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Detroit (LR gen. konsulato Čika-
goje info) – Lapkričio 20 d. LR gene-
ralinis konsulatas Čikagoje pakvietė
į baigiamąjį ciklo Holokausto au-
koms atminti renginį, kuris vyko Ho-
lokausto memorialiniame centre
Farmington Hills, šalia Detroit. Į mi-
nėjimą susirinko gausus vietinės lie-
tuvių bendruomenės būrys, atvyko
žydų bendruomenės atstovai, savo
dalyvavimu renginį pagerbė Far-
mington Hills miesto meras Barry
Brickner su žmona Sheryl. Kreipda-
masis į susirinkusius B. Brickner
pasidžiaugė, kad Holokausto paminė-
jimui pasirinktas būtent Farmington
Hills Holokausto memorialinis cent-
ras, prie kurio įkūrimo prieš daugelį
metų jis asmeniškai prisidėjo. Kalbė-
jusi LR generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė pabrėžė tragiškų
istorijos įvykių atminimo svarbą
auklėjant jaunąją kartą, puoselėjant
jos dvasingumą. Ji padėkojo prisidė-
jusiems prie projekto įgyvendinimo –
memorialinio centro Zekelman šei-
mos padaliniui bei garbės konsului
Detroit Algiui Zaparackui, ir pristatė

režisieriaus Rimo Morkūno doku-
mentinį filmą „Vidurnakčio pašneke-
siai” bei knygos „Izzy’s Fire” autorę
Nancy Wright Beasley. 

Tą patį rytą prieš renginį Holo-
kausto memorialiniame centre gen.
konsulė S. Aniulienė dalyvavo šv. Mi-
šiose Dievo Apvaizdos lietuvių kata-

likų bažnyčioje, apžiūrėjo kultūros
centrą, susitiko su vietinės Lietuvių
Bendruomenės nariais. Tradicinia-
me lietuvių susibūrime tądien buvo
pagerbti lapkričio mėnesį gimę ben-
druomenės nariai, S. Aniulienė bei
LR garbės konsulas Detroit A. Zapa-
rackas prisijungė prie sveikinusiųjų. 

Čikaga (,,Draugo” info) – Šių
metų lapkričio 20 dieną Čikagoje,
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje
įvyko Eglės Juodvalkės naujos poezi-
jos knygos ,,Sakalai naktį nemiega”
sutiktuvės ir Lietuvių rašytojų drau-
gijos Literatūros premijos, kurios
mecenatas yra Lietuvių Fondas, E.
Juodvalkei įteikimas. 

Naujausios E. Juodvalkės kny-
gos, išleistos šiais metais Vilniuje
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro, sutiktuves
Čikagoje surengė Lietuvių rašytojų
draugija (pirmininkė Stasė Peterso-
nienė). Poezijos knyga ,,Sakalai
naktį nemiega” skirta Lietuvos par-
tizanams. Šalia poezijos knygoje
daug archyvinių ir partizanų artimų-
jų nuotraukų, yra ištraukų iš parti-
zanų dienoraščių, pačių partizanų
kūrybos. „Tikros juodos naminės

duonos neiškepsi be raugo, – sako E.
Juodvalkė savo naujos poezijos kny-
gos įžanginiame žodyje, – o šalies
ateities nesukursi be praeities. Su-
brandintas raugas duoną daro purią,

sočią ir kvapnią, o praeitis, skaidriai
vertinama ir atsargiai maišoma su
dabartimi, leidžia kreipti ateitį pra-
smingu ir teisingu keliu.”

Šešių knygų ir penkių poezijos
knygų autorė E. Juodvalkė yra Lie-
tuvių rašytojų draugijos ir Lietuvos
rašytojų sąjungos narė, priklauso
Korporacijai Neo-Lithuania, ,,Santa-
ros-Šviesos” organizacijai. 

Sutiktuvėse, kurias vedė poetas
Linas Umbrasas, skambėjo partizanų
dainos, atliekamos Loretos Umbra-
sienės ir Lino Umbraso, E. Juodval-
kės poeziją skaitė Monika Adomaity-
tė ir pati poetė. Pranešimą apie nau-
jąją E. Juodvalkės knygą perskaitė
laikraščio ,,Draugas” vyr. redaktorė
dr. Dalia Cidzikaitė. Lietuvių Fondo
skirtą Literatūros premiją poetei įtei-
kė vienas iš LF įkūrėjų, ilgametis
Fondo narys dr. Antanas Razma. 

Vilnius (BNS) – Padėtis naciona-
lizuotame komerciniame banke
,,Snoras” yra sudėtingesnė, nei ma-
nyta anksčiau. Tai po Vyriausybės
pasitarimo pareiškė Lietuvos premje-
ras Andrius Kubilius. Paprašytas iš-
samiau pakomentuoti padėtį banke,
premjeras sakė, kad tai padarys Lie-
tuvos bankas, kai turės ,,aiškius ver-
tinimus”. Jo teigimu, tyrimas paro-
dys, ar ,,Snoras” buvo ,,neskaidrių
finansinių srautų tvarkymo maši-
na”. ,,Būtų gerai, kad buvęs ‘Snoro’
prezidentas Raimondas Baranauskas
atvykų į Lietuvą ir paaiškintų, kur

tas milijardas, investuotas į vertybi-
nius popierius, kurių, kiek suprantu,
yra nerandama”, – kalbėjo A. Kubi-
lius.

Pasak premjero, ,,Snoro” klien-
tams verslininkams artimiausiu me-
tu ketinama pateikti siūlymus, kaip
tvarkytis toliau. Jis pažymėjo, kad
,,Snoras” turėjo nedaug verslo klien-
tų. Premjero žodžiais, šiuo metu ieš-
koma sprendimų, kurie ,,mažiausiai
kainuotų mokesčių mokėtojams”.

Vyriausybė praėjusį trečiadienį
nutarė nacionalizuoti 100 proc. ,,Sno-
ro” akcijų, banke, be kita ko, pasige-

dus daugiau nei 1 mlrd. litų vertybi-
nių popierių. Šiuo metu banką valdo
laikinasis administratorius Simon
Freakley ir jo 20–25 žmonių koman-
da.

Seimas priėmė įstatymų patai-
sas, kurios leidžia Vyriausybei per-
tvarkyti ,,Snorą”, atskiriant ,,gerus”
ir ,,blogus” aktyvus, pirmuosius per-
duodant naujai įsteigtam valstybi-
niam bankui, kuris kurį laiką veiktų,
o vėliau būtų parduotas. ,,Blogas”
turtas liktų banke, kuriam būtų skel-
biamas bankrotas.

• Tema: Pokalbis su Estijos
prezidentu – 2 

• Dviguba moralė – 3

• Nepainiokime sporto su
poli tika – 3

• Lietuvos vyčių centro
valdy bos suvažiavimas – 4

• Mirusiųjų paminėjimas Šv.
Kazimiero kapinėse – 4, 11

• Šventadienis – 8, 11

• Anais laikais (3) – 8

• Sveikata. Lengviau
pasakyti, nei padaryti – 9

• Padėkos diena – 10–11

Metinis Draugo fondo 
suvažiavimas – 5 psl.

Eglė Juodvalkė.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

Padėtis „Snore” sudėtingesnė, nei atrodė anksčiau 

Baigėsi Holokausto aukomis tapusių 
Lietuvos gyventojų atminimui skirti renginiai

Minėjime dalyvavo (iš k.) LR generalinė konsulė Čikagoje S. Aniulienė, rašytoja N. W.
Beasley, garbės konsulas A. Zaparackas, Farmington Hills meras B. Brickner su žmona
Sheryl.                                                                                                   Agnės Vertelkaitės nuotr.

Eglei Juodvalkei įteikta Literatūros premija 
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Vis�dažniau�paskutiniu�metu�susi-
kryžiuoja� Pasaulio� Lietuvių� Bendruo-
menės�(PLB)�ir�Lietuvos�valdžios,�ypač
Užsienio� reikalų� ministerijos� (URM),
ietys.�Lapkričio�18�d.�po�Užsienio�lietu-
vių� reikalų� koordinavimo� komisijos
posėdžio�naujienų�agentūros�BNS�kal-
binama� PLB� valdybos� pirmininkė� Re-
gina� Narušienė� buvo� įsitikinusi,� jog
diskusijoje� dėl� užsienyje� gyvenan-
tiems� tautiečiams� aktualių� dvigubos
pilietybės�ar�balsavimo�internetu�klau-
simų�prieštaravimo�Konstitucijai�argu-
mentas�yra�politinis.�Pasak� jos,� į�visus
išeivijos�siūlymus�atsakoma�vienodai�–
,,Prieštarauja�Konstitucijai.”� ,,Kitos�tau-
tos�tai�gali�padaryti,�kodėl�mes�negali-
me?�Kodėl�viskas�yra�prieš�Konstituci-
ją?",� –� klausia� Narušienė.� Posėdyje
išgirstas� ir� užsienio� lietuvių�prašymas
neformalų�lituanistinį�ugdymą�iš�URM
perduoti�Švietimo�ir�mokslo�ministeri-
jai�(ŠMM).�Pasak�posėdyje�dalyvavusių
PLB� atstovų,� šioje� srityje� URM� nieko
nedaro,� o,� iškilus� problemai,� iš� karto
nukreipia� į� ŠMM.�PLB�nuomone,� krei-
piantis� tiesiogiai� į�ŠMM,�būtų� ir�pato-
giau,�ir�pigiau�Lietuvai.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Pokalbis su Estijos PrEzidEntu

Praėjusią savaitę su darbo
vizitu Lietuvoje lankėsi
Estijos prezidentas Too-

mas Hendrik Ilves. Vilniuje jis
susitiko su Lietuvos prezidente
Dalia Grybauskaite ir ministru
pirmininku Andriumi Kubi-
liumi. Ilves užtikrino Lietuvos
vadovus, kad Estija laikysis sa-
vo ankstesnių įsipareigojimų ir
prisidės prie Visagino atominės elek-
trinės statybos. „Mes laikomės savo
žodžio”, – ne kartą pabrėžė preziden-
tas.

Lietuvos televizijos laidoje „Pa-
saulio panorama” Estijos vadovas
plačiau išdėstė savo nuomonę apie
Baltijos valstybių bendrus strate-
ginius projektus, taip pat apie euro-
zonos valstybėms kylančius iššūkius
ir būtinybę užtikrinti kibernetinį
saugumą.

– Laba diena, gerb. Prezidente.
Pirmiausia leiskite paklausti apie
Jūsų šį apsilankymą: kokių turė-
jote tikslų ir ar pavyko jų pasiek-
ti?

– Apsilankymas buvo labai sėk-
mingas. Pas jus smagu atvažiuoti, o
susitikimais su prezidente ir prem-
jeru taip pat esu labai patenkintas.
Mes labai panašiai vertiname visus
svarbiausius politikos klausimus:
finansinę atsakomybę, deficito maži-
nimą, bendrus interesus statant Vi-
sagino atominę elektrinę. Galiu dar
kartą pakartoti, kad Estija tikrai
prisidės prie šio projekto. Mes
laikomės savo žodžio.

– Kaip vertinate Baltijos val-
stybių bendrus strateginius pro-
jektus? Ar jie vyksta sėkmingai?

– Bendri energetikos ir susieki-
mo projektai yra Baltijos valstybių
bendradarbiavimo esmė. Jau seniai
praėjo tos dienos, kai drauge mojavo-
me vėliavomis ir dainavome dainas.
Dabar turime rimtus finansinius įsi-
pareigojimus. Šiuo metu padėtis la-
bai palanki. Pavyzdžiui, dabartinis
Europos Sąjungos susisiekimo komi-
saras yra iš mūsų regiono. Jis su-
pranta mūsų norą nutiesti greitąjį
geležinkelį nuo Talino iki Varšuvos.
Todėl šiuo metu ne tik sutariame tar-
pusavyje, bet ir galime tikėtis realios
ES paramos. Taigi dabar arba nieka-
da. Panašios aplinkybės gali niekada
nebepasikartoti.

– Kaip manote, kokios svar-
biausios kliūtys iškyla šiems pro-
jektams? Kodėl tokių projektų
kaip „Rail Baltica” įgyvendinimas
trunka taip ilgai?

– Nesakyčiau, kad labai ilgai.
Juk sutarti turi keturios valstybės,
atsidūrusios sunkioje finansinėje
padėtyje. O dar Europos Komisija.
Jei Lietuva ar Estija galėtų vienos
tokį projektą įgyvendinti, tai tuoj pat
taip ir padarytume. Bet šiuo atveju
derybos neišvengiamos ir jos užtrun-
ka.

– Ar šiai padėčiai gali daryti
įtakos pasikeitusi politinė padėtis
Latvijoje?

– Dabartinė Latvijos vyriausybė
įsipareigojo prisidėti. Daugiau nieko
ir negali tikėtis – tik valdančiosios
koalicijos įsipareigojimo. Bet manau,
kad kiekvienai valstybei svarbu lai-
kytis net tų įsipareigojimų, kuriuos
prisiėmė ankstesnės vyriausybės.
Dėl Estijos dalyvavimo Visagino
atominės elektrinės projekte buvo

sutarta su kita vyriausybe, bet mes
šio įsipareigojimo laikomės.

– Kalbantis su eurozonos vals-
tybės vadovu, neįmanoma išveng-
ti finansų krizės klausimų. Ar
Europos Sąjunga gali tikėtis sėk-
mingai įveikti šią krizę?

– Akivaizdu, kad įvykiai nuolat
pralenkia ES atsaką. Viskas vyksta
dar greičiau, nei mes baiminomės.
Tai labai neramina. Bet būtent dėl to
Estija nuolat pabrėžia finansinės
atsakomybės reikšmę. Mes esame pa-
ti skurdžiausia iš eurozonos valsty-
bių. Turiu galvoje, kad nesame varg-
šai, bet esame patys neturtingiausi.

Kvaila, kad turime padėti išlaikyti
turtingesnes valstybes, kurios neat-
sakingai tvarkė savo finansus. Mes
tai darome, nes tikime vieninga Eu-
ropa. Bet mes taip pat norime ir siek-
sime, kad kitos valstybės laikytųsi
finansinės drausmės taip pat, kaip ir
mes.

– Estija labai džiaugėsi prisi-
jungusi prie eurozonos. Kaip yra
dabar? Ar nesigailite, kad įstojote
į jau subyrantį klubą?

– Ne, jokiu būdu ne. Kad ir kas
nutiktų Graikijai ir Italijai, tai pa-
veiks visas valstybes – ir priklausan-
čias eurozonai, ir jai nepriklausan-
čias. Tai savo kalboje pabrėžė ir Tarp-
tautinio valiutos fondo vadovė Chris-
tine Lagarde. Kai kuriais atžvilgiais
eurozonai nepriklausančios valsty-
bės gali nukentėti net labiau. „The
Financial Times” neseniai labai taik-
liai perspėjo britus: galite juoktis iš
euro, bet jei Graikija pasitrauks iš
eurozonos, Didžioji Britanija taip pat
nukentės. Ir ne menkiau, nei tuo at-
veju, jei ji priklausytų eurozonai.
Todėl šiuo požiūriu viskas paprasta.
Nežinau, kaip buvo Lietuvoje, bet Es-
tijoje žmonės mojo ranka, kai žlugo
„Lehman Brothers”. Esą tai toli ir
mums nesvarbu. O po dešimties mė-
nesių Estijos nedarbo lygis pranoko
visus iki tol matytus.

– O kaip Estijos žmonės rea-
guoja į finansų krizę? Ar jie taip
pat nesigaili dėl euro įvedimo?

– Visuomenės apklausos rodo,
kad euras prasčiau vertinamas. Bet

tai ir yra mūsų politikų darbas.
Paaiškinti tai, ką jau minėjau:
kad krizės akivaizdoje nėra jo-
kio skirtumo, ar priklausome
eurozonai. Priklausymas euro-
zonai turi net privalumų – per-
vesti pinigus į kitas valstybes
kainuoja, nes nereikia keisti
valiutos. Bet, žinoma, turime
populistų, kurie mėgsta euro

tema paspekuliuoti. Jų stiliumi leng-
va kalbėti, tačiau tai nėra labai at-
sakinga.

– Estija siekia įsitvirtinti kaip
kibernetinio saugumo centras Eu-
ropoje. Kokios tos naujosios kiber-
netinės grėsmės ir kuo svarbus
NATO ir ES bendradarbiavimas
šioje srityje?

– Žmonės vis dar sunkiai supran-
ta, kad kibernetinės grėsmės – tai ne
tik įsilaužėlių puolimai prieš valsty-
bės institucijas. Kur kas rimtesnė
problema yra intelektinės nuosavy-
bės apsauga. Šiuolaikinė ekonomika
yra pagrįsta tyrimais ir atradimais,
todėl intelektinė nuosavybė turi di-
džiulę reikšmę. Štai kodėl būtinas
glaudesnis privataus ir viešojo sekto-
riaus bendradarbiavimas šioje srity-
je. Žmonės linkę mąstyti klasiki-
nėmis kategorijomis. Esą leisdavome
pinigus tankams, o dabar juos leisi-
me kompiuteriams. Tačiau tai nėra
taip paprasta. Kibernetinio saugumo
centras Taline siekia, kad NATO
infrastruktūra būtų apsaugota nuo
kibernetinių puolimų, bet nebūtinai
bus puolama būtent NATO infra-
struktūra.

– Ar pačioje Estijoje sėkmin-
gai vyksta privataus ir viešojo
sektoriaus bendradarbiavimas?
Ką konkrečiai jau yra nuveikęs ki-
bernetinio saugumo centras?

– Kibernetinio saugumo centras
svarsto teorinius klausimus, jis nėra
operacinis centras. O privataus ir
viešojo sektoriaus bendradarbiavi-
mas tik palengva įsibėgėja. Bet mes
jau turime kuo pasigirti. Estijoje
įsikūrė Kibernetinės gynybos sąjun-
ga, kuri yra panaši į savanoriškos
krašto apsaugos organizaciją. Kom-
piuterių specialistai savo laisvalaikį
skiria gynybos klausimams. Tik jie
nelaksto po mišką, o sėdi prie kompi-
uterių. Šia mintimi susidomėjo net
JAV Nacionalinė gvardija, ir ten ku-
riama panaši struktūra.

– Pastaruoju metu daug kalba-
ma apie glaudesnį Šiaurės ir Bal-
tijos šalių bendradarbiavimą. Ko-
kia Jūsų nuomonė?

– Manau, kad tai – tiesiog būtina.
Mes juk kalbame apie palyginti ne-
dideles valstybes. Po vieną Europos
Sąjungoje mes neturime pakankamai
galios. Todėl, žinoma, labai svarbu
turėti bendrą nuostatą, nes turime
bendrų interesų.

– Kokios svarbiausios Šiaurės
ir Baltijos valstybių bendradar-
biavimo kryptys?

– Iš esmės bendradarbiavimas
turėtų būti visa apimantis. Mums
svarbiausi tie klausimai, kurie yra
svarbiausi konkrečiu metu. Ypač
svarbu gerus santykius išsaugoti
dabar, kai dalis iš mūsų priklauso
eurozonai, o kita dalis nepriklauso.
Juk, nepaisant to, mus sieja vienodas
požiūris į finansinę atsakomybę.

Bernardas Gailius
Lrt.lt

Toomas Hendrik
Ilves: mes laikomės

savo žodžio

Lietuvoje viešėjo Estijos prezidentas.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Jau sykį esu citavęs žinomo šve-
dų žurnalisto ir režisieriaus Jo-
no Ohman pastebėjimus, kodėl

Vakarai vis dažniau Lietuvos nebe-
laiko rimtu politiniu žaidėju. Jo įsi-
tikinimu, Va karai pradeda labai rim-
tai abejoti  prieš Rusiją  nukreiptos
Lietuvos re torikos nuoširdumu bū-
tent dėl dvigu bų reikalavimų. Viena
vertus, Lietu va įsižeidusi, kodėl
Austrija paleido buvusį KGB vetera-
ną Michail Golo va tov, kaltinamą dėl
pralieto kraujo Vilniuje 1991-ųjų sau-
sio 13-ąją. Antra vertus, Lietuva ne-
mato nieko blogo, jei viena iš pagrin-
dinių Lietuvos sos tinės mokyklų iki
šiol vadinama Lie tuvą 1940 metais
išdavusios talentingos poetės Salo-
mėjos Nėries vardu.

Apie dvigubus lietuviškosios
mo ralės pavyzdžius nūnai prabilo ir
ko lega žurnalistas Tomas Čyvas,
kalbėdamas apie čečėnišką temati-
ką. Vil niuje vienas skveras pavadin-
tas pirmojo Čečėnijos prezidento
Džochar Dudajev vardu, Lietuvoje
oficialiai dirba tuometinės Dudajev
vyriausybės atstovė, o mūsų fut-
bolininkai va žiuoja į prorusiško
Ramzan Kady rov valdomą Čečėniją
žaisti futbolo. 

Padėtis – tragikomiška. Tarsi be
iš eities. Demokratinei valstybei ne-
de rėtų sporto painioti su politika. De -
mokratinė valstybė negali drausti sa -
vo futbolininkams vykti į sporto ren-
ginius, ypač kai visas išlaidas ir ho -
norarus už varžybas apmoka anoji,
kviečiančioji, pusė. Demokratinė val-
stybė neturi net moralinės teisės
smerkti savų sportininkų, atsiliepu -
sių į abejotino vardo čečėno kvieti -
mą, kadangi pati nepajėgi paremti
savo futbolininkų svariais honora -
rais. Tačiau Balsas.lt žurnalistas Čy -
vas taip pat teisus. Atrodytume kur
kas rimčiau, jei Vilniaus politikai bei
diplomatai vis dėlto apsispręstų: ar
jie už nužudytą nepriklausomybi-
ninką Dudajev, ar už Rusijos mario-
netę Kadyrov?

* * *
Kadaise esu kalbėjęsis su visame

pasaulyje išgarsėjusiu latvių režisie -
riumi Edvin Šniuore, sukūrusiu
skandalingą dokumentinį filmą ,,The
Soviet Story”, kuriame atskleista
niū ri sovietų imperijos esmė. Tuo pa -
čiu įtikinamai, vaizdžiai, remiantis
nesuklastotais faktais bei istoriniais
kadrais atskleidžiami principai ir tai -
syklės, pagal kuriuos kuriama šian-
dieninė Rusija. Filme esama ypač
kraupių vaizdų: šiandieniniai ru sų
fašistai nupjauna galvą jaunuoliui
vien dėl to, kad jis – ne rusas.

Nesuklysiu pasakęs, kad Šniuore
darbas atliko ypatingai svarbią pro-
pagandinę misiją, nes buvo rodomas
ne tik Briuselyje ar Strasbūre. Jis su
savo filmu aplankė daugelį pasaulio
šalių, taip pat – ir Lietuvą. Europos
Par lamente posėdžiaujanti Rusijos
delegacija dėjo milžiniškas pastan-
gas, kad minėtoji dokumentinė juos-
ta nebūtų rodoma bent jau oficialiose
Europos Sąjungos institucijose. Ne -
ga  lima pamiršti ir aplinkybės, jog
rusų fašistai režisieriui dėl neva So -
vietų Sąjungos ir Rusijos juodinimo
paskelbė mirties nuosprendį, ilgokai
mitingavo prie Latvijos ambasados
Maskvoje ir įžūliai persekiojo Ru si -
joje reziduojančius latvių diploma-
tus.

Latvis Šniuo re šių eilučių auto-
riui didžiuodamasis pasakojo, kas
padėjo sukurti pa sau lį sukrėtusį do-
kumentinį filmą. Pasirodo, grupė
Latvijos europarlamentarų pasirū-
pino finansavimu. Ne noriu suklysti,
tačiau Šniuore, man regis, tvirtino

gavęs ar tik ne 50,000 eurų paramą
minėtam projektui įgyvendinti. Skai-
čiuojant mūsų pinigais, tai būtų per
150,000 litų. 

Sutikite, tikrai įspūdinga finan -
si nė parama. Štai tada pirmą kartą ir
suklusau: o ar Lietuvai atstovaujan-
tys europarlamentarai yra suradę fi -
nansavimo šaltinių panašioms akci-
joms? Bent jau neteko girdėti, jog mū -
sų europarlamentarai būtų ėmęsi pa -
našių sumanymų kaip ir jų kolegos
lat viai. 

* * *
Tikriausiai visi atkreipėme dė -

me sį, kad Rusijos branduolinės ener-
getikos pramonę prižiūrinčios insti-
tucijos šiemet skyrė net 1 milijoną
JAV dol., trokšdamos pasau lio visuo-
menei kuo patraukliau api bū dinti
būsimosios Kaliningrado ato minės
elektrinės projekto statybas. Žodžiu,
tas milijonas skirtas ,,Balti jos” ato-
minės jėgainės statybos projekto
įvaizdžiui gerinti. Dar aiškiau kal -
bant – propagandos reikmėms. Kon-
krečiai įvardytas pinigų srautas by-
loja apie Rusijos ketinimus ir toliau
visais įmanomais būdais kenkti Lie-
tuvai, vietoj uždaromos Ignalinos AE
siekiančiai turėti naują atominę
elektrinę. Akivaizdu, Kremliaus šei-
mininkams labai nepatinka lietuvių
pastangos ištrūkti iš posovietinės
ener getinės priklausomybės, todėl
Kremlius ir negaili lėšų įvairiau -
siems propagandiniams triukams.

Beje, tą milijoną dolerių rusams
privalu išnaudoti iki šių metų pabai-
gos. Už šiuos pinigus jau surengtas

tarptautinis šachmatų turnyras ir
ke lios mokslinės, o iš esmės – pro-
pagan dinės konferencijos. Kokioms
reikmėms bus panaudoti likę pini-
gai? Neatmestina, jog už likusius do-
lerius bus bandoma į prorusiškąją
pusę pa stūmėti kai kuriuos lietuvius,
nepri klausomos atominės politikos
šali nin kus. Esą Lietuvai nauja ato-
minė jėgainė – nereikalinga, nes Lie-
tuva ga lės pirkti pigią elektros ener-
giją iš būsimosios Kaliningrado jė-
gainės, pa vadintos gražiu vardu –
,,Baltija”. 

Galimybės, jog tas milijonas iš
tie sų skirtas papirkinėjimams, neat-
metė ir šių eilučių autoriui interviu
davęs Seimo Atominės energetikos
ko misijos pirmininkas parlamen-
taras Rokas Žilinskas. Seimo narys
atkreipė dėmesį, kas šiandien Lietu -
voje labiausiai kritikuojamas –  Ener -
getikos ministras Arvydas Sekmo -
kas. Pasak parlamentaro Žilinsko,
šios kritiškos nuostatos dirbtinai pa -
kurstomos.

Žinoma, visa tai – nerimą kelian -
ti tiesa. Bet mes pasielgtume kvailai,
jei piktintumėmės Kremliaus sie-
kiais sukompromituoti lietuvišką
ato minę jėgainę. Tokiais atvejais tėra
vienas racionalus kelias – piktintis
sa viškiais, nemokančiais atremti
rusiškų propagandinių išpuolių. Ne -
su naivus, jog manyčiau, esą Lietuva
pajėgi skirti kur kas daugiau lėšų
propagandiniams tikslams už Rusiją.
Tačiau tai dar nereiškia, kad oficia-
lusis Vilnius neprivalo rūpintis tuo,
kad būtų bent jau susilpninta rusiš -
koji propaganda. Valstybės interesus
gi nantiems leidiniams taip pat reikia
valgyti. Deja, atidžiai stebint propa-
gandinį karą, įsiplieskusį dėl atomi -
nės energetikos, galima susidaryti įs -
pūdį, esą Lietuvos Vyriausybė įsitiki-
nusi, jog valstybės laikyseną remian -
tiems lietuviškų žiniasklaidos prie -
monių atstovams duona kasdieninė
ne reikalinga. 

Dviguba moralė
GINTARAS VISOCKAS

1990 metų gegužės 27 dieną Lietu-
vos futbolo rinktinė Tbilisyje žaidė
pirmąsias oficialias rungtynes po Ne-
priklausomybės atkūrimo. Šios rung-
tynės Gruzijoje Sovietų Sąjungos
byrėjimo kontekste buvo vadinamos
iššūkiu imperijai. Kalbėta, jog Lietu-
vos sportininkai yra laisvės ambasa-
doriai, jog sportas taip pat gali atlikti
svarbią politinę misiją, jog pagarba
tautų apsisprendimui ir laisvės meilė
esą yra kur kas svarbesni dalykai nei
nuogąstavimai, jog galima sulaukti
sankcijų už rungtynes su gruzinais,
kurie tik anuomet pradėjo brautis į
tarptautinę futbolo organizaciją.

Prabėgus daugiau nei 20 metų
Lietuvos futbolininkai vėl privertė
prabilti apie futbolo ir politikos sąsa-
jas. Tik šįsyk vargu ar kas galėtų juos
pavadinti laisvės ambasadoriais. Kai
jau atrodė, kad po pralaimėjimo
nykštukiniam Lichtenšteinui Lietu-
vos futbolui nebėra kur žemiau pulti,
futbolo funkcionieriai parodė bega-
linę ,,išmonę” ir pasiuntė Lietuvos
futbolininkus į krauju persunktą
Grozną, tenkinti vietos diktatoriaus
Ramzan Kadyrov politines ambicijas.
Esą jei nekokie reikalai yra su mūsų
meistriškumu, tai galima nebegalvo-
ti ir apie etinę pusę.

Pasak Rusijos žiniasklaidos, mū-
sų futbolininkai samdomo propagan-
dinio cirko vaidmens apsiėmė už ne-
mažą honorarą. Patys futbolininkai
ir Futbolo federacijos atstovai tai
griežtai neigia. Esą jokių pinigų iš
Vladimir Putin bendro jie negavo ir

žaisti Grozne apsisprendė išskirtinai
dėl sportinių tikslų. Esą niekas su
mumis futbolo žaisti nebenori, tad
tenka sutikti su bet kuriuo pasiūly-
mu, net jei jis turi labai prastą politi-
nį kvapą.

Skirtingai nei prieš du dešimtme-
čius, dabar Futbolo federacija griež-
tai rėžė tokių rungtynių nauda suabe-
jojusiems politikams: nepainiokime
sporto ir politikos. Esą sportininkai
laisvi apsispręsti, kur ir su kuo jiems
žaisti, kaip atstovauti Lietuvai. Net
pasigirdo perspėjimai, jog turime
ginti sportą nuo politinio kišimosi. 

Tiesa, kai sportininkai pradeda
kalbėti apie valstybės paramą ar ren-
ka parašus, jog be alkoholio pramo-
nės globos jie neįsivaizduoja savo
gyvenimo, paprastai pabrėžiama,
kad sportas labai svarbus visai politi-
nei bendruomenei, esą niekas taip
negarsina valstybės kaip sportinin-
kų pasiekimai. Na, o kaip su gėdin-
gais sportininkų poelgiais? Jų sub-
randintus vaisius taip pat tenka raš-
kyti mums visiems.

Net jei mūsų futbolo funkcionie-
riai dėl kokių nors priežasčių sugeba

nepastebėti  Kadyrov, kurį žmogaus
teisių gynėjai viešai kaltina žiauriais
nusikaltimais Rusijos okupuotoje
valstybėje Čečėnijoje, politinių kėslų,
tai jiems bent jau turėtų būti gėda dėl
šių rungtynių.  Net didžioji dalis Ru-
sijos žiniasklaidos priemonių šias
rungtynes vertino ironiškai ir atvi-
rai šaipėsi iš  Lietuvos futbolo. Rusi-
jos televizija, rodžiusi šias rungty-
nes, pabrėžė, jog su antrąja Rusijos
rinktine grumiasi pagrindinė Lietu-
vos rinktinė. Tiksliau, bando grum-
tis, bet meistriškumo nepakanka.

Na, ir kas, kad Lietuvos futbolo
federacija atkakliai tvirtina, kad
Grozne žaidė antroji Lietuvos rinkti-
nė, kuriai tik dėl vargu ar kam su-
prantamų priežasčių vadovavo ofi-
cialiai atsistatydinęs nacionalinės
rinktinės treneris Raimondas Žutau-
tas. Ta dalis Rusijos žurnalistų, kurie
atkreipė dėmesį į šias rungtynes, tei-
gė, kad nugalėta Lietuvos rinktinė, o
nugalėjo ją Rusijos futbolininkai, ku-
rie vargu ar artimiausiais metais ga-
lėtų tikėtis vietos nacionalinėje rink-
tinėje.

Teko skaityti komentarą, jog kiti

Lietuvos treneriai esą buvo užsiėmę,
tai mūsų funkcionieriai nutarė, jog
geriausia pasamdyti be darbo likusį
Žutautą. Neva svarbiausia, jog rung-
tynės Grozne įvyktų, numojant ran-
ką į Užsienio reikalų ministerijos, ki-
tų politikų argumentus, pagaliau, į
gana gausų gerbėjų būrį, prašantį
futbolininkų nesižeminti ir nebūti
politinėmis marionetėmis.

1990 metais Tbilisyje Lietuvos ir
Gruzijos rungtynės baigėsi kovin-
gomis lygiosiomis, kuriomis džiau-
gėsi ir abiejų komandų gerbėjai.
Grozne Lietuvos futbolininkai pralai-
mėjo įvairiomis prasmėmis ir, spren-
džiant   tiek iš Lietuvos, tiek iš Rusi-
jos žiniasklaidos pranešimų, džiaugs-
mo šios rungtynės niekam nesukėlė.
Net ir pats Kadyrov į jas neatvyko. 

Pagarbą įkvepia už savo Tėvynę
besikaunantys sportininkai, bet ne
samdomas cirkas, kurį galima išsi-
kviesti bet kada ir bet kur. Jo neger-
bia net tie, kurie jo paslaugomis nau-
dojasi.

Laisvė yra ne tik dovana, bet ir
išbandymas. Noriu tikėti, kad  futbo-
lininkų rungtynės Grozne tebus vie-
na iš dėmių Lietuvos sporto istorijo-
je, o ne naujas elgesio stilius. Noriu
tikėti, kad  Lietuvos futbolo federaci-
ja neplanuoja bent jau rungtynių
Abchazijoje ar Šiaurės Osetijoje.  Jau
geriau tegu žaidžia, pavyzdžiui, su
antrąja Estijos komanda ir svarsto,
kaip nutiko, jog Estija ir šioje srityje
gerokai mus aplenkė.

Bernardinai.lt

Nepainiokime sporto 
ir politikos
ANDRIUS NAVICKAS



Lietuvos vyčių centro valdybos
posėdyje, vykusiame š. m. lap-
kričio 12 d. Šv. Jurgio parapijos

patalpose Phi ladelphia, Pennsylva-
nia, dalyvavo 20 centro valdybos na-
rių iš Illinois, Indiana, Massachu-
setts, Michigan, Pennsylvania, New
Jersey, New York, Ohio ir Oklahoma
valstijų. Suvažia vimą globojo Phila-
delphia vyčių 3 kuopa, veikianti prie
Šv. Jurgio parapijos.

Susirinkimo pradžioje dvasios
vadas, dr. prelatas kun. Juozas An -
der lonis sukalbėjo maldą, pasveikino
dalyvius ir palinkėjo sėkmingo posė -
džio. Lietuvos vyčių kuopos vardu
susirinkusius pasveikino 3-čios kuo-
pos pirmininkė Irene Ožalis. Posė-
džiui vadovavusi pir mininkė, garbės
narė Bernice Avi ža pasveikino cen-
tro valdybos narius ir svečius.

Suvažiavimo metu šiek tiek laiko
buvo skirta  ir dis kusijoms apie  pra-
ėjusį 98-ąjį metinį vyčių suvažiavi-
mą, buvo įvertinti pasiekimai. Atro-
dė, kad dalyviai ir svečiai buvo pa-
tenkinti suvažiavimo nutarimais, sa-
vaitgalio programa, po sėdžiais ir su-
važiavimo globėjų Michigan City,
Indiana vyčių nuoširdumu.

Nuspręsta, kad 99-asis metinis
Lie tuvos vyčių suvažiavimas/sei   -
mas  vyks 2012 m. rugpjūčio 1–4 d.
„Seven Springs Mountain Resort”,
Champion, Pennsylvania, jį globos
152 kuopa, veikianti East Long Is-
land, New York (vadovė Julia Schro -
der),  ir sudarytas suvažiavimo ko -
mitetas. Viešbučio kaina bus nuo 131
dol. iki 171 dol. už parą, įskaitant pus-
ryčius. Registracija jauniems vy -
čiams iki 18 m. – 100 dol., suaugu-
siems – 190 dol. (asmeniui) iki gegu-
žės 15 d. Nuo gegužės 16 d. iki birželio
15 d., kaina asmeniui pakils iki 215
dol. O po birželio 29 d. registracijos
kaina pakils iki 225 dol. (asmeniui). Į
registracijos kainą įeina ketvirtadie-
nio po pietės arbatėlė ir susipažinimo

vakaro puota, penktadienio pietūs ir
visų penkių apygardų kėgliavimo
tur nyras bei šeštadienio vakaro po -
kylis. Suvažiavimo atidarymo ir už -
darymo šv. Mišios bus aukojamos ta -
me pačiame ,,Seven Springs Moun -
tain Resort’’. Čia taip pat vyks įvai -
rūs sportiniai žaidimai (jodinėjimas,
šau dymas, plaukiojimas, yra sauna).
Pasiruošimai suvažiavimui jau pra-
sidėjo.

Organizacijos šimtmečio komite-
to kopirmininkė  Phyllis Gendreau
perskaitė pranešimą apie Šimtmečio
komiteto veiklą. Yra sudarytas spe-
cialus komitetas iš visų apygardų.
Artimiausiu laiku ,,Vytis” žurnale
bus išspausdinta patikslinta infor-
macija apie pasirengimą. Informaci-
ją apie organizacijos šimtmečio su va -
žiavimą galima rasti ir tinklalapyje:
www.knightsoflithuania100thannive
rsary.org.

Lietuvos vyčių šimtmečio jubi-
lie jų numatoma ruošti 2013 m. liepos
25–28 d. ,,Marriott Boston Quin cy’’
viešbutyje, Quincy, Massachusetts.
Registracijos kai  na – 300 dol.  (bus
galima su mo kėti per keturis kartus,
mokant po 75 dol.).  Šimtmečio jubi-
liejaus šventės suvažiavimo ir užda-
rymo šv. Mi šios bus aukojamos Šv.
Petro bažny čioje, South Boston, MA.

Centro valdybos pirmininkė,
garbės narė Aviža pranešė, kad orga-
nizacijos istorinė spausdinta medžia-
ga laikoma ALK’os patalpose, Put-
nam, Connecticut. Prieš savaitę buvo
nu pirktas naujas kompiuteris ir
spausdinimo aparatas, kurie bus
naudojami registruoti ir inventori-
zuoti Lietuvos vyčių knygas, žurna-
lus, dokumentus ir pan.

Lietuvos vyčių padalinio Šv. Ka -
zimiero gildijos pirmininkas garbės
narys Jonas Mankus pranešė, kad
neseniai  popiežinės Šv. Kazimiero
lietuvių kolegijos rektoriui prel. Pet-
rui Šiuriui buvo išsiųsta 102 šv. Mi-
šių užprašymai ir 1,800 dol. Taip pat
nusiųsta 7,500 dol. kolegijos trečio
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tElkiniai

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos vyčių centro valdybos suvažiavimas

Lietuvos vyčių centro valdybos posėdžio dalyviai.

Mirusiųjų paminėjimas Šv. Kazimiero kapinėse

aukšto langams įstatyti.  Pranešta,
kad per Šv. Kazimiero gildiją galima
užsakyti šv. Mišias už ligonius, miru-
sius ir kitomis progomis.

Ryšių su visuomene pirmininkė,
garbės narė Regina Juškaitė-Švobie -
nė papasakojo apie ,,Draugo” laik-
raščio vajų. ,,Draugo” pre numerata
naujiems skaitytojams yra 20 proc.
pigesnė – tik 120 dol. me tams. Laik-
raštį galima užsisakyti ir ,,Draugo”
tinklalapyje www.draugas.org (,,Pay-
Pal”). ,,Drau gą” galima užsisakyti ir
paštu (4545 W 63rd Street, Chicago, IL
60629). Buvo išdalinti prenumeratos
blankai. Juš kaitė-Švobienė taip pat
papasakojo apie Šiaulių Pastoracinio
centro statybos projektą ir parodė
nuotrauką, kurioje matyti jau stato-
mas trečias aukštas. Vysk. Eugeni-
jaus Bartulio vardu ji padėkojo vy-
čiams už dosnią 10,100 dol. auką. Su-
žinota, kad kitų metų ba landžio mėn.
pabaigoje vysk. Bartulis lankysis
Michigan valstijoje. Tai bus jo pirmo-
ji kelionė į užsienį. Gal vyčiams pa-
vyks susitikti su vysk. Bar tuliu.

Buvo išdalinta informacija apie
būsimą XIV Lietuvių tautinių šo kių

šventę, kuri vyks Boston, Massa -
chusetts, 2012 m. liepos 1 d. Vien bal -
siai buvo nutarta paremti šven tę,
pasiunčiant sveikinimą į šventės
programos knygą.

Toliau posėdyje buvo aptarti
eina  mieji reikalai, vyko diskusijos,
svarstymai, priimti nutarimai. Posė-
dis baig tas malda, sukalbėta Lietu-
vos vy čių dvasios vado, garbės nario
pre l. dr. Anderlonio.

Šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje
aukojo parapijos klebonas prel. dr.
Anderlonis. Savo pamoksle jis pa-
sveikino centro valdybą ir pa gyrė,
kad posėdis buvo darbingas ir sėk-
mingas. Po Mišių Lietuvos vyčių cen-
tro valdyba bei vietiniai kuopos na-
riai susirinko parapijos salėje va ka-
rienei ir maloniam pabendravi mui.

Ateinantis centro valdybos posė -
dis numatytas surengti 2012 m. ba-
lan žio mėn. 21 d. ,,Marriott Boston
Quin cy’’ viešbutyje, Quincy, MA.

Regina Juškaitė-Švobienė – Lie tu -
vos vyčių garbės narė ir Ryšių su
visuo mene komiteto pirmininkė.

Šv. Kazimiero kapinių sklypų sa -
vininkų draugija du kartus per
metus suruošia mirusiųjų pa-

minėjimus prie kapinių Steigėjų pa-
minklo, tuo parodydama lietuvių vi-
suomenei, kad steigėjai nėra užmirš-
ti už jų įdėtas pastangas turėti savas
lietuviškas kapines. Kaip ilgai jos iš-
liks lietuviš komis, priklausys nuo
kapinių admi nistracijos ir mūsų pa-
čių.

Prisimintini Maironio žodžiai:
„Išliksiu aš gyvas paveiksle tame, net
tuomet, kai kūnas, užbertas žeme, il-
sė sis, klajones užbaigęs visas.” Šio se
kapinėse ilsisi šimtai mūsų tautie -
čių, palikusių Tėvynę Lietuvą. Nepa-
mirškime, jog, pasak didžiojo kovoto-
jo už lietuviškų papročių išlaikymą
laidojant ir tautinius užrašus ant pa-
mink lų a. a. Algio Regio ir jo žmonos
Ire nos paminkle iškaltų žodžių, „Pa-
likome tėvynę laikinai, kelionė užsi-
tęsė amžinai.” Čia daugelio mūsų ar-
timųjų amžino poilsio namai.

Nukelta į 11 psl.

ANTANAS PAUŽUOLIS

Šauliai, išsirikiavę prie Steigėjų paminklo, priekyje prelatas Jonas Kuzinskas ir Antanas Paužuolis. 
Zigmo Degučio nuotr.



52011�LAPKRIČIO�22, ANTRADIENISDRAUGAS

Šis jau 18-tas metinis Drau go fondo suvažiavi-
mas įvyko Jaunimo centro Čiurlionio galeri-
joje šių metų lapkričio 12 dieną. Nuo 9 iki 10

val. r. vyko DF narių regist racija, kuriai vadovavo
Antanas Va lavičius ir Viktoras Jautokas. Nors į
suvažiavimo pradžią atvyko labai nedaug žmonių,
po truputį jų vis dau gėjo ir, suvažiavimui bai-
giantis, kone visa galerija buvo užpildyta. Tai
džiugina.

Suvažiavimą atidarė DF tarybos pir mininkė
Marija Remienė. Invoka ciją sukalbėti ji pakvietė
kunigą An taną Gražulį, SJ. Po to pirmininkė at si-
stojimu ir tylos minute paprašė vi sų pagerbti
amžinybėn iškeliavusius DF narius. 

Remienė šiam suvažiavimui vadovauti pa -
kvietė DF tarybos narį dr. Augustiną Id zelį, sekre-
toriauti Nijolę Nausėdienę. Jie kartu su pirmi-
ninke sudarė pre zidiumą. Remienė taip pat pa-
skelbė Nomi na cijų ir Balsavimo komisijų sudėtį.
Toliau suvažiavimą vedė dr. Idzelis.

Suvažiavimo pirmininkas, pasveikinęs visus
susirinkusius, žodį suteikė ,,Draugo” leidėjų tary-
bos pirmininkui adv. Sauliui Kupriui. Leidėjų var-
du kalbėjęs Kuprys sa kė, kad šiuo metu didžiau-
sias ,,Draugo” išlaidas sudaro paštas. Deja, kai ku-
rie paštai labai ne atsakingai dirba ir dėl to nuken-
čia ,,Draugo” pristatymas skaitytojams, kurie la-
bai jautriai reaguoja negavę laikraščio laiku. Bet,
pastebėjo leidėjų tarybos pirmininkas, su JAV paš-
tu nėra lengva susitarti. ,,Draugo” administracija
stengiasi, kad būtų išvengta tokių nesklandumų ir
kad laikraštis būtų  pristatytas laiku.

Kuprys pranešė, jog ,,Draugas”, norėdamas
taupyti, sumažino tarnautojų skai čių, neseniai
buvo parduotos senos, jau ne naudojamos spaustu-
vės mašinos, taip atsikratyta metalo laužo. Jis pa-
sidžiaugė Šiaurės Ame rikos lietuvių jaunimo są-
jungos veikla, kurios nariai savo veiklą aprašo
,,Drauge”. 

Toliau kalbėjusi ,,Draugo” vyr. redaktorė dr.
Dalia Cidzikaitė pasidžiaugė, kad dėl laik raš čio tu-
rinio ir kokybės susilaukia daug gražių atsilie-
pimų, kad jau ne gėda jį kitiems parodyti ir pasiū-

lyti užsisakyti. Ji atkreipė dėmesį į šių metų spalio
mėnesį ,,Draugo” leidėjų tarybos priimtą nutari-
mą dėl naujo sveikatos draudimo laikraščio dar-
buotojams, kuris įsigalios nuo kitų metų sausio 1
dienos. Cidzikaitė ragino DF narius ir leidėjus:
,,Jei anksčiau svariai paremdavote spaustuvės ma-
šinų pirkimą ir remontą, tikiu, jog pinigų atsiras
ir redakcijos darbuotojams, stipri ir profesionali
redakcija yra vienas iš svarbiausių ir pagrindinių
laikraščio kokybės laidų.” 

DF sekretorė Nausėdienė perskaitė pereitų
metų protokolą, kuris visų vienbalsiai buvo priim-
tas.

DF tarybos pirmininkė savo žo dyje padėkojo
sekretorei už tokį iš samų protokolą, trumpai pri-
minė DF įsteigimą. Šį Fondą įsteigti pasiūlė kun.
Viktoras Rimšelis, tiesa, tuo laiku jis buvo steigia-
mas su tikslu remti ,,Draugo” kapitali nius projek-
tus. Šiandien są lygos yra tokios, kad be Fondo

,,Drau gas” neišsilaiky-
tų. 

Remienė sakė, jog
per šiuos metus buvo pa -
skelbti du DF lėšų telki-
mo vajai, tik jų dėka pa-
sipildo DF iždas. Deja,
kiek vienais metais au-
kų mažėja, o išlaidos di-
dėja. Per paskuti nius
penkerius metus, suma-
žėjus skaitytojų skai-
čiui, DF turi remti ir to-
kias išlaidas kaip šildy-
mas, vė dinimas, visų
tarnautojų algos. DF iš -
laiko ir šeštadienio kul-
tūrinį priedą, kuris yra
mūsų visų pasididžia-
vimas. Kultūriniam
priedui daugiausia rašo
žurnalistai iš Lietuvos,
kuriems ne mokami di-
deli honorarai – nuo
25–50 dol. DF moka ho-
norarus ne tik kul tūri-
nio priedo rašantie-
siems, bet ir kai ku-
riems kas dieninio laik-
raščio bendradarbiams.
Tiesa, yra ir tokių, ku-
rie ne ima jokio užmo-
kesčio, tarp tokių Re-
mienė paminėjo Aleksą
Vitkų, dr. Romualdą
Kriaučiūną, Nijolę Nau-
sėdienę ir kt. Nemoka-
ma už straipsnių per -
spausdinimą iš interne-
to.

DF lėšas administ-
ruoja DF direktorių ta-
ryba, kuri yra Fondo na-
rių renkama metinių

suvažiavimų metu dvejų metų kadencijai. Dabar-
tinę di rektorių tarybą sudaro: pirm. M. Re mienė,
nariai – dr. Ona Daugirdienė, dr. Augustinas Idze-
lis, Rūta Jauto kienė, Vaclovas Momkus, dr. Algis
Norvilas ir Vacys Šaulys; iždininkas – Leopoldas
von Braun, kuris ne tik atlieka didelį darbą, bet ir
neima už tai jokio atlyginimo, garbės narys, kun.
Viktoras Rimšelis ir ex-officio Saulius Kup rys. Šia-
me suvažiavime savo kadenciją bai gė dr. Idzelis,
Remienė ir Mom kus. 

Kaip sakė Remienė, DF taryba labai retai    su-
sirenka posėdžiams. Reikalui iškilus, spręsti prob-
lemas bandoma telefonu. DF daug padeda Antanas
Valavičius ir jo talka, ypač kai reikia išsiuntinėti
vajaus laiškus ar kvietimus į narių suvažiavimą.
Per tiek metų daug kas pasikeitė, sakė Remienė:
anksčiau reikėjo didesnių talkų, nes skaitytojų bu-
vo daugiau, o dabar už tenka vos 5–7 talkininkų.
Pirmininkė padėkojo Jonui Kupriui, kuris padeda
visur, kur tik reikia. 

Iždininkas von Braun priminė, jog visą iždo
informaciją DF nariai gavo  su kvietimu atvykti į
DF metinį suva žiavimą. Jis pasidžiaugė, kad spa-
lio mėnuo buvo vienas iš geriau sių DF: pajamos
padidėjo ir iš investicijų, ir iš vajaus. 

Investicijų brokeris Gytis Kava liaus kas sakė,
kad kalbant apie in vesticijas, reikia skirti du da-
lykus: eko nomines ir politines problemas. Kalbė-
damas apie pirmąją, Kavaliauskas sakė, jog pa-
dėtis nėra blo ga, o  štai politinės problemos Eu ro-
poje ir Amerikoje padėtį vis blogina. Vis dėlto, jo
nuomone, Europos šalių problemos yra sudėtin-
gesnės. Daug jų yra prasiskolinusios, o ekonomika
auga lėtai. Be to, skirtingai nuo Amerikos, tokioms
šalims kaip Graikija, Airija, Portugalija, Is panija,
o dabar jau ir Italijai, kainuoja daug brangiau sko-
lintis pinigus nei JAV. Bū tent į tokias politines
problemas rea guoja akcijos šiais metais. Ko tikėtis
ateinančiais metais? Mes nesitikime, kad pateksi-
me į sustingimą, bet taip pat nesitikime didelio
ekonomikos au gimo, sakė Kavaliauskas.

DF Kontrolės komisijos aktą perskaitė komisi-
jos narė Vida Sakevičiū tė. Jame ji pažymėjo, kad
Kontrolės ko misija, susidedanti ir Sigutės Užu pie-
nės, Vidos Sakevičiūtės ir Antano Paužuolio, susi-
rinkusi 2011 m. spalio 27 d. ,,Draugo” patalpose ir
patikrinu si Fondo iždininko von Braun ve damas
knygas, rado jas vedamas tvar kingai ir sąžiningai.
Už taip gerai atliekamą darbą Sakevičiūtė visos
komisijos vardu iš reiškė iždininkui padėką. 

Valavičius pranešė, kiek narių už siregistravo,
sakė, jog kvorumas yra, todėl suvažiavi me priimti
nutarimai turės galią.

Pirmininkaujantis Idzelis pasiū lė rinkti tris
kandidatus į DF tarybą. Visų susirinkusiųjų vien-
balsiu nuta rimu pasiūlyta taryboje palikti tuos pa-
čius žmones: Remienę, dr. Idzelį ir Momkų. Kan-
didatai sutiko pasilikti dirbti dar vienai  dvejų me-
tų kadencijai. Ir Kontrolės komisijoje sutiko dirbti
tie patys asmenys. 

Po suvažiavimo vyko ilgos ir drau giškos dis-
kusijos. Po jų, pir mi ninkei Remienei pasiūlius, su-
giedota ,,Lietuva brangi”.

Metinis Draugo fondo suvažiavimas
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Ilgametė DF suvažiavimų sekretorė
Nijolė Nausėdienė.

DF tarybos narys dr. Augustinas Id zelis.

Draugo fondo taryba: sėdi (iš k.): Vaclovas Momkus, dr. Ona Daugirdienė, Marija Remienė; stovi (iš k.): Vacys Šaulys,
iždininkas Leopoldas von Braun, Rūta Jautokienė ir dr. Algis Norvilas.

Draugo fondo kontrolės komisija (iš k.): Sigutė Užupienė, Antanas Paužuolis ir Vida
Sakevičiūtė.                                                                                                        Jono Kuprio nuotr.
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Jaunimo centras kviečia į popietę

Lapkričio 17 d. Nancy Wright
Beasley paskaita University of  Illi -
nois at Chicago (UIC) lietuvių
kultūros kursą klausantiems studen-
tams LR generalinis konsulatas
Čika goje pradėjo renginių ciklą,
skirtą Holokausto Lietuvoje 70-ųjų

metinių paminėjimui. 
Knygos „Izzy’s Fire: Finding Hu -

manity in the Holocaust” autorė stu-
dentams papasakojo apie įvykius,
kurie nulėmė apsisprendimą para -
šyti knygą apie Holokaustą Lietuvoje
išgyvenusią žydų šeimą bei lietuvius,
padėjusius jiems išsigelbėti. Audi -
torija itin domėjosi autorės atliktu
tyrimu, naudotomis istorijos atkūri-
mo priemonėmis, asmeniniais išgy -
venimais bandant pajusti tai, ką
patyrė knygos veikėjai. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) Li -
tuanistikos katedros vedėjo prof.
Giedriaus Subačiaus nuomone, to-
kios vaizdžios ir asmenine patirtimi
paremtos paskaitos padeda studen-
tams geriau suvokti Lietuvos kultū-
rą.

Tą patį vakarą Illinois Holocaust
Museum & Education Center įvyko
antrasis ciklo renginys, kuriame LR
generalinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniu lienė pristatė režisieriaus Rimo
Mor kūno dokumentinį filmą „Vidur -
nakčio pašnekesiai”, vėliau žodį su -
tei kė rašytojai N. W.  Beasley.

Tarp susirinkusiųjų buvo nema -
žai žmonių, kurių tėvai išgyvenę
Holokaustą emigravo į Jungtines

Renginio organizatorės (iš kairės) generalinė konsulė S. Aniulienė, rašytoja N. W. Beas-
ley, Illinois Holocaust Museum & Education Center specialiųjų projektų direktorė L. P.
Gerstner ir generalinio konsulato darbuotoja A. Vertelkaitė.               G. Bagdono nuotr.

Paskaitą skaitysiančią viešnią, rašytoją
N. W. Beasley pristato prof. G. Subačius.

Agnės Vertelkaitės nuotr.

Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo renginių ciklas

Jaunimo centro vakarienė 2008 m.                                                                                                                                                                                                                    Jono Kuprio nuotr.

Jaunimo centras, įkurtas tėvų
jėzuitų, skaičiuoja 54-uosius
veiklos metus. Bėgant metams

keitėsi Cent ro administratoriai – tė-
vai jėzuitai. Ku nigas Antanas Sau-
laitis, SJ, būda mas labai užsiėmęs re-
ligine švietėjiška veikla ir kitais dar-
bais, nusprendė perduoti Centrą pri-
žiūrėti ir tvarkyti pasauliečiams.
Šiuo metu Centrą tvar ko taryba ir
valdyba, o jėzuitų vy resnysis yra ku-
nigas Antanas Gražulis, SJ.

Centro tarybą sudaro pirminin -
kė Marytė Utz, Reda Blekienė, Audrė
Budrytė-Nakienė,  Algirdas Čepėnas,
kun. A. Gražulis, SJ, Viktoras Jau -
 tokas, Aleksas Lauraitis, Vincas Lu -
kas, Vaclovas Momkus, Antanas Pau-

žuolis, Rimas Rekašius, Milda Šatie-
nė ir Jurgis  Vidžiūnas.

Centro valdybą sudaro pirmi -
ninkė Neringa  Aleksonienė, Reda
Blekienė, Mindaugas Bielskus, Di -
nas Aleksonis, Giedrė Elekšytė, Val -
das Kerulis, Antanas Paužuolis, An -
ta nas Rašymas,  Rita Rašymienė, Do -
vilė Ruscitti. Centro valdybos ir tary-
bos tikslas – išlaikyti Centrą finan-
siškai, pasiekti,   kad visų kartų tau-
tiečiai ir ateityje plėtotų kultūrinę,
mokslo ir sporto veiklą.

Centre veikia Čikagos lituanisti-
nė mokykla (direktorė Jūratė Dovi-
lienė), kurioje mokosi arti 400 mo -
kinių, juos moko 60 puikių mokytojų.

Centre veikiančiame Lituanisti -
kos Tyrimo ir studijų centre (LTSC)
sukaupta vertinga archyvinė medžia-
ga. Neseniai LTSC sukauptų knygų
dublikatai buvo parduodami sureng-
toje knygų mugėje, kurią aplankė ne -
mažai pirkėjų.

Jaunimo centro salėse vyksta
tautinių švenčių minėjimai, koncer-
tai, spektakliai, vakaronės. Lietuvių
rašytojų draugijos pirmininkė Stasė
Petersonienė nuolat rengia naujų
knygų pristatymus, poezijos popietes.

Čiurlionio galerijoje vyksta me-
no ir fotografijų parodos, kurias žiū-
rovams pristato galerijos direktorė
Laima Apanavičienė. Kavi nėje ruo-
šiamos šeimyninės šventės, Cent ro
Moterų klubo narės, vadovauja mos
pirmininkės Irenos Dirdienės (anks-
čiau pirmininkė buvo Anelė Po cie-

nė), ruošia priešvelykinius pusry -
čius, kepa blynus ir ruošia kitokias
vaišes.

Centre įsikūręs rankų lenkimo
klubas „Aidas”. Klubo nariai laimi
aukš tas vietas varžybose JAV ir gar-
sina Lietuvos vardą tarp kitatau čių.
Centro pastogėje repetuoja Lie tuvių
Opera, šokių kolektyvas „Suk tinis”,
teatro sambūris „Žaltvykslė”. Šešta -

dieniais po pamokų mokykloje vyks-
ta užsiėmimai skautams.

Metams bėgant Centro pastatą
vis dažniau reikia remontuoti, o ir
išlaidos jo išlaikymui kasmet didėja.
Centro vadovybė nuoširdžiai dėkoja
Lietuvių Fondui, visiems mecena-
tams bei rėmėjams už dosnią finan -
sinę paramą.

Š. m. gruodžio 4 dieną (sek ma-

die nį) įvyks tradicinė  Jaunimo cen-
tro lėšų telkimo vakarienė. 1 val. p. p.
Tėvų jėzuitų koplyčioje bus au ko -
jamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius
Centro narius. Mišių metu gie dos
solistai Margarita ir Vaclovas Mom -
kai, akompanuos muzikas Ma ni gir -
das Motekaitis. 2 val. p. p. JC di džio-
joje salėje vyks trumpa akademinė
valanda ir meninė programa, kurią

atliks lietuvių liaudies kapela „Biru
Bar” iš Indianapolio. Savo laimę sve-
čiai galės išbandyti loterijoje. Vaka-
rienę pateiks A. ir V. Mor kū nų kuli-
narai. Užsakyti vietas galima pas Ire-
ną Dirdienę tel. 708-422-6514. Malo niai
kviečiame visus atvykti į šį renginį.

Milda  Šatienė
Jaunimo centro tarybos narė

Valstijas. Nepatikrintais duomeni -
mis Čikagoje gali gyventi apie 120,000
asmenų – litvakų palikuonių. Po
pristatymo įvykusiame susitikime
susirinkusieji domėjosi neseniai Sei-
me priimto įstatymo dėl žydams prik-
lausiusio nekilnojamo turto grą žini-
mo įgyvendinimu.

Kiti Holokausto minėjimo ciklo
renginiai vyko lapkričio 18 d., 6:30
val. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje Čikagoje bei lapkričio 20
d., 2 val. p. p. Holokausto memoria -
liniame centre Detroit. 

LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Jaunimo centro Moterų klubas. Ketvirta iš kairės ilgametė šio klubo pirmininkė Anelė
Pocienė. Šešta iš k. dabartinė klubo pirmininkė Irena Dirdienė. 

Jaunimo centro popietėje dalyvaus Lie-
tuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kun.
Gintaras Vitkus, SJ.

Laimos Apanavičienės nuotr.                         
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liEtuVos ir Pasaulio naujiEnos

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

New York (BNS) – JAV pareigū-
nai paskelbė, kad sulaikytas žmogus,
kuris planavo sprogdinti New York
miesto policijos nuovadas ir pašto
skyrius. Pasak teisėsaugos instituci-
jų atstovų, sulaikytasis – 27 metų am-
žiaus Manhattan gyventojas Jose Pi-
mentel – simpatizavo teroristinei or-
ganizacijai ,,al-Qaeda”. 

,,Atrodo, kad jis veikė vienas.
Nėra jokių įrodymų, kad kas nors bu-
vo jo bendrininkas”, – pareiškė New

York meras Michael Bloomberg. 
Sulaikant J. Pimentel pas jį buvo

rasta sprogmenų, kuriuos jis, kaip
manoma, ketino panaudoti išpuo-
liams. Jam pateiktas kaltinimas pa-
gal kelis punktus, tarp kurių – są-
mokslas siekiant įvykdyti teroro
išpuolį, išpuoliams skirtų medžiagų
laikymas. Pasak M. Bloomberg, dar
vienas atskleistas sąmokslas rodo,
jog ,,teroristai pasiryžę bet kam, kad
tik galėtų pulti didmiestį”. 

Išvengta JAV federalinės vyriausybės 
darbo sustabdymo

Perspėjama apie pilietinio karo 
Sirijoje galimybę

Los Angeles (BNS) – Lapkričio
20 d. Los Angeles išdalyti Amerikos
muzikos apdovanojimai. Daugiausiai
jų – tris – gavo 21 metų country muzi-
kos atlikėja Taylor Swift. Po du apdo-
vanojimus atsiėmė londonietė Adele
ir niujorkietė Nicki Minaj. Tačiau T.
Swift, be kita ko, paskelbta ,,Metų
me-nininke”. 

Vakaro garsenybe buvo laikoma
Adele. 23 metų soul muzikos atlikėja
buvo pristatyta daugiausia kategori-
jų – keturiose. ,,Metų menininkės”
apdovanojimas, kuris buvo įteiktas
pačioje renginio pabaigoje, atrodo,
nustebino pačią T. Swift. Dėl šio ap-
dovanojimo dar varžėsi Adele, Katy
Perry, Lady Gaga ir Lil Wayne. Lady
Gaga šiais metais liko be apdovanoji-
mų, nė vienoje kategorijoje nelaimė-
jo ir K. Perry, tačiau jai įteiktas spe-
cialus apdovanojimas. 27 metų atlikė-
ja apdovanota už tai, kad penkios
vieno jos albumo dainos užėmė pir-
mąsias vietas hitų sąrašuose. Tai iki
šiol buvo pavykę tik Michael Jackson.

Washington, DC (BNS) – JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
pareiškė, jog Sirijoje galimas pilieti-
nis karas, kuriame didelės įtakos gali
turėti dezertyravę kariškiai. 

,,Manau, kad gali kilti pilietinis
karas, kuriame veiktų labai ryžtinga,
gerai ginkluota ir gerai finansuoja-
ma opozicija”, – sakė H. Clinton JAV
televizijos kanalui NBC. ,,Mes jau
matėme tai, ko jokiu būdu nenorėtu-
me matyti, nes mes esame už taikiai
protestuojančią ir nesmurtinę opozi-

ciją”, – pridūrė ji. 
H. Clinton piktinosi prezidento

Bashar al-Assad režimo taikomu
smurtu protestuojantiems žmonėms.
JAV valstybės sekretorė dar pažymė-
jo nematanti kokių nors įsikišimo į
Siriją iš užsienio galimybių, kaip bu-
vo Libijoje. Jos nuomone, svarbus
vaidmuo Sirijos krizės sprendime
tektų Turkijai ir Arabų lygai, kuri
yra įšaldžiusi Sirijos narystę ir pa-
skelbusi Damaskui ultimatumą.

Išdalyti Amerikos muzikos apdovanojimai

Užsienio reikalų viceministras susitiko 
su JAV pareigūnais

Washington, DC (URM info) –
Washington su darbo vizitu viešėjęs
Lietuvos užsienio reikalų viceminist-
ras Evaldas Ignatavičius su JAV poli-
tikais ir administracijos pareigūnais
aptarė pasiruošimą gruodžio pra-
džioje Vilniuje vyksiančiai Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos (ESBO) Ministrų tarybos
sesijai, diskutavo apie santykius su
Rytų kaimynėmis. 

„JAV gerai vertina Lietuvos pir-
mininkavimą ESBO, indėlį į užsitę-
susių konfliktų sprendimą, pasiektą
susitarimą atnaujinti formalias de-
rybas dėl Padnestrės klausimo ir
ESBO dialogo su Viduržemio jūros
regiono partneriais sustiprinimą”, –
sakė JAV senatorius, Kongreso Hel-
sinkio komisijos pirmininko pava-
duotojas Benjamin Cardin. Jis pa-
brėžė, kad Lietuvos pirmininkavimo
ESBO svarbiausi uždaviniai – žmo-
gaus teisių gynimas, siekis stiprinti
žurnalistų saugumą bei žiniasklai-
dos laisvę – yra svarbūs visai ESBO
šalių bendruomenei. XVIII ESBO Mi-
nistrų tarybos sesija Vilniuje vyks
gruodžio 6–7 d.

E. Ignatavičius taip pat susitiko
su JAV prezidento Barack Obama vy-
riausiąja patarėja Europos klausi-
mais Liz Sherwood-Randall. Su ja ap-
tarta kitų metų gegužę Čikagoje vyk-
siančio NATO valstybių ir vyriausy-
bių vadovų susitikimo darbotvarkė.
Viceministras pabrėžė, kad NATO
oro policijos misijos Baltijos šalyse
pratęsimo klausimas bus itin svar-
bus šių šalių žmonėms.

E. Ignatavičius taip pat pažymė-
jo, jog didelį dėmesį energetiniam
saugumui skirianti Lietuva tikisi,
kad NATO vadovų susitikime bus
įvertintos Lietuvos pastangos Vil-
niuje veikiančiam Energetinio sau-
gumo centrui suteikti NATO kompe-
tencijos centro statusą.

Lietuvos diplomatas su JAV Vals-
tybės departamento pareigūnais taip
pat aptarė demokratijos ir pertvarkų
paramos projektus Ukrainoje, Moldo-
voje ir Baltarusijoje. Viceministras
pabrėžė, kad vykdydama vystomojo
bendradarbiavimo politiką Lietuva
ypač didelį dėmesį skiria Rytų kai-
mynėms. 

E. Ignatavičiaus vadovaujama
delegacija taip pat susitiko su JAV
Atstovų rūmų Užsienio reikalų ko-

miteto pirmininke Ileana Ros-Lehti-
nen. JAV politikė padėkojo už Lietu-
vos indėlį į tarptautinių organizacijų
veiklą ir patvirtino ketinimą 2012
metais atvykti į Lietuvą.

Lietuvos užsienio reikalų vice-
ministras susitikime su JAV prezi-
dento patarėju ir JAV Baltųjų rūmų
masinio naikinimo ginklų kontrolės
vyriausiuoju koordinatoriumi Gary
Samore pabrėžė Lietuvos susirūpini-
mą dėl jos pasienyje planuojamų sta-
tyti galimai nesaugių atominių jė-
gainių. Pokalbio metu E. Ignatavi-
čius pabrėžė, kad Lietuva su susirū-
pinimu žvelgia į Baltarusijoje ir Kali-
ningrado srityje planuojamas statyti
atomines elektrines ir ragina kaimy-
nines valstybės laikytis Tarptautinės
atominės energetikos agentūros (TA-
TENA) ir tarptautinės ESPO konven-
cijos dėl poveikio aplinkai vertinimo
tarpvalstybiniame kontekste skaid-
rumo įsipareigojimų. G. Samore pa-
tikino, kad JAV administracija su-
pranta Lietuvos rūpestį dėl kaimy-
nystėje plėtojamų atominės energe-
tikos projektų. Susitikimo metu ap-
tarti ir kiti branduolinio saugumo
klausimai, diskutuota apie Lietuvos
ir JAV  bendradarbiavimą kuriant
naujus branduolinių medžiagų pliti-
mo užkardymo mechanizmus. 

E. Ignatavičius lapkričio 18 d.
Washington susitikęs su Pasaulio
banko viceprezidentu Europos ir
Centrinės Azijos regionui Philippe
Le Houérou aptarė Lietuvos plėtoja-
mus vystomojo bendradarbiavimo
projektus ir atkreipė dėmesį į per-
tvarkas Moldovoje, Ukrainoje ir Bal-
tarusijoje. 

Viceministras Pasaulio banko vi-
ceprezidentą ir specialistus pakvietė
dažniau lankytis Lietuvoje rengia-
muose tiksliniuose ekspertų susiti-
kimuose Europos Sąjungos Rytų kai-
mynystės šalių ekonomikos ir per-
tvarkų klausimais. „Lietuvoje veikia
nemažai JAV ir Vakarų nevyriausy-
binių organizacijų, sukaupta didelė
patirtis ir žinios. Tačiau turime stip-
rinti bendradarbiavimą ir su Pasau-
lio banko ekspertais, kurie detaliai
analizuoja ES Rytų kaimynystės ša-
lių ekonominius pasikeitimus. Vil-
nius galėtų būti gera vieta šiems
klausimams aptarti”, – teigė E. Igna-
tavičius. 

Nušalintas Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas

Užkirstas kelias teroro išpuoliui

Washington, DC (BNS) – JAV
Kongresas pritarė biudžeto projektui
skirti kai kurioms vyriausybinėms
agentūroms finansavimą 2012 finan-
siniais metais. Tokiu būdu dar kartą
parlamentarams pavyko išvengti vy-
riausybės darbo paralyžiaus. Jeigu
projekto nebūtų pavykę patvirtinti iki
lapkričio 18 d., JAV federalinė vyriau-
sybė paskelbtų nutraukianti darbą.

Priimtas dokumentas numato,

kad žemės ūkio, būsto, mokslinės ir
prekybinės programos gauna finan-
savimą iki 2012 m. rugsėjo. Nesikei-
čia ir išlaidų apimtys, lyginant su
2011 m. Likusieji vyriausybės pada-
liniai gaus lėšas tik iki 2011 m. gruo-
džio 16 d. Iki to laiko Kongreso na-
riams reikės vėl susitarti dėl komp-
romisinio biudžeto, priešingu atveju
vėl kils pavojus federalinės vyriau-
sybės darbui.

Viceministras E. Ignatavičius (viduryje) ir LR ambasadorius JAV Žygimantas
Pavilionis  susitiko su JAV Atstovų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininke I. Ros
-Lehtinen. URM nuotr.

Net tris apdovanojimus gavo 21
metų country muzikos atlikėja Taylor
Swift.                                  EPA nuotr.

Vilnius (BNS) – Įtariant pikt-
naudžiavimu ir dokumentų klastoji-
mu, nuo pareigų nušalintas Naciona-
linės mokėjimo (NMA) agentūros
prie žemės ūkio ministerijos direkto-
rius Saulių Silicką. Specialiųjų tyri-
mų tarnybos (STT) pareigūnai, atlik-
dami ikiteisminį tyrimą dėl galimo
piktnaudžiavimo ir dokumentų klas-

tojimo, pranešimus apie įtarimą įtei-
kė ir buvusiam žemės ūkio vicemi-
nistrui Aušriui Macijauskui. Nusta-
tyta, kad A. Macijauskas galbūt pikt-
naudžiavo tarnybine padėtimi ir sie-
kė asmeninių tikslų, vengdamas
skelbti konkursą dėl Vigimanto Kisie-
liaus įdarbinimo Nacionalinės žemės
tarnybos padalinio vadovu. 



Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovė-
je ir kartu su juo visi angelai, tada jis
atsisės savo garbės soste. Jo akivaiz-
doje bus surinkti visų tautų žmonės, ir
jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria
avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinė-
je, ožius – kairėje.

Ir tars karalius stovintiems de-
šinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimin-
tieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūri-
mo jums paruoštą Karalystę! Nes aš
buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydi-
note, buvau ištroškęs, ir mane pagir-
dėte, buvau keleivis, ir mane priglau-
dėte, buvau nuogas – mane aprengėte,
ligonis – mane aplankėte, kalinys –
atėjote pas mane.’

Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, ka-
da gi mes tave matėme alkaną ir paval-
gydinome, trokštantį ir pagirdėme?
Kada gi mes matėme tave keliaujantį
ir priglaudėme ar nuogą ir aprengė-
me? Kada gi matėme tave sergantį ar
kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems
karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek
kartų tai padarėte vienam iš šitų ma-
žiausiųjų mano brolių, man padarėte.’

Paskui jis prabils į stovinčius kai-
rėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeik-
tieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta
velniui ir jo angelams! Nes aš buvau
išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdė-
te, buvau keleivis, ir manęs nepriglau-
dėte, nuogas – neaprengėte, ligonis ir
kalinys – ir jūs manęs neaplankėte.’

Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, ka-
da gi mes tave matėme alkaną ar iš-
troškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligo-
nį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’
Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sa-
kau jums: kiek kartų taip nepadarėte
vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man
nepadarėte.’ Ir eis šitie į amžinąjį ken-
tėjimą, o teisieji į amžinąjį gyveni-
mą.” (Mt 25, 31–46)

Šiandien, paskutinį liturginių
metų sekmadienį, Bažnyčia, švęs-

dama Kristaus Karaliaus iškilmę,
pateikia didingą Paskutinio teismo
paveikslą: būsime teisiami pagal
meilę, mūsų veiksmingai parodytą
savo artimui. Čia nėra paminėtas ti-
kėjimas, kuris, be abejo, yra Dievo ir
žmogaus santykio pagrindas.

Paskutinio teismo vizija tik pa-
brėžia, jog tikėjimas neaprėpia viso
santykio. Tikėjimas turi vesti į žmo-
gaus perkeitimą. Mat po to nebebus
nei tikėjimo, nei vilties, o tik meilė ar
neapykanta kaip amžina teigiamo ar
neigiamo apsisprendimo būsena (1
Kor 13, 1–13). Anglų rašytojas C.S. Le-
wis († 1963), „Narnijos kronikų” au-
torius, sako: „Kas neamžina, Amži-
nybėje neturi vertės.”

Didžiojo Bažnyčios tikėjimo iš-
pažinimo (lot. Credo) vidurinė dalis
užbaigiama žodžiais: „Jis vėl garbin-
gai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.”
Teismo perspektyva nuo ankstyviau-
sių laikų darė poveikį krikščionims
kaip jų dabartinio gyvenimo matas,
kaip reikalavimas sąžinei ir kartu
kaip dieviškojo teisingumo viltis.
Tikėjimas į Kristų niekada nežvelgė
tik atgal ir į viršų, bet visada krypo
ir priekin, į Viešpaties nekart skelbtą

teisingumo valandą. Toks žvilgsnis į
ateitį darė krikščionybę svarbią da-
barčiai.

Krikščionių bažnytinių pastatų,
kuriuose norėta regimai išreikšti
istorinę bei kosminę tikėjimo į Kris-
tų platybę, rytinėje pusėje paprastai
būdavo vaizduojamas kaip Karalius
grįžtantis Kristus – vilties įvaizdis, o
vakarinėje – Paskutinis teismas, kaip
atsakomybės už savo gyvenimą įvaiz-
dis. Toks vaizdinys tarsi palydėdavo
įkandin krikščionis, einančius pro jį
iš bažnyčios į kasdienybę.

Teismo ikonografijos raidoje vi-
duramžiais viršų vis labiau ėmė imti
grėsmingasis bei bauginantis teismo
aspektas, akivaizdžiai labiau traukęs
menininkus negu vilties, dažnai už-
temdytos grėsmės ženklų, spindesys.

Nukelta į 11 psl.
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Kristus Karalius

Teisingumo atkūrimas
BR. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

ŠVEntadiEnis

Anais laikais
PRANĖ ŠLUTIENĖ

Nr. 3

Apie kitus žinojau, bet per karą
ir sovietų okupaciją mūsų ryšiai
buvo nutrūkę. Pasitiko dr. Mečys, dr.
Vi talija ir jų sūnus dr. Kęstutis Vit-
kai. Laukė anksčiau Čika goje lan-
kęsi Jurgis ir Zoselė Gaižauskai.

Sulipome į mūsų laukusį auto-
busą ir nuvažiavome į „pirmos kla -
sės” užsieniečiams skirtą viešbutį
„Gintaras”. Kambariai skurdūs, vo -
nios nėra, dušai – be jokių užuolaidų,
tualeto grindimis bėga vanduo. Pasi -
juokėme su Virginija, bandydamos
įsivaizduoti, kaip atrodo antros ar
tre  čios klasės viešbučiai. Greitai už -
plūdo giminės, mūsų mažame kam-
barėlyje neliko vietos kur apsisukti.
Virginijos giminių apie 20, mano –
trys. Ji nespėjo atidaryti lagaminų,
saujomis viską graibstė, stum dė si. O
aš su savo gimine trumpai pa sikal-
bėjau apie planus dvokiančiame tua-
lete.

Atvyko dar viena po nia. Pasi-
beldė, paklausė, ar čia gyvena draugė
Šlutienė (kokia aš jai drau gė, pagal-
vojau), ir pasiteiravo, ar netu riu at-
vežusi jai laiško. Mane šaltas pra -
kaitas išpylė. Nežinojau net to žmo-
gaus pavardės, iš kurio tą laiš ką turė-
jau atvežti. Ne veltui prieš iš skris-
dama susitikau su Lietuvos kon sulu
Čikagoje Petru Daužvardžiu, kuris
įspėjo, jog gali būti panašių su sitiki-
mų. Man, drąsuolei, aiškino, kaip bū-
ti atsargiai, ypač su svetimaisiais, ir
net su giminėmis, mažai pažįsta-
mais. Mat nežinome, kas jie yra ir
kokia jų paskirtis, nes, pildant doku-
mentus vizai gauti, reikė jo pranešti
giminių Lietuvoje koordinates. Net
patarė perrašyti telefono knygutę,
kurioje turėjau nemažai JAV aplan -
kiusių svečių iš okupuotos Lietuvos
adresų, su kuriais norėjau Lietuvoje
susitikti.

Nelengvas uždavinys

Šios pirmos kelionės metu turė-
jau atlikti vieną uždavinį: nuvežti
pinigus disidento, pabėgusio į Ame -
riką, Aloyzo Jurgučio žmonai, kuri
gyveno Žirmūnuose. Kaip tik dieną
prieš tai valgėme ,,Žirmūnų” resto -
rane, tad turėjau progos gerai įsidė -
mėti kelią. Kitos dienos popietę pati
viena pabandysiu nuvažiuoti į Žir -
mū nus.

Paėjusi keletą gatvių nuo viešbu -
čio, įlipau į taksi ir nuvažia vau prie
„Žirmūnų” restorano. Resto rane iš -
gė riau kavos, suvalgiau pyra gė lį, no -
rėdama praleisti laiką ir ap gal voti to-
lesnius savo žingsnius, o kinkos dre-
bėjo. Iš restorano ėjau pėstute. Ėjau į
kiemus, ieškodama man reikalingo
namo numerio. Vis ap si žvalgydavau,
ar kas nors neseka iš pas  kos. Paga-
liau suradau daugiabutį namą, kurio
ieškojau. Prie namo įėjimo sėdi trys
pagyvenusios rusės, galvas apsirišu-
sios baltomis skarelėmis. Išgirdau
jas tarpusavyje besišnabždant: „Mili-
cija, milicija.” Pamaniau, kad jos
mane palaikė milicinin ke, nes buvau
apsirengusi šviesiu, ilgu lietpalčiu,
kaip filmuose rodo. Įėjau į na mą, už-
lipau į  trečią ar ket vir tą aukš tą, pa-
sibeldžiau, tačiau nie kas neatsiliepė
ir niekas durų neatidarė. Nu lipusi
žemyn bandžiau pasi kalbėti su tomis

moterimis, tačiau nieko neišė jo. Pro
pirmo aukšto langą išgirdau vos vos
girdimą balsą. Moteris klausė ma-
nęs, ar ko ieškau. Atsakiau, kad Ma-
rijos Jurgutienės. Moteris pasakė,
kad ryte Marijos bute buvo krata.
Grįžau į viešbutį ge rokai išsigandu-
si.

Kitą rytą Marija manęs laukė
prie „Gintaro” viešbučio. Tą dieną
ren gėmės kelionei į Kauną. Apie Ma-
rijos pasirodymą man pranešė ge ras
mano pažįstamas muzikas Felik sas
Bajoras, kuris lankėsi pas seserį Al-
doną Čikagoje 1979 metais. Ją atpa -
žinau iš nuotraukos, kurią parodė
Jur gutis prieš kelionę. Išėjome pasi-
vaikščioti į šalia geležinkelio stoties
esantį parką. Ten aš jai perdaviau pi -
nigus, įdėjusi į cigarečių pakelį. Išsi -
skyrėme. Kitą rytą ji vėl manęs lau -
kė. Grąžino man pinigus. Sakėsi bi -
jan ti naujos kratos. Tąkart susipaži -
nau ir su Aloyzo ir Marijos dukra
Dai na. Jurgutienė nusiskundė, kad
išmesta iš darbo, kad jai ir dukrai
labai sunku gyventi. Dažnai kviečia
apklausinėji mui ir tardymui. Jas
išlaiko jos se suo, nes pinigų  maistui
neturi.

Kelionė į Kauną

Vieną dieną mums suorganizavo
pažintinę išvyką po Vilnių. Pirmiau -
sia turėjome sustoti ir aplankyti Le -
nino paminklą Lenino aikštėje (da -
bar Lukiškių). Kai kas iš mūsų pra -
ėjome atsukę paminklui nugaras. Ar
gidė tai pastebėjo, ar ne, mums bu vo
nesvarbu. Kitą dieną po pusryčių
išvežė į Kauną. Pravažiuojant Elek -
trė nus gidė su pasididžiavimu paaiš -
kino apie naujai pastatytą miestelį,
kuriame nėra bažnyčios. Keletas mū -
sų šūktelėjome, ar tai pasididžiavi-
mas?

Greta manęs autobuse sėdėjo
Vir ginijos pusseserė iš mano tėčio
pusės, Ska piš kio apskrities. Kadangi
mūsų gru pė buvo maža, leido gimi-
nėms, ku rie galėjo, kartu važiuoti.
Virgini jos tė vai irgi iš ten kilę – nuo
Še tekš nos upės, kurios vienoje pusė-
je pra sideda Ku piškio apskritis, o
kitoje – Rokiš kio. Tad esame pažįsta-
mos nuo mažų dienų.

Pasikalbėjome, sakėsi pažįstanti
daug Vilimų, o aš – Vilimaitė. Sakė
pažįstanti ir draugaujanti su viena
Janina  Vilimaite-Baršiene,  galbūt
ma     no giminaite. Kadangi buvome iš
anksto įspėti, kad autobusuose yra
įrengta pasiklausymo aparatūra, bu-
vau atsargi.  Daviau savo adresą, o už
ke le to savaičių gavau registruotą
laiš ką su penkių mėnesių veži mėlyje
su čiulptuku burnoje gulinčia mer-
gai tės nuotrauka. Mano nuotrauka.
To kią pačią nuotrauką turėjau savo
namuose. Taip ir susipažinome su sa -
vo pradingusia gimine, su ku ria ry-
šys buvo nutrūkęs sovie tams oku-
pavus Lietuvą. Atsiradome Kaune, o
ten mūsų laukė buvusio vy ro pusse -
serė Irena Petrauskienė, duk  ra ir
anūkė, jo brolis Povilas, pa motė ir ki-
ti giminaičiai.

Kaune aplankėme du muziejus –
Čiurlionio ir Velnių, pavalgėme vie -
na me, netoliese viešbučio esančiame
restorane.                      Bus daugiau.

,,The Blessing of Christ” by Fernando Gallego, 1492
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sVEikata

Protinės sveikatos specialistai
yra linkę menkinti gyvenimo
būdo įtaką protinės sveikatos

ugdymui. Prieš tokią ilgalaikę tradi-
ciją pasi sa ko Roger Walsh, Univer-
sity of  Cali fornia psichologijos profe-
sorius,  vie noje savo studijoje, išs-
pausdintoje žurnalo ,,American Psy-
chologist” šių  metų spalio numeryje.
Verta su jo radi niais ir išvadomis su-
sipažinti ir, pa gal reikalą, sau pritai-
kyti.

Nesveikas gyvenimo būdas ar
sti lius daug prisideda prie psichinių
pa tologijų. Modernioje visuomenėje
daug ligų, susijusių su mirtingumu,
yra saistomos gyvenimo stiliaus. Čia
paminėtini širdies ligos, nutukimas,
diabetas ir vėžys. Gyvenimo stilių pa -
keitus tik keturiose srityse – rūkyme,
kūno mankštoje, alkoholio vartojime
ir mityboje, pakeisite savo sveikatą ir
mirtingumo rodiklius. 

Gerai do kumentuotoje studijoje,
nurodančioje apie 150 mokslinių  šal-
tinių, autorius išskiria aštuonias
gyvenimo būdo sritis: kūno mankštą,
mitybą ir dietą, laiką, praleistą gam-
toje, santykius su kitais, laisvalaikio
užsiėmimus, įtam pos sumažinimą,
religiją bei dva singumą ir aukojimą
bei savanorystę.

Kūno mankšta

Kūno mankšta yra naudinga
puoselėjant tiek fizinę, tiek proti nę
sveikatą. Mankšta gali sumažinti
depresijos riziką ir pro tavimo nega-
lavimus. Mankšta taip pat mažina
chronišką skausmą ir net kai ku-
riuos šizofrenijos požy mius. Iki šiol
daugiausia yra tirtas mankštos ryšys
su depresija. Daug ty rimų rodo, kad
egzistuoja teigiamas ryšys tarp
mankštos ir švelnios bei vidutiniško
laipsnio depresijos, o mankštinantis
depresija sumažėja ar ba jos galima
išvengti. Gauti rezulta tai prilygsta
psichoterapijos bei vais tų terapijos
rezultatams. Rasta, kad mankšta pa-
didina smegenų tūrį bei kraujo apy-
taką. 

Neturėtų stebinti, kad mankšta
turi teigiamos įtakos protiniams su-
gebėjimams bei atmin čiai. Mankštos
nauda pastebėta Alzhei mer ligos
paliestiems, ypač mo terims. Šio sky-
relio išvadoje Walsh cituoja antrąjį
JAV prezidentą John Adams: ,,Seni
protai yra kaip seni arkliai – juos
reikia mankštinti, jeigu nori, kad jie
liktų darbingi.”

Mityba ir dieta

Yra daug įrody mų, kad mityba
glaudžiai susijusi su protine sveika-
ta. Tolimesnės išvados yra padarytos
ištyrus 160 mokslinių studijų. Labai
svarbus yra maisto pa sirinkimas.
Renkantis maistą būtinai reikia
rinktis vaisius ir daržoves. Svei ka
valgyti ir žuvį, ypač jūroje užaugusią
(o ne ūkyje užaugintą) lašišą. Reikia
vengti maisto su dide liu kalorijų
kiekiu. Rasta, kad nutu kimas neigia-

mai veikia sugebėjimą protauti, taip
pat smegenų tūrį. Patariama vengti
gyvulinių riebalų. Įtakos turi ir mity-
bos papildai kaip žuvų taukai bei
įvairūs vitaminai. Protinei svei ka tai
daugiausia naudos turi žuvų taukai,
nors čia slypi pavojus turintiems
skrandžio problemų – žuvų taukai
sulėtina kraujo krešėjimą. Išskir-
tinai paminėta vitamino D svarba,
kurio trūkumas neigiamai veikia
protinį pajėgumą. 

Laikas, praleistas gamtoje

Nuo žilos senovės filosofai pa-
brėžė gamtos įtaką žmonių sveikatai.
Mo der nus žmogus atsiriboja nuo
gamtos ir paskęsta triukšme, dirbti-
noje švie soje, skubiame gyvenimo
tempe. Tai atsiliepia žmonių nuotai-
kai, miegui ir dienos ritmui. Suma-
žėja dėmesys, suprastėja akademinis
našumas. Per paskutinius 50 metų
prisidėjo dar vienas dirbtinis  truk-
dis. Tai televi zi jos ir po to atsiradu-
sių elektroninių išra dimų įtaka. Jau
kalbama apie šių naujovių neigiamą
įtaką vaikų sme ge nų vystymuisi.
Taip pat rasta, kad smurto perkrau-
tos TV laidos skatina agresyvų el-
gesį. Kai tuo tarpu visuo me nei nau-
dingų vertybių pristatymas skatina
artimo meilės darbus. Jau prade-
dama kalbėti apie ,,technopato logi-
ją”, vedančią į dėmesio bei protavimo
sumažėjimą, informacijos per krovi-
mą ir žalingus įpročius. Bai minama-
si dėl ,,išpūstos” realybės (angl. hy-
perreality), kai gyvenimo realybė
yra dirbtinai padidinama. Atsiranda
pavojus reaguoti į išpūstą, per dėtą
realybę, taip nutolstant nuo tikrosios
rea lybės. Gamta čia gali pa siūlyti
gai vi nančios ramybės ,,vaistų”.  

Santykiai su kitais

Yra daug įrodymų, pritariančių
išvadai, kad geri santykiai su kitais
yra svarbūs tiek protinei, tiek fizinei
sveikatai.  Geri santykiai mažina slo-
gos, insulto galimybę, net mirtingu-
mą. Geri santykiai yra glaudžiai su-
siję su laime, gyvenimo kokybe, pro-
tiniu našumu ir sumažėjusia pro-
tinių ligų rizika. Yra duomenų, ro-
dančių, kad mes esa me vienas nuo
kito priklausantys sutvėrimai, už-
programuoti santy kiams su kitais.
Tuo pačiu yra žinoma, kad šiais lai-
kais amerikiečiai  praleidžia mažiau
laiko su šeima, pa žįstamais, turi ma-
žiau artimų drau gų ir yra mažiau įsi-
traukę į savano rišką veiklą savo
gyvenamoje apylin kėje. 

Lengviau pasakyti, 
negu padaryti

Patarimai�sveikam�protiniam�gyvenimui

Susirūpinimą kelia socia linis
atskirtumas. Galvojama, kad tei gia-
mi santykiai su kitais yra tarsi skie -
pai nuo sveikatos tykojančių pavojų. 

Laisvalaikio užsiėmimai

To kie užsiėmimai gali glaudžiai
sietis su jau minėtais veiksniais –
laiku, pra leistu gamtoje, santykiais
su kitais.  Čia taip pat reikia pami-
nėti estetiš kus užsiėmimus bei kū-
rybingumą, saviraišką. 

Įtampos sumažinimas

Chro niš ka įtampa kenkia žmo-
nių sveika tai. Būdai su ja kovoti yra
giminingi būdams, paminėtiems
mankštos, santykių su kitais ir reli-
gijos bei dvasin gumo skyreliuose.
Yra sukurta įtampų mažinimo ištisa

pramonė, apimanti me ditaciją bei
atsipalaidavimą. Medita cija sumaži-
na įtampą įvairiose pa c ien tų grupėse
bei pavieniuose žmonėse. Paminė-
tini kraujo spaudimo, hormo nų bei
skausmo  sutrikimai. 

Religija ir dvasingumas

Skai čiuojama, kad 90 proc. pa-
saulio gyventojų dalyvauja religinė-
se ir dvasinėse apeigose. Yra žinoma,
kad egzistuoja teigiamas ryšys tarp
re li ginio įsitraukimo ir protinės
sveika tos. Teigiamas ryšys rastas 426
iš 724 peržiūrėtų studijų. Bendrai
paėmus, pastebimas teigiamas religi-
nio įsitraukimo poveikis, ypač jeigu
tokio įsitraukimo centre yra meilės
ir atlai dumo tematika. Tokia nauda

su mažėja arba pasidaro neigiama,
jeigu yra pabrėžiamos kaltės ir baus-
mės temos. 

Rastas ryšys ir tarp amžiaus
ilgumo ir bažnyčios lankymo. Lan -
kantys bažnyčią bent kartą per sa -
vaitę vidutiniškai gyvena septyne -
riais metais ilgiau už kitus. Vėl pa -
brėžtina ryšių su kitais žmonėmis
svarba – bažnyčioje ir už jos ribų.

Aukojimas ir savanorystė

Nuo se nų senovės labdara ir
patarnavimas kitiems yra laikomi
dorybėmis. Nauda yra dvipusė – da-
vėjui ir ga vėjui. Gavėjas jaučiasi
laimingesnis, sveikesnis protiškai,
labiau subren dęs dvasiškai. Altruiz-
mas apvaldo kenks min gą pavydą,
godumą, pavydą ir egoiz mą. Tuo
pačiu jis skatina džiaugsmą, meilę ir
dosnumą. Rasta, kad savanoriai yra
psichologiškai laimingesni ir svei-
kesni. Yra paradoksalu, kad duodant
kitiems savo išteklius ir laiką tampa-
ma lai mingesniu. Tačiau čia reikia
įterpti perspėjimą. Ne mažai žinoma
apie globotojų išseki mą, tiesiog su-
sinešiojimą. Tokie žmonės, globoda-
mi ir prižiūrėdami kitus, sergan čius
ar su negalia, persitempia, ban dyda-
mi atlikti daugiau, negu leidžia jų jė-
gos. 

Nereikėtų atsiriboti nuo gal vo -
jimo, kad aukojimas ir savanorystė
yra pagalba vien kitiems. Prisi min-
kime Dalai La ma patarimą: ,,Jei gu
būsite savanau džiai, būkite to kiais
išmintingai. Meilė kitiems ir tarna-
vimas jiems atneš tokį atpildą, kurio
kitaip ne gausite.”

Sukaupiau daug informacijos,
pasidalijau nemažu skaičiumi mok-
slinių atradi mų. Visa bėda, kad kar-
tais  lengviau pasakyti, negu padary-
ti. Tačiau tai neturėtų mūsų atbai-
dyti nuo noro būti sveikesniais ir
laimingesniais.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Padėkos diena švenčiama daž-
niau siai rudenį. Tai – derliaus
arba pa dėkos šventė už derlių.

Amerikoje ji vadinama Thanksgi-
ving, kitose šaly se – kitu vardu. Skir-
tingai nei ankstesniais laikais, šven-
timo metu nėra pabrėžiama jokia
dievybė, neatna šaujamos jai aukos.
Nepaisant pažiū rų skirtumų, gyveni-
mo būdo, įsitiki nimų, vaišių metu
vyrauja vi siškas sutarimas. Šventę
lydi malonūs išgyvenimai, dėkingu-
mas suartina žmones, sušildo jų san-
tykius.

Lietuviška Padėkos diena –
Šv. Martyno diena

Ankstesnių laikų papročius lėmė
ramus gyvenimo būdas, tad pagrin-
dinis rūpestis buvo dėl derliaus, di-
džiau sias viltis dedant į dievus. Šiam
atvejui kiekviena tauta turėjo savo
dievus. Keltų vaisingumo bei der -
liaus dievas buvo Hernė. Indra sim-
bolizavo vaisingumą Artimuosiuose
Rytuose. Dirvolika – senovės lietuvių
javų dievas, kuriam, tikintis geres-
nio derliaus, buvo aukojamas par-
šas.  

Mano manymu, lietuviška Padė-
kos šventė būtų lapkričio 11 dieną.
Tuo metu lietuviai švęsdavo pasku-
tinę rudens šventę, žinomą Šv. Mar-
tyno vardu. Ji, skirtingai nei Šv. Jur-
gio, buvo gyvulių į tvartus suvarymo
diena. „Šv. Martynas tvartus uždaro,
Šv. Jurgis juos atidarys....’’. Tą dieną
padėdavo tašką bernų ir mergų sam -
dymui. Įvertindavo derlių, atpildavo
javus ir atsiskaitydavo su kalviu, ker -
džiumi, pastogėje vaišindavosi kuo
rie besne kepta žąsimi. Klaipėdos
kraš tas ligi šiol garsus savo kopūs tie -
ne su žąsiena. Pajūrio žmonės saky-
davo: ‚,Jei per Šv. Martyną ant stalo
jos būsią, visus metus nieko netrūk-
sią.’’

Padėka dievams, Dievui

Derliaus šventė, kaip padėka die -
vams, atėjo iš antikos laikų. Ją šven-
tė romėnai, graikai, egiptiečiai. Die-
vo Mino garbei šventę rengdavo pa-
vasa rį, nes pavasaris – derliaus nu-
ėmimo metas Egipte. Faraonas auk-
siniu pjau tuvu nupjaudavo pirmąjį
pėdą, šokdavo, linksmindavosi, reng-
davo sportines varžybas. 

Žydų šven čių cikle rudens šventė
yra vadinama ‚,Sukot’’, arba Palapi-
nių švente. Pagrindas šventei švęsti –
40 metų trukęs žydų tautos išlaisvi-
nimas iš Egipto vergijos, jos keliavi-
mas per dy kumą į Izraelio žemę.
Šventės metu statomos laikinam gy-
venimui skirtos palapinės – ,,suka’’,
kuriose meldžiamasi ir valgoma. Ją
galima statyti iš įvai rios medžiagos,
bet su viena salyga – per stogą turi
matytis dangus. Šis būstas – tai
užuomina apie žydų tautos egzis-
tavimą „tarp dangaus ir žemės’’.

Senovės Kinijoje rudens festi-
valį Chung Ch’ui švęsdavo 8 mėnesio
15 dieną. Buvo manoma, kad šią die -
ną mėnuo yra didžiausias ir ryškiau-
sias danguje. Buvo kepami geltonos
spalvos ir apvalią formą turintys
,,mėnulio pyragai’’. Ant kiekvieno
py rago įspausdavo ne žmogaus, bet
kiškio atvaizdą, nes kinas mėnulio
veide įžiūrėjo kiškį. 

Kokia Padėkos diena 
be karnavalo?

Brazilijoje Padėkos diena pradė-
ta švęsti tik 1949 metais, kai Wa -
shington, DC apsilankė Brazilijos
ambasadorius. Susižavėjęs Ameri -
koje švenčiama švente, sumanymą
kažką panašaus surengti ir pas save
jis parsivežė į savo šalį. Brazilijoje,
kaip ir Ame rikoje, yra ruošiamas
gausus stalas, valgomas kalakutas.
Šventė turi ir sa vų bruožų – ji pavir-
to į karnavalą.  

Kanadoje Padėkos diena pradėta
švęsti tik 1957 metais. Šventimo die -
na sutampa su Kolumbo diena Ame -
rikoje, yra švenčiama antrą spalio
pirmadienį.

1621 metai yra įvardyti kaip ofi-
cialūs Padėkos dienos šventimo me -
tai Amerikoje. Daugiau nei 200 metų
kiekviena valstija ir kolonija šventė

vis kitu laiku. Tik 1863 metais, Civi -
linio karo metu, prezidentas Abra -
ham Lincoln pareiškė, kad nacionali -
nė padėkos diena turėtų būti švenčia-
ma lapkričio mėnesį. Šį sprendimą
priimti jį paskatino žurnalo redak-
torė, poetė Sarah Josepha Hale, kuri
savo straipsniuose, laiškuose prezi-
dentui bei vyriausybės nariams pro -
pagavo Padėkos šventės idėją.  

Padėkos dienos JAV pradininkai
buvo piligrimai

Kaip nekeista, šventės pradinin -
kais yra laikomi piligrimai, kuriuos

Padėkos diena
švęsti šią dieną pastūmėjo gamta.
1620 m. 102 pro testantai iš Anglijos,
ieškodami religinės laisvės, po 65
dienų išsilai pino Amerikos žemyne,
dabartinėje Massachusetts valstijoje.
Čia jie susi dūrė su maisto nepritek-
liais, gamtos išdaigomis. Išlikti gy-
viems jiems pa dėjo irokėzų indėnai.
Kitą pavasarį į Naująją žemę atvyku-
sius jie mokė, kaip auginti kukurū-
zus, medžioti, gaudyti žuvį. Pamokos
buvo apvaini kuotos pergale. 1621 me-
tais užderėjo geras kukurūzų, mie-
žių, pupų ir mo liūgų derlius. Širdis
plyšo iš laimės. Ta proga tuometinis
gubernatorius William Bradford
surengė šventinę puotą, kuri, laikan-
tis angliškų der liaus šventimo tradi-
cijų, truko 3 die nas, per kurias buvo
meldžiamasi, puotaujama. Į šventę
buvo pakviesti, jų manymu, ,,neapsi-
plunksnavę’’, bet draugiškai atvykė-
lių atžvilgiu nusi teikę vietiniai gy-
ventojai indėnai: vadas Massasoit ir
90 jo vyrų. Šventėje dalyvavo ir vertė-
jas.

Ant pirmojo Padėkos stalo
kalakuto nebuvo

Tuometinės puotos meniu nėra
žinomas, tačiau rasti Edward Wins -
low žurnale palikti įrašai, kad pa -
kviesti wampanoag indėnai atvyko

su kepta stirna. Jie mokė piligrimus,
kaip pasigaminti kukurūzų bei mo-
liūgų patiekalus. Pastarieji susime-
džiojo laukinių paukščių: ančių ir
žąsų. Tarp jų kalakuto nebuvo. Tuo-
met ,,turkey’’ reiškė laukinių žvėrių
mė są. Buvo valgomos gamtos gėry-
bės: uogos, džiovinti vaisiai, virti
moliūgai, vėžiai, žuvis, iš kukurūzų
kepama duona. Nė minties nebuvo
apie pyragą, nes nebuvo miltų  ir pie-
no. Naminių gyvulių pieno produk-
tams tuo metu dar neaugino, tad ne-
buvo ir sviesto. 1600 metais įvežtos
bulvės tuo metu buvo laikomos ne-
valgomomis, nuodingomis. Taip yra
piešiamas pirmosios Padėkos šven-
tės, kuri po kelių šimtmečių tapo vie-
na iš pagrindinių Amerikoje šven-
čiamų švenčių, šiuo metu palydima
net šventinio parado, vaizdas.

Diena, skirta pergalei 
prieš britus

Kitais metais Padėkos šventės

piligrimai nešventė. Tačiau 1623
metais, užklupus sausrai, atvy kėliai
prisiminė Dievą ir maldomis malda-
vo lietaus. Kitą dieną prapliupo liūtis
ir gubernatorius Bradford tą dieną
paskelbė Padėkos diena. Į puotą buvo
pakviesti ir indėnai. Tačiau ši šventė
netapo kasmetine, tik atsitiktinai
buvo švenčiama Naujosios Angli jos
atvykėlių. 

Bet ji nenuklydo už marštin. 1676
birželio 20 dieną Char lestown, Mas-
sachusetts valstijoje, buvę atvykėliai
birželio 29-ąją paskelbė Padėkos die-
na. Ši diena turėjo būti dėkingumo
išraiška liki mui, kuris nebuvo atšiau-
rus ir ne sutrukdė svetimoje žemėje
įleisti šaknis. Indėnų nuomonės, pri-
imant šį sprendimą, niekas neklausė
ir jų nuo pelnų niekas nebeprisiminė.
Jų at žvil giu piligrimai puoselėjo ne
pačias gražiausias mintis, juos va-
dindami ,,neapkenčiamais vieti-
niais’’. Prabė gus geram šimtmečiui,
1777 metų spalį, jau 13 kolonijų Pa-
dėkos dieną šventė tuo pačiu metu. Ši
Padėkos diena buvo skirta pergalei
prieš britus Saratoga paminėti.

1789 m. prezidentas George Wa -
shington Padėkos dieną paskelbė na-
cionaline švente, kuri turėjo būti
švenčiama lapkričio 26 dieną. Dau -
gelio valstijų atstovai buvo prieš,
teig dami, jog atsibasčiusių piligrimų

išgyvenimai svečioje šalyje taps ša -
lies nacionaline švente. Tuomet pre -
zidentas Padėkos šventę susiejo su
nepriklausomybės prieš britus iško -
vojimo paminėjimu, JAV konstituci-
jos priėmimu bei 13 kolonijų iš britų
priespaudos išlaisvinimu. Episkopa -
linė bažnyčia skelbė, kad pirmasis
ketvirtadienis lapkritį bus Padėkos
dienos šventimo diena. Taigi šventė
buvo švenčiama, tačiau skirtingu
laiku.  

,,Franksgiving”

Prezidentas  Lincoln, 1863 metais
kreipdamasis į tautą, pažymėjo, ko -
kia Amerikai svarbi yra Padėkos
diena. Ją švęsdami privalome šlovin-
ti Geradarį Tėvą, kuris gyvena Dan -
guje ir yra palankus mums. Jis teigė,
kad ši šventė bus švenčiama pasku -
tinį lapkričio ketvirtadienį. Iki 1939
metų, kol Amerikos nepalietė Didžio -
ji Depresija, buvo laikomasi šios
datos. Šią ekonominę krizę su kėlė

NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-
HUNTER

PERkA ŽEMę

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

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.
Ask about our BONUS program.
Call Mr. White at 815-834-9090.

SIūLO DARBą
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A † A
Dr. EDMUNDUI RINGUI

Vilniuje mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų dr.
JULIŲ RINGŲ su žmona LIDIJA, jų šeimą ir visus ar-
timuosius.

Liūdime kartu su jumis.

Daugvilų šeima

devynerius metus (1920–1929) trukęs
spartus, bet nesuvaldomas ekonomi-
kos augimas. Beveik sustojo pramo-
nės gamyba, namų statyba, bankru-
tavo bankai. Buvusiuose stam biuose
pramonės rajonuose kaip Čikaga,
Detroit, Cleveland ir kt. ne veikė nė
viena įmonė. Neišgalintys susimo-
kėti už butus, buvo metami į gatvę.
Dygo lūšnynai, tuomet vadinami
„hooverville”, kuriuose glaudėsi be-
darbiai. Lentynose puikavosi maisto
produktai, tačiau nebuvo už ką juos
pirkti. Prasidėjo protesto demon-
stracijos, vadinamos ‚,alkanųjų mar -
šais’’. 

Naujasis prezidentas įvedė naują
ekonominę-visuomeninę reformą,
pavadintą ‚,Naujoji kryptis’’. Tai bu-
vo veiksmingas ekonominės krizės
sprendimo būdas: įvestos be darbių
pašalpos, viešieji darbai, iš federa-
linio biudžeto finansuojamas verslas.
Dėl naujos politikos Franklin D.
Roosevelt tapo populiarus, JAV prezi-
dento rinkimus jis laimėjo net ketu-
ris kartus iš eilės. Prezi den tas, norė-
damas pratęsti Kalėdų do vanų pirki-
mo sezoną, nuo 1939 iki 1941 metų Pa-
dėkos dieną perkėlė į trečią lapkričio
ketvirtadienį. Tai su kėlė protestų
bangas, ir ši šventė buvo perkrikšty-
ta į ,,Franksgiving’’. Kadangi atsira-
do daug prieštaraujančiųjų, 1941 me-
tais JAV Kongresas  šią šventę grąži-
no į ketvirtą lapkričio savaitę. 

Šių dienų Padėkos diena

Nuo 1924 metų paradas tapo ne -
atskiriama Padėkos dienos dalimi. Jį
rengia ir remia ,,Macy’s’’, vienas iš
seniausių ir didžiausių prekybos tin-
klų visoje Amerikoje. Tai didžiausias
ir žymiausias paradas, kuris neap-
seina be kostiumuotų dalyvių, su -
traukiantis 2–3 mln. žiūrovų. Padė-
kos dieną valgoma vakarienė. Tą
dieną vakarienės dalis yra keptas ka -
lakutas, moliūgų pyragas, spanguo -
lių padažas, obuolių pyragas, sal-
džios bulvės, bulvių košė su padažu,
ku ku rūzai ir kitos daržovės. 

Iš pirmo žvilgsnio amerikiečiai
nėra labai religinga tauta, ji nestato
kryžių pakelėse, neremia baž nyčių
statybos. Gal taip yra todėl, kad ji nė-
ra vienatautė, kad joje gyvena įvai-
rių tautų ir religijų žmonės. Tačiau
kiek vienas iš jų nešioja Globėją šir-
dyje ir, progai esant, jam dėkoja už
tai, kad jis vienija pažiūromis, tradi-
cijomis skirtingus Amerikos žemėje
įsikūrusius žmones. Todėl kiekvienų
metų Padėkos dieną vakarienės metu
ame rikiečiai išreiškia pagarbą Die-
vui už jo palaimą ir gailestingumą,
meilę ir dosnumą. Tik po padėkos
žodžių pra dedama vaišintis maistu,
kuris kaž kada buvo tikra Dievo do-
vana, o šiuo metu tapo prisiminimais
ir istorijomis apgaubtu pikantišku
stalu. 

Atkelta iš 4 psl. Džiugu, kad Šv.
Kazimiero kapinių sklypų savi nin kų
draugijos nariai ruošia mirusiųjų
minėjimus. Siekiant didesnio iškil -
mingumo, į minėjimus yra pakvie-
čiami Čikagoje veikiantys šaulių
vienetai kaip Vy tauto Didžiojo rink-
tinė ir Generolo Daukanto Jūrų šau-
liai. Mirusių pa gerbimui yra uždega-
ma žvakė, pa dedamas tautiniais mo-
tyvais papuoštas vainikas, kuriuos
neša visuo me nėje nusipelnę asme-
nys ar organizacijos. Pamaldoms
kviečiamas kun. prelatas Jonas Ku-
zinskas. Šiuos iškilmingus minėji-
mus veda Šv. Ka zimiero kapinių skly-
pų savininkų draugijos pirmininkė
Birutė Matu tie nė ir reikalų vedėjas
Antanas Paužuolis.

Šių metų mirusiųjų paminėjimo
garbės vainiko išlaidas apmokėjo
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės
valdyba, Zita Bagdžiuvienė. Vainiką
prie paminklo padėjo „Lituanicos”
skautų tunto skautai vyčiai broliai
Darius ir Audrius Aleksiūnai. Minė -
jimo metu buvo sugiedoti Amerikos
ir Lietuvos himnai, pasimelsta sugie -
dant „Marijos” giesmę.

Sklypų savininkų draugija yra
dėkinga šaulių vienetams, niekada
neatsisakantiems minėjime dalyvau-
ti. Tartas nuoširdus ačiū atsilankiu -
siems pagerbime, nepaisant, kad
oras bu vo žvarbus. Ačiū kun. prela-
tui Kuzinskui už maldas, žvakės ir
vai niko pašventinimą.

Kapinių reikšmę gerai nusakė
poetas Benys Rutkauskas „Dainuo -
jan čių girių, smūtkelių šalie, kas
atstos svetimo krašto kelionėje Tave/
margos lankos ir rūtų darželiai au-
ginti manajam krašte.” Šios Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinės primena
mūsų Tėvynę Lie tuvą. Čia auga rū-
tos, žydi gėlės, pa minkluose išraižyti
mūsų tautos poe tų žodžiai, papuošti
mėgstamiausiais religiniais vaizdais
su Šv. Rašto iš traukomis.

Branginkime dar lietuviškumu
kvepiančias kapines ir neleiskime
joms išslįsti iš mūsų rankų. Junki -
mės prie Šv. Kazimiero kapinių skly-
pų savininkų draugijos veiklos.

Antanas Paužuolis – Šv. Kazimie-
ro kapinių sklypų savininkų valdybos
narys.

Mirusiųjų paminėjimas 
Šv. Kazimiero kapinėse

Mirusiųjų pagerbimą prie Steigėjų paminklo vedė (iš k.):  Antanas Paužuolis, Aud-
rius ir Darius Aleksiūnai ir prelatas Jonas Kuzinskas.              Zigmo Degučio nuotr.

Atkelta iš 8 psl.
Mūsų laikais mintis apie Pasku-

tinį teismą išblėsta: krikščioniškasis
tikėjimas individualizuojamas ir pa-
krypsta pirmiausia į savo paties sie-
los išganymą; visuotinės istorijos
apmąstymą vis labiau ima ženklinti
pažangos idėja. Nors nuojauta, kad
teismas gali egzistuoti ir kad man ka-
da nors gali tekti prieš jį stoti, ne-
išvengiamai nusmelkia mus tada, kai
rengiamės daryti tai, ką patys laiko-
me neteisinga.

XIX ir XX a. ateizmas, jo šaknys
ir tikslas yra moralizmas – protestas
prieš pasaulio ir jo istorijos neteisy-
bes. Pasaulis, kuriame tiek daug ne-
teisybės, nekaltųjų kančios ir galin-
gųjų cinizmo, negali būti gerojo Die-
vo kūrinys. Moralės vardu toks Die-
vas atmestinas.

Tad ėmė atrodyti, kad teisingu-
mą steigiančio Dievo nėra ir todėl da-
bar pačiam žmogui tenka užduotis
kurti teisingumą. Kad iš to kilo di-
džiausios žiaurybės, nėra joks atsi-
tiktinumas. Pasaulis, pats turintis
susikurti teisingumą, yra pasaulis be
vilties. Niekas neatsiliepia į šimtme-
čių kančias. Niekas nelaiduoja, kad
pasaulyje toliau neviešpataus ciniš-
ka galia, kad ir kokiomis ideologijo-
mis ji besidangstytų.

Tačiau žmogumi tapusiame Kris-
tuje Dievas parodo savo veidą, pasi-
dalija apleisto žmogaus būviu. Ne-
kaltai kenčiantys tapo vilties tikru-
mu: Dievas yra, ir Dievas moka kurti
teisingumą taip, kaip mes neįstengia-
me įsivaizduoti ir tegalime suvokti
tikėjimu.

Teisingumas yra: praeities kan-
čios „atšaukiamos”, atitaisymu atku-
riama teisė. Todėl tikėjimas į Pasku-
tinį teismą galiausiai ir pirmiausia
yra Kristaus sugrįžimo ir naujo gy-
venimo būtinybės viltis. Mūsų lau-
kiama nemirtinga meilė neabejoti-
nai yra svarbus pagrindas tikėti, jog
žmogus sukurtas amžinybei, bet tik
drauge suvokiant, kad istorijos netei-

singumui nėra paliktas paskutinis
žodis.

Protestas prieš Dievą teisingumo
vardu nieko neduoda. Pasaulis be
Dievo yra pasaulis be vilties (Ef  2,
12). Tik Dievas gali sukurti teisingu-
mą. O tikėjimas teikia mums tikru-
mą, jog jis tai daro. Paskutinio teis-
mo įvaizdis pirmiausia yra ne siau-
bo, bet vilties ir atsakomybės įvaiz-
dis. Dievas yra teisingumas ir kuria
teisingumą. Bet jo teisingume glūdi
malonė.

Tai suvokiame žvelgdami į nu-
kryžiuotą ir prisikėlusį Kristų. Abu
dalykai – teisingumas ir malonė –
traktuotini neišleidžiant iš akių jų
deramo vidinio ryšio. Malonė tei-
singumo nepanaikina. Neteisybės ji
nepaverčia teise. Ji nėra kempinė,
kuria viskas nuvaloma taip, kad visa,
kas padaroma žemėje, galiausiai
praranda bet kokią vertę. Prieš tokį
dangų ir tokią malonę, pavyzdžiui,
savo „Broliuose Karamazovuose”
pagrįstai protestavo Fiodor Dosto-
jevskij († 1881). Amžinajame pokylyje
piktadariai galiausiai nesėdės greta
aukų, tarsi nieko nebūtų įvykę.

Dievo teismas – viltis ir dėl to,
kad yra teisingumas, ir dėl to, kad
yra malonė. Jei teismas tebūtų ma-
lonė, padaranti visa, kas žemiška,
nereikšminga, Dievas mums liktų
skolingas atsakymu į klausimą dėl
teisingumo – esmį klausimą, skirtą
istorijai ir Dievui. Jei jis tebūtų tei-
singumas, visa, kas mums pabaigoje
liktų, būtų baimė.

Dievo tapimas žmogumi Kristuje
abu dalykus – teismą ir malonę – taip
susiejo vieną su kitu, kad teisingu-
mas atkuriamas: visi darbuojamės
savo išganymui su atsakomybe, kuri
egzistuoja tik tada, kai yra kam pa-
reikalauti ataskaitos. Ir tuo pat metu
malonė leidžia visiems puoselėti viltį
ir pasitikint artintis prie Teisėjo,
kurį pažįstame kaip savo Užtarėją (1
Jn 2, 1).

Delfi.lt

Teisingumo atkūrimas
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� ,,Draugo” skaitytojų dėmesiui! Dėl
Padėkos dienos šią savaitę bus išleisti
du ,,Draugo” numeriai: antradienio ir
šeštadienio. Gražios Padėkos dienos!

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 23
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC Le -
mont skaityklą, kur bus rodomas švedų
režisieriaus filmas ,,Nematomas frontas.
Šaltojo karo tragedija”. Užsieniečio aki -
mis pažvelgsime į Lietuvos pokario par -
tizanus. 

� Sekmadienį,  lapkričio 27 d., 1:30
val p. p. Museum of Science and Indust-
ry (5700 S. Lake Shore Dr., Chicago, IL)
liaudies muzikos ansamblis ,,Gabija”
(vad. Genė Razumienė), tautinių šokių
kolektyvas ,,Suktinis” (vadovės: Monika
Adomaitytė ir Giedrė Elekšytė) ir ,,Lie-
tuvos vyčių” (vadovės Lidija Ringienė ir
Birutė Matukonienė) tautinių šokių gru-
pė atliks tradicinę kalėdinę programą. 

� Lapkričio 29 d., antradienį, 1 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje įvyks Zarasiškių klubo susirinki-
mas. Klubo valdyba maloniai kviečia vi -
sus narius dalyvauti. Tel. pasiteiravimui
773-247-5944.

� Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinci-
jolas kun. Gintaras Vitkus lankysis Čika-
gos apylinkėse gruo džio 2–10 d. ir susi-
tiks su jėzui tų gimnazijos rėmėjais,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
ta ryba, dalyvaus Jaunimo centro me -
tinėje vakarienėje.

� Gruodžio 4 d., sekmadienį, PLC Lietu-
vių Fondo salėje vyks dokumentinių televi-
zijos laidų ciklo „Lagerių moterys” pristaty-
mas. Dalyvaus viešnia iš Vilniaus, „Atei-
ties” redaktorė Reda Sopranaitė. Popietę
rengia Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
ja ir Čikagos ateitininkai sendraugiai.
Pradžia 12:30 val. p. p. Tel. pasiteirauti
630-257-5613 (Misijos raštinė).

� Kviečiame užsukti į tradicinę Kalėdi -
nę mugę, kuri vyks gruodžio 10–11
dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, nuo
9 val. r. iki 3 val. p. p. PLC di džiojoje
salėje. Norinčius prekiauti, prašome
skambinti į PLC raštinę tel. 630-257-
8787 ir užsisakyti stalus.

� Kviečiame į kalėdini koncertą ,,Skris -
ki, mažas angelėli”, kuris įvyks gruo džio
11 d., po 10:30 val. r. šv. Mišių Jauni -
mo centro Tėvų jė zuitų koplyčioje. Kon -
certe dalyvaus vaikų estradinio dai na -
vimo studija ,,Tu ir aš” (vadovė Lo re ta
Umbrasienė) bei mokytojos Jolantos Ba -
nienės for te pijono klasės mokiniai.

� Prieškalėdiniai Susitaikymo sakra -
men to (išpažinties) vakarai Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje vyks gruodžio
15 d. ir 19 d. 6:30 val. v. Asmeniškų
išpažinčių laikas – šeštadieniais ir sek -
ma dieniais nuo 5 val. p. p. iki 6 val. v.
Kūčių ir Kalėdų dieną išpažinčių neklau -
so ma.

� Gruodžio 16 d., penktadienį, 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen -
t re vyks tekstilininkės Jadvygos Oran tie -
nės skiautinių parodos ,,Gyvenimas yra
gražus” atidarymas. Da lyvaus autorė.
Parodą ruošti padeda JAV LB Kultūros ta -
ryba. 

� Gruodžio 18 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Jaunimo centre vyks  Ateitininkų
Kūčios. Registruoja dr. Ona Daugirdienė
tel. 630-325-3277 arba el. paštu odau-
girdas@hotmail.com Prašoma atsakove
ar laiške palikti savo telefono numerį ir
jūsų registracija bus patvirtinta skam-
bučiu.

� Montessori mokyklėlė ,,Žiburėlis”,
no rė dama surinkti lėšų mokyklos išlai-
kymui, parduoda kalėdines gėles Poin-
se ttia. Vazonėliai – 2 dydžių – 7 colių
(14 dol.); 2 pėdų (39 dol.). Čekius
prašome rašyti ,,Suburban Lithuanian
Monte s sori” ir siųsti adresu Ziburelis,
14911 127th St., Lemont, IL 60439.
Gėles bus galima pasiimti gruodžio 3 d.
nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Daugiau in-
formacijos mokyklos tel. 630-257-
8891 arba tinklalapyje www.ziburelis.
org ir tel. 815-838-2670 (Gitana).

� Lapkričio 27 d., sekmadienį, 10 val.
r. Apreiškimo parapija (259 North 5th
Street, Brooklyn, NY 11211)  maloniai
kviečia Jus su savo šeima, artimaisiais
bei visais draugais atvykti į tradicines
mūsų bendruomenės Padėkos dienos
vai šes. Po lietuviškų pamaldų parapijos
salėje būsite pavaišinti šiltais pietumis,
galėsite gardžiai pasivaišinti, linksmai
pabendrauti! 

� Gruodžio 3 d., 8 val. v. maloniai
kviečiame neringiečius iš toli ir iš arti at -
vykti į JAV sostinę, į LR ambasadą
(2622 16th St., NW, Washington, DC
20009) ir paremti mūsų stovyklą bei
pasidžiaugti stovyklautojo Dariaus
Shubert koncertu. Apie atvykimą prašo-
ma pranešti tel. 202-234-5860 arba el.
paštu amb.us@urm.lt

� 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.

� Lietuviško filmo ,,Tadas Blinda.
Pradžia” (režisierius Donatas Ulvydas)
premjera Rytinėje pakrantėje įvyks
gruodžio 11 d., sekmadienį, 3 val. p. p.
Angliški subtitrai. AMC Loews Brick
Plaza 10 (3 Brick Plaza, Brick, NJ
08723) 1-oje salėje. Bilietus galite
nusipirkti internetinėje parduotuvėje
www.lietuvele.com. Tel. pasiteiravimui 
848-992-4222 arba 732-674-7556.

� Gruodžio 18 d., sekmadienį, Beverly
Shores Lietuvių klubas maloniai kviečia
apylinkės lietuvius ir svečius į kalėdinį
pabendravimą. Šv. Mišios Šv. Onos baž -
nyčioje 1 val. p. p. Po Mišių parapijos
salėje – vaikų būrelio   šventinė pro-
gramėlė ir kalėdinės vaišės.

IŠ ARTI IR TOLI...

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

tapybos�darbus.�
Tel.�708-349-0348.

URM skelbia užsienio lietuvių organizacijų 
2012 metų projektų atrankos konkursą

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organi-
zacijų 2012 metų projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas.

Atrinktiems užsienio lietuvių organizacijų, ugdymo ir kultūros įs taigų
projektams, kuriais siekiama įtraukti užsienio lietuvius į Lie tuvos politinį,
visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, stip rinti bendruome -
niškumą, plėtoti lituanistinį švietimą per savaitgalio mokyklų veiklą, puo -
selėti lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, paminėti Lie -
tuvai reikšmingas sukaktis, bus skirta fi nansinė parama. 

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rė -
mimo tvarkos aprašą.

Užpildyta projekto paraiškos forma (originalas su parašais) su joje nuro -
dy tais priedais turi būti pateikta iki 2011 m. gruodžio 1 d. Užsienio reikalų mi -
nisterijos Užsienio lietuvių departamentui (J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511
Vil nius).

Išsami informacija apie Užsienio reikalų ministerijos teikiamą paramą
už sienio lietuvių organizacijoms skelbiama ministerijos svetai nėje www.
urm.lt. Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 5-236-2451.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių skyrius

Jos�prisiminimui�šeima�prašo�aukoti�Lithuanian�Orphan�Care�(čekius�siųsti�adresu
2711�W.�71st�St.�Chicago,�IL�60629)� arba�Skautybės�fondui�per�R.�Puodžiūną�(čekius
siųsti�adresu�1908�East�St.,�Lockport,�IL�60441).

,,Draugo” info

Dailininko�Artūro�Slapšio� tapybos�paroda� ,,Mano�pa�sau�lis”�Čiurlionio�galerijoje,
Jaunimo� centre� atidaryta� lapkričio� 18� d.� ,,Lietuvos� paštas”� yra� išleidęs� 3� A.� Slapšio
pašto�ženklus�Lietuvoje,�o�JAV�dailininkas�išleido�ne�tik�asmeninius�pašto�ženk�lus,�bet
ir�keletą�meno�leidinukų.�Atidaryme�apie�lietuviško�pašto�ženkl�o�istoriją�papasakojo
Lietuvių� filatelistų� draugijos� ,,Lie�tuva”� pirmininkas� Jonas� Variakojis,� vakaro� svečius
savo�dainavimu�nudžiugino�dainininkė�Audronė�Simanonytė.�

Paroda�veiks�iki�gruodžio�12�d.�Ją�aplankyti�galima�kasdien,�išskyrus�antradienį�ir
trečiadienį,�nuo�12�val.�p.�p.�iki�7�val.�v.�

A.� a.� Nijolė� Jankutė-Užubalienė� po
ilgos�ir�sunkios�ligos�mirė�lapkričio�20�d.
Australijoje.��

Rašytoja� N.� Jankutė-Užubalienė� gi-
mė�1929�m.�rugpjūčio�26�d.�Pa�nevėžyje.
1944� m.� pasitraukė� į� Va�ka�rus.� 1949� m.
persikėlė�į�JAV.�

1956–1957� m.� De� Paul� University
studijavo�verslo�administravimą.�1968�m.
baigė� Pedagoginį� lituanistikos� institutą
Čikagoje.

Dirbo� draudimo� bendrovėje,�medi-
cinos�įstaigų�raštinėse.�1963–1965�m.�Či-
kagos� K.� Donelaičio� aukš�tesniosios�mo-
kyklos� mokytoja,� 1966� –1978� m.� dėstė
Pedagoginiame� lituanistikos� institute.
Nuo� 1987�m.� ne� vienerius�metus� dirbo
laikraštyje�„Draugas“.

Rašytoja Nijolė Jankutė-Užubalienė. 
Nuotr. iš leidinio ,,Mūsų pastogė”

Priimami skelbimai ir sveikinimai į 2012 m. šokių šventės
leidinį (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 tekstą jpg
formatu (ne mažiau kaip 300 d.p.i.) persiųsti el. paštu ritas-
tuopis@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

Dailininkas Artūras Slapšys (kairėje) pasirašo Jonui Variakojui savo knygutę.
Inos Stankevičienės nuotr.


