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•Skautybės kelias. Kalė-
diniai sveikinimai. ,,Sie-
tuvos” draugovei – 20
metų (p. 2, 8)
•Holokausto paroda ban-
doma spręsti istorinį ,,ne-
susipratimą” (p. 3, 8)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3, 9)
•Kad Lietuvos vaikai ne-
prarastų Tėvynės meilės
(p. 4)
•Vienas savaitgalis
Atlanta, GA padovanojo
net 3 renginius (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•,,Ambersail” dienoraštis
(53) (p. 9)
•Dar galite įsigyti kalė-
dinių dovanų (p. 10)

,,WikiLeaks”: JAV ragino Lietuvâ
suderinti îstatymâ su žydû organizacijomis

Atviras Europos užsienio
reikalû ministrû laiškas
dèl START be Lietuvos ir

Çekijos parašû
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Lietuvos premjeras pagerb∂ Holokausto aukas

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) –
Jungtinės Valstijos ragino Lietuvą
suderinti su žydų organizacijomis
šiuo metu Seime svarstomą įstatymo
projektą dėl atlyginimo už nusavintą
žydų bendruomenių turtą, rodo pa-
viešintas JAV diplomatinis dokumen-
tas.

Šį klausimą pernai kovo mėnesį
iškėlė JAV valstybės sekretorė Hilla-
ry Clinton, Washington, DC susiti-
kusi su tuometiniu užsienio reikalų
ministru Vygaudu Ušacku, rodo ,,Wi-
kiLeaks” dokumentas, paskelbtas lei-
dinio ,,Russkij reporter” interneto
svetainėje.

Kaip rodo dokumentas, Ušackas
nuogąstavo, kad įstatymo priėmimas
gali strigti dėl ekonominės krizės, į
kurią pateko Lietuva. Tuometinis
ministras taip pat atkreipė dėmesį,
kad įstatymo projektą nevienodai
vertina ir skirtingos žydų organizaci-
jos, rašoma dokumente.

Lietuvos Seimas praeitą mėnesį
po pirmojo balsavimo pritarė, kad
įstatymas dėl atlyginimo už nusavin-
tą žydų religinių bendruomenių turtą

būtų svarstomas toliau. Lietuvos
žydų bendruomenės pirmininko pa-
vaduotoja Faina Kukliansky BNS
vertindama parlamento sprendimą
sakė, kad bendruomenė yra paten-
kinta, jog ,,pagaliau šio klausimo
sprendimas pajudėjo”, tačiau smul-
kiau įstatymo turinio nekomentavo.

Vyriausybės teikiamu projektu
siūloma, kad už nacių ir sovietų re-
žimų nusavintą žydų religinių ben-
druomenių turtą kompensacija būtų
išmokėta 2012–2023 metais. Įstaty-
mui priimti reikalingi dar du balsa-
vimai.

Dabartinis užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis lapkričio
viduryje susitikęs su Clinton teigė iš-
girdęs jos padėką. ,,Ji labai nuošir-
džiai padėkojo už mūsų Vyriausybės
pastangas – įstatymą dėl kompen-
sacijų. Amerika remia ir dėkoja už
mūsų Vyriausybės veiksmus siekiant
priimti teisės aktą, kuris žydų ben-
druomenei kompensuotų patirtas
skriaudas”, – telefonu iš Washington,
DC BNS lapkričio 15 dieną sakė
Ažubalis.

Vilnius, gruodžio 20 d. (ELTA) –
Lietuvos ir Čekijos diplomatijos va-
dovai nepasirašė atviro Europos už-
sienio reikalų ministrų laiško, kuriuo
yra išreiškiamas raginimas kuo grei-
čiau priimti ir įgyvendinti naują-
ją Strateginės ginkluotės sutartį
(START). Lietuvos užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis tikina,
kad Lietuva pritaria START priėmi-
mui ir ne kartą tą paramą išreiškė,
tačiau laiško pasirašyti jis negalėjo,
nes nebuvo atsižvelgta į pateiktus
pasiūlymus.

,,Mes, Europos užsienio reikalų
ministrai, visiškai remiame JAV ir
Rusijos Vyriausybių pastangas. Mes
raginame kuo greičiau ratifikuoti ir
įgyvendinti naująją START sutartį”,
– rašoma atvirame ministrų laiške,
kuris yra skelbiamas ,,The New York
Times” tinklalapyje.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras nesigina jau paskutinės Bendrųjų
reikalų ir išorinių santykių tarybos
Briuselyje metu žinojęs apie ren-
giamą laišką. Nukelta į 6 psl.

Jeruzalė, gruodžio 20 d. (ELTA)
– Lietuvos žydų netektis yra didžiulė
nelaimė Lietuvos tautai ir kitoms Eu-
ropos tautoms, sakė ministras pirmi-
ninkas Andrius Kubilius, Jeruzalėje
apsilankęs pasauliniame Holokausto
tyrimų, dokumentų rinkimo, švieti-
mo ir atminties centre Yad Veashem
muziejuje.

,,Holokausto skausmas yra ir

Lietuvos skausmas. Mes niekada ne-
pamiršime žydų tautos tragedijos ir
jos aukų. Mes niekada nepamiršime
nusikaltimų. Nepamiršime didvyrių,
kurie gelbėjo nekaltus žmones”, –
svečių knygoje užrašė premjeras A.
Kubilius. Susipažinęs su muziejaus
paroda, A. Kubilius padėjo vainiką
Atminimo salėje, kur ant grindų su-
rašyti žydų tautos masinių žudynių ir

kapaviečių pavadinimai. Deja, yra ten
ir Lietuvos vietovardis – Paneriai.

Izraelyje besilankantis Lietuvos
Vyriausybės vadovas sakė, kad jis di-
džiai vertina Yad Veashem muziejaus
pastangas saugojant mūsų bendrą
istoriją ir žmogiškąsias vertybes.
Premjeras A. Kubilius pranešė mu-
ziejaus vadovybei, kad 2011 m. rude-
nį, minint Holokausto 70-ąsias meti-

nes, Vilniuje planuojama surengti
tarptautinę konferenciją ksenofobijos
ir antisemitizmo tema ,,Visuomenės
tolerancijos ugdymas. Istorijos at-
minties pamokos”, ir supažindino su
rengiamo projekto ,,Panerių memo-
rialo plėtra” koncepcija.

1953 m. Izraelyje specialiu Kne-
seto nutarimu įkurtas Yad Veashem
Holokausto ir Nukelta į 6 psl.

A. Kubilius: ,,Holokausto skausmas yra ir Lietuvos skausmas”. EPA nuotr.
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Redakcijos žodis

Savo paskaitoje ,,Holokaus-
tas ir mes”, skaitytoje šių metų
gruodžio 16 d. Tolerancijos cen-
tre, Vilniuje, prof. Saulius Su-
žiedėlis teigė, jog žydų istorija
turi būti neatsiejama Lietuvos
istorijos dalis, o Holokaustas
,,turi būti centriniu modernio-
sios Lietuvos istorijos, ypač kal-
bant apie nacių okupaciją, įvy-
kiu”. Gruodžio 19 dieną prasi-
dėjęs oficialus Lietuvos prem-
jero Andriaus Kubiliaus lanky-
masis Izraelyje iš dalies patvirti-
na prof. Sužiedėlio išsakytas
mintis. Kubilius, apsilankęs Ho-
lokausto tyrimų, dokumentų
rinkimo, švietimo ir atminties
centre Yad Veashem muziejuje,
sakė: ,,Holokausto skausmas yra
ir Lietuvos skausmas.” Savo
ruožtu Izraelio prezidentas Shi-
mon Peres, susitikimuose su Lie-
tuvos atstovais visada prime-
nantis esąs litvakas, Lietuvos
premjerui tikino, kad Lietuvos
istorija yra svarbi Izraelio istori-
jai, ypač svarbus Vilnius ir čia
gyvenanti labai šilta žydų ben-
druomenė.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

2010 m. gruodžio mėn.
Mieli Broliai ir Sesės,
Ulurų kalnas yra Australijos rau-

doname centre ir yra to žemyno pati žy-
miausia gamtos vieta. Esu laimingas,
kad 2010 m. lapkričio mėnesį teko ap-

lankyti tą vietovę su žmona ir mama.
Rašau tik grįžęs iš Ulurų kalno

papėdės, kurią aprodė anangų tautos
gidas Semis (Sammy). Iškylos metu
Semis papasakojo savo tautos istoriją,
ypač daug apie savo prosenelius,

kurie kūrė šią vietovę. Įdomu buvo
išgirsti iš jo lūpų, kaip anangų žmo-
nės perduoda vaikams ir anūkams
savo tautos vertybes ir tikėjimą. Jis
kalbėjo sava kalba, o vertėjas vertė į
anglų kalbą. Nukelta į 8 psl.

Laiškas iš vyriausios skautininkės pavaduotojo
brolio Tomo Dundzilos

Piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas
ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė.“ Jie nusiskubino ir rado

Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose.

Skautiškos šeimos vardu linkime visiems
linksmų šv. Kalėdų ir visų jos gėrybių.
Mintimis skubėkime patys į Betliejų

pažiūrėti, kas ten įvyko.
Priimkite mūsų geriausius linkėjimus,

linkime visiems laimingų Naujųjų metų.

Gerbiamieji „Draugo”
laikraščio skaitytojai,

„Skautybės kelio” rėmėjai,
bendradarbiai,

Artėjančių švenčių proga
norėčiau visiems palinkėti
labai linksmų šv. Kalėdų ir
laimingų Naujųjų metų! Per
šią Kristaus gimimo šventę
pajuskime ir pasidžiaukime

jo meile mūsų širdyse!

Vis budžiu!
s. Aušra Jasaitytė-Petry

„Skautybės kelio” redaktorė

Vydūno Fondo tarybos ir
valdybos vardu sveikiname Lie-
tuvių skautų sąjungos ir Lietuvos
skautijos narius, visus akademi-
kus skautus bei visus ,,Draugo’’
dienraščio skaitytojus. Linkime
visiems linksmų Kalėdų ir sau-
gių, laimingų Naujų metų. Dė-
kojame visiems mūsų rėmėjams
už Jūsų dosnias aukas 2010 me-
tais ir tikimės, kad vėl paremsite
mūsų pastangas 2011 metais.

fil. Gintaras Plačas,
Vydūno Fondo valdybos

pirmininkas

fil. Leonas Maskaliūnas,
Vydūno Fondo tarybos

pirmininkas

Jėzaus gimimo šventės proga
„Aušros vartų/Kernavės“

tunto sesės sveikina visus brolius ir
seses, „Draugo“ redakciją bei

visus skaitytojus ir rėmėjus.
Lai Dievo meilė spindi Jūsų širdyse

ne tik šios šventės metu, bet ir
ištisus metus. Linksmų šv. Kalėdų

ir laimingų Naujųjų metų!

s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
Vyriausioji skautininkė
Seserijos vadė

s. fil. Tomas Dundzila
VS pavaduotojas
Brolijos vadas

v. s. fil. Vytenis Kirvelaitis
A.S.S. vadijos pirmininkas

Lietuvių skautų sąjunga,
v. s. fil. Gintas Taoras
LSS tarybos pirmininkas

,,Vašingtono židinio’’ sesės, susirinkusios švęsti Kūčias, sveikina visus su Šv. Kalėdomis!

Pirmoje eilėje (iš k.) Regina Galinaitienė, Daiva Orentienė, Ramutė Aidienė, vadovė Janina Čikotienė, Irena
Jankauskienė, Aldona Kindurienė, Audronė Pakštienė; antroje eilėje (iš k.) Stefa Alšėnaitė-Urban, Aldona
Bačkaitienė, Vida Čejauskienė, Elvyra Vodopalienė, Dalė Lukienė, Teresė Landsbergienė, Meilė Mickienė, Loreta
Leimonienė, Gražina Blekaitienė, buvusi židinietė viešnia Regina Petrutienė. Broniaus Čikoto nuotr.
Nuotraukoje nėra Audros Griniūtės-Ranous, Virginijos Butienės, Rūtos Šlekienės, Onutės Adomaitienės, Ginos
Skučienės, Nidos Griniūtės-Anderson.
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Pasiskaitymai
Kalėdų laikotarpiui

ALEKSAS VITKUS

Jau įpusėjo adventas – džiugaus Dievo sūnaus atėjimo pas žmones
laukimo metas. Ateina šventinis Kalėdų laikotarpis, ir kas galėtų
būti geriau, kaip pasiskaityti ištraukas iš Šv. Rašto ir taip susikurti

kalėdinę religinio pakilimo nuotaiką? Pradėjau vartyti prel. Antano Rubšio
ir kun. Česlovo Kavaliausko į lietuvių kalbą versto Šventojo Rašto du tūks-
tančius puslapių. Radau ne tik daug pasakojimų, kurių kai kuriuos esame
ne kartą girdėję skaitant sekmadieniais per šv. Mišias, bet ir dažnai gal ir
įdomesnes istorijas, kurias buvome primiršę ar gal ir visai negirdėję.

Kaip ir buvo galima laukti, radau, kad dažniausiai Šv. Rašte minimų
moterų vardai yra Marijos. Marija – Jėzaus Kristaus motina, Marija – Jo-
kūbo ir Juozapo motina (Mt 27, 56–61), Marija – Jėzaus Motinos sesuo (?),
Marija – Lozoriaus sesuo (Mt 26, 6–13), Marija Magdalietė ir Marija – Jo-
no motina, pas kurią apaštalas Petras nuvyko po evangelisto Luko atpasa-
koto Petro stebuklingo išsilaisvinimo iš Erodo kalėjimo (Apd 12, 12–17).
Apie Mariją Magdalietę jau rašiau praėjusiais metais, kur išdrįsau iškelti
klausimą, ar ji buvo „apaštalų apaštalė”, ar tik ištvirkėlė.

Be kelių Marijų, yra visa virtinė Šv. Rašte minimų, tik labai trumpai,
moterų, kurios daugiau ar mažiau paryškina Senąjį Testamentą, keturias
evangelijas, Apaštalų darbų ir Apreiškimo Jonui knygas.

Skaitydamas Šv. Raštą, skaitytojas negali nepastebėti, kiek ten yra
vyriškų vardų, priklausančių karaliams, užkariautojams, kariams, farizie-
jams, sadukiejams ir pranašams. Todėl buvo nuostabu pastebėti, kad kai
kuriose istorijose yra labai aktyvios ir moterys: Ruta, Estera, Judita, Ra-
chelė, Rebeka, Delila, Salomė, Debora ir kitos. Bent viena jų istorija su
skaitytojais čia ir noriu pasidalyti.

Daug kas, ypač vyrai, mėgsta cituoti iš apaštalo Pauliaus pirmojo laiško
Timotiejui, jo ištikimam misijų kelionių palydovui (1 Tim 2, 12): „Aš nelei-
džiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui, – ji tesilaiko tyliai.”
Bet čia pat Paulius padrąsina moteris, sakydamas: „Bet ji (moteris) bus
išganyta, gimdydama vaikus, jos bus išganytos, jeigu išlaikys tikėjimą, mei-
lę ir šventumą bei santūrumą”, ir neužmiršta priminti: „trokštu, kad mo-
terys vilkėtų padoriai, puoštųsi droviai ir santūriai, neišgarbinuotais plau-
kais, be aukso, be perlų ir be prabangių drabužių.”

Kad moteris suprasti ir anais laikais buvo sunku, matyti ir iš to, kad
nors Paulius lyg ir nemėgo išgarbiniuotų moters plaukų, jis savo laiške ko-
rintiečiams (1 Kor 11, 15) rašo: „Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus
plaukus”. O kaip vyrams? Čia Paulius mus, vyrus, ypač jau pagyvenusius
ir plaukus praradusius, taip padrąsina: „Argi pati prigimtis jūsų nemoko,
jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus?”

Panašiai Paulius rašo ir savo laiške korintiečiams (1 Kor 11, 3): „Kiek-
vieno vyro galva yra Kristus, moters galva – vyras, o Kristaus galva – Die-
vas” ir toliau (8–9) tęsia: „Juk ne vyras padarytas iš moters, bet moteris iš
vyro, taip pat ne vyras buvo sukurtas moteriai, o moteris vyrui”. Jei kuri
anų laikų moteris tuo buvo pasipiktinusi, Paulius neužmiršo pasakyti (11,
11–12): „Bet Viešpatyje nei moteris ką reiškia be vyro, nei vyras be moters.
Kaip moteris kilusi iš vyro, taip vyras gimsta iš moters, o visi atsiranda iš
Dievo”. O norėdamas abu sutaikyti, tame pačiame laiške Paulius dar pri-
mena (7, 3–4): „Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona
neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo
kūnui, bet žmona.”

Kalėdų laikotarpiui gal labai tiktų, palikus apaštalą „šovinistą” Paulių
sau, pradėti su Rutos istorija, atpasakota Senojo Testamento Rutos knygo-
je. Ten rašoma, kaip teisėjų valdymo laikais, Izraelį ištikus badui, izrae-
lietė Naomė, kartu su savo vyru Elimelechu ir dviem sūnumis, pasitraukė
į Moabo krašto lygumas, norėdama išgyventi tą badą... Kai išeivijoje mirė
jos vyras ir abu jų sūnūs, Naomė su viena iš savo marčių, moabiete Ruta,
grįžo į savo kraštą, į Betliejų. Ten Naomės turtingas giminaitis Boazas vedė
svetimšalę Rutą, kuri jam pagimdė sūnų Jobedą. Jis buvo Išajo, Dovydo
tėvo, tėvas. Taip maobietė Ruta, nežydė, tapo Dovydo senelė, o per Dovy-
dą – ir Jėzaus Kristaus prosenelė.

Nuo Abraomo iki karaliaus Dovydo iš viso buvo keturiolika kartų, nuo
Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją – keturiolika kartų, o nuo ištrėmimo į
Babiloniją iki Kristaus – keturiolika kartų, kai Jokūbui gimė Juozapas –
vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi-Mesiju. Taip Ru-
tos knyga lyg ir liudija, jog Jėzus atėjo į pasaulį ne vien žydams, bet ir visą
pasaulį apimančiai Dievo karalystei.

Taip tarp Jėzaus protėvių matome ne tik žmogišką didybę, bet ir
nuodėmės šešėlį: Dovydo svetimavimą, Saliamono stabmeldystę ir skanda-
lingąją Izraelio karalių kroniką. Jokio pasigėrėjimo savo darbais nekelia
nei moabietė Ruta. Nukelta į 9 psl.

Po keliais dažų sluoksniais rasti
1942–1943 metų gestapo kalinių
įrašai paskatino rūsyje esančią
kamerą Holokausto parodai pasirink-
ti Vilniaus centre esančiame Geno-
cido aukų muziejuje. Įrašus lenkų
kalba su aiškiai matomomis datomis
ir vardais galima apžiūrėti po specia-
liu gaubtu 10 kvadratinių metrų
kameroje. Joje nuo kitų metų vidurio
taip pat ketinama nuolat rodyti filmą
apie Holokaustą ir pateikti informa-
ciją apie žydų gelbėtojus Lietuvoje.

Tai bus pirmoji paroda apie žydų
genocidą Genocido aukų muziejuje,
kuris su dar keturiomis įstaigomis
įsikūręs prieš daugiau nei 100 metų
prie Lukiškių aikštės iškilusiame
pastate. Rusijos, Vokietijos, Lenkijos
ir Lietuvos įvairių įstaigų būstine bu-
vęs pastatas daugeliui lietuvių geriau-
siai žinomas kaip buvę KGB rūmai.

„Švelniai tariant, yra nesusipra-
timas, kad muziejuje, Vilniaus cent-
re, su tokiu pavadinimu iki šiol nebu-
vo parodos apie Holokaustą”, – BNS
sakė istorikas Algimantas Kasparavi-
čius. Lietuva ne kartą kritikuota, kad
Genocido aukų muziejaus pavadini-
mą turinčioje įstaigoje neskiriama
pakankamai dėmesio žydų genocido
aukoms atminti. Muziejus daugiausia
pasakoja apie sovietų režimo nusikal-
timus, kurių prilyginimas genocidui
vertinamas prieštaringai. Lietuvos

pareigūnai tik neviešai patvirtina,
kad svarstymų dėl pavadinimo keiti-
mo buvo, tačiau valdžios atstovai
dabar mano, kad „Holokausto paroda
išsprendžia pavadinimo klausimą”.
Be to, muziejaus pavadinimas įtvir-
tintas įstatyme, ir abejojama, ar Sei-
mui pakaktų politinės valios jį pa-
keisti.

Muziejus, kaip simbolinis pavyz-
dys, dažnai minimas kritiškuose ko-
mentaruose Lietuvai dėl „dvigubo ge-
nocido teorijos”. Kritika remiasi prie-
laida, kad lietuviai, naudodami „so-
vietinio genocido” sąvoką, mėgina
gretinti nacių vykdytą žydų genocidą
ir sovietų represijas prieš lietuvius.
Lietuvos pareigūnai tokius kaltini-
mus atmeta, tvirtindami, kad Lietu-
va tiesiog nori tinkamo komunistinių
režimų įvertinimo – teigiama, kad
apie nacių režimo nusikaltimus ir
aukas žinoma gerai, tačiau sovietų
represijos nėra tinkamai įvertintos.
„Kalbėjimas apie sovietinį genocidą iš
dalies liudija ir mūsų tautos nevisa-
vertiškumo kompleksą. Bandome pa-
siteisinti, kodėl 1940 metais žlugo
mūsų valstybė – įsiteigiame, kad so-
vietai mus persekiojo panašiai kaip
naciai persekiojo žydus. Taip pateisi-
name savo silpnumą, nors puikiai ži-
nome mūsų šiaurinės kaimynės Suo-
mijos istoriją”, – sakė istorikas Kas-
paravičius.

Kritika atmeta

Muziejaus direktorius Eugenijus
Peikštenis aiškina, kad pavadinimas
pasirinktas dar Nepriklausomybės
pradžioje, to pareikalavus lietuvių
visuomenei. Netoli jo kabineto viršu-
tiniame pastato aukšte ant sienos
kabo nuotrauka, kurioje – prie pasta-
to stovintys žmonės, rankose laikan-
tys plakatą su užrašu „Čia bus Lie-
tuvos genocido muziejus. 1991.08.23.
Lietuvos Sąjūdis”. „Yra toks pavel-
das, dėl pavadinimo nusprendė visuo-
menė”, – sakė Genocido aukų muzie-
jaus direktorius. Peikštenis atmeta
kritiką, esą muziejus nerodo deramo
dėmesio Holokaustui – vedžiodamas
po parodas jis atkreipia dėmesį į
stendą, kur greta sovietų aukų mini-
mi 200 tūkst. Lietuvoje nužudytų žy-
dų, į būsimo Izraelio premjero Mena-
chem Begin atvaizdą vitrinoje ties
įėjimu, į muziejuje parduodamas kny-
gas apie Holokaustą ir nuolat rodomą
filmą apie pastato istoriją, kuriame
pasakojama ir apie lietuvių kolabo-
rantų vaidmenį žudant žydus.

„1941–1944 metų Holokausto
tema nėra pamiršta”, – sako direkto-
rius. „Atsižvelgiame į realijas, kad
mums trūksta patalpų. Neturėjome
rodinių šia tema. Be to, šalia mūsų už
500 metrų yra Žydų Gaono muziejus,
kuriame yra parodos Holokausto
tema”, – sakė Peikštenis. Tačiau Kas-

paravičius tvirtina, kad dalies visuo-
menės nuomonė negali būti absoliuti-
nama. „Pataikauti visuomenei moks-
linėms, valstybinėms institucijoms
negalima. Vežėčios statomos prieš
arklį, kai taip sakomi pasiteisinimai”,
– teigia istorikas.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą
Lietuvoje gyveno daugiau nei 200
tūkst. žydų. Nacistinės Vokietijos
okupacijos metais apie 95 proc. iš jų
nužudė naciai ir vietos kolaborantai.
Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 5
tūkst. žydų. ,,Dar ankstyvuoju soviet-
mečiu, ginkluotos rezistencijos me-
tais, lietuvių visuomenėje buvo gyvas
supratimas, kad mes pergyvenome ne
mažiau nei žydai vokiečių okupacijos
metais. Išsivadavus iš sovietinės
imperijos mūsų šiek tiek deformuota
istorinė atmintis keičiasi į istorio-
grafines koncepcijas, istorines laiky-
senas atskirų istorikų darbuose”, –
aiškina Kasparavičius. Jis pabrėžia,
kad „Holokausto” ir „genocido” sąvo-
kos negali būti nuvertintos ir turi
būti vartojamos atsargiai.

„Ar galime įrodyti, kad sovietų
valdžia Lietuvoje visus, kurie buvo
lietuviai, norėjo išnaikinti? Ar čia yra
tik dalies politinių jėgų ar politikų
žaidimas rinkėjų balsais?

Nukelta į 8 psl.

HOLOKAUSTO PARODA
BANDOMA SPRĘSTI ISTORINĮ

„NESUSIPRATIMĄ”

Lietuva ne kartą kritikuota, kad Genocido aukų
muziejaus pavadinimą turinčioje įstaigoje neskiriama
pakankamai dėmesio žydų genocido aukoms atminti.
Muziejus daugiausia pasakoja apie sovietų režimo nu-
sikaltimus, kurių prilyginimas genocidui vertinamas
prieštaringai.
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INA DRÂSUTIENÈ

Jau penktasis rašinių konkursas

Vytauto Landsbergio fondas, re-
miamas bičiulių išeivijoje Laimutės ir
Algirdo Stepaičių (Čikaga) bei Albi-
no Markevičiaus (California), suren-
gė jau penktą moksleiviškų rašinių
konkursą tautine, patriotine tematika.

Pabradės ,,Ryto” gimnazijos mo-
kiniai ir mokytojai nuoširdžiai sujau-
dinti Jūsų rūpesčio ir dėmesio mums,
Vilniaus krašto žmonėms. Istorinės ir
kultūrinės Vilniaus krašto sąlygos
buvo itin nepalankios tautiškumui ir
pilietiškumui ugdyti. Rašinių konkur-
sai, organizuojami Vytauto Lands-
bergio fondo – tai unikali galimybė
betarpiškai prisiliesti prie istorinės,
tautinės atminties, suvokti save per
tautą, kalbą, kultūrą, tradicijas. (…)

Nuoširdžiai dėkojame už soli-
džias pinigines premijas rašinių kon-
kurso geriausių darbų autoriams, už
puikią ekskursiją po Kauną Vytauto
Didžiojo šlovės takais, dovanotas
vertingas ir taip trūkstamas knygas
gimnazijos bibliotekai. Telaimina
Dievas kiekvieną Jūsų dieną.

Pabradės ,,Ryto’’ gimnazijos mo-
kinių ir mokytojų bendruomenės
vardu – direktorė Laima Markauskie-
nė

(Padėkos laiškas L. ir A. Stepai-
čiams bei A. Markevičiui)

Stepaičiai ir Markevičius jau ne
pirmą kartą aukoja lėšas tam, kad V.
Landsbergio fondas už jas galėtų
rengti rašinių konkursus. Iš viso per
kelerius metus jau surengti šeši (vie-
nas – studentams ir penki – moks-
leiviams). Savo ruožtu Fondas, jo val-
dybos pirmininkė profesorė Gražina
Landsbergienė ypatingą dėmesį ski-
ria bene jautriausiai Lietuvos daliai –
Rytų Lietuvai, Vilniaus kraštui ir ja-
me gyvenančių lietuviukų reikalams.
Todėl nuolat kviečia Vilniaus krašto
lietuviškų mokyklų mokinius daly-
vauti rašinių konkursuose. Neseniai
surengtas jau 5-sis, pašvęstas Žal-
girio mūšio 600-sioms metinėms. Jo
tema ir buvo: ,,Vytautas Didysis. Žal-
girio mūšis. Kokia reikšmė mums?”

Jungtinis projektas pavyko

Konkursui rašinius pateikė 4
Vilniaus krašto lietuviškų mokyklų –
Pabradės ,,Ryto”, Eišiškių Stanislovo
Rapolionio, Nemenčinės Gedimino
gimnazijų ir Vilniaus rajono Mari-
jampolio vidurinės mokyklos moki-

niai, prisijungė jaunieji autoriai iš
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
,,Rasos” gimnazijos. Toks jungtinis
projektas, visų nuomone, pavyko. Iš
viso gauti 44 rašiniai, kuriuose moks-
leiviai, gilindamiesi į Žalgirio isto-
rines aplinkybes, kartu rašė ir apie
savąjį gyvenimą, savą kraštą, gimti-
nės pojūtį, šeimų tradicijas, nau-
jausių laikų įvykius.

Štai ką parašė Nemenčinės Ge-
dimino gimnazijos gimnazistas Ro-
bert Sys:

,,Kada įvyko Žalgirio mūšis?” – į
tokį klausimą būdamas ketvirtokas
galėjau atsakyti net pažadintas vi-
dury nakties. ,,1410 (vienas, keturi,
dešimt)” – išpyškindavau, kaip tas
tėtis reklamoje ,,Mamos žino viską”.
Bet ką reiškia ta data, aš nesuvokiau,
tai buvo tiesiog paprasti, lengvai įsi-
menami skaičiukai.

Vėliau penktos klasės istorijos
vadovėlyje pirmąkart išvydau Jano
Mateikos paveikslą ,,Žalgirio mū-
šis”… Mane, dešimtmetį berniuką,
labai mėgstantį žaisti karą, sužavėjo
daugiau nei prieš pusę tūkstančio
metų įvykusių kautynių kulminacinė
akimirka. Be jokio abejonės, nuo tada
Vytautas Didysis tapo mano heroju-
mi.

(…)Dabar esu dešimtokas. Jeigu
šiandien manęs paklaustų, ką reiškia
Žalgirio mūšis, atsakyčiau, jog jis
man reiškia visą lietuvių tautos egzis-
tencijos pratęsimą, lietuvių būvį, kovą
už save, kuri tęsiasi iki šių dienų…

(…) Liūdna, bet tenka pripažinti,
kad patriotizmas, pilietiškumas Lie-
tuvoje sparčiai nyksta. Vyresnioji kar-
ta prieš dvidešimt metų dar sugebėjo
kovoti už laisvę, susitelkti, susivienyti
bendram kilniam tikslui. O kaip būtų
šiandien? Juk gražiausios, protin-
giausios, stipriausios lietuvių tautos
atžalos bėga iš Lietuvos. Lietuva – tai
amžinas medis, turintis gilias galin-
gas šaknis, užgrūdintą kamieną, ta-
čiau kas ir kodėl laužo šakas? O gal
jos pačios lūžta?..

Apdovanojimuose dalyvavo
daug svečių

Konkurso laureatų apdovanoji-
mas įvyko Kaune, VDU ,,Rasos” gim-
nazijoje. Kauniečiai sulaukė didžiulio
būrio svečių iš Vilniaus krašto mo-
kyklų – ne tik rašinių autorių, bet ir
keturiais patogiais autobusais atbil-
dėjusių 160 jų bendramokslių su savo
mokytojais. Šventė prasidėjo koncer-
tu. Pirmieji pasirodė šeimininkai –

apie 100 dainininkų subūręs ,,Rasos”
gimnazijos choras ,,Gaja” bei folkloro
grupė ,,Lygaudė”. O tada visus pa-
sveikino ,,Rasos” gimnazijos direkto-
rius Artūras Sakalauskas, konkurso
vertinimo komisijos pirmininkė Pa-
bradės ,,Ryto” gimnazijos direktorė
Laima Markauskienė ir V. Landsber-
gio fondo valdybos pirmininkė prof.
G. Landsbergienė, kuri labai širdin-
gai, paprastais žodžiais papasakojo,
ką Fondas veikia Lietuvos vaikų
labui ir kaip jam gelbsti geri dosnios
širdies žmonės. Šiuos konkursus,
sakė ji, galėjome surengti tik Fondo
bičiulių Amerikoje dėka.

Po sveikinimų savo menines pro-
gramėles parodė svečiai – Vilniaus
krašto lietuviškų mokyklų mokiniai.
O jau tada į sceną vėl pakilo prof.
Landsbergienė su savo talkininke
Fondo vadybininke Ona Miliauskaite
– paskelbti ir apdovanoti konkurso
laureatus.

Konkurso laimėtojai

I–II gimnazijos klasių arba 9–10
vidurinės mokyklos klasių grupėje
pirmosios vietos laureate tapo ir 300
Lt premija bei I laipsnio diplomu
apdovanota VDU ,,Rasos” gimnazijos
moksleivė Eglė Juodžiukynaitė. Trys
antrosios vietos – diplomai bei 200 Lt
premijos atiteko Nemenčinės Gedi-
mino gimnazijos gimnazistui Rober-
tui Sys, Pabradės ,,Ryto” gimnazijos
gimnazistei Rūtai Suchockytei ir
,,Rasos” gimnazijos atstovei Justei
Raipaitei. Dvi trečiąsias vietas – dip-
lomus ir 100 Lt premijas laimėjo Ei-
šiškių S. Rapolionio gimnazijos mok-
sleivė Elvyra Autukaitė ir Pabradės
,,Ryto” gimnazijos moksleivė Diana
Valeikaitė. Be to diplomais ir 50 Lt
premijomis paskatintos S. Rapolionio
gimnazijos moksleivės Julija Apa-
novič ir Laura Železauskaitė.

III–IV gimnazijos ir 11–12 viduri-
nės mokyklos klasių grupėje nugalė-
tojomis pripažintos ir I laipsnio diplo-
mais bei 300 Lt premijomis apdova-
notos kaunietės Laura Baliuckaitė ir
Vita Junevičiūtė. Antrąsias vietas ir
200 Lt premijas pelnė kaunietė Dei-
mantė Sidaraitė ir Marijampolio
vidurinės mokyklos dvyliktokė Laura
Veršalovič. Trečiosios vietos diplomai
ir 100 Lt premijos atiteko marijam-
poliškei Linai Sukackaitei bei Pabra-
dės ,,Ryto” gimnazistams Karinai
Paškevič ir Arturui Maciulevič.
Diplomais ir 50 Lt premijomis paska-
tinti net keturi autoriai: Nemenčinės

Gedimino gimnazijos moksleivis Ro-
land Bržesovski, kaunietė Indrė Juš-
kaitė bei Pabradės ,,Ryto” gimnazis-
tai Emilija Zenko ir Robertas Jan-
kauskas.

Visi kiti rašinių autoriai bei lau-
reatams patarę mokytojai apdovanoti
diplomais, gerokais glėbiais vertingų
knygų papildytos visų penkių mokyk-
lų bibliotekos.

Išvyka po Kauną

Pasibaigus iškilmingai, o kartu ir
smagiai, jaukiai laureatų apdovanoji-
mo šventei visų dalyvių laukė pietūs
,,Rasos” gimnazijos valgykloje. O
svečių iš Vilniaus krašto mokyklų –
dar ir išvyka po Kauną.

,,Iš gidės pasakojimo sužinojome
šio miesto istoriją ir dabartinį gyveni-
mą, aplankėme žymiausius architek-
tūros paminklus. Tai be galo vertinga
ir brangu mums, Vilniaus krašto lie-
tuviškoms mokykloms. Manome, kad
patirtis, kurią įgijome dalyvaudami
šioje projektinėje veikloje, padės mo-
kiniams suvokti patriotizmo ir lietu-
vybės saugojimo svarbą. Dar kartą
širdingai ačiū, kad turėjome progą
pamatyti, išgirsti, būti įvertinti.” (Iš
Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos
mokytojų lituanistų padėkos laiško
konkurso rėmėjams JAV).

Fondas – tai tiltas, jungiantis
du krantus

Prof. Landsbergienė jau ne sykį
tarpininkauja mieliems Fondo rėmė-
jams Amerikoje. Ji sako dirbanti šį
darbą su dideliu malonumu ir didele
atsakomybe. Tuo būdu Fondas, tary-
tum tiltas, jungia du tolimus krantus
bendram reikalui. Fondas ypač dėkin-
gas Indrei Tijūnėlienei, remiančiai
Lietuvoje studentus ir kitas dideles
programas ir Algimantui bei Teresei
Kazlauskams, kasmet remiantiems
daugiavaikes šeimas. I. Tijūnėlienė
skiria nuolatinį dėmesį Lietuvos stu-
dentams, juos paremdama vienkarti-
nėmis stipendijomis. Studentų vardu
ačiū jai už tai.

Šiuo metu žengtas naujas žings-
nis: vėl paskelbtas rašinių – šį kartą
studentiškų – konkursas. Jo tema –
,,Sausio 13-toji Lietuvos kovose už
Nepriklausomybę” – atsiliepia į anos,
lietuvių krauju aplaistytos, lemtingos
nakties ir visų tų istorinių dienų
sukaktį. Konkursą ir vėl finansuoja
ištikimieji bičiuliai tautiečiai iš JAV,
tikintys tokių rašinių – apmastymų,
atsivėrimų, dialogų su pačiu savimi –
išskirtiniu poveikiu jaunųjų autorių
protui, sielai ir sąžinei.Gražina Landsbergienė su grupe laureatų.

Kad Lietuvos vaikai neprarastų Tėvynės meilės

Rašinių konkurso laureatė (1 vieta),
VšĮ VDU ,,Rasos” gimnazijos 2 klasės
gimnazistė Eglė Juodziukynaitė skai-
to ištrauką iš rašinio ,,Vytautas Didy-
sis. Žalgirio mūšis. Kokia reikšmė
mums?”.



DRAUGAS, 2010 m. gruodžio 22 d., treçiadienis 5

KALBA, ÕIUKÕLÈS IR AÕAROS
Kalbos šiukšlės įkyrios ne tik

Algirdui Avižieniui, kuris rašo, kad
galime rasti įdomesnių takų negu
vien verkti dėl „kalbos kapinynų”
(,,Draugas”, 2010 m. gruodžio 17 d.).
Bet kas užsiims valyti tą „kalbos
šiukšlyną”? Kur dingo Aurelija?
[kalbininkė Aurelija Tamošiūnaitė –
Red.]. Iš Arvydo Barzduko irgi seniai
girdėta.

Tik ką gavau šventinį sveikini-
mą/pranešimą iš Lietuvių Fondo, pa-
sirodo, kad problemą dėl kalbos valy-
mo LF jau išsprendė. Pranešimas išs-
pausdintas dviem – lietuvių ir anglų –
kalbomis. Ir net turi dvi atskiras

valdybas ir tarybas. Lietuviškai kal-
bantiems LF tarybos ir valdybos pir-
mininkai yra Griškelis ir Kasniūnas,
o angliškai kalbantiems – Griskelis ir
Kasniunas. O gal čia ne atskiros val-
dybos ir tarybos, o tik žmonės su ta
pačia problema, kurią Vilniaus lenkai
kelia, reikalaudami, kad Lietuva
įvestų lenkišką raidyną jų pavardėms
rašyti?

Nors mano buvusį skautų vyčių
vadą tai nelabai domina, vis tiek kar-
tais ne pro šalį gerai išsiverkti.

Donatas Januta
San Francisco, CA

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

ATLANTA, GA

SIMONA TAMOŠIÙNAITÈ

Gruodžio pirmąjį savaitgalį At -
lan ta (Georgia) lietuvių gyvenime
įvy ko net trys svarbūs renginiai: Lie -
tu vos Respublikos generalinis konsu -
las New York Valdemaras Sarapinas
su žmona ir konsulato darbuotojais
Mar tynu Taujansku ir Valda Lu ko še -
vi čiene  atvažiavo į Atlanta suteikti
kon sulato paslaugų – penktadienį,
gruo džio 3 d., 28 žmonės pasinaudojo
pro ga paduoti prašymus dėl vaikų pi -
lie tybės, pakeisti ar atnaujinti pasus
ir kt., o šeštadienį, gruodžio 4 d., bu -
vo surengtas jaunųjų bendruo me ni-
nin kų seminaras ir įvyko tradicinė
Kū čių vakarienė.

Gruodžio 4-tą dieną, Atlanta lie -
tu vius apsilankymu nudžiugino dar
ir daug kitų labai lauktų svečių: JAV
Lie tuvių Bendruomenės krašto val -
dy bos vicepirmininkė Sigita Šimku -
vie nė-Rosen, Florida pietvakarių
apy linkės pirmininkas Domas Asa na -
vi čius, pirmininko pavaduotoja Zita
Si derienė, Florida apygardos pir mi -
nin kas Alvydas Smilinskas bei Valdas
ir Dalia Stankevičiai iš Hilton Head
(South Carolina). Svečiai, taip pat At -
lanta gyvenanti garbės konsulė Ro ma
Kličienė ir 27 atlantiškiai daly va vo
Atlanta Lietuvių Ben druo me nės, va-
dovaujamos Silvijos Aniu lie nės, su-
rengtame jaunųjų bendruo me ninin-
kų seminare, kurio metu Šim kuvienė
išsamiai pristatė JAV LB struk tūrą,
veiklos principus, jos tikslus ir isto-
rinę raidą. Pranešimą apie JAV LB
veiklos strateginio planavimo svarbą
skaitė Smilinskas, Vir gi nija Šileikaitė
dalijosi patarimais apie finansų tvar-
kymą apylinkėse, o pa tirtimi, susiju-
sia su išeivijos lietuvių veikla, dalijosi
Siderienė, Sa ra pi nas ir kiti seminaro
dalyviai. Se mi na ro metu buvo aptar-
tos ir JAV LB au gi mo, gyvybingumo

ir išlikimo alter na tyvos bei priemo-
nės, reikalingos jas įgyvendinti. Ypač
svarbūs daugumai pasirodė ir dau-
giausia diskusijų įplieskė šie klausi-
mai:

1. JAV LB gyvybingumo užtik ri -
ni mas. Pastaraisiais metais JAV LB
spar čiai kito – atsirado naujų lietuvių
imi grantų židinių (pvz., imigravus
tre čiajai bangai, ženkliai išaugo At -
lan ta, Orlando, Fort Myers ir kituose
mies tuose gyvenančių lietuvių skai -
čius), o kai kurių apylinkių dėl su ma -
žė jusio narių aktyvumo ar narių sto -
kos veikla „prigeso”. Norint už tik rin -
ti JAV LB gyvybingumą, svarbu
įtraukti ir visas augančias bendruo -
me nės ląsteles, jei reikia, kurti nau-
jas apylinkes ir įtraukti  jų atstovus į
apy gardų veiklą.

2. Skirtingų kartų atstovų įtrau-
  kimas į bendruomenės veiklą. JAV
LB gyvenime kartais pastebimas dėl
įvairių priežasčių atsirandantis siau -
ras, bet taip sunkiai peržengiamas
tarpeklis tarp antrabangininkų ir
trečiabangininkų – vieni ar kiti jau -
čiasi „išstumti” iš bendruomenės
veik los. Visi konferencijos dalyviai
pri tarė, kad „tiltų statymui” turėtų
būti skiriamas ypatingas dėmesys,
nes tik kumštyje mes esame nenuga-
li ma jėga. Siūlyta rengti įvairesnius
ren ginius, kurie pritrauktų skirtingų
kar tų lietuvius, taip pat skirti tam
tikrą skaičių vietų apylinkių valdybo -
se antrabangininkams ir trečiaban -
gin inkams, taip skatinant prisijungti
prie bendruomenės veiklos skirtingų
kar tų atstovus.

3. JAV lietuvių bendruomenės
atei tis. Ar bus aktuali LB mūsų vai -
kams, ir ką daryti, kad ji jiems rū pė -
tų? Pasisakiusieji pabrėžė lietuviškų
mo kyklėlių ir stovyklų svarbą augi-
nant būsimus JAV LB narius. Sigita
Šim kuvienė labai džiaugėsi galimybe
lie tuvių studentams ir jauniems spe -
cia listams stažuotis Lietuvoje: vaikų
na muose, savivaldybėse, ligoninėse ir
ki tur, taip pat visais studentais, kurie
nau dodamiesi šia proga dirba Lie tu -
vos labui.

Be diskusijų apie JAV LB su si rin -
kusiems Atlanta lietuviams labai rū -
pėjo ir Lietuvoje svarstomas įstaty-
mas dėl teisės turėti dvigubą piliety-
bę. Gen. konsulas Sarapinas malo niai
atsakė į visus su tuo susijusius klau -
simus, deja, nebuvo išvengta ga na
aistringos diskusijos, nes dvigubos pi -
lietybės šalininkų buvo dauguma, o
ar bus suteikta teisė į dvigubą pilie ty -
bę visiems JAV lietuviams, deja, dar
neaišku.

Generalinis konsulas taip pat pa -

Vienas savaitgalis padovanojo net tris renginius

Atlanta Lietuvių Bendruomenės nariai su Kalėdų seneliu.

JAV Lie tuvių Bendruomenės krašto
val dy bos vicepirmininkė Sigita Šim-
ku vie nė-Rosen.

pa  sakojo apie Lietuvos vyriausybės
pa stangas plėtoti ryšius su išeivijos
lie tuviais ir bendradarbiauti įvairiose
sri tyse, ypač švietimo.

* * *
Po seminaro svečiai ir atlantiš -

kiai buvo pakviesti į šv. Tomo Ak vi -
nie čio bažnyčią, kur vyko tradicinė
lie tuviška Kūčių vakarienė, organi -
zuo jama kiekvienais metais ir su -
trau kianti apie 200 dalyvių.

Šventę pradėjo Sarapinas, vi -
siems padėkojęs už nesuvaidintą nuo -
šir dumą ir svetingumą bei palinkėjęs
gra žių ateinančių metų. Ją pratęsė
cha rizmatiškoji Šimkuvienė, įteikusi
Al giui Kličiui JAV LB Krašto tarybos
pir mininko Vytauto Maciūno pasira -
šy tą garbės raštą už nuopelnus LB
veik loje. Raštu iki šiol pagerbti tik 50
lie tuvių aktyvistų. Šventei įsibėgėjus,
At lanta LB pirmininkė Aniulienė ir
gar bės konsulė Kličienė pakvietė vi -
sus palinkėti artimui ramybės ir at -
lauž ti kalėdaičio. Pasisotinę Rai mon -
dos Verbliugevičienės ir kitų geriau -
sių Atlanta šeimininkių silkėmis, gry -
bukais, šimtalapiais ir kitomis gė ry -
bėmis, nuo kurių linko Eglės Mac kas
tautiškai išpuošti stalai, at lan tiš kiai
ir svečiai džiaugėsi lietuviškos mo -
kyklos ,,Saulė” mokinių (direkto rė
Audra Vyšniauskaitė, mokytoja Lai -
ma Dobrodziejūtė) atliekamomis dai -
nelėmis, kvietė Kalėdų senelį ir snie -
guolę, kurie buvo ypač dosnūs ma -

žyliams.
Už progą taip šventiškai ir pras -

min gai užbaigti 2010-tuosius dėkoja -
me visiems, organizavusiems šį ren -
gi nį, svečiams ir visiems nuostabiems
Atlanta bendruomenės na riams, nes
be Jūsų būtų neįmanomi pa našūs
renginiai, apie kuriuos gra žių žodžių
negailėjo ir apygardos pir mi ninkas
Smilinskas: „Krašto valdybos suorga-
nizuotas seminaras, ma nau, buvo
labai reikalingas ir neblogas. Įspūdį
paliko Atlanta lietuvių Kū čios su
Kalėdų seneliu. Įsiminė daug smulk-
menų, kurios tik patvirtino mano lū-
kesčius. Nuo gerai pa rink tų patalpų
ir gražiai papuoštų sta lų iki būrio
žmonių, padedančių tvar kyti rengi-
nio salę šventei pasi bai gus. Bendruo-
menės kalendorius, ap klausa apylin-
kės veiklai gerinti, di de lis ekranas su
besikeičiančiomis nuo traukomis iš
vietinių renginių, su dėtinis Kūčių
patiekalų stalas, ge rai organizuotas
valdybos narių ir sa va norių darbas –
tai tik keletas da ly kų, apie kuriuos
jau papasakojau sa vo kolegoms  iš
kitų Florida apygardos apylinkių.
Noriu paminėti, kad vi sa šventės
nuotaika pasirodė labai jau ki, šilta ir
artima. Idealu – ypatingai tokiam
renginiui.”

Ypač dėkojame Virginijai ir Da -
liui Silickams, Astai ir Clyde Phillips
ir Romai bei Algiui Kličiams už laiką
ir pastangas organizuojant pastarojo
sa vaitgalio renginius.

Kūčių vakarienės akimirkos.
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Prezidentè pasirašè 2011 m. biudžetâ

Jeruzalė, gruodžio 21 d. (ELTA,
Delfi.lt) – Antradienio rytą Lietuvos
Vyriausybės vadovą Andrių Kubilių
priėmė Izraelio prezidentas Shimon
Peres. Susitikimo metu prezidentas
Peres pasakė, kad Lietuva yra labai
artima Izraeliui ir jo širdžiai. „Lietu-
vos istorija yra svarbi mūsų šalies
istorijai. Mūsų tautai labai svarbus
Vilnius ir čia gyvenanti labai šilta
žydų bendruomenė”, – pažymėjo Pe-
res, Lietuvos pasienyje su Baltarusija
(Ašmenoje) gimęs, susitikimuose su
Lietuvos atstovais visada primenan-
tis esąs litvakas.

Premjeras A. Kubilius antrino
prezidento mintims, kad neįmanoma
Lietuvos istorijos, jos raidos įsivaiz-
duoti be Lietuvos žydų bendruome-
nės, kuri nuo pat Vytauto Didžiojo
laikų yra palikusi gilų įspaudą mūsų

valstybės politikoje, moksle, kultūro-
je, ekonomikoje. Jis taip pat pažy-
mėjo, kad, Holokaustui pakirtus lit-
vakų bendruomenę Lietuvoje, šian-
dien mūsų šalis mėgina atkurti jų
vaidmenį įgyvendinama projektą apie
virtualų litvakų paveldą pasaulyje.

Tą pačią dieną įvykusio susitiki-
mo su Izraelio ministru pirmininku
Benyamin Netanyahu  metu Izraelio
premjeras taip pat gyvai domėjosi lit-
vakų palikimo įamžinimu, Vilniaus
rabino Gaono atmintinų vietų būkle.
Netanyahu yra centro dešinės „Li-
kud” partijos vadovas, einantis prem-
jero pareigas nuo 2009 metų (buvo
premjeru ir 1996–1999 metais). Gi-
męs Izraelyje, save kildina iš litvakų.
Iš tėvo pusės giminiuojasi su Vilniaus
Gaonu.

Tikimasi iš Rusijos atgauti kino archyvâ

Izraelio prezidentas pabrèžè Lietuvos
istorijos svarbâ Izraelio istorijai

Vilnius, gruodžio 21 d. (Delfi.lt)
– Lietuva gali atgauti sovietmečiu
sukurtų ir Rusijoje saugomų lietuviš-
kų filmų turtines ir platinimo teises.
Tai padaryti tikimasi pradėjus dery-
bas dėl Lietuvos kino studijos archy-
vo susigrąžinimo iš Rusijos. 

Šį klausimą kultūros ministras
Arūnas Gelūnas aptarė spalio pra-
džioje Maskvoje susitikęs su Rusijos
kultūros ministru Aleksandr Avdejev.
„Jis (A. Avdejev – red.) kalba apie
kokybiškų kopijų padarymą lengva-
tinėmis sąlygomis Lietuvai. Bet aš
suprantu, kad ne pačių fizinių kopijų
buvimas yra svarbiausias reikalas, o
turtinių teisių ir platinimo teisių tu-
rėjimas. Valstybei turi grįžti turtinės
ir platinimo teisės”, – žurnalistams
sakė Gelūnas. 

Rusijoje saugoma daugiau kaip
100 iki 1994 m. sukurtų lietuviškų
filmų originalų. Taip nutiko, nes so-
vietmečiu sukurtų filmų originalus
buvo privaloma siųsti į Maskvą. Iki
šiol jie saugomi Rusijos valstybi-
niame kino fonde, dalis – Centrinia-
me valstybės archyve. Dėl to Lietuva

iki šiol neturi Europos Sąjungos stan-
dartus atitinkančio kino archyvo.

Dalies Lietuvoje turimų filmų
kopijos jau išblukusios. Specialistų
nuomone, tik pagaminę kopiją iš
negatyvo ir pervedę ją į skaitmeninį
formatą turėtume ką rodyti ateities
kartoms. Originalios kino juostos
savo verte prilyginamos svarbiems
rankraščiams.

Atidètas îstatymo projektas dèl žydû 
bendruomeniû nusavinto turto atlyginimo

Vilnius, gruodžio 21 d.  (ELTA) –
Projekto, kuriam po pateikimo pri-
tarta Seime, dar nėra apsvarstę par-
lamentiniai komitetai. Žmogaus tei-
sių komitetas (ŽTK) praėjusią savaitę
padarė pertrauką projekto svarsty-
me, jis dar nesvarstytas Užsienio rei-
kalų komitete (URK). Kol šie komite-
tai nėra priėmę sprendimo, projekto
negali svarstyti pagrindiniu paskirtas
Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

Užsienio reikalų ir teisingumo
ministrai anksčiau yra sakę, jog tikisi

įstatymo priėmimo dar rudens sesijo-
je. Seimas praėjusį mėnesį po pirmo-
jo balsavimo pritarė, kad įstatymas
dėl atlyginimo už nusavintą žydų
religinių bendruomenių turtą būtų
svarstomas toliau.

Vyriausybės teikiamu projektu
siūloma, kad už nacių ir sovietų reži-
mų nusavintą žydų religinių ben-
druomenių turtą kompensacija būtų
išmokėta 2012–2023 metais. Įstaty-
mui priimti reikalingi dar du balsa-
vimai.

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė 2011 metų nacionalinio biudžeto
įstatymą. 

,,2011-ųjų biudžetas atitinka val-
stybės galimybes ir ekonomines real-
ijas. Kiekvienas litas turi būti išlei-
džiamas apgalvotai ir atsakingai,
atsižvelgiant į būtiniausias reikmes
ir poreikius. Tik taip greičiau įveik-
sime krizės pasekmes ir užtikrinsime
greitesnį ekonomikos atsigavimą”, –
pranešime spaudai sakė D. Grybaus-
kaitė. 

Pasak jos, siekiant, kad kiekvie-
nas šalies gyventojas pajustų ūkio
atsigavimą, būtų įmanoma atlyginti
sumažintas pensijas ir sukurti dau-
giau darbo vietų, atsakingos valsty-
bės žinybos privalo išnaudoti visas
galimybes papildyti valstybės biudže-
tą – veiksmingiau kovoti su kontra-

banda, mokesčių vengimu, geriau
valdyti valstybės turtą ir įmones bei
sparčiau vykdyti pradėtas reformas. 

Planuojamos 2011 metų naciona-
linio biudžeto pajamos (be ES ir kitos
paramos lėšų) sieks beveik 19,908
mlrd. litų, o kartu su ES ir kitos tarp-
tautinės finansinės paramos lėšomis
– 26,83 mlrd. litų. Nacionalinio biu-
džeto išlaidos be ES paramos lėšų bus
22,468 mlrd. litų, o su ES parama –
29,39 mlrd. litų. 

2011 metų Vyriausybės skolini-
mosi riba – 5,605 mlrd. litų, iš kurio
1, 725 mlrd.litų skirta sukaupti dalį
lėšų Vyriausybės euroobligacijų emi-
sijai 2012 metais išpirkti. 

Fiskalinis deficitas 2011 metais
turėtų mažėti iki 5,8 proc. BVP. Šie-
met planuojamas deficitas yra 8,1
procento.

Washington, DC, gruodžio 21 d. (LR ambasados Washington, DC info) –
Gruodžio 17 d. LR ambasadoje Washington surengtas advento vakaras, kurio
metu Washington lietuvių folklorinis ansamblis ,,Jorė” supažindino vakaro
dalyvius su advento papročiais ir atliko tradicines advento giesmes.  

LR ambasados nuotr.

Atkelta iš 1 psl. didvyriškumo
institutas siekia trijų tikslų: įamžinti,
tirti ir auklėti. Yad Veashem – Ho-
lokausto aukų ir didvyrių atminties
muziejus, kuriam taip pat priklauso
Holokausto tyrimų centras, tarp-
tautinė Holokausto studijų mokykla
ir milžiniška duomenų apie kiekvieną

auką bazė. Institute peržiūrimi liku-
sių gyvų žydų pristatyti dokumentai
ir gelbėtojams suteikiamas pasaulio
tautos teisuolio vardas, jie apdovano-
jami medaliu ir garbės raštu, jų gar-
bei Teisuolių alėjoje pasodinamas
medis.

Lietuvos premjeras pagerb∂ Holokausto aukas

Vilnius, gruodžio 21 d. (ELTA) –
Kultūros ministerija atsidūrė akla-
vietėje dėl Valdovų rūmų – Viešųjų
pirkimų tarnyba nurodė nutraukti
sutartį su rūmus statančiu Panevėžio
statybos trestu (PST). Jei taip bus pa-
daryta, ministerija baiminasi įklimp-
ti į teismus ir kitas teisines proce-
dūras, kurios projektą įstrigdytų dar
ilgesniam laikui. 

Pasak tarnybos direktoriaus pa-
vaduotojo Vaidoto Jakšto, Valdovų
rūmai prašė leisti sutartį pakeisti.
Tačiau tarnyba nusprendė, kad su-
tartis su PST buvo neteisėta, tad ji
turėtų būti iš viso nutraukta. Tokiu
atveju kito rangovo reikėtų ieškoti

skelbiant konkursą. Pasak kultūros
viceministrės Nijolės Laužikienės,
šiandien susidariusi teisinė kolizija.
Pasak jos, šiuo metu dirbama kei-
čiant sutartį. Sutartį ketinama derin-
ti su Viešųjų pirkimų tarnyba, Vals-
tybės kontrole. Pagalbos ieškant kaž-
kokio sprendimo turbūt reikės kreip-
tis ir į Vyriausybės kanclerį.

Viceministrės teigimu, sutartyje
turėtų būti aiškiai įvardytos sumos,
terminai, etapiškumas. Objekto sta-
tybą numatoma padalyti į du etapus,
numatant pirmąjį etapą užbaigti
2011 m. Tam dar reikėtų maždaug 32
mln. Lt. Antrojo etapo įgyvendinimas
būtų paliktas ateičiai. 

Gali îstrigti Valdovû rùmû statybos 

Atkelta iš 1 psl. ,,Mes norėjome
šitam tekstui pateikti tam tikrų siū-
lymų, o kadangi jie nebuvo priimti
domėn neva dėl laiko trūkumo, tada
aš nemačiau galimybės pasirašyti po
šiuo tekstu. Ką padarė ir kolega
čekas. Nenoriu sakyti, kad tekstas
yra blogas, bet manau, kad bet kurį
tekstą galima padaryti dar geresnį”, –
,,Eltai” sakė Ažubalis. Kokie tie siū-
lymai, Lietuvos diplomatijos vadovas
teigė negalįs komentuoti. Užsienio
reikalų ministro vertinimu, dirbtina
būtų sieti šio laiško nepasirašymą su
prezidentės Dalios Grybauskaitės
nenuvykimu į Prahą, Rytų ir Vidurio
Europos vadovų bei JAV Barack Oba-
ma susitikimą. Paraleliai buvo pasi-
rašyta ir START sutartis.

Užsienio reikalų ministrų laiške
yra pažymima, kad senoji START
sutartis tarp JAV ir Rusijos baigėsi
2009 metų pabaigoje ir pirmą kartą
per dešimtmečius tarp Jungtinių
Valstijų ir Rusijos nėra abipusių pa-

tikrinimų ir stebėsenos branduolinė-
je srityje. Europos užsienio reikalų
ministrai ,,svarbiu žingsniu” vadina
balandžio 8 dieną JAV ir Rusijos pa-
sirašytą sutartį, kuria numatoma
strateginių ginklų skaičių mažinti iki
1,550 ir vėl pradėti tikrinimus.

Autoriai pažymi, kad Europos
Sąjungoje – visa istorinių aplinkybių
įvairovė, tai yra sąjunga, kuri vienija
nares iš abiejų buvusios ,,Geležinės
uždangos” pusių. ,,Mūsų šalys dabar
priklauso tai pačiai vertybių ben-
druomenei, ir mes visi dalinamės ta
pačia vizija apie saugią ir ramią ap-
linką. Naujos START sutarties rati-
fikavimas ir įgyvendinimas bus svar-
bus indėlis stiprinant taikos, saugu-
mo ir nusiginklavimo tikslus”, – rašo-
ma laiške.

Užsienio reikalų ministrai rašo
apie tai, kad saugumo kūrime turėtų
dalyvauti trys pusės – JAV, Europa ir
Rusija.

Atviras Europos užsienio reikalû ministrû laiškas dèl
START be Lietuvos ir Çekijos parašû

Kalėdinę spaudos konferenciją su-
rengė kultūros ministras Arūnas Ge-
lūnas.                             EPA nuotr.
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KIJEVAS
Buvusi Ukrainos vyriausybė, ku-

riai vadovavo Julija Tymošenko, kal-
tinama tuo, kad neteisėtai Teisingu-
mo ministerijai skyrė 8,46 mln. JAV
dolerių iš valstybės fondo, kuriais bu-
vo padengtos šalies gynimo užsienio
teismuose išlaidos, teigia Ukrainos
audito rūmai. J. Tymošenko praėju-
sią savaitę sakė, kad pradėtas bau-
džiamasis tyrimas dėl valstybinių lė-
šų išeikvojimo ekologinėms progra-
moms. Buvusiai Ukrainos premjerei
buvo nurodyta neišvykti iš miesto ir
lankytis Generalinėje prokuratūroje.

MASKVA
Rusija įspėjo JAV įstatymo lei-

dėjus, jog bet kokie dvišalės strate-
ginės ginkluotės mažinimo sutarties
pakeitimai gali sugriauti susitarimą.
Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergej Lavrov pareiškė, kad nauja
START sutartis ,,negali būti pradėta
iš naujo svarstyti ir tapti naujų dery-
bų tema”. JAV Senate esantys res-
publikonai siekia sutarties teksto
pakeitimų. Tam, kad sutartis būtų
patvirtinta, jai turi pritarti du treč-
daliai iš 100 JAV senatorių.

ISLAMABADAS
Pakistane sėkmingai išbandyta

vidutinio nuotolio raketa, galinti neš-
ti tiek įprastas, tiek branduolines ko-
vines galvutes, praneša naujienų
agentūra AP, remdamasi Pakistano
kariuomenės pateikta informacija.
,,Ghauri Hatf 5” raketa, galinti pa-
siekti taikinį, esantį už 1,300 kilo-
metrų. Lapkritį Pakistane buvo iš-
bandyta trumpojo nuotolio balistinė
raketa ,,Agni-I”. Ji gali pasiekti
taikinius, esančius už 700 kilometrų.

BANKOKAS
Tailando sostinėje atšaukta aš-

tuonis mėnesius galiojusi nepapras-
toji padėtis. Šios priemonės buvo tai-
komos per antivyriausybinius protes-
tus, kilusius Bankoke šių metų pra-

džioje. Nepaprastosios padėties si-
tuacija suteikia saugumo pajėgoms
papildomų galių, įskaitant įtariamų-
jų sulaikymą bei jų laikymą areštinė-
je 30 dienų, nepateikus kaltinimų. Per
protestuotojų susirėmimus su saugu-
mo pajėgomis Bankoke balandį ir ge-
gužę žuvo daugiau nei 90 žmonių. 

DELIS
Antradienį Rusijos prezidentas

Dmitrij Medvedev pradėjo oficialų
dviejų dienų vizitą Indijoje. Manoma,
kad dviejų dienų vizito metu D.
Medvedevas pasirašys branduoli-
nių ir gynybos sutarčių, vertų mili-
jardų JAV dolerių. Iš jų svarbiausias
dokumentas bus 30 mlrd. JAV dole-
rių vertės vadinamojo ,,penktosios
kartos” slapto karinio reaktyvinio
lėktuvo gamybos sutartis. Indija jau
seniai yra didelė Rusijoje pagamintų
ginklų rinka, tačiau šalies santykiai
su Rusija pamažu keičiasi. Dabar
Indija yra viena iš didžiausių pa-
saulio slaptų karinių reaktyvinių lėk-
tuvų, tankų, povandeninių laivų ir
kitos gynybos įrangos pirkėja ir tiki-
si ne tik nusipirkti Rusijos siūlo-
mos produkcijos, bet ir pasidalin-
ti gamybos technologijos paslapti-
mis. 

NAIROBIS
Somalio piratai už 400 jūrmylių

nuo Seišelių užgrobė su Panamos vė-
liava plaukiojantį krovininį laivą.
Laivas ,,MV Orna” buvo sustabdytas
panaudojant ginkluotą jėgą. Į laivą
pateko mažiausiai 4 jūrų plėšikai.
Laivas priklauso Jungtiniams Arabų
Emyratams, apie įgulą kol kas duo-
menų nėra.

MEKSIKA
Po beveik septynių mėnesių,

praleistų pagrobėjų rankose, į laisvę
paleistas buvęs kandidatas į Meksi-
kos prezidentus Diego Fernandez de
Cevallos. Prie savo namų Meksike
politikas sakė, kad jaučiasi gerai, ir
pareiškė atleidęs savo pagrobėjams.
D. F. de Cevallos dingo gegužę, kai
vyko į savo rančą prie San Kle-
mentės. Neaišku ir ar D. F. de Ce-
vallos šeima pagrobėjams sumokėjo
kokią nors išpirką. Kai kurie anali-
tikai mano, kad politiką buvo pagro-
bę maištininkai, nors geriausiai žino-
ma šalies maištininkų grupuotė EPR
neigia savo atsakomybę.

AFRIKA

A. Lukašenka demonstracijos
dalyviams žada kalèjimâ

Maskva, gruodžio 20 d. (BNS) –
Kalbėdamas su žurnalistais po susi-
tikimo su Rusijos vadovu Dmitrij
Medvedev Latvijos prezidentas Valdis
Zatlers pareiškė, kad Rusijos tonas
pasikeitė, susiedamas pokyčius su
Maskvos suartėjimu su Europos Są-
junga (ES). V. Zatlers pasidžiaugė
pluoštu pasirašytų susitarimų ir
pridūrė, kad pirmasis etapas jau baig-
tas. Latvijos prezidentas pažymėjo,

kad susitikimo su D. Medvedev laikas
buvo skirtas santykiams su ES ir
NATO ir Latvijos vaidmeniui šiose
organizacijose.

V. Zatlers sakė, kad daug dėmesio
Latvijos ir Rusijos prezidentai skyrė
dvišaliams santykiams. Pagrindiniu
pasiekimu Latvijos prezidentas įvar-
dijo sutarimą įkurti bendrą istorikų
komisiją, kuri tirs XX amžiaus įvy-
kius, pasižyminčius skirtingomis in-
terpretacijomis. D. Medvedev paža-
dėjo asmeniškai prižiūrėti tyrimams
atveriamus archyvus ir dėti pastan-
gas, siekiant ,,žingsnis po žingsnio
rasti abipusiškai priimtinus spren-
dimus”.

Latvijos prezidentas pavadino
susitikimą su Rusijos vadovu ,,labai
produktyviu” ir pridūrė, kad buvo
paliestos visos temos, net ir pačios
opiausios. ,,Atmosfera buvo atvira ir
tiesioginė, be jokių užslėptų minčių ir
sklido iš abiejų pusių”, – sakė V.
Zatlers.

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

PIETŲ AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAI

Minskas, gruodžio 20 d. (ELTA)
– Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka protesto akcijos, kilusios
po prezidento rinkimų rezultatų
paskelbimo, dalyvius apkaltino ban-
ditizmu ir pažadėjo kalėjimą. Anot
prezidento, kalėjimas laukia visų, ku-
rie prisidėjo prie rinkimų dieną vy-
kusių neramumų organizavimo.

Komentuodamas mitingo Minske
numalšinimą, kurį įvykdė specialio-
sios paskirties pajėgos, A. Lukašenka
patvirtino, kad ,,pajėgos saugojo šalį
nuo barbarizmo ir netvarkos”. Be to,
A. Lukašenka pareiškė, kad jėgos
struktūrų pareigūnams buvo nurodęs
rinkimų dieną malšinti provokaci-
jas.

Prezidentas taip pat sakė, kad
milicija buvo priversta panaudoti jė-
gą prieš demonstrantus tik tada, kai
jie pirmi pradėjo pulti pareigūnus.
Anot Baltarusijos vadovo, protesto
akciją iš anksto buvo suplanavę jo
varžovai, taip pat kovoję dėl prezi-
dento pareigų. A. Lukašenka teigimu,
,,kovotojų grupėms tiesiog reikėjo su-
rasti priežastį neramumams sukelti”.

Opozicijos vadovus jis apkaltino
ryšiais su Vakarų jėgomis ir pažadėjo
paskelbti tai įrodančius slaptus doku-
mentus. Anot A. Lukašenka, infor-
macija bus paskelbta tinklalapyje,

kurį Baltarusijos prezidentas įvardijo
kaip ,,baltarusiškąjį ‘WikiLeaks’”.

Baltarusijos vadovas pakomenta-
vo ir Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos (ESBO) pareiš-
kimą, esą rinkimai Baltarusijoje ne-
atitiko demokratijos reikalavimų. At-
sakydamas į ESBO priekaištus, A.
Lukašenka pareiškė, kad pagal orga-
nizacijos ,,užgaidą” buvo pakeisti
šalies rinkimų įstatymai ir kad, rei-
kalaujant ESBO, rinkimų metu buvo
pažeisti šalyje galiojantys įstatymai.
Pačius rinkimus Baltarusijos vadovas
pavadino ,,garbingais”.

V. Zatlers patenkintas susitikimu 
su Rusijos prezidentu 

Budapeštas, gruodžio 21 d.
(,,Reuters”–BNS) – Vengrijos parla-
mentas antradienį priėmė įstatymą,
kuriuo sugriežtinama žiniasklaidos
kanalų vyriausybinė kontrolė. 

Spaudos laisvės priežiūros orga-
nizacijos pareiškė, kad šis teisės ak-
tas yra abejotinas ir prastai suformu-
luotas. 

Pagal naująją tvarką Nacionali-
nė žiniasklaidos ir ryšių taryba
(NMHH), kurioje daugumą sudarys
asmenys, ištikimi valdančiajai parti-
jai ,,Fidesz”, prižiūrės visą viešąją
žiniasklaidą ir galės skirti dideles
baudas privatiems kanalams bei lei-

dėjams už šio įstatymo pažeidimus. 
Balandį du trečdalius vietų par-

lamente laimėjusi ,,Fidesz” paskyrė
sau patikimus žmones į daugelį svar-
bių vietų viešosiose institucijose,
tokiose kaip finansų reguliavimo ir
valstybės audito biuras, taip pat
NMHH. 

Už žiniasklaidos įstatymą, kuris
laikomas pastarojo vyriausybės galių
stiprinimo dalimi, balsavo 256, o
prieš – 87 parlamentarai. 

Europos Saugumo ir Bendradar-
biavimo Organizacija (ESBO) mano,
jog šis teisės aktas smarkiai varžo
spaudos ir interneto žiniasklaidos veik-

Vengrijoje priimtas îstatymas padidins
vyriausybès îtakâ žiniasklaidai

Anot Baltarusijos vadovo, protesto
akciją iš anksto buvo suplanavę jo
varžovai.                        EPA nuotr.

V. Zatlers (kairėje) sako, kad Rusijos
tonas pasikeitė.              EPA nuotr. 
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SKAUTYBÈS KELIAS

Atkelta iš 2 psl.
Girdėdamas Semio pasakojimą,

priėjau prie išvados, kad anangų žmo-
nės ir skautai su savo paaugliais el-
giasi panašiai. Kai anangų mergaitės
ir berniukai pradeda bręsti, jie atski-
rai turi praeiti savo pasiruošimą.
Berniukų auklėjimą perima vyrai.
Juos moko kaip patiems įrengti sto-
vyklavietę, užkurti ugnį, pasigaminti
įrankius, sumedžioti gyvūnus ir iš-
kepti grobį. Mergaitės išmoksta, kaip
rinkti maistą. Jos mala grūdus ir ke-
pa duoną. Surinktus laukinius vai-
sius ir daržoves jos iškepa arba žalius
paruošia. Moterys taip pat prižiūri,
kad būtų vandens. Vietovę, kurioje
yra vandens baseinas, jos labai saugo
ir prižiūri, kad žmonės ir gyvuliai
nepriterštų. Panašiu būdu skautų
programos palaipsniui moko, kaip
įrengti stovyklavietę, sukrauti laužą,
paruošti maistą ir t. t. 

Svarbu paminėti, kad anangai
deda dideles pastangas mokyti savo
bręstančius paauglius apie savo tau-
tos tradicijas ir įstatymus. Vienas jų
kultūros pavyzdys – jie tiesiogiai
neprašo žmogaus kokios nors malo-
nės. Kai ištroškę, sako „Būtų gerai

atsigerti”, bet neprašo, kad kas
atneštų jiems vandens. Jaunesni turi
susiprasti, kad iš mandagumo jie
turėtų atnešti vandens. Tokiu būdu
jaunesni parodo pagarbą vyresnie-
siems. Nors mūsų tradicijos ir papro-
čiai truputį skiriasi, mes taip pat ban-
dome perduoti mūsų vertybes bręs-
tantiems skautams, kurios sukauptos
šūkyje, įžodyje ir įstatuose. 

Yra skirtumų tarp anangų ir
skautų elgesio. Anangai būna labai
tylūs prie vandens. Eidami link van-
dens, jau iš tolo jie laikosi tylos, kurią
išlaiko tol, kol vėl gerokai nutolsta.
Tai daro tam, kad neišsigąstų dyku-
mos gyvūnai – kengūros, driežai, gy-
vatės, emu. Išsigandę gyvūnai nebe-
grįš prie to vandens šaltinio, o tai
reiškia, kad anangams pritrūks mais-
to. Manau, kad skautai galėtų pasi-
mokyti iš anangų apie tylos išlai-
kymą… 

Semis neaiškino svarbiausių
apeigų, nes jos yra saugomos tik
anangams. Ar tai nepanašu į skautų
vyčių ir vyr. skaučių apeigas? 

Visados būkime mandagūs su
kitais ir gerbkime kitas kultūras. 

Linkiu linksmų šv. Kalėdų ir visų
jų gėrybių. Kas Kalėdų nešvenčia,
prašau priimti mano geriausius lin-
kėjimus. Linkiu visiems laimingų
Naujųjų metų. 

* * *
Konkurso rezultatai: Nuo š. m.

vasario iki lapkričio mėnesio čia ra-
dote klausimų ir uždavinių iš Brolijos
pažangumo programos. Devyniasde-
šimt brolių ir sesių dalyvavo bent vie-
name etape, bet du ypač gerai pa-
sirodė. Iš 150 galimų taškų prityręs
skautas vytis Donatas Ramanaus-
kas surinko 119 taškus ir užėmė ant-
rą vietą. Pirmos vietos nusipelnė pri-
tyręs skautas Teriukas Petry, su-
rinkęs 129 taškų. Broliui Teriukui
teks 100 dol. dovanų talonas, o bro-
liui Donatui – 50 dol. Dėkoju visiems,
kurie dalyvavo šiame konkurse ir
linkiu sėkmės kitame.

Budėk!

Brolis Tomas

Sammy ir Tomas Uluru.

Laiškas iš vyriausios skautininkės
pavaduotojo brolio Tomo Dundzilos

Draugininkės pareigas ėjusios sesės ,,Sietuvos” draugovėje (iš k. į d.): j. v. s.
fil. Birutė Vindašienė, v. s. fil. Svajonė Kerelytė, v. s. fil. Jolanda Kerelienė ir
ps. Irena Kirkuvienė.

,,Sietuvos’’ draugovės 20 m.
sukakties paminėjimas

Prieš 20 metų įsikūrė ,,Sietuvos’’
– vyr. skaučių ir skautininkių – drau-
govė. Laikas prabėgo kaip keletas
dienų, bet visos sesės, kurios nuo pat
pirmosios sueigos, kurią sušaukė
draugovės pirmoji draugininkė v. s.
fil. Jolanda Kerelienė, laikosi ir dar
aktyviai dirba skautiškame pasauly-
je. ,,Sietuva” buvo įkurta Lemonto
apylinkėje, kad būtų lengviau sesėms
subėgti kartu, mat daugelis jau buvo
išsikėlusios į vakarinius priemies-
čius. Į ,,Sietuvą’’ suplaukė 46 sesės.

Pradėjome savo veiklą susitikda-
mos mėnesinėms sueigoms. Kvietė-
me prelegentus pakalbėti įvairiau-
siomis temomis, darėme rankdar-
bius. Daug dainavome. Kaip reikėjo,
apsiimdavome būti skautiškų suvažia-
vimų globėjomis. Padėjome suruošti
,,Skautų aido” 75 m. jubiliejinį pa-
minėjimą, parengėme 75 m. jubiliejinių
skautiškų metų stovyklinį leidinį.

Per tuos dvidešimt veiklos metu
keitėsi vadovės. Dabartinė ,,Sietu-
vos” draugininkė yra ps. Irena Kir-
kuvienė, ji gražiai vadovaujanti drau-
govės veiklai.

Norėdamos paminėti šią gražią
sukaktį, sietuvietės surengė jubilie-
jinius pietus, į kuriuos pakvietė  Či-
kagoje veikiančius vyr. skaučių ir
skautininkių būrelius. Renginyje
dalyvavo septynių būrelių atstovės.
Prie gražiai padengtų stalų, rinkosi
sietuvietės pasipuošusios uniformo-
mis, jų viešnios ir svečiai.

Popietę atidarė ,,Sietuvos” drau-
gininkė, ps. Kirkuvienė, pakviesdama
draugovės ilgametę narę, v. s. fil. Sva-
jonę Kerelytę vesti popietės progra-
mėlę. Buvo pakviesta draugovės įkū-
rėja ir jos pirmoji draugininkė, v. s. fil.
Jolanda Kerelienė. Ji papasakojo apie
draugovės 20 metų kelią. Buvo įdomu
prisiminti praėjusius laikus. Buvo stab-
telta prisimenant mirusias sietuvie-
tes. Jų atminimui, paskaičius pavar-
dę, buvo uždegta žvakutė, o sesių at-
neštos gėlės pripildė pastatytą vazą.

Nebūtų ,,Sietuvos’’ renginio be
dainos. Pasinaudojant šiai progai spe-
cialiai paruoštu dainorėliu dainavo-
me! Į talką atėjo ir v. s. fil. Vilijos Ke-
relytės skautiškų dainų kompaktas
,,Prie liepsnojančio laužo”. 

Prieš pietaujant vyko sveikini-
mai. Sesės linkėjo ,,Sietuvai” dar ilgai
gyvuoti! Sekė puikiai paruošti Ritos
Šakenienės pietūs.  

Bebaigiant pietus, buvo aptem-
dyta salė ir atvežtas jubiliejinis tor-
tas. Jį lydėjo buvusios ,,Sietuvos’’ drau-
gininkės: v. s. fil. Jolanda Kerelienė,
v. s. fil. Svajonė Kerelytė ir dabartinė
draugininkė ps. Irena Kirkuvienė.

Dar ilgai sesės ir jų svečiai links-
minosi ir svečiavosi. Baigiant šventę
visi sustojome sudainuoti skautams
tradicija tapusią ,,Ateina naktis”.

Linkime ,,Sietuvai’’ ilgiausių ir
skautiškų metų! 

v. s. fil. dr. Vilija Kerelytė,
sietuvietė

Atkelta iš 3 psl.
Žengdami į trečią Antrosios Res-

publikos valstybingumo dešimtmetį,
su savo istorija turėtumėme elgtis
sąžiningiau, nuosekliau ir profesio-
naliau”, – pabrėžia istorikas. Požiū-
ris, kad genocidą Lietuvos gyventojai
patyrė ir nacistinės Vokietijos, ir
Sovietų Sąjungos laikais, yra paminė-
tas Lietuvos įstatymuose. Specialia-
me įstatyme dėl atsakomybės už
genocidą įtvirtinta, kad genocido nu-
sikaltimo požymius atitinka ,,Lietu-
vos žmonių žudymas ar kankinimas,
jos gyventojų deportavimas, padaryti
nacistinės Vokietijos ar SSRS oku-
pacijos ir aneksijos Lietuvoje metais.”

Besilaikantieji tokio požiūrio sa-
ko, kad per sovietų represijas mėgin-
ta išskirti tam tikras tautines grupes,
o trėmimai palietė tam tikras etniš-
kai vientisas dalis. Lietuva skaičiuo-
ja, kad per 50 metų trukusią sovietų
okupaciją šalis neteko apie 800 tūkst.
savo gyventojų, o apie 300 tūkst.
žmonių patyrė komunistinio režimo

baisumus – kalėjimus, lagerius, trem-
tį. Genocido aukų muziejaus direkto-
rius sako, kad Lietuvos piliečių trage-
dijos per sovietų ir nacių okupacijas
yra ,,tęstinis procesas”. ,,Iki 1940-ųjų
buvome nepriklausoma valstybė.
Paskui per pirmąją sovietinę okupaci-
ją tapome agresoriaus auka, per na-
cių okupaciją vėl tapome auka, pas-
kui vėl sekė antra okupacija 1944 me-
tais. Tai tęstinis procesas. Nematau
nieko blogo, kad vienoje vietoje tai
būtų atspindėta”, – sako Peikštenis.

Aštrios kritikos dėl istorinės at-
minties formavimo Lietuva sulaukė
praėjusį mėnesį, kai septynių Euro-
pos Sąjungos (ES) šalių ambasadoriai
laiške vidaus reikalų ministrui pa-
reiškė matantys Lietuvoje „bandymų
melagingai lyginti unikaliai baisų
žydų genocidą su sovietų nusikalti-
mais prieš Lietuvą, kurie, nors labai
dideli, negali būti laikomi lygiareikš-
miais nei pagal tikslą, nei pagal re-
zultatą”. ,,Negalime atsiriboti nuo
Vakarų valstybių viešosios nuomo-

nės. Jeigu norime būti Vakarų Euro-
pos civilizacijos dalis, turime kalbėti
ta pačia kalba”, – mano Kaspara-
vičius.

Požiūrį lemia nepakankamos
žinios

Lietuvos oficialūs pareigūnai
tarptautiniuose forumuose savo
ruožtu pabrėžia, kad skirtingą požiū-
rį į istorinius įvykius lemia tai, jog
Vakarai nepakankamai žino apie ko-
munistinio režimo nusikaltimus.
Lietuvos pastangomis šešios Vidurio
ir Rytų Europos valstybės šią savaitę
Europos Komisiją paragino „užtik-
rinti teisingą kiekvieno totalitarinio
režimo aukų traktavimą”. Dalis rytų
europiečių siekia, kad Europos Są-
jungos mastu gimtų pastangos krimi-
nalizuoti ne tik nacių, bet ir sovietų
nusikaltimų neigimą ir menkinimą.
Lietuvoje toks įstatymas jau galioja.
,,Visi žino apie nacizmo nusikalti-
mus, o apie totalitarinio komunis-
tinio režimo nusikaltimus žino tik

dalis Europos”, – BNS sakė užsienio
reikalų ministras Audronius Ažu-
balis. ,,Europa negali žinoti tik dalies
savo istorijos”, – teigė ministras.

Lietuvos Vyriausybė pabrėžia,
kad ji stengiasi kaip galima labiau
įprasminti Holokausto tragedijos
Lietuvoje atminimą. Šias pastangas
Lietuvos Vyriausybė įtvirtino pa-
skelbdama 2011-uosius Holokausto
atminties metais. Holokausto paro-
dos įrengimas Genocido aukų muzie-
juje yra šios programos priemonių
plano dalis. ,,Parodos įrengimas Ge-
nocido muziejuje – tai dalis pasiruoši-
mo kitąmet pažymėti Holokausto me-
tus Lietuvoje. Tarp kitų priemonių
pažymėti Holokausto metus: Panerių
paminklo sutvarkymas ir išplėtimas,
siekis įrengti Holokausto parodas ir
provincijos centruose, kur buvo su-
naikintos didelės žydų bendruome-
nės”, – sakė premjero patarėjas
Virgis Valentinavičius.

BNS

HOLOKAUSTO PARODA BANDOMA SPRĘSTI ISTORINĮ „NESUSIPRATIMĄ”
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Õirdies ir kraujagysliû
ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 53

Vėjas (iki 48 mazgų), plakantis
grotas, bjauri banga. Dar daugiau sū-
raus vandens, dvi nuo stiprių van-
dens čiurkšlių išsipūtusios liemenės
(labai jau jautrios pasitaikė). Nuo
forštevenio skrodžiamos bangos hori-
zontaliai lekiantys purslai. Dar žaibų,
griaustinio trenksmo. Ir tamsa. Tam-
sa, kurioje šmėsčioja tik baltos bangų
keteros. 

Po trejeto valandų vėjas pradėjo
rimti, pragiedrėjo dangus. Kabinome
tik ciklono pakraščiuką. Baigėsi „vi-
suotinė vachta”, kurioje visa įgula
budėjo kartu. Petys į petį, kaip tikri
draugai ir buriuotojai, jaučiantys pa-
reigą, atsakomybę ir pagarbą jūrai. 

Taigi viskas buvo kaip ir įprastai
– ir vėjas, ir sūrus vanduo, lendantis
visur, kur tik gali, įprasta bjauri
„skalbykla”’, kaukiantis vėjas ir žai-
bai. Tačiau geriausia (ir kiek neįpras-
ta, kai didžiąją laiko dalį praleidi kor-
poratyviame pasaulyje), kada žinai,
kad šalia tavęs vienuolika tikrų drau-
gų, kuriais bet kokiu atveju ir bet
kada gali ir galėsi pasitikėti. 

P. S. Šis rašinėlis parašytas pasi-
baigus kitos dienos naktinei vachtai.
Diena buvo saulėta ir graži, o šiąnakt
pirmą kartą naktį budėjome be ,,štor-
muočių”. Beje, lenkiu galvą HH „sau-
siems” kostiumams. Nors ir kiek va-
kar mus skalbė, patikėkite, viduje
buvau visiškai sausas. 

Mantas Zalatorius
VI etapo įgulos narys 

28°03’ S, 048°13’ W 

2009-03-07
„Ambersail’’ jau Brazilijos

Santos uoste

Atplaukusi į Brazilijos uostą
Santos, jachta „Ambersail’’ sėkmin-
gai užbaigė šeštąjį etapą. Nuo žemy-
no pietuose esančios Ušuajos iki ne-
toli Sao Paulo esančio uosto Santos
nuplaukta 2,600 jūrmylių. Kelionė
truko apie 20 dienų. 

Visi buriuotojai Braziliją pasiekė
puikiai nusiteikę. Lietuvos Preziden-
to vėliavą ir kvietimus kartu švęsti
Lietuvos vardo tūkstantmetį aplink
pasaulį gabenančius buriuotojus uos-
te skanduodami ,,Lie-tu-va’’ pasitiko
apie pusšimtis Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės narių, vietos žianiask-
laidos atstovai. Skaičiuojama, kad Bra-
zilijoje yra apie 200 tūkstančių lietu-

viškas šaknis turinčių žmonių. 
Sao Paulo susibūrusi didžiausia

Brazilijoje Lietuvių Bendruomenė,
kuri vakare už didmiesčio esančioje
gyvenvietėje „Lituanika” labai šiltai
priėmė pas juos atvykusius buriuoto-
jus iš Lietuvos. 

„Tūkstantmečio odisėjos” šeštojo
etapo dalyviams aplankius Brazilijos
lietuvius baigiasi pastarosios įgulos
misija. Kelionės metu susitikusius su
Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos
tautiečiais kapitono Lino Ivanausko
vadovaujamus šeštojo etapo buriuo-
tojus pakeis septintojo etapo dalyviai,
kuriems vadovaus kapitonas Rai-
mondas Šiugždinis. Jau kitos savai-
tės viduryje jie „Tūkstantmečio odi-
sėją” tęs pakeldami bures pas lietu-
vius Šiaurės Amerikos žemyne. 

Donatas Brimeris 
VI etapo įgulos narys

2009-03-07
Tada, kai žodžiai nebūtini

Kai galima kalbėtis be žodžių.
Arba tylėti be įtampos. Keiktis ne-
įžeidžiant. Nenusižeminant papra-
šyti pagalbos. Kai solidūs vyrai virsta
vaikais. Degančiomis akimis, vir-
pančiais iš jaudulio, nekantraujan-
čiais pradėti eilines savo gyvenimo
varžybas su vėjais, srovėmis, ban-
gomis, pačiais savimi. Tai buvo ke-
lionė, visomis prasmėmis kitokia nei
buvusios ar būsimos. 

Jachtoje ,,Ambersail”, žadėjo,
nebus moterų. Suprantu šią nuosta-
tą, nes tai turbūt ne dėl to, kad mes
per trapios. Bet šįsyk plaukėme. 

Ne per Atlantą ir ne savaitėmis,
bet pakankamai, kad bent pajus-
tumėme, kaip būna ar kaip galėtų
būti, kai akys horizonte neranda
žemės. Kai nuo vėjo ir bangų gali
pasislėpti tik pirtimi virtusioje ka-
jutėje, o pavargusias kojas ištiesti
gulte, į kurį taip sunku įsirangyti. 

* * * 
Nebijau vandens, o ir supimas

man patinka, todėl nei pykino, nei
buvo nejauku. Greičiau – įdomu.
Įdomu pažinti jachtą, apie kurią jie
kalba su tokia aistra, lyg ši būtų ge-
riausia pasaulio meilužė. Įdomu
žvelgti į vandenį, kuris kažkodėl tai
pyksta, tai šypsosi. 

Bus daugiau.

LR Garbės konsulas Brazilijoje Francisco R. Blagevitch su savo sūnumi Sao
Paulo pasitinka ,,Ambersail”.

Atkelta iš 3 psl.
Skaitydami šias Šv. Rašto istori-

jas, turėtume neužmiršti, jog reikia
laukti ir antrojo Kristaus atėjimo pa-
saulio pabaigoje. Apie tai yra rašoma
Apreiškimuose, toje sunkiai supran-
tamoje ir sudėtingoje Naujojo Testa-
mento knygoje. Seniausi Bažnyčios
padavimai liudija, kad Apreiškimus
yra parašęs apaštalas ir evangelistas
Jonas.

Manyti, kad kas nors Apreiški-
mus yra kada nors perskaitęs, su-
pratęs ir juos dar prisimena, mano
nuomone, būtų per daug viltinga. Gal
todėl advento pradžioje arkivysk.
Sigitas Tamkevičius, SJ „Draugo”

gruodžio 11 d. laidoje rado reikalo
prisiminti Apreiškimų knygą, kurioje
mirties baimės paveikti žmonės mel-
dė Aukščiausiąjį, šaukdami „Ateik
mūsų Viešpatie!” Šia pirmųjų krikš-
čionių malda, kaip arkivyskupas tiks-
lingai pareiškė, „melstis yra ne ma-
žiau reikalinga ir šiandien”.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdybų,
IX PLB seimo,  LF, PLC bei ALIAS narys.
Lietuviškoje išeivijos spaudoje ben-
dradarbiauja jau ketvirtį šimto metų.
2007 m. gavo  JAV LB Kultūros tarybos
spaudos darbuotojo premiją.

Pasiskaitymai Kalėdų laikotarpiui

Margumynai

Vatikane 25-ąjį kartą įžiebta
tradicinė Kalėdų eglė. Popiežiaus Ka-
lėdų eglė buvo įžiebta gruodžio 17 d.
popietę vykusioje spalvingoje šventė-
je. Joje dalyvavo Popiežiaus valstybės
atstovai ir 93 metų 26 m aukščio Ka-
lėdų eglę padovanojusio šiaurės Ita-
lijos Pietų Tirolio–Alto Adidžės regio-
no valdžios delegacija, Bažnyčios ats-
tovai, regiono muzikantai ir choris-
tai, kurie Šv. Petro aikštėje surengė
šventinį koncertą. 

Pietų Tirolis – Alto Adidžė yra
trikalbis Italijos šiaurės rytų regio-
nas, kuriame istoriškai ir iki mūsų
dienų vyrauja vokiečių kalba. Kai ku-
rios negausios Pietų tiroliečių bend-
ruomenės kalba vietine ladinų kalba,
o pagrindiniuose regiono miestuose
kalbama taip pat itališkai. Popiežius
delegacijos nariams kalbėjo tiek vo-
kiškai, tiek itališkai. 

Sveikindamas pietų tiroliečių
delegaciją popiežius Benediktas XVI
prisiminė, kad iš šio regiono kilę jo

proseneliai iš motinos pusės ir padė-
kojo Natz-Schabs burmistrui už jam
suteiktą garbės pilietybę. Burmist-
ras, įteikdamas garbės pilietybės
dokumentą, savo ruožtu sakė, kad
šiuo aktu miestas norėjo pagerbti
popiežiaus močiutės iš motinos pusės,
atminimą. Benedikto XVI motinos
motina yra kilusi iš Natz-Schabs
miesto jurisdikcijai priklausančios
Raas bendruomenės. 

Betliejaus Prakartėlė ir Kalėdų
eglė skelbia vilties ir meilės žinią,
padeda sukurti šventišką nuotaiką,
be kurios sunku įsijausti į tikrąją
dvasinę ir religinę Išganytojo užgi-
mimo slėpinio paslaptį, – sakė popie-
žius. Jis priminė, kad Šv. Petro aikš-
tėje įžiebta Kalėdų eglė, kaip ir prie
jos esanti „Betliejaus Prakartėlė”,
bus laikomos aikštėje iki vasario
mėnesio pradžios – iki pat liturginio
Kalėdų laikotarpio pabaigos. 

,,Vatikano radijas”

Vatikane įžiebta Kalėdų eglė

Abu Dabyje – brangiausia Kalėdų eglė
Jungtiniuose Arabų Emyratuose,

prabangiame viešbutyje „Emirates
Palaces”, pastatyta visų laikų bran-
giausia Kalėdų eglutė. Pati dirbtinė
trylikos metrų aukščio eglė kainavo
10 tūkst. JAV dolerių, o ir visi jos pa-
puošimai – beveik 11 mln. dolerių.
Eglutė papuošta žaisliukais ir juve-
lyriniais dirbiniais iš aukso, pra-
bangiais laikrodžiais, deimantais,
perlais, safyrais ir kitais brangak-
meniais. 

Viešbutis taip ketina pritraukti

daugiau klientų ir smalsuolių, no-
rinčių pasigrožėti šia eglute. Kaip
pranešė Abu Dabyje įsikūrusio vieš-
bučio generalinis direktorius Hans
Olbertz, viešbučio vadovybė planuoja
pateikti paraišką dėl oficialaus pa-
saulinio Guinness pasiekimo, kaip
brangiausios eglės pasaulyje, įregist-
ravimo. Iki šiol brangiausia pasaulyje
eglė buvo pastatyta Tokijuje 2002
metais, jos kaina siekė 10,8 mln. JAV
dolerių.

Bernardinai.lt
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,,Draugo” knygynėlyje dar galite
suskubti nu pirkti kalėdinių ar nau-
jametinių dovanų savo ar timiesiems
ir draugams. Puiki dova na – knyga ar
kompaktinė plokštelė (CD). Knygy nė -
lyje jų pasirinkimas tikrai ne mažas.

Dažnas amerikietis svečias ar
draugas mūsų paprašo lietuviško
mais to recepto. Pirmiausia visiems
,,ant liežuvio” – kugelis. Tačiau be šio
maisto lietuviai turi daug kitų maisto
gamybos receptų. 

Dar 1955 metais Josephine J.
Dauz vardis surinko lietuviško maisto
gaminimo re cep  tus ir anglų kalba
išleido knygą ,,Popular Li thuanian
Recipes”. Su darytoja ,,pataikė kaip
pirštu į akį”. 2000 metais buvo išleis-
tas jau 12-asis šios receptų knygos lei-
 dinys. Tad galima tvirtinti, kad ame -
rikiečiai domisi lietuviška virtuve.

Pasmalsaukime, gal rasime ko kį
neįprastą ir mums mažai žinomą val-
gio receptą. Padovanokite savo drau -
gams amerikiečiams šią knygą. Ją
pavartę jie supras, kad lietuviškas
maistas – ne vien kugelis ar cepelinai. 

Knygos kaina  — 20 dol. 

„Lietuvių kultūrinis pavel-
das Amerikoje”, 224 puslapių, dau-
giau nei 350 spalvotų nuotraukų,
kietų viršelių fotoalbumas aprašo ir
iliustruoja Amerikos lietuvių kul -
tūrinius pasiekimus Amerikoje. Tai
puiki kalėdinė dovana giminaičiams
ir draugams  Amerikoje ir Lietuvoje.
Kaina 40 dol. 

Šiemet Ateitininkai iškilmingai
paminėjo savo šimtmetį. Tad besi -
domintiems jų veikla siūlome Kęs -
tučio Skrupskelio, filosofijos istoriko,
šiuo metu profesoriaus emerito kny -
gą ,,Ateities draugai. Ateitininkų
istorija (iki 1940 m.)”.

,,Mūsų pirmojo atgimimo uždavi -
nys – laimėti savąjį kraštą, kuriame
visais atžvilgiais buvome nustumti į
paribius. Nors dirbo ir kūrė įvairiau-
sių pažiūrų žmonės, kunigai ir laisva-
maniai, krikščionys demokratai ir
tautininkai, socialistai ir kiti, atei-
tininkų vaidmuo – išskirtinai svarus.

Žinoma, nuopelnas ne vienų atei-
tininkų. Tačiau be jų katalikiškame
krašte nebūtume galėję įsitvirtinti.
Gerokai supaprastinant galima teig -
ti, kad XX a. pradžioje mūsų inte -
ligentams buvo matyti tik du keliai:
arba išlikti katalikais ir tapti lenkais,
arba išlikti lietuviais ir tapti laisva-
maniais. Ir dauguma pasauliečių in -
teligentų pasirinko antrąjį kelią.
Ateitininkų reikšmė ta, kad jie su -
kūrė trečią galimybę: lavintis, išlie -
kant kartu ir kataliku, ir lietuviu”, –
rašoma knygos pratarmėje. (Kaina –
65 dol., persiuntimas – 7 dol.)

Besidomintiems garbinga Lietu -
vos praeitimi graži dovana – lietuvių
kilmės žymios Venesuelos žurna -
listės, tolimosios baltų praeities ty -
rinėtojos Jūratės Statkutės de Ro-
sales knyga „Goths and Balts”. 

Savo kontraversiškai vertinamo-
je knygoje J. Statkutė de Rosales,
remda masi senovės graikų, romėnų,
kitų tau tų istorikų, kalbos, geografi-
jos tyrinėtojų darbais, senaisiais Lie -
tu vos raštais, archeologijos duomeni -
mis, jos pačios vienoje Karakaso bib-
liotekoje aptikta XII a. Ispanijos kro-
nika ir kitais šaltiniais, drąsiai teigia,
kad istorijos analuose minimi gudai,
iš Pabaltijo rengę karo žygius į Ro mą,
Indiją, kitus tolimus kraštus, gy venę
nuo Vyslos iki Uralo, buvo ne ger -
manų, o aisčių – lietuvių, latvių,
prūsų ir kitų baltų genčių protėviai.

Meno mylėtojams siūlome nese-
niai anapilin iškeliavusio dailininko
autobiografinę knygą–albumą ,,Juo -
zas Mieliulis”. Knygoje daug įdo -
mių, originalių šio dailininko pa mąs -
tymų apie koloritą, kompoziciją, gy -
venimo esmę. Kaina – 20 dol. 

Skaitydami knygą ,,Partizanų
mo tinos” susiduriame su 70 Motinų
likimais. Deja, skaudžiais, nes daugu-
ma žuvusių partizanų Motinų buvo
ištremtos į Sibirą, nukankintos Lie -
tuvoje, išprotėję ar niekinamos. Kai
kurios iš jų neturi savo kapų, nes
mirė prieglaudose, pas svetimus žmo -
nes: okupantai ne tik nužudė jų
vaikus, bet išniekino sodybas, išvarė
iš namų, konfiskavo, kad ir menką,
turtelį. Kaina – 26 dol. 

Na, o antroji papildyta knygos
,,Lie tuviai Arktyje” laida (Jonas
Mar kauskas ir Jonas Rytis Puodžius,
Kaunas: Naujasis lankas, 2007; 2000
egz., 136 p., iliustr.), kurią parengė  ir
išleido Laptevų jū ros tremtinių broli-
ja „Lapteviečiai”, mece natai – Geno -
vaitė ir Kazys Vasaičiai (JAV) bei
Rūta E. Šepetys (JAV), primins, ko -
kias kančias išgyveno mūsų tautie-
čiai, kiek daug pasmerktųjų negrįžo
iš šio pragaro.  Šioje knygoje  jauni-
mas perskaitys tikrą, neišgalvotą
istorijos pamoką. Kaina – 22 dol. 

,,Draugo” knygynėlyje parduo-
dama ir žinomo populiarių leidinių
apie savigydą au toriaus Gennadij
Malachov knyga ,,Kaip nugalėti
200 dažniausiai užklumpančių
ligų”. Autorius knygoje pateikia ilga-
metės praktikos patikrintus receptus
ir gydymo metodus. 

,,Sveikatos gerinimas – ne vien -
kar tinė priemonė, o neskubus, ap gal -
votas, nuoseklus darbas visą žmo-
gaus gyvenimą. Gyvenimo būdas turi
būti toks, kad gydymasis nebūtų
našta, o teiktų džiaugsmo <...> Kas -
dien privalome duoti savo organiz-
mui įveikiamą, tačiau pakankamą
krūvį. Jis už tai atsilygins mums
nesutrinkančiu veikimu, gaivumo ir
jėgos pojūčiu, troškimu gyventi tikrą
gyvenimą, o ne egzistuoti”, – teigia
knygų autorius. Kaina – 21 dol.

Knygynėlyje yra  keletas plokš -
telių (CD) su kalėdinių dainų įrašais.
Šį kartą skaitytojams norime pasiū-
lyti visiškai naują – 2008 metais įra-
šytą Montreal (Kanada) lietuvių cho-
ro įrašą ,,Adeste Fideles”. Plokšte-
lėje – 18 choro atliekamų dainų. Tai
lietuvių ir užsienio kompozitorių
kūriniai. Choro vadovas – Alexandre
Stanke. Kompaktinės plokštelės vir -
šelį sukūrė dailininkė Rasa Pavilanis.

,,Pučia vėjas” – tai vaikiškų
dainų CD, kurioje įrašytos lietuvių
liau dies, tradicinės ir šiuolaikinės
dai nelės bei eilėraštukai. Plokštelėje
rasite šias populiarias vaikiškas
daineles – ,,Du gaideliai”, ,,Šiaudų
batai”, ,,Garnys”, ,,Tas mažasis trau -
ki nukas”, ,,Lyja, lyja lietus”, ,,Aš esu
muzikantas”, ,,Štai aš turiu kepurę”,
,,Rudnosiukas”, ,,Ateina naktis” ir
daug daug kitų. CD dėžutės knygelė-
je rasite dainorėlį su įrašytų dainų
žodžiais. Dauguma dainų ir eilėraščių
atliekami su judesiais bei atkartoji-
mais, kad vaiku čiams būtų ypatingai
smagu klausyti ir kartu dainuoti.
,,Pučia vėjas” įrašė įvairūs mūsų
jauni dainininkai ir mu zikantai, tarp
jų Darius Polikaitis, Rasa Posko -
čimienė, Kęstutis Dau gir das, Audrė
Budrytė-Nakienė, Marius Polikaitis,
Audrius Polikaitis ir kiti. Taip pat
girdėsite dainuojant Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos vaikų chorą
,,Vyturys”. Šios plokštelės siela ir
širdis – Daina Ma tu saitienė, kuriai ir
kilo mintis surinkti ir įrašyti šias
vaikiškas daineles. Įrašo vedėjas –
Vidas Neve rauskas. Projektą parėmė
,,Pipirų ratelis” ir Amerikos Lietuvių
Mon tessori draugija.

Įsigiję kompaktinę plokštelę ,,Ka-
lėdinės giesmės”, galėsite mėgautis
vaikų choro ,,Gintarėliai” (choro va-
dovė Deimantė Grigutienė) iš Toron-
to giedamomis giesmėmis. Tai tikrai
puiki Kalėdinė dovana mažiesiems,
tėveliams, kurie turi mažus vaikučius,
ir visiems, kurie nori prisiminti vai-
kystėje dainuotas dainas.

Kompaktinių plokštelių kaina  —
po 15 dol. už vieną. CD persiuntimo
kaina – 3 dol. Knygų – 5 dol. (jei ne-
nurodyta kita kaina). Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
perkant knygą prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė Laima  Apanavičienė

Dar galite suskubti įsigyti kalėdinių 
ir naujametinių dovanų
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Prenumeruokime ,,Draugâ”!
,,Draugâ” atminkime 

savo testamente!

Margumynai

Šiaurės Amerikos ir Europos
vietovėse, kuriose dangus gruodžio
21 d. paryčiais buvo giedras, žmonės
galėjo pasigrožėti visišku Mėnulio
užtemimu, per kurį Žemės palydovas
nusidažė rausva, varine ar net kraujo
raudonumo spalva. Pirmą kartą per
beveik 400 pastarųjų metų Šiaurės
pusrutulyje visiškas Mėnulio užte-
mimas sutapo su žiemos saulėgrį-
ža.

JAV Nacionalinės aeronautikos
ir kosmoso agentūros (NASA) vete-
ranas užtemimų žinovas Fred Es-
penak paaiškino, kad užtemimo pra-
dinė stadija buvo matoma Šiaurės
Amerikoje, Grenlandijoje, Islandijoje
ir Vakarų Europoje prieš Mėnuliui
nusileidžiant, o vakarų Azijoje vė-
lesnės stadijos buvo matomos tuojau

po Mėnulio patekėjimo.
Kaip rašo JAV astronomijos po-

puliarinimo žurnalas ,,Sky & Teles-
cope”, užtemimo spalva ir šviesis
priklauso nuo dviejų veiksnių. ,,Pir-
masis – tiesiog kaip giliai Mėnulis
įskrieja į tikrąjį Žemės šešėlį. Šešėlio
centras daug tamsesnis, negu pa-
kraščiai, – nurodė žurnalas. – Kitas
veiksnys – Žemės atmosferos sąlygos
ties saulėtekio ir saulėlydžio linija”.
,,Jeigu oras labai skaidrus, užtemi-
mas būna šviesus. Tačiau jeigu
stratosferą dėl smarkaus ugnikalnio
išsiveržimo užtraukia lengvas šydas,
užtemimas būna tamsiai raudonas,
pelenų pilkumo arba juodai raudo-
nas”, – priduriama straipsnyje.

BNS

Žiemos saulėgrįžą šiemet pažymėjo 
Mėnulio užtemimas

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja automobilį, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

* Ieškau moters, kartu nuomotis la-
bai gražų 2 mieg. butą Brighton Park
rajone. Tel. 773-396-9232.

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

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn
rajone, ieško bet kokio  darbo šešta-
dieniais. Tel. 708-220-3202.

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

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

* Pigiai parduodu svetainės (su iš-
traukiama miegama lova) baldus.
Tel. 773-547-0542 arba 773-547-
0520.

A † A
ELENA ŽUKIENĖ

Mirė  2010 m. gruodžio 4 d., Baltimore, MD, sulaukusi 96 m.
amžiaus.

Velionė gimė 1914 m. kovo 16 d. Švėkšnoje, Tauragės apskr. Ište-
kėjo už vargonų virtuozo Jono Žuko 1937 m. 

Karo metu dėstė vokiečių kalbą Saulės gimnazijoje,  Švėkšnoje.
Prieš Lietuvos okupaciją su šeima pasitraukė į Vakarus ir 1949 m.
atvyko į New York, kur gyveno ilgą laiką. 1991 m. Žukai persikėlė į
Baltimore, MD, kad būtų arčiau sūnaus šeimos.

Nuliūdę liko: sūnus dr. Jonas Algimantas, žmona Ona, anūkai
Jonas Vincentas ir Viktorija Elena Žukai.

Laidotuvės įvyko gruodžio 7 d. Po Mišių Immaculate Heart of
Mary bažnyčioje, a. a. Elena buvo palaidota šalia vyro Jono Žuko
Moreland Memorial Park Cemetery, 1601 Taylor, Hillendale, MD.

Nuliūdę artimieji

A † A
ELENAI ŽUKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui dr. JONUI
ALGIMANTUI, jo žmonai ONAI, anūkams JONUI
VINCENTUI ir VIKTORIJAI ELENAI.

Dr. Sofija Oželytė-Blumenfeld
Laima Platerienė

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

VLADĖ DAMAŠIENĖ

Jau vieneri metai, kai 2009 m. gruodžio 24 d. mirė mūsų
mama ir  jos liūdi dešimt anūkų, trylika proanūkių ir mes.

Šv. Mišios už a. a. V. Damašienę bus aukojamos sekmadienį,
gruodžio 26 d., 10:30 val. ryto Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje (2345
W. 56th St.).

Aldona (Rekašienė), Gediminas, Juozas ir Vytas

Vytauto Didžiojo universiteto 
Pasaulio lietuvių akademija ir Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės Švietimo komisija skelbia

Konkursą užsienio lietuvių lituanistinių mokyklų
mokytojams

„MANO GERIAUSIA PAMOKA”

Šis konkursas organizuojamas siekiant skatinti lituanistinių mokyklų
mokytojus visame pasaulyje dalytis savo sukaupta patirtimi mokant vaikus
lietuvių kalbos ir Tėvynės pažinimo. Lituanistinių mokyklų mokytojams nuo-
lat tenka patiems kurti pamokų turinį arba perkurti tai, kas skelbiama
metodinėje literatūroje, kad galėtų veiksmingai organizuoti mokymą  savo
kla sėje, pritaikyti jį prie gyvenamosios šalies kultūros ir kalbos ypatybių.
Lituanistinių mokyklų mokytojų patirtis – didžiulis lietuvių kalbos ir Tėvynės
pažinimo mokymo ne lietuviškoje aplinkoje turtas, kuriuo ir kviečiame pasi -
dalyti. Geriausi darbai bus atrinkti ir atskiru leidiniu išplatinti visose pa sau -
lio lituanistinėse mokyklose.

Kviečiame pateikti konkursui šių dalykų pamokų aprašus:
„Mano geriausia lietuvių kalbos pamoka”
„Mano geriausia Tėvynės pažinimo pamoka”

Prašytume siųsti tik išbandytų ir pasisekusių pamokų aprašus. Galite
pridėti pastabų apie tai, kas Jūsų pamokoje ypač pasisekė ir kas mažiau.

Darbai bus skirstomi į grupes pagal mokinių amžių:
– 3–6 metai (ikimokyklinio amžiaus vaikai);
– 6–9 metai (pradinių klasių mokiniai);
– 9–16 metai (vidurinės mokyklos moksleiviai).

Konkursas vyksta nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. kovo 1 d.

VDU rektoriaus sudaryta ir patvirtinta komisija įvertins pateiktus dar-
bus ir pasiūlys kiekvienos grupės geriausius darbus, kurie pateks į konkurso
darbų leidinį. Visiems mokytojams, dalyvausiantiems konkurse, bus įteikti
VDU padėkos raštai už bendradarbiavimą.

Siųsdami savo darbus konkursui, mokytojai prideda:
1. Savo asmeninius duomenis – CV (kokioje šalyje ir mokykloje dirba,

kokio amžiaus ir lietuvių kalbos lygio vaikus moko, kiek laiko dirba šį darbą),
pageidautina su nuotrauka.

2. Išsamų pamokos planą:
2.1 Pamokos tema.
2.2 Pamokos tikslas ir uždaviniai.
2.3 Pamokos tipas ir forma.
2.4 Mokymo metodai ir būdai.
2.5 Klasės (salės) papuošimas. Mokymo priemonės ir naudojama litera -

tūra.
2.6 Vertinimo sistema (jeigu naudojate).
(2.1–2.6 dalims prašome skirti ne daugiau kaip 2 lapus teksto.)
2.7 Pamokos eiga (2–5 lapai). 
2.8 Užduotys namuose.
3. Priedai (nuotraukos, mokinių darbai, tėvų atsiliepimai, brėžiniai) (iki 5

lapų).

Darbus siųsti galite:
1) el. paštu – adresu v.bagdonaviciene@pvt.vdu.lt
2) atspausdintus A4 formato lapuose (apimtis – iki 15 lapų) – adresu: Vy -

tau to Didžiojo universitetas, Žygimantų 5A-6, LT-01102 Vilnius, Lietuva

Vytauto Didžiojo universiteto 
Pasaulio lietuvių akademijos info

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

www.draugas.org

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

�Mieliems skaitytojams prane-
šame, kad ,,Draugo” redakcija ne-
dirbs gruodžio 24, 27 ir 31 dienomis.
Neišeis ,,Draugo” gruodžio 24 d.,
gruodžio 28 d. ir gruodžio 31 d. laik-
raščiai. Redakcija sveikina visus skai-
tytojus su artėjančiomis šv. Kalėdo-
mis ir ateinančiais Naujaisiais metais
bei dėkoja vi siems prenumeruojan-
tiems ir skaitantiems ,,Draugą”. 

�Gruodžio 22–23 dienomis Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejaus do-
vanų parduotuvėlė dirbs prailgintas
valandas – iki 7:30 val. v.

��Visus lietuvius, ypač�gyvenan -
čius�Čikagos vakariniuose priemies -
čiuo  se, kviečiame dalyvauti Ka lėdų
dienos, gruodžio 25 d., 9 val. r. šv. Mi -
šiose Cicero Šv. Antano parapijos baž -
nyčioje (1500 S. 50th Ave.). Mišias at  -
našaus kun. Kęstutis Trimakas.
2011 m. Šv. Antano parapija švęs 100
metų gyva vimo jubiliejų, o prieš� 85
metus Pa laimintasis Jurgis Matu lai -
tis pašventino lietuvių pastatytą baž -
ny čią. Kviečiame visus atvykti ir susi-
pažinti su veiklia ir draugiška Cicero
lietuvių tikinčiųjų bendruomene. 

��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) rengiama 8-oji biblinė
stovykla mokinukams. Re gis t ruotis
pas ses. Laimutę tel. 630-243-1070;
el. paštu: ses.laimute @yahoo. com. 

��2011 m. birželį sukaks 70 metų
nuo pirmųjų trėmimų į Sibirą. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus šiai

datai pa minėti 2011 m. birželio–rug-
pjūčio 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 vie-
ną ne didesnį kaip 11x14 colių dydžio
bet kokia technika atliktą darbą.
Dar bus adresuoti: Vaikų pie šinių pa-
roda ,,Hope and Spirit” ir siųsti: Bal-
zekas Museum of Lithuanian Cultu-
re, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629 iki 2011 m. balandžio 15 d.

��LISS (Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotė) jau priima prašymus
į tris programas: ,,Stažuotė” (šešių
sa vaičių kalbantiems lietuviškai);
,,Stu dijos/Stažuotė” (šešių savaičių
sta žuo  tė ir lietuvių kalbos kursai ne -
kalbantiems lietuviškai); ,,Labdara”
(mėnesio trukmės savanoriški dar-
bai). Prašymus galima rasti svetai -
nėse www.stazuote.com ir www. li t-
hua nianinternships.com. Visos prog  -
ra mos priima studentus ir jaunimą,
ku rie nori padirbėti Lietu voje 2011
m. vasarą. Prašymai pri ima mi tik iki
2011 m. sausio 31 d. Dėl išsamesnės
infor ma cijos, pra šome kreiptis į LISS
di rektorę Rasą Ardytę-Juškienę el.
paš tu lissprograma@gmail.com.

��Kviečiame sutikti Naujus me -
tus Detroit Dievo Apvaizdos parapi-
jos kultūros centre, Southfield, MI,
2010 m. gruodžio 31 d. Šventė prasi-
dės 8 val. v.  Bilietus užsisakyti ga lite
pas Rasą Karvelienę (tel. 248-380-
1363).

IŠ ARTI IR TOLI...

Gruodžio 16 d. LB Lemonto Socialinių reikalų skyriaus suruoštoje po-
pietėje klausytojai susitiko su istorinio-dokumentinio filmo ,,Pavergtųjų suki-
limas” kūrybinės grupės nariais: direktore Agne Zalonskaite, operatoriumi
Andriumi Bartkumi ir žurnalistu Vidmantu Valiušaičiu. PLC skaitykla buvo sau-
sakimša.  Gausiai susirinkę žiūrovai galėjo ne tik išgirsti pasakojimą apie bū-
simą filmą, bet ir pamatyti jau nufilmuotas ištraukas apie1941-ųjų metų tau-
tos sukilimo įvykius. 

Pažiūrėjus filmo ištraukas kilo daug klausimų, vyko diskusijos, vertinimas,
komentarai. Susirinkusieji linkėjo pasišventusiems kūrėjams sėkmės ir kuo
grei čiau užbaigti projektą. 

Prano Jurkaus nuotr.

Švietimo premija 2010!

JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją” švietėjui, kuris
ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame
lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių lituanis-
tinių mokyklų mokytojų, pasižymėjusių lietuviško švietimo srityje, leidžiant 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

Margarita ir Vaclovas Momkai nuoširdžiai sveikina draugus,
gimines, pažįstamus, ,,Draugo” redakciją bei visus darbuotojus su artė-
jančiom šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais. 

* * *
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga – mūsų giminėms, draugams

ir pažįstamiems linkime sveikatos, laimės ir džiaugsmo.
Mečys Mikutaitis ir vaikai

* * *
Sveikinu draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdomis ir linkime laimingų

Naujų metų.                                                Antanas ir Ona Sereikos
* * *

Laima ir Petras Aleksai linki savo giminėms, draugams ir pažįs-
tamiems malonių šv. Kalėdų ir laimingesnių Naujų metų!

Atsidėkodami už kalendorių „Draugo” leidybai paremti paaukojo:
250 dol. Marytė ir Marius Kriaučiūnai, Hinsdale, IL.  200 dol. prel. Ignas Ur-
bonas, Lemont, IL. Po 100 dol. Casimir Kriaucunas, Lemont, IL; Audrius V. Plio-
plys, Chicago, IL. Po 50 dol. Regina Silgalis, Willoughby, OH; V. Kupcikevičius,
Oak Lawn, IL; Algis Alantas, Redford, MI; Ona Garunas, Lemont, IL; Gediminas
Damašius, Libertyville, IL; Asta K. Velička, Chicago, IL; Kazys Razma, West-
chester, IL; Nemira Sumskis, Chicago, IL; Vytautas Kolis, Palos Hills, IL. 

Esame labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.

��  Lietuvių klubo valdyba
rengia Kūčių vakarą, gruodžio mėn.
24 d., penktadienį. Pradžia 5 val. p. p.
Au ka – 25 dol. asmeniui. Vietas užsisa-
kyti galite pas Laimutę Alvarado tel.
727-360-1064. 

��  Klubas ,,Banga” kviečia į
naujametinį ,,Kaukių balių”, kuris
prasidės gruodžio 31 d. 8 val. v. St.
Petersburg Lietuvių klubo didžiojoje
salėje. Apranga šventinė, su kaukė -
mis. Jūsų laukia daug laimėjimų ir
staigmenų: įspūdingiausios kaukės
rinkimai, loterija, vietinių talentų
pasirodymas, šokiai ir žaidimai.
Karštais ir šaltais patiekalais mus
vaišins šauni ,,gaspadinė” Angelė.
Bus pardavinėjamas lietuviškas alus,
gaivieji gėrimai. Dėl papildomos in -
formacijos skambinkite Si monai tel.
727-510-9077 arba Ramu tei tel.727-
687-1061.

��  Vadovaujantis Klubo na -
rių lapkričio 17 d. susirinkimo nuta -
rimu, Naujųjų metų sutikimą pami-
nėsime 2011 m. sausio 2 d., sekma -
die nį, 2:30 val. p. p. Jūsų laukia iš -
kilmingi pietūs, muzika ir gera nuo-
taika. Auka asmeniui 15 dol. Vietas
užsisakyti pas klubo direktorę Lai -
mu tę Alvarado tel. 727-360-1064.

��  Sekmadieninių pietų už -
sa kymus priimanti klubo direktorė

Laimutė Alvarado sausio 5 d. išvyks-
ta atostogų. Ją pavaduos Aldona Čes-
naitė (tel. 727-360-2053), į kurią ir
prašome kreiptis užsisakant pietus.

��  2011 m. sausio 22 d., šeš-
tadienį, 2 val. p. p. šaukiamas Lie-
tuvių klubo narių metinis ataskaiti-
nis susi rinkimas, kurio metu 2010-tų
metų valdybos, direktorių ir pagal-
binių vienetų pareigūnai skaitys me-
tinius pranešimus.

��  St. Petersburg Opera Co.
pastatymą, D. Verdi ,,Rigoletto” sau -
sio mėn. 21, 23, ir 25 dienomis operos
mylėtojai išvys Palladium teatre.
Kadangi operos alikėjai repetuoja
Lietuvių klubo patalpose, tapo tradi-
cija, talkinant mūsų kultūros būre-
liui, suruošti priešoperinį koncertą
Lietuvių klubo nariams ir svečiams.
Kon certas, ,,Rigoletto Emerging
Artists Spectacular” rengiamas sau -
sio mėn. 15 d., šeštadienį, 7:30 val. v.
Daugiau informacijos bus pateikta
gruodžio mėn. ,,Lietuvių žiniose”.

��  Sausio 18 d., antradienį, 2
val. p. p. kultūros būrelis rengia po -
pietę. Programoje prof. dr. B. Vaškelio
paskaita ,,Su svajone per gyvenimą”
(rašytojas ir teatralas Antanas Rū -
kas). Kviečiame visus apsilankyti ir
po paskaitos maloniai pabendrauti
prie vaišių stalo.

Renginiai St. Petersburg, FL 

Lithuanian Opera Corp, Inc., Chicago, IL, atsiuntė „Draugui”
dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū už Jūsų paramą.


