Kauno pilies pertvakymui ne-
paisant visuomenės nuomonės.

Vilnius, lapkričio 30 d. (ELTA) – Vilniaus universiteto (VU) bibliotekoje du-
ris atvėrė Filologijos skaitykla. Tai – ryškus ir prasmingas šventinių metų pa-
baigos įvykis VU bibliotekai, kuri šiais metais mini 440 metų sukaktį. Naujoji
Filologijos skaitykla įsikūrė istorinėje bibliotekos salėje, menančioje jėzuitų
akademijos laikus. Filologijos skaityklos atidaryme dalyvavo VU filologijos fa-
kulteto dekanas Antanas Smetona.               Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Pamin∂tos J. Jablonskio 
150-osios gimimo metin∂s

JAV diplomatinio susirašin∂jimo
dokumentuose minima ir Lietuva

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) –
Seimo Socialdemokratų partijos frak-
cija nutarė suburti darbo grupę, kuri
ieškos būdų, kaip padėti Lietuvos
menininkams, kad būtų pakeistas
Pridėtinės vertės mokesčio įstaty-
mas. Tai po susitikimo su kultūros
atstovais teigė Socialdemokratų par-
tijos frakcijos seniūnas, opozicijos va-
dovas Algirdas Butkevičius.

Nuo kitų metų kultūros, meno ir
mokslo žmones vėl užguls naujas mo-
kestis. Teks sumokėti ne tik daugiau
procentų nuo autorinio atlyginimo,
bet ir mokėti papildomai 21 proc. pri-
dėtinės vertės mokesčio (PVM). Šia
padėtimi pasipiktinę kultūrininkai
kreipėsi į Socialdemokratų partijos
frakciją, prašydami ieškoti būdų,
kaip padėti menininkams.

Seimo Socialdemokratų partijos
frakcijoje apsilankiusi kultūrininkų
grupė nuogąstavo, jog Lietuvoje vyks-
ta kultūros naikinimas. Pasak kom-
pozitoriaus Fausto Latėno, meninin-
ko mokesčiai Lietuvoje prilygsta Šve-
dijos mokesčiams, nors lietuvių atly-
ginimai toli gražu ne tokio paties ly-
gio.

,,Pakviestas koncertuoti į užsienį
menininkas tampa PVM mokėtoju
Lietuvoje nuo visų pajamų. Kultūros

atstovams nieko kito nebelieka, tik
emigruoti. Kai nuo pirmo lito už pa-
jamas užsienyje reikia mokėti PVM,
tai akivaizdu, kad neskiriama, jog yra
atlikėjų, kurie gauna 5,000 eurų ho-
norarą, bet yra gaunančių 100 eurų
už pasirodymą. Sudėjus visus reika-
lingus mokesčius, žmogus honorarą
išleis jiems sumokėti”, – sako F. La-
tėnas.

Pasak menininko, pastaruoju
metu visos gyvybiškai svarbios sferos
atiduodamos pertvarkyti liberalioms
jėgoms. Dabar imamasi ir kultūros.

,,Jei sakoma, kad kultūros pro-
jektui skiriama 20,000 litų, tai iš jų
50 proc. atseikėjama mokesčiams.
Tai taip ir sakykime, kad duota tik
10,000. O paskui metamas šešėlis,
neva neaišku, kur dingsta pinigai.
Mano nuomone, tai daroma specia-
liai. Siekiama, kad Lietuvoje nebūtų
kultūros šviesulių, kad viskas būtų
pilka, o su pilka mase lengviau tvar-
kytis”, – mano F. Latėnas.

Kultūros atstovai teigė, jog už-
sienio šalyse apie besikeičiančius mo-
kesčius žmonėms pranešama iš anks-
to, o Lietuvoje viskas pasikeičia per
naktį. Socialdemokratai, išklausę
menininkus, mano, kad jų padėtis
Lietuvoje iš tiesų sudėtinga.
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sumažinti išmokas aukštosioms mo-
kykloms. Studentai kaltina vyriausy-
bę skriaudžiant valstybinius univer-
sitetus privačių aukštųjų mokyklų
naudai. 

MINSKAS
Baltarusija paskelbė ketinanti

sunaikinti gausiai prisodrinto urano
atsargas dar prieš branduolinio sau-
gumo viršūnių susitikimą Pietų Ko-
rėjoje 2012 m. Šis sprendimas buvo
priimtas po Baltarusijos užsienio
reikalų ministro S. Martynov ir JAV
valstybės sekretorės H. Clinton susi-
tikimo per Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos vir-
šūnių susitikimą Kazachstano sosti-
nėje Astanoje. JAV ketina techniškai
ir finansiškai padėti Baltarusijai
naikinant branduolines atsargas.

LONDONAS
Didžiojoje Britanijoje tūkstančiai

studentų antradienį vėl protestavo
prieš vyriausybės planus ženkliai
padidinti mokesčius už studijas. Ne-
paisydami šalčio ir sniego, vien tik
Londono centre, organizatorių teigi-
mu, susirinko 8,000 žmonių. Tiesa,
demonstrantų kolona iširo susidū-
rusi su gausiomis policijos pajėgomis.

WASHINGTON, DC
Praėjus keturioms savaitėms po

savo partijos pralaimėjimo Kongreso
rinkimuose JAV prezidentas Barack
Obama susitiko su respublikonų par-
tijos vadovybe ir aptarė su ja bendra-
darbiavimo galimybes. Pokalbiai Bal-
tuosiuose rūmuose turėtų tapti ,,pir-
muoju žingsniu į naujus ir produk-
tyvius santykius”, pareiškė B. Oba-
ma ir pabrėžė, kad daugumą Atsto-
vų rūmuose laimėjusiems respubliko-
nams dabar tenka atsakomybė ben-
dradarbiaujant su kitais siekiant pa-
rodyti konkrečius darbų rezultatus. 

* * *
Somalio kilmės JAV pilietis, ku-

ris buvo sulaikytas Oregono valstijo-
je, nepripažino savo kaltės dėl planų
surengti išpuolį per Kalėdų eglutės
įžiebimo iškilmes ir pareiškė esąs ne-
kaltas dėl bandymo pasinaudoti ma-
sinio naikinimo ginklu. 19 metų
išeivis iš Somalio Mohamed Osman
Mohamud buvo sulaikytas per FTB
operaciją, kai per renginį Portland
bandė susproginti netikrą sprog-
menį. Jaunuolis ir toliau bus sulaiky-
tas. Tikimasi, kad jis bus teisiamas
vasarį.

Pasaulio naujienos

BARSELONA
Ispanijos policija Barselonoje

suėmė mažiausiai septynis pakis-
taniečius, kurie įtariami susiję su
kruvinais išpuoliais Mumbajuje 2008
m. Suimtieji turi ryšių su islamistų
tinklais Pakistane. Jie, be kita ko,
klastojo pasus ir dokumentus šių
grupuočių nariams. 

BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) konku-

rencijos priežiūros tarnybos paskelbė
pradedančios tyrimą dėl bendrovės
,,Google” įtariamo piktnaudžiavimo
vyraujančia padėtimi internetinės
paieškos rinkoje. Šis sprendimas pri-
imtas ,,gavus paieškos paslaugų tie-
kėjų skundų dėl nepalankaus jų
paslaugų indeksavimo ‘Google’ ne-
mokamų ir trečiųjų šalių remiamų
paieškų rezultatuose, taip pat dėl įta-
riamo lengvatinio pačios ‘Google’ pas-
laugų pateikimo”. Tuo tarpu ,,Goog-
le”, kurios pagrindinė būstinė yra
JAV, pareiškė bendradarbiausianti su
Briuseliu, atliekant šį tyrimą.

PARYŽIUS
Irako saugumo pajėgos sužlugdė

sąmokslą susprogdinti Prancūzijos
ambasadą Bagdade – tai išaiškėjo su-
ėmus 12 įtariamų „al Qaeda” narių,
siejamų su išpuoliu krikščionių baž-
nyčioje. Už spalio 31 d. išpuolį bažny-
čioje atsakinga su „al Qaeda” susijusi
grupuotė ketino surengti išpuolį
prieš prancūzų ambasadą Bagdade
Karados rajone – susprogdinti užmi-
nuotą automobilį, pranešė saugumo
pareigūnai.  Per kovotojų surengtą
įkaitų dramą bažnyčioje žuvo 52
įkaitai ir policininkai.

ROMA
Visoje Italijoje antradienį tūks-

tančiai studentų, mokslininkų ir
dėstytojų vėl išėjo į gatves, protestuo-
dami prieš ginčytiną švietimo pert-
varką. Šiauriniame Genujos mieste
neišvengta riaušių. Organizatorių
duomenimis, vien tik čia protestuose
dalyvavo 15,000 žmonių. Protestai
nukreipti prieš prieštaringai verti-
namą ministro pirmininko Silvio
Berslusconi švietimo pertvarką, nu-
matančią kitais metais 700 mln. eurų

EUROPAŠiaurès Korèja gali vèl pulti

JAV

Washington, DC, gruodžio 1 d.
(ELTA) – Interpolas paskelbė ,,rau-
donąjį pranešimą” dėl ,,WikiLeaks”
įkūrėjo Julian Assange. Jame teigia-
ma, kad Australijos pilietis ieškomas
siekiant jį apklausti Švedijoje dėl ga-
limai padaryto seksualinio nusikalti-
mo, dėl kurio kaltę jis neigia.

,,Raudonasis pranešimas” nėra
tarptautinis suėmimo orderis. Juo
prašome žmonių, turinčių informaci-
jos apie J. Assange buvimo vietą,
pranešti policijos pareigūnams.

Švedijos teismas atmetė apeliaci-
ją dėl šioje šalyje išduoto suėmimo
orderio suimti išprievartavimu kalti-
namą ,,WikiLeaks” įkūrėją.

Apeliacinis teismas apeliaciją
atmetė ir paliko galioti ankstesnį
Stokholmo teismo sprendimą. Dabar
tyrėjai J. Assange galės sulaikyti ap-
klausai.

J. Assange, kuris dabar greičiau-
siai yra Didžiojoje Britanijoje, neigia
jam metamus kaltinimus, teigdamas,

kad jį paprasčiausiai norima apšmeiž-
ti. Australas kaltinamas išprievarta-
vimu ir seksualiniu priekabiavimu,
skelbia Švedijos prokuratūra. Apie
tokius kaltinimus pirmą kartą prabil-
ta rugpjūtį.

,,WikiLeaks” îkùrèju susidomèjo
Interpolas

Vilnius, gruodžio 1 d. (Bernardi-
nai.lt) – Sniegas, ledas ir prastos oro
sąlygos sutrikdė Vokietijos, D.
Britanijos ir Lenkijos oro uostų dar-
bą, eismą keliuose bei pakeitė kas-
dienį žmonių gyvenimą.

Antradienį Frankfurto tarptau-
tiniame oro uoste sniegas ir ledas pri-

vertė atšaukti daugiau negu 200
skrydžių. Kilimo ir leidimosi takai
buvo valomi nuo sniego, tačiau tai ne-
padėjo išvengti vėlavimų. Atšiaurus
oras taip pat tapo keleto mirčių ir
nelaimingų atsitikimų Vokietijos ke-
liuose priežastimi.

Didžiojoje Britanijoje sniego
pūgose žuvo du žmonės. Šaltis čia
sukėlė eismo sumaištį, nors Heath-
row oro uostas pranešė, kad skry-
džiai nesutriko. Numatoma, kad šal-
čiai Didžiojoje Britanijoje tęsis ir to-
liau. Esant sudėtingoms eismo sąly-
goms, Anglijoje pagausėjo eismo
nelaimių kelyje.

Škotijoje ir Šiaurės Airijoje šim-
tai mokyklų buvo uždarytos, nemažai
futbolo rungtynių  atidėtos. Tačiau
protestų dalyviai studentai nepaiso
šalčių ir eina į demonstracijas Lon-
done ir kituose miestuose prieš vy-
riausybės planus kelti universitetų
mokesčius.

Smarkus sniegas sukėlė sumaištį
daugybėje Lenkijos sričių. Sinoptikai
praneša, kad sniegas sostinėje ir to-
liau kris. Šaltis pareikalavo trijų
žmonių gyvybių, du iš jų – benamiai.
Dėl prasto oro šalyje įvyko 35 avari-
jos, juose 5 žmonės sužeisti.

Sniegas trikdo susisiekimâ Europoje 

Seulas, gruodžio 1 d. (BNS) –
Pietų Korėjos žvalgybos vadas taria-
mai užsiminė, kad yra daug galimy-
bių, jog Šiaurės Korėja vėl surengs
puolimą prieš Seulą, praėjus savaitei
po to, kai Pchenjanas puolė vieną
Pietų Korėjos salą. Šis pareiškimas
pasirodė praėjus kelioms valandoms
po to, kai pareigūnai pareiškė, jog
Seulas planuoja naujas karines praty-
bas su JAV.

Naujos karinės pratybos gali būti
surengtos dar šį mėnesį arba kitų
metų pradžioje. Šiose pratybose, be
kita ko, dalyvauja JAV branduolinis
lėktuvnešis ,,USS George Washing-
ton” ir daug kitų modernių karo
laivų ir lėktuvų. Prieš pratybas JAV
vyriausybė pareiškė, kad jos skirtos
įbauginti Šiaurės Korėją. Tai grei-
čiausiai bus ir naujų pratybų tikslas.

Padėtis Korėjos pusiasalyje šiuo

metu yra labai įtempta. Lapkričio 23
d. Šiaurės Korėja apšaudė Pietų Ko-
rėjos Jonpchjondo salą. Per puolimą
žuvo mažiausiai keturi Pietų Korėjos
piliečiai. Praeityje šioje ginčytinoje
pasienio zonoje buvo kilęs ne vienas
susidūrimas.

Pietų Korėjos nacionalinės žval-
gybos tarnybos direktorius Won Sei-
hoon parlamento komitetui per po-
sėdį už uždarų durų teigė, kad
Pchenjanas surengė puolimą kaip tik
tuo metu, kai tarptautinė visuomenė
išsakė savo susirūpinimą dėl galimo
valdžios pasikeitimo Šiaurės Korėjoje
ir prastos šalies ekonomikos būklės.
Šią informaciją pateikė Pietų Korėjos
valdančiosios partijos pareigūnas.

,,Yra didelė galimybė, kad Šiau-
rės Korėja vėl mus puls”, – teigė pa-
reigūnas.

Julian Assange įkurtas ,,WikiLeaks”
paviešino didelę šūsnį slaptų JAV do-
kumentų.                         EPA nuotr.

EPA nuotr.
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Pasiruoškime artėjančioms 
šventėms iš anksto

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

Šeimininkės
patarimai

Viena pagrindinių JAV švenčių –
Padėkos diena – jau praėjo, bet mūsų
laukia pati didžiausia metuose kata-
likų šventė – Kalėdos! Lietuvoje per
šias šventes didžiausia šeimininkės
sta lo puošmena yra žąsis, kumpis, o
Amerikoje, neskaitant Padėkos die-
nos, per visas kitas metines šventes
dažniausiai kepamas kalakutas arba
kumpis.

Kokį kalakutą pasirinkti kepti?

Švieži kalakutai turi geresnį sko-
nį ir yra geresnės mėsos negu šaldyti.
Tačiau neblogi yra ir šaldyti, jei jie
buvo laikomi pastovioje 0 F tempera-
tūroje ir ne per ilgai. 

Sušaldytą kalakutą patartina pa-
laikyti šaldytuve apie porą dienų, kol
atsileis, arba šaltame vandenyje apie
6–8 valandas. Reikia vengti kalaku-
tų, kuriems po oda suleista riebalų
(self-basting), nes tokie taukai dažnai
būna pasenę. Šviežią jauną kalakutą
galima pažinti iš odos: jauno kalaku-
to oda balta, taukai taip pat, oda turi
būti drėgna (neiš džiū vusi), švari ir
kvepėti šviežumu; senų kalakutų oda
ir taukai yra geltoni, ko jos – tamsiai
violetinės spalvos. Daž nai kalakutai,
kaip ir antys, parduotuvėse būna
sandariai įdėti į plastiką ir todėl jų
odą galima pa ma tyti tik nuėmus jį.
Jei išvyniojus pasi ro dys, jog jis turįs
nekokį kvapą, pa tar tina tokio paukš-
čio nekepti ir nevalgyti, nes galima
sunkiai susir gti. Ka la kutų patinų pa-
prastai būna siau res nės krūtinės ne-
gu patelės, tad kepant lengviau bus
apsieiti su patinu nei plačiakrūte
patele. Tiesa, abie  jų skonis bus tas
pats.

Kepimo būdai

Atėjo laikas, kai pradedame ieš-
koti įvairiausių naujų būdų, kaip
įman triau ką padaryti. Taip šeimi -
nin kės ėmė išbandyti naujus recep-
tus, nes vis norisi kažkuo nustebinti
šeimyną, svečius. Tarp amerikiečių
labai išpopuliarėjo kalakutų virimas
aliejuje. Pramonė tam jau net ir spe-
cialius puodus pradėjo gaminti. Tarp
lietuvių šis būdas, atrodo, dar nėra
pa  plitęs. Toks gaminimo būdas ne tik
nėra sveikas, jis ir labai nesaugus,
dažnai sukeliantis gaisrus ir apsi de-
ginimus. 

Kaip paruošti kalakutą kepti?

Pirmiausia įkaitinkite orkaitę iki
325° F. Padėkite kalakutą ant sieto,
kad nudžiūtų. Jei esate pasiruošę ka-
lakutą kepti su įdaru, juo kalakutą
prikimškite tik prieš pat kepant. Nie-
kad nereikia kimšti iš anksto. Jei to
nedarysite, tai vidurius pripildykite
daržovėmis, pvz., salierų lapkočiais,
svogūnais, keliomis morkomis bei
petražolėmis. 

Kojas suriškite, sparnus pakiški-
te po paukščio nugara. Įdėkite į kepi-
mo indą ir patepkite kalakutą alieju-
mi ar ištirpintu sviestu. Pridenkite

folija, bet taip, kad nesiektų kalakuto
odos. Geriau uždenkite kalakutą ke-
letą kartų sulenkta marle ir ją nuolat
patepkite riebalais. 

Kepant įdarytą kalakutą reikia
skirti apie 20–24 minutes daugiau
vienam svarui. Niekad nelaikykite
kalakuto žemos temperatūros orkai -
tėje visą naktį, nes tada mėsoje atsi-
randa bakterijų, kurios gali apnuo -
dyti mėsą. Normali orkaitės tempera-
tūra turi būti 350–375° F.

„Draugystės” kalakutas

Šį kalakuto receptą aš pati esu iš-
bandžiusi. Tai kalakutas, kepamas
kartu su ,,draugais”: į jo vidų dedama
antis, į ją dedama višta, o toji įdaro-
ma maltu vištienos įdaru. Toks kala -

kuto paruošimas šeimininkei atima
daug laiko ir vien už tokį didelį darbą
ji turėtų būti įvertinta.

Pirmiausia reikia atsargiai išimti
iš kalakuto visus kaulus, paliekant
juos tiktai kojelėse. Tas pats daroma
su antimi ir višta. Paskui į priesko-
niais įtrinto kalakuto vidų kemšama
antis ir t. t. Prikimšus įdaro kalaku-
tas užsiuvamas ir, vis palaistant ištir-
pintu sviestu, kepamas. Tokį kalaku-
tą reikia kepti ilgiau.

Taip iškeptas kalakutienos patie-
kalas labiau tinka didelėse vaišėse,
kur svečiai išbando įvairiausius pa -
tiekalus. ,,Draugystės’’ kalakutas net
be veik skanesnis yra šaltas, tada jį
galima valgyti kaip skanų vyniotinį.

Keptas kalakutas be įdaro

Nusipirkus 8–11 sv šviežią kala-
kutą pirmiausia jį nuplaukite ir su
popieriniu rankšluosčiu apdžiovinki-
te. Šaldytą kalakutą atitirpdykite,
nuplaukite ir apdžiovinkite. Esu iš-
bandžiusi visokius paruošimo būdus
ir įsitikinau, kad bet kokia paukštie-
na bus skanesnė ir mėsa trapesnė, jei
paukštį pamarinuosime. Tad apdžio-
vinus kalakutą jį aplaistykite citrinos
sultimis, aptepkite medumi, apibar-
stykite pipirais ir rozmarinu (šviežiu
ar džiovintu). Vietoje citrinos sulčių
galima naudoti ,,Lemon pepper’’
prieskonius, o vietoj medaus – rudą
cukrų. Paskui kalakutą suriškite už
kojų ir (šaltame) garaže pakabinkite

nakčiai, kad padžiūtų. Galima kabin-
ti balkone, bus dar geriau, nes vėjas
prapūs, o jei nėra galimybių to pada-
ryti, padėjus ant grotelių vienai parai
įdėkite į šaldytuvą. Nuo to paukštie-
na pasidarys skanesnė.

Tokiam kalakutui reikės:
2 salierų lapkočių,
1 morkos,
1 svogūno,
keleto petražolių šakelių,
1 šaukštelio maltų šalavijų (sa-

ge), karčiųjų ir kvapniųjų pipirų, jei
jų nenaudosite marinavimui – drus-
kos.

Kalakuto vidų pabarstykite drus-
ka. Minėtas daržoves (o galima kimš-
ti ir vien tik džiovintais vaisiais ir
obuoliais) supjaustykite ruoželiais ir
sudėkite į kalakuto vidų. Pabarsty-
kite šalavijumi. Šlauneles suriškite.
Neturint kepimo indo su sietu, sa-
liero kotais išdėliokite indo dugną. Į
taip paruoštą kepimo indą dėkite ka-
lakutą krūtine į viršų. Kaklo odą pa-
lenkite į apačią. Kalakutą aptepkite
sviestu ar aliejumi, į kepimo indą įpil-
kite 2/3 puoduko vandens, uždenkite
folija, kad nesiektų kalakuto, arba
uždenkite šešis kartus sulenkta mar-
le ir ją patepkite riebalais.

Kepkite įkaitintoje 350° F tempe-
ratūros orkaitėje nuo 3 iki 4 valandų.
Valandą prieš baigiant kepti ati-
denkite ir kas 15 minučių palais-

tykite atsira-
dusiu skysčiu
(skystį bandy-
kite imti nuo
viršaus, nes
apačioje būna
nusėdęs krau-
jas, palaisčius
tokiu skysčiu,
kalakuto oda
įgaus negražų
atspalvį). Kep-
kite tol, kol
kalakuto oda
įgaus gražią
auksinę spal-
vą. Ar kalaku-
tas tikrai iške-
pęs, galima su-

žinoti iš įbestos šakutės. Jei skystis
bėgs skaidrus, kalakutas jau iškepęs.

Iškeptą kalakutą vėl pridenkite,
kad neišdžiūtų, bent pusę valandos
palaikykite, nes tada galima gražiau
supjaustyti. Reikia pradėti pjaustyti
nuo krūtinės skersai raumenis. Liku-
sį skystimą perkoškite, sutirštinkite
ir naudokite kaip padažą.

Kaip priedas prie kalakuto tinka
virtos, džiovintos slyvos, spanguolių
ar bruknių uogienė, įvairiai gamintos
bulvės, žirneliai, morkos.

Norint, kalakutą galima padeng-
ti (jei jo nemarinavote) apelsinų gla-
zūra.

Glazūra

Reikės:
1/2 puoduko apelsinų uogienės
2 šaukštų sviesto

Indelyje uogienę ir sviestą mai-
šant kaitinkite, iki gražiai susijungs.
Valandą prieš baigiant kepti kalakutą
šiuo mišiniu keliolika kartų patepkite
šepeteliu.

Paskrusdintos duonos įdaras

(St. Stasienės receptas)

Reikės:
8 riekių baltos duonos,
3 svogūnų,
1,5 puoduko supjaustytų salierų

lapkočių, 
1/2 puoduko supjaustytų graiki-

nių riešutų (walnuts),
1 šaukštelio maltų ar 1 šaukšto

smulkiai supjaustytų šalavijų (sage),
3 kubelių vištienos koncentrato,
3/4 puodelio vandens,
druskos, pipirų pagal skonį.

Duoną paskrusdinkite ir, kol kar-
šta, greit pirštais spausdami smulkiai
suplėšykite. Svogūnus perpjaukite
pusiau ir nestorai supjaustykite.
Karštame aliejuje pakepinkite. Van-
denį užvirinkite ir jame ištirpinkite
viščiuko koncentratą. Sudėkite sup-
jaustytus salierų kotus ir labai trum-
pai pavirinkite.

Į dubenį sudėkite paruoštą duo-
ną, svogūnus, salierus, prieskonius,
riešutus ir išmaišykite. Jei būtų sau-
sa, įpilkite šiek tiek verdančio van-
dens. Druskos, pipirų pagal skonį.

Paimkite karščiui atsparų indą,
sudėkite įdarą, iš viršaus šiek tiek
prispauskite, uždenkite ir šiltoje or-
kaitėje laikykite iki tiekimo. 

Taip pagamintas įdaras tiekia-
mas taip: šaukštelis įdaro dedamas
ant lėkštės ir uždengiamas nestorai
atpjauta kalakuto rieke. Užpilama
padažu. Žiemos metu įdarą galima
paįvairinti supjaustytomis spanguo-
lėmis. Įdarą galima tiekti ir su visu
indu.

Kalakutas, įdarytas 
graikiškais riešutais

Kalakutas paruošiamas anksčiau
nurodytu būdu. Paimkite 1 sv grai-
kiškų riešutų, nuimkite lukštus, api-
plikykite, nuimkite tamsią žievę, su-
grūskite grustūvėje, pridėkite 1 sv
keptų veršio kepenų, pusę prancūziš-
kos, piene išmirkytos ir išspaustos
bandelės, 3 kiaušinius ir 1 šaukštą
sviesto. 

Viską gerai išmaišykite, pri-
kimškite kalakutą. Kepkite, kaip nu-
rodyta. Paduodant užpilkite paruoštu
maderos padažu.

Maderos raudonas padažas

Paimkite 1/2 puoduko ,,Made-
ros’’ vyno, 1 šaukštelį cukraus, 2 šaukš-
telius citrinos sulčių, 2 šaukštelius
sausainių. Viską gerai išmaišykite ir
užvirinkite. Padažas patiekiamas karš-
tas.

Užkeptas rūkytas kumpis

Kumpį nuplaukite ir sausai nu-
šluostykite. Padarykite ruginių miltų
tešlą, užplikinus juos karštu vande-
niu. Kumpį pabarstykite: gvazdikė-
liais, pipirais, cinamonu ir visą jį ap-
tepkite piršto storumo tešla. Pasivil-
gius rankas šaltu vandeniu aplygin-
kite kaip duoną iš viršaus ir apačios.
Taip apteptą kumpį padėkite ant
skardos ir įstatykite į orkaitę 4 valan-
doms (350° F), jei kumpis bus tik šal-
tai rūkytas. Jei imsite virtą ir rūkytą
kumpį, tai užteks 2–3 valandų. Žiūrė-
kite, kad nesutrūktų tešla, kad iš
kumpio neišeitų sultys. Išėmus nenu-
imkite tešlos, kol atauš. Kai atauš,
nuimkite tešlą, nuskuskite peiliu,
kiek aplyginkite kraštus, prapjaukite
odą, atlenkite ir dalį nulupto kumpio
gražiai kvadratais prisagstykite gvaz-
dikėliais. Pabarstykite šaukščiuku
cinamono, įdėkite į orkaitę kelioms
minutėms, kad apkaistų. Taip ruošia-
mas šventinis kumpis.

Galima ruošti ir dar kitaip. Nu-
ėmę nuo kumpio visą odą, visą kumpį
apibarstykite piršto storumo cukru-
mi, ant jo vėl uždėkite visą odą ir tik
tada aptepkite tešla. Kepkite taip pat.
Taip paruoštas kumpis būna ypač ska-
nus ir sultingas. 
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�
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Joliet, IL 60435
TTeell..  881155--774411--33222200
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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
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7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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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

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 42

Tikiuosi, kad sugebėsime pasi-
naudoti bent kvietimu apsilankyti
,,Emirates Team New Zealand” (ET-
NZ) bazėje. 

Pagal planą penktadienį 6 val.
(GMT + 13) pradedame statyti stie-
bą, 11.30 val. – aukštas vanduo, tai
šokame atgal į vandenį, keliame bu-
res, kraunamės maistą. Šeštadienį 12
val. užsakyta muitinė ir: ,,A Dios,
NZ”. 

Simonas Steponavičius 
V etapo įgulos kapitonas

2009-01-17

Į žygį išlydėjo vainikai, 
lietuviškos vėliavos ir dainos

Šiandien 16 valandą Naujosios
Zelandijos laiku „Ambersail’’ atsirišo
iš Auckland. Mus palydėjo gražus bū-
relis lietuvių su vainikais, vėliavomis
ir net dainomis. Beje, gal kiek ir ne-
tradiciškai, pakvietėme išlydinčiuo-
sius į svečius ir palydėtuves perkėlė-
me į mūsų „balkoną’’ – kokpitą. Juk
laivo denis yra Lietuvos teritorija,
taigi jie kaip ir Lietuvoje pabuvojo. 

Kai išplaukėme iš muitinės,
vietos lietuviai mums ilgai mojo nuo
kranto didžiule trispalve. Na, gal ir
ne didesne už mūsiškę, bet įspūdinga.
Šią vėliavą jie per vasario 16-ąją iške-
lia ant Auckland tilto, greta Naujo-
sios Zelandijos valstybinės – parvešiu
tai patvirtinančią nuotrauką. 

Smagu žiūrėti į vyrų veidus – visi
džiaugiasi pagaliau ištrūkę iš tos
duonkepės krosnies. Saulė ten labai
pikta – nors kremo susitepėme dau-
giau nei per visą ligšiolinį gyvenimą,
vis tiek visų nosys lauposi. Kiviai sa-
ko: ,,You’re coocked.’’ 

Apie plaukimą. Laivo laikas –
GMT (LT-2) – kirsime daug laiko
juostų, visiems klius apylygiai dienos
ir nakties. 

Vachtos: 00.00-04.00 ir 12.00-
16.00 Simas, Rokas, Dominykas, Da-
rius; 04.00-08.00 ir 16.00-20.00 Šarū-
nas, Ričardas, Aidis, Regimantas;
08.00-12.00 ir 20.00-00.00 Paulius,
Linkus, Jonas, Gerardas. 

Simonas Steponavičius 
V etapo įgulos kapitonas 

2009-01-17

Per riaumojantį ir staugiantį
Ramųjį vandenyną

Šiandien apie 5 valandą (Lietu-
vos laiku), atlikus visus muitinės for-
malumus, į penktąjį plaukimo aplink
pasaulį etapą iš Auckland uosto pra-
dėjo ,,Tūkstantmečio odisėjos” jachta
,,Ambersail’’ su dvylikos buriuotojų
įgula, vadovaujama kapitono Simono
Steponavičiaus. Tikimasi, kad jie,
įveikę apie 5 tūkstančius jūrmylių,
Pietų Amerikos Ugnies Žemės uostą
Ušuają pasieks vasario 10–12 dieno-
mis. Tūkstantmečio kvieslių laukia
ne tik ilgas kelias, bet ir sudėtingos
oro sąlygos. Apie tai metereologo, VI
etapo įgulos nario Naglio Šulijos ko-
mentaras. 

Turėkime galvoje, kad Auckland
uostas, iš kur išplaukė V etapo įgula,
yra beveik 40 laipsnių pietų platu-
mos, o ten, kur etapas turi baigtis, –

jau daugiau nei 50 laipsnių pietų pla-
tumos. Taigi, laivas ,,riaumojančias”
keturiasdešimtąsias sklandžiai pa-
keis į ,,staugiančias” penkiasdešimtą-
sias. Ir iš tiesų dabar Ugnies Žemės
regione pučia 40 mazgų vėjas. Be jo-
kios abejonės, jo gūsiai yra dar stip-
resni. Dar viena panaši audra dabar
yra ties etapo viduriu. Todėl galima
būti tikriems, kad šio etapo įgulai pa-
našių audrų išvengti nepavyks, todėl
jos laukiantys išbandymai yra labai
rimti. 

Kita vertus, yra aišku, kad plau-
kimas tikrai nebus ištisinė kankynė
ir kova dėl būvio. Audros ar vėjo su-
stiprėjimai kils staigiai ir truks san-
tykinai neilgai, o ramesnių orų laiko
tarpsniai bus ilgesni. Taip pat galima
manyti, kad sunkiausia bus antroji
etapo dalis, kai ,,Ambersail” jau artės
prie Pietų Amerikos. Taip pat daug
kas priklausys nuo kapitono sprendi-
mo – juk plaukimo laisvė audros at-
žvilgiu dažniausiai yra. 

O pati pradžia bus visai smagi.
Naujosios Zelandijos orų tarnybos
tinklalapis sako, kad laivui pradėjus
plaukti pučia labai palankus vakarų
ar vakarų-pietų-vakarų vėjas, kurio
stiprumas 7–10 mazgų (be gūsių). Ar-
ba sekmadienį vėlai vakare arba nak-
tį į pirmadienį Naujosios Zelandijos
laiku ciklonas atneš lietaus, bet neil-
gam ir nelabai gausaus. Galima spėti,
kad nestiprus palankių krypčių vėjas
išliks iki trečiadienio ryto Naujosios
Zelandijos laiku. Dabar nenorėčiau
komentuoti orų bei vėjo labai plačiai,
nes nėra tiksliai aišku, kur tuo metu
bus laivas ir kokiu keliu jis pasuks.

2009-01-18

Pasičiuožinėdami nuo bangų –
smagi pradžia

Rašau jums, nes žinome, kad visi
laukia, o išsiųsti daug žinučių nelabai
galime. Priežasčių pora: viena – šiek
tiek ožiuojasi mūsų generatorius, to-
dėl ribojame elektros vartojimą, kol
neįsitikinsime, kad viskas su juo tik-
rai gerai, antra visai proziška – kad
,,Iridiumo’’ internetas išspaustų ke-
letą žinučių, reikia kokiai 15–20 mi-
nučių iškelti jo antenėlę ant denio. Pa-
prastai tai darome per šturmaninės
galinį liuką, bet toli gražu ne visada
galime jį tiek laiko laikyti pravirą,
nes rizikuojame gauti kibirą kitą sū-
raus vandens ant kupros, visų klavia-
tūrų ir prietaisų bei Lietuvos Prezi-
dento vėliavos ir kitų vertingų dalykų. 

Dėl šių nepatogumų sutarėme su
vyrais, kad kol kas pakaitomis rašy-
sime po porą bendrų žinučių per pa-
rą, o „myliu ir bučiuoju’’ paliksime
vėlesniems laikams, kai bus daugiau
privatumo galimybių. 

Gyvename puikiai – vakar pava-
kare gražiu oru išplalukėme iš Auck-
land su švelniu 10–15 mazgų šiaurės
vakarų vėjeliu, pasikėlę paradinį ge-
nakerį apžiūrinėjome 10–12 mazgų
greičiu pro šalį slenkančią įspūdingo
grožio Naujosios Zelandijos pakrantę.
Naktis buvo giedra su daugybe žvaigž-
džių ir ryškia apversta mėnulio del-
čia. Paryčiui vėjas buvo ir visai nusil-
pęs – pabirbinome su varikliu valan-
dėlę, paskui vėjas pradėjo atsigauti. 

Bus daugiau

Atkelta iš 3 psl.   Ir nežinia, kada iš-
seks lenkų reikalavimų sąrašas. Kada
Rytų Lietuva bus atplėšta nuo Lie-
tuvos? Apetitas juk atsiranda beval-
gant. (...) Dabar jau kalbama apie
naujų raidžių įvedimą, gatvių ir pa-
vardžių rašymą „lenkiškai”, lenkiš-
kas autobusų lenteles. Ar „lenkiškos“
raidės įrašymas pase padės sustiprin-
ti lenkišką tautinę savimonę – didelis
klaustukas. Greičiau sustiprins savęs
atskyrimą, kitoniškumą.

Manau, kad neblogai pažįstu tiek
lenkiškąją Dzūkijos dalį, tiek Vil-
niaus apylinkes. Tačiau stovėdamas
prie maršalo J. Pilsudskio dvarelio
Pikeliškėse, jo vardu pavadintoje gat-
vėje, užrašytoje dviem kalbomis, nie-
kaip negaliu suprasti, kodėl iki šiol
nėra A. Baranausko gatvės Seinuose
ir Punske. Kodėl negalima patraukti
lietuvius įžeidžiančių „paminklų”
Berznyke šalia lietuviškų kareivių
kapų? Ir kodėl lenkų surašinėtojai
surado tik pusšešto tūkstančio lietu-
vių savo valstybės teritorijoje, kai
dauguma vietinių lietuvių sakosi, kad
lietuvių ten gyvena jei ne tris, tai
bent jau dukart daugiau? Juk surašy-
mas Lietuvoje ir rado lenkų maž-
daug tiek, kiek jie sakėsi turį – apie
200,000, o ne, sakykime, kokius šim-
tą ar tik penkiasdešimt tūkstančių?

Todėl nejaukumas tarpusavio
santykiuose išlieka. Ir atrodo, kad tai
ne dažniau Lietuvos, o Lenkijos prob-
lema. Juk lygiai tokį patį drastišką
savo skaičiaus sumažėjimą pastebėjo
ne tik Lenkijos lietuviai, bet ir ten
gyvenentys baltarusiai, ukrainiečiai
ir net vokiečiai. (...)

Yra dar vienas labai nemalonus
reiškinys, apie kurį tyli visi lenkų ofi-
ciozai. Net ir lietuviškoji žiniasklaida
nepastebi to, kad labai dažnai Lie-
tuvos lenkų organizacijų veikla dau-
giau domisi ne Lenkijos, o Rusijos
diplomatai. Tinklalapyje Balsas.lt
buvo aprašytas renginys, kai į tokį
LLRA renginį atvyko vienas Lenkijos
kultūros atašė ir visi aukšti Rusijos
ambasados pareigūnai. Keistoka, ar
ne? Ar tik nebus taip, kad, patikėjusi
savo mesianistine misija, Lenkijos

valstybė neprisidės prie kitos valsty-
bės interesų stiprinimo Lietuvoje?
(...)

O paprasti lenkai Lietuvoje visai
nenori susidūrimo. Vieša paslaptis,
bet daug kur lietuviškose mokyklose
mokosi daug daugiau mokinių, nei
šalia esančiose lenkiškose. Netgi ta-
da, kai surašymo duomenys rodo, kad
lietuvių ten mažiau nei pusė. (...) net-
gi lenkai norėtų įsilieti į Lietuvos val-
stybę, o ne gyventi kažkokiame na-
cionaliniame gete, kaip tai įsivaizduo-
ja jų politikuojantys vadovai. Len-
kijos lietuviams tokia problema ne-
egzistuoja, jie visi puikiai moka lenkų
kalbą. Mūsų lenkams, dažniausiai
išmokusiems literatūrinės lenkų kal-
bos tik mokykloje, tokia dilema dar
egzistuoja. Ir jų negalima smerkti –
jų močiutės prisimena dvidešimt
Lenkijos metų tarpukaryje, o vėliau
jie gyveno „sovietinėje Pribaltikoje”.

Žadėjau kalbėti apie Punsko ir
Seinų lietuvius, o kalba vis nusisuka
į šoną. Sveikindamas „Aušros” žur-
nalą jubiliejaus proga ir linkėdamas
jai ir visai lietuvių bendruomenei
didelės sekmės, noriu užbaigti rašinį
giedra gaida. Iškilusis lenkas, švie-
saus atminimo popiežius Jonas Pau-
lius II Vilniuje lenkiškoje bažnyčioje
kalbėjo apie lenkų kilmės lietuvius.
Šis kreipinys baisiai nepatiko daliai
lenkiškosios publikos. Bet tenka pri-
pažinti, kad šie žodžiai yra labai pras-
mingi. Kaip ir kita medalio pusė –
lietuvių kilmės lenkai. Tada popie-
žius pabrėžė ištikimybę valstybei,
kurioje gyvenama. Prikišti ištikimy-
bės stoką Lenkijai vietos lietuviams
gana sunku. Belieka to palinkėti Lie-
tuvos lenkams. O naivokiems Lietu-
vos politikams būtų naudingas pata-
rimas prisiminti vieną XIX a. britų
politiko posakį, kad Anglija neturi
amžinų sąjungininkų, o turi tik amži-
nus interesus. Banalu? Bet teisinga.  

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Darius Vilimas – Lietuvos Res-
publikos ministro pirmininko tarnybos
Teisės skyriaus patarėjas.

PORA ŽODŽIŲ NEPATOGIA TEMA 

Fabric Installer
Must speak English, 

own car, reliable, will train,
$10/hr, Palatine. 

847-202-0642

SIÙLO DARBÂ PARDUODA

Nebevairuojanti
pensininkė parduoda labai geros

būklės 4 durų, 2002 m. 
Chevrolet-Impala automobilį. 

Pravažiuota 37,200 mylių. 
Tel. 708-425-8305



Rokiškio „Romuvos” gimnazijos
skaitykloje – Lituanistikos centre,
švietimo įstaigų bibliotekininkėms
įvy ko seminaras „Rokiškio krašto
asmenybės pasaulio istorijoje”. Svei -
kinimo žodžiu, linkėdamas kruopš  -
čiai ir toliau rinkti kraštotyros me -
džiagą, seminarą pradėjo „Romuvos”
gimnazijos direktorius Gediminas
Matiekus. Retą medžiagą bibliote ki -
ninkėms apie kraštietį vyskupą An -
taną Deksnį pristatė Onuškio kul -
tūros centro administratorė, muzie -
jininkė, kraštotyros straipsnių autorė
Elena Blažienė. Entuziastingoji kraš-
totyrininkė pasakojo ne tik apie vys -
kupo A. Deksnio asmenybę, bet ir
rodė retas fotografijas iš kraštiečio
gyvenimo, pasakojo kaip 2006 metais
vyskupo A. Deksnio 100-osioms gimi-
mo metinėms buvo surengtos iškil -
mės, parengta išsami ir informatyvi
paroda skirta jo jubiliejui.

Seminare prisimintas ir išeivijos
pro zininkės, poetės Alės Rūtos 95
me tų jubiliejus. Šiai sukakčiai pažy -
mėti pranešimą „Alės Rūtos kul tū -
rinė veikla” parengė Rokiškio Juozo
Keliuočio viešosios bibliotekos Biblio -
grafijos informacijos ir kraštotyros
skyriaus vedėja Rita Viskaitienė.
„Ro muvos” gimnazijos bibliotekoje
parengta literatūros paroda „Tarp il -
gesio ir tėviškės” (Alei Rūtai – 95).
Literatūros parodoje rodomi autorės
autografuoti leidiniai šios gimnazijos
bibliotekai, fotografijos, atvirukai,
autorės laiškai. „Romuvos” gimnazi-
jos skaityklą – Lituanistikos centrą
papuošė dailininko Leono Juozonio
tapytas Alės Rūtos portretas, kurį su -
tiko rodyti Juozo Tumo – Vaižganto
vi durinės mokyklos bibliotekininkės

Vida Erslovienė ir Dalia Laucienė.
Šioje mokykloje Alė Rūta mokėsi.

Informacijos vartotojams kaip
so lidžių monografijų leidėja žinoma
„Versmės” leidykla, o įdomių asme -
nybių gyvenimų, didelėse monografi-
jose ieškojo ir kolegėms apie jas pa -
sakojo šio straipsnio autorė. Prisi -
mintas muziejininkas, etnografas,
poetas Stasys Daunys, kuris dirbo
Rokiškio krašto muziejuje, o dikto -
riaus Vytauto Kybarto asmenybė
nors ir iškeliavus į amžinybę, bet
mums primena ir moko sceninės kul -
tū ros pagrindų. Pirmojo Lietuvos
cirkininko Petro Taručio (Šilų Petro)
asmenybė galbūt atsispindės ne
vienos bibliotekos literatūros parodo -
se ir uždegs mažuosius informacijos
vartotojus ne tik pasidomėti šia meno
sritimi, bet ir atkakliai siekti užsi b -
rėžtojo tikslo. Tokie pamąstymai iš -
sa  kyti rajono bibliotekininkėms

sklai dant solidžias „Versmės“ leidyk-
los monografijas.

Įspūdžiais apie seminarą „Paaug -
lių aptarnavimo bibliotekoje ypatu-
mai”, įvykusį Panevėžyje dalinosi
Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
bibliotekos vedėja Jolanta Lašienė,
seminarą apibendrino Rokiškio švie -
timo centro metodininkė – konsul -
tan tė Rosita Lasienė. 

Literatūros paroda „Sveika žvaig  ž -
dė šviesi...” apie kraštietį A. Deksnį
rodoma „Romuvos“ gimnazijos Ma -
žo joje skaitykloje. Taip prisimintos
Rokiškio krašto asmenybės žinomos
net pasaulio istorijoje...    

Reda Kiselytė
Rokiškio „Romuvos” 

gimnazijos bibliotekos vedėja

Rokiškyje paminėtas
Alės Rūtos jubiliejus

EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai (lapkričio 11 d.) JAV
bu vo oficialiai švenčiama Amerikos
ka ro veteranų diena – šventė, kurioje
pagerbiami visuose šio krašto karuo -
se kariavę arba jų metu kariuomenė-
je tarnavę kariai. Tai tikrai atmintina
kasmet prisimenama data. Veteranų
eilės vis didėja, nors jiems parama
ma žėja.

Norisi pakalbėti apie Čikagos lie -
tuvius veteranus, susibūrusius į du
lie tuvių įsteigtus sambūrius – postus,
kurie priklauso milijoninei JAV vete -
ranų organizacijai ,,American Le -
gion” arba lietuviškai – ,,Amerikos
legionui”. Vienas jų, kurio numeris
yra 271, pavadintas Dariaus ir Gi -
rėno vardu (jam priklausė ir nemažai
Pirmojo pasaulinio karo veteranų,
ku rių dabar jau nedaug likę). Kitas
yra Don Varno postas (jo numeris
986), kuriam daugiausia priklauso
Antrojo pasaulinio karo veteranai (jų
irgi gana daug iškeliavę amžinybėn)
bei Korėjos karo veteranai.

Jei apie Darių ir Girėną priminti
nereikia – juos dauguma mūsų tau-
tiečių gerai žino, tai apie Don Varną
pasakytina, kad jis buvo veiklus Či -
kagos lietuvis, žuvęs Antrajame pa -
sauliniame kare.

Plačiau apie 
Dariaus ir Girėno postą

Jis pradėtas organizuoti 1932 m.
ir pradžioje vadinosi leitenanto Har -
rio vardu (tai vyras, kuris žuvo Kau -
no priemiestyje kovodamas už Lie -
tuvos nepriklausomybę). Kai įveikę
Atlantą Lenkijos miškuose žuvo lakū-
nai Darius ir Girėnas, buvo nutarta
postą pavadinti šių didvyrių vardu.
Vienu metu jame buvo apie 1,000 na -
rių. Brighton Park postas buvo pasi -
statęs savo namus. Jam priklausė se -
nosios išeivių kartos įvairių lietuviš -
kų organizacijų veikėjai, pvz., teisėjas
Alphonse Wells, John Paukštis ir
daugelis kitų. Dabar šio posto  eilės

yra gerokai sumažėjusios.

Apie Don Varno postą

Šis postas įsteigtas gerokai vė -
liau, tačiau taip pat buvo gana veik-
lus, turėjo namus Marquette Park
apylinkėje. Jam priklauso nemažai
„dypukų”, Korėjos karo veteranų. Jo
vienas iš steigėjų – Antrojo pasaulinio
karo veteranas Jack Jatis-Juozaitis,
buvusios BALFo ilgametės pirmi nin -
kės, neseniai iškeliavusios amžiny-
bėn Marijos Rudienės brolis. Šiam
postui priklausė ir žinomas operos
solistas Algirdas Brazis ir daug kitų
žymių žmonių

Tačiau ir jų jau nemažai iškeliavo
amžinybėn. Tai Julius Lintakas, Vy -
tautas Bikulčius bei aukščiau minė -
tieji.  Rugsėjo 23 d. mirė Korėjos kare
marinų eilėse tarnavęs Vytautas Juš -
kus, kuris palaidotas rugsėjo 27 d. Šv.
Kazimiero kapinėse. Tokių eilės vis
di dėja.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir
šiemet, Don Varno postas surengs ka -
lėdinį pobūvį ir ilgamečių jo narių pa -
gerbimo vakarą. Jis vyks gruodžio 12
d. Camelot pokylių salėje, 8624 W. 95
St. Hickory Hills, IL. Bilietų kaina –
20 dol. asmeniui, vietas reikia už si -
sakyti iki gruodžio 6 d. (kreiptis į Ed -
vardą ir Anelę Pocius tel. 708-636-
6837 arba į Mary Ellen Martis tel.
708-598-3089).

Tarp posto veteranų – Petras Vai -
čekauskas, šio posto eilėse esantis  40
metų, V. Kupcikevičius (45 m.), Fe -
liksas Daukus (50 m.), Raimond Ma -
siliūnas, Bruno Mikėnas, Edvardas
Šu laitis (po 55 m.), Chester Matevich,
Ben Norbut ir Edvardas Pocius (visi
po 65 m.).

Veikia ir Don Varno mo terų pa -
gal binis vienetas. 50 metų šioje veik-
loje atminimo ženklus gaus Joann Vi -
lutis, Lucille Shotas ir Mary Ellen
Martis. Kaip senas JAV karo vetera -
nas, šių eilučių autorius visus sveiki-
na su praėjusia Veteranų diena.

Veteranų diena 
ir Čikagos lietuviai veteranai

,,Romuvos” gimnazijos direktorius Gediminas Matiekus prie literatūros paro-
dos „Tarp ilgesio ir tėviškės” ( Alei Rūtai – 95) sveikina rajono švietimo įstaigų
bibliotekininkes.

Onuškio kultūros centro administratorė Elena Blažienė pasakoja apie vyskupą
Antaną Deksnį.

Gitanos Abarienės nuotraukos

Grupė Amerikos legiono (,,American Legion”) Don Varnas posto narių prieš
daugiau nei 50 metų. Dešinėje stovi šių eilučių autorius Edvardas Šulaitis,
pos to vadovybėje ėjęs ,,istoriko” pareigas.                      V. Noreikos nuotr.

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus po 100 dol. „Draugo” lei-
dybai paremti paaukojo Kristina  G. Gražienė, Downers Grove, IL; Ona
Strimaitis, Putnam, CT; John R. Dainauskas, Woodridge, IL.  Po 50 dol.
Austė M. Vygantas, Winnetka, IL; Ona M. Kartanas, Omaha, NE; Joana
Drukteinis, Omaha, NE;  Saulius V. Kuprys, Riverside, IL; Peter Dicpi-
nigaitis, Woodhaven, NY; Elena Barnet, New York, NY; Raminta A. Mar-
chertas,  Lemont, IL; Irena  Dirda, Oak Lawn, IL. Esame labai dėkingi už
Jūsų nuoširdžią paramą.

Norite pasveikinti draugus Kalėdų ir Naujųjų metų proga?
Gera išeitis – gražus kalėdinis atvirukas. Juos galite nusipirkti
,,Draugo” knygynėlyje.

Taip čia galėsite įsigyti kalėdaičių. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-585-9500.

10     DRAUGAS, 2010 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis



DRAUGAS, 2010 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis                    11

IEŠKO DARBO

Margumynai

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
ar vaikų priežiūros darbo. 10 metų
patirtis, rekomendacijos, nevairuoja.
Dirbo ir virėja. Tel. 773-761-9261.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią savai-
tės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills ieš-
ko bet kokio  darbo šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.

* 30 metų moteris gali pakeisti
savaitgaliais ar prižiūrėti vaikus savo
namuose Plainfield. Laisvai kalba
angliškai. Tel. 815-577-0097.

* 53 metų moteris ieško pagyve-
nusių žmonių slaugos darbo su gy-

venimu. Patirtis, dokumentai, vai-
ruoja. Pageidautina lietuvių šeimoje.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. Lie-
tuvoje +370-647-65077 arba 630-
730-2132.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. 10 metų darbo pa-
tirtis, rekomendacijos. Dirbu su viso-
mis aparatūromis, galiu kilnoti sun-
kų ligonį. Skaniai gaminu valgyti.
Tel.773-563-2813, Ona.

* 58 metų moteris, turinti 6 metų
senelių priežiūros darbo patirtį, re-
komendacijas, ieško darbo JAV New
York ir aplinkinėse valstijose. Galiu
pakeisti ar nusipirkti darbo vietą nuo
gruodžio 15-tos dienos. Tel. 718-934-
4788 ar Lietuvoje +370-604-3417,
Ramutė.

* Moteris ieško darbo lietuvių šei-
moje su gyvenimu. Turi rekomenda-
cijas. Tel. 773-436-1257.

Robotui aplankius Meksikoje,
Saulės ir Mėnulio piramidžių pašonė-
je esančios milžiniškos archeologinės
radimvietės Teotihuacano požemius,
paaiškėjo, kad jais driekiasi maždaug
prieš 2 tūkst. metų nutiestas tunelis,
kurio „lubų” skliautas yra puikiai
išsilaikęs ir pakankamai tvirtas, kad į
tunelį būtų galima saugiai įeiti arche-
ologams.

Notuoliniu būdu valdomas, vaiz-
do kameromis aprūpintas 30 cm
aukščio robotas, actekų lietaus dievo
garbei pavadintas „Tlaloque-1”, pa-
siekė 4 metrų pločio koridorių, ku-
riuo nuvažiavo tyrinėti tunelio būk-
lės. Roboto nufilmuoti vaizdai byloja,
kad įėjimas į tunelį nuolaužomis bu-
vo užverstas beveik iki lubų. Taip
galėjo atsitikti maždaug 200–250 me-
tais po Kristaus gimimo.

Archeologas Sergio Gomez teigia,
jog šį įmantrų tunelį pastatė senieji
Teotihuacano gyventojai, šiame mies-
te gyvenę dar iki tų laikų, kai apleistą
miestą aptiko actekai. „Koridorius
driekiasi daugiau kaip šimtą metrų, –
pasakoja S. Gomez. – Jis buvo iškas-
tas nepriekaištingai. Kai kuriose
vietose net galima įžvelgti miesto
gyventojų naudotų įrankių žymių.”

Apie dirbtinę tunelio kilmę bylo-
ja ne tik įrankių žymių liekanos, bet
ir lygus lubų skliautas. Archeologai
linkę manyti, kad tunelis gali vesti į
laidojimo sales. Užgriuvusį įėjimą į
tunelį mokslininkai tikisi išvalyti iki
gruodžio pradžios.

Robotai anksčiau yra naršę ir
Egipto pirmadžių labirintus. 2002 m.
robotizuotas mechanizmas Didžiojoje
Egipto piramidėje aptiko slaptą įėji-
mą į salę. Tačiau Meksikoje ir galbūt
abiejuose Amerikos žemynuose ar-
cheologijos tyrinėjimų būdas, kai pa-
sitelkiami robotai, taikomas pirmą-

syk.
Piramidžių, aikščių, šventyklų ir

alėjų pastatai buvo senovinio miesto
centras. Manoma, kad šiame mieste
gyveno apie 100 tūkst. žmonių, iki is-
panų kolonizacijos tai galėjo būti vie-
nas didžiausių miestų ne tik Ameri-
kos žemynuose, bet ir visame pasau-
lyje. Miestas buvo įkurtas maždaug
prieš 2–2,5 tūkst. metų, o suklestėjo
po jo įkūrimo praėjus 400 metų. Kas
buvo tikrieji Teotihuacano statytojai
ir valdovai, nežinoma iki šiol.

Ilgą laiką archeologai manė, kad
miestą įkūrė toltekai. Šis įsitikinimas
kilo iš kolonijinio laikotarpio tekstų.
Tačiau nahuatlių kalboje žodis „tol-
tekas” reiškia aukščiausio lygio
meistrą ir nebūtinai siejamas su tol-
tekų tauta, kurios centras buvo Tula.
Be to, toltekų civilizacija suklestėjo
praėjus keliems šimtmečiams po
Teotihuacano žlugimo, tad mažai ti-
kėtina, kad miestą galėjo įkurti tol-
tekai. Į miesto įkūrėjus taip pat siūlo-
mi totonakai. Be to, Tihuanaco kul-
tūra ir architektūra buvo paveikta
Mezoamerikos protėviais laikomos
olmekų kultūros.

Svarbiausias radimvietės stati-
nys – Saulės piramidė – buvo užbaig-
tas maždaug 100-aisiais mūsų eros
metais. Kai miestą maždaug XIV a.
aptiko actekai, jis jau buvo apleistas.
Jie jį pavadino Teotihuacanu – vieta,
kur žmonės tampa dievais.

Miestas ir archeologinė radim-
vietė yra Mexico valstijoje, apie 40
km į šiaurės rytus nuo sostinės Me-
xico, San Chuan Teotihuacano savi-
valdybėje. Vietovė užima 83 km. 1987
m. miestas įtrauktas į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą ir yra vienas
svarbiausių Meksikos turistinių ob-
jektų.

Technologijos.lt

Po Meksikos piramidėmis robotai ieško 
valdovų kapaviečių 

A † A
ALGIMANTUI URBUČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai DALIAI, duk-
roms ALDONAI ir DALIAI su šeima.

Kartu liūdime.

Jurgis ir Živilė, Aurelius ir Vida,
Aldona ir Marijus Prapuoleniai

Kolegei

A † A
ONAI TUNKŪNAITEI BUDEJIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame giminaičiams bei drau-
gams ir kartu liūdime netekę dar vienos kolegės.

Buvę Pabaltijo universiteto
studentai ir studentės

Mary F. Kincius, gyvenanti Naperville, IL, pratęsė „Draugo” meti-
nę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Nijolė Kersnauskaitė, gyvenanti Euclid, OH, paaukojo „Draugui”
50 dol. auką. Dėkojame už Jūsų paramą.

Emilija Pretkelis, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū, kad
mus remiate.

Asta K. Velička, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo dosnią 150 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Dalia Dzikas, gyvenanti West Hartford, CT, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Tariame nuoširdų
ačiū.

Rimas Zinas, gyvenantis Bethlehem, PA, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką.  Esame Jums
labai dėkingi.

Dalia R. Jakas, gyvenanti Blue Bell,  PA, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybai paremti 100 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

www.draugas.org

Nuotr. http://en.wikipedia.org

Mokslininkai tiria žydinčią Andų
kalnų karalienę – augalą, pražystantį
tik kartą 80–100 metų, praneša
„National Geographic”.

Egzotiškas augalas pasipuošia
žiedais likus keletui savaičių iki mir-
ties. Netgi prieš savo žydėjimą Andų
karalienė išlaiko savo rafinuotumą,
pasiekdama 12 metrų aukštį savo
kalnų tėvynėje Peru ir Bolivijoje.

„Tai pagal visus požymius – ypa-
tingas augalas”, – sakė Antonio
Lambe, kuris dirba siekdamas ap-
saugoti Andų karalienę. Tarptautinė
gamtos apsaugos sąjunga dėl arealo
praradimo ir genetinės įvairovės ny-
kimo laiko šį augalą nykstančiu. „Jis
auga ypatingomis sąlygomis į didelį
aukštį, iškyla virš bet ko toje vietoje.
Kyla klausimas, kaip jis gali išgyven-

ti tokiomis sudėtingomis aplinky-
bėmis. Tai tikras gamtos stebuklas”,
– pridūrė jis. 

Lrt.lt

Pražydo Andų karalienė 
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukoja mos šeš-
tadienį, gruodžio 4 d., 9:30 val. r.  se-
selių Motiniškajame na me, 2601 W.
Marquette Rd., Chic a go. Mišias
aukos kunigas Anthony L. Gittins,
CSSp. Po Mišių – kavutė. Kviečiame
dalyvauti.

��Jaunimo centras Čikagoje
kviečia lietuvių visuomenę į metinį
labdaros pokylį, kuris įvyks gruodžio
5 d. Programoje: 2 val. p. p. šv. Mišios
Tėvų jėzuitų koplyčioje, kurias at na -
šaus kun. Antanas Gražulis, SJ.
Pamaldų metu giesmes giedos solis-
tai Margarita ir Vaclovas Momkai,
akompanuojant M. Motekaičiui. 3
val. p. p. – Akademija ir trumpa prog -
rama, vakarienė ir loterijos bilietų
traukimas. Savo dalyvavimu parem-
site centro veiklą. Bilieto kaina tik 45
dol. asmeniui. Vietas galite užsisakyti
pas Redą tel. 773-778-7500 arba pas
Neringą tel. 773-507-8692. 

��Museum of Science and Indus -
t ry,  5700 ir Lake Shore Dr., Chicago,
IL, sekmadienį, gruodžio 5 d., 2:45
val. p. p. lietuviškų kalėdinių žaidi -
mų, dainų ir šokių prog ramą atliks
tau tinių šokių grupė ,,Lietuvos vy -
čiai” (vadovės Lidija Ringienė ir cho -
reo grafė Birutė Matukonienė), daly-
vaujanti šioje šventėje nuo 1964 m.
Programoje taip pat dalyvaus liau -
dies šokių grupė ,,Suktinis” (vadovės
Giedrė Elekšytė ir Monika Adomai -
tytė) ir vaikų popchoras ,,Svajonė”
(va dovė Alina Šimkuvienė). John
Radavich, 39 metus buvęs Kalėdų
seneliu, vėl pradžiugins žiūrovus sa -
vo atvykimu. Didžiojoje salėje, tarp
ki tų pasaulio eglučių yra ir šaudinu -
kais papuošta lietuviška eglutė.
Eglutėmis galėsite gėrėtis iki 2011 m.
sausio 9 d. Daugiau informacijos
rasite tinklalapyje

www.msichicago.org

��Kun. J. Sasnauskas viešės Pal.
J. Matulaičio misijoje iki gruodžio 9 d.
Misijoje su kun. Juliumi bus galima
susitikti gruodžio 8 d., 7 val. v., taip
pat gruodžio 4 d. (šeštadienį), 11:30
val. r. ir gruodžio 5 d. (sekmadienį) šv.
Mišiose. 

��Lietuvos vyčiai maloniai kvie -
čia visus narius ir draugus į Lietuvos
vyčių kuopos C 112 Kalėdinį pokylį,
ku ris įvyks gruodžio 10 d., penktadie -
nį, 4 val. p. p. „Mabenka” restorane
(79th ir Cicero gatvių sankirtoje).
Kaina vienam asmeniui – 15 dol. Pra-
džia 4 val. p. p., vakarienė – 5 val. p.
p. Linksmins Algimantas Bar niš kis.
Apie dalyvavimą prašome pra nešti iki
gruodžio 3 d. Reginai Juš kaitis tel.
708-422-3541.

��Artėja Kalėdos, šventinio šur -
mu lio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 11–12 dienomis,

šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9 val. r.
iki 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje, Lemont. Norinčius
prekiauti prašome skambinti į PLC
raštinę tel. 630-257-8787 ir užsisa -
kyti stalus.

�Š. m. gruodžio 28–29 d. nuo 9
val. r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų na -
muo se (1380 Castlewood Dr., Le -
mont, IL 60439) rengiama 8-oji bibli-
jinė stovykla mokinukams nuo pirmo
iki šešto skyriaus. Registracija į
stovyklą vyksta iki gruodžio 19 d.
Registracijos anketų teirautis misijos
raštinėje arba kreiptis į seselę Lai -
mutę tel. 630-243-1070; el. paštu
ses.laimute@yahoo.com. Mokestis už
vaiką – 50 dol. už abi dienas (už du –
85 dol., už tris – 120 dol.). Stovyklos
narių skaičius ribotas, tad prašome
paskubėti registruotis.

��Liaudies meno ansamblis ,,Dai -
nava” kviečia į susikaupimo popietę-
koncertą, skirtą paminėti Sausio 13-
osios įvykių 20-metį. Sausio 13-oji lie -
tuviams – ypatinga diena. Praėję du
dešimtmečiai nenusinešė tragiškų tos
nakties įvykių užmarštin – jie am -
žiams įrašyti mūsų tautos istorijon.
„Dainava”, minėdama šią datą, 2011
m. sausio 23 d., sekmadienį, 3 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje (Marquette Park) rengia kon-
certą „Aukos dvasia”. Daugiau infor-
macijos apie tai galite rasti choro tin -
k lalapyje www.dainava.us.

��Grand Rapids LB apylinkės
val dyba maloniai kviečia apylinkių
lie tuvius ir jų draugus, didelius ir
mažus, jaunus ir vyresnius, į prieš ka -
lėdines vaišes šeštadienį, gruodžio 4
d., 6:30 val. v. Šv. Petro ir Povilo para-
pijos sporto salėje, 1433 Hamilton
Ave., NW, Grand Rapids, MI. Val dy ba
visus vaišins skania vakariene, bus
programa ir žaidimai vaikams, vyks
loterija-aukcionas. Prašom atsinešti
desertą bendram stalui, dovanėlę
loterijai ir gerą nuotaiką. Apie daly-
vavimą praneškite Jonui Treškai, Jr
tel. 616-446-9717 arba e-paštu

jptreska@comcast.net

�Palm Beach apylinkės 35-me-
čio jubiliejus ir Kalėdinis vakaras
įvyks gruodžio 11d., šeštadienį, 5 val.
p. p. Šventės adresas: North Palm
Beach Country Club ,,Village
Tavern”, 951 US Highway 1, North
Palm Beach, FL 33408. Bilietus galite
įsigyti iki gruodžio 6 d. tel. 561-460-
0428 (Jolita Dromantaitė) arba 561-
713-3404 (Regina Greičiuvienė).

RENGINIAI DETROIT 

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

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558

Tel.: 708-567-9044 (kun. L. Miliauskas)
Gruodžio mėnesio renginių tvarkaraštis

Gruodžio 5 d., sekmadienį, – 11:30 val. r. kunigo Liudo Miliausko 5-rių
metų tarnystės lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje paminėjimas. 3
val. p. p. – St. James parapijos vargonininkės Maros Lenard mokinių reči-
talis.

Gruodžio 11 d., šeštadienį, – 1 val. p. p. moterų draugija organizuoja
,,Kalėdinę kavutę”.

Gruodžio 18 d., šeštadienį, – 3 val. p. p. Tėviškės parapijos vargonininkės
Loretos Meištininkienės mokinių rečitalis.

Gruodžio 24 d., penktadienį, – 5 val. p. p. Šv. Kūčių pamaldos su žva kių
šviesa ir arfos muzika.

Gruodžio 25 d., šeštadienį, –11 val. r. Šv. Kalėdų pamaldos.

Gruodžio 26 d., sekmadienį, – paskutinės 2010 metų pamaldos su šv.
Vakariene.

��  Sekmadienį, gruodžio 5 d.
9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje vyks
kle bono kun. Gintaro Joniko įvesdi -
ni mo apeigos, kurias atliks Detroit
pietvakario dekanas kun. Donald F.
Hanchon ir Lietuvos vyskupų konfe-
rencijos delegatas užsienyje prel. Ed -
mundas Putrimas. Po Mišių – vaišės.

��  Dievo Apvaizdos bažny čio-
je, Southfield, gruodžio 5 d. 11 val. r.
klebonas kun. Gintaras Antanas Jo -
nikas duos klebono priesaiką, kurią
priims  Detroit arkivyskupijos North -
west rajono dekanas prel. John Zenz
ir Lietuvos vyskupų konferencijos
delegatas užsienyje prel. Edmundas
Putrimas. Po Mišių kultūros centre
vyks klebono Joniko pagerbimas.

��  Advento rekolekcijas ves
pre l. E. Putrimas gruodžio 4–5 die no -
mis Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos
baž nyčiose. Tema: „Aš atiduodu save
aukštesniam tikslui”.

��  Baltijos ir  Gabijos skautų
tuntų sueiga įvyks sekmadienį, gruo -
džio 12 d. 12:30 val. p. p. Dievo Ap -
vaizdos parapijos salėje. Bus kalėdinė
programa, po to – Kūčių vakarienė.
Kalėdinėje mugėje galėsite nusipirkti
skanios lietuviškos duonos bei kitų
maisto produktų, rankų darbo prekių
bei papuošalų. Prašome kiekvienos
šeimos prisidėti prie Kūčių vakarie -
nės valgiu arba pinigine auka. Kū -
čioms užsiregis truo ti galite pas Dalią
Harp tel. 734-266-0230 arba el. paš tu
manomamyte@aol.com 

��  Nugriovus WPON siųstuvus
ir atsižvelgus į klausytojų ir rėmėjų
pageidavimą, „Lietuviškų melodijų”
vedėjas Algis Zaparackas nuo gruo -
džio 4 d. pasirašė sutartį su Detroit
WCAR-AM 1060 stoties vedėja
transliuoti valandėlę ir šeštadieniais
nuo 8 iki 9 val. r. „Lietuviškų melodi-
jų” valandėlė internete bus girdima
tinklalapyje www.birach.com ir įsi-
jungus WCAR-1060 AM Detroit. Ra -
di jo valandėlių švenčių sveikinimų
vajus prasidės gruodžio 11 ir 12 die -
nos programose. 

��  „Lietuviškų melodijų” ra -
di jo valandėlė gruodžio 4 d. perduos
pasikalbėjimą su „New York Knicks”
komandoje žaidžiančiu lietuviu, Ka -
nados rinktinės krepšinio žvaigžde
Andy Rautins. Jis pasakoja savo įs pū -
džius iš Pasaulio krepšinio pirmeny-
bių, kur Lietuva iškovojo bronzos me -
dalį, apie savo susitikimus su lietu -
viais po rungtynių, taip pat apie savo
tėvą, Kanados rinktinės vyr. trenerį
ir „Toronto Raptors” krepšinio ko -
mandos televizijos komentatorių Leo
Rautins. Jis į Auburn Hills, MI, at -
vyksta gruodžio  11 d., kai Toronto
ko manda žais prieš „Detroit Pis -
tons”. Gruodžio 5 d. Toronto lietuviai
turės progos stebėti rungtynes, ku -
riose pirmą kartą žais vienas iš ge -
riausių Kanados žaidėjų Rautins, o
už Toronto komandą – Lietuvos rink-
tinės geriausias žaidėjas Linas Klei-
za.

lm

Cook County iždininkė Maria Pappas (dešinėje) už ilgametę veiklą JAV Lietu -
vių Bendruomenėje apdovanojo dabartinę Čikagos moterų klubo prezidentę
Irene Buchbinder pažymėjimu ,,Award of excellence”. 

Cook County archyvo nuotr.

Savo draugus, gimines, pažįstamus artėjančių Šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų proga galite pasveikinti per dienraštį ,,Draugas”.
Sveikinimo kaina – 25 dol.  

Laiškus su sveikinimo tekstu siųskite ,,Draugo” administra -
cijai, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui
773-585-9500. 
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