
DRAUGAS
LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.57 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 -

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

- 
D

at
e 

M
ai

le
d 

11
-1

6-
11

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, LAPKRIČIO – NOVEMBER 17, 2011 • Vol. CII Nr. 142            Kaina 1 dol.

DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Vancouver (LR ambasados Kanadoje info) – Lietuvos
Respublikos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė 2011 m.
lapkričio 9–12 d. lankėsi vakarų Kanados British Colum-
bia provincijoje, kur Vancouver ir apylinkių pareigūnams
pristatė prekybos ir investicines galimybes Lietuvoje. 

Ambasadorė susitiko su Vancouver miesto ir apylin-
kių – Abbotsford, Langley ir Richmond logistikos įmonių
ir prekybos rūmų vadovais, laikraščių redaktoriais, pro-
vincijos ir vietos valdžios pareigūnais, British Columbia
premjerės C. Clark pavaduotoju M. Dalton, North Van-
couver ir Langley merais, taip pat smulkųjį verslą pa-
laikančiais parlamentarais A. Saxton, M. Warawa ir A.
Wong, atvykusiais iš Ottawa į savo apygardas.

Kanados pusei pabrėžus, kad Vancouver yra Kanados
vartai į Azijos ir Ramiojo vandenyno rinkas, ambasado-
rė ragino Kanados partnerius susidomėti nauju Azijos-
Europos prekių gabenimo koridoriumi. 

Kanados tarptautinės prekybos ministrui Ed Fast
tarpininkaujant, ambasadorė susitiko ir su jo apygardos
rinkėjais, Abbotsford menonitų bendruomenės stambiais
verslininkais, sėkmingai dirbančiais žemės ūkio srityje,
aktyviai remiančiais humanitarinių mokslų LCC (Lit-

huanian Christian College) tarptautinį universitetą Klai-
pėdoje. Ambasadorės viešnagė Vancouver baigta susiti-
kimu su LR garbės konsulu Chirstopher Juru ir lietuvių
bendruomene, su kuria aptarti rūpimi klausimai ir atei-
ties renginiai.

Lenkijos lietuviai kreipėsi į dviejų šalių premjerus 

LR ambasadorė skatino Kanados įmones investuoti Lietuvoje  

Dainai sukurti ne vi sada rei kia laukti
ypatingos aki mirkos – 8 psl.

Gintė Damušytė (trečia iš d.) susitiko su Kanados verslo ir val-
džios atstovais.                               LR ambasados Kanadoje nuotr.

Vilnius (BNS) – Lenkijoje  gyve-
nantys lietuviai išplatino viešą laiš-
ką Lietuvos ir Lenkijos premjerams,
skųsdamiesi vis prastėjančia lietu-
vių tautinės mažumos padėtimi. Pa-
reiškimą pasirašė Lenkijos Lietuvių
Bendruomenės valdybos pirmininkė
Irena Gasperavičiūtė ir Lenkijos lie-
tuvių draugijos pirmininkas Algir-
das Vaicekauskas.

Kreipimesi rašoma, kad nuolat
siaurinamas lietuviškų mokyklų tin-
klas, neatsižvelgiama į mokyklų po-
reikius aprūpinant reikiamais vado-
vėliais, lietuvių kalba besimokantys
mokiniai finansiniu požiūriu diskri-

minuojami tų mokinių, kurie lanko
tik lietuvių kalbos pamokas, atžvil-
giu.

,,Daugėja pasityčiojimo iš žmo-
nių, kai viešose vietose išgirstama
vartojant lietuviškas pavardes ar
gimtąją kalbą, atvejų, panaikinta
vienintelė lietuviška laida Balstogės
televizijoje”, – sakoma laiške, kuris
paskelbtas Lenkijos lietuvių interne-
to svetainėje Punskas.pl. Lenkijos
lietuviai taip pat atkreipė dėmesį į
smurto proveržius minint Nepri-
klausomybės atkūrimo dieną Varšu-
voje. Pasak jų, tai ,,rodo stiprėjančias
nacionalistines nuotaikas Lenkijoje

ir kelia nerimą lietuvių tautinei ma-
žumai Lenkijoje”.

Kreipimesi primenama, kad
Punsko savivaldybėje buvo sunaikin-
tos lentelės su dvigubais vietovių pa-
vadinimais bei du lietuvių kultūros
kūrėjams skirti paminklai, iki šiol
šių išpuolių kaltininkai nesurasti ir
nenubausti. Taip pat pažymima, kad
Berznyke, Seinų savivaldybėje, stato-
mi nauji paminklai, kurstantys len-
kų ir lietuvių konfliktą, žeminantys
kapinėse palaidotus Lietuvos karius,
kurie žuvo 1920 m. lenkų ir lietuvių
konflikto metu.

• Dar apie 1940 metų Birželio
sukilimą – 2, 14

• Lemtingieji Lietuvai
1939–1941 metai – 3 

• Jaunimo kongreso alėja Dai -
na voje – 4, 15

• ,,Tikėkime savo ateitimi” – 4,
14

• Nelaukta viešnia Neringoje –
5

• ,,Skautų kelias” – 6
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Mūsų stalui – 9
• Muzika, nežinanti nei sienų,

nei laiko ribų  – 12
• Anais laikais (2) – 13

Baltijos šalių rėmėjas įvertintas 
,,Diplomatijos žvaigžde” 

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos Respublikos
ambasados JAV įgaliotasis ministras
Rolandas Kačinskas lapkričio 12 d.
Florida International University
Miami mieste surengtų iškilmių me-
tu buvusiam JAV atstovų rūmų na-
riui Lincoln Diaz-Balart įteikė Užsie-
nio reikalų ministerijos garbės žen-
klą „Lietuvos diplomatijos žvaigždė”.
Užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis JAV politiką už demok-
ratinių vertybių ir žmogaus teisių
gynimą bei paramą Baltijos šalims
apdovanojo birželio mėnesį, prieš
Lietuvai baigiant pirmininkavimą
Demokratijų bendrijoje. 

Priimdamas garbės ženklą L.
Diaz-Balart sakė, kad jis labai verti-
na Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos parodytą dėmesį jam ir kad
apdovanojimą priima visų žmonių,
kovojančių už demokratiją pasaulyje,
o ypač jo gimtojoje Kuboje, vardu. 

Respublikonų partijos atstovas
L. Diaz-Balart JAV Atstovų rūmų na-
riu, rinktu Florida valstijoje, buvo

nuo 1993 iki 2010 metų. Jis aktyviai
dalyvavo Atstovų rūmų užsienio rei-
kalų komiteto ir kitų svarbių komi-
tetų veiklose, palaikė Lietuvos siekį
tapti NATO nare, pasisakė už JAV
vizų režimo su Lietuva panaikinimą.

L. Diaz-Balart ypač daug padėjo Lie-
tuvai jai pirmininkaujant Demokra-
tijų bendrijoje – jis buvo vienas šios
organizacijos Parlamentinio forumo,
kurio būstinė įkurta Lietuvoje, stei-
gėjų.

,,Diplomatijos žvaigžde” įvertintas Baltijos šalių rėmėjas, buvęs JAV Atstovų rūmų
narys Lincoln Diaz-Balart (centre).                                                 LR ambasados JAV nuotr.



Lapkričio� 16� dienos� LR� užsienio
reikalų�ministro� Audroniaus� Ažubalio
susitikimas� su� Didžiosios� Britanijos
užsienio� reikalų� sekretoriumi� William
Hague�Londone�skyrėsi�nuo�ankstesnių.
Šį�kartą�ministrų�susitikimo�metu�bu-
vo� aptarti� ne� tik� jau� ne� pirmą� kartą
kartojami� ketinimai� ir� toliau� šalims
sėkmingai� bendradarbiauti,� kalbėta
ne�tik�apie�Europos�Sąjungos�biudžetą
ir�jo�ateitį.�Susitikimo�metu�Ažubalis�iš
britų� užsienio� sekretoriaus� išgirdo...
pagyrimus�Didžiojoje�Britanijoje�įsikū-
rusiems� lietuviams.�Kaip�rašo�spauda,
Hague�susitikimą�su�Ažubaliu�pradėjo
dėkodamas� jam� už� darbščius� tautie-
čius�–�už� jų�darbo� jėgą,�norą�dirbti� ir
užsidirbti.�Britas�teigė,�jog�beveik�vien
lietuviai,� dirbdami� be� laisvadienių,
pastatė� olimpinį� stadioną,� „Westfield“
prekybos�centrą�ir�daug�kitų�Didžiajai
Britanijai�svarbių�pastatų.�Į�tai�Ažubalis
atsakė,� jog� jam� nereikia� sekretoriaus
padėkų,�nes�tai,�,,kas�šiuo�atveju�gerai
jo�šaliai,� skurdina�manąją”.�Gražūs�žo-
džiai,�bet�Britanijoje�gyvenantys�lietu-
viai� turėjo� pasijusti� lyg� mietu� per
galvą�gavę.

Vyr.�redaktorė Dalia Cidzikaitė

Praeitų metų gruodžio 16
d. JAV LB Lemont apy-
linkės Socialinių rei kalų

skyriaus popietės metu trijų
žmo nių grupė iš Lietuvos su-
pažindino lankytojus su viešo-
sios įstaigos E2K ruošiamu
dokumentiniu filmu ,,Paverg-
tųjų sukilimas”, skirtu šiais
metais minimoms 70-osioms
1941 m. Birželio sukilimo metinėms.
Pro jektą pristatė jo pagrindinis vyk -
dytojas, 1988–1990 m. Sąjūdžio Kauno
tarybos ir Sąjūdžio Seimo narys, pub-
licistas, knygų autorius, žurnalistas
Vidmantas Valiušaitis. Popietėje kal -
bėjo ir projekto direktorė Agnė Za -
rankaitė, o iki tol turėta 7 minučių
trukmės filmo ištrauką parodė vaiz-
do ir garso specialistas Andrius Bart -
kus. (Popietę ,,Drauge” aprašė Alek-
sas Vitkus š. m. sausio 6 d. (,,Filmas
apie 1941 metų sukilimą”)).

Valiušaičio didelis is to rinių ži-
nių bagažas, jo rūpestis ir dėmesys
Lietuvos likimui bei nuoširdus ir at-
viras bendravimas su popie tės lanky-
tojais paliko gilų įspūdį. Iš jo auto-
grafuotos knygos ,,Ka da prasideda
diena nauja” sužinojau, kad, pasak
vieno išminčiaus, ,,Diena prasideda
tada, kai kitame žmoguje iš jo veido
gali atpažinti savo brolį ir seserį”. Su-
sipažinau išsamiau ir su Valiušaičio
kūryba, taip pat, kaip ją vertina kiti.
Nepriklausomybės at kūrimo Akto
signataras, Sąjūdžio vi cepirminin-
kas, buvęs Seimo narys fi lo logas, fi-
losofas Romualdas Ozolas Valiušaitį
api būdina kaip žurnalistą, kurio re-
portažuose vyrauja asmens doros po -
zicijos, paremtos Vakarų krikš čio niš -
kosios civilizacijos ir bendruo me nės
nuostatomis, siekiant gyventi tau -
tinėje valstybėje oriai, saugiai ir
prasmingai. O žurnalistas Vilius Ka -
valiauskas teigia, jog Valiušaičio raš-
tai skatina visuomenės susitelkimą,
skirtingų partijų bendradarbiavimą
dėl krašto geresnės ateities. 

Iš Valiu šai čio straipsnių paaiš-
kėja, kad 1990–1999 metais jis darba-
vosi ,,Radio Free Europe/Radio Li-
berty, Inc.”, o 1990 m.  buvo ,,Į Laisvę”

fondo (ne laikraš čio) Lietuvos pada-
linio pagrindinis steigėjas, nuo to lai-
ko – ilgametis Fon do tarybos sekreto-
rius. Jo keleto me tų tyrinėjimais pag-
rįstą darbą fondas, įsteigtas 1960 m.
Čikagoje žino mų ateitininkų Kazio
Ambro zaičio, Juozo Brazaičio, Juozo
Gir niaus, Petro Kisieliaus, Vytauto
Var džio ir daugelio kitų lietuviškai
kul tūrai ugdyti, 2000 metais išleido
kny gą ,,Ugninis stulpas: 25 metai be
Juo zo Brazaičio”. Ši Bra zaičio (1903–
1974) privačios dokumentacijos kny-
ga papildo Čikagoje išleistų jo raštų
keletą tomų.

• • •
Dokumentinis filmas ,,Pavergtų -

jų sukilimas” buvo užbaigtas laiku,

kaip ir planuota, kai kuriuose Lie -
tuvos miestuose parodytas š. m. bir -
želio mėnesį. Čikagoje jis buvo pri -
statytas Balzeko lietuvių kultūros
mu ziejuje rugpjūčio 19 d., o po dviejų
die nų – Lietuvių dailės muziejuje, Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, IL.
Apie tai ,,Drauge” š. m. rugsėjo 15 d.
straipsnyje ,,Po filmo peržiū ros”
parašė Vitkus. Jame, panašiai kaip ir
savo sausio 6 d. straipsnyje, autorius
pateikė gana daug įdomios ir naudin-
gos informacijos apie 1941 metų suki-
limą, skaitytojo dėmesį vėl nukreip-

damas į 2000 m. spalio  10 d. ,,Dirvoje”
išspausdintą savo rašinį ,,Ar Lietuva
šiandien – tikrai nepriklausoma?”. 

Ta me prieš 11 metų pasirodžiu-
siame straips nyje autorius argumen-
tuoja, kodėl LR prezidentas Valdas
Adamkus ar Seimo pirmi nin kas Vy-
tautas Landsbergis turėjo pa sirašyti
jiems pateiktą, iš 138 narių Sei mo
posėdyje dalyvavusių 51 sei mūno
2000 m. rugsėjo 12 d. priimtą įstaty-
mą, Lietuvos valstybės teisės aktu
pripažįstantį 1941 m. birželio 23 d.
sukilėlių LLV paskelbtą pareiš kimą
,,Nepriklausomybės atstatymo dek-

laravimas” (NAD). Šio Seimo priimto
įstatymo nepasirašiusieji, Vit kaus
žodžiais tariant, ,,pasirodė kaip vėjo
siūbuojamos nendrės – be  nugar-
kaulio, nuolaidžiau jantys, atsipraši-
nėjantys ir bi jan tys ryžtingai atiduo-
ti pelnytą pa garbą 1941 m. sukilėlių
Laikinosios vy riausybės pastangoms
atkurti tik tuo met prieš metus pra-
rastą nepriklausomybę. Kad tik ne-
užgautų tų, kurie visuomet turi di-
delę įtaką spren džiant, kas bus pri-
imtas į Eu ro pos Sąjungą ar į NATO”.      

• • •
Kalbant apie Vitkaus 2000 me tais

tautinės minties savaitraštyje ,,Dir -
va” pasirodžiusį straipsnį, pasi ro do,
jog su juo esu susijęs ir aš pats. 2000

m. lapkričio 24 d. faksu ir regist -
ruotu laišku kreipiausi į ,,Dir-
vos” redakciją dėl 2000 m. lap-
kričio 7 d. išspausdinto Leo Venc-
kaus straipsnio ,,Tiesos žo džiai”,
kuriame įkvėptas Vitkaus straip-
snio autorius iškoneveikė Lie -
tuvos pareigūnus, kad jie, išsi-
gandę Lietuvos ir pasaulio žydų
visuome nės atkreipto dėmesio,

sustabdė Sei mo pri  imtą NAD. Ka-
dangi aš irgi Seimo sprendimo išsi-
gandau, griežtai atsa kiau, kad nesu-
tinku su Venckaus nuo mone, jog val-
džios vyrai yra ,,pa prasčiausi savo
tautos išdavikai, veidmainiai ir ne-
daug kuo skiriasi nuo buvusių komu-
nistų”. Mano nuo mone, tiek prezi-
dentas, tiek Seimo pirmininkas kaip
tik elgėsi itin iš mintingai ir atsa-
kingai, nes suprato, jog, jei įteisintų
kontroversišką įsta tymą, Lietuvai
neabejotinai grėstų pavojus prarasti
Izraelį palaikančių Vakarų šalių

rodomą palankumą ir ypač Lietuvai
gyvybiškai svarbų Ame rikos užnu-
garį. Baigdamas laiš ką, prašiau neat-
naujinti pasibai gian čios prenume-
ratos, jei redakcija ir toliau skelbs
Lietuvos valstybės gyva vimui pražū-
tingus straips nius, kurie nei žurna-
listikai, nei tautiškumui jo kios šlo-
vės ir jokio orumo nesutei kia. 

Iš Valiušaičio straipsnių matyti,
kad jis visiškai pritarė Landsbergio
ir Adamkaus nuo monei, jog Seimo
įstatymas, toks, koks buvo parašytas,
buvo ne tik klai dingas, bet ir nepatai-
somas. Jis su tiko, kad Seimas, bal-
suodamas už 1941 m. Birželio sukili-
mo LLV NAD įteisinimą, pasielgė ne-
vykusiai ir po litiškai neatsakingai.
Seime balsavusieji neįsigilino į isto-
rinį kontekstą, todėl jų pasirašytas
aktas liko be pagrįsto įro dymo. Prieš
balsuodami Seimo nariai galėjo bent
kiek susipažinti su paskuti ne vertin-
ga studija apie Brazaitį, iš kurios
būtų geriau suvokę istorinę dramą,
pajutę didesnę atsakomybę  ir pajėgę
geriau susigaudyti, spręsdami Lie-
tuvos valstybės egzistavimui svar-
bius, opius klausimus. 

Vienas iš tokių jautrių klausimų
ir buvo Lietuvos žydų bend ruomenės
pa sipik tinimas, 2000 me tais išplatin-
tas anglų kalba, kuriame 1941 m. LLV
buvo pavaizduota kaip paklususi
nacių valiai. Tokia prielaida nebuvo
vien iš piršto laužta, o at si rado iš
tokių dalykų kaip LLV bir želio 23 d.
NAD paskelbtas prisidėjimas prie
,,Europos organizavimo naujais pag-
rindais” arba nacių karo cenzū ros
kontroliuotame LLV organe ,,Į Lais-
vę” pasirodžiusių antisemitinių
antraščių bei žinučių (remiuosi 1963
m. išleista Boston ,,Liet. enciklopedi-
ja”, XXIX, p. 174). Tačiau reikia su-
prasti, kad tokios diskriminuojan -
čios užuominos buvo įbruktos oku-
pan to jo kontroliuotoje spaudoje,
vykstant                 Nukelta į 14 psl.
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NUOMONėS, kOMeNtaraiRedakcijos žodis

Dar apie 1941 m.
Birželio sukilimą

LEONIDAS RAGAS

Norint išlikti nepriklausoma, Lietuva
turi priklausyti laisvės principais besiva-
dovaujantiems, Va karų civilizacijos verty-
bes išpažįstantiems kraštams, kuriems
bent iki šiol pirmuoju smuiku grojo JAV. 

Kalbant apie 1940–1941 metų skau džius
įvykius, būtų prasminga atverti vienas ki-
tam savo žaizdas, iš kurių daug kas pa-
aiškėtų, pavyz džiui, kodėl sutikome oku-
pantus su gėlėmis. 



Praėjo spalis – mėnuo, kai Lie -
tuva prarado Vilnių (1920 m.
spalio 9 d.) ir vėl jį atgavo (1939

m. spalio 10 d.). Tikėjomės, kad gal
jau visam lai kui, todėl atrodo keista,
kad spaudoje neteko pastebėti šių
lemtingų Lietu vai metų ir su jais
susijusių įvykių paminėjimo. Nors
jie buvo plačiai aprašyti įvairiuose
„Lietuviškos en cik lopedijos”, išleis-
tos Boston, to  m uo   se ir daugelyje
tuose įvykiuose dalyvavusių žmonių
atsiminimų knygų, manau, kad būtų
tikslu juos glaustai prisiminti šiame
trumpame nė pusės puslapio neuži-
mančiame straips   nyje.

Prasidėjus Pirmajam pasau li -
niam karui, 1915 m. beveik visa Lie -
tu va buvo užimta Vokietijos kaizerio
kariuomenės. Karui besibaigiant,
pra  sidėjo kovos dėl Lietuvos neprik-
lausomybės. Ilgiausiai kovojome su
lenkais. Tarpininkaujant Tautų Są -
jungai, 1920 m. spalio 7 d. buvo pa si -
rašyta Suvalkų sutartis, pagal kurią
Vilnius atiteko Lietuvai, o Suvalkų
kraštas – Lenkijai. Po dviejų dienų
len kai sulaužė sutartį ir užgrobė
Vilnių.

Po 1919 m. Versalio taikos konfe -
rencijos nepraėjus nė 20 metų, pert-
varkyta Europa pradėjo braškėti. Po
Lenkijos ir Vokietijos ultimatumų
Lie  tuvai, po Austrijos prijungimo
prie Vokietijos, po Muenchen sutar-
ties ir Čekoslovakijos išprievartavi-
mo, ateitis nelėmė nieko gero, nors
klastingi Vokietijos ir SSRS kėslai
dar nebuvo paaiškėję.

Kai 1939 m. rugpjūčio 23 d. Mask -
voje buvo pasirašytas Ribbentrop-
Molotov nepuolimo paktas, pasidarė
aišku, kad karo nebus išvengta. Tą
pačią dieną buvo pasirašytas ir slap-
tas pridėtinis protokolas, apie kurį
pasaulis sužinojo tik daug vėliau. Pa -

gal jį, Vokietija ir Sovietų Sąjunga
su si tarė Rytų Europą grobuoniškai
pa dalinti į savo įtakos sferas. Pro to -
ko le buvo rašoma: „Pabaltijo kraš tų
(Suo mijos, Estijos, Latvijos ir Lie tu -
vos) atžvilgiu šiaurinė Lietuvos siena
yra Vokietijos ir SSRS interesų sferų
riba, o Lietuvos interesas į Vil niaus
sritį yra abipusiškai pripažįstamas.”
Kitaip sakant, Lietuva buvo atiduota
Vokietijai, o Latviją ir Estiją pasiėmė
sovietai.

1939 m. rugsėjį prasidėjus Antra -
jam pasauliniam karui, vokiečiai per
mėnesį sumušė lenkų kariuomenę ir
tuoj po to prie Rytprūsių krašto prisi-
jungė visą Suvalkų trikampį. Kaip ir
buvo slaptai sutarta, į Hitler pradėtą
karą įstojo ir Stalin. Lenkija buvo
per  skelta į dvi dalis. Sovietų gautai
teritorijai priklausė visa Rytų Lenki -
ja ir Vilniaus kraštas, o Vokietijai –
va karinė Lenkijos dalis ir Suvalkų
trikampis su Seinais ir Punsku.

Bet Stalin, kuris jau tuomet ren -
gėsi užimti visas tris Pabaltijo valsty -
bes, pasirodė nepriimtina išskirti
Lie tuvą ir palikti ją Vokietijai. Todėl
jis pasiūlė slaptajam rugpjūčio 23 d.
protokolui pataisas, pagal kurias Vo -
kietija atsisakytų Lietuvos, o už tai so-
vietai  Vokietijos naudai atsisakytų
visos Liublino ir dalies Varšuvos vai -
vadijos iki pat Bugo upės. Vokiečiai
su tuo sutiko, ir taip rugsėjo 28 d. at-
si rado dar vienas slaptas protokolas.

Kai Molotov pranešė Ribbentrop,
kad sovietai ketina Lietuvai atiduoti
Vilnių ir jo apylinkes, Ribbentrop pa -
vyko sovietus įkalbėti sutikti, kad
Lie tuva turi Vokietijai perleisti ne di -
delę savo teritorijos dalį. Molotov abu
teritorijos pokyčius siūlė pasirašyti
vienu metu. Ribbentrop tai atrodė ne -
priimtina, nes pasaulio akyse Vo kie -
tija Lie tu vos atžvilgiu pasirodytų
kaip agresorė. Molotov pagaliau su -
tiko, kad ši Vokietijai duodama Lie -
tuvos teritorija nebus Raudonosios
armijos okupuota tuo atveju, kai ji
įžygiuos į Lietuvą, ir kad bus palikta
Vokietijai nutarti, kada ši teritorija
bus jai perleista.

Vokietija aiškino, kad ši teritori-
ja jai buvo reikalinga, kad būtų pa -
tiesinta tuometinė Vokietijos-Lietu -
vos siena, kad ji „būtų natūrali ir
paprasta”. Tam atlikti Vokietijai bu -
vo priskirta nedidelė pietvakarinė
Suvalkijos juosta. „Lietuvos istorijos
atlasas”, išleistas Vilniuje 2001 m.,
rodo, kad ta linija ėjo Šešupės pa -
krantėmis nuo Kudirkos Naumiesčio
iki Kapčiamiesčio. Iš žemėlapio gali-
ma spręsti, kad taip vokiečiams būtų
perleisti Vilkaviškio, Marijampolės,
Kybartų, Kalvarijos,  Simno, Lazdijų,
Veisiejų ir kiti mažesni miesteliai.

Apie visas tas sutartis ir slaptus
protokolus Lietuvos vyriausybė nie -
ko nežinojo ir neįtarė, kol į Maskvą
nebuvo pakviesti Lietuvos atstovai,

kuriems buvo pranešta, kad SSRS
mielaširdingai sutinka Lietuvai grą -
žinti Vilnių, bet reikalauja, kad į
kraš tą būtų įsileisti sovietų kariuo -
menės daliniai. Spalio 10 d. buvo pa -
si rašyta savitarpio pagalbos sutartis.

Įvedus dalinius, sovietams beliko
tik laukti patogaus laiko ir užbaigti
Lietuvos užėmimą. Vokietijai pradė -
jus didžiuosius karo veiksmus Vaka -
ruose, tokia proga ir atsirado. 1940 m.
birželio 15 d. Lietuvą užplūdo gausūs
Raudonosios armijos daliniai. Liepos
14 d. įvyko Liaudies Seimo rinkimai,
o naujai išrinkto Seimo atstovai nu -
vyko į Maskvą, kur rugpjūčio 3 d.
SSRS vyriausybė didžiadvasiškai su -
tiko priimti Lietuvą į tarybinių res -
publikų šeimą. Lietuvos nepriklauso -
mybei tai buvo paskutinis atodūsis.

Vykstant tokiai Lietuvos neprik-
lausomybės tragikomedijai, Stalin
suvokė, kad Vokietijai prižadėta Su -
valkijos juosta, nors neginčijama, so -
vietams tapo nepaprastai nepatogi.
Ribbentrop sutikus dėl to derėtis,
rug pjūčio 13 d. Molotov už tą juostą
pasiūlė vokiečiams 3,860,000 aukso
dolerių kompensaciją, kas buvo pusė
tos sumos, kurią JAV Rusijai 1867 m.
su mokėjo už Alaska perleidimą. Rug -
sėjo 11 d. po mėnesį trukusių svars -
tymų Molotov buvo atsakyta, kad
tokia suma yra nepriimtina. Praėjo
dar keli mė  nesiai, kol 1941 m. sausio
10 d. Mask voje buvo pasirašytas dar
vie nas slaptas protokolas, pagal kurį
so vietai sutiko už Suvalkijos juostos
atsisakymą vokiečiams sumokėti
7,500,000 aukso dolerių. Šį begėdišką
protokolą dalinantis svetimomis že-
mė mis nesigėdijo pasirašyti SSRS už -
sienio reikalų komisaras Viačeslav
Molotov ir Vokietijos ambasadorius
Maskvoje grafas Friedrich W. Schu -
lenburg.

Neseniai iš Algio Zaparacko ga -
vau el. laišką, kuriame jis pri-
siminė, kaip prieš 45 metus

vienintelį kartą į Dainavą suvažiavo
ateitinin kai, akademikai skautai,
Neo-lituanai ir santariečiai. Atstovai
iš 17 kraštų palei takelį, vedantį nuo
valgyklos į seselių namelį, paso dino
eglaites. Zaparackas rašo, kad eglai-
čių sodinimas buvo pačių sto vyk  lau-
tojų sumanymas. Iš savo pusės noriu
pri durti, kad renginys – jaunimo sto-
vykla – buvo dalis Pirmojo Pasaulio
lietuvių jaunimo kongreso (PLJK)
progra mos, kurios ruošos komiteto
pir  mininku ir buvo Zaparackas. ,,Kai
man pranešė apie šį projektą, mes su
(kun.) Antanu Saulaičiu nusprendė-
me, kad, [norint] geriausiai išspręsti
Lietuvos jaunimo atstovavi mą, [rei-
kėjo paruošti] specialiai jiems skirtą
atsišaukimą, ir naktį dviese pa sodi-
nome aštuonioliktą eglutę, skirtą
Lietuvos jaunimui už geležinės už-
dangos”, – laiške rašo Zaparackas.   

Tolimesnę informaciją atrinkau
iš ,,Aidų” žurnalo redakcijos pa ruoš -
tos Jaunimo kongreso apžvalgos, ku -
rią radau Kretingos pranciškonų su -
kurtame interneto tinklalapyje. Pir -
mąjį Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
gresą  1966 m.  vasarą  sušaukė Pasau -
lio Lietuvių Bendruomenė, rengimo
darban sutelkusi lietuvių jaunimo
organizacijas. Kongreso pagrindinis
tikslas buvo suburti išeivijos jauni -
mą į vieną vietą pabendrauti ir susi-
gyventi. Norėta jaunimui duoti tin-
kamą tautiškumo sampratą, uždeg ti
jį naujiems darbams ir dar didesnei
kovai už Lietuvos laisvę. 

Kongresas buvo atidarytas birže-
lio 30 d. ,,Conrad Hilton’’ viešbutyje
Čikagoje.  Po atidarymo susikaupimo

buvo prisiminti Lietuvos laisvės ko -
votojai – partizanai. Po sveikinimų
sekė poeto Henriko Nagio paskaita
,,Jaunimo reikšmė tautoje ir išeivijo-
je”. Vakare vyko Lietuvių jaunimo

metų ,,Miss Lithuania” rinkimai,
kur Gintaro vainiką laimėjo Giedrė
Ga linytė iš Boston. Susipažinimo
vaka re vyko šokiai.

Kongrese dalyvavo 140 atstovų iš

17-os kraštų: Australijos, Nau josios
Zelandijos, Argentinos, Bra zilijos,
Kolumbijos, Uragvajaus, Venesuelos,
Vokietijos, Austrijos, Bel gijos, Itali-
jos, Švedijos, Šveicarijos, Anglijos,
Prancūzijos, Kanados ir JAV. Išgirsti
kraštų pranešimai.

Kongresas išklausė Vytauto Čer -
nio pranešimą ,,Kaip mes keičia -
mės?” Antros dienos popietę tuo pa -
čiu laiku vyko 9 simpoziumai. Ant ros
dienos vakare vyko naujai su kurtos
Dariaus Lapinsko operos ,,Lo kio”
premjera. Operai libretą pa rašė poetė
Vitalija Bogutaitė.   Nukelta į 15 psl.
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Lemtingieji Lietuvai 
1939–1941 metai

ALEKSAS VITKUS

Jaunimo kongreso 
alėja Dainavoje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

IV Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyviai.                                                                                  Lino Meilaus nuotr.  ,,Draugo” archyvas
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Kanados Lietuvių Bendruome -
nės (KLB) XXI Krašto tarybos
antroji sesija įvyko 2011 m.

spalio 15 d. Pri sikėlimo parapijoje,
Toronto mieste. KLB krašto valdybos
pirmininkė Joa na Kuraitė-Lasienė
pradėjo dienos programą, pakvies-
dama visus sugie doti Kanados him-
ną, po kurio prel. Ed mundas Putri-
mas sukalbėjo invo kaciją, primin-
damas, kad nesame tik et ninė grupė,
o esame tauta. Tylos minute buvo pa-
gerbti mi rusieji bendruomenininkai. 

Sveikinimai

Į prezidiumą buvo pakviesti KLB
apylinkių pir mininkai Vytautas
Bireta (Toronto) ir Angelė Vaičiū-
nienė (Hamilton), sek retorė Joana
Adamonytė (Mont real). Į Mandatų
komisiją sutiko įeiti torontiečiai
Danielius Šarūnas, Re nata Simona-
vičiūtė ir Vidas Kubilius. Rezoliucijų
komisijos pirmininkė nu tarusi ne-
sudaryti, mat norėjo pakviesti kiek-
vieną tarybos narį teikti siūlymus
ateities veiklai.

Sveikinimo žodį tarusi Lietuvos
Respublikos ambasadorė Kanadoje
Gintė Da mu šytė, padėkojo už galimy-
bę dar kartą dalyvau ti bendruo me-
nės suvažiavime, prieš jai išvykstant
į Lietuvą kitą vasarą. Ji pristatė tris
svarbiausius dabarties iššūkius –
ener getikos, ekonomikos ir imigraci-
jos srityse. Ambasadorė pabrėžė, kad
Kanados politikai realiai jaučia
Lietuvių Bend ruomenės įtaką įvai-
riais klausimais, ir dabar reikia Ka-
nados paramos Lietuvai stengiantis
užkirsti kelią atominės elekt rinės
statybai arti jos sie nos. Damušytė
pabrėžė, jog ryšiai verslo srityje gali
teikti konkrečią pagalbą prekybos ir
investicijų srautui į Lietuvą, kaip ir

tyrimų ir plėtros srityje. Ji pasi-
džiaugė sėkmingu Bendruo menės ir
ambasados bendradarbiavi mu. LR
Užsienio reikalų ministerija tiki si
dar labiau sustiprinti konsulinę veik -
lą užsienyje. Šiemet buvo paminėtas
Kanados ir Lietuvos diplomatinių
santykių 20-metis. Damušytė taip pat
kvietė apylinkes kreiptis į ambasadą
joms rūpimais klausimais.

Kanados lietuvių fondo (KLF) ta -
rybos pirmininkas Kazimieras Deks -
nys pasveikino susirinkusius, pri-
mindamas, kad ateinančiais metais
bus minimas Fondo 50-metis ir KLB
60-me tis. Jis patikino, jog KLF ir to-
liau rems Bend ruo menės darbą. 

Pristačius kitus suvažiavimo
kvies tinius svečius – JAV LB Krašto
val dy bos vicepirmininkę Sigutę
Šimku vienę, Lietuvos Respublikos
garbės kon sulą Paulių Kurą ir ,,Tė-
viškės ži bu rių” redaktorę Ramūnę
Jonaitie nę, buvo perskaitytas Pasau-
lio Lietu vių Bendruomenės valdybos
pirmi nin kės Reginos Narušienės
sveikinimas.

Toronto,�Canada

,,Tikėkime savo ateitimi”
RAMŪNĖ SAKALAITĖ-

JONAITIENĖ

teLkiNiai

Kanados Lietuvių Bendruome nės (KLB) XXI Krašto tarybos antrosios sesijos dalyviai.

Pranešimai

Mandatų komisija pranešė, jog
se sijoje iš galimų 65 yra užsiregis-
travę 36 nariai. Tarybai iš anksto iš -
siųstas praėjusių metų suvažiavimo
protokolas buvo priimtas be pataisų.

Toliau Kuraitė-Lasienė išvardi-
no krašto valdybos narius: vicepir -
mi ninkė kultūros reikalams Rūta
Kli čienė, švietimui – Virginija Zub-
ric kie nė, ryšiams su visuomene –
Elytė Zubis, proto kolų sekretorė ir
raštinės vedėja Jo lanta Stasiulevičie-
nė. Iždininkui Pet rui Vaičiūnui pasi-
traukus iš pareigų, iždininko darbą
praėjusiais metais atliko pati pir-
mininkė. Ieškoma nau jo iždininko.
KLF atstovas krašto valdyboje – Ka-
zimieras Deksnys, Ka na dos lietuvių
jaunimo sąjungos ats tovas – pirmi-
ninkas Danielius Šarū nas, ŠALFASS
Kanados apygardos pir mininkas Ri-
mas Kuliavas.

Pirmininkė pranešė, kad valdy-
ba gavo paramos iš KLF įvairiems
projektams (iš viso 41,800 dol.), pvz.,
internetinio tinklalapio atnaujini -
mui (www.klb.org), vadovėlių mo-
kykloms, elektroninių mokymo prie-
mo nių įsigijimui. Krašto valdybos
fonde (Lithuanian Canadian Commu-
nity Fund for Culture, Education and
Cha rity),  bendruomenės, kaip ne
pelno siekiančios (charitable) organi-
zacijos ižde, iš kurio pagal valdžios
įstatymus ir taisykles teikiamos
aukos sto vykloms ir kitoms organi-
zacijoms, 2010 m. gruodžio mėnesį
buvo 78,590 dol.  Pagal galutinius ap-
skaičiavimus, IX Dainų šventės pel-
nas buvo arti 54,000 dol.

Kuraitė-Lasienė pranešė, jog
švie  timo srityje visos lituanistinių
mo kyklų vedėjos įeina į Švietimo ko -
misiją, kad penkių mokyklų mokyto-
jų su važiavimas įvyko Toronto mies-
te rugsėjo mė nesį. Nutarta ištirti
švietimo poreikius. Yra palaikomi
ryšiai su JAV LB Švietimo taryba.
Dar ieš koma mecenato švietimo pre-
mijai, ku ria būtų apdovanotas Kana-
doje pa sižymėjęs(usi) mokytoja(s)-
švietėja(s). Ottawa  mieste atsidarė
nauja litua nistinė mokyklėlė ,,Vytu-
rėlis”.

Aptardama kultūros sritį Kurai-
tė-Lasienė pasidžiaugė Mikalojaus K.

Čiurlionio meno pa roda, kuri, amba-
sadai padedant, buvo  atvežta ir su-
rengta Kanados lietuvių muziejuje-
archyve š. m. lie pos mėnesį. Lietuvių
studentų sta žuo čių programoje šie-
met dalyvavo 8 studentai iš Kanados.
Programą šiuo lai ku papildo kursai
ir lietuviškai ne kal bantiems. Apylin-
kėms siūloma paskatinti jaunimą
joje dalyvauti. Praėjusiais metais
nutarus įsteigti Kultūros komisijos
padalinį veiklai pla nuoti, į komisiją
buvo pakviestos Daiva Jau gelytė,
Aušra Karkienė ir Violeta Levan-
dauskienė. Prisikėlimo kredito koo-
peratyvo Visuomenininko-kultū ri -
ninko premija pernai įteikta muzikei
Daliai Viskontienei už Dainų šventės
surengimą.

Visuomeninės veiklos baruose
pa vasarį buvo surengtas seminaras,
kuriame dalyvavo Kanados lie  tuviai
akademikai, kalbėję apie nau jausius
įvairių technologijos sri čių išradi-
mus.

Sibiro išvežimų 70-metis buvo
paminėtas birželio 14 d. ekumeninė -
mis pamaldomis latvių šventovėje.
Juodojo kaspino diena – rugpjūčio 23-
ioji – paminėta įvairiose Kanados
vietovėse.

PLB-Seimo komisija prieš kelias
savaites paskelbė naują sudėtį, į ku-
rią įeina ne tik JAV ir Kanados, bet ir
įvairių kitų kraštų Lietuvių Bend -
ruo menių atstovai. Kanados atstovės
Kuraitės-Lasienės pavaduotoju pat -
vir tintas Stasys Kuliavas. Ateinan -
čiais metais rugpjūčio 4–10 d. Lietu -
voje vyks PLB seimas, į kurį KLB
gali siųsti 14 atstovų. Teks spręsti,
kaip vyks atstovų rinkimai.

Pranešimą apie sportinę veiklą
pateikė Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) Kanados apygardos pir -
mi nin kas Rimas Kuliavas. Jis primi -
nė, kad sporto sritis yra viena iš pag -
rindinių priemonių pritraukti lietu-
vius ir jaunimą. Kanadoje yra 400
ŠALFASS narių. Šiuo metu yra
rengia mas penkerių metų strateginis
pla nas. Kuliavas taip pat pasidalijo
savo įs pūdžiais iš šios vasaros ,,Euro -
basket” žaidimų Lietuvoje. 

KLB pirmininkė pranešė, kad,
nesant paklausai, šventės pelno
likutis ne bus naudojamas DVD ar
knygai iš leis ti, o bus grąžintas į KLB
iždą. Dar kartą padėkota Pauliui ir
Rasai Ku rams už šventės rengimą. 

Ateinančiais metais bus KLB 60-
metis (ir KLF 50-metis). Kaip pami -
nėti šį prasmingą jubiliejų, bus tary-
bos diskusijų klausimas. Vienas iš
siū lymų – KLB žinyno atnaujinimas.

Kitas svarbus paskatinimas apy -
linkėms – paremti 2012 m. liepos 1 d.
Boston mieste rengiamą tautinių
šokių šventę, dalyvauti joje (informa-
ciją galima rasti tinklalapyje www. -
sokiusvente2012.org).

Muziejaus-archyvo klausimas

Patvirtinus iždo, auditoriaus Ro -
ger Chaplin ir Revizijos komisijos bei
Garbės teismo pranešimus (skundų
ar prasižengimų nebūta), KLB vice -
pirmininkė         Nukelta į 14 psl.

Kanados LB Krašto tarybos nariai aptarė ateities veiklą

Valdybos nuotrauka: 2011–2012 m. KLB Krašto valdyba (iš k.): vice pir mininkė ryšiams
Elytė Zubis, ŠAL FASS Kanados apygardos pirmininkas Ri mas Kuliavas, KLB raštinės ve-
dėja Jo lanta Stasiulevičienė, KV pirmininkė Jo a na Kuraitė-Lasienė, KLJS pirmininkas
Da nielius Šarūnas, vicepirmininkė kultū rai Rū ta Kličienė, vicepirmininkė švieti mui
Virginija Zubrickienė.                                              Ramūnės Sakalaitės-Jonaitienės nuotr.
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Ir kas galėjo pagalvoti, kad Ver -
mont valstijoje kada nors siaus
uraga nas? Neįtikėtinas įvykis

tapo tikrove šių metų rugpjūčio 27–28
dienomis. Praūžęs uraganas ,,Irene”
su savimi atsinešė tiek lietų, tiek ir
smarkų vė ją, – net mažiausias upelis
tapo di džiausia sriaunia upe! ,,Irene”
paliko sa vo žalingus pėdsakus pietų
Vermont, ypač nuo Brattleboro mies-
telio iki Wilmington, o tai stovyklos
Neringos kaimyninė apylinkė. Pag-
rindinis ke lias į Neringą, ,,Route 9”,
buvo iš grauž tas, nepravažiuojamas
ir užda rytas, o iki stovyklos vedantis
Mac Arthur Road taip suniokiotas,
kad joks automobilis negalėjo prava-
žiuo ti. Iš vienos Neringos pusės –
Bratt leboro miestelis apsemtas, kitos
pu sės – dėl potvynių uždarytas Wil -

ming ton miestelis. Vermont upeliai
tapo piktu vandens srautu, kuris nu -
sinešė kelių žmonių gyvybes, kelis
Vermont žymius, istorinius tiltus bei
privačių šeimų tiltelius, nukirsda -
mos vietinių susisiekimą su visa
aplinka.  

O tą savaitgalį Neringos stovyk-
los gamtos apsuptyje Austės Kuolai -
tės ir Jono Didžbalio vestuvių svečiai
patyrė nepakartojamą įvykį. Mie -
guis tus svečius pažadino stovyklos
sargas, įspėdamas kuo greičiau iš -
vykti, nes grėsmingai kyla upelio
vanduo ir stovyklos tilteliui gresia
pavojus. Tai nebuvo joks stovyklinis
pokštas! Paskubėjusieji susiruošti
suspėjo pravažiuoti, bet 105 svečiai
liko nustėrę žiūrėti į nuplautą tiltą,
nesuvokdami, kaip greitai viskas
vyks ta. Taip liko jie, jų automobiliai
ir visi daiktai ant stovyklos kalnelio
be galimybės išvažiuoti. Tik po ketu -
rių dienų visi svečiai galėjo per užt-
vankos viršų nueiti iki kelio, kur sa -
vanoriai jau sugebėjo privažiuoti.
Vestuvininkų automobiliams teko
palaukti dar mėnesį, kol buvo pasta -
tytas laikinas tiltas …

Draudimas nedengia padarytos
žalos, ji pareikalaus iki 75,000 dol.
įtvirtinant naują tiltą, sutvarkant
paplūdimio lieptą. Nelaimė išsijoja
draugus ir sužadina žmonių atjautą.
Esame be galo dėkingi, jog, sužinoję,
kokia bėda ištiko Neringą, tiek daug
jūsų suskubo padėti. Nuo ,,Irene”
siautėjimo iki šių metų spalio 26 d.
sulaukėme apie 30,000 dol. paramos
iš šių asmenų ir organizacijų (ne-
įskaitant langų vajaus aukotojų bei
aukų, skirtų atminti a. a. Moniką
Merke vičienę ir a. a. Juliją Grauslie-
nę): 

Nelaukta viešnia ,,Irene” nusiaubė Neringos stovyklą
REGINA KULBYTĖ 

Pagrindinis pietinio Vermont kelias, vedantis į Neringą, ,,Route 9”.

$8,000 Lietuvių Fondas.
$5,000 Anonymous; The Oak Tree Philan thropic Foundation; Ro chester

Lithuanian Fund atminti a. a. Ed ward C. Gervic kas.
$1,200 Danguolė ir Almis Kuolai.
$1,000 Antanas ir Beth Dambriū nas; dr. Vida Kašuba; Dana Ketura kis;

Robert ir Maggie Rogers; Dan guolė Sadūnas Sealey; Sanda Sima navičiūtė ZBI
Em ployee Gift per Tau tos Fondą.

$500 Vita ir Edis Auštrai; Ann Bartlett; Shimkus, Murphy & Lem kuil,
Inc.; Joseph Simanis; dr. Alena Skrinskaitė; Vida ir Liucijus Straz džiai; Gin-
tas Taoras; Liana Šipelytė ir dr. Darius Vis kontas; dr. Antanina Žmuidzinaitė.

Iki $500 Laima Abbas; Gloria ir Algis Adomkaitis; Gintas Adomkai tis;
John ir Kathleen Balcius; Bazikų šeima; Gintė ir Remis Bistras; Kęs tutis
Bitėnas; Nijolė Bražėnas-Paro netto; Bubnių šeima; Daina Buivys; Gintarė
Bukauskienė; Vilija Capis tran; Edward Cepulis; Arūnas Čiu berkis;  dr. Indrė
Čuplinskaitė; Gema Danahar; Aldona Debold; Teresė Du rickas; Dalia Dzikas;
Vida Ellner;  Darija Giniūnaitė ir Chris Berno tas; Girnių šeima; Dana Gra-
jauskas; Paul Grajauskas; Inga ir Feriandas Greblikas; Jolita Haigis; Vitas ir
Laura Jalinskas; Gailė Jonys Rasas; Loreta Juknaitė; Victor ir Catherine Juš-
ka; dr. Andrius ir Lionė Kazlaus kas; Raimundas Kiršteinas;  Arūnas ir Lau-
ren Kleinas; S. Banevičius ir E. Krakauskas; Krulikų Šeima; Lilija ir Antanas
Kulbis; Ilona Laucius; Lin gertaičių šeima; Lithuanian Wo men’s Roman Cat-
ho lic Women’s Alliance; Asta Lukoševičius; Marce lonis šeima; Vydas ir
Christine Ma rijošius; Lina Marūnas; Lenkauskas ir Matulaitis šeima; Vita ir
Vid man tas Matusaitis; Metzger šeima; Rūta Mikulionis; Mohsini šeima; Rasa
Morkevičiūtė; Motivans šeima; Na tional Lithuanian Society of  Ameri ca;
Sigita ir Mindaugas Pranevičius; Sandra Pupelytė; Pyc šeima; Da rius ir Ellen
Razgaitis; Sofija Razgai tis; Rasa ir Walter Rich; Linas Rim kus; Michael Roam;
atminti a. a. Oną Savickienę; Jolanta Schimenti; Nida Stankūnas ir Dan
Schmed len; Sidas Family; Vytas ir Monica Sirusas; Saulius ir Gražina Si-
rusas; Peter ir Joanna Sirusas; Audronė ir Kęstutis Skrupskelis; Walter Slat-
kavitz; Rytas Stankūnas; Estera Sunelaitė; dr. Antanas Sužiedėlis; Justinas
Trum pickas; Asta ir Gintautas Vaichys; Vainauskų šeima; drs. Elona ir Ri -
mas Vaišnys; Virginijus ir Laima Va liūnas; Juozas, Jūratė, Aušra Venc kus;
Joseph Vizgirda; Kelly ir Jane Williams; Žibaičių šeima; Brian Zi karas; Gene
ir Regina Ziurys; dr. Simonas Žmuidzinas; Kotryna Zos tautas.

Dėkojame visiems, prisidėju siems prie tilto atstatymo. 
Norintys padėti gali rašyti če   kius ,,Neringa” vardu ir siųsti:  
Neringa
600 Liberty Highway
Putnam, CT 06260
Galima aukoti ir internetu: www.neringa.org 
Auka nurašoma nuo mokesčių, jei reikia, atsiųsime pakvitavimą. Reiš-

kiame didelę padėką mūsų bendruomenei, padėjusiai šios netikėtos nelaimės
metu. Čia buvo Neringos tiltelis.

MacArthur kelias.
Neringos gatvė, MacArthur Road.

Neringos užtvankai ir lieptui gresia pavojus.
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SkaUtYBėS keLiaS

ASS metinės šventės metu buvo prisiminta skyriaus pirmininkė, per anksti iške-
liavusi į amžinybę, vyr. sk. fil. a.a. Jolanda Kerelienė. Prie jos nuotraukos stovi sky-
riaus valdybos nariai (iš k.): filisteriai Aušrelė Sakalaitė, Danguolė Bielskienė, dr. Vi-
lija Kerelytė, Erika Brooks, Birutė Vilutienė, Kristina Vaičikonienė ir Jonas Variakojis. 

Jūratės Variakojienės nuotr.

ASS ,,Studijų dienos” ir iškilminga metinė sueiga

Ramiojo vandenyno rajono ,,Kunigaikštienės Gražinos” vyr. skaučių bū-
relis kviečia atvykti į Rūtos Šepetys knygos ,,Between Shades of  Grey” pris-
tatymą, kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 4 d., sekmadienį, 12 val. p. p., šv. Kazi-
miero parapijos salėje, 2718 St. George St., Los Angeles, CA 90027.

Knyga, parašyta anglų kalba, o dabar jau išversta į lietuvių ir kitas kal-
bas, supažindina pasaulį su Stalin nusikaltimais prieš Baltijos tautas ir visą
Rytų Europą. Apie knygą rašė didieji JAV laikraščiai, ji jau buvo pristatyta
daugelyje Amerikos ir Europos miestų.

Atvykite susipažinti su autore Šepetys, įsigyti jos knygą, kurią bus gali-
ma gauti ir lietuvių kalba.  Ar gali būti geresnė Kalėdų dovana jūsų vaikams,
anūkams ir draugams?

Pakvieskite ir savo amerikiečius draugus, nes Rūta kalbės angliškai.
Įėjimas nemokamas, bus užkandžiai.  
Su klausimais skambinkite Darijai tel.:  310-399-9207

Sesės gražinietės   

Los Angeles, CA  skaučių pranešimas

Akademinio skautų sąjūdžio
(ASS) Čikagos Filisterių sky-
riaus „Studijų dienos” įvyko

spalio mėn. pradžioje Carmelite cen-
tre. Renginį  ruošė  Filisterių sky-
riaus vadijos pirmininkė, v.s. fil.
Jolanda Kerelienė, o jai staiga išėjus
į Amžinybę, vadovauti ,,Studijų die-
noms” ėmėsi dr. s. fil. Vilija Kerelytė. 

Šių metų ,,Studijų dienų” pro-
grama buvo skirta pareigingumui
visuomenei, Dievui, kitam žmogui ir
šeimai. Šias temas pristatyti buvo
pakviesti: advokatas Saulius Kuprys,
seselė Ignė Marijošiūtė, prof. dr. Ro-
mualdas Kriaučiūnas ir v.s. fil. Tayda
Chiapetta. Pranešėjai klausytojams
suteikė daug žinių, kaip gyventi,
kaip bendrauti su visuomene.

Po pokalbių vyko iškilminga su-
eiga ir vakarienė. Sueigos, kurią ve-
dė  inž. ps. fil. Jonas Variakojis, Jr.
metu paminėtos Kauno Vytauto Di-
džiojo universitete gauto leidimo
pradėti skautišką veiklą metinės. 

Sueigoje taip pat buvo priimti
skautų ir skaučių, studijuojančių
universitetuose, pasižadėjimai tapti
ASS nariais. Pasižadėjimus davė
skautė studentė Liana Liubinskaitė,
skautai Antanas Paužuolis, Albinas
Liubinskas ir dr. Vilius Dundzila. Se-
sė Irena Balzekaitė ir brolis Julius
Lietuvininkas dėl susiklosčiusių ap-
linkybių iškilmingoje sueigoje daly-
vauti negalėjo.

Asmenys, norintys prisijungti
prie ASS, turi išeiti programą, para-
šyti rašinius, kuriuos turi apginti
Filisterių sueigoje, parodydami, kad
yra pasiruošę būti vertais Sąjūdžio
nariais. Jų pasiruošimui talkina pa-
skirti tėvūnai: Korp Vytis!  ps. fil. Li-
nas Paužuolis ir dr. v.s. fil. Robertas
Vitas.

Sueigai pasibaigus, vyko  meni-
nė programa, kurią atliko „Nerijos”
tunto sesės: smuikininkės Lilė, Nora
ir Marisa Sadauskaitės. Joms talkino
skaitovė, „Aušros vartų/Kernavės”
tunto sesė Gintarė Daulytė, paskai-
čiusi Bernardo Brazdžionio eiles.

„Studijų dienos” ir metinė šven-

V.S. FIL. ANTANAS PAUŽUOLIS

Filisterių skautų sąjungos Čikagos sky-
riaus „Studijų dienų“, vykusių 2011 m.
spalio 14–16 d., Carmelite Spiritual
Center, Darien IL, dalis dalyvių. Sėdi (iš
k.): Aušrelė Sakalaitė, prelegentai –
seselė Ignė Marijošiūtė, adv. Saulius
Kuprys ir dr. Romualdas Kriaučiūnas,
Jonas Variakojis; stovi: Jūratė Variako-
jienė, Antanas Paužuolis, Ritonė Rudai-
tienė, dr. Renata Variakojytė-Staniškie-
nė, Kristina Vaičikonienė, Virginia Ma-
čiulienė, Rasa Kaminskaitė-Avižienis,
dr. Aldona Naudžiuvienė, Vilius Dun-
dzila, Birutė Vilutienė, Alfonsas Kerelis,
dr. Vilija Kerelytė, Gražina Kriaučiūnie-
nė, Kęstutis Ječius, Dalia  Polikaitienė,
Dalia Jėčienė, Daila Liubinskienė, dr.
Donatas Tijūnėlis, Ramutė Kusak, Erika
Brooks ir Gražina Traškienė. 

Dr. Dalios Garūnaitės nuotr.

tė vyko labai pakilioje nuotaikoje, tik
liūdna, kad renginiuose mažai daly-
vavo jaunųjų filisterių ir kitų ASS
narių. Nuoširdi padėka filisterei dr.

Kerelytei už įdėtas pastangas ruo-
šiiant abu renginius. Sueigos pabai-
goje buvo pagerbta a. a. Jolanta Ke-
relienė.

Ilgamečiui�Rako�stovyklos�direktoriui,�skautų�fotografui,
S. fIL. JOnuI TAmuLAIčIuI 

mirus,�nuoširdžiausią�užuojautą�reiškiame�jo�šeimai:�
žmonai�Jūratei,�vaikams�bei�artimiesiems:�

broliams�Arūnui,�Vytautui�ir�Algirdui,�sesei�Daivai,�
netekus�brangaus�vyro,�tėvelio,�senelio.�

Lai�brangaus�Dievo�rankose�brolis�Jonas�ilsisi�ramybėje.

„Aušros�vartų/Kernavės“�tuntas,�„Nerijos“�tuntas,
„Lituanicos“�tuntas�ir�Rako�stovyklos�administracija

Čikagos lietuvių „Aušros vartų/Kernavės“ skaučių, „Nerijos“ jūrų skaučių ir „Lituanicos“ skautų ir 
jūrų skaučių tuntai sveikina visus Lietuvių skautų sąjungos narius bei rėmėjus, „Skautybės kelio“ ir 

„Draugo“ laikraščio skaitytojus ir rėmėjus bei „Draugo“ administraciją su artėjančia Padėkos dienos švente. 

Dėkojame Jums už paramą šiai lietuviškai jaunimo organizacijai. 
Lai Jūsų kalakutas būna skanus, o dienos pilnos džiaugsmo. 

Prisiminkime, už ką mes esame dėkingi, nepamirškime skautų šūkio: „Dievui, Tėvynei ir Artimui!”



72011�LAPKRIČIO�17,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

, , D RA U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Spalio  5 d. mokykloje buvo suruošta tradicinė Rudenėlio šventė. Kasmet ši šventė
sulaukia vis didesnio susidomėjimo, vis gražesni ir įdomesni darosi mokinių dar-
beliai. Mokiniai, padedant mokytojoms, daro ne tik rudenines puokštes, bet ir
aplikacijas, ruošia įvairiausius projektus.                               Manto Ivanausko nuotr.

UGNĖ RADZEVIČIŪTĖ

Kitą kartą miške, mažoje tro-
belėje gyveno našlaitė. Kita-
pus miško bu vo didelė pilis,

kurioje gyveno pikta karalienė. Jinai
nemėgo, kai jai truk dydavo arba jos
neklausydavo. Visi jos bijojo.

Vieną rytą našlaitė išsiruošė gry-
bauti. Vaikščiojo sau po mišką, rinko
grybus ir dainavo. Švietė saulutė, bu -
vo graži diena. Našlaitė net nepaste-
bėjo, kai pradėjo temti. Ji buvo toli
nuėjusi ir pasiklydo. 

– Padėkit! Ar čia kas nors yra?! –
sušuko našlaitė,  tačiau ir antrą, ir
tre čią, ir ketvirtą kartą prisišaukti
pa galbos nepavyko.

Sutemo. Buvo pilnatis. Pasigirdo
vilkų staugimas. Mergaitė labai bijo-
jo. Staiga iš po krūmų pasirodė vy -
ras, raudonais drabužiais, ir tarė:

– Labas vakaras, mergele, kuo
bū site vardu?

– Labas vakaras. Mano vardas
Iza bela,  o Jūsų? – išsigandusiu balsu

tarė našlaitė.
– Benediktas, vadinkite Benu.
– Iš kur jūs? – paklausė Izabela.
– Aš iš štai tos pilies! – išdidžiai

tarė vyras.
– Jums priklauso ta pilis? –

nustebusi paklausė Izabela.
– Ne, aš ten tik dirbu, bet būtų ge -

rai turėti tokią pilį. Ar ne?
– Taip, būtų gerai, – liūdnai tarė

Izabela.
– Kodėl Jūs tokia liūdna?
– Pasiklydau.
– Galit užeiti pas mane, tik turė -

sit laikytis keletos taisyklių, kad ne -
išgirstų valdovė apie Jus.

– Nežinau.
– Tik sutikit ir Jūs galėsit pavie -

šė ti pas mane.
– Gerai, bet... – Izabela nespėjo

net baigti sakinio, kai Benas pradėjo
vardinti taisykles: 

– Pirma taisyklė – neslankioti po
rū mus. Antra taisyklė – netriukš -
mau ti. Trečia taisyklė... Šimtas pen -
kiasdešimt šešta taisyklė – pasitikėti

manimi.
– Gerai, bet tik šį vakarą, nes ry -

toj turiu grižti namo.
– Gerai, – atsakė Benas ir jie nu -

ke liavo į mažą trobelę ša lia pilies,
kuri buvo labai panaši į Izabelos tro-
belę. Čia buvo jauku ir šilta. Langai,
durys, net gėlės tokios pačios. Tai ste-
bino ne tik Izabelą, bet ir Beną.

– Turite daug bendro su karalie -
ne Elžbieta. Jūs abi labai panašios, –
sumurmėjo Benas.

– Jūs man nieko nesakėt apie ka -
ra lienę Elžbietą.

– O taip. Kaip aš galėjau pamirš -
ti? Jinai yra šios pilies savininkė. Be
to, ji labai pikta ir visi jos bijo.

– Net ir tu? – pasitikslino Izabela.
– Taip. Ir aš. Gal tai juokinga, bet

tai tiesa. Sakoma, kad tie, kurie jai
ne paklūsta, ar savo noru išeina iš
darbo, patenka į kambarį, pilną
keisčiausių būtybių. Sakoma, jei į
kambarį pa teksi – pražūsi. 

Benas papasakojo Izabelai viską
apie Elžbietą. Išaušo rytas. Kažkas
pasibeldė į trobelę. Izabela dėl visa
ko pasislėpe. Benas atidarė du ris.

– Kur Izabela?! – grėsmingu
balsu paklausė karalienė Elžbieta.

– Kas ta Izabela? Jūsų didenybe,
čia nieko nėra be manęs.

– Apieškokit! Ji kažkur čia turi
būti!

– Ei, aš vakar susitvarkiau! –
ban dė sulaikyti karalienės Elžbietos
tarnus Benas, bet, deja...

– Radom! Mes ją radom! – sušuko
tar nai.

– Būtum nemelavęs, būtum likęs
gyvas. Eik greitai į lauką prie kelmo!
O tu jam nukirsk galvą!

Izabela labai išsigando. Ji neži-
nojo, kas jos laukia. Kelmas ar kam-
barys, pilnas keisčiausių būtybių.

– Izabela, kaip tu drįsai įžengti į
mano valdas! – sušuko Elžbieta.

– Atsiprašau, – išlemeno Izabela.
Aš ne nusikaltėlė, nieko blogo nepa -
da riau. Nesulaužiau nė vienos tai -
syklės, kurias vardijo Benediktas.

– Tikrai? – jau ramesniu balsu
pa klausė karalienė. – Nė vienos iš
šimto penkiasdešimt šešių? Išvar -
dink jas visas iš eilės. Jeigu tai pa da -
rysi, paliksiu tave gyvą, bet turėsi

dirbti pas mane iki gyvos galvos.
Izabela pradėjo vardinti vieną po

kitos taisykles, užbaigdama šimtas
penkiasdešimt šešta taisykle, kuri
skelbė pasitikėti karaliene. Elžbieta
nustebo ir paliko Izabelą gyvą. Mer -
gaitei pasisekė, kad Benas jai buvo
išvardijęs visas taisykles, tačiau ji ži -
nojo, kad jei sulaužys bent vieną jų,
jos laukia toks pat likimas, kaip ir
Be no.

Izabela triūsė dieną ir naktį, kol
atėjo Elžbietos gimtadienis. Deja,
Izabela apie gimtadienį nieko nežino-
jo. Karalienės šventės dieną pasigir-
do graži melodija. Visi tarnai, iš s -
kyrus Izabelą, nešė karalienei dova -
nas. Nors Izabela dovanos neturėjo, ji
taip pat su visais nukeliavo pasvei -
kinti karalienės. Įėjusi į vidų, Izabela
negalėjo patikėti savo akimis – menė
buvo nepaprastai graži: senos milži -
niškos auksinės statulos, sidabrinės
grindys, deimantiniai šviestuvai…

– Ponios ir ponai, prašome susto -
ti į eilę ir įteikti karalienei Elžbietai
dovanas. Tie, kurie dovanos neturi,
prašom ateiti ir sustoti į kitą eilę.

Izabela išsigandusi ir nesupran-
tanti, ką daro, priėjo prie karalienės
ir tarė:

– Kaip Jūs drįstat per savo gimta-
dienį iš vargšų tarnų reikalauti do -
vanų, kai Jūs jiems nemokat atlygi -
ni mo?!

– Kaip tu drįsti su manim taip
kalbėti! – suriko karalienė.

– Gal lažinamės, kad Jūs neiš-
vardinsit visų taisyklių, kurias mes
turime mokėti atmintinai. Jeigu Jūs
jas išvardinsit, galėsit mane nužu dy -
ti ir pasiimti mano trobelę, o jeigu
ne, Jūsų likimas bus toks, kaip Beno,
o Jūsų turtai ir pilis atiteks visos
karalystės žmonėms.

Karalienė sutiko. Beskelb da ma
šimtas penkiasdešimt šeštą tai syklę,
suklydo ir vietoj taisyklės ,,Pa sitikė-
ti manimi”, ji ištarė: ,,Būti paklus-
niai”.

Kadangi karalienės nie kas ne -
mėgo, tai visi tik ir laukė jos klaidos.
Taip baigėsi blogosios kara lie nės
era. Karalystės žmonės Izabelą išrin -
ko nauja karaliene, turtą pasidalino
ir visi ilgai ir laimingai gyveno. 

Pasakų pelėda – Jurgita Rohde.
Karolinos Kilinskaitės nuotr.

Rudenėlis eina į pabaigą, saulelė
vis anksčiau krenta už miško, leidžia-
si į vandenyną – vis ilgėja vakarai.
Tai puikus metas, susėdus prie židi-
nio, sekti vaikams pasakas. Ir baugu,
ir romantiška: baugu, nes pasakos
gali būti baisios, romantiška, nes pa-
sakų pasaulis stebuklingas.

Į Kristijono Donelaičio lituanis -
tinę mokyklą šiais mokslo metais at -
skrido pasakų pelėda. Visi klau sy si-
mės sekamų pasakų, o jas seks mo ki-
nių mamytės ar tėveliai. Tai kartų
jungtis mokykloje ugdant jaunąją
kartą.

Paprašiau, kad ir mokiniai su-
kurtų savo pasakas, o jas kitiems
pasektų pasakų pelėda. Štai ir atnešė
7-os klasės mokinė Ugnė Radze vi čiūtė
savo sukurtą pasaką „Našlaitė ir ka-
ra lienė”. Jos pasaka – apie gėrio per-
galę prieš blogį, visais laikais žmoni-
jos puoselėta idėja.

Marija Dainienė
K. Donelaičio lituanistinės m-los,

Washington, DC mokytoja 

Našlaitė ir karalienė

Minint Vėlines ir Visų Šentųjų dieną   antrokai ir trečiokai paruošė darbelių paro-
dėlę, skirtą Vėlinėms, kurią parodė ir savo draugams. Klasėse uždegė žvakutę,
kartu su mokytojomis mokiniai prisiminė   ir tylos minute pagerbė  Amžinybėn
išėjusiųjų artimųjų atminimą.                                           Giedrės Ramanauskaitės nuotr.

Naujienos iš Gedimino lituanistinės mokyklos, Mundelein, IL

Svečiuose – Kristijono Donelaičio lituanistinė
mokykla, Washington, DC



Trumpam į Čikagą atvyko dai -
nininkė Audronė Simanonytė. Pasi -
naudomai proga ją pakalbinome 

– Po ilgo nesimatymo mes Tave
vėl matome ir girdime Čikagoje.
Ar dar traukia šis miestas, o gal
jau baigi jį užmiršti?

– Čikaga – kaip pirmoji meilė –
jos neužmirši. Pirmą vakarą važia-
vau jos priemiesčių gatvėmis ir ne-
galėjau sau atsakyti į klausimą, ko-
dėl pri siminimai apie ją tokie ryškūs
ir gyvi, jau nekalbant apie tai, kad
labai mieli. Kodėl tos gatvės,  kurių
nemačiau keletą metų atrodo taip,
tar si čia būta vakar?  Net  toks iš gar-
bintas ir (turėtų būti) įspūdingas
miestas kaip Niujorkas Čikagos ne -
gali nustelbti.  Galvojau apie tai, kad
Amerika kiekvienam iš mūsų –
di delis atradimas. Manau, kad
didžiausius atradimus apie ją
patyrėme per pirmus kelerius
metus. Tuomet visi pažinimo
įspūdžiai – patys stip riausi. Aš
pirmiausia atvykau į Čika -
gą. 

O žmonės... Kai kas nors
paprašo palyginti lietuvių gy-
venimą Čikagoje ir Niujorke,
aš tik šypsausi ir neturiu ką
pasakyti. Tai nesulyginama. Ir
tai neturi nieko bendro su lie-
tuvių skai čiumi Niujorke. Jų
ne tai, kad nėra daug, jie  yra ...
liūdni. Jie tarsi kaž kuo pažy-
mėti. Manau, tai didele dalimi
susiję su tuo, kad lietuvybė
Niu jorke nukentėjo ypač skau-
džiai. Ir po žymiojo „Židinio”
kultūros na mų pra radimo joje
tarsi kažkas nu mirė. Mat tuo-
met lietuviai patyrė ne tik ma-
terialinius nuostolius – jie bu -
vo skaudžiai išduoti. Išduoti
žmonių, ku riais pasitikėjo labiausiai
– savo dvasininkų. 

Grįžtant prie Čikagos – žinoma,
kad aš jos neužmiršau, ir, žinoma,
kad mane į čia traukia. Ir kaip ne -
trauks?  Čikaga – nuostabus, „ma -
žas”, gražus ir švarus miestas. Ji –
atspindys tų dalykų, kurie Ameri -
koje yra tikrai geri. O Niujorkas –
apie jį sunku kalbėti trumpai. Tai –
reiškinys. Jis yra kitoks. Didelis, įdo-
mus, savimi pasitikintis, bet kartais
pats pasiklydęs tuose mituose, kurie
apie jį skleidžiami.   

– Atvažiavai į Čikagą su Lais -
vės kovų dainų programa. Pažįs -
tantiems Tave, toks amplua – gana
netikėtas. Kaip gimė šis sumany-
mas? 

– Esu Lietuvos laisvės kovotojų –
Lietuvos partizano ir politinės ka li -
nės dukra,  todėl man ši tema – labai
artima. Juk ir į Ameriką pirmą kartą
atvažiavau būtent su tokia progra-
ma. JAV Lietuvių Bendruomenės bu -
vome pakviestos su mama čia kon-
certuoti. O dabar  į Čikagą mane pa -
kvietė Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejus – jie  suorganizavo didžiulį pa -
rodų ir renginių ciklą „ Viltis ir dva-
sia” („Hope and Spirit”), skirtą Lie -
tuvos tautos genocido 70-osioms me -
ti nėms paminėti, kurį kuruoja dai li -
ninkas ir gydytojas Audrius V.
Plioplys. Mano koncertas buvo viena
iš šios programos dalių. Na, o kai aš
jau čia, kilo minčių šią programą
pratęsti ir kitose vietose. Pasirodo, ši
tema mūsų žmonėms vis dar įdomi ir
aktuali. Taip atsirado mintis šį kon-
certą atlikti Palaimintojo Jurgio Ma -
tu laičio misijoje, Lemont.  

– Tavo koncerte skamba ir Ta-
vo mamos S. Simanonienės eilės.
Jas skaito aktorė Julija Sakalaitė.
Kaip susikūrė jūsų „duetas”?

– Visiškai netikėtai. Jau pra -
dėjus mąstyti, kokia  turėtų būti kon-
certo programa, kilo mintis, jog tam,
kad „ne varginčiau” klausytojų vien
tik dai nomis, reikia šiek tiek poezi-
jos. O kur tokiai progai rasi tinka-
mesnę poeziją, jeigu ne žmogaus, ku-
ris visa tai išgyveno? Todėl ir nus-
prendėm skaityti mano mamos, Silvi-
jos Si manonienės,  eiles. Čikagoje aš
pažinojau puikią skaitovę – Klaipė-
dos dra mos teatro aktorę Juliją Saka -
laitę. Mums teko kartu dirbti ir anks-
čiau. Smagu, kad ji sutiko bend ra -
darbiauti ir taip pat smagu, kad to-
kiu būdu koncertas tapo savotišku

mano tėvų kovos už Lietuvos Ne pri -
klausomybę paminėjimu.  

– Ne tik dainuoji,  bet ir kuri
dai nas. Gal gali pasidalinti su
skaitytojais, kaip ir kada  jos gim -
s ta – iš džiaugsmo, iš ilgesio? O gal
melodija prisisapnuoja sapne?

– Deja, kalbant apie kūrybinį
darbą, labai romantiškais atsaky-
mais negaliu nudžiuginti. Žinoma,
būna  akimirkų, kai užvaldo kaž koks
jausmas, ir mintyse ima skambėti
dainos motyvas. Tam atvejui aš tiek
rankinuke, tiek automobilyje visuo-
ment turiu popieriaus žodžiams ar
natoms užrašyti. Arba kažkoks po sa -
kis, išgirsti žodžiai ar melodijos mo -
tyvas su tavimi vaikščioja mėnesių
mėnesius ir pagaliau ateina laikas,
kai tau nusibosta ir tu nusprendi jį
,,pri baigti” – tada sėdi ir užrašai.
Tačiau dainai sukurti man ne vi -
suomet rei kia laukti ypatingos aki -
mirkos. Ma nau, kad priklausau
tiems meninin kams (jei tik galiu sa -
ve taip vadinti), kurių taip vadina-
masis ,,kūrybinis ka nalas” visuomet
įjungtas. Atsisėdu ir, jeigu žinau, kad
reikia (nors šiuo atžvilgiu šio žodžio
taip ne sinori vartoti) – galiu pradėti
rašyti dainą. Tai nereiškia, kad ją
sukursiu iš karto, per vieną dieną, ar
kad ji bus labai gera. Visi žinome,
kad būna ir gerų, ir nelabai gerų
akimirkų. Ta čiau kažką parašysiu.
Be je, prisipažinsiu, kad melodijas
man leng viau kurti nei tekstus. Gal -
būt todėl, kad nesu muzikė profeso-
nalė, nesimokiau kompozicijos ir to-
je srityje sau keliu mažesnius reika-
la vimus. Tuo tarpu poezijoje – esu
profesionalė, todėl esu sau reikli. Ir

jei ne visada žinau, kaip pa  rašyti,
kad būtų ,,labai gerai”, geriau nera-
šau. Rašyti blogai sau neleidžiu.

– Kaip  pasirenki dainoms ei -
les? Mano manymu, tai labai sun -
kus darbas. Juk eilėraštis gali bū-
ti labai gražus ir tau patikti, tačiau
jis visai neskamba kaip daina?

– Būtent taip ir yra. Ir būtent dėl
to kažkada pati ėmiau rašyti eiles.
Dar mokantis Vilniaus universitete
atrodė, kad visos gerų poetų eilės jau
surastos ir sudainuotos. Naujoji
poetų karta, tarp jų ir mano kurso
draugai, rašė beveik tik nerimuotą
poeziją – taip vadinamąsias ,,bal tą -
sias eiles”. Kažkas dainuoja ir tokią
poeziją, tačiau tai – ne mano stilius.
Jausdama eilėraščių ,,stygių” neju -

čia ėmiau rašyti pati. Kai pradėjau,
jau buvau bebaigianti universitetą,
todėl apie tai nei kurso draugai, nei
dėstytojai nebesužinojo, ir man buvo
pasiūlyta dirbti literatūros kritike,
ko aš visiškai nenorėjau. 

– Tavo mama taip pat rašo ei -
les. Ką dukrai reiškia mamos ei -
lės? Ar lengva kurti joms muziką?

– Kaip ir kiekvienam vaikui tai,
kas sukurta jo tėvų, yra brangu. Ta -
čiau vertindama savo mamos eiles
arba jas šiek tiek koreguoju, arba
pasistengiu nuo jausmų atsitolinti.
Mama pati labai dažnai paprašo
kažką pakritikuoti, pataisyti. Sako:
,,Mano jau ir amžius, ir stilius gal ne
tas. Pažiūrėk, kaip tau atrodo?”
Gerai, kad ji neturi labai didelių
literatū rinių ambicijų, todėl lengvai
priima kritiką. Didelių mokslų ji taip
ir ne suspėjo baigti – ją, pirmo kurso
uni versiteto studentę pasodino į ka -
lėjimą. Beje, būtent už antitarybines
eiles, eiles prieš Staliną ir pan. Ji
Vilniaus universitete studijavo lietu-
vių kalbą ir literatūrą. 

Na, o muziką kurti ar jos, ar kito
žmogaus parašytoms eilėms didelio
skirtumo nesudaro, tai nėra sunku. 

– Minėjai, kad Tavo tėtis – Lie -
tuvos partizanas?

– Taip,  tėtis – Anicetas Si ma no -

nis – kovojo ,,Vienuolio” ir ,,Al girdo”
bū  riuose, buvo Butigeidžio kuo pos
vado pavaduotojas. Žiūrėda ma į da -
bar jau garbaus amžiaus savo tėvus –
mamai 83-eji, tėčiui – 91-eri – negaliu
at sistebėti: ,,Iš kokio molio jie drėb -
ti”? Ne ga na to, kad pagal amžių jie
dar labai geros sveikatos (o juk abu
praėjo tikras gyvenimo golgotas,
iškentė kankinimus!), jų visiškai pui -
ki atmintis. Kai su jais kalbėdavau
per ,,Skype”, mano vyras Rimgau -
das, ku ris dar iki tol buvo jų nematęs,
ne galėdavo pati kėti, kad kitoje kom-
piuterio ekrano pusėje – garbingo
amžiaus žmonės su tokiais jaunais
balsais, puikiu mąstymu ir, kas svar-
biausia, – optimistiniu po žiūriu. 

Jie niekada nesidairo į praeitį,
ne pyks ta, nekerštauja. Netgi Nepri k -

lau somybės metais sužinoję
apie sa vo išdavikus, jie jiems
negrąsino. Mano tėvai dar ir
dabar kuria atei ties planus.
Kas nors nepavyko? Nie ko to-
kio, pavyks rytoj. Ar nenuos -
tabu taip galvoti, kai tau 83-eji
ir 91-eri?! To linkėčiau ir sau, ir
visiems mums. 

– Kaip tėvai reaguoja į
tavo kūrybą?

– Labai blaiviai. Patys bū-
dami labai kuklūs, jie tiek ma-
no kūrybos, tiek savosios visiš-
kai nesureikšmina. Kartais net
per daug nesureikš mina. Gal
todėl mano mamos knyga iki
šiol neišleista, gal todėl ir aš
pati  – kartais nesuprasi, ką ir
kodėl vei kiu. 

Noras pasižymėti, susi-
reikšmin ti mano tėvams yra
visiškai svetimi. Ir aš šią savy-
bę iš jų paveldėjau. Nors kiek-
vienas pasakys, kad meninin-

kui yra būtina skleisti, platinti savo
kūrybą, kad kartą gimęs kūrinys,
jam vienam nebepriklauso, tačiau
nei jie, nei aš to daryti nemokame. O
gal kartais tiesiog nenorime? Nors
tai turbūt vienas ir tas pats. Ir tai
nėra gerai.

– Man smagu, kad sutikai da -
lyvauti lapkričio 18 d. Artūro
Slap šio parodos ,,Mano pasaulis”
ati daryme. Nepaisant, kad į atida -
rymus susirenka ne tiek jau daug
žmonių, vis tiek sutikai padai -
nuoti. Ką Tau reiškia publika?

– Ogi tai, kad nesvarbu, kiek tų
žmonių besusirinktų, visuomet sten -
giuosi dainuoti „pilna krūtine”, ge -
riausiai, kaip galiu. Žiūrovas – ne
kiekybe matuojamas vienetas. Taip
jis – svarbus. Aš žinau, kiek žmo nių
susirenka į jūsų parodų atidarymus.
Bet svarbu yra ne vien tai. Svarbu,
kad paroda vyks Čiurlionio galerijo-
je, Jaunimo centre – ten, kur ne kartą
būta, dainuota, kur kiek vienas pasta-
to kampelis mielas ir pažįstamas. 

Taip, Čikagoje esu neilgam, taip,
reikalų „tvarkaraštis” sudarytas,
tačiau atvažiuoti pas jus man labai
gera ir labai ačiū, kad pakvietėte!    

Kalbino 
Laima Apanavičienė
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Dainai sukurti ne vi sada rei kia laukti ypatingos aki mirkos

Po koncerto Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (iš kairės): muziejaus direktorių tarybos narė
Sigita Balzekienė, aktorė Julija Sakalaitė-Paukštienė, dainininkė Audronė Simanonytė, daini-
ninkė Aldegunda ir muziejas kultūros darbuotoja Rita Janz.                         Karilės Vaitkutės nuotr.

Lapkričio 18 d., penktadienį, 7:30 val. v. visus maloniai kviečiame
į dailininko Artūro Slapšio parodos ,,Mano pa sau lis” atidarymą Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre. 

Atidaryme kal bės Lietuvių filatelistų draugijos ,,Lie tuva” pirminin-
kas Jonas Variakojis, muzikinę programą atliks Audronė Simanonytė.



Elegantiški sausainiai 
prie arbatėlės

Reikės: 
¾ puoduko sviesto (kambario

temperatūros); ½ puoduko cukraus; 1
kiaušinio trynio; ½ šaukštuko vanilės
ekstrakto; 2 puodukų miltų; ¼ puo-
duko sukapotų graikiškų riešutų
(walnuts).

Pertepimui reikės:
3 šaukštų sviesto (kambario tem-

peratūros); 4 ½ šaukštuko citrinos
sulčių; ¾ šaukštuko tarkuotos apelsi-
no žievelės; 1 ½ puoduko cukraus
pudros; 2 lašų geltonų maisto dažų
(nebūtina).

Dideliame dubenyje elektriniu
maišytuvu gerai išsukite sviestą ir
cukrų. Įmuškite trynį, suberkite
vanilę. Po truputį berkite miltus,
viską gerai išmaišykite. 

Tešlą padalinkite per pusę ir
padarykite du 14 colių volelius. Kiek-
vieną volelį suplokite iš keturių pu-
sių, kad gautųsi 14 x 1  1/8  x 1  1/8 co-
lių keturkampis. Man lengviausia
volelį įvynioti į vaškinį popierių
(wax paper, ,,Cut-Rite”). Volelį po tru-
putį spauskite tol, kol gausite rei-
kalingą formą. Suformuotą tešlą
įdėkite į šaldytuvą ir palaikykite ten
iki rytojaus.

Išvyniokite ir supjaustykite į ¼
colio riekutes. Sudėkite ant neištep-
tos, be kraštų skardos, tarp riekučių
palikdami apie 1 colio tarpą. Pusę
sausainių apibarstykite riešutais,
lengvai juos įspauskite.

Kepkite 400 F temperatūroje 8–10
minučių, kol krašteliai lengvai pa-
ruduos.  Išimkite ir padėkite ant vie-
linio tinklelio atvėsti.

Mažame dubenyje išsukite svies-
tą, citrinos sultis ir apelsino žie-
velę.  Po truputį  suberkite cukrų ir
gerai viską išsukite. Pridėkite spal-
vos, jei norite. Ant sausainio be rie-
šutų apačios užtepkite apie 1 šaukš-
telį kremo ir užspauskite sausainiu
su riešutais. Gaunasi apie 4 ½ tuzi-
no.

Pastaba: Šie sausainiai gerai
išsilaiko užšaldyti, todėl aš visuomet
iškepu dvigubą porciją. Taip pat
kepu formą padengusi sviestiniu
popieriumi (parchment paper) – su
juo lengva pakelti ir perdėti sau-
sainius ant vielinio tinklelio. Na, o
sausainių pavadinimą įpiršo Ro-
mualdas, juos pavadindamas ,,ele-
gantiškiausiais” pyragaičiais iš visų
mano iki šiol keptų.
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MŪSŲ StaLUi

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

ŠVENTĖMS ARTĖJANT

Šventinis plokštainis 
(Holiday brownies)

Reikės:
½ puoduko sviesto; 4 ketvirtainių

po 1 unciją, nesaldaus šokolado; 2
puodukų cukraus; 1 ¼ puoduko miltų;
2 šaukštelių malto cinamono; ½
šaukštelio druskos; 4 išplaktų kiau-
šinių; 1 šaukštelio vanilės; 1 1/4  puo-
duko perpjautų raudonų ir/ar žalių
saldaininių vyšnių (candied cherries);
¼ puoduko perpjautų raudonų ir/ar
žalių saldaininių vyšnių; 1 puoduko
kapotų graikiškų riešutų (walnuts).

Specialiame puode (heavy sauce-
pan) ant silpnos ugnies ištirpinkite
šokoladą ir sviestą. Atidėkite į šalį
atvėsti kokioms l0 minučių. Dube-
nyje sumaišykite cukrų, miltus, cina-
moną ir druską. Įmaišykite atvėsintą
šokolado masę, kiaušinius ir vanilę.
Gerai viską sumaišykite, įberkite
riešutus ir pirmą kiekį vyšnių.

Gautą tešlą supilkite į išteptą
arba sviestiniu popieriumi išklotą 13-
col. x 9-col. x 2-col. skardą. Ant
viršaus užberkite antrą kiekį vyšnių.
Kepkite 350 F temperatūroje apie 35
min. arba tol, kol iškeps. Išėmę iš
orkaitės porą minučių atvėsinkite,
paskui su popieriumi iškelkite, pa-
dėkite ant vielinio tinklelio ir ap-
denkite švariu rankšluosčiu. Atvė-
susį plokštainį supjaustykite į du tu-
zinus gabalėlių.

Triufeliniai šokoladiniai 
sausainiai

Reikės:
4 gabalų po unciją, nesaldaus

šokolado; 1 puoduko  pusiau saldaus
šokolado gabalėlių; vėliau dar 1 puo-
duko pusiau saldaus šokolado gaba-
lėlių; 1/3 puoduko sviesto; 1 puoduko

cukraus; 3 kiaušinių; 1 ½ šaukštuko
vanilės; ½ puoduko miltų; 2 šaukštų
nesaldžios kepimo kakavos; ¼ šaukš-
tuko kepimo miltelių; ¼ šaukštuko
druskos; cukraus pudros.

Mikrobangėje arba specialiame
puode ant silpnos ugnies ištirpinkite
nesaldaus šokolado gabalus, 1 puo-
duką pusiau saldaus šokolado gaba-
lėlių ir sviestą. Atidėkite ir atvė-
sinkite apie l0 minučių. Dubenyje
išplakite kiaušinius su cukrumi, apie
2 minutes. Įplakite vanilę ir šokolado
masę. Atskirai sumaišykite miltus,
kakavą, kepimo miltelius ir druską.

Ją įplakite į šokolado mišinį. Įmai-
šykite likusį puoduką šokolado gaba-
lėlių.  Uždenkite ir palaikykite šaldy-
tuve bent tris valandas. 

Paimkite apytikriai 1 puoduką
tešlos ir kiek pamiltuotomis ranko-
mis suformuokite 1 colio sviedinu-
kus. Dėkite juos ant neteptos ar svies-
tiniu popieriumi padengtos skardos
be kraštų. Tą patį pakartokite su li-
kusia telša. Kepkite 350 F tempera-
tūroje apie 10–12 min. Išėmę leiskite
atvėsti porą minučių, tada su popie-
riumi perkelkite ant vielinio tinkle-
lio ir laukite, kol atvės. Pabarstykite
cukraus pudra. Gaunasi apie 4  tuzinai.

Kalėdiniai angliški trikampiai
(Merry Christmas scones)

Reikės: 
2 puodukų miltų; 3 šaukštukų

kepimo miltelių; ½ puoduko saldai-
ninių raudonų vyšnių (candied cher-
ries), supjaustytų į ketvirtadalius; ½
puoduko saldaininių žalių vyšnių,
supjaustytų į ketvirtadalius; 1 puo-
duko kiaušinių-brendžio kokteilio
(eggnog); 1 puoduko kapotų karijos
riešutų (pecans); 3 šaukštų sviesto; ½
šaukštuko druskos. 

Glazūrai reikės:
½ puoduko cukraus pudros; 1

šaukštuko romo ekstrakto; 2 šaukš-
tukų grietinėlės.

Sumaišykite miltus, kepimo mil-
telius, druską. Sviestą sukapokite
peiliu arba virtuvės kombainu. Įmai-
šykite vyšnias ir riešutus. Užpilkite

kokteiliu ir sumaišykite. Kelis kar-
tus paminkykite. Sudėkite į specialią
,,scones” kepimo skardą. Jei neturite
skardos, suformuokite tešlą į 9 colių
apskritimą. Supjaustykite į aštuonis
gabalus. Padėkite ant išteptos skar-
dos ir kepkite 400 F temperatūroje apie
12 minučių, kol paruduos kraštai.
Išimkite ir padėkite ant vielinio tin-
klelio.

Sumaišykite cukrų, romo eks-
traktą ir grietinėlę. Gautu mišiniu
apvarvinkite arba aptepkite atvėsu-
sius biskvitus.

Pastaba: Man tokio didumo bis-
kvitai nepatinka. Kai neturėjau spe-
cialios formos, tešlą išlygindavau su
rankomis iki ½ colio storumo. Iš-
spausdavau 2½ colių skersmens aps-
kritą pyragaičių formelę, perpjau-
davau per pusę ir dėdavau ant pa-
ruoštos skardos.

Riešutų ir abrikosų plokštainis

Reikės:
¾ puoduko sviesto; 1 puoduko

cukraus; 1 kiaušinio; 2 puodukų mil-
tų; ¼ šaukštuko kepimo miltelių; 1 1/3
puoduko pasaldinto tarkuoto kokoso
drožlių (sweetened coconut flakes); ½
puoduko kapotų graikiškų riešutų
(walnuts); ½ šaukštuko vanilės eks-
trakto; 1 indelio (12 uncijų) abrikosų
uogienės (apricot preserves).

Dubenyje su elektiniu maišytu-
vu gerai išsukite sviestą. Įdėkite va-
nilę, kiaušinį ir vėl gerai pamaišy-
kite. Atskirai sumaišykite miltus ir
kepimo miltelius, po truputį suber-
kite į sviesto mišinį. Sudėkite kokoso
drožles, riešutus ir gerai išmaišyki-
te.

Gerai ištepkite sviestu arba
papurškite ,,Pam Spray” 13 x 9 x 2 co-
lių skardą arba išklokite ją sviestiniu
popieriumi. Dviem trečdaliais tešlos
išklokite skardą ir rankomis pri-
spauskite prie skardos. Užtepkite uo-
giene. Likusią tešlą sutrupinkite ir
užbarstykite ant plokštainio.

Kepkite 350 F temperatūroje apie
30–35 minutes, kol paviršius lengvai
paruduos. Atvėsinkite skardoje ant
vielinio tinklelio. Supjaustykite į
gabaliukus.

Artėjant šv. Kalėdoms, norėtume pasmalsauti, ko-
kiais kalėdiniais, šventiniais kepiniais – sausainiais, pyra-
gais, tortais, raguoliais – vaišinate savo šeimyną, giminai-
čius, draugus, bičiulius? Iki šv. Kalėdų liko beveik du mėne-
siai. Atsiųskite mums savo mėgstamiausių (lengviausiai iš-
kepamų, skaniausių, šventiškiausių ir pan.) kepinių recep-
tus, o mes jais mielai pasidalinsime su ,,Draugo” skaitytojais. 

Siųskite�paprastu�paštu:� ,,Draugo”� redakcija,�4545�West�63rd�Street,�Chicago,� IL
60629� arba,� jei� naudojatės� internetu,� –� redakcija@draugas.org.� Siųsdami� receptą
nepamirškite�parašyti� savo�vardo,�pavardės� ir� telefono�numerio,� kad,� kilus�neaišku-
mams�dėl�recepto,�galėtume�susisiekti.�Lauksime�Jūsų�receptų�ir�kepinių�nuotraukų.

Redakcija

Šį�kartą�skaitytojams�siūlome�Gražinos�Kriaučiūnienės�šventinių�kepinių�receptus.�Skanaus!

,,Elegantiškiausi” pyragaičiai.

Kalėdiniai angliški trikampiai.

Patikslinimas

Mano kekso su razinomis recepte (2011 m. spalio 27 d.) įsivėlė klaida. Gaminant šį
keksą reikia įdėti ir vieną sviesto lazdelę. 

Taip pat noriu priminti, jog ten, kur rašoma apie pakelį kepimo miltelių, pakelį atitin-
ka vienas kepimo miltelių šaukštelis.

Nijolė Nausėdienė
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Canberra (BNS) – JAV prezi-
dentas Barack Obama lankosi Aust-
ralijoje, siekdamas sutvirtinti jau 60
metų gyvuojančią abiejų šalių saugu-
mo sąjungą naujajame šimtmetyje,
kurį žymi Kinijos iškilimas.

Prezidentas į Canberra atskrido
iš gimtųjų Havajų, kur jis pirminin-
kavo viršūnių susitikimui, išplėtu-
siam parengiamąsias derybas dėl
naujos Ramiojo vandenyno regiono
prekybos sutarties.

JAV ir Australiją sieja glaudūs
draugiški ryšiai ir per B. Obama
viešnagę Australijoje paskelbtas jo
pranešimas apie stiprinamą abiejų
šalių karinį bendradarbiavimą.

Australijos premjerė Julia
Gillard paskelbė, kad Washington ir
Canberra stiprinant savo karinę
sąjungą, JAV nuo 2012 m. vidurio į
Šiaurės Australiją atsiųs jūrų pėsti-
ninkus. J. Gillard teigimu, kitąmet
atvyks apie 250 JAV karių, o galiau-
siai jų skaičius pasieks 2,500. Mano-
ma, kad tokiu būdu siekiama atremti
didėjančią Kinijos įtaką. Tuo tarpu
B. Obama pareiškė, kad JAV ,,didina
įsipareigojimus visame Azijos ir Ra-
miojo vandenyno regione, neišski-
riant Kinijos”.

B. Obama, kuris siekia atnaujin-
ti saugumo politiką Azijoje, kai JAV
siekia užbaigti karus Irake ir Afga-
nistane, nori pabrėžti svarbius eko-
nominius ir strateginius ryšius tarp
Australijos ir Jungtinių Valstijų.

Apšaudyti Baltieji rūmai

JAV laikosi savo nuostatos 

Beijing (BNS) – Kinijos akade-
mikai Rusijos ministrui pirmininkui
Vladimir Putin skyrė Konfucijaus
taikos premiją, kuri yra Nobelio tai-
kos premijos atitikmuo. Anot premi-
jos skyrimo organizacinio komiteto,
V. Putin nugalėjo tokius kandidatus
kaip Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel ir Kinijos žemės ūkio mokslinin-
kas Yuan Longping. Organizacinis
komitetas apie premiją paskelbė li-
kus dviem dienoms iki Nobelio tai-
kos premijos laureato paskelbimo. 

Konfucijaus premija buvo įsteig-
ta praėjusiais metais, Beijing pasi-
piktinus Nobelio taikos premijos sky-

rimu įkalintam Kinijos disidentui
Liu Xiaobo. Konfucijaus taikos pre-
mija V. Putin skirta todėl, kad jis
prieštaravo NATO planui bombar-
duoti Libiją, ir tai buvo ,,išskirtinis
šių metų poelgis saugant taiką pa-
saulyje”.

Apdovanojimų iškilmės vyks
gruodžio 9 d. Beijing – dieną prieš
Nobelio taikos premijos įteikimą Os-
le. ,,Manau, kad Nobelio taikos pre-
mija labai nutolo nuo taikos, – pa-
reiškė organizacinio komiteto atsto-
vas. – Vakarų vertybės nėra tobulos,
ir būtina alternatyva.”

Washington, DC (BNS) – Wa-
shington nesuteiks Maskvai jokių įs-
tatymiškai pagrįstų garantijų dėl Eu-
ropos priešraketinio skydo, nes Ru-
sija nėra įtraukta į JAV vadovaujamą
NATO projektą, pareiškė JAV valsty-
bės departamento pareigūnė. 

Naujoji JAV valstybės sekretorės
patarėja politiniais klausimais Wen-
dy Sherman teigė, jog skydas yra
skirtas apginti NATO nares nuo to-
kių šalių kaip Šiaurės Korėja ir Ira-
nas, kurios turi balistinių raketų. Ji
dar kartą patvirtino, kad skydas ne-
bus nukreiptas prieš Rusiją. W. Sher-
man, kuri taip pat žinoma kaip Šiau-

rės Korėjos žinovė ir specialioji įga-
liotinė nesutarimams spręsti, praė-
jusią savaitę lankėsi Maskvoje ir su
Rusijos pareigūnais aptarė dvišalius
santykius bei priešraketinę gynybą.

Pasak W. Sherman, JAV supran-
ta Rusijos susirūpinimą ir gali Rusi-
jai suteikti politinį palaikymą dėl šio
klausimo. Be to, JAV sutinka leisti
Rusijos specialistams su savo techni-
ka atlikti pirmuosius Europos prieš-
raketinio skydo bandymus 2012 m. W.
Sherman išsakė viltį, jog abi pusės
anksčiau ar vėliau priims sprendi-
mą, kuris tiks ir Rusijai, ir JAV.

V. Putin paskirta Kinijos taikos premija

Vyriausybė perėmė ,,Snoro” akcijas

Lietuvoje lankėsi Estijos prezidentas 

Aptarti pakantumo klausimai

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė pa-
sinaudojo Finansinio tvarumo įsta-
tyme įtvirtinta teise ir perėmė banko
,,Snoras” akcijas visuomenės porei-
kiams. Tokią banko ,,Snoras” proble-
mų sprendimo būdą Vyriausybei pa-
siūlė Lietuvos banko valdyba. Taip
bus apsaugoti indėlininkai, sumažin-
tos galimos valstybės išlaidos. Indė-
lių saugumas yra užtikrintas – iki
100,000 eurų jie yra apdrausti. Banko
vadovai nušalinti, paskirtas laikina-
sis administratorius. Lietuvos ban-
kas vėliausiai iki sekmadienio pri-
ims sprendimą, ką daryti toliau.

Lietuvos bankas skelbia, kad
pradingo dalis banko turto. ,,Trūksta
nemenkos vertės vertybinių popie-
rių, laikytų užsienyje. Todėl banko

turto vertė yra reikšmingai sumažė-
jusi. Apie tai pranešėme teisėsaugos
institucijoms”, – sakė Lietuvos ban-
ko vadovas Vitas Vasiliauskas.

,,Sprendimas perimti banką
‘Snoras’ priimtas įvertinus banko fi-
nansinę būklę”, – sakė finansų mi-
nistrė Ingrida Šimonytė. 

Laikinasis administratorius
Simon Freakley, tarptautinės kon-
sultacijų bendrovės ,,Zolfo Cooper
LLP” vyresnysis partneris, paskirtas
vykdyti banko ,,Snoras” stebėtojų ta-
rybos, valdybos ir administracijos
vadovų darbą. Dėl būtinybės laikinai
taikyti teisės aktuose numatytas ban-
ko turto apsaugos priemones bus ap-
sispręsta įvertinus jo finansų būklę. 

JAV prezidentas atvyko į Australiją 
stiprinti saugumo ryšių

Per susitikimą su JAV prezidentu B.
Obama Australijos ministrė pirmininkė
J. Gillard pranešė, kad Australija sutiko
į šalį priimti JAV jūrų pėstininkus.  

EPA nuotr.

Washington, DC (BNS) – Vienas
Baltųjų rūmų išorinis langas buvo
apgadintas, kai į jo neperšaunamą
stiklą pataikė kulka, o dar viena bu-
vo rasta netoliese, pranešė JAV Slap-
toji tarnyba.

Už JAV prezidento ir kitų aukšto
rango pareigūnų saugumą atsakinga
tarnyba pradėjo tyrimą po įvykio
lapkričio 11 d., kai netoli Baltųjų rū-

mų pasigirdo šūviai, sakoma jos pra-
nešime.

Vėliau Slaptoji tarnyba nustatė,
jog į Baltuosius rūmus buvo šauta iš
už 700–800 metrų, taip pat išdavė lei-
dimą suimti 21 metų įtariamąjį Os-
car Ortega-Hernandez. Baltiesiems
rūmams kulkų padaryta žala nebuvo
įvardyta. 

Vilnius (BNS) – Lietuva negali
eiti į priekį, kol teisingai nesupras
savo istorijos, sakė Vilniuje vykusio-
je Tolerancijai skirtoje konferencijo-
je dalyvauvusi Jungtinių Valstijų
Valstybės departamento specialioji
pasiuntinė kovos su antisemitizmu
klausimais Hannah Rosenthal.

,,Lietuva nuoširdžiai stengiasi
atsilaikyti prieš netoleranciją, bet
manau, kad negalima su tuo iki galo
susitvarkyti ir jūs negalite eiti į prie-
kį, kol nesuprasite savo istorijos tei-
singai”, – sakė H. Rosenthal.

Anot JAV Valstybės departamen-
to atstovės, Lietuvai suprasti savo is-
toriją gali padėti ir tai, kad kartu su
sunaikinta žydų bendruomene ji ne-
teko ir didelės dalies savo kultūros.

,,Lietuvoje žydų bendruomenė
buvo gyvybinga, jai sekėsi, ji buvo
gerbiama. Ji sudarė 30 proc. Vil-
niaus, ir staiga kažkas atsitiko. Tai

nebuvo tik Vokietijos okupacija, žmo-
nėms kažkas atsitiko. Aš suprantu,
kodėl žmonėms sunku tai suvokti”, –
kalbėjo ji.

,,Visa tai yra svarbios pamokos,
padedančios Lietuvai ir kitoms ša-
lims suprasti savo istoriją, gedint to,
ko jie neteko – ne tik to, ką jie padarė
ankstesnio režimo metu. Išnyko di-
delė kultūros dalis ir, manau, kad ši
Vyriausybė, premjeras Andrius Ku-
bilius, daro didžiulį darbą, sakyda-
mas ‘Man nerūpi, ką žmonės galvo-
ja – tai labai svarbu Lietuvos ateiči-
ai’”, – sakė H. Rosenthal.

Lietuvoje vykusioje konferenci-
joje, skirtoje Tarptautinei toleranci-
jos dienai, aptarta saviraiškos laisvė
totalitarinio režimo sąlygomis, anti-
semitizmo, ksenofobijos, rasizmo ir
kitų diskriminacijos formų proble-
ma šiuolaikinėje visuomenėje bei ti-
kėjimo laisvė.

Vilnius (ELTA) – Seimo parodų galerijoje pristatyta Baltijos asamblėjos 20-
mečiui paminėti skirta fotografijų paroda. Kartu su šiuo renginiu vyko ir tradicinis
kasmetis medalių įteikimas. Apdovanojimai nuo 2002 m. teikiami Baltijos asamb-
lėjos nariams ir kitiems asmenims už ypatingas pastangas siekiant Baltijos regiono
vienybės ir bendradarbiavimo.                                                      ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Estijos prezi-
dentas Toomas Hendrik Ilves sako,
kad euras funkcionuoja sėkmingai ir
negali būti kaltinamas dėl atskirų
euro zonos valstybių problemų, ta-
čiau spaudoje jis dažnai pateikiamas
kaip pagrindinė finansinių problemų
priežastis, nors taip nėra. Taip, pasak
kaimyninės valstybės vadovo, tik ku-
riamas blogas euro įvaizdis visuo-
menėje. 

Pasak T. Ilves, jei, tarkime, Grai-
kija paliktų euro zoną, jos vietinės
valiutos nuvertėjimas, lyginant su
euru, būtų didžiulis. Graikija nebe-
galėtų įvykdyti savo finansinių įsipa-
reigojimų, ir tai jai sukeltų didžiulių
ekonominių problemų, kurios pa-
veiktų visą Europą.

Savo kolegai iš Estijos, besilan-
kančiam Lietuvoje, pritarė ir mūsų

šalies prezidentė Dalia Grybauskai-
tė. Pasak jos, problemos, iškylančios
Europai – ne euro zonos krizė, bet
neatsakingai atskirų euro zonos vals-
tybių vykdytos ekonominės ir finan-
sų politikos pasekmė. D. Grybaus-
kaitės, teigimu, reikėtų galvoti apie
griežtesnes sąlygas visiems euro zo-
nos nariams, kad ateityje nepasitai-
kytų atvejų, kai viena šalis privalo
gelbėti kitą dėl jos neatsakingos fis-
kalinės politikos.

Prezidentė teigė nenorinti spė-
lioti, ar Lietuva euro zonos nare taps
greitai, ar ne, sakydama, kad tai pri-
klausys nuo konkrečių aplinkybių.
Jos teigimu, neabejotina tik tai, kad
Europa privalo išmokti šios krizės
pamokas ir po jos euras ir euro zona
turi tapti kitokia. 
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Apie AB Klaipėdos jūrų krovinių
bendrovės KLASCO ketinimus staty-
ti dujų terminalą jau kalbama visu
rimtumu. KLASCO norimo statyti
suskystintų gamtinių dujų (SGD) ter-
minalo Smeltės pusiasalyje pajėgu-
mas per metus būtų 3 mlrd. kubinių
metrų. Lietuva šiuo metu suvartoja
maždaug tokį kiekį dujų, iš jų 1,3
mlrd. kub. metrų tenka susivieniji-
mui ,,Achemos grupė”. Nagrinėja-
mos kelios KLASCO terminalo atsi-
radimo Smeltės pusiasalyje vietos.
Jeigu nebus kliūčių, šis terminalas
turėtų būti pastatytas 2015–2016 m.
Taigi pietinėje uosto dalyje atsirastų
ne vienas, o du SGD terminalai, tu-
rint omenyje ir tą, kurį prie Kiaulės
nugaros įpareigota pastatyti AB
,,Klaipėdos nafta”. Jie būtų vos ne
vienas šalia kito. Klaipėdos valdžia do-
mėjosi, ar planuojamų terminalų už-
sakovai atsižvelgia į vieni kitų planus. 

***
Kontrolinis ,,Snaigės” akcijų pa-

ketas parduotas stambiai Rusijos ko-
mercinių šaldytuvų gamintojai bend-
rovei ,,Polair”. Pasak ,,Snaigės” ge-
neralinio direktoriaus Gedimino Čei-
kos, bendrovės akcijų pardavimas
bendrovei ,,Polair” bus naudingas
tiek ,,Snaigei” , tiek pačiam ,,Polair”.
,,Polair” yra žinoma ir turinti savo
svorį rytų rinkose komercinių šaldy-
tuvų gamintoja. ,,Polair” sumokės 12.
800,000 EUR, t. y. po 0,5397 EUR už vie-
ną paprastąją vardinę bendrovės ak-
ciją. ,,Snaigė” yra vienintelė buitinių
šaldytuvų gamintoja Lietuvoje  ir ki-
tose Baltijos šalyse. Įmonė gamina
aukštos kokybės įvairių modelių šal-
dytuvus, šaldiklius ir jų atsargines

dalis. Daugiau nei 95 proc. produkci-
jos įmonė eksportuoja į Vakarų, Rytų
ir Vidurio Europą. Šiuo metu savo
produkciją įmonė parduoda daugiau
nei 40 šalių. ,,Snaigės” įmonių grupė-
je dirba daugiau kaip 600 žmonių. 

***
,,Sodros” biudžeto deficitas šiemet

sausį–spalį buvo 1,889 mlrd. litų – 25
proc. mažesnis negu tuo pačiu laiku
pernai. Per 10 šių metų mėnesių ,,Sod-
ros” biudžetas gavo 8,889 mlrd. litų pa-
jamų – 2 proc. daugiau, nei planuota ir
6 proc. daugiau, nei per tą patį laiko-
tarpį pernai. Didžiausią ,,Sodros” biu-
džeto išlaidų dalį sudarė pensijų so-
cialinis draudimas, kuriam per 10 šių
metų mėnesių priskaičiuota 6,383
mlrd. litų, išlaidos ligos ir motinystės
socialiniam draudimui buvo 1,223
mlrd. litų.

***
Per ateinančius 12 mėnesių didelė

bankroto galimybė numatoma 2,1000
įmonių – 3 proc. iš veikiančių juridinių
asmenų. Labiausiai pažeidžiamos ne-
didelės įmonės, užsiimančios nekilno-
jamojo turto, statybų ir apgyvendini-
mo bei maitinimo verslu, kurių akci-
ninkai yra savo turtu laidavę bankams
už prisiimtas paskolas.  Šiemet daž-
niausiai bankrutavo fizinių asmenų
valdomos įmonės.  Per 10 šių metų mė-
nesių bankrutavo 1,123 įmonių, 17
proc. mažiau nei pernai tuo pačiu me-
tu. Tačiau šiemet dažniau bankrutavo
įmonės, kurios veikė 10 ir daugiau me-
tų. Didžiosios dalies bankrutavusių
įmonių finansinė padėtis buvo prasta
jau ne pirmus metus.

New York (BNS) – New York miesto policija surengė netikėtą operaciją, iš-
vaikydama aštuonias savaites trukusią demonstraciją ,,Užimk Wall Street” (Oc-
cupy Wall Street). Per valandą aikštėje protestuotojų beveik neliko – dauguma jų
išsivaikščiojo, dešimtims kitų policininkai surišo rankas plastikinėmis juostelėmis ir
sukėlė į policijos sunkvežimius ir autobusus. Pareigūnai nugriovė palapines, pa-
statytas Zuccotti parke Manhattan. Panašios stovyklos pastarosiomis dienomis bu-
vo panaikintos keliuose kituose miestuose, įskaitant Denver, Portland ir Oakland.
Amerikiečių protestai ,,Užimk Wall Street”, prasidėję New York rugsėjo 17 d., greit
persimetė į kitas šalis. Panašios akcijos vyko Italijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Di-
džiojoje Britanijoje, Australijoje, Filipinuose ir Naujojoje Zelandijoje.     EPA nuotr.

Naujausi ūkio augimo duomenys
rodo, kad euro zona grimzta į recesi-
ją, teigia žinovai. To priežastis – už-
burtas vyriausybių išlaidų karpymo
ir kritusio namų ūkių vartojimo bei
mažėjančio bankų skolinimo ratas.
Europos Sąjungos (ES) duomenimis,
skolų prislėgtos 17 šalių vienijančios
euro zonos ekonomikos augimas lie-
pos–rugsėjo mėn. siekė vos 0,2 proc.
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
pareiškė, kad šis laikotarpis Euro-
pai gali būti sunkiausias nuo Antro-
jo pasaulinio karo laikų. Ji taip pat
pridūrė bijanti, kad jeigu žlugs eu-
ras, žlugs ir Europa, ir pažadėjo pa-
daryti viską, kad užkirstų tam kelią. 

***
Susiklosčius sunkiai finansinei

padėčiai Rusija pasirengusi teikti
Europai praktinę pagalbą, pirmiau-
sia – per Taptautinį valiutos fondą
(TVF). Tai per susitikimą su Vokieti-
jos verslininkais pareiškė Rusijos
ministras pirmininkas Vladimir Pu-
tin. Jis pabrėžė, kad Rusija turi tokių
galimybių, ir pažymėjo, kad ,,Rusijos
ekonomikos padėtis pakankamai sta-
bili”. 

***
Kinija nededa pakankamai pas-

tangų, kad juanio kursas sustiprėtų,
teigia Jungtinių Valstijų prezidentas
B. Obama. Sakydamas kalbą Azijos ir
Ramiojo vandenyno šalių ekonomi-
nio bendradarbiavimo viršūnių susi-
tikimo metu, B. Obama pareiškė, kad
Kinija turi laikytis tokių pačių tai-
syklių, kaip ir kitos valstybės, ir pri-
dūrė, kad Kinijos valiutos politika iš-
kreipia pasaulinę prekybą. JAV ir ki-
tos išsivysčiusios ekonomikos jau
kuris laikas kaltina Kiniją juanio nu-
vertinimu. Per mažas Kinijos valiu-
tos kursas atpigina kinų prekes ir jos
tampa konkurencingesnės Jungtinė-
se Valstijose, tuo tarpu amerikiečių
prekės, priešingai, brangsta ir yra
mažiau konkurencingos Kinijoje, ku-
ri yra didžiausia eksportuotoja pa-
saulyje.

***
Rusijos dujų monopolininkė

,,Gazprom” trečią ketvirtį, palyginus
su pernai tuo pat metu, į Europą eks-

portuojamų dujų mastus padidino
apie 3,8 proc. Eksportas į Europą tre-
čią ketvirtį išaugo iki 28,98 mlrd. ku-
binių metrų dujų. Metais anksčiau į
Europą atkeliavo 27,89 mlrd. kub. m
dujų. 

***
Aviacijos bendrovė ,,Emirates”,

stambiausia oro transporto bendrovė
Artimuosiuose Rytuose, užsakė iš
JAV lėktuvų gamybos susivienijimo
,,Boeing” 50 keleivinių lėktuvų B777.
Sandorio kaina siekia 18 mlrd. dol.,
šis užsakymas – didžiausias vienos
lėktuvų serijos užsakymas per visą
,,Boeing” istoriją. Planuojama, kad
lėktuvai B777 bus pristatomi klien-
tams jau nuo 2015 m. 

***
Nuo šiol 27 ES valstybėse, tu-

rinčiose 0,5 mlrd. vartotojų, bus gali-
ma pardavinėti tik savaime užgęstan-
čias cigaretes. Taip tikimasi suma-
žinti gaisruose, kylančiuose dėl neat-
sargaus rūkymo, žūvančių žmonių
skaičių. Tokios taisyklės jau galioja
Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir
Australijoje. Šie pakeitimai nebus
taikomi cigarams. 

***
Jungtinių Valstijų automobilių

susivienijimas „Ford Motor” pranešė,
kad dėl išaugusių išlaidų 8 proc. su-
mažėjo pelnas. Ambicingi ,,Ford” plėt-
ros Azijoje planai ir lūkesčiai vėl įsi-
galėti JAV prabangių automobilių rin-
koje pakenkė antro ketvirčio pelnui,
nes išaugusios išlaidos užgožė didė-
jančius pardavimus. ,,Ford” per antrą
metų ketvirtį uždirbo 2,4 mlrd. JAV
dol., tai yra 8 proc. mažiau nei tuo pa-
čiu laikotarpiu praėjusiais metais, kai
susivienijimo pelnas siekė 2,6 mlrd.
JAV dol. 

***
Įsigaliojus taisyklėms, kurias pa-

tvirtino Europos Parlamentas, bus
sunkiau pasipelnyti iš valstybių ne-
mokumo rizikos. Šios taisyklės regla-
mentuos kredito rizikos apsikeitimo
sandorius bei skolintų akcijų ir obli-
gacijų pardavimo sandorius. Tai da-
lis ES atsako į finansų krizę. Naujos
taisyklės sugriežtins prekybą skolin-
tais vertybiniais popieriais ir kredito
rizikos apsikeitimo sandorius. 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus troleibusų
parkui švenčiant 55-erių metų jubilie-
jų, pristatytas pirmas Vilniuje surinktas
troleibusas. Surinkti troleibusai yra 30–
50 proc. pigesni, nei perkami. Vieno
sostinėje surinkto troleibuso kaina –
apie 720,000 litų. Dalys gabenamos iš
keturių šalių – Baltarusijos, Čekijos,
Lenkijos ir Vokietijos. Iki šių metų
pabaigos Vilniuje planuojama surinkti
du naujus troleibusus, kurie simboliš-
kai bus pavadinti ,,Amber”. Planuoja-
ma, kad pirmieji du žemagrindžiai Vil-
niuje surinkti troleibusai į sostinės
gatves išriedės kitų metų sausį. 

ELTA nuotr.

Druskininkai (ELTA) – Druskininkai yra didžiausią pažangą padaręs Lietuvos
kurortas, kuris iš pasienio regiono tapo svarbiu turizmo centru. Investicijos į šiuo-
laikišką turizmo infrastruktūrą – modernius SPA centrus, sanatorijas ir gydyklas,
aukšto lygio pramogų centrus, slidinėjimo trasas ir vandens parką – padeda pri-
traukti didelius turistų srautus. Šį sėkmės modelį gali perimti ir kiti Lietuvos kuror-
tai, pabrėžė prezidentė Dalia Grybauskaitė, apsilankiusi Druskininkų gydykloje ir
naujajame žiemos pramogų komplekse. Šalies vadovės teigimu, sveikatos turiz-
mas yra perspektyvi sritis Lietuvai, turinčiai gamtinių gydomųjų išteklių ir gilias ku-
rortinio gydymo tradicijas. ELTA nuotraukoje – žiemos pramogų komplekse ,,Sno-
ras Snow Arena” prezidentė išbandė sniego motociklą. 
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Lapkričio 12 d. Lietuvos Nacio-
nalinėje filharmonijoje prasi-
dėjo II Vilniaus fortepijono

muzikos festivalis, skirtas Ferenc
Liszt gimimo 200-osioms ir Mikalo-
jaus Konstantino Čiurlionio mirties
100-osioms metinėms pažymėti. Pra-
džios koncerte šeštadienį sausakim-
šoje Filharmonijos salėje du Liszt
koncertus atliko festivalio sumanyto-
ja ir meno vadovė profesorė Mūza
Rubackytė, Lietuvos nacionaliniam
simfoniniam orkestrui dirigavo sve-
čias iš Šveicarijos Stefan Lano. 

Staigmenos teks palaukti

Atidarymo koncerte, pavadin-
tame ,,Uošvis ir žentas”, išgirdome
ištraukas iš Richard Wagner operų
,,Tristanas ir Izolda” bei ,,Niurnber-
go meisterzingeriai”. Programos su-
manymas – sujungti milžinus, Wag-
ner ir Liszt. Spaudos konferencijoje
lapkričio 9 d. dirigentas Stefan Lano
sakė, kad tai padaryti nebuvo sunku,
nes kompozitoriai ne tik giminiavosi
(Wagner buvo Liszt dukters Cosima
vyras), bet ir kūrybiškai darė įtaką
vienas kitam. Jis pastebėjo, kad bū-
tent Lisztas 1867 metais įsimintinai
Wagner operos scenai – Izoldos mir-
ties epizodui – davė pavadinimą
,,Liebestod”. Taip pat priminė, jog
2013 metais švęsime ir Wagner 200
metų gimimo sukaktį. 

Su Mūza Rubackyte JAV gimęs,
Šveicarijoje gyvenantis kompozito-
rius ir dirigentas yra koncertavęs jau
ne kartą – ne tik Lietuvoje, bet ir
kitur pasaulyje. Vienas paskutiniųjų
jųdviejų pasirodymų įvyko  garsia-
jame ,,Teatro Colon’’ Buenos Aires –
kartu su Argentinos Nacionaliniu
simfoniniu orkestru jie atliko Pirmą-
jį ir Antrąjį Liszt koncertus. Spaudos
konferencijoje maestro papasakojo ir
apie sukrėtimą, kurį jam teko patirti
Argentinoje – jis buvo apvogtas. Trys
vyrai išstūmė jį iš automobilio ir
nurūko su visais daiktais, tarp kurių
buvo ir ką tik užbaigto fortepijoninio
koncerto rankraštis. Dingo vienin-
telis naujo kūrinio egzempliorius –
kopijos padaryti nespėta. Koncertas,
parašytas Mūzai, turėjo nuskambėti
per Vilniaus festivalio atidarymą.

Lano teigė jau susitaikęs su praradi-
mu ir netrukus sėsiąs rašyti kitą
koncertą. Viliasi, kad geresnį, bet tuo
pačiu – ir agresyvesnį!

Festivalis tampa tradicija

Filharmonijos generalinė direk-
torė Rūta Prusevičienė pasidžiaugė,
kad 2009 metais surengtas lyg ir
proginis, vienkartinis Lietuvos tūk-
stantmečiui bei ,,Vilniui – Europos
kultūros sostinei” skirtas festivalis
tampa tradiciniu ir sulaukia tokio
didelio tarptautinio dėmesio. Ji sakė,
kad tai, be abejo, didžiulis meno va-
dovės nuopelnas, kuri ,,savo asmeny-
je jungia ne tik pianistę, pedagogę,
vadybininkę, bet ir daug kitų talen-
tų”. ,,Įdomu tas mintis pagauti ir
padėti įgyvendinti”, – kalbėjo Pru-

sevičienė. Anot direktorės, Mūza pati
kiekvieną dieną užsiima festivalio
organizavimu, todėl nenuostabu, kad
į koncertus atvyksta ir žymios pa-
saulio žiniasklaidos asmenybės –
fortepijoninės muzikos recenzentai
iš Vokietijos, Anglijos, Ispanijos,
Prancūzijos, Rusijos, Japonijos. ,,Mū-
zos pažinčių ir įtakos dėka, – pažy-
mėjo Prusevičienė, – žymūs pasaulio
atlikėjai festivalyje dalyvauja daug
kartų sumažinę savo honorarą.”

Smuikas vietoj šautuvo

Nuolat po pasaulį skraidanti ir

Muzika, nežinanti nei sienų, nei laiko ribų 
koncertuojanti tiek muzikiniuose
centruose, tiek ir kultūros periferijo-
je Rubackytė puikiai suvokia svarbią
klasikinio meno skleidėjo misiją.
Vasaros pabaiga, rudens pradžia
pianistei buvo labai įtemptos. ,,Vien
rugsėjo mėnesį į lėktuvą teko lipti 19
kartų, o kartu su rugpjūčiu susidary-
tų net 27!”, – sakė ji. Visi metai buvo
vaisingi. Keliauta po Europą ir ge-
rokai toliau nuo jos: JAV, Meksiką,
Peru, Kolumbiją, Argentiną, Japo-
niją. ,,Po koncerto yra galimybė
pabūti dieną kitą ir pamatyti, kokia
mūsų žemė graži. Tai man didelis
dvasinis penas”, – teigė moteris. Vie-
nintelė lietuvė pianistė, laimėjusi
Liszt konkursą, Rubackytė sako, kad
Liszt turi pasisekimą visur. ,,Man
teko būti miestelyje Kolumbijos kal-
nuose, – pasakojo ji, – universiteti-

niame miestelyje, kur daug studentų.
Bet vis tiek atskridusi galvojau, ką aš
čia darau. Tačiau salė buvo perpildy-
ta, ir niekada dar tiek aš neišdalinau
autografų ir tiek nesifotografavau.”
Ši kelionė buvusi Kolumbijos banko,
kitų įstaigų bei atskirų asmenų (tarp
jų – garsaus dailininko Fernardo
Botero) remiamos programos ,,Smui-
kas vietoj šautuvo” dalis – taip šalyje
bandoma kovoti su dideliu nusi-
kalstamumu. Vaikai nemokamai
gauna smuikus, mokomi muzikos –
tikima, kad kultūra gali daug, net ir
pakeisti šautuvą.

,,Listomanija” Lietuvoje

Mūzos žodžiais, 200 metų Liszt
gimimo šventimas pasaulyje buvo
labai iškilmingas, ir tos ,,listomani-
jos” dvasią ji norėjo atnešti į Lietuvą.
Vilniuje šventė prasidėjo meistrišku-
mo kursais Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje. Juos Akademijos
studentams bei M. Rostropovičiaus
labdaros ir paramos fondo stipen-
dininkams kartu su pačia Rubackyte
surengė žymūs trijų aukštųjų mo-
kyklų profesoriai: Grigory Gruzman
(Vokietija), Balazs Szokolay (Veng-
rija) ir Denis Pascal (Prancūzija).
,,Pasikvietėme autoritetingus Liszt
žinovus iš tų miestų, kurie buvo
svarbūs kompozitoriaus gyvenime –
Veimaro, Budapešto ir Paryžiaus”, –
pasakojo pianistė. Meistriškumo
kursus vainikavo nuostabus profe-
sorių koncertas ,,Piano.lt” salėje.
Fondo Lietuvoje stipendininkai –
Ignas Maknickas, Guoda Indriūnai-
tė, Neringa Valuntonytė ir Kristina
Annamukhamedova – kartu su Mū-
zos globojamais jaunais pianistais iš
Azerbaidžano Narmin Najafli ir Rus-

tam Zeynalov pasirodė jaunųjų atli-
kėjų koncerte Filharmonijoje sekma-
dienį, lapkričio 13 d.

Pati Mūza Liszt jubiliejinius
metus pažymėjo ne tik gausiais kon-
certais, bet ir darbu tarptautinėse
Liszt asociacijose, taip pat nusifilma-
vo dviejuose kompozitoriui skirtuose
filmuose New York ir Paryžiuje. Vie-
nas jų neseniai buvo parodytas per
bendrą vokiečių-prancūzų televizijos
stotį ,,ARTE”. 

Dvi savaitės puikios 
muzikos

Festivalio meno vadovė sakė,
kad renginio struktūra išlaikyta ta
pati, kaip ir pirmajame festivalyje.
Du simfoniniai koncertai – atidary-
mo ir uždarymo. Tarptautinio kon-
kurso laureato grupėje šįkart – gala
vakaras. Šiemet buvo trys tarptau-
tiniai Liszt pianistų konkursai: Vei-
mare, Utrechte ir Budapešte, o lap-
kričio 16 d. koncerte, pavadintame
,,Tarptautinis turas. Liszto naktis
2011”, matysime jų nugalėtojus:
Gabor Fark iš Vengrijos, Masataka
Goto iš Japonijos ir Alexander Ull-
man iš Jungtinės Karalystės. Kon-
certe, skirtame iškiliam jaunam me-
nininkui, šįkart – Lukas Geniušas.
Jo programa lapkričio 25 d., kurioje
skambės Liszt amžininko ir draugo
Fryderyk Chopin sonatos, gavo pava-
dinimą ,,Trys gyvenimo tarpsniai”.
Chopin, Liszt ir Čiurlionį  lapkričio
19 d. skambins argentinietis Nelson
Goerner, kuris atliks keturis Čiurlio-
nio preliudus. Liszt ir Čiurlionį
interpretuos ir lietuvių pianistai –
Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų fortepi-
joninis duetas lapkričio 20 d. pro-
gramoje ,,Metamorfozės”. Prancūzų
pianistas Yves Henry lapkričio 23 d.
rečitaliui, pavadintam ,,Sukryžiuo-
tos dedikacijos”, pasirinko kūrinius,
kuriuos kompozitoriai skyrė vienas
kitam: Chopin – Schumann, Schu-
mann – Chopin, Schumann – Liszt ir
pastarasis – Schumann.

Pabaigai – legendinė dvikova 

Kaip sakė Filharmonijos direk-
torė, sukurti koncertams motto buvo
festivalio meno vadovės mintis. Bene
labiausiai intriguojantis yra baigia-
mojo koncerto pavadinimas: ,,Legen-
dinė dvikova”. Rubackytė sakė, kad
už to slypi ištisa istorija. Kaip žinia,
Liszt buvo įsimylėjęs grafienę Marie
d’Agoult, kuri paliko savo šeimą ir
1835 m. su Liszt apsigyveno Šveicari-
joje. Netrukus iš Paryžiaus į Ženevą
pradėjo eiti laiškai – Prancūzijos sos-
tinėje garsiajam pianistui atsirado
varžovas – Sigismond Thalberg. Iš
tikrųjų 1936 metais Paryžius buvo
pasidalinęs: vieni labiau mėgo Thal-
berg skambinimą, kiti – Liszt. Spau-
da dar labiau kurstė ugnį, ir štai vie-
name privačiame salone 1837 m. pa-
vasarį buvo surengta muzikinė ,,dvi-
kova”, o po jos paskelbtas garsusis
nuosprendis: ,,Thalberg yra geriau-
sias pianistas, o Liszt – vienintelis.”
Festivalio pabaigos koncerte lap-
kričio 26 d. ,,Legendinę dvikovą”
atkurs pianistas iš Italijos Francesco
Nicolosi. Rubackytė tą vakarą skam-
bins retai girdimą Ludwig van Beet-
hoven-Ferenc Liszt kūrinį fortepi-
jonui ir orkestrui ,,Atėnų griuvė-
siai”, Lietuvos Nacionaliniam sim-
foniniam orkestrui diriguos Rober-
tas Šervenikas.   

RAMUNĖ LAPAS

Mūza Rubackytė ir Stefan Lano.                                                         Dmitrij Matvejev nuotr.
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Dr. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

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

630-941-2609

VIDAS J. nEmICkAS, m.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDmunDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, m.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EuGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

www.draugas.org

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite�,,Draugą”�sau�ir�tiems,�kurie�jo�dar�neskaito.�
Nudžiuginkite�jaunas�šeimas,�gimines,�pažįstamus�švenčių,�

gimtadienių�ar�kitomis�progomis,�padovanodami�jiems�laikraštį.�

Čekius�rašykite�,,Draugas” ir�siųskite�adresu:�
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629.�

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org  (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo pakeitimuose arba darbo su gyvenimu. Moka
bendrauti su žmonėmis. Tel. 708-654-2288.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel. 708-220-
3202.

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

IEŠkO DARBO PERkA

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje,�tinkamą�ūkininkauti.�Pilnai
atsiskaitau�per�banką.�Sandorį�galima

atlikti�Lietuvoje�ir�JAV.�
Tel.�+370-616-93194,�

el.�paštas:�kadugiai@gmail.com

PADėKA
Jūsų nuoširdaus ir dosnaus atsiliepimo į prašymą paremti Kristinos

Petrauskaitės studijas Lietuvoje dėka, pirmo semestro mokestis už moks-
lą ir išlaidos Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje buvo pilnai padeng-
tos.

PARAMOS PAJAMOS
Koncertas 2011/8/21  $1,640.
Aukos  $2,045: $20 B. Astašaitienė; D. Komer; R. F. Nemanis; N. Zaran-

kaitė. $25 A. A. Butkūnai; $50 J. D. Gilvydžiai; B. Čiunkienė; V. D. Sirgėdai.
$70 J. Udrienė. $100 D. Navasaitienė. $120 K. Černis. $1,500. V. R. Petruliai.

Aukos asmeniškai Kristinai $450: $200 ,,Alatėja”; $100 A. L. Ru gie-
niai; V. T. Underiai. $50 Z. Sku čienė.

Šeima: $1,500 Aldona Nemanie nė; $4,000 Vytautas Petrauskas.
Aukos per „Draugas” straipsnį  $1,240. $500 L. Kiršteinas. $250 dr. K.

Bobelis. $200 S. Šimoliūnas. $100 A. Ta mulionis; D. Jurgu tienė. $50  V. R.
Jo  nai  čiai.  $40 A. Osteika. 

Labai branginame kiekvieno aukotojo dėmesį ir gerą širdį sie kiant
šio tikslo. Šeima yra sujau dinta ir labai dėkinga, kad su  pran tate Kris-
tinos padėtį, kuri yra sudėtinga ir išskirtinė. 

Tik Jums padedant, ji gali siekti užsibrėžto tikslo: lavinti balsą ir
įgyti dėstytojos laipsnį (Muz. B. A.), o  D.L.K.K.  gali apsiimti rūpintis šia
parama Kristinai.     

Su gilia padėka,
Detroit Lietuvių kultūros klubas

Anais laikais
PRANĖ ŠLUTIENĖ

Nr. 2

Taip mes atvežda vome savo gi-
minėms po dvi poras džinsų, kuriuos
Lietuvoje ga na brangiai parduodavo.
Trečia džinsų po ra – lagamine. Kel-
nes, su kuriomis at va žiuodavome, ir-
gi palikdavome. Mui   tininkė peržiū-
rėjo mano daiktus, sujaukė juos,
ypač daug klausinėjo apie mano ve-
žamas vaikiškas sukneles ir joms
pritaikytas kojinytes su gėlytėmis.
Vis klausė, kam tokius drabužius
vežu, pridūrusi, jog pas juos yra vi-
sokiausių suknelių. Į tai aš  atsakiau
klausimu: o ar pati nebuvote maža
mergaitė ir ar nenorėda vote gauti do-
vanų? Jaučiausi taip,  tarsi mano
kraujo spaudimas būtų pakilęs iki
250. Mūsiškiai kantriai laukė,  gurkš-
nodami Briuselio oro uoste nu si-
pirktą konjaką, kurį vežė neva pa vai-
šinti apsilankiusius vieš bu tyje sve -
čius. Gurkštelėjau ir aš – vienas ka-
ras laimėtas.

Stebiu kitą moterėlę – sudėjusi
rankas, lyg būtų bažnyčioje, kažin ką
maldauja muitininkės. Po šios – dar
du žmonės. Taip praėjo šešios lauki-
mo bei stovėjimo valandos. Nuovar -
gis – neišpasakytas.

Viešbutyje

Lagaminus susinešėme iki auto-
buso, kuris nuvežė mus į „Maskvos”
viešbutį. Paskyrė kambarius: po du
žmones į vieną. Mudvi su Virginija
pasidėjome daiktus ir nusileidome
liftu vakarieniauti. Dauguma gėrė-
me arbatą iš rusiškų samovarų, val-
gyti nesinorėjo. Po tokios vakarienės
grį žome į savo kambarius išsimie-
goti, nes kitą rytą mums buvo suor-
ganizuota išvyka po Maskvą, po jos
pietūs ir pagaliau skridimas į Vilnių.
Vilniuje turėtumėme būti apie ket-
vir tą va landą.

Pusryčiai – kaip pusryčiai, tik
keista, kad vienam žmogui paskirta
tik po vieną kiaušinį, ant kurio su
pieš tuku buvo užrašyti data ir nume -
ris. Išgėriau kavos ir paprašiau antro
puoduko. Man atsakė, kad jau gavau
savo 75 gramus. Tiek to, apsieisiu ir
be antro kavos puoduko. Nors mes,
amerikonai, ir labai mėgstame po
antrą kavos puoduką išgerti. Kas tie
75 gramai!

Išvyka po Maskvą

Išėję iš viešbučio, pamatėme
nuos tabų paminklą – nepakartojamą
skulptūros skrydį į erdvę Gagarino
garbei. Per naktį juk nepastatė, bet
taip buvome išvarginti, kad nepaste-
bėjome. Pakeliui į oro uostą aprodė
miestą. Rytas buvo apsiniaukęs, pra -
sidėjo šlapdriba. Pagalvojome, kad
toks pats oras bus ir Vilniuje. Mies-
tas niūrus, žmonės apsimūturiavę, ir
vy rai, ir moterys – su kepurėmis, ap-
sia vę ilgais arba guminiais batais.
Pra važiuodami didesnes aikš tes ma-
tėme spalio 7 dienai – Pergalės šven-
tei – skirtus pasiruošimus. Gidė iš-
dresi ruotai ir su pasididžiavimu pa-
pasa kojo apie ateinančią didingą
žmo gaus išlaisvinimo šventę. Abie -
jose kelio pusėse buvo matyti dau-
giaaukš čiai monolitiniai namai.
Kambariai ap šviesti jokiais šviestu-
vais neuždeng tų lempučių. Arčiau

oro uosto – sukrypę ir pūvantys vie-
no aukšto mediniai nameliai, menki
buvusios nuosavybės ženklai. Juose
dega švie sa, vadinasi, žmonės dar
gyvena. Pa keliui vien tik skurdas,
nesima to nė vieno žmogaus. Mus
aplen kė tik žiguliukai.

Lėktuve

Atvežė į pirmąjį oro uostą, skirtą
vitinėms kelionėms. Buvome su so-
dinti į autobusą: mus, užsieniečius,
pasodino priekyje, vietinius – už po -
ros tuš čių sėdynių. Pristatė prie lau -
kiančio lėktuvo. Lėktuve irgi bu -
vome atskirti nuo vietinių, mes sė -
dėjome priekyje, o jie, irgi skrendan-
tys į Vil nių, gale.

Lėktuve skamba „Boney M” mu -
zi ka. Dainuojama apie Rasputiną,
liau dies žmogų, ir jo aferas su ca rie -
ne („Ra, Ra, Rasputin, lover of  the
Russian queen”), taip pat apie jo ne -
paprastą draugystę su žydais. Pirmą
kartą juos išgirdau 1979 metais Ita -
lijoje. Šioje šalyje buvo išleista ir jų
kasetė. Deja, ansamblis nebuvo įsi -
leis tas į JAV. Šios muzikos klausėmės
pusantros ar dvi valandas – tiek tru-
ko kelionė į Vilnių.

Lėktuvo salonas nu sku ręs. Prie
staliuko sėdėjome Vir ginija Lapie, dr.
Byla ir aš. Kalbamės, geriame kon-
jaką iš vaistams skirtų plastikinių
stikliukų (juos buvo pa siėmusi Vir -
ginija), švenčiame, kad jau pagaliau
skrendame į Vilnių. Juokaujame, ar
šis apskuręs lėktuvas iš viso  pasieks
Vil nių. Mus pavaišina obuo lių sul-
timis popieriniuose puodu kuose.

Pagaliau – Vilniuje

Pagaliau leidžiamės Vilniaus oro
uoste. Neramu, nes nežinome, kas
lau kia ir ar laukia, kas bus toliau ar,
kaip ir iki šiol, mus lydės žmogaus
nuvertinimo jausmas? Juk šaltasis
ka ras paliko savo pėdsa kus. Man ir
Virginijai – pirmas apsilankymas
tėvų krašte.

Iš anksčiau Lietuvoje apsilan-
kiu sių žmonių girdėjome apie seki-
mus, ypač atvykusių iš užsienio lie-
tuvių. Kaip mes perspėdavome pas
mus Amerikoje besilankančius apie
gali mą šnipinėjimą, taip jie dabar
perspė jo mus. Kai kurie pažįstami
meni ninkai, rašytojai ir giminės iš
Lietu vos įspėdavo ir patardavo, kaip
elgtis. Dabar po tiek metų atsklei-
džiami fak  tai, kad tiek mes, tiek jie,
gyvenę Lie tuvoje, buvome teisūs.

Atvykę į skurdžiai atrodantį Vil -
niaus oro uostą, dar kartą turėjome
pereiti muitinę, dar kartą tikrino, ar
nevežame kontrabandos iš tos pra -
keiktos Amerikos. Kad tik nebūtų
per daug lauktuvių mūsų giminai -
čiams, juk Sovietų Sąjungos visko
yra sočiai! Išėjusius iš oro uosto mus
pasitiko minia žmonių, giminių: su
gė lė mis, šampanu, saldainiais, tor-
tais.

Pirmos kelionės metu Vilniaus
oro uoste susipažinau tik su Vilniuje
gyvenančiais giminaičiais: su tikru
pusbroliu Kęstučiu Kilikevičiumi, jo
žmona Teodora ir vaikais Mindaugu
ir Jurga. 

Bus daugiau.
SkELBImŲ SkYRIAuS 

TEL. 773-585-9500
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Atkelta iš 4 psl.    kultūros rei-
kalams Rūta Kličienė pa pasakojo
apie dabartinę Kanados lietuvių
muziejaus-archyvo (KLMA) padėtį,
primindama, kad KLB, teisėtai vei-
kianti kaip Fondas kultūrai, švieti-
mui ir labdarai, kaip ir visi fon dai,
turintys ,,charitable” aukojimo tei-
ses, KLMA gali remti finansiškai tik
per projektus. Laukiama Krašto tary-
bos siūlymų, kaip muziejų toliau
tvarkyti, kas galėtų tam darbui va -
dovauti. Savanoriškų jėgų atsiranda,
kai būna tikslas, teigė Kličienė. Ge-
ras to pa vyzdys buvo vasaros pra-
džioje su Lie tuvos ambasada muzie-
juje su rengta Čiurlionio paroda.

Kanados lietuvių jaunimo sąjun-
gos (KLJS) pirmininkas Danielius
Ša rūnas išvardino valdybos narius,
kurių yra 14. Pernai atšvęstame KL -
JS 35-metyje dalyvavo per 150, iš viso
sąjungoje yra daugiau kaip 250 na-
rių.

Siūlymai

Diskutuojant dėl pranešimų kilo
įvairių siūlymų. Dr. Rasa Mažeikaitė
siūlė, atnaujinant KLB žinyną, pa -
ruošti ir senąjį skaitmeniniame pavi-
dale, o naujas žinias būtinai ir fizi-
nia me – knygos  – formate. LR amba -
sa dorė Damušytė kvietė apylinkes
per ambasadą pa laikyti ryšį su Užsie-
nio reikalų mi nisterija, o muziejaus-
archyvo klausimu siūlė bent dalį jo
tūrio atiduoti Lietuvių Išeivijos insti-
tutui arba Vytauto Didžiojo universi -
tetui Lietuvoje. Dalis medžiagos gali
būti nukopijuota. Šiuo ir kitais klau-
simais galima būtų pasi kviesti ar-
chyvistus iš Lietuvos.

Elytė Zūbis pranešė, kad pagal
,,Work and Holiday in Canada” mai -
nų programą atvykusieji į Calgary
dažnai prašo visokeriopos pagalbos,
kai kurie tikisi likti Kanadoje. Am ba -
sadorė pridūrė, kad šie mainai vyks-
ta pagal dvišalę Kanados sutartį su
Lietuva ir su kitais Europos kraštais;
šiuo metu vy riausybė imasi priemo-
nių sugriežtinti taisykles, kad nebū-
tų pikt naudžiaujama programa.
Programa gali pasinaudoti ir Ka -
nados (18–35 m.) lietuviai – į Lietuvą
laikinai vykti dirbti arba atostogų. 

KLB Toronto apylinkės valdybos
vicepirmininkas Antanas Pacevičius
priminė visiems nepamiršti žvil-
gtelėti į vietinės veiklos kalendorių
(www.tevzib.com – ,,Veikla”) ir taip
išvengti renginių susikryžiavimo.
KLB pirmininkė pridūrė, kad To -
ronto organizacijų pirmininkai galė -
tų susirinkti pasitarimui dėl metinės
veiklos. Daugelyje apylinkių laukia-
ma pasinaudoti proga pasikviesti į
savo telkinius besilankančius kultū -
ri nių programų atlikėjus arba kalbė-
tojus.

JAV LB atstovės 
pranešimas

Po pietų pertraukos suvažiavimo
dalyvius JAV LB Krašto valdybos pir-
mininko vardu pasveikino viešnia iš
JAV Sigita Šimkuvienė-Rosen. Vieš-
nios manymu, labai svarbios yra pas-
tangos kalbėti lietuviškai, puoselėti
savo gimtąją kalbą, taip pat palaikyti
ryšį su Lietuva, tautinę dvasią. Nau-
dingi bū tų jaunųjų bendruomeni-
ninkų seminarai, asmeniški naujų
narių kvietimai į įvairius bendruo-
menės rengi nius. LB įstatų ir taisyk-
lių santrauka būtų prieinamesnė
šiandienos veikėjams negu ilgi se-

niau parašytieji. Ji pranešė apie nau-
jai įsteigtas bendruomenės apylinkes
JAV: Sarasota ir Orlando Florida
valstijoje; Centrinę New Jer sey; Roa-
noke, Virginia ir Columbus, Ohio.
Šimkuvienė-Rosen siūlė į būrį pri-
imti ir mišrias šeimas bei daryti dvi-
kalbius praneši mus. Jos manymu,
būtina ruošti pa mai ną dabartiniams
veikėjams.

Būrelių pranešimai

Tarybos dalyviams pasiskirsčius
į būrelius diskusijoms apie KLMA,
kul tūrą ir organizacinius reikalus,
vėliau buvo pristatyti grupių siūly-
mai. 

Dėl muziejaus-archyvo svarbiau-
sias klausimas yra, ar laikyti jį Ka -
nadoje, ar siųsti medžiagą į Lietuvą?
Ar atskirti muziejų nuo archyvo?
Trūkstant lėšų, žmonių ir nesant
struktūros, pasiūlyta atlikti galimy-
bių tyrimą (feasibility study), kuris
padėtų apsi spręsti, kuri kryptimi
eiti. Apylinkė se turėtų būti prižiūri-
mas medžiagos siuntimas į muziejų-
archyvą.

Diskusijose apie kultūrą paaiš-
kė jo, kad trūksta renginių jaunimui
iki 16 metų amžiaus. Reikėtų atkurti
visų mėgstamą stovyklos nuotaiką
ren giniuose, galima būtų surengti ta-
lentų vakarus-konkursus, kurių lai -
mėtojai dalyvautų baigiamajame
pasirodyme, pvz., KLB suvažiavime.
Taip pat skatinamas dalyvavimas
vietiniuose etniniuose festivaliuose.

KLB 60-mečio proga galima būtų
surengti ,,multimedia” parodą, kuri
keliautų per visas apylinkes, kur bū-
tų švenčiamas jubi liejus kiekvienai
bendruomenei su ren giant pasirody-
mą.

Ką reikia daryti?

Prieš užbaigiant suvažiavimą
Tautos himnu, buvo priimti šie siūly-
mai:

• Siekiant sustiprinti Lietuvos
energetinę nepriklausomybę, KLB
skatins politinę ir praktinę Kanados
paramą Lietuvos energetiniams iššū -
kiams įveikti. KLB ragins Kanadą
pa remti pastangas, siekiant užtikrin-
ti, kad nesaugios branduolinės jė-
gainės nebūtų statomos Lietuvos
pašonėje.

• KLB apylinkės skatins Kana -
dos-Lietuvos užsienio prekybos plėt -
rą ir tiesiogines užsienio investicijas.

• Globalizacijos amžiuje KLB
kar tu su LR ambasada Kanadoje
puoselės kiekvieno Kanadoje gyve-
nan čio arba laikinai apsistojusio pi -
liečio sąsajas su Lietuva ir lietuvybe.

• KLMA išlaikymui ir užtikrini -
mui kreipsis į Lietuvos užsienio rei -
kalų ministerijos Užsienio lietuvių
de partamentą dėl specialistų pagal-
bos.

• Stengiantis užtikrinti bendruo-
menės ateitį, KLB 60-mečio pro ga
surengti programą, kuri supažindin-
tų mokyklinio amžiaus jaunimą ir
bręstančius jaunimo veikėjus su ben-
druomenės veikla (rengiant semina -
rus, įvairią informacinę medžiagą).

Vakare visi dalyviai džiaugėsi
ga li mybe dalyvauti pianisto Gabrie -
liaus Aleknos koncerte, minint Čiur-
lionio mirties 100-metį.

,,Tėviškės žiburiai”
2011 m. lapkričio 1 d.

Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė –
savaitraščio ,,Tėviškės žiburiai” re-
daktorė.

,,Tikėkime savo ateitimi”

Atkelta iš 2 psl.    mirtinai kovai dėl
Europos už kariavimo ir joje gyva -
nan čių žydų išnaikinimo, o LLV
stengėsi neužgauti okupanto, naiviai
galvodama, kad vokiečiai, laimėję
karą, paliks Lietuvą ramybėje. (Beje,
vokiečių ka ro valdžiai buvusį Lie-
tuvos ats tovą Vokietijoje pulk. J.
Skirpą laikant na mų arešte ir nelei-
dus jam išvykti iš Berlyno, jo minist-
ro pirmininko pa reigos Lietuvoje
atiteko tik dviračiu važinėjusiam
LLV švietimo minist rui prof. Juozui
Ambrazevičiui. Po še šių savaičių,
naciams uždraudus LLV veiklą, oku-
pantams niekuo ne įsipareigojęs Am-
brazevičius pakeitė savo pavardę į
Brazaitis ir tapo pog rin džio rezisten-
tu.)

• • •
Valiušaitis pabrėžia pokomunis -

ti nėje Lietuvoje slypintį pavojų dėl
pa  sireiškiancio žmonių abejingumo
ir visuomenės fanatizmo. Pavyz-
džiui, jam didelį rūpestį kelia tokie
reiškiniai kaip 2000 metais lietuvių
visuomenės Vytauto Šus taus ko dide-
le balsų persvara išrinkimas į Lietu-
vos Seimą, nors Kauno miesto savi-
valdybės taryba specialiu pareiški-
mu jį dar 1997 metais buvo pasmer-
kusi už kurstytojiš kus pasisakymus,
už išpuolius prieš žydų tautą. Šis Lie-
tuvos vardui pra žūtingas kuriozas
užsienio žinias klaidos buvo paskleis-
tas po visą pasaulį. Dėl tautos men-
kos, pri mityvios antisemitizmo prob-
lemos suvokimo Valiušaitis kaltino
Lietuvos istorikus ir žurnalistus, kad
jie šia tema tyli, neauklėja visuome-
nės. Žurnalistas pasigedo šimtme-
čiais ru sų priespaudos engtos tautos
ugdymo, kuri praeitame šimtmetyje
tik per tris dešimtmečius sa varan-
kiško gyvenimo nespėjo dar dva siš-
kai atsigauti. Atrodo, šia tema prieš
dešimtmetį Valiušaitis beldėsi į tau-
tą, nes tuo metu dar nebuvo išlaikyti
egzaminai dėl patekimo į NATO ir į
Eu ropos Sąjungos organizacijas.  

Valiušaitis pastebėjo, jog len-
kams antisemitizmo ir holokausto
problema taip pat yra svarbi, bet jie,
priešingai nei lietuviai, šia ak tualia
tema daug rašo ir viešai svars to, net
ir apie aplinkybes, atvedusias prie to-
kio katastrofiško tautų susiprie šini-
mo. Toks problemų rimtas nagrinėji-
mas yra būtinas, norint su sitapatinti
su šiuolaikinėmis Vakarų pasaulio
vertybėmis. Beje, kalbant apie len -
kus, šių metų lapkričio 1 d. ,,Drau-
ge”, straipsnyje ,,Prahos deklaracija,
ge nocidas ir holokaustas”, Vitkus už-
simena apie žydų problemą vokiečių
okupuotoje Lenkijoje, bet nė žodžio
nepasako, kad  Lie tuvą irgi kamavo
panašios problemos.  

• • •
Kalbant apie 1940–1941 metų

skau džius įvykius, būtų prasminga
atverti vienas kitam savo žaizdas, iš
kurių daug kas paaiškėtų, pavyz -
džiui, kodėl sutikome okupantus su
gėlėmis. Žvelgdami nešališkai, su-
pra sime, kad žmonės, atsidūrę pani-
koje, veikė vadovaudamiesi išlikimo
in stinktu. Kai kurie žydai 1940 m.
birželio 15 d. sutiko sovietus ne iš
meilės Stalin, kad jis na cio nalizuotų
jų gešeftus, bet iš džiaugs mo, kad
neatžygiavo iš Vaka rų na  ciai, kurie,
pagal Hitler nacionalsocialistų pro-
graminėje manifestinėje knygoje
„Mein Kampf ” (,,Mano kova”) pa-
skelbtą „naujos Europos planą”, būtų
juos sunaikinę, nes priklausė nepa -
geidaujamai rasei. Juk jau buvo ži -
noma, kad per Kristallnacht 1938 m.
lapkričio 9 d. Vokietijoje ir Austrijoje
vyko masiniai apiplėšimai, sinago -
gų, žydų krautuvių ir namų degini-
mai. 

Kai kurie lietuviai 1941 m. birže-
lio 23 d. sutiko vokiečius ne iš meilės
Hitler, kad atplėšė Klaipėdą (Memel)
nuo Lie tuvos, bet iš dėkingumo vo-
kiečių ka riams, kad šie išvarė lauk
komunistus, kurie per vos metus
spėjo įkalinti, nukankinti, nužudyti
ir nežmo niš komis sąlygomis ištremti
nekaltus žmones (kai kuriais atve-
jais – net negimusius) į Sibirą ar kokį
kitą pragarą, nes buvo ne pa geidau-
jamos kilmės ar galvosenos.

Baigiu atsakydamas į klausimą,
ar Lietuva šiandien – tikrai neprik-
lausoma. Norint išlikti nepriklauso-
ma, Lietuva turi priklausyti laisvės
principais besivadovaujantiems, Va -
karų civilizacijos vertybes išpažįs-
tantiems kraštams, kuriems bent iki
šiol pirmuoju smuiku grojo JAV. O
kad tarp iš daugiau negu vienos pu -
sės slibinų apsupta Lietuva stengiasi
išlikti laisva su Amerikos užnugariu,
byloja LR valdžios 2000 metais nepa -
tvirtintas jai Seimo įbruktas kontro-
versiškas dokumentas ir praeitą mė -
nesį išreikštas Lietuvos solidarumas
Izraelį svariai palaikančiai Ameri -
kai, kartu su ja ir kitomis 12 valsty-
bių balsuojant prieš Palestinos siekį
tapti Jungtinių Tautų UNESCO orga-
nizacijos nare. Nors, kaip ir tikėtasi,
didžiausią balsų persvarą gavusi, sa -
vo nepriklausomybės siekianti Pales -
tina tapo UNESCO nare, tačiau, ma -
no nuomone, svarbu yra tai, kad bent
jau šiuo atveju Lietuva neatsuko
Amerikai nugaros.

Leonidas Ragas, DDS – dantų gy-
dytojas. Nuo 1991 m. bendradarbiau-
ja su Kauno Medicinos universiteto
Odontologijos fakultetu, nuo 1995 m.
Lietuvos Stomatologų sąjungos gar-
bės narys, „Lithuanian Mercy Lift”
narys, buvęs dviejų kadencijų JAV LB
Tarybos narys, priklauso Amerikos
dantistų sąjungai ir Academy of  Den-
tistry International.

Dar apie 1941 m. 
Birželio sukilimą

Juozas Kazlauskas, gyvenantis Waterbury, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. laikraščio iš-
laidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Janina Mikulionis, gyvenanti Sterling Heights, MI, kartu su meti nės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
Jums ačiū.

Ann Keraminas, gyvenanti  Rockford, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą atsiuntė mums 50 dol. auką.  Esame Jums labai dė-
kingi.
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Atkelta iš 3 psl.
Trečioji kongreso diena pradėta

Stasio Lozoraičio, jaunesniojo pas-
kaita ,,Žvilgs  nis į pavergtą Lietuvą”.
To liau buvo gvildenama Lietuvos ir
Rytų Europos padėtis. Aptartas tau -
tinis pasireiškimas krašte, tautinė
ištikimybė svetur ir kitos temos. Bai-
giama ja me posėdyje dalyvavo apie
700 da ly vių. Dr. Antano Sužiedėlio
paskaita buvo turtinga idėjų, ver-
čianti mąs   tyti, ne tik klausytis. 

Nutarimuose pareikštas tikėji-
mas lietuvių tauta, žmonijos istorijo-
je turinčią savo vietą ir misiją, ypač
kai pasaulio tautos suartėja bend -
riems žmonijos tikslams. ,,Todėl kon-
gre sas didžiuojasi visais tais lietu -
 viais, kurie su nepalaužiama viltimi
ir pasiaukojimu dirbo ir dirba savo
tautos gerovei ir ateičiai, ypač Lietu-
vos jaunimu, savo valią išreiškusiu
1941 metų sukilimu prieš okupantą,
didvyriškomis partizanų kovomis,
rezistenciniu pasipriešinimu ir ki-
tais žy giais”, – rašoma nutarimuose.
Tęsda mas tautinius darbus svetur,
išeivijos lietuvių jaunimas išsakė
ištikimybę savo tautai.

Nutarta, kad Pasaulio lietuvių
jau nimo kongresai ir toliau turi būti
ta vieta, reguliariai telkianti ir ap-
jungianti jaunimą bendram tauti-
niam dar bui. Kongresas manė, jog
reikia plataus politinės vadovybės
sudėties pakeitimo, kuris leistų imtis
lietuvių politinės veiklos, atitinkan-
čios da barties laiko reikalavimus.
,,Ilgalai kėje laisvės kovoje šalia poli-
tinio elemento iškyla ypač svarbus
kultūrinis tautinės sąmonės išlaiky-
mo tikslas. Didžioji dalis pastangų
turi būti skirta tautinės kultūros ug-
dymui, kad, ne žiūrint laisvės kovos
ilgio, liktų sąmoninga tauta tautinei
nepriklausomybei atstatyti.” Išreikš-
tas noras padėti savai tautai laisvės
kovoje: ,,Santykiuose su okupuota
Lietuva reikia skirti lietuvių tautą
nuo jėga primesto sovietinio reži-
mo… Tai, kas šiandien teigiamo Lie-
tuvoje pasiekiama, yra lietuvių tau-
tos kūrybingumo  pasireiškimas, o

ne okupantų darbai.” 
Pareiškime Lietuvos jaunimui

sakoma, kad už vis brangesnis laiko-
mas savas ryšys su bendraminčiais
Lie  tuvoje, ,,kartu trokš[tant] laisvai
kurti, mokytis, melstis, praleisti lais-
valaikį, kurti šeimą, ieškoti asmeni -
nės laimės”. 

Pasirodo, jog galėjo būti ir taip,
jog pats kongresas nebūtų įvykęs.
Štai kaip tai prisimena Zaparac kas.
1965 m. University of  Michigan lan-
kėsi Vilniaus universiteto rektorius
Jonas Kubilius, parodęs susido mėji-
mą Lietuvių studentų sąjungos veik-
la. Zaparackas su juo susitiko Čika-
goje G. Procutos bute jo gimta dienio
proga. ,,Savaitę po šio susitikimo
‘Darbininkas’ pirmame pusla pyje
paskelbė žinutę, kad PLJK pir minin-
kas susitiko su Komunistų partijos ir
Centro komiteto nariu prof. Jonu Ku-
biliumi ir nesilaikė Cleve land rezo-
liucijos dėl bendravimo su Lietuva.
Buvo PLB valdybos narių, kurie no-
rėjo, kad aš atsistaty dinčiau, – rašo
Zaparackas. – Jau buvau pa siruošęs
taip padary ti, ta čiau San taros-Švie-
sos atstovas Valdas Adam kus specia-
liai atvyko iš Čika gos su pareiškimu,
kad jeigu Zapa rackas pa sitraukia,
Kongresas ne įvyks. Valdo Adamkaus
ir Santaros-Šviesos organizuota akci-
ja išgelbėjo kongreso eigą (…). [Vė-
liau] daugiausia laiko praleidau
tikindamas, kad jokių delegatų iš
okupuotos Lietuvos nedalyvaus
Jaunimo kongrese, kur pagrindinis
šūkis buvo ‘Mūsų jėgos, mūsų žinios
laisvai Lietuvai tėvy nei’.”

Savo atsiminimų žiupsnelį Zapa -
rackas, dabartinis LR garbės kon-
sulas Detroit mieste,  baigia su pagei-
davimu dabartinei Dainavos admi-
nistracijai, kad prie eglaičių alėjos
būtų įrengta lenta, primenanti šių
jau suaugusių eglių svar bą išeivijos
lietuvių jaunimo is to  rijoje. Mano
manymu, tiktų kad ir toks užrašas:
,,Alėja Pirmajam Pa sau lio lietuvių
jaunimo kongresui 1966 m. prisimin-
ti” arba ,,PLJK alėja – 1966”. 

Jaunimo kongreso alėja Dainavoje

A † A
JONUI TAMULAIČIUI

mirus, skaudžią netekties valandą užjaučiame žmo  ną
JŪRATĘ, vaikus ARŪNĄ, DAIVĄ, VYTAUTĄ ir
ALGIR DĄ bei visus artimuosius.

Liūdime kartu su Jumis.

Jaunimo centro taryba ir valdyba

A † A
VYTAUTAS P. JANULAITIS

Garbingas Lietuvos mecenatas, kuris stipriai rėmė įvairias
lietuviškas organizacijas ir lietuvybės išlaikymo veiklą, mirė
2011 m. lapkričio 15 d., sulaukęs 95 metų.

Antrojo pasaulinio karo metu, pasitraukę iš Lietuvos į Vo -
kietiją, Vytauto Janulaičio šeima apsigyveno Augsburgo pabė -
gėlių stovykloje ir 1948 metais emigravo į JAV. Čia apsigyveno
Toledo, OH. Po trumpo laiko persikraustė į  Chicago, IL, kur at-
sidarė savo prekybos įmonę.

Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas su žmona Carol, gyvenantys
Park City, UT, anūkai Michael, Vicki; sūnus Kęstutis, anūkai
Kathryn, Casey, Makus; sūnus Algirdas su žmona Irena, anūkai
Samanta, Jolanta, Gintautas, gyvenantys Kaune, Lietuvoje; bro-
lis Vydas su žmona Kristina, gyvenantys McHenry, IL; 10 proa-
nūkų Kaune ir JAV. 

A. a. Vytautas buvo vyras mylimos žmonos a. a. Salomėjos Sut-
kaitytės, mirusios prieš 24 metus, su kuria išgyveno 45 metus.

Nuliūdę artimieji

Eidamas 99 metus mirė 2011 m. lapkričio 12 d. ankstyvą rytą

A † A
LEONAS MORKŪNAS

Gimė Lietuvoje, Širvintų mieste 1913 m. kovo 23 d.
Baigiantis karui ir frontui artėjant prie Lietuvos, su Pas-

valio gaisrininkų komanda pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Re-
gens burgo pabėgėlių stovykloje, kur vėliau pradėjo dirbti ame-
ri kiečių armijoje vai ruotoju paieškos tarnyboje.

1949 metais atvyko į JAV. Iki išėjimo į pensiją dirbo General
Motors fabrike mechaniku. Ilgus metus gyveno Čikagoje
Brigh ton Park, po to persikėlė į Darien, IL, kur ir mirė savo na-
muose globojamas žmonos Laimos.

Leonas mylėjo savo Tėvynę Lietuvą, dažnai joje lankėsi, bet
taip pat mylėjo Ameriką, kraštą, kuris jam suteikė visas galimy-
 bes ir pareiškė valią atsigulti Amžinam poilsiui šioje žemėje.

Įvairiais būdais, negailėdamas savęs rėmė Lietuvoje paliktą
šeimą bei gausų būrį brolių ir seserų su šeimomis. Buvo tvirto
charakterio ir labai pozityvaus mąstymo.

Lietuvoje liko: dukra Danutė su vyru; sūnus Romualdas su
šeima, anūkai ir proanūkiai, didelis būrys brolių ir seserų vai -
kų, kurie su meile ir dėkingumu prisimena savo dėdę.

Urna su velionio palaikais bus atvežta lapkričio 19 dienos
rytą į Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčią Lemont, kur nuo
9 val. r. vyks atsisveikinimas. 10 val. ryto bus aukojamos Mi-
šios už a. a. Leono sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas ir
palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuliūdę artimieji

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

A † A
ANTANAS RAČKAUSKAS

Mirė 2011 m. lapkričio 15 d., sulaukęs 81 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Cicero, IL, vėliau per-

sikėlė į Lockport, IL.
Nuliūdę liko: žmona Elena Račkauskas (Žymantaitė); sūnus

Andrius Račkauskas; duktė Viktoria  Bednarcik su vyru Tho-
mas; anūkai Rachel ir Christopher. Liūdi sesutės Onytė Kolis su
vyru  Vytu, Eleonora Židonis su vyru Henriku, Aldona Matas su
vyru Sauliumi, Julia Schumacher su vyru Algiu ir jų šeimos bei
kiti artimieji, giminės ir draugai.

A. a. Antanas buvo ilgametis Šv. Antano parapijos ir Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos chorų narys.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 18 d. nuo 3
val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks, šeštadienį, lapkričio 19 d. 10:30 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a.  Antanas bus
palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvių apeigos privačios.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Liūdinti šeima

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

Mylimo brolio

A † A
RAMŪNO UNDERIO

netekus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą Lie -
tuvių Fondo valdybos narei LAIMAI PETROLIŪ NIE -
NEI bei artimiesiems. Gyvenimo gijai nutrūkus,
tegul ilsisi ramybėje Jūsų brolis Ramūnas.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba
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ČikaGOJe 
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aPYLiNkėSe

� Šv. Mišios už a. a. Joną Kuncą bus
au kojamos šeštadienį, lapkričio 19 d., 1
val. p. p. Šv. Mergelės Marijos Apreiški -
mo parapijos bažnyčioje (259 N. 5th
St., Brooklyn, New York, 11211). At si -
sveikinimas nuo 3 val. p. p. iki 6 val. v.
Lloyd Funeral Home (214-43 39th
Ave., Bayside, NY). Vietoje gėlių šeima
prašo siųsti aukas Jono vardu Neringos
stovyklai adresu: Neringa (600 Liberty
High way, Putnam, CT 06260).

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje sudaromas Palaimintojo Jurgio
Ma tulaičio, MIC, 25-ųjų beatifikacijos
me  tinių paminėjimo rengimo ko mitetas.
Kviečiame organizacijas lapkričio 19 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p. atsiųsti savo atsto-
vą į susirinkimą, vyksiantį parapijos sa-
lėje (6820 S. Washtenaw Ave., Chica-
go, IL). Susirinkime dalyvaus meninin-
kas, ku  ris kurs Palai min tojo J. Ma tulai-
čio mo zaikinį portretą. Projektui įgyven -
din ti reikia fotonuotraukų iš vyskupo ap-
silankymo Čikagoje 1926 metais. 

� Lapkričio 20 d., sekmadie nį, po 11
val. r. šv. Mišių Palaimintojo J. Matulai -
čio misijoje vyks dainininkės Audronės
Si manonytės koncertas „Apie laisvės
kovas – savo tėvų lūpomis”. Aktorė Ju -
lija Sakalaitė-Paukštienė skaitys  S. Si -
ma no nienės eilėraščius. Visi kvie čiami.

� Lapkričio 20 d., sekmadienį, 10:30
val. r. šv. Mišių metu Švč. Mer  gelės Ma -
rijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Wa -
sh tenaw Ave., Chicago, IL) melsimės už
gyvus ir mirusius choristus, chorų va do -
vus, muzikus bei jų šeimas,  prašyda mi
šv. Cecilijos, giesmininkų ir mu zikų glo -
bėjos, užtarimo. Po Mišių pa rapijos sa -
lėje choristų ir muzikų pager bi mas, pie -
tūs ir pabendravimas. Malo niai kvie čia -
me dalyvauti.

� Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa
ma loniai kviečia Jus atsilan kyti į Ru de -
ninį balių, kuris įvyks lapkričio 19 d. 6
val. v. Pasaulio lietuvių centre (14911
W. 127th St., Lemont). Jūsų laukia šalti
užkandžiai, gėrimai, šilta vakarienė, šo -
kiai, loterija. Gros Algimanto Barniškio
ansamblis. Vietas užsisakyti prašoma
tel. 773-550-4609.

� Cook County apylinkės iždininkė Ma -
ria Pappas kviečia visus gruodžio 2 d.,
penktadienį,  nuo 5 val. p. p. iki 7 val.
v. atvykti į  apylinkės pastatą (118 N.
Clark St., Chicago, IL; Suite 112) pa si -
gėrėti 80-ties šalių kalėdinėmis eglu -
tėmis. Prašoma užsiregistruoti tel. 312-
603-6931.

� Visus nuoširdžiai kviečiame į Pa sau -
lio lietuvių centro Moterų renginių ko mi -
teto ruošiamas Kūčias, kurios vyks sek-
madienį, gruodžio 18 d., 12:30 val. p.
p. PLC didžiojoje salėje. Atvykite sma-
giai praleisti popietę su draugais bei
paskanauti tradicinių lietuviškų Kūčių
patiekalų. Vietas užsisakyti galite pa-
skambinę į PLC raštinę tel. 630-257-
8787.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos cho ras kviečia visus į kalėdinį kon-
certą, kuris įvyks gruodžio 11 d., sek-
madienį, 1:30 val. p. p. Misijoje, Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont. Koncerte
taip pat dalyvaus vaikų choras ,,Vytu-
rys”, solis tės, smuikininkės ir skaitovė.
Bi lietus į koncertą bus galima įsigyti
kiekvieną sek madienį Misijos prieangyje
prieš ir po 11 val. r. šv. Mišių.

� Gruodžio 18 d. po 10:30 val. r. šv.
Mišių kviečiame visus prie bendro Kūčių
stalo Švč. Mer  gelės Marijos Gimimo pa -
ra pijos salėje. Prašoma iš anksto užsi sa -
kyti vietas (kaina – 20 dol.) Bus meninė
programa. Registracija klebonijos rašt i -
nė je arba tel. 773-776-4600 (Audra).

� Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės
namai (2417 W. 43rd. St., Chicago, IL
60632) siūlo savo patalpas įvairiems
ren giniams ruošti. Daugiau informacijos
galite gauti tel. 773-817-9316.

� Los Angeles, CA Ramiojo vandeny no
rajono ,,Kunigaikštienės Gražinos” vyr.
skaučių būrelis kviečia atvykti į Rūtos
Še petys knygos ,,Between Shades of
Grey” pristatymą, kuris vyks š.m. gruo -
džio 4 d., sekmadienį, 12 val. p. p., Šv.
Kazimiero parapijos salėje, 2718 St.
George St., Los Angeles, CA 90027. Įė -
ji  mas nemokamas, bus užkandžiai.
Daugiau informacijos suteiks Darija tel.
310-399-9207.

� Susigiminiavusių miestų Madison-
Vil nius komiteto rengiamas Kalėdų po -
kylis vyks gruodžio 10 d., šeštadienį, 12
val. p. p. Lake Edge Lutheran Church
(4032 Monona Dr., Madison, WI
53716) parapijos salėje. 

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�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.
Šeštad.�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 gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. čEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

IŠ ARTI IR TOLI...

Pirksiu�Žmuidzinavičiaus,
Rimšos,�Vizgirdos�ir�Kasiulio

tapybos�darbus.�
Tel.�708-349-0348.

Maloniai kviečiame atvykti į 
poetės Eglės Juodvalkės apie 
Lietuvos partizanus knygos 

,,Sakalai naktį nemiega” 
sutiktuves,

2011 m. lapkričio 20 d. 
sekmadienį, 1 val. p. p. 

Čiurlionio galerijoje,  
Jaunimo centre, Čikagoje

Lietuvių� rašytojų� draugija� poetei
Eglei� Juodvalkei� už� šią� knygą�paskyrė
2011�m.� literatūrinę�premiją.�Mecena-
tas�–�Lietuvių�Fondas.��

Programoje:�dr.�Dalios�Cidzikaitės,
,,Draugo”�vyr.�redaktorės,�paskaita,�pre-
mijos� įteikimas,�poetės�Eglės� Juodval-
kės� žodis,�muzikinė� dalis,� sveikinimai,
vaišės.

Rengia ir kviečia Lietuvių 
rašytojų draugija

Artėja Padėkos diena. Daugelis
žmonių dirba  aukodami savo laiką
ki  tiems.

Mes, lietuvių evangelikų liutero-
nų Tėviškės parapijos parapijiečiai, į
savanorių pagalbi nin kų gru pę susi-
būrėme 2009-ųjų lapkritį. Nuo to kar-
to kiekvieną mėnesį 6–12 sava norių
grupė apsilanko ,,Čikagos maisto
banke” (,,The Greater Chi cago Food
Depositor”). Mūsų grupė, rūšiuoda-
ma ir pakuodama sviežius ir konser-

vuotus maisto produktus, Banke pra-
leido jau daugiau nei 400 valandų.

Maisto bankas pirktą ir suau -
kotą maistą paskirsto į 650 punktų –
sriubos virtuvių, prieglaudų. Kas -
met Cook County apskrityje maistu
ap rūpinama per 678,000 vaikų ir su -
augusiųjų. Praėjusiais metais ,,The
Greater Chi cago Food Depositor”
paskirstė 69 milijonus svarų   mais-
to – 140,000 porcijų kiekvieną dieną.

Lena Maksimavičienė

Pirmoje eilėje (iš kairės): Irma Žemaitaitis, Astrida Pauperas, Rūta Kleinaitis. Ant-
roje eilėje (iš kairės): Wanda Kasiulis, Rudy Waldukat, George Teitlus, Mary Wal-
dukat, Martin Leksas.                                        Nuotrauka iš Wandos  Kasiulis albumo

Lapkričio�13�d.�šv.�Mišių�lankytojai
Tėvų� jėzuitų� koplyčioje,� Čikagoje,� ne
tik� pasimeldė� už� mirusiuosius,� bet� ir
susilaukė� staigmenos.� Koply�čioje� pir-
mą� kartą� nuskambėjo� naujai� įsigytų
vargonų� garsai.� Naujieji� pa�keitė� 50
metų� senumo� vargonus.� Nors� naujai
įsigytiems� vargonams� taip� pat� jau� 40
metų,�jie�dar�yra�ne�blogame�stovyje.�

Šv.�Mišių�metu�kun.�Antanas�Gra-
žulis,�SJ�pašventino�naujai�įsigytus�var-
gonus�ir�sukalbėjo�maldą�mu�zikų�glo-
bėjai�šv.�Cecilijai.�

Padėkojęs�tal�ki�ninkams�vyrams�už
senųjų�vargonų�išnešimą�ir�naujųjų�pa-
statymą,�kunigas�pasakė,�kad�aukos�už
vargonus�dar�mielai�priimamos.�

Muzikas Manigirdas Motekaitis prie
naujai įsigytų vargonų.

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Priimami skelbimai ir sveikinimai į 2012 m. šokių
šventės leidinyje (1 psl. – 1,000 dol.). Šokių šventės
programoje (visas psl. – 400 dol., pusė psl. 225 dol.,
ketvirtis psl. – 175 dol.). 

Prašome skelbimo ar sveikinimo juodai-baltą teks-
tą jpg formatu (ne mažiau kaip 300 d.p.i.) persiųsti el.
paštu ritastuopis@gmail.com ne vėliau kaip 2012 m.
balandžio 1 d. 

Ranka rašytą pasveikinima/skelbimą prašoma atsiųsti paštu Ritai Stuopienei
adresu 19 Longmeadow Str., Canton, MA 02021.

Reklamuokite savo verslą XIV Šokių šventėje Boston 2012


