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Afganistane bandyta apšaudyti lietuviû kariû stovyklâ
Vilnius, gruodžio 15 d. (Delfi.lt) –

Afganistane antradienio vakarą bandy-
ta apšaudyti lietuvių karių stovyklą,
per įvykį kariai nukentėjo. Tai įvyko
Lietuvos vadovaujamos Afganistano
Goro provincijos atkūrimo grupės sto-
vykloje.

Lietuvos kariai, pastebėję galimus
priešiškai nusiteikusių asmenų ketini-
mus, atidengė įspėjamąją ugnį iš kul-

kosvaidžio ir šaulių ginklų. Nuostolių
stovyklai nepadaryta. Vietos valdžia
pranešė, kad civilių aukų nėra.

Įvykio metu buvo paleista viena
reaktyvinė prieštankinė granata sto-
vyklos kryptimi, kuri sprogo už 300
metrų nuo stovyklos. Naktinį apsaugos
budėjimą vietovėje vykdę kariai, paste-
bėję ugnies paleidimo vietoje esančius
įtartinus asmenis, atidengė ugnį į juos

iš automatinių šaulių ginklų ir sunkio-
jo kulkosvaidžio, po ko šie asmenys ne-
delsiant atsitraukė.

Apie įvykį buvo pranešta Afganis-
tano nacionalinėms saugumo pajė-
goms, kurios nedelsiant išsiuntė savo
atstovus į įvykio vietą, o PAG kariai
papildomai atliko vietovės apšvietimą
minosvaidžių ugnimi. Kas apšaudė
PAG stovyklą, kol kas nėra žinoma.

Trečiadienį anksti ryte į apšaudy-
mo vietą buvo išsiųsta PAG išminavi-
mo komanda, kuri rado dvi reaktyvines
prieštankines granatas. Viena jų buvo
rasta nesuveikusi, o kitos nenustatyti
asmenys galimai nespėjo iššauti po ka-
rių atsako ugnimi. Granatas išminuo-
tojai sunaikino vietoje. Šiuo metu
padėtis yra stabili, kariai toliau vykdo
savo užduotis.

V. Navickâ Vilniaus mero pareigose
keiçia R. Alekna
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Vilnius, gruodžio 15 d. (BNS) –
Vilniaus miesto savivaldybės taryba,
atleidusi iš pareigų merą Vilių Na-
vicką, nauju miesto vadovu išrinko
konservatorių Raimundą Alekną. Jo
kandidatūrą iškėlė naują daugumą
kuriantys konservatoriai, socialde-
mokratai, Liberalų sąjūdis ir liberal-
centristai. Anot R. Aleknos, naują
koaliciją remia ir Lietuvos lenkų rin-
kimų akcija (LLRA).

R. Alekna kaip pagrindinius dar-
bus nurodė miesto biudžeto priėmi-
mą, nuomos sutarties dėl šilumos tie-
kimo peržiūrą ir komunalinių atliekų
deginimo gamyklos Vilniuje statybos
klausimą.

,,Esu realistas, suprantu, kokio-
mis aplinkybėmis sutinku kandida-
tuoti į mero pareigas. Politikoje kitą
kartą sentimentai sentimentais, bet
darbas turi būti padarytas, pasirinki-
mo neturime politinėms aplinky-
bėms”, – kalbėjo jis.

Anot R. Aleknos, jis taip pat kelia
uždavinį sustiprinti pasitikėjimą tra-

dicinėmis politinėmis partijomis.
,,Tam reikia labai skaidraus atviro
komandinio darbo. Pasižadu, kad ta-
rybos nariai, komitetai turės daugiau
galių ir atsakomybės priimant spren-
dimus, kad administracija nebus
kreipiama įgyvendinti politinius
sprendimus”, – žadėjo R. Alekna.

Naujasis sostinės meras esminių
pokyčių mieste nežada, tačiau vil-
niečiams žada geresnes komunalines
paslaugas. Pasiteiravus, ką darys ki-
taip negu ligšiolinis meras, R. Alekna
pabrėžė darbo atvirumą su koalicijos
partneriais ir oponentais, visuomene.
Esą iki šiol to labiausiai ir trūko da-
bartinei koalicijai, V. Navickas spren-
dimus priimdavo siaurame rate. Kita
vertus, R. Alekna pripažino, kad vi-
suomenės nuomonė apie buvusį merą
V. Navicką nėra palanki, ir tai gali da-
ryti įtaką būsimiems sprendimams.

Vilniaus miesto savivaldybės ta-
ryba trečiadienį patenkino mero V.
Navicko atsistatydinimo pareiškimą.
V. Navickas sulaukė daug kritikos,

paviešinus slapta įrašytą jo pokalbį
su savivaldybės kontrolieriumi Šarū-
nu Skuču, kurį jis spaudė tyrimus at-
likti taip, kad jie būtų palankūs val-
dančiajai koalicijai. TS-LKD Priežiū-
ros komitetas iš pradžių sustabdė V.
Navicko narystę partijoje, o vėliau,
kilus konservatorių nepasitenkini-
mui, jį iš partijos išmetė.

Raimundas Alekna. ELTA nuotr.

Ambasadoje Rusijoje pagerbti Lietuvos rinktinès nariai
Maskva, gruodžio 15 d. (URM

info) – Lietuvos ambasadoje Rusijoje
gruodžio 15 d. iškilmingai įteikti Lie-
tuvos valstybės apdovanojimai šiuo
metu Rusijos krepšinio klubuose dir-
bantiems Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinės nariams. Už Lietuvos vardo
garsinimą ir nuopelnus sportui, pa-
rodytą valią ir ryžtą siekiant pergalių
pasaulio ir Europos čempionatuose
rinktinės vyriausiasis treneris Kęstu-
tis Kemzūra apdovanotas Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
no Komandoro kryžiumi, treneris
skautas Donaldas Kairys ir fizinio
pasirengimo treneris Evaldas Kand-
ratavičius – Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino medaliu.
Lietuvos rinktinė 2010 m. pasaulio
vyrų krepšinio čempionate laimėjo
bronzos medalius.

Šiuo metu K. Kemzūra ir D. Kai-
rys treniruoja Rusijos krepšinio klu-
bą „Lokomotyv-Kuban”, E. Kandra-
tavičius dirba fizinio pasirengimo
treneriu „Maskvos Dinamo” krepši-
nio klube.

Kaip apdovanojimo iškilmėse sa-
kė Lietuvos ambasadorius Rusijoje

Antanas Vinkus, Lietuvos krepšinio
trenerių darbas Rusijos krepšinio
klubuose prisideda ne tik prie šių
klubų pergalių, bet ir prie Lietuvos
vardo garsinimo bei Lietuvos ir Ru-
sijos ryšių plėtojimo sporto srityje.
Gruodžio 15 d. vakare Lietuvos am-
basadoje Rusijoje rengiamas 2011 m.
Lietuvoje organizuojamo Europos

vyrų krepšinio čempionato pristaty-
mas.

Lietuvos ambasadorė Kanadoje
Gintė Damušytė Lietuvių namuose
Toronto mieste gruodžio 4 d. įteikė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino ordino Komandoro kryžių Lie-
tuvos vyrų rinktinės krepšininkui Li-
nui Kleizai.

Lietuvos rinktinės treneriai ir ambasadorius A. Vinkus (d.). URM nuotr.
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Redakcijos žodis

Vilniuje gruodžio 14 d. vy-
ko Nepriklausomybės atkūrimo
20-mečiui skirta lituanistų kon-
ferencija, kurioje kalbėta apie
Lietuvą, išgyvenančią didelį lie-
tuviškosios tapatybės komplek-
są – dėl savęs, savo kalbos ir sa-
vo kultūros. Kad nepasitikime
savimi, rodo emigracijos, savi-
monės užsienyje problema. Pa-
sak Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto direktoriaus,
nors sakoma, kad lietuvius vie-
nija krepšinis ir alus, ,,mus ne
mažiau vienija mūsų tradicijos,
atmintis – Vytautas Didysis, K.
Donelaitis, J. Basanavičius, M. K.
Čiurlionis, Sąjūdžio ar Baltijos
kelio lietuvybė”. Tad kodėl taip
sunkiai, kuriant valstybės įvaiz-
dį, skinasi kelią knygnešystė,
partizanų kovos, kodėl dar vis
nenoriai priimama išeivija, jos
palikimas? Kodėl Lietuvos vals-
tybė, anot D. Kuolio, ,,kilusi ir
auginta iš lietuvių kultūros”,
taip mažai skiria dėmesio lietu-
vybei? O gal 20 metų per trum-
pas laikas, kad pradėtume di-
džiuotis esantys lietuviai?
Redaktorė Laima Apanavičienė

Jau antri mokslo metai, kai
Grand Rapids mieste veikia šešta-
dieninė lituanistinė mokykla „Balti-
jos krantas’’. Mokyklą globoja JAV
LB Grand Rapids apylinkė ir vietos
lietuviai, finansais rūpinasi mokinių
tėvai, o paramos gaunama iš JAV LB
Švietimo tarybos ir Lietuvų Fondo.
Mokykla naudojasi lietuvių Šv. Petro
ir Povilo parapijos mokyklos patal-
pomis.

Šiais mokslo metais mokyklos
vedėja ir pagrindinė mokytoja yra
Venta Civinskaitė-Norris, su šeima
atsikėlusi gyventi iš Cleveland, Ohio.
Ji buvo „Baltijos kranto” mokytoja
praėjusiais mokslo metais. Antra mo-
kytoja yra Svaja Mikulionytė, buvusi
mokyklos vedėja praėjusiais metais.
Ji yra iš Detroit, šiais metais baigusi
Grand Valley State University prie
Grand Rapids, dabar mokytojaujanti
amerikiečių mokykloje Fennville
miestelyje.

„Baltijos kranto’’ mokyklos mo-
kytojoms Ventai ir Svajai talkina du
savanoriai padėjėjai. Tai studentai
Emilija Pranckevičiūtė (iš Čikagos),
kuri padeda jau antrus metus, ir Ta-
das Lukasiewicz (iš Detroit). Emilija

ir Tadas studijuoja Grand Valley
State University.

Tėvų komitetą sudaro: Broderick
Norkus ir Loreta Čipkutė-Dubray. Mo-
kyklos iždą tvarko Jonas Treška, Jr.

Mes laimingi, kad turime jaunas
mokytojas ir studentus talkininkus,
kurie aukoja savo talentus, laiką,

darbą ir žinias mūsų vaikų ir jaunimo
lituanistiniam švietimui. Džiaugia-
mės, kad turime tėvus ir senelius,
kuriems rūpi lietuviškų tradicijų iš-
laikymas. Gražu, kad mokiniai lanko
šią mokyklą ir praturtina savo žinias
bei ateities gyvenimą.

GK

Antrieji mokyklos ‚,Baltijos krantas’’ metai

GRAND RAPIDS, MI

LOS ANGELES, CA

Mokytoja ir buvusi mokyklos vedėja Svaja Mikulionytė su mokiniais praėjusių
mokslo metų pabaigoje.

„Baltijos kranto” mokyklos vedėja
Venta Civinskaitė-Norris.

Mokytojų padėjėja Emilija Prancke-
vičiūtė.

Mokytojų padėjėjas Tadas Lukasie-
wicz.

Pristatyta naujoji Lietuvos garbės konsulė
Šv. Kazimiero parapijos salėje,

Los Angeles, CA lapkričio 21 dieną
vietos lietuvių bendruomenei buvo
pristatyta Lietuvos Respublikos gar-
bės konsulė Daiva Čekanauskas-Na-
varrette.

Naująją garbės konsulę pasveiki-
no LR generalinis konsulas New York
Valdemaras Sarapinas, palinkėjęs
tęsti jos tėvo Vytauto Čekanausko,
ėjusio tas pačias pareigas 32 metus,
darbus ir sėkmingai Lietuvai atsto-
vauti JAV, plėtoti įvairiapusį Lietuvos
ir JAV California valstijos bendradar-
biavimą, puoselėti lietuvybę. Garbės
konsulę sveikino Hollywood žvaigždė
Ruta Lee, Los Angeles lietuvių orga-
nizacijų vadovai, jos šeimos na-
riai. Sveikinimus D. Čekanauskas-
Navarrette atsiuntė Lietuvos minist-
ras pirmininkas Andrius Kubilius,
užsienio reikalų ministras Audronis
Ažubalis, Europos Parlamento narys
Vytautas Landsbergis, vyskupas Gin-
taras Grušas, JAV Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkas Vytas Maciūnas
ir įvairių Nukelta į 11 psl.

Lietuvos Respublikos garbės konsulė Daiva Čekanauskas-Navarrette su šeima.
Daivos Čekanauskaitės-Navarrette archyvo nuotr.
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Mieli Lietuvos žmonės!

Kreipiuosi į Jus sunkią Lietuvai
ir Vyriausybei valandą. Kreipiuosi,
žinodamas, jog Jūs suprantate sun-
kią Lietuvos valstybės biudžeto būklę
ir visą atsakomybę, kuri sunkia našta
užgulė mano pečius ir skaudžiomis
pasekmėmis atsiliepė Jūsų būčiai ir
buičiai, Jūsų teisėtiems lūkesčiams ir
Jūsų viltims sulaukti pažadėtos
gerovės valstybės.

Kreipiuosi į Jus, mielieji Lietuvos
pensininkai, sulaukusius garbaus
amžiaus, užauginusius ir gražiai
išauklėjusius savo vaikus – Lietuvos
ateitį – ir susilaukusius gausaus vai-
kaičių būrio – tautos įsitvirtinimo sa-
vo gimtojoje žemėje užtikrinimo ir
Jūsų pačių paguodos senatvėje.

Kreipiuosi į Jus, mielieji Lietuvos
tarnautojai ir darbininkai, profeso-
riai ir studentai, gydytojai ir mokyto-
jai, elgetos ir valkatos – be savo kam-
po, be duonos kąsnio.

Seime svarstomas 2011 metų val-
stybės biudžeto įstatymas. Plenari-
niai posėdžiai rodomi per televiziją.
Jūs visi galite įsitikinti, kokias di-
džiules pastangas deda mano Vyriau-
sybė, kad biudžeto įstatymas būtų
priimtas, kad visiems būtų aišku,
kaip mes visi gyvensime ateinančiais
metais. Neišjunkite savo televizorių
ir Jūs pamatysite, jog dėl kiekvieno
menkniekio opozicija mane aršiai
puola. Sumaniai, netgi talentingai lo-
šiama pensininkų korta, atseit reikia
pensininkams padidinti pensijas iki
prieškrizinio lygio ir gana. Tačiau
opozicijos veikėjai užmiršta, jog 2009
metais pasirašytas nacionalinis susi-
tarimas su socialiniais partneriais at-
rišo Vyriausybei rankas, todėl bet ko-
kia (kad ir pati drakoniškiausia!)
priemonė biudžetui sustyguoti, ap-
karpyti ir taupyti yra ne tik geistina,
bet ir leistina.

Reikia gerai įsidėmėti ir pasis-
tengti iki kitų Seimo rinkimų to ne-
užmiršti, jog valstybės biudžeto paja-
mos gali būti surenkamos dviem kla-
sikiniais būdais. Pirmas būdas – taip
vadinamas Singapūro stebuklas. Ilgą
laiką Singapūro ekonomika buvo
skurdi, kol vieną kartą naujai išrink-
tam prezidentui atėjo į galvą mintis
ministrais pasamdyti atsikviestus iš
užsienio specialistus. Ir ekonomika
pradėjo kilti kaip ant mielių. Sugalvo-
jant ir įdiegiant nemažai įvairių prie-
monių, galima surinkti daugiau įp-
laukų, palengvinti verslo sąlygas. Tai
įvairios mokesčių lengvatos verslui,
dėl kurių (ypač krizės atveju) galima
žymiai ir staigiai padidinti prekybos,
gamybos bei paslaugų apimtis. Tokiu
atveju įplaukos į biudžetą išauga,
nors mokesčiai sumažinami. Didėja
nacionalinis produktas, plečiasi var-
tojimas, geriau užtikrinamos visų pi-
liečių pajamos. Šešėlinio verslo apim-
tys sumažėja: sumažėja atlyginimai
„vokeliuose”, sumažėja ir kontraban-
dos apimtys, nes kontrabandos pre-
kėms sunku varžytis su kainomis
parduotuvėse. Gretutinis veiksnys –
sumažėjusi korupcija, nes atpalai-
davus veržles teisėtam verslui, iš-
nyksta pagundos verslo nusikalti-
mams, ir jie nebeapsimoka.

Antras būdas vadinamas mano
vardu – Kubiliaus metodas. Pagal šį
būdą pirmenybė teikiama taupymui
bei ekonomiškam lėšų suvartojimui.
Didinami mokesčiai ir taupoma vi-
sur: kur galima ir kur negalima, ka-
dangi, skirtingai nuo pirmojo būdo,
ieškoma kaip sumažinti visas valsty-
bės išlaidas. Ekonomika sunyksta,
vartojimas mažėja, gyventojų paja-
mos neužtikrinamos, atlyginimai ir
pensijos mažinami. Tokiu atveju įp-
laukos į biudžetą išauga, nes veik-
smingai padidinami mokesčiai. Mažė-
ja nacionalinis produktas, nyksta
vartojimas, neužtikrinamos visų pi-
liečių pajamos. Šešėlinio verslo apim-
tys didėja: daugiau išmokama atlygi-
nimų „vokeliuose”. Gretutinis veik-
snys: padidėjusi emigracija, padidėjęs
svetimšalių antplūdis, nykstanti tau-
ta, korupcija ir kontrabanda plečiasi,
nes gaminami gaminiai dėl išaugusių
kainų negali varžytis su kontrabandi-
niais.

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti,
tarsi Singapūro stebuklas yra veik-
smingesnis metodas, palyginti su Ku-
biliaus metodu. Tačiau giliau šiuos
du būdus galėsime suprasti pritaikius
vadinamąjį analogijos principą.

Paimkime, pavyzdžiui, karvės ir
ūkininko atvejį. Karvė gyvena pas sa-
vo šeimininką ir jį maitina. Karvės
uždavinys – duoti kuo daugiau pieno
ir majonezo. Kai karvės našumas
krinta, ji šeimininkui atiduoda viską,
ką turi, – mėsą, kaulus, ragus ir ka-
nopas. Iš mėsos gaminami bifšteksai,
iš kaulų – klijai, iš kaulų atliekų –
kaulamilčiai (labai vertinga trąša ro-
žėms ir visokioms gėlėms), iš ragų –
primityvūs papuošalai ir kelnių sa-
gos, o iš kanopų tikriausiai taip pat
galima ką nors pagaminti. Šeiminin-
kas savo ruožtu taip pat rūpinasi kar-
ve – teikia jai pastogę, kad žiemą ne-
sušaltų, nesusirgtų ir nenumirtų,
taip pat pašarus, kad duotų daugiau
pieno ir majonezo. Karvė myli savo
šeimininką, o šeimininkas – savo kar-
vę. Toks reiškinys vadinamas simbio-
ze, gyvojoje gamtoje jis yra labai daž-
nas.

Taigi šeimininkas (mūsų atveju –
Vyriausybė) rūpinasi savo karve (mū-
sų atveju – visais mielais Lietuvos
žmonėmis). Vyriausybė užtikrina,
kad karvei (žmonėms) būtų patogu
gyventi savo tvartuose ir kad ji duotų
kuo daugiau pieno ir majonezo (mūsų
atveju – piniginių įplaukų į biudžetą).
Lygiai taip pat Vyriausybė myli karvę
(t. y. žmones), o karvė (t. y. žmonės) –
šeimininką (t. y. Vyriausybę). Ir taip
jie rūpinasi vieni kitais ir gyvena
linksmai ir be rūpesčių, kol ateina
krizė.

Krizė – tai toks reiškinys, kuris
gali būti palyginamas su perkūnijos
reiškiniu gamtoje. Niekas nežino nei
kada, nei į kurią vietą trenks žaibas
arba perkūnas. To nuspėti ir tam pa-
siruošti negalima. Prieš keletą dešim-
tmečių buvo įprasta manyti, jog nuo
žaibo galima apsisaugoti žaibolai-
džiu, tačiau šiais laikais, kada pasta-
tai statomi iš plieno ir stiklo, patys
pastatai tampa žaibolaidžiais. O eko-
nomikoje tokie žaibolaidžiai dar nėra
išrasti. Nukelta į 9 psl.

Lietuvos Respublikos ministro
pirmininko memorandumas

Iš politinės satyros ciklo „Seimo portretai” Premjeras Andrius Kubilius,
vertindamas dvejus metus, kuriuos
išgyveno jo vadovaujama Vyriausybė,
įsitikinęs, kad strateginiai sprendi-
mai buvo teisingi. Tačiau dabar jau
pripažįstama, kad buvo ir daug „tech-
ninio broko”, kurį vėliau teko taisyti.
Kalbėdamas apie visuomenės nepa-
sitenkinimą dabartine Vyriausybe,
A. Kubilius dažnai pabrėžia, kad
piliečiams trūksta pasitikėjimo savi-
mi ir tikėjimo, jog Lietuvoje taip pat
galima sukurti „sėkmės istoriją”. Vis
dėlto tenka pripažinti, kad paties
premjero sakomos žinios nesutampa
su vyraujančiais to meto visuomenės
lūkesčiais: kai krizės pradžioje rei-
kėjo nuraminti ir sutelkti tautą, ji
buvo gąsdinama juodais scenarijais;
dabar A. Kubiliaus seklbiamas opti-
mizmas ir piešiamos šviesios per-
spektyvos jau nebeįtikina pavargusių
nuo krizės žmonių, kurie dar ne-
jaučia jokių teigiamų poslinkių. Apie
tai – žurnalo ,,IQ” politikos redakto-
riaus Tomo Janeliūno pokalbis su
premjeru A. Kubiliumi.

– Penkioliktoji Vyriausybė
dirba jau ilgiau nei vidutiniškai
kitos vyriausybės iki jos. Bet di-
desnių ar mažesnių krizių per
dvejus metus buvo nemažai. Ku-
rie įvykiai ar sprendimai per šį
laiką Jums asmeniškai atrodė
sudėtingiausi, galintys priversti
atsistatydinti visą Vyriausybę?

– Nesureikšminu kadencijos pu-
siaukelės, nors tai yra gera proga pa-
tiems įvertinti, ką pavyko nuveikti ir
kokie iššūkiai dar laukia. Žinoma,
dabartinėje padėtyje, kuomet esame
pusiau dauguma, pusiau mažuma,
galime bet kada patirti visokių „nuo-
tykių” ir išbandymų. Žvelgiant atgal,
daugiausia iššūkių būta pirmuoju
Vyriausybės darbo pusmečiu. Tuo-
met dėl tarptautinės finansų krizės ir
dėl to, kad visos trys Baltijos šalys
krito „be parašiuto”, vadinamuoju
laisvu kritimu, nebuvo aišku, kuo vi-
sa tai gali baigtis. Buvo sunku priimti
skaudžius sprendimus, juolab kad ne
viskas priklausė tik nuo mūsų. Jau-
tėme, kad mums užteks politinio
susitelkimo daryti tai, ką reikia.
Tačiau nežinojome, kaip reaguos
tarptautinės rinkos. Buvo tam tikrų
kritinių akimirkų, pavyzdžiui, jei
latviai nebūtų sutramdę nuogąs-
tavimų dėl lato nuvertėjimo, kilusi
bendra griūties banga būtų mus
visus nunešusi nežinia kur.

– Dažnai pabrėžiate, kad
svarbiausią uždavinį Jūsų va-
dovaujama Vyriausybė įgyvendi-
no – buvo suvaldyti viešųjų fi-
nansų srautai, išvengta valstybės
nemokumo grėsmės. Bet tai pri-
vertė priimti daug skaudžių
sprendimų, ne visi jie pasiteisi-

no. Ką šiuo metu laikytumėte
netinkamais sprendimais?

– Negalėčiau pasakyti, kad man
dabar aišku, kas iš tiesų buvo padary-
ta klaidingai. Žinoma, teko taisyti
įvairius žingsnius, ypač techninius
aspektus, susijusius su mokesčiais.
Bet svarbiausi sprendimai – išplėsti
mokesčių bazę, įtraukti tuos mokes-
čių mokėtojus, kurie iki tol buvo už
mokesčių sistemos ribų, – buvo tei-
singi. Vis dėlto, norint įgyvendinti
sprendimus, reikėjo konkrečių poky-
čių. Techninio broko tikrai neišven-
gėme, tačiau bendra kryptis buvo
teisinga. Žvelgiant atgal, galima sa-
kyti, kad sveiko proto ir išminties
būtų buvę daugiau, jei būtume žinoję,
ko galime laukti iš nuosmukio. Prisi-
menu, kai dar tik būrėme Vyriausy-
bę, mums Finansų ministerijos ži-
novai atnešė „šiurpią žinią”, kad
2009 m. ekonomikos augimas bus nu-
linis. Anuomet, po tiek metų augimo,
tai skambėjo tikrai šiurpiai. Mes rea-
gavome į tai, bet manėme, kad nulin-
is augimas yra labai blogai ir jau blo-
giau negali būti. Po to, 2009 m. ko-
vo mėn., mums buvo pasakyta, kad
ekonomika kris 5 procentais. Vėl iš
karto į tai reagavome. O birželį per-
spėjo, kad kritimas bus 15 proc. Tuo-
met jau atrodė, kad jokio skirtumo,
ar kritimas bus 10, 15 ar 20 procentų.
Niekas tuomet negalėjo žinoti nuos-
mukio masto, todėl mes nuolat grįž-
davome į Seimą su vis naujais karpy-
mais. Tai buvo labai skaudu. Būtų
buvę žymiai geriau, jei vienu kirčiu
būtume nukirtę tiek, kiek reikia. Dar
didesnė bėda buvo ta, kad, kovodami
su krize, mes neradome būdų įtikinti
žmones, kad Lietuva gali tapti sėk-
mės istorijos pavyzdžiu. Nebūtinai
dabar, per ilgesnį laikotarpį. Nesu-
gebėjome įkvėpti žmonėms stipresnio
tikėjimo tiek savo šalimi, tiek savo
pačių galimybėmis.

– Ar Jūs ne per daug išgąs-
dinote tautą 2009 m. pradžioje?
Ar viešojo bendravimo prasme
pastangos pripratinti visuomenę
prie blogesnių laikų nebuvo
perdėtos?

– Žinoma, tai buvo šaltas dušas,
palyginti su prieš tai buvusių vyriau-
sybių raminimais, kad Lietuvoje kri-
zės nėra ir negali būti. Tuomet mus
kaltino, kad mes per daug radikaliai
kalbėjome apie tai, jog neišvengsime
globalios krizės poveikio. Dabar mus
kaltina, kad mes bandome žmonėms
suteikti per daug optimizmo. Matyt,
bendras lietuvių bruožas – menkas
tikėjimas savimi, todėl netikima ir
viskuo, kas kalbama viešojoje erdvė-
je. Tai ir pačios viešosios erdvės prob-
lema, pavyzdžiui, padėtis retai lygi-
nama ne su savais lūkesčiais ar sva-
jonėmis, o su materialiais dalykais,
tarkime, su kaimynų padėtimi.

– Be taupymo politikos vienu
iš esminių Vyriausybės progra-
mos ramsčių turėjo tapti verslo
skatinimo programos. Bet kol
kas jokio esminio proveržio ne-
įvyko nei naujovių ekonomikos,
nei tradicinio verslo srityse, ša-
lies ūkį šiek tiek suvaldė bendras
pasaulio ekonomikos atsigavi-
mas, tačiau į vidaus rinką nu-
kreiptas verslas tik vegetuoja.
Kodėl verslo skatinimo sistema
neveikia taip, kaip tikėtasi?

Nukelta į 11 psl.

A. KUBILIUS: ,,ŽMONĖS
NETIKI SĖKME”

Premjeras Andrius Kubilius



Mūsų vaikučiai penkias dieneles
eina į mokyklą, šeštadieniais važiuoja
į Čikagos lituanistinę mokyklą
(ČLM). Jie šoka, dainuoja, sportuoja,
groja, lanko įvairius būrelius. Tad šį
gražų rudenį ČLM mokyklos darže-
linukų mamytės nusprendė pradžiu-
ginti savo vaikučius ir jų bendrakla-
sius spektakliuku ,,Zuikis Puikis”
pagal Eduardą Mieželaitį. Tai labai
smagi, linksma, bet pamokanti pa-
sakaitė apie Zuikį Puikį, kuris šoko
trypė su gražuole laputaite neišmo-
kęs pamokos, o viso to pasekmė –
mokytojo išraitytas dvejetukas.

Gintarė Ivanauskienė vaidino
mamytę Kiškienę ir Vilką Pilką,
Aušra Gončarikaitė – Ežį ir griežtas
kiškių mokytojas, Raimonda Marke-
vičienė – gražuolę Lapę Snapę, o
darželinukų mokytoja Jolanta Gudė-
naitė buvo Šarka Patarška. Ingrida
Šlajienė vaidino Zuikį Puikį, Vaida
Povilanskienė visą šią istoriją labai
įspūdingai pasakojo gausiai susirin-
kusiems mūsų mokyklos mažiesiems.

Mamytės labai džiaugiasi savo
vaikučiais ir linki jiems gerai mo-

kytis, gražiai skaityti ir rašyti, išmok-
ti daug gražių šokių ir dainelių,
klausyti savo mamyčių ir tėvelių ir
susirasti daug gerų draugų Čikagos
lituanistinėje mokykloje. Gerų mok-
slo metų !

Jolanta Gudėnaitė
Darželio B mokytoja
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,,Zuikis Puikis” svečiavosi ČLM

Antrokų sumanymas

Prasidėjus gruodžiui visų mintys
ir kalbos sukasi tik apie artėjančias
šventes – Šv. Kalėdas. Čikagos litua-
nistinėje mokykloje taip pat jaučia-
mas sujudimas. Vaikai ne tik mokosi,
bet pradeda ruoštis kalėdiniams vai-
dinimams, dainuoja. O kur dar atvi-
rukų konkursas ir kiti darbeliai?..

Per gimtosios kalbos pamoką 2 A
klasės mokiniai klausėsi pasakos
„Kalėdų eglutė”, kuri vaikus labai
sujaudino. Klasėje kilo labai rimtas
pokalbis apie eglutes, jų gyvenimą,
šventinį spindesį ir tolimesnį likimą.
Kažkuris iš vaikų paklausė: „O kodėl
mes negalime sugalvoti kažko, kad
išsaugotume eglutes ir turėtume
gražią šventę?”

Visi susimąstėme. Sprendimą
tuojau radome! Nutarėme padaryti
eglutę ant sienos. Tam mums prirei-
kė žalios lipnios juostos. Vaikai pa-
sirūpino eglutės žaisliukais – juos
padarė iš popieriaus ir įvairių bliz-
gučių. Džiaugsmui nebuvo ribų. Po
valandėlės eglutė buvo baigta.

Manau, kad džiaugėsi ne tik ant-
rokėliai, bet smagu bus ir visiems
moksleiviams. O gal ir tėveliams
patiks šis sumanymas?

2 A klasės mokiniai ir mokytoja
Vilma linki visiems džiugių šventų
Kalėdų!

Vilma Poliuvienė
2 A kl. mokytoja

Mokytoja Vilma Poliuvienė su mokiniais prie jų darbo eglutės.
Vilmos Poliuvienės asmeninio albumo nuotraukos

ČLM 2 A klasės mokiniai nutarė patys padaryti kalėdinę eglutę.

Mažieji žiūrovai susidomėję žiūrėjo istoriją apie Zuikį Puikį.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Zuikis Puikis – Ingrida Šlajienė (sėdi). Stovi iš kairės: Šarka Patarška – Jolanta
Gudė naitė, Ežys – Aušra Gončarikaitė, Pasakotoja – Vaida Povilanskienė, Kiš-
kienė – Gintarė Ivanauskienė, Lapė Snapė – Raimonda Marke vi čienė. 

Jolantos Gudėnaitės asmeninio albumo nuotr.

2011 m. birželį sukaks 70 metų nuo pirmųjų trėmimų į Sibirą. Balzeko
lietuvių kultūros muziejus šiai datai pa minėti 2011 m. birželio-rugpjūčio
mė nesiais organizuoja vaikų pie šinių pa rodą ,,Hope and Spirit”. 

Pa ro doje gali da ly vauti visi lietuvių kilmės JAV gyve nan tys 1–10 klasių
mokiniai. Parodai ga li ma atsiųsti vieną ne didesnį kaip 11x14 colių dydžio
bet kokia technika atliktą darbą. 

Dar bus adresuoti – Vaikų pie šinių paroda ,,Hope and Spirit” ir siųsti:
Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629 iki 2011 m. balandžio 15 d.



AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Šiais technologijų laikais vis dau-
giau žmonių pamiršta seną, įvairiais
piešinėliais primargintą ir mielą
širdžiai draugą – knygą. Su ja malonu
pasėdėti šaltais žiemos vakarais prie
židinio, ji prieš miegą atstoja migdo-
muosius, o kur dar visam gyvenimui
įstrigęs puslapių šnarėjimas ir mielas
mamos, močiutės balsas, skaitant
puslapį po puslapio savo mažiesiems.

Turbūt kiekvienoje šeimoje, ku-
rioje auga vaikai, knygų lentyna ne-
svetima. Kiek joje stovi perskaitytų
knygų – čia jau  kitas klausimas. Kaip
ir klausimas, ar tos knygos įdomios
šiuolaikiniam skaitytojui. Ne vienus
metus dirbau Čikagos lituanistinėje
mokykloje (ČLM) ir mačiau, kad daž-
nai vaikai nenori skaityti knygų, nes
neranda tos vienintelės, kuri ,,užka-
bintų”. 

Dovilė Ruscitti ir Reda Jurgai-
tienė – nuoširdžios ir labai darbščios
bibliotekos darbuotojos, kurios iškilo-
jo šimtus knygų Čikagos lituanistinės
mokyklos bibliotekoje, peržiūrėjo
visą turimą archyvą ir tvarko bib-
lioteką taip, kad į ją malonu užsukti.
Jos visada pasiruošusios patarti ir
surasti tą vienintelę, kurios nesino-
rės paleisti iš rankų, neperskaičius
nuo pradžios iki pabaigos. 

Dovilės (bibliotekai vadovauja 2-
us metus) pasakojimu, ČLM bibliote-
ka turi per 5,000 knygų. Tai – encik-
lopediniai leidiniai, žodynai, pratybų
sąsiuviniai, vadovėliai, lietuvių kla-
sikų kūriniai ir daug daug šiuolai-
kinės grožinės literatūros vaikams ir
suaugusiems.

Tvarkant bibliotekos archyvus
buvo rasta daug ypatingai senų ir
retų knygų. Moterų planuose suorga-
nizuoti šių knygų parodą mokykloje,
kad visi galėtų jas pamatyti, o norin-
tys ir paskaityti.

Bibliotekoje gausu ir pačių nau-
jausių knygų, kai kurios jų – lietuvių
rašytojų, bet daug ir verstinių auto-
rių, išleistų lietuvių kalba. Čia taip
pat galima rasti ir žurnalų vaikams
nuo mano vaikystėje skaitytų ,,Ge-
nio”, „Žvaigždutės” iki šių dienų
„Magijos” ir kitų. Paklausus Dovilės,
kaip naujausios knygos atkeliauja iš
Lietuvos (žinome, koks brangus jų
siuntimas), bibliotekininkė pasi-
džiaugė, kad dauguma iš jų atkeliavo
Čikagos lituanistinės mokyklos mo-
kytojų, darbuotojų kelioniniuose
krepšiuose, parvykstant iš atostogų
Lietuvoje. Kadangi knyga visais
laikais buvo didelis turtas, ir dabar
labai prašoma, kad jos būtų saugo-
mos, kad vaikai prižiūrėtų savo vado-
vėlius, kad po jų jais galėtų naudotis
ir kiti mokiniai. Neseniai nenaudo-
jamomis knygomis buvo pasidalinta
su naujai įsikūrusia lituanistine mo-

kykla Milwaukee, WI. Biblioteki-
ninkė Reda priminė, kad jos labai
apsi džiaugtų, jei tėveliai ar šiaip lie-
tuviškoji visuomenė padovanotų
jiems jau nebereikalingų knygų, ku-
rios būtų įdomios mokyklos lankyto-
jams. Tokių pavyzdžių turime. Ba-
niutė Kronienė padovanojo gražias
savo senelio Prano Mašioto knygas.

ČLM dažnai lankosi svečiai iš
Lietuvos. Atvykdami jie labai dažnai
lauktuvių atveža savo kūrybos kny-
gų, kompaktinių plokštelių, vaizdo
įrašų ir dovanoja juos mokyklai. Tad
bibliotekoje rasite ir knygų apie dailę,
meną, taip pat įvairių vaizdo įrašų  –
nuo dokumentinių iki vaidybinių fil-
mų, vaikiškų žaidimų, mokomosios
medžiagos. Naujausiomis technologi-
jomis retkarčiais pasinaudoja ir
mokytojos pamokų metu. Biblioteka
turi ir televizorių, vaizdo grotuvus,
padeda mokytojoms pasiruošti pa-

mokoms. Bibliotekoje kaupiama ir
mokyklos istorija – mokyklos metraš-
čiai, įvairių renginių vaizdo įrašų
medžiaga.  

Jau tapo tradicija, kad sugrįžus į
mokyklą po Kalėdinių atostogų prasi-
deda skaitymo konkursas, kuris tę-
siasi iki pavasarį vykstančios ,,Lietu-
viško žodžio šventės”, kurios metu
apdovanojami daugiausiai knygų per-
skaitę vaikai. Tad jei planuojate atos-
togauti namuose ir norite kitokių
pramogų nei – televizorius, kompiu-
teris ir vaizdo žaidimai – ar vykstate
į šiltus kraštus ir kelionėje turėsite
marias laiko, užsukite į biblioteką ir
pasirinkite knygų pagal savo skonį.
Sugrįžę į mokyklą sausio mėnesį,
būsite pirmieji, atsiskaitę skaitymo
konkurso organizatoriams. Dovilė
priminė, kad visada šio konkurso
metu bibliotekai reikia pagalbininkų.
Jos mielai priima aukštesnių klasių
moksleivius–savanorius ir užskaito
šią veiklą, kaip visuomeninę (commu-
nity service), kurios reikalauja ame-
rikietiškos mokyklos. Tad jeigu jūs 11
ar 12 klasėje ir norite padėti –  Dovilę
ir Redą rasite bibliotekoje šeštadie-
niais. Šiuo metu bibiotekoje talkina
Rapolas Markevičius. Kviečiame ir
mamytes talkinti skaitymo konkur-
sui, bus įdomu ir naudinga ne tik
jums, bet ir vaikučiams.

Esame labai dėkingi bibliotekinin-
kėms Dovilei ir Redai už ilgas valan-
das savaitgaliais ir vasarą, tvarkant
ir perorganizuojant biblioteką. Smagu,
kad tokių darbščių ir energingų mo-
terų dėka mūsų bibliotekoje yra daug
įdomių knygų, kad mokinukai ir tė-
veliai nuoširdžiai laukiami šioje kny-
gų karalystėje. Tad dar kartą įsiklau-
sykime į lietuvių klasiko Martyno Maž-
vydo kvietimą: ,,Broliai seserys, imkit
mane ir skaitykit ir tatai skaitydami
permanykit” ir užsukime į Čikagos
lituanistinės mokyklos biblioteką.
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Sveiki visi,

Šįkart radau laiko parašyti ir
išplatinti išsamesnį laišką su savo
pirmosios savaitės įspūdžiais iš Af-
ganistano žemės. Ką gi, pradėsiu nuo
sostinės Kabulo, apie kurį jau buvau
brūkštelėjęs savo pačiuose pirmuo-
siuose laiškuose. Išsilaipinome Kabu-
le lapkričio 9 d. paryčiais ir nuo tada
skaičiuoju savo laiką šioje konflikto
teritorijoje. Pirmasis įspūdis – Kabu-
lą aplink supantys kalnai labai uolėti
ir statūs, bet įspūdingi. Nuo sostinės
į rytus iki Jalalabado kalnai vieni
stačiausių ir atšiauriausių visame
Afganistane. Antras įspūdis ,,paglos-
tė” uoslę – nuolatinis kaitros diena
stiprinamas dvokas, kurį dažnai gali-
ma ,,pagauti” Londono metro (tie,
kas važinėja/važinėjo, greit supras).
Tokia realybė – miestas milijoninis,
jo nuotekų ir kita infrastruktūra dar
tik atkuriama arba statoma. Dieną
kyla dideli dulkių ir CO2 smogai. Nors
pačiame mieste nebuvau, nes nebuvo
tarnybinio poreikio, visi šie įspūdžiai
neaplenkė ir Kabulo tarptautiniame
oro uoste esančios NATO bazės.

Dar po 2 dienų išsilaipinome
Čagčarano oro uoste. Infrastruktūra
ir aplinka skiriasi labai stipriai. Kal-
nai Goro rajone aplink mus ne tokie
statūs ir uolėti. Bet bendras reljefo
aukštis čia prasideda nuo 2,300
metrų virš jūros lygio (tai net 800 m
aukščiau nei Kabule). Tad išsilaipi-
nus pirmąją dieną pajutau tai savo
organizmu. Medikai uždraudė spor-
tuoti per ateinančias 3 savaites, tad
dabar truputį ,,vegetuoju”. Nepai-
sant to, jau pradėjome judėti vaka-
rais į apsaugos patrulius. Man asme-
niškai kol kas teko pajudėti tik 1 kar-
tą, buvau nuvykęs organizuoti oro
uosto tako apsaugos, kai atvyko ISAF
lėktuvas. 

Na, ir pabaigai apie vietinius bei
jų gyvenamąją aplinką. Šiuo metu
(laiškas rašytas lapkričio 18 d. – red.
past.) islamo bendruomenė švenčia
šventę, kurios metu dėkoja už gali-
mybę ir malonę, kad galėjo apsi-
lankyti Mekoje (vienas iš musulmonų
gyvenimo tikslų – bent kartą ten nu-
vykti kaip piligrimams). Na, o tie,
kurie nebuvo Mekoje, meldžia Alacho

tokios malonės ateityje. Šiandien
paskutinė šios šventės diena – tai lai-
kas, kada ,,vartai pas Alachą atidary-
ti”. Jie renkasi į svečius, vaikšto gru-
pėmis į mečetes (o mečečių Čagča-
rane yra net 8!). Mes savo ruožtu vis-
ką stebime ir save saugodami stovyk-
loje ramiai gyvename.

Mūsų rajone dauguma žmonių
gyvena gana skurdžiai: daugiausia
stato iš molio drėbtus namus. Kas
turtingesni, sugeba sumokėti už sta-
tybines medžiagas – akmenis, tie turi
tvirtesnius namus. Viešumoje visus
darbus atlieka tik moterys (kilimų
valymas lauke, skalbimas, vandens
vežimas karučiais iš Hari Rudo upės
ir t.t.) Vyrai geriausiu atveju tik jas
palydi šalia eidami. Moteris viena net
ir vandens iki upės negali nueiti, su
ja būtinai turi būti vienas iš šeimos/
giminės vyrų (kad ir berniukas nuo 5
metų amžiaus). Ši nuostata ypač stip-
ri puštūnų kaimuose ir gyvenamuo-
siuose rajonuose. Tiesa, mūsų rajone
gyvena apie 80 proc. tadžikų kilmės
gyventojų. Jie skiriasi tuo, kad yra
vieni didžiausių tinginių. Atrodo, kad
tupėdami gali ,,pradūlėti” visą dieną,
taip nieko ir nenuveikdami.

Pabaigai apie pačią aplinką. Vis-
kas aplinkui ruda, dulkėta ir tikrai
labai skiriasi nuo Lietuvos (jos gra-
žiųjų vaizdų turime valgykloje ant
sienų). Tik Hari Rudo upės (ji teka į
vakarus link Herato ir Irano sienos)
slėnyje yra ganykloms ir kviečiams
skirtos žemės. Tiesa, kiek studijavau
sovietinius ir dabartinius žemėla-
pius, galiu paminėti, kad rajonas iš-
gyvena agrarinį nuosmukį. Apie 1985
metus visi Hari Rudo slėniai žaliavo
ir čia buvo provincija, davusi bene
didžiausią pistacijų derlių. Pilietiniai
karai ir po jų įsitvirtinusi Talibų val-
džia padarė įtaką visuomenei bei ap-
linkai. Apie tai dar būtinai parašysiu
ateityje.

Taigi kol kas tiek įspūdžių iš ma-
no kelionės ir veiklos kitame pasaulio
gale. Dar galiu paminėti tai, kad šiuo
metu mūsų rajone 1388 metai. Jei ne
iš Japonijos, Kinijos ar buvusios
TSRS atklydusi technika bei kai
kurios technologijos, XIV amžius
galėtų ir pasiteisinti.

PIRMASIS LAIŠKAS 
IŠ AFGANISTANO

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

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

Čikagos lituanistinės mokyklos bibliotekininkės Dovilė Ruscitti, Reda Jurgai-
tienė ir pagalbininkas Rapolas Markevičius mokyklos bibliotekoje.

Audronės Sidaugienės nuotr.

Knygos kviečia: 
,,Imkit mane ir skaitykit…”

Kaip praneša naujienų agentūra ,,Reuters”,
gruodžio 14 d. apie 9 val. vakaro buvo bandoma ap-
šaudyti Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro
provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovyklą iš šiau-
rinės pusės. Lietuvos kariai atsakė įspėjamąja ugni-
mi. Įvykio metu lietuviai nenukentėjo. 

Prieš beveik mėnesį į Afganistaną iš Lietuvos
tarnauti atvyko Lietuvos leitenantas Andrius Bi-
vainis, Provincijos atkūrimo grupės apsaugos (PAG
12) būrio vadas. Jūsų dėmesiui siūlome pirmąjį jo
laišką iš Afganistano.

Redakcija Andrius Bivainis

Remkite ir platinkite
katalikiõkâ spaudâ
www.draugas.org
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Klaipėda, gruodžio 15 d. (Delfi.
lt) – Klaipėdos ir Šiaulių universitetai
pasirašė susivienijimo sutartį. Tiki-
masi, kad šis darinys sustiprins jų pa-
dėtį ir padės pritraukti daugiau stu-
dentų. 

Naujų bendrų studijų programų
žadama pasiūlyti jau kitais mokslo
metais. Klaipėdos ir Šiaulių universi-
tetai šiemet pagarsėjo kaip turintys
daugiausiai studijų programų, kurias
stojantieji rinkosi labai vangiai. Klai-
pėdos universitete tokių buvo 12,
Šiaulių – 7. Studijas abiejuose univer-
sitetuose pasirinko maždaug 3,500
mažiau studentų nei pernai. 

Universitetų rektoriai sako, kad
tai nebuvęs lemiamas veiksnys, pri-

vertęs steigti susivienijimą, tačiau
neneigia taip siekiantys stiprinti
abiejų universitetų padėtį konkuren-
cinėje kovoje ir su Lietuvos, ir su Eu-
ropos aukštosiomis mokyklomis. 

Suvieniję savo geriausių dėstyto-
jų pajėgas, universitetai jau kitais
mokslo metais žada pasiūlyti keletą
naujų bendrų studijų programų. Taip
tikimasi sulaikyti dalį vakarų regiono
studentų, kurie dabar studijuoti iš-
vyksta ne tik į užsienio, bet ir į kitas
šalies aukštąsias mokyklas.  Susivie-
nijimo sutartį Klaipėdos ir Šiaulių
universitetai pasirašė pirmieji šalyje.
Tokios veiklos ketinimų protokolą tu-
ri Vilniaus pedagoginis ir Vilniaus
universitetai.

Sportas

Madride atidaryta pirmoji
lituanistin∂ mokykla

Svarbu žinoti
Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) –

Vakarų Europa neišmano komunis-
tinėje priespaudoje gyvenusių valsty-
bių istorijos, pareiškė užsienio reika-
lų ministras Audronius Ažubalis, na-
cizmą ir komunizmą pavadinęs ,,bro-
liškomis ideologijomis”.

,,Deja, vakarinė Europos dalis ge-
rai neišmano mūsų istorijos – istori-
jos valstybių, kuriose dar neseniai
buvo totalitarinis režimas”, – sakė A.
Ažubalis interviu ,,EurActiv” nau-
jienų svetainei. Pasak ministro, kurio
interviu paskelbtas antradienį, na-
tūralu, kad ES valstybės turi skirtin-
gą požiūrį į Rusiją. 

,,Normalu, kad, pavyzdžiui, Liuk-
semburgas turi kitokį požiūrį. Todėl
dirbame labai sunkiai, siekdami to-

talitarinių režimų įvertinimo ES ly-
giu”, – teigė A. Ažubalis. 

,,ES reikalingos teisinės priemo-
nės prieš stalinistinės rūšies totalita-
rinius nusikaltimus tuo pat lygiu
kaip prieš nacių ideologiją”, – sakė
ministras. ,,Kai kurie politikai links-
ta sakyti – palikite istoriją istori-
kams. Bet to rezultatas – anksčiau ar
vėliau yra recidyvas. Pridurčiau, kad
nacizmas ir komunizmas yra broliš-
kos ideologijos”, – sakė ministras.  

Lietuva ir dar penkios Vidurio
bei Rytų Europos valstybės paragino
Europos Komisiją (EK) tinkamai
įvertinti totalitarinius režimus, siek-
damos tinkamo dėmesio ir komunis-
tinio režimo nusikaltimams.

Seimas paskelbè 2012-uosius Maironio metais

Tapatybės kortelė pigs, 
o pasas – brangs

Vilnius, gruodžio 15 d. (BNS) –
Nuo kitų metų sausio 1 dienos as-
mens tapatybės kortelė atpigs, o pa-
sas – brangs. Vyriausybės posėdyje
pritarta siūlymui, kad už asmens ta-
patybės kortelę reikėtų mokėti 30
litų, už paso – 150 litų. Šiuo metu už
asmens tapatybės kortelę reikia mo-

kėti 80 litų, už pasą – 100 litų, todėl
bendras valstybės rinkliavos dydis už
abu dokumentus liks toks pat – 180 litų. 

Manoma, kad sumažinus valsty-
bės rinkliavą už asmens tapatybės
kortelę, padaugės žmonių, naudojan-
čių šį dokumentą. Nuo 2011 m.  sau-
sio 1 d. piliečiai galės pasirinkti, kokį
asmens tapatybę ir pilietybę patvir-
tinantį dokumentą gauti – pasą ar as-
mens tapatybės kortelę. 

Geriausi 2010 metų Lietuvos sportininkai – Simona Krupeckaitė ir Linas
Kleiza.                                                                                  ELTA nuotr.

Madridas, gruodžio 15 d. (URM
info) – Lietuvos ambasadoje Ispani-
joje gruodžio 11 dieną skambindami
simboliniais skambučiais vaikai pa-
skelbė apie pirmosios Madride litua-
nistinės mokyklėlės atidarymą. 

Bendromis Lietuvos ambasados
Ispanijoje, Ispanijos Lietuvių Bend-
ruomenės ir Ispanijos-Lietuvos kul-
tūros sąjungos pastangomis, remiant
Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
jos Užsienio lietuvių departamentui,
nuo 2011 metų sausio mėnesio Mad-
ride, ambasados patalpose pradės
veikti mokykla „Ramtatulis”.

„Svarbu ne tik žinoti lietuviškas
raides ir atsiminti, kada rašyti ‘ą no-

sinę’, bet ir pažinti savo kraštą, pa-
minėti svarbius mūsų šaliai įvykius ir
visiems kartu būryje smagiai praleis-
ti laiką”, – sveikindama gausiai susi-
rinkusius Lietuvių Bendruomenės
narius sakė Lietuvos ambasadorė Is-
panijoje Audra Plepytė-Jara.

Kas antrą šeštadienį planuoja-
muose susitikimuose įvairaus am-
žiaus grupių vaikučiai bus mokomi
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos,
tautosakos, lietuviškų papročių, žai-
dimų ir dainų. Bus rengiamos šven-
tės ir iškylos. Tikimasi, kad naujoji
mokyklėlė taps dar vienu lietuvių
bendruomenės traukos centru.

Pažeid∂jai negal∂s atsisakyti vieš¨j¨ darb¨�

Vilnius, gruodžio 14 d. (ELTA) –
Lietuvos sporto žurnalistai geriau-
siais 2010 metų šalies sportininkais
išrinko dviratininkę Simoną Krupec-
kaitę ir krepšininką Liną Kleizą.

28-erių metų S. Krupeckaitė, ku-
ri geriausia Lietuvos sportininke iš-
rinkta antrus metus iš eilės, šių metų
pasaulio dviračių treko čempionate
Danijoje iškovojo aukso medalį keiri-
no rungtyje, 500 m atskiro starto
lenktynėse užėmė antrąją vietą bei
pelnė bronzos medalius asmeninėse
ir komandų (su Gintare Gaivenyte)
sprinto rungtyse. Europos čempio-
nate Lenkijoje Lietuvos dviratininkė
pelnė sidabro medalį keirino rungtyje
ir bronzos apdovanojimą 200 m
sprinto rungtyje. Beje, S. Krupeckai-
tė gegužės 29 d.  Maskvoje per Euro-
pos taurės varžybų antrąjį etapą pa-
gerino pasaulio 200 metrų sprinto
rungties rekordą. Sporto žurnalistų
apklausoje S. Krupeckaitė surinko 71
proc. balsų.

Antrąją vietą užėmė stalo teni-
sininkė Rūta Paškauskienė (21,1
proc.). Europos čempionato dvejetų
(su ruse Oksana Fadejeva) varžybų
nugalėtoja pelnė bronzos medalį vie-
netų varžybose bei iškovojo bronzą
Europos mišrių dvejetų pirmenybėse
(su serbu Aleksandru Karakaševi-
čiumi).

Trečia liko pasaulio čempionato
ir pasaulio taurės finalinių varžybų
sidabro medalio laimėtoja bei Euro-
pos čempionato bronzos medalio sa-
vininkė penkiakovininkė Donata
Rimšaitė.

25-erių metų L. Kleiza padėjo
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei iš-
kovoti bronzos medalius pasaulio
čempionate Turkijoje. Praėjusį sezo-
ną Pirėjo ,,Olympiacos” (Graikija)
klube rungtyniavęs 203 cm ūgio puo-
lėjas buvo išrinktas į simbolinį ge-
riausių planetos pirmenybių žaidėjų
penketą. L. Kleiza praėjusį sezoną su
,,Olympiacos” komanda tapo vyrų
krepšinio klubų Eurolygos vicečem-
pionu bei pelnė naudingiausio Euro-
lygos varžybų žaidėjo apdovanojimą.
L. Kleiza rinkimuose surinko 44,7
proc. balsų.

Antrąją vietą užėmė tenisininkas
Ričardas Berankis, trečiąją – pasaulio
ir Europos jaunimo (iki 20 metų)
sunkios atletikos čempionas Aurimas
Didžbalis (13,2 proc.).

Metų komandos vardas atiteko
pasaulio čempionato bronzą iškovo-
jusiai Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nei, kuri sporto žurnalistų apklausoje
surinko net 92,1 proc. balsų. Lietuvos
rinktinės vyriausiasis treneris Kęs-
tutis Kemzūra pripažintas geriausiu
metų treneriu. Geriausios komandos
rinkimuose antrąją ir trečiąją vietas
užėmė šiemet Europos čempionėmis
tapusios Lietuvos jaunių (iki 18 me-
tų) vaikinų krepšinio rinktinė ir Lie-
tuvos jaunimo (iki 20 metų) regbio
rinktinė.

Geriausio trenerio rinkimuose
antras likos dviratininkės S. Krupec-
kaitės treneris ir vyras Dmitrijus
Leopoldas, trečias – šiuolaikinės pen-
kiakovės treneris Jurijus Moskvičiovas.

Vilnius, gruodžio 14 d. (ELTA) –
Seimas paskelbė 2012-uosius metus
Maironio metais. Toks nutarimas
priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2012
metais sukanka 150 metų, kai gimė
poetas Jonas Mačiulis-Maironis. 

Parlamentarai pasiūlė Vyriausy-

bei sudaryti poeto Jono Mačiulio-
Maironio 150-ųjų gimimo metinių
minėjimo komisiją ir parengti vals-
tybinę Maironio metų programą.
2011 ir 2012 m. valstybės biudžete
siūloma numatyti lėšų šiai programai
įgyvendinti.

� Îsteigtas pirmasis universitetû susivienijimas

A. Ažubalis tvirtina, jog Vakarû�
Europa neišmano mùsû istorijos

Vilnius, gruodžio 15 d. (Delfi.lt)
– Seimas pritarė pataisoms, pagal ku-
rias pajamų ir turto neturintiems pa-
žeidėjams teismas, neprašydamas su-
tikimo, galės skirti viešuosius dar-
bus. Tokiu Administracinių teisės pa-
žeidimų kodekso pakeitimu siekiama
užtikrinti paskirtos administracinės
nuobaudos atlikimo neišvengiamu-
mą ir geresnę teisės pažeidimų pre-
venciją.

Pasak vieno iš šių pataisų auto-
rių, liberalcentristo Algio Čapliko, iki
šiol galiojusios įstatymo nuostatos
leido išsisukti nuo bausmės, nes ad-
ministracinį teisės pažeidimą pada-
ręs asmuo, kuris nedirba ir neturi
turto, iš kurio būtų galima išieškoti
baudą, turėjo teisę atsisakyti dirbti
viešuosius darbus, taigi likdavo
nenubaustas.

Statistiniais duomenimis, 2009
metais už akcizinių prekių kontra-

bandą ir jų nelegalų pardavimą buvo
paskirta baudų už beveik 750,000
litų, tačiau išieškota tik už 16,000
litų. Šiemet padėtis prastesnė – iš
daugiau nei 600,000 litų paskirtų
baudų išieškota vos 200 litų, t. y. –
0,03 proc.

Kaip teigiama A. Čapliko prane-
šime spaudai, priėmus pataisas, ra-
jono (miesto) apylinkės teismas, ne-
sant turto, iš kurio galėtų būti išieš-
kota bauda, pažeidėjui skirtą baudą
galės pakeisti nemokamais viešaisiais
darbais.

Viešieji darbai būtų skiriami ne
ilgesnės kaip 400 valandų trukmės,
skaičiuojant vieną nemokamų viešų-
jų darbų valandą už 20 litų baudos.
Nemokami viešieji darbai būtų ski-
riami tik darbingiems asmenims.
Minėta pataisa įsigalios 2011 metų
liepos 1 dieną.
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į ES pritraukti daugiau kvalifikuotų
darbuotojų. Iki šiol užsieniečiai turė-
davo atskirai kreiptis dėl leidimų
apsigyventi ir dirbti ES šalyje – dėl to
jie susidurdavo su administraciniais
sunkumais.

WASHINGTON, DC
JAV New Mexico valstijos guber-

natorius Bill Richardson su neoficia-
lia diplomatine misija vyksta į Šiau-
rės Korėją, kur bandys sumažinti
Korėjos pusiasalyje tvyrančią įtampą.
Pastaraisiais metais B. Richardson
kelis kartus lankėsi Pchenjane.
Dabar sakė tikįs, jog įtikins Šiaurės
Korėją ,,truputį apsiraminti”. 

* * *
JAV karinės oro pajėgos savo

darbuotojams užkirto prieigą inter-
nete prie ,,The New York Times” ir
kitų žiniasklaidos priemonių, kurios
viešino ,,WikiLeaks” paskelbtą slaptą
medžiagą. Karinių oro pajėgų spe-
cialistai šiuo metu blokuoja 25 tin-
klalapius ir prie jų negalima prisi-
jungti nė iš vieno Amerikos oro pajė-
gų kompiuterio. Draudimas, skirtas
užkirsti kelią slaptos informacijos
platinimui, negalioja oro pajėgų pa-
reigūnų asmeniniams kompiute-
riams. JAV kariuomenė ir laivynas
panašių priemonių kol kas nesiėmė.

* * *
JAV pareigūnai paskelbė padėję

išardyti tarptautinį nusikalstamą
tinklą, platinusį vaikų pornografiją
interneto forume ,,Lost Boy” (,,Din-
gęs berniukas”), o atliekant šią ope-
raciją penkiose šalyse buvo pateikti
kaltinimai apie 20 asmenų. Daugiau
nei 30 ,,Lost Boy” narių keisdavosi
tūkstančiais ,,vaikų pornografijos
nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose
matomi berniukai seksualinėje ap-
linkoje”. Dalį šios medžiagos buvo
sukūrę patys forumo nariai. 16 įta-
riamųjų yra Jungtinėse Valstijose,
kiti – Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgi-
joje ir Naujojoje Zelandijoje.

* * *
JAV prezidento B. Obama popu-

liarumas sumažėjo dar 3 proc. ir šiuo
metu siekia 39 proc. Paskelbti nau-
jausios apklausos rezultatai rodo, kad
B. Obama palaiko tik 39 proc. ameri-
kiečių, 63 proc. apklaustųjų teigia,
kad JAV prezidentas – silpnas vado-
vas. 68 proc. apklausoje dalyvavusių
amerikiečių baiminasi, kad JAV eina
netinkama linkme. B. Obama stojus
prie JAV valdžios vairo, jo populiaru-
mas smunka kiekvieną ketvirtį.

Pasaulio naujienos

BERLYNAS
Buvusiam ,,Jukos” vadovui Mi-

chail Chodorkovski paskirtas Vokie-
tijos apdovanojimas už teisių gynimo
veiklą – Rainer Hildebrandt medalis,
praneša Vokietijos žiniasklaida. Ap-
dovanojimo iškilmės vyko Vokietijos
sostinėje Berlyno sienos muziejuje.
Apdovanojimą įteikė M. Chodor-
kovski motinai VFR vyriausybės
žmogaus teisių įgaliotinis Marcus
Lehning. ,,M. Chodorkovski gavo šį
apdovanojimą kaip politinių kalinių
Rusijoje atstovas”, – pareiškė muzie-
jaus direktorė Aleksandr Hildeb-
randt. Teisių gynėjo R. Hildebrandt
apdovanojimą įsteigė jo našlė.

* * *
Vokietija pateikė skundą Grai-

kijai ir Europos Sąjungai (ES) dėl
elgesio su imigrantais Graikijos ir
Turkijos sausumos pasienyje. Vokie-
tijos vyriausybė tvirtina, kad būtina
,,iš esmės pagerinti” padėtį Graikijos
sulaikymų centruose, kur yra laiko-
mi imigrantai. ES valstybių narių
išorės sienų valdymo agentūra
,,Frontex” taip pat prašė Graikijos
ištirti pranešimus, kad prieš nelega-
lius imigrantus, kertančius Graikijos
sieną, naudojama jėga. 175 narių
,,Frontex” komanda, kurioje yra 26
Vokietijos pareigūnai, padeda Grai-
kijos policijai šiuo klausimu.

* * *
Nuo kitų metų liepos 1 d. Vo-

kietijoje neliks privalomosios karinės
tarnybos. Kartu ketvirtadaliu – iki
185,000 vyrų – bus sumažintas karių
skaičius. Gynybos atveju privalomoji
karinė tarnyba būtų atkurta. Šiuo
metu Bundesvere tarnauja 25,000
kareivių. Ateityje Vokietijos armiją
sudarys 170,000 profesionalų ir
15,000 savanorių.

STRASBŪRAS
Europos Parlamente (EP) nepa-

vyko priimti teisės akto, kuris leistų
užsieniečiams iš Europos Sąjungai
(ES) nepriklausančių šalių kartu
kreiptis dėl leidimų apsigyventi ir
dirbti, taip pat suvienodintų kai ku-
rias jų socialines teises su tomis, ku-
rias turi Sąjungos piliečiai. Šis doku-
mentas – dalis vadinamojo ,,mėlyno-
sios kortelės” mechanizmo, leisiančio

EUROPA

Patvirtintas kitû metû ES biudžetas

JAV

Ryga, gruodžio 15 d. (BNS) – Per
pastaruosius metus natūralizacija
Latvijoje itin sulėtėjo, neturintys pi-
lietybės Latvijos gyventojai, pasirink-
dami Latvijos ar Rusijos pilietybę,
pirmenybę teikia pastarajai, rašo
laikraštis ,,Diena”.

Specialistai pažymi, kad Latvija
prarado patrauklumą galimiems nau-
jiems piliečiams, kurie ryžtasi palikti
viską taip, kaip yra, ir nesiekia keisti
savo pilietybės neturinčio gyventojo
statuso.

Priežastys, stabdančios natūra-
lizaciją, pastaraisiais metais nepasi-
keitė, bet gavusiųjų pilietybę per na-
tūralizaciją sumažėjo labai greitai.
Anksčiau jau buvo pareikšta nuo-
monė, jog į Latvijos pilietybę nepre-
tenduoja pagyvenę žmonės, manan-
tys, jog negalės išlaikyti natūralizaci-
jos egzaminų, taip pat darbingo am-
žiaus asmenys, manantys, kad na-
tūralizacijos procesas juos žemina ir
kad po Latvijos nepriklausomybės at-
gavimo pilietybė priklausė visiems jos
nuolatiniams gyventojams.

2010 metų liepos 1 d. duomeni-
mis, 129,935 Latvijos gyventojai, ne-
turintys pilietybės, buvo 41–60 metų

amžiaus, 16,857 – vyresni nei 60 me-
tų, 69,484 – nuo 21 iki 40 metų,
19,642 – iki 20 metų. Pilietybės ir
migracijos reikalų valdybos duome-
nimis, seniausiam pilietybės neturin-
čiam Latvijos gyventojui dabar yra
110 metų.

Smarkus natūralizacijos sulėtėji-
mas – objektyvus reiškinys, nes visi
norintieji gauti Latvijos pilietybę šia
galimybe jau pasinaudojo, mano
buvusi panaikintos Natūralizacijos
valdybos viršininkė Eiženija Alder-
manė.

,,Mūsų šalis nėra tokia patraukli
savo pilietybe, kaip norėtųsi. Valsty-
bė neturi imigracijos politikos. Gar-
baus amžiaus žmonės liko be piliety-
bės, o jaunuoliai prašo suteikti pilie-
tybę tik dėl Europos Sąjungos”, –
sakė ji.

Į klausimą, ar gali po penkerių
metų sumažėti neturinčių pilietybės
Latvijos gyventojų skaičius, E. Alder-
manė skeptiškai atsakė, kad tikriau-
siai reikia laukti emigrantų bangos,
jau dabar susimąstant apie tai, kaip
šiems atvykėliams pasiūlyti išmokti
kalbą, susipažinti su latvių tradici-
jomis ir istorija.

Natùralizacijos procesas Latvijoje 
beveik sustojo 

Briuselis, gruodžio 15 d. (ELTA)
– Susitarus su Europos Sąjungos
(ES) Taryba dėl politinių reikala-
vimų, Europos Parlamentas (EP)
patvirtino 2011 m. ES biudžetą. Ja-
me atsižvelgta į daugumą EP iškeltų
uždavinių, neviršijant ES Tarybos
pasiūlyto bendro biudžeto dydžio. Po
patvirtinimo kitų metų biudžetą iš-
kilmingai pasirašė EP vadovas Jerzy
Buzek, taip pat ES Tarybos ir Euro-
pos Komisijos (EK) atstovai.

Parlamentui pavyko pasiekti,
kad 2011 m. biudžete būtų numatyta
daugiau lėšų nenutrūkstamam mo-
kymuisi (18 mln. eurų daugiau), vers-
lumui ir naujovėms (10 mln. eurų
daugiau), energetikos projektams (10
mln. eurų daugiau), aplinkosaugos
programai LIFE (6,7 mln. eurų dau-
giau), taip pat pagalbai Palestinai
(100 mln. eurų daugiau), kovai su
prievarta prieš moteris ir vaikus, te-
rorizmo prevencijai, neįgaliųjų olim-
pinėms žaidynėms bei jaunimo veik-
lai. Parlamentas taip pat pasiekė, kad
būtų sukurta atskira biudžeto eilutė
Baltijos jūros strategijai, kurioje nu-
matyta 2,5 mln. eurų.

Europarlamentarai jau anksčiau
buvo sutikę su ES Tarybos pasiūlytu
biudžeto dydžiu: 141,8 mlrd. eurų įsi-
pareigojimų ir 126,5 mlrd. eurų
mokėjimų. Vėliau sutarta su EK ir ES
Taryba, kad pritrūkus lėšų bus pa-
teikti taisomojo biudžeto projektai.

Lapkritį Parlamentui nepavyko

iš pirmo karto susitarti su ES Taryba
dėl kitų metų ES biudžeto, Parla-
mentui iškėlus politinių reikalavimų,
susijusių su Lisabonos sutarties
nuostatų dėl biudžeto įgyvendinimu.
Pagrindiniai jų – įtraukti Parlamentą
į derybas dėl ilgalaikio ES biudžeto
bei nuosavų išteklių sistemos pakeiti-
mo. Susitarus dėl šių klausimų, nebe-
liko kliūčių Parlamentui patvirtinti
EK naujai pateiktą biudžeto projektą. 

EK įsipareigojo pateikti forma-
lius siūlymus dėl nuosavų išteklių sis-
temos reformos iki kitų metų birželio
pabaigos bei patikino, kad ši pertvar-
ka bus aptariama derantis dėl naujų
finansinių galimybių. Artimiausiu
laikotarpiu ES Tarybai pirmininkau-
siančios šalys – Vengrija, Lenkija, Da-
nija ir Kipras – įsipareigojo įtraukti
Parlamentą į šias derybas. Parlamen-
to dalyvavimas šiose derybose numa-
tytas Lisabonos sutartyje.

Parlamentas taip pat pasiekė,
kad nuolat būtų vertinama naujų ES
teisės aktų ir pagal juos skiriamo fi-
nansavimo pridėtinė vertė. Tai užtik-
rins, kad ES mokesčių mokėtojų lėšos
teiktų kuo didesnę naudą.

Taip pat buvo pasiektas susitari-
mas dėl naujų ES politikos uždavinių
atsižvelgiant į Lisabonos sutartį,
kuriems 2011 m. biudžete nenumaty-
ta daugiau lėšų. EK įsipareigojo išna-
grinėti galimybes padidinti šių sričių
biudžetą 2012 m. ir 2013 m.

Parlamentas pasiekė, kad būtų sukurta atskira biudžeto eilutė Baltijos jūros
strategijai, kurioje numatyta 2,5 mln. eurų.                           Delfi.lt nuotr.
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TEGUL JŪSŲ NAMUOSE SPINDI
ŠVENTINĖ NUOTAIKA

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

Šeimininkės
patarimai

Prieš šventes puošiant namus
nereikėtų persistengti. Parduotuvėse
yra begalės namams skirtų šventinių
papuošalų, bet rinkitės saikingai.
Daug gražiau atrodo pačių sukurti
papuošimai: įvairios šakelės, sudėjus
jas gražiai į krikštolinę vazą ar du-
benį, nuskintos eglių šakutės. 

Šventinis pasiruošimas 
namuose

Lietuviškuose namuose yra tra-
dicija, kad kalėdinę eglutę puošia tė-
vas su vaikais. Ji ir yra pagrindinė
namų šventinė puošmena. Beje, Ka-
lėdų medelis nebūtinai turi būti di-
delė eglė. Dabar jau nedaug kas puo-
šia tikras miško egles, nes jos labai
greitai perdžiūsta, būna daug vargo
su jomis, jos neilgai stovi. Pagal lietu-
viškas tradicijas Kalėdų eglutė ,,ren-
giama” šv. Kūčių rytą ar kelios dienos
prieš, o ,,nurengiama” tik po Trijų
Karalių. Pagal mūsų tautos tradicijas
šis laikotarpis – nuo Kalėdų iki Trijų
Karalių laikomas šventiniu, jis skiria-
mas pasisvečiuoti, pasivaišinti, dova-
nomis apsikeisti. Nesekime amerikie-
čiais, kurie išpuošia namus net prieš
Padėkos dieną, o Kalėdų dieną viskas
jau būna išmesta. Lietuviams Kalė-
dos visada buvo pati didžiausia šven-
tė, todėl jos metu sekame gražiau-
siomis tradicijomis. 

Sentimentalesni žmonės linkę
kiekvienais metais eglutę puošti se-
nais, mylimais, dažnai dar iš vaikys-
tės atkeliavusiais žaisliukais. Kiti
seka mada ir stengiasi laikytis tais
metais pasiūlytų puošmenų bei spal-
vų gamos. Tačiau nevalia pamiršti,
kad ir kokie žaisliukai – prabangūs ar
visiškai kuklūs – kabotų ant jūsų eg-
lutės, niekas nesugebės sukurti kalė-
dinės nuotaikos, jei jos nesukursite
savo viduje. 

Beje, puikia eglutės puošmena
gali tapti ir pačių kepti sausainiai. Jų
galima prisikepti įvairiausių formų ir
spalvų. Vaikai su malonumu padės
mamai juos kepti, tai puikus vaikų
įtraukimas į šventinę ruošą. 

Virtuvėje nuostabiais kalėdiniais
papuošalais gali pavirsti ir papras-
čiausi prieskoniai. Štai cinamono laz-
deles surišę kaspinėliais aplink ne-
didelę žvakutę, įdėtą į cilindro for-
melę, turėsite žavias žvakides. Citri-
nos, apelsino ar greipfruto vaisius ga-
lima spanguolėmis pervertomis ada-
tėlėmis gražiai vieną šalia kitos ap-
verti visą vaisių, įbesti į jį ilgą paga-
liuką – gausime gražią raudoną ,,gė-
lę”. Ją galima su eglės šakutėmis su-
dėti į žemas ar aukštas vazas.

Puošnios šventės stalo 
grožis

Žinoma, išskirtinę vietą per Ka-
lėdas užima puošnus Kalėdų stalas.
Jei Kūčių vakarienės stalas dvelkia
santūrumu ir paprastumu, tai Ka-
lėdos – puošni ir turtinga šventė. Ka-

lėdų stalui naudojami patys gražiausi
šeimos indai, šeimos relikvijos, kuria-
ma prabangos ir šventiškumo nuotai-
ka. Tradicinė kalėdinio stalo spalva –
raudona, kuri sukuria tikrą kalėdinę
dvasią. Prie jos gražiai dera žalios
spalvos servetėlės. 

Balta puošni staltiesė visada sta-
lą padarys šventišką. Galima užtiesti
stalą ir šių metų spalvos staltiesėmis
– auksinėmis, sidabrinėmis, raudono-
mis ar mėlynomis. Jas derinkite
pagal eglutės žaisliukų spalvas.

Stalas puošiamas iškilmingiems
pietums. Ant stalo būtinas kalėdinis
papuošimas, spalvomis derantis prie
staltiesės. Jį taip pat gali pasidaryti
pati šeimininkė. Maždaug mėnesį
prieš šventes galima prisimerkti lau-
kinių obelų šakelių. Jos sužaliuos ir
pražys kaip tik šventėms. Tai natū-
ralus ir gyvas papuošimas. Be jų gali-
ma prisirinkti eglių šakelių, įvairiau-
sių sausų šakučių, jas apipurkšti

sidabru, auksu, gražiai sudėlioti, iš
spanguolių susivarstyti karoliukų,
prismaigstyti bumbuliukų, apmėtyti
sidabriniais varvekliais (karpytomis
sidabrinėmis juostelėmis), pakabinti
eglutės kokių nors žaislų ir gausime
stalo puošmeną. Gražiai išlankstytos
medžiaginės servetėlės turėtų būti
ryškių spalvų. Žvakių ir servetėlių
spalva turi būti vienoda. Parinkdami
žvakides jų spalvą derinkite su turi-
mų stalo įrankių metalo spalva. Visa-
da gerai ir madingai atrodo klasiki-
niai spalvų deriniai: balto metalo žva-
kidėje geriausiai tiks mėlynos žvakės,
o geltono metalo – raudonos.

Kiti stalo papuošimai

Labai svarbi stalo centro puošy-
ba, nes būtent jis yra viso stalo jun-
giamasis elementas. Centrinei puokš-
tei sukurti galima panaudoti įvairiau-
sius būdus. 

Pavyzdžiui, puikiai tinka dvi-
aukštė lėkštė konditeriniams gami-
niams. Joje galima sukurti mielų
kompozicijų. Apatinėje lėkštėje sudė-

kite pušų šakeles su auksiniais arba
sidabriniais bumbulais, o viršutinėje
– kelias nedidukes pušų šakeles de-
rinkite su pušų kankorėžiais, raudo-
nomis uogomis su lapeliais (spanguo-
les, dirbtinių uogų šakeles, tiks ir
granatai) ir keliais mažesniais bum-
bulais.

Ilgam stalui labai tiks pailgoje
lėkštėje arba tiesiog ant stalo sukurta
puokštė. Magnolijų lapus (jų yra pirk-
ti ir dirbtinų) galima apipurkšti auk-
sine arba sidabrine spalva ir suderin-
ti su norimos spalvos bumbulais.
Beje, šiuo atveju geriau tiks matiniai.
Iš tokių lapų ir bumbulų galima
sudėti norimo ilgio puokštę. Ji gera
tuo, kad visiškai netrukdo bendrauti
su priešais sėdinčiais žmonėmis. 

Puošnusis stalas nukraunamas
tradiciniais Kalėdų patiekalais: pir-
miausia dedami įvairiausi šalti už-
kandžiai, paskui šventinis kalakutas
ar žąsis, kumpis, priedai, galiausiai
naminės bandelės ir vėliausiai saldus
stalas.

PASMALIŽIAUTI IR NAMAMS
PUOŠTI

Imbieriniai sausainiai

Reikės: 2 puodelių miltų, 1 pa-
kelio kepimo miltelių, 1 šaukšto
smulkiai sutarkuoto imbiero (ginger)
šaknies, 1 šaukštelio malto cinamono,
6 maltų gvazdikėlių, 1 lazdelės svies-
to, 1 puodelio cukraus, 1 kiaušinio, 1
pakelio vanilinio cukraus.

Miltus sumaišykite su kepimo
milteliais, įberkite imbierą, cinamoną
ir gvazdikėlius. Atskirai išmaišykite
sviestą su cukrumi ir vaniliniu
cukrumi bei kiaušiniu. Gerai išsukite
ir sumaišykite su miltais. Išminky-
kite tešlą, iškočiokite lakštą. Išspaus-
kite norimos formos sausainėlius ir
sudėkite juos į riebalais pateptą bei
miltais (arba manų kruopomis) pa-
barstytą skardą. Kepkite 350 F tem-
peratūros orkaitėje 30 minučių. Iš-
keptus ir atvėsusius sausainėlius
puoškite glajumi ir puošybos pabars-
tais.

Meduoliniai sausainėliai

Reikės: 3 kiaušinių, 0,5 puode-
lio cukraus, 1 lazdelės sviesto, puode-
lio medaus, 2,5 puodelio miltų, 1
pakelio kepimo miltelių, 1 šaukšto
cinamono,  po 1/2 šaukštelio įvairių
maltų prieskonių: imbiero (ginger),
muskato, gvazdikėlių, kardamono.

Medų, cukrų ir sviestą šildykite
puodelyje, kol susidarys vientisa ma-
sė. Ją atvėsinę įmaišykite kiaušinius

ir su kepimo milteliais bei priesko-
niais sumaišytus miltus. Išminkykite
tešlą ir iškočiokite normalaus storu-
mo lakštą. Pagal iš anksto paruoštas
įvairių formų formeles išpjaukite
sausainius. Sausainius kepkite kepi-
mo popieriumi išklotoje skardoje 350
F temperatūros orkaitėje.

Prieš pat šventes meduoliukus
reikia papuošti piene ištirpintu šoko-
ladu ir baltymų glajumi.

Pūkučiai

Reikės: 2 pakelių sausainių, 1
dėžutės kondensuoto pieno, pusės
puodelio migdolų.

Kondensuotą pieną virkite apie
1,5 valandos vis pamaišant. Sausai-
nius smulkiai sulaužykite ir sumaišy-
kite su kondensuotu pienu. Migdolus
pakepinkite ir susmulkinkite. Iš pa-
ruoštos masės formuokite rutuliukus
ir apvoliokite migdoluose. Gerai at-
šaldykite.

Vynuogių desertas

Reikės: 1 sv. vynuogių, 1/2 puo-
delio balto šokolado, 1/2 puodelio
juodo šokolado, kokoso drožlių arba
skaldytų riešutų, medinių iešmelių
(pagaliukų).

Vynuoges suverkite ant iešmelių.
Platesniame inde užkaitinkite van-
denį, į jį dėkite dubenėlį su šokoladu
ir kaitinkite garų vonelėje, kol šoko-
ladas ištirps. Karštu šokoladu aplie-
kite vynuoges, pabarstykite kokoso
drožlėmis arba riešutais, pastatykite
į šaldytuvą. Po valandos, šokoladui
sukietėjus, galima dėti į lėkštę.

Įdaryti persikai šokolade

Reikės: 24 džiovintų persikų,
pusės puodelio sumaltų migdolų, 1
šaukštelio tarkuotos apelsinų žievelės,
2 šaukštų miltinio cukraus, 1 šaukšto
likerio, 1 apelsino, pusės puodelio
cukraus, trupučio vandens, puodelio
juodojo šokolado.

Sumaltus migdolus, žieveles,
cukrų ir likerį supilkite į indą ir gerai
sumaišykite. Persikus nuplaukite,
nusausinkite. Pirštais sumaigykite
riešutinę masę ir įdėkite į kiekvieno
persiko vidų. Apelsiną nuplikykite,
nulupkite žievelę, supjaustykite siau-
romis juostelėmis ir sudėkite į ver-
dantį pasaldintą vandenį. Pavirkite 3
minutes ir dar 5 minutes palaikykite
uždengus, po to žieveles išgriebkite ir
nusausinkite.

Šokoladą ištirpinkite ir su šakute
kiekvieną persiką panardinkite į šo-
koladą, ištraukite, padėkite ant foli-
jos, papuoškite apelsino žievelėmis ir
leiskite šokoladui sustingti.

Abrikosų saldainiai

Reikės: puodelio džiovintų abri-
kosų, pusės puodelio kokoso drožlių,
vienos citrinos sulčių, puodelio mil-
tinio cukraus.

Abrikosus 1 valandą pamirky-
kite, gerai nuspauskite, nusausinkite
ir sumalkite. Sudėkite kokoso drožles
(truputį atidėkite) ir dar kartą per-
malkite. Suberkite miltinį cukrų, su-
pilkite citrinos sultis ir gerai sumin-
kykite su maltais abrikosais. Drėgno-
mis rankomis suvoliokite apvalius
rutuliukus, juos pavoliokite į likusius
kokosus ir laikykite bent dieną, kad
apdžiūtų. Taip paruoštus saldainiu-
kus išdėliokite į popierines formeles.

Gerų Jums švenčių!

* * *                  www.draugas.org                * * *
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,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 50

Nakties pradžioje į vandenyną
nyra Jaučio Aldebaranas, matosi
Dvyniai, Liūtas ir net blyškusis Vėžys
savo žnyples tiesia – čia jį įtėmyti ne-
palyginamai lengviau nei Lietuvoje. 

Aukštai virš galvos nuolat kabo
Pietų Kryžius. Pradėję savo vachtą jį
jau randame, baigdami perduodame
ir kitai. Kaip du vatos gabalai kabo
Didysis ir Mažasis Magelano debesys.
Susidaro įspūdis, kad Pietų pusru-
tulio žvaigždėtasis dangus nuo šiau-
rinio šiek tiek skiriasi tuo, kad šiau-
riniame ryškesni paskiri žvaigždynai
bei žvaigždės, o pietuose dangus
šviečia gana tolygiai išsibarsčiusių
ir santykinai panašaus šviesumo
žvaigždžių margumynu. 

Ramią naktį dangaus stebėji-
mams rimtai trukdyti gali tiktai du
dalykai – banginiai ir delfinai. Prieš
porą naktų buvo paskelbtas banginių
pavojus – vakarop jų banda pra-
plaukė netoli laivo, tad buvo teorinė
tikimybė, kad galime atsitrenkti į
miegantį. Kapitonas liepė imtis at-
sargumo priemonių – užsandarinti
laivo priekį, galą ir gelbėjimosi lieme-
nes laikyti po ranka. Dėl viso pikto.
Čia jau ne dangus rūpėjo, bet apsi-
ėjome banginio nežadinę. 

Taip pat žvilgsnį nuo dangaus
gali atitraukti delfinai. Naktį į šešta-
dienį apie laivą dūko pulkelis. Iš pra-
džių du, po to trys, dar vėliau – penki.
Pasišokinėdami, vingiuodami, per-
sirikiuodami jie tarsi lenktyniavo,
tarsi kvietė žaisti „Ambersail”. Van-
denyje pamažu daugėja fosforescuo-
jančio planktono, tad kai kada atro-
dė, jog laivo linkui lekia švytintį taką
paliekančios torpedos. 

Paliekame juos Raimondo Šiugž-
dinio vachtai. 

Naglis Šulija 
VI etapo įgulos narys

2009-02-23
,,Ambersail” tango 

su La Platos ciklonu

Sekmadienio vakaras. Guliu gul-
te, mėginu pasnausti prieš vachtą.
Staiga kažkokia jėga priploja mane
prie kajutės lubų ir du kartus žiebus
galva į kaimyno gulto rėmą, du kar-
tus patyrus nesvarumo būklę, laivui
smengant kažkur žemyn, tapo aišku,
kad vachta prasidėjo viena valanda
anksčiau. Tiesiog dabar. 

Lauke kaukia vėjas, girdėti, jog
,,Ambersail” šonus skalbia ir lietus.
Bum! Jei laivas turėtų oro pagalves,
jos jau būtų išsiskleidusios. Automo-
biliai po tokių smūgių sušluojami me-
talo laužui. Mes – plaukiame. Sukilo
visi 12 brolių, ,,Ambersail” lakstan-
čių. 

Prie vairo tada stovėjo Rolandas
Žentelis. Paklaustas, kaip tada buvo,
pareiškė: ,,Tamsu, kaip š…noj, pakilo
bjauri banga ir geras vėjas. 45—47
mazgai. Nuo vienos bangos jachta
šoko kaip kateris.” Vėliau jį pakeitęs
kapitonas Linas Ivanauskas matė
visus 50 mazgų. Laivą mėtė, svaidė ir
daužė, jo greitis šokinėjo nuo 13 iki
27 mazgų, per denį pylėsi vandens
čiurkšlės ir ištisos bangos, seklumos
artėjo. Vėliau kažkas apibūdino –
koordinačių sistemoje XZ lekiant
vektoriaus NX kryptimi greičiau už
tikslą artėjo vidinė būsena „viskas
PX”. 

Visoje šitoje kebeknėje reikėjo

nuleisti grotą – burių plotas buvo
aiškiai per didelis. Žurnalistas be jo-
kių diskusijų buvo nuvarytas į štur-
maninę – kad nesipainiotų po kojo-
mis ir laiku paspaustų filmavimo
kameros mygtuką. Viršuje – riksmai,
komandos, kojų trypimas, bangų
smūgiai, pliaukšinčios burės ir virvių
plakimas. Apačioje – desperatiškas
mėginimas gauti viena mėlyne ma-
žiau. Kiek jėgų reikėjo tam grotui
nuleisti tikriausiai gerai parodo tas
faktas, kad vėliau pora įgulos narių
net nenusirengę audros kostiumų
virto pailsėti tiesiog ant grindų ar
maišų su burėmis. Gulėjo ne mažiau
pusantros valandos, kol vėl reikėjo
kilti į vachtą. 

Vis dėlto darnūs įgulos veiksmai
lėmė, kad netrukus jachta nustojo
šokinėti kaip išprotėjęs žirgas rodeo
metu ir pradėjo plaukti daug ramiau
bei lygiau. Pagarbiu atstumu apsukę
kažkokias seklumas sukame į La
Platos žiotis. Vėjas sukasi iš šono ir
rimsta – iš pradžių iki 35, vėliau iki
30, 25 mazgų. Iki vachtos pabaigos
banga irgi tapo daugmaž pakenčia-
ma. Tolumoje pasirodė Montevideo
pašvaistė. Aistringas „Ambersail”
tango su La Platos ciklonu baigėsi. 

Šiandien iš ryto vakarykščią
audrą priminė tiktai džiaustomi
audros drabužiai. Vanduo už jachtos
dėl upės nešmenų tapo kakavos spal-
vos ir skalauti puodelių jame jau ne-
berizikuojame. Plaukiame farvateriu.
Buenos Aires čia pat. Jei viskas bus
gerai – pasieksime jas vakare. 

Naglis Šulija 
VI etapo įgulos narys 

2009-02-24
Šeštojo etapo įgula pasiekė

Berisso miestą

Vasario 23-ąją 18 valandą vietos
laiku ,,Tūkstantmečio odisėjos” jach-
ta ,,Ambersail” baigė VI etapo pir-
mąją dalį Ušuaja–Berisso miestas ir
įplaukė La Platos uostą. Per devynias
paras trukusį plaukimą buriuotojai
įveikė 1,727 jūrmylių atstumą. Nuo
Odisėjos pradžios jau nuplaukta
26,213 jūrmylių (daugiau kaip 48,000
kilometrų). 

Šis etapas pažymėtas istoriniu
įvykiu – Vasario 16-ąją, Lietuvos val-
stybės atkūrimo dieną, Lietuvos bu-
riuotojai Lietuvos vėliavą išskleidė
ant Horno rago. Dvylika VI etapo įgu-
los narių įgyvendino kiekvieno pa-
saulio buriuotojo svajonę – apiplaukti
legendinį Horno ragą. Tokį pat žygį
atliko ir Odisėjos penktoji įgula, va-
dovaujama kapitono Simono Stepo-
navičiaus. Iki šiol negausų, tik kelių
Lietuvos horniečių būrį papildė net
22 nauji horniečiai. 

Odisėjos šeštojo etapo įgulos
plaukimas vadinamas Kapitonų plau-
kimu, nes iš dvylikos įgulos narių net
septyni – įvairių Odisėjos etapų kapi-
tonai. Visiems jiems vadovauja Linas
Ivanauskas–Linkus, vienintelis plau-
kiantis visus vienuolika „Tūkstant-
mečio odisėjos’’ etapų, visus devynis
žygio aplink pasaulį mėnesius nuo
Klaipėdos iki Klaipėdos. 

Aplink pasaulį plaukiantys ir
pasaulio lietuvių bendruomenes lan-
kantys buriuotojai ypatingai skubėjo
į Argentinos Berisso miestą, kur gy-
venanti lietuvių bendruomenė šiemet
švenčia savo šimtmetį. Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Kai kas klaidingai galvoja, ne va

nuo krizių galima apsisaugoti su -
kaupiant lėšas į taupomuosius fon-
dus, kaip tai padarė Estijos vyriausy-
bė, tačiau Lietuvos atveju tai nepri -
im tina dėl labai svarbių priežasčių.
Es tijos parlamentas kažkaip sugeba
dir bti ranka rankon su savo vyriau sy -
be, o Lietuvoje dėl nuolatinių opozi ci -
jos trukdymų sukaupti taupomuosius
fondus nėra prasmės, taigi ir ne tik -
slinga, kadangi opozicija arba ne lei -
džia tų fondų sukaupti, arba juos iš -
švaisto velniaižin kur, ir jokių galų
pas kui nebeįmanoma atsekti.

Be to, negalima pamiršti, jog Lie -
tu voje karvė (taigi Jūs, mieli žmonės)
vi sada spyriojasi Vyriausybės ro do -
mai meilei ir purkštauja prieš savo
šei mininką lyg ji būtų ne karvė, o sa -
ky sim, katė. Tokia aplinkybė taip pat
ne prideda šeimininkui paskatų ir jė -
gų pernelyg mylėti savo karvę. O juk
iš tikrųjų, kodėl reikėtų mylėti tą, kas
paties likimo yra pasmerktas vi siš -
kam sunaudojimui? Būtų ir naivu, ir
kvaila. Ir apskritai, kodėl tą karvę
rei kia mylėti? Ji ne uošvė ir ne dėdie -
nė, ne žmona ir ne meilužė. Karvę
rei kia ne mylėti, o melžti. Mok sli nin -
kai tyrimais nustatė, jog kuo dažniau
kar vę melši, tuo daugiau ji duos pie -
no ir majonezo. Ir kuo daugiau kar -
vių išpjausi, tuo daugiau bus mėsos ir
kau lų, ragų ir kanopų, kelnėms sagų
ir kaulamilčių. Taigi, tokiu būdu eko -
no mika ir pagyvės, ir sustiprės. To
ne supranta tik kvailys ir opozicija.
Taigi iš to, kas pasakyta, darytina
išvada: Lietuvoje ekonomikoje ką
nors gero nuveikti apskritai kažin ar
įma noma. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė
Jos Ekscelencija Dalia Grybauskaitė
šio mis dienomis paragino ištiesti vie -
ni kitiems gerumo ranką. Jos Eksce -
len cijos raginimą mano Vyriausybė
la bai karštai palaiko ir pati taip pat

tie sia žmonėms tąją gerumo ranką,
to dėl ir nusprendė pensijas palikti su -
mažintas, tačiau tvirtai nusprendė
jas kada nors atgaivinti. Supras da -
mas, jog toks sprendimas yra labai
ne populiarus, griežtai nusprendžiau
šį sprendimą palikti kitos kadencijos
Vy riausybei. Tuo būdu bus įrodyta
da bartinės Vyriausybės meilė Lie tu -
vos žmonėms. Vyriausybė už ištiestą
ge rumo ranką tikisi ir tokios pat mei -
lės iš Lietuvos žmonių.

Labai galimas dalykas, jog kai
kurie Lietuvos žmonės, būdami iš
pri gimties skeptikai, nenori tikėti
tuo, kas pasakyta. Todėl noriu tuo
pa čiu priminti, jog Jos Ekscelencija,
su savo patarėjais ištyrusi padėtį, iš -
plė tė gerumo rankos sąvoką bei sam -
pra tą ir nustatė, jog pensijų grąžini-
mas ir padidinimas yra ekonominis
nu sikaltimas. Mano Vyriausybė reiš -
kia Jos Ekscelencijai savo pagarbą ir
dė koja už patarimus bei pasiūlymus
ir prisiekia jų tvirtai laikytis.

Jeigu dar liko skeptikų, kurių
auk ščiau išdėstyti mano argumentai
ne įtikino, tai turiu ypatingai pa brėž -
ti, jog Lietuvoje įmanomas tik Ku bi -
liaus metodas. Reikia ypatingai pa -
brėžti, jog šį metodą nusprendė pri -
tai kyti ir Italijoje valdanti Berlusconi
vy riausybė, nutarusi išmesti į gatvę
130,000 darbuotojų ir taip sutaupyti
90 mlrd. eurų. Taigi visiems Lietuvos
skep tikams būtų pravartu užsičiaup-
ti. Linkiu Lietuvos žmonėms dar dau -
giau laimės ir meilės.

P. S. Redakcija dėkoja Juozui
Gre veldai, kuris surado šį me mo -
ran du mą ir jį išsaugojo ateities kar-
toms. Rei kia tikėtis, jog jame išsakyti
ker ti niai Kubiliaus metodo teiginiai
bus auk so raidėmis išrašyti ant jo
paminklo, kuris tikrai bus pastatytas
bet ko kiu atveju – prie gyvos galvos
ar jam mirus.

Lietuvos Respublikos ministro
pirmininko memorandumas
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kartu dirbusieji mena jo puikų
humoro jausmą, žodžio laikymąsi.
Nebijojo būti kritikuojamas, kritiką
suvokė kaip kelią tobu lėti. Šiltas ir
neišpuikęs jis išliko visą laiką. 

Ne vien mokykla gyveno J. Ma si -
lionis. Daugiau kaip 20 metų dirbo
,,Draugo” dienraščio redakcijoje ir
spaustuvėje, daug metų atidavė JAV
LB Švie timo tarybai, kur kartu su
kitais kūrė mokymosi programas, ra -
šė vadovė lius, skaitė paskaitas. Galiu
pasakyti, kad ir šiomis dienomis
mūsų Čikagos lituanistinės mokyklos
mokytojai nau dojasi J. Masilionio
paruoštu vadovėliu ,,Lietuvių lite -
ratūra” (III ir IV dalimis). Šios
chrestomatijos labai gelbsti mokyto-
jui, supažindinančiam mokinius su
grožiniais kūriniais. Su tinku su gerb.
Mokytoju: ,,svarbiausia – grožinis
kūrinys, o kai mokinys nėra skaitęs
nagrinėjamo veikalo ir nežino jo tu -
rinio, tiesiai eiti prie kompozicijos,
vei kėjų charakteristikos ir kitų este-
tinių analizavimų yra per abstraktu
ir nepasiekia jokių rezultatų” (Ma si -
lionis, J., 1977, 8). 

O ko verti jo globoti ir redaguoti
mokykliniai metraščiai! Gal tik dabar
buvę mokiniai supranta, kokį didžiulį
darbą atliko Mokytojas, kurdamas
šiuos metraščius.

Daug jis nuvei kė ir panevėžiečių
klubui, išleido ,,Panevėžio” monog -
rafiją (,,Drauge” neseniai apie tai
rašė Pet ras Petru tis), sukaupė gana
gausų ir įdomų pašto ženklų rinkinį.

Tačiau bene įspūdingiausias jo
darbas – ,,Lietuviškasis švietimas
Šiau   rės Amerikoje”, išleistas kartu
su Stase Petersoniene 2000 metais.
Šiame 756 psl. leidinyje aptariamos
JAV (daugiausia medžiagą kaupė J.
Masilionis) ir Kanados (medžiagą
rinko S. Petersonienė) lituanistinių

mokyklų istorijos nuo XIX a. pabai-
gos iki šių dienų. Knygoje ne tik
surinkta mežiaga, bet išspausdinta ir
nemažai paties autoriaus straipsnių
(apie 70 psl.). Ši knyga turi ne tik
istorinę, bet ir pedagoginę išlie ka -
mąją vertę.

Prisimenant gerbiamą Mokytoją
būtina prisiminti ir jo žmoną a. a.
Pra nę Lozai tytę- Masilionienę, su ku -
ria jiedu išgyveno laimingus 46 me -
tus: ,,J. Masilionis turėjo daug gerų
savybių – geras žmogus, nuoširdus.
Man jis buvo Dievo palaima. Pra dėjo -
me gyvenimą nuo nieko, bet abu dir -
bom ir po truputį prasigyvenom. Vi -
suomet jausdavau jį šalia, žinojau,
kad turiu užtarėją, gyvenimo pagalbi -
ninką (Iš Pranės Masi lionie nės pasa -
kojimų Kristinai Lapienytei (,,Juozo
Masilionio gyvenimas ir veik la”, Či -
ka ga, 2005). 

Neatsitiktinai Juozo Masilionio
veikla 1999 m. vasario 16 d. įvertinta
JAV LB Švietimo tarybos padėka, o
2000 m. gruodžio 9 d., o likus keletui
dienų iki Mokytojo mirties, jam įteik-
ta prelato Juozo Prunskio premija
,,Pa sižymėjusiam asmeniui katali -
kiškoje, labdaringoje ir švietimo veik-
loje”. 

Gražu, kad Mokytojas menamas
– kunigas Kazimieras Juozas Amb -

rasas, SJ pa rengė ir 2004 m. Vilniuje
išleido knygą ,,Būk bitelė”, Litua nis -
tikos ty rimo ir studijų cent ras išlei-
do Kris tinos Lapienytės-Ba reikienės
kny gą ,,Juozo Masilionio gyvenimas
ir veikla” (Čikaga, Ri čardo spaustu-
vė. 2005, 371 psl.) Gražus viršelis,
kurį taip pat sukūrė Ričardas Spit -
rys, atspindi visą knygos turinį.  

Ir nors jau dešimt metų Moky -
tojas ilsisi Šv. Kazimiero kapinė se,
Či kagoje, jo pasodinti lietuvybės ir
gėrio daigai veši ir šiandien. 
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Kiekvienam mūsų mokykla – ne
šiaip jau pastatas. Joje praleisti metai
giliai įsirėžia į mūsų atmintį. Kiek -
vienas mūsų esame turėję Mokytojų,
kuriuos prisimename su meile ir
dėkingumu. Drįstu teigti, kad tokiu
Mokytoju daugeliui čikagiečių buvo ir
Juozas Masilionis. Ir nors man jis
nie kada nieko nedėstė, esu dėkinga,
kad nors trumpam teko jį pažinoti. 

Dar, atrodo, taip neseniai  J.
Masilionį kas šešta dienį matydavau
skubantį į Jaunimo centrą, į čia vei -
kusį Pedagoginį lituanistikos ins ti tu -
tą, kuriam Mokytojas atidavė ne vie -
nerius metus (dirbo nuo 1958 metų
iki mirties). Nesitiki – prabėgo jau 10
metų, kai jis netikėtai iškeliavo Am -
žinybėn. Išėjo neatsisveikinęs, pa li -
kęs daug nenuveiktų darbų. Tačiau
net apžvelgus, ką  Moky tojas padarė,
stebiesi – kaip jis rasdavo viskam
laiko, kaip suspėjo tiek daug nuveik-
ti?

Gimęs Pajuostyje, Panevėžio ap s -
krityje, J. Masilionis, gyvenimo vėtrų
nublokštas toli nuo gim tinės, visą
savo gyvenimą buvo ,,įsimylėjęs” Pa -
ne vėžio kraštą. Nuo mažumės linko į
mokslus, vis domėdavosi, kaip vyres-
nysis brolis mokosi, tad į pradžios
mokyklą Aščiagaliuose jis nuėjo jau
mokėdamas skaityti ir rašyti. Greitai
buvo perkeltas į antrą klasę, o 1925
m. tapo gimnazistu. Ir nors nebuvo
lengva finansiškai, šį laiką J. Ma si -
lionis prisiminė kaip geriausią savo
gy veni me: ,,Su malonumu prisimenu
savąją klasę. Buvome susigyvenę kaip
viena šeima, su kai kuriais likom
draugai visam amžiui.”

Jau gimnazijoje atsiskleidė hu -
manitariniai būsimojo pedagogo su -
ge  bėjimai. Nuo pat jaunumės atsi sk -
leidė ir J. Masilionio atsakomybės
jaus  mas, užsibrėžto tikslo siekimas.
Tad nenuostabu, kad gimnaziją jis
baigia pirmuoju mokiniu.

Kas žino, gal ne tik polinkis hu -
manitariniams mokslams, bet ir susi-
tikimas su visą gyvenimą pavyzdžiu
buvusiu mokytoju Julijonu Linde-Do -
bilu paskatino jaunąjį gimnazistą pa -
sirinkti Vytauto Didžiojo universiteto
Humanitarinių mokslų fakultetą. O
čia sutikti to meto šviesuoliai –
Vincas Mykolaitis-Puti nas, Vincas

Krėvė-Mickevičius, Balys Sruoga,
Juo  zas Eretas ir daugelis kitų leido
tikėti savo teisingu pasirinkimu. Mo -
kytojas J. Lindė-Dobilas visą gy ve ni -
mą buvo J. Masilionio mokytojo idea  -
las, o jo portretas visą laiką stovėjo
ant jo stalo.

Pirmąjį mokytojo krikštą J. Ma -
silionis gavo Joniškio gimnazijoje,
kurioje penkerius metus išdirbo  lie -
tuvių kalbos ir literatūros mokytoju.
Jau čia išryškėjo jo mokytojo talen-
tas.  J. Masilionis niekada ,,neskaity-
davo moralų”, buvo taktiškas ir pe-
dagogiš kas. Niekas jo nėra girdėjęs
kalbant pa keltu balsu. Dirbdamas
mokytoju J. Masilionis kartu rašė ir
diplominį darbą, kurį 1940 metais
apsigynė jau Vilniaus universitete
(prasidėjus ka rui, Humanitarinis
mok slų fakultetas iš Kauno buvo
perkeltas į Vilnių).

Atrodo, jaunam Mokytojui atsi -
veria visi keliai, tačiau gyvenimas pa -
suko kita vaga – pasitraukimas į
Vaka rus, nebegalėjimas grįžti į Lie -
tuvą viską apvertė aukštyn kojom.
1945 metais Vokietijoje pradėjus kur-
tis pirmosioms lietuviškoms mokyk-
loms į mokyklinę veiklą įsitraukia ir
J. Masilionis. Jauniesiems lietuviams
įkurtoje mokykloje bu vo mokoma
vadovaujantis Ne priklausomos Lietu -
vos įstatymais ir pagal nepriklauso-
mos Lietuvos prog ramas, ypatingą
vie tą skiriant litua nistiniams daly -
kams.

1949 m. gegužės 5 d. jis atvyko į
Čikagą. Kaip ir daugelis dirbo įvai -
riau sius darbus, bet visą laiką svajojo
būti mokytoju. Ta galimybė atsi ra do
tik 1952-aisiais, kai jis tuometinio
mokyklos direktoriaus B. Babrausko
buvo pa kvies tas dirbti į Čikagos auk -
š  tes niąją lituanistikos mokyklą, ku -
rioje išdirbo iki 1992 metų (pradžioje
– mokytoju, o nuo 1961 m. – direkto-
riumi), kai, mažėjant moks lei  vių
skaičiui lituanistinėse mokyklose,  3
bu vusios mokyklos buvo sujungtos į
vieną. Nauja mokykla buvo pavadin-
ta Čikagos lituanistine mokykla ir jos
vairą J. Masilionis perdavė Jūratei
Dovilienei. 

Esu girdėjusi daug puikių atsi -
liepimų apie Mokytoją ir bendradarbį
J. Masilionį.  Jis niekada nevėluoda-
vo, visada buvo pa siruošęs kalbėti su
mokiniu, atsakyti į visus jo klau si -
mus, stengėsi būti objektyvus ir ne -
šališkas. Tiek buvę mokiniai, tiek

Juozas Masilionis.

Lituanistikos ty rimo ir studijų cent ras
2005 m. išleido knygą apie Juozo
Ma silionio gyvenimą.

Juozas Masilionis nemažai metų pradirbo ,,Drauge”.
,,Draugo” archyvo nuotraukos

Mokytojo pasodinti lietuvybės ir gėrio
daigai veši ir šiandien

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Atkelta iš 3 psl.

– Viskas priklauso nuo to, su kuo
lyginame. Jei lyginsime su dideliais
savo pačių norais, tai galime sakyti,
kad nepavyko pasiekti, ko trokštame,
pavyzdžiui, kad nedarbas būtų ne 15,
o 5 procentai. Bet lyginkime realis-
tiškiau, ir žiūrėkime, kaip mus verti-
na užsienio žinovai. Kas buvo svarbu
verslui, kai užsivėrė kredito ištekliai?
Svarbu buvo surasti naujus kredi-
tavimo instrumentus panaudojus ES
lėšas. Šiuo metu pagal ES pinigų
panaudojimo rodiklius esame antroji
valstybė visoje ES. Kitas svarbus
reikalas buvo atgauti konkurencin-
gumą, ypač panaudojus darbo sąnau-
dų mažinimą. Nors tai ir buvo labai
skausminga, galime pasveikinti mū-
sų verslą, kad per 2009 m. darbo są-
naudos Lietuvoje sumažėjo 11,6
proc., t. y. labiausiai visoje ES. Lat-
vijoje šis rodiklis siekia 7,2 proc.,
Estijoje – 5,5 proc. Vadinasi, mes su-
gebėjome geriausiai pasirengti išeiti
iš krizės ir tapti pajėgesniais varžytis
po jos. Trečias svarbus dalykas yra
verslo sąlygos. Visa Saulėtekio komi-
sijų veikla gerinti verslo sąlygas jau
duoda rezultatų. Pakilimas trimis
vietomis aukštyn Pasaulio banko
„Doing Business” tyrime tai patvirti-
na: esame tarp 23 valstybių, kuriose
palankiausios sąlygos verslui. Korup-
cijos suvokimo indeksas irgi rodo,
kad per dvejus metus (nuo Gedimino
Kirkilo vadovavimo) indekso vertė
pakilo nuo 4,6 iki 5.

(...)

– Šiuo metu baigiama rengti
nauja strategija „Lietuva 2030”.
Kodėl ji turėtų būti kitokia, nei
iki šiol sukurtos strategijos ir
koncepcijos, ne tik neįgyvendin-
tos, bet iš esmės ir likusios neži-
nomos visuomenei? Kas šioje
strategijoje galėtų įkvėpti mūsų
niūriai ir skeptiškai nusiteikusią
visuomenę?

– Ši strategija skiriasi tuo, kad
nėra rengiama užsidarius kabine-
tuose. Tai dokumentas, kuris gimsta
diskutuojant tikslą matantiems žmo-
nėms. Šioje pažangos strategijoje
atkreiptas dėmesys ne tik į „kietuo-
sius”, apčiuopiamus dalykus – infra-
struktūros ar mokesčių klausimus.
Klausiama, kaip mums įveikti vieną
iš svarbiausių problemų – visuome-
nėje vyraujantį netikėjimą Lietuvos
sėkme. Pati diskusija apie tai jau sa-
vaime liudija naujus procesus Lietu-
voje. Svarbus pats faktas, kad ir mok-
slo, ir verslo, ir humanitarinių sričių
atstovai įvardija esmines problemas
ir kalba ta pačia kalba. Formuluo-
jama aiški nacionalinė ambicija būsi-
miems 20 metų: Lietuva turi tapti
modernia, atvira, nebijančia globa-
laus varžymosi, bet kartu ir išlaikiu-
sia savo tapatybę šalimi. (...)

– Kai kurie žinovai teigia,
kad investicijų medžioklė, kai
stambios užsienio bendrovės vi-
liojamos įvairiomis lengvatomis,
galų gale neduoda ekonominės
naudos, o pasibaigus lengvatų
periodui įmonės lygiai taip pat
lengvai gali perkelti savo atsto-
vybes į kitas šalis. Galbūt vertė-
tų su tokia pačia energija skatin-
ti vietos investicijas?

– Lietuviško verslo plėtrai mes
taip pat skiriame nemažai dėmesio.
Daugiau nei 10 tūkst. Lietuvos įmo-

nių jau gavo vienokią ar kitokią vals-
tybės paramą, dalyvaudamos ekono-
mikos skatinimo programose. Bet
negalime nekreipti dėmsio į konk-
rečius dalykus, kuriuos atneša tik to-
kios didelės užsienio bendrovės
kaip IBM, „Barclays” ar „Western
Union”. Ir jos ateina tikrai ne dėl to,
kad gauna kokią nors paramą nau-
joms darbo vietoms kurti. Įsikurti
Lietuvoje padedama tokiomis pačio-
mis priemonėmis, kaip ir kitose
Europos šalyse. Mes nesame tie, ku-
rie vilioja didžiausiais saldainiais.
Užsienio bendrovės ateina dėl to, kad
Lietuvoje yra maždaug pusantro ar
net du kartus daugiau išsilavinusios
darbo jėgos nei ES vidurkis. Be to,
telekomunikacijų infrastruktūros
lygis labai vertinamas Vakaruose.
Pagal mobilaus ryšio skverbtį esame
pirmi, pagal interneto kokybę – ket-
virti Europoje, o pagal šviesolaidinio
ryšio naudojimą net pirmi pasaulyje.
Investuotojai mato mūsų užsibrėžtą
tikslą tapti Šiaurės Baltijos regiono
aukštųjų technologijų paslaugų cen-
tru. Iš esmės tai toks pat kelias, ku-
riuo ėjo Airija nuo praeito amžiaus
devintojo dešimtmečio. „Keltų ste-
buklą” airiai sukūrė būtent dėl to,
kad sugebėjo pritraukti daug stambių
užsienio investuotojų, kurie vėliau
natūraliai traukė ir mažesnes įmo-
nes. Be to, svarbu pabrėžti, kad atei-
na ,,know-how” plačiąja prasme – tai
keičia mūsų pačių mentalitetą. Pa-
vyzdžiui, universitetai jau dabar pri-
taiko programas investuotojų porei-
kiams, įsitraukia į tarptautinio lygio
tyrimus. Ir tai yra vienintelis būdas
mums spręsti emigracijos problemą.
Juk Airijoje tik tai pakeitė tragišką
emigracijos eigą.

(...)

– Esate Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų
partijos vadovas. Kokių rezulta-
tų tikitės būsimuose savivaldy-
bių ir Seimo rinkimuose? Ar
siekdamas geresnių rezultatų ar-
tėjančiuose rinkimuose sutiktu-
mėte užleisti partijos ir Vyriau-
sybės vadovo vietą, jei partijos
nariai to reikalautų?

– Partija, kaip ir visa visuomenė,
yra demokratiška. Tad leiskime pa-
čiai partijai ir rinkėjams nuspręsti.
Bandymai ką nors įžvelgti ir spėlio-
nės ne visuomet atitinka tikrovę.
Realybė neretai skiriasi nuo viešai
labiausiai matomo triukšmo ir emoci-
jų. Egzistuojanti „tylioji dauguma”,
kuri neskuba viešai reikšti savo emo-
cijų, lūžio akimirkomis dažnai yra
labai svarbi. Mes svarstome ne tik
apie ateinančius savivaldos, bet ir
apie būsimus Seimo rinkimus. Ir pla-
nuojame tuos darbus, kuriuos turime
padaryti iki to laiko – ir energetikos
srityje, ir kovodami su korupcija. Ga-
lų gale turime padėti tikėjimo Lie-
tuvos sėkmės istorija pamatus. O rin-
kėjai nuspręs, kaip tai įvertinti. Šiaip
ar taip šie dalykai nėra esminiai, nes
svarbiausia – mūsų kartos atsakymas
į klausimą: o kas liks po mūsų? Mes
žinome, ko pasiekė prieš mus buvusi
politikų karta – nepriklausomybę,
narystę ES ir NATO. Kas toliau – tai
ir atsakomybės, ir ambicijos klausi-
mas.

Sutrumpinta

,,IQ. The Economist”

A. KUBILIUS: 
,,ŽMONĖS NETIKI SĖKME”

Margumynai

Apleistas rusų kaimas Japonijoje traukia fotografus
„Niigata” rusų teminis parkas

šiaurinėje Japonijoje šiuo metu kaip
niekad apleistas, tačiau tai neatbaido
įdomių kadrų ieškančių šalies fo-
tografų – rašo „Tokyo Times”. Šis,
šalia Gozu kalnų grandinės įsikūręs,
neįprastas parkas buvo atidarytas
1993-aisiais. Vienoje jo dalyje kadaise
buvo galima rasti tikrą rusišką kaimą
ir cerkvės kopiją, o kitoje – par-
duotuves ir restoranus.

Parkas laikinai užsidarė dar
1999-aisiais, kai bankrutavo jį rėmęs
bankas, tačiau penkerius metus buvo
mąstoma jį atgaivinti. Kad ir kaip
būtų, visos viltys galutinai žlugo
2004-aisiais, kai parkas duris užvėrė
neribotam laikui. Nuo to laiko jį gero-
kai nusiaubė vandalai. Bene vienin-
telis gerai išsilaikęs parko objektas –
rusų cerkvės kopija.

Balsas.lt

Atkelta iš 2 psl.   JAV Lietuvių
organizacijų vadovai.

Nuo rugpjūčio 9 dienos Lietuvos
garbės konsulės pareigas einanti D.
Čekanauskas-Navarrette šventės me-
tu sakė, kad stengsis sėkmingai ats-
tovauti Lietuvai, saugoti ir puoselėti
vietos lietuvių tautiškumą.

Per apsilankymą Los Angeles
Lietuvos gen. konsulas V. Sarapinas
su žmona Vyte aplankė a. a. Vytauto
Čekanausko kapą, lankėsi Šv. Kazi-
miero šeštadieninėje lituanistinėje
mokykloje, dalyvavo pamokose, pado-
vanojo mokyklos bibliotekai lietuviš-
kų knygų. Generalinis konsulas taip
pat susitiko su Los Angeles Lietuvių
Bendruomenės vadovais ir lietuvių
organizacijų atstovais. Šios kelionės
metu generalinio konsulato New
York darbuotojai suteikė konsulines
paslaugas 65 šeimoms. Panašias išva-
žiuojamąsias konsulines išvykas pla-
nuojama rengti ir ateityje.

LR gen. konsulato 
New York info 

LOS ANGELES, CA

Pristatyta naujoji Lietuvos garbės konsulė

Prie Vytauto Čekanausko, kuris LR
gen. konsulo pareigose išdirbo 32
metus, kapo.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. gruodžio 9
d., sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė

A † A
PRANAS ADOMAITIS

Gimė Lietuvoje.
Gyveno Crestwood, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Elaine; duktė Vik-

torija; sūnus Raimundas su žmona Susana; sūnus Klaudijus su žmo-
na Regina; anūkai Kristina, Debbie, Kenneth, Ryan; seserys su šei-
momis Lietuvoje; kiti giminės, draugai ir pažįstami Šiaurės ir Pietų
Amerikoje bei Lietuvoje.

Velionis buvo vyras a. a. Viktorijos Meižrimaitės-Adomaitienės.
A. a. Pranas buvo pašarvotas sekmadienį, gruodžio 12 d. nuo 3

v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, gruodžio 13 d. 9:30 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios 10 val. ryto, Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velionis buvo palaido-
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com



ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

12     DRAUGAS, 2010 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis

KOKIAS DOVANAS PIRKSIME KALĖDOMS?
Artėjant Kalėdoms dažnas sukame galvas, ką�padovano ti sa -

vo draugams ar pažįstamiems, kurie dar neskaito vienintelio dien-
raščio išeivijoje ,,Draugas“? Šiais laikais toks laikraštis nėra per
brangus, bet jame pateikiama informacija ir žinios yra tokios,
kokių nerasite kituose laikraščiuose. 

Kas naujai užsiprenumeruos ar dovanų�užprenumeruos
,,Drau  gą“ prieš Kalėdas, gaus dovanų�ypač gražų�2011 metų
ka  lendorių ,,Gintaras“.

,,,,DDRRAAUUGGOO““  KKAAIINNOORRAAŠŠTTIISS::
JJAAVV metams $150.00 

1/2 metû $80.00 
KANADOJE (USD): 

metams $390.00
1/2 metû $210.00 

TTIIKK  ÕÕEEÕÕTTAADDIIEENNIIOO  LLAAIIDDAA::
JAV metams $95.00 
Kanadoje (USD) metams $150.00 
El. paõtas:

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org Tel. 773-585-9500

,,Draugo” adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

��Jaunimo centro kavinėje gruo -
džio 17 d., penktadienį, 7:30 val. v.
gerai žinomas ir pa mėgtas dainas
dainuos ansamblio ,,Broliai Aliukai”
atlikėjas ir dai nų autorius Kęs tu tis
Kazakevičius. Jam talkins Lo reta
Kar  so kienė. Veiks baras, bus sau go -
mos mašinos. Galėsite įsigyti Ri  tos
Ske ber dienės papuošalų. Bi lie tus už -
sisakyti galite tel. 708-691-7098 arba
tel. 708-668-8532.

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje šv. Mišios tiems,
kas negali atvykti sekmadieniais,
vyksta šeštadieniais 4 val. p. p. Šį šeš-
tadienį,  gruodžio 18 d. šv. Mišių metu
giedos muziko Ričardo Soko vado -
vaujamas ansamblis. Bus meldžiama -
si už prieš 10 metų mirusią Ričardo
se serį Zitą Sokaitę. Vargonuos R. So -
kas.

��Šv. Mišios už a. a. Petronėlės
(Pat) Kulys sielą bus atnašaujamos
gruo  džio 18 d., šeštadienį, 4 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
ny čioje. Pat 55 metus buvo mu ziko
a. a. Ni  kodemo J. Kulio, Šv. Mykolo
lietuvių katalikų parapijos (Buck-
town) chor ve džio ir vargonininko,
žmo na. Mišios skirtos 19-oms P. Ku-
lys mirties meti nėms paminėti.

�Visus nuoširdžiai kviečiame į
PLC moterų renginių komiteto ruo -
šiamas Kūčias, kurios vyks sekmadie -
nį, gruodžio 19 d., 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje. Kaip ir kiekvienais metais
moterys visus atvykusius vaišins pa -
čių paruoštais tradiciniais kūčių pa -
tiekalais. Vietas užsisakyti galite tel.
630-257-8787.

��Cicero Šv. Antano parapijoje,
sek madienį, gruodžio 19 d. po 9 val. r.
šv. Mišių vyks Advento agapė parapi-
jos didžiojoje salėje. Pasigrožėsime
Šv. Antano parapijos choro vedėjos
muz. Vil mos Meilutytės paruošta ad-
ventine programa, pasivaišinsime
skaniais už kandžiais, kava ir pyragai-
čiais. JAV LB Cicero apy linkės valdy-
ba visus maloniai kviečia dalyvauti.
Šv. Antano bažnyčia yra 50 Ave. ir 15
gatvės sankryžoje, Cicero mieste. 

��St. Andrew liuteronų parapijos
patalpose, 10 South Lake St., Munde -
lein, IL 60060, gruodžio 19 d., sekma -
die nį, 3 val. p. p. vyks Gedimino litu-
a nistinės mokyklėlės kalėdinė eglutė-
kon certas ,,Šalčio natos”. Apsilankys
Ka lėdų senelis. Šventėje kviečiame
dalyvauti ir nesimokančius mokyklo-
je vaikučius. Norinčius dalyvauti ir
gauti dovanėlę prašome užsirašyti iš
anksto tel. 847-668-1731.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje (Marquette Park)
gruo džio 19 d. po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių ruošiame Kūčias. Dalyvaus mons.
Jonas Kuzinskas. Kaina – 15 dol. as -
me niui. Prašome iš anksto užsisakyti
vietas. Tel. 773-776-4600.

��Kūčių vakarą, gruodžio 24 d., 7
val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija PLC didžiosios salės vakarinė-
je dalyje rengia šventinę Kūčių va ka -
rienę. Registruotis iki gruodžio 21 d.
pas misijos seselę Lai mutę tel. 630-
243-1070, el. paštu: ses.laimute@
yahoo.com arba misijos raštinėje. 

�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 bib-
linė 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.

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje, 6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629, gruodžio 31
d. organizuojamas Naujų metų suti -
ki mas. Vakarą ves Genovaitė Bige -
nytė ir kun. Jaunius Kelpšas. Muzi -
kinę programą atliks Ligita ir Algi -
mantas Barniškiai. Kaina – 60 dol.
Vie tas prašome už si sakyti iš anksto
tel. 773-776-4600. 

��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.

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

Tel. (773) 847-7747.

Švietimo premija 2010!

JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją” švietėjui, ku-
ris ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečia-
me lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių litu-
anistinių mokyklų mokytojų, pasižymėjusių lietuviško švietimo srityje, lei-
džiant ir redaguojant vadovėlius bei knygas, tobulinant programas, gaires,
ilgus metus dirbusių ar tebedirbančių mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. paštu: Lithuanian Educational
Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu: donavic-
kas95@hotmail.com, pažymint, kad siūlomas kandidatas švietimo premijai.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
yra Daiva Navickienė. 

Švietimo premijos mecenatas šiais metais yra JAV LB Švietimo taryba.
JAV LB Švietimo tarybos info

LR Generalinis konsulatas Čikagoje praneša, kad gruodžio 19 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
60439) vyks susitikimas su istorinio-dokumentinio filmo ,,Pavergtųjų sukili-
mas” kūrybinės grupės nariais: direktore Agne Zalanskaite, operatoriumi An -
driumi Bartkumi ir žurnalistu Vidmantu Valiušaičiu. Jau keletą mėnesių kuria-
mas filmas skirtas 70-osioms 1941-ųjų metų įvykių metinėms įamžinti. Ren -
ginio metu bus pristatomas filmo projektas, rodomos jau nufilmuotos iš -
traukos, bus atsakyta į klausimus.

„Pavergtųjų sukilimas“ – tai dviejų dalių istorinis-dokumentinis filmas,
kurio kūrėjai, remdamiesi sukilimo dalyvių ir liudininkų pasakojimais, istorikų,
mokslininkų komentarais ir vertinimais, autentiška archyvine medžiaga, sie -
kia atkurti to meto įvykių raidą, atskleisti jų tragizmą ir reikšmę šiandienos
Lie tuvos istorijai.

Nuotraukoje – filmo akimirka (iš VšĮ „E2K“ internetinės svetainės).
LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija

Jaunimo centre gruodžio 11 d. mažuosius Čikagos lituanistinės mokyklė-
lės mokinukus jau aplankė Kalėdų senelis. 3–5 metų vaikučiai seneliui šoko,
dainavo, deklamavo eilėraščius.

Nuotraukoje: kiškių A klasės kiškučiai su mokytojomis Silvija Eglynaite
(dešinėje) ir Rasa Zakarauskiene su Kalėdų seneliu. 

Laimos Apanavičienės nuotr.


