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Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos Seimo Žmogaus teisių ko-
mitetas mano, kad Lietuvos piliečiai
turi būti saugomi, todėl būtina įtvir-
tinti teisę į dvigubą pilietybę. Ap-
svarstęs Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės komisijos ir frakcijų nuomonę
dėl referendumo, komitetas sutarė,
kad referendumas dėl Lietuvos Res-
publikos pilietybės išsaugojimo, įgi-
jus kitos valstybės pilietybę, turėtų
būti rengiamas neradus kitų teisinių
galimybių problemai spręsti (pvz.,
keičiant Konstitucijos 34 straipsnį ir

Pilietybės įstatymo 7 straipsnį).
Komiteto nuomone, referendu-

mas galėtų būti rengiamas tik įteisi-
nus balsavimą internetu, todėl komi-
tetas ragina nedelsiant į Seimo posė-
dį įtraukti įstatymo pataisų, įtvirti-
nančių balsavimą internetu, svarsty-
mą.

Seimo Žmogaus teisių komitetas,
organizavęs diskusiją dėl tikslingu-
mo rengti referendumą dėl dvigubos
pilietybės, svarstė galimybę skelbti
referendumą kartu su 2012 m. Sei-
mo rinkimais, taip taupant lėšas ir

pritraukiant daugiau rinkėjų. Jeigu
referendumas vyktų kartu su Sei-
mo rinkimais, papildomai reikėtų
3,540,000 litų. 

Pagal įstatymą, referendumą ga-
li rengti piliečiai savo iniciatyva arba
Seimas priimdamas Seimo nutarimą
dėl referendumo surengimo. Referen-
dumui paskelbti reikėtų ketvirta-
dalio parlamentarų balsų. Referendu-
mas laikomas įvykusiu, jei dalyvauja
ne mažiau kaip pusė balso teisę tu-
rinčių rinkėjų.

LR ambasadoje įvyko labdaros vakaras „Neringai” paremti

Seimo komitetas sieks dvigubos pilietybės įteisinimo

Jaunimo centro metinė vakaronė –
8 psl.

Washington, DC ( LR ambasados Washington, DC
info) – Beveik 150 svečių gruodžio 3 d. susirinko Lietuvos
Respublikos ambasadoje JAV į lėšų telkimo vakarą nuo
viesulo „Irene” nukentėjusiai Vermont valstijoje įsikūru-
siai Amerikos lietuvių stovyklai ,,Neringa” paremti. Rug-
pjūčio mėn. pabaigoje šiaurės rytų JAV pakrantę siaubęs
galingas viesulas sukėlė didelius potvynius, kurie nu-
nešė ir vienintelį su „Neringos” stovykla jungiantį tiltą,
nuplovė didelę dalį vietinio kelio, padarė daug kitos žalos.
Padarytų nuostolių žala siekia iki 75,000 JAV dolerių. LR
ambasadoje Washington, DC surengto labdaringo vakaro
svečiai aukojo pinigus tilto atstatymui. Vakaro organiza-
toriai – „Neringos” stovyklos taryba. Labdaringame va-
kare dalyvavo ir LR Seimo narys Petras Auštrevičius,
atvykęs į JAV sostinę dalyvauti NATO Parlamentinės
Asamblėjos sesijoje. 

Ambasadoriaus Žygimanto Pavilionio vardu dėkoda-
mas gausiai į renginį susirinkusiems svečiams, ambasa-
dos įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas sakė, kad
remdami „Neringos” stovyklą, remiame ateitį.

„Daugelio stovyklautojų istorijos rodo, kad ‘Nerin-
gos’ stovykla Amerikos lietuvių vaikuose ir jaunime ug-
do ne tik lietuviškumą, bet ir lyderystės bruožus. Ameri-
kos lietuvių bendruomenei stiprėti ir tiltams su Lietuva
tiesti reikia jaunų, entuziastingų ir profesionalių vado-
vų, todėl remdami ‘Neringos’ stovyklą, remiate mūsų
bendrą ateitį”, – sakė R. Kačinskas.

Kaip sakė „Neringos” stovyklos, įkurtos 1969 m. Ne-
kaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Seserų, vado-
vai ir Tarybos nariai, daugeliui Amerikos lietuvių ,,Ne-
ringa” yra tarsi tiltas, jungiantis juos su lietuviškais na-
mais, į kuriuos sugrįžtama ne tik kas vasarą, bet ir kas
rudenį tradiciškai paiškylauti, žiemą prisiminti Kūčių ir
Kalėdų tradicijas, o pavasarį visus suburia didžioji talka,
paruošianti stovyklą kitai vasarai.

Vakaro svečiams grojo jaunas pianistas, ,,Neringos”
stovyklautojas Darius Scubert.
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Vilniuje vyko ESBO ministrų susitikimas
Vilnius (ELTA/BNS) – Svarbiau-

si darbai siekiant saugesnio Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos (ESBO) regiono yra tolesnė
kova su tarptautinėmis grėsmėmis,
konfliktų užkirtimas ir išsprendimas
bei svarus bendradarbiavimas su
partneriais Viduržemio jūros regio-
ne ir Azijoje. Tokią žinią išgirdo 56
ESBO šalių narių užsienio reikalų
ministrai XVIII ESBO Ministrų tary-
bos atidaryme Vilniuje. Susitikime
daug dėmesio sulaukė padėtis poso-
vietinėse šalyse, visų pirma Balta-
rusijoje, taip pat padėtis arabų val-
stybėse.

ESBO pirmininkas, Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis paragino valstybes gerbti
ESBO įsipareigojimus ir priminė
euroatlantinės ir Eurazijos saugu-
mo bendruomenės viziją, nubrėžtą
ESBO šalių narių vadovų susitikime
Astanoje praėjusiais metais. Jis at-
kreipė dėmesį į kovoje su tarptau-

tinėmis grėsmėmis jau

pasiektą pa-žangą, pakvietė labiau
įsitraukti į pa-galbos Afganistanui
teikimą ir para-gino ministrus

paremti ESBO šalių partnerių
Viduržemio jūros regione perėjimą į
demokratinę santvarką. 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Ministrų tarybos susitiki-
mo dalyviai.                                                                                                                     ELTA nuotr.

Labdaringame vakare kalbėjusi sesė Ignė Marijošiūtė padėkojo
vakaro dalyviams už parodytą dėmesį ,,Neringos" stovyklai. 

Ingos Lukavičiūtės nuotr.



Lietuvoje� knygų� leidėjai� baiminasi,
kad�milžino�žingsniu�į�priekį�šuoliuojan-
čios� šiuolaikinės� technologijos� gali� su-
žlugdyti� jų� verslą.� Pinigų� stokojančios
bibliotekos�kovoja�dėl�teisės�daryti�skait-
menines�lietuviškų�knygų�kopijas:�sukur-
ti� galimybę� bibliotekų� lankytojams� ne-
varžomai� jas� skaityti� ne� tik� popieriuje,
bet� ir� kompiuterio� ekrane.�Taip� knygos
taptų�prieinamesnės�tiems,�kurie�neišga-
li�jų�įsigyti�knygynuose.�Tuo�tarpu�leidėjai
nedvejoja,�kad�valstybė,�priimdama�tokį
įstatymą,� iš�esmės�nacionalizuotų�auto-
riaus�teisę� į�el.�knygos�atkūrimą� ir�plati-
nimą.�Pasak�leidėjų,�šitaip�keisti�įstatymą
skatina�ir�Europos�Sąjungos�lėšos,�skiria-
mos�knygoms�skaitmeninti�–�kiekvienais
metais�šiam�tikslui�bibliotekos�gauna�15
–20�mln.�litų.�Leidyklų�kovą�su�nemoka-
momis� knygomis� sunkina� ir� internete
veikiančios�svetainės,�iš�kurių�galima�ne-
mokamai� atsisiųsti� knygų� –� nelegaliai
nukopijuotų� arba� tiesiog� pavogtų.� Gal
tai�viena�priežasčių,�kodėl�per�pastaruo-
sius� 3� metus� kasmet� lietuviškų� naujų
knygų�mažėja�po�15–20�proc.?

Redaktorė Loreta Timukienė

Pavasaris dar toli, bet vė-
jas jau pasikeitė. Tai – ne
orų prognozė, tai padėtis

Rusijoje po sekmadienį, gruo-
džio 4 dieną, vykusių parla-
mento rinkimų. Revoliucija
neįvyko, Vladimir Putin vadovauja-
ma partija laimėjo rinkimus, bet pil-
kas partijos vedlio veidas spaudos
konferencijoje pasibaigus rinki-
mams išdavė, kad būsimasis šalies
prezidentas yra nepatenkintas.

Nepatinka jam ne tik rusų rin-
kėjų sprendimas masiškai nebalsuoti
už „Vieningąją Rusiją”,  Putin, regis,
nebuvo patenkintas ir savo politinės
antrosios pusės – Dmitrij Medvedev –
kalba baigiantis rinkimams. Pasak
Medvedev, tai, kas vakar ištiko Ru-
siją, ir yra tikroji demokratija, o
„Vieningoji Rusija”, kuri negavo tiek
pat balsų, kiek per ankstesnius rin-
kimus, turės mokytis tam tikrus
sprendimus priimti drauge su kito-
mis partijomis. Esą tai normalu, tai
ir yra parlamentarizmas.

Demokratinėje šalyje tokie prezi-
dento žodžiai būtų suprasti, bet „val-
domos demokratijos” forte Rusijoje
Medvedev minčių jo bendražygiai
nenorėjo suprasti. Viena vertus, vis
dar poste esantis Rusijos prezidentas
teisus – buvusi valdančioji partija
rinkimus laimėjo, tiesa, mažesne
persvara, nei tikėtasi, bet vis dėlto
laimėjo. Vakaruose pusę vietų parla-
mente gavusi partija švęstų pergalę,
bet Rusijos politiniam elitui tai –
pažeminimas.

Prieš ketverius metus parlamen-
to rinkimuose „Vieningoji Rusija”
gavo apie 64 proc. balsų, o štai šiemet,
manoma, tik apie 50 proc. Pasak poli-
tikos žinovų, šie rinkimai buvo dau-
giau referendumas dėl pasitikėjimo
Putin nei tikri parlamento rinkimai,
ir Rusijos gyventojai parodė, kad
„Kremliaus caro” ir jo bendražygių
žvaigždė – leidžiasi.

Manoma, jog politinis klimatas
šalyje pamažu ėmė keistis, kai Putin
ir Medvedev arogantiškai paskelbė,
kad netrukus susikeis pareigomis ir
dar daugybę metų valdys Rusiją. Gali
būti, jog rusams trūko kantrybė ma-
tant tokį šalies vadovų pasipūtimą, ir
jie nutarė atkeršyti.

Toks rusų akibrokštas savo val-
dantiesiems gali reikšti ir dar kelis
dalykus, vienas jų – žmonių nuovar-
gis. Pavargstama ne tik nuo darbo,
bet ir nuo korumpuotų valdininkų,
valdančiųjų nebaudžiamumo, atviro
vagiliavimo ir nesiskaitymo su vi-
suomenės nuomone norais. Visa tai –
putininės valdžios atraminės kolonos
ir rusams, regis, to jau gana. Gali bū-
ti, kad nebalsuodami už „preziden-
tinę” partiją rusai taip pat nori pa-
sakyti, jog nesidžiaugia būsimomis
Putin prezidentinėmis kadencijomis,
kurios, manoma, truks bent iki 2020
metų.

Tiesa, Putin prezidentu vis tiek
taps, tik gali būti, kad ateinančios jo
kadencijos nebus tokios lengvos ir
sklandžios kaip praėjusios. Gali būti
net taip, kad netrukus vyksiantys
prezidento rinkimai bus kupini
staigmenų, tarkime, Putin nepavyks
laimėti rinkimų per pirmą rinkimų
ratą, o tokia padėtis jau galėtų būti
pavojinga ir net priminti Ukrainą
Oranžinės revoliucijos išvakarėse.

Tiesa, pasak politikos apžvalgi-
ninkų, atidžiai stebinčių Rusiją, nai-
vu tikėtis, kad šiek tiek susilpnėjus
Putin ir jo vadovaujamos partijos

pozicijoms, vakarietiško – jelcininio
– tipo liberalai Rusijoje staiga taptų
įtakingi. Pasak žinovų, rusai perne-
lyg gerai prisimena chaosą, lydėjusį
Boris Jelcin valdymą, skaudžios eko-
nominės nelaimės taip pat vis dar
siejamos su liberalų vardu, todėl var-
gu ar žmonės greitai į juos atsisuks.
Vietoj to rusai gręžiasi į komunistus,
kurie sekmadienio rinkimuose gavo
beveik 20 proc. balsų ir darosi vis įta-
kingesnė politinė jėga. Tiesą sakant,
iš Rusijos politinės padangės jie
niekada ir nebuvo išnykę.

Sekmadienį rusai ne tik vengė
balsuoti už „valdžios” partiją, jie tie-
siog lenkė balsavimo apylinkes ir tik
Čečėnijoje rinkimuose tariamai daly-
vavo apie 90 proc. rinkėjų, kurie visi
lyg susitarę balsavo už „Vieningąją
Rusiją”. Skaičiuojama, kad prie bal-
sadėžių rinkimų dieną atėjo vos kas
antras Rusijos pilietis. Didžiuosiuose
miestuose padėtis buvo dar liūdnes-
nė, nes šių miestų gyventojai ir taip
nemėgsta „Kremliaus klikos”, nebeti-
ki jų pažadais.

Oficialiai skelbiama, kad Mask-
voje „Vieningoji Rusija” gavo apie 27
proc. balsų, Sankt Peterburge – kiek
daugiau, bet tiesa bado akis – didžių-
jų miestų gyventojai valdžios ne-
mėgsta, o ir apgauti juos yra sun-
kiau. Kalbama, kad mažesniųjų mies-
tų merai, Rusijos regionų vadovai ga-
vo „specialius nurodymus” artėjant
rinkimams. Galbūt todėl daugiausiai
balsavusiųjų už „Vieningąją Rusiją”
yra Čečėnijoje, Dagestane ir kituose
Kaukazo regionuose, kas leidžia kai

kuriems politikos apžvalginin-
kams teigti, jog „Putinas gali būti
daugiau Kaukazo, bet ne Rusijos
prezidentas”.

Tiesa, nebalsavusiems žmo-
nėms „padėjo” jaunuolių būriai,

kurie, pasak rinkimų stebėtojų,
važinėjo iš apylinkės į apylinkę ir
bandė balsuoti prisidengę padirbtais
asmens dokumentais, melavo esantys
vieno ar kito regiono gyventojai. Pa-
sak nepriklausomų rinkimų stebėto-
jų, kuriems teko nemenkai nukentėti
nuo jų darbu nepatenkintų valdžios
atstovų, šie rinkimai buvo itin ne-
sąžiningi ir priminė nebent Balta-
rusijos diktatoriaus Aleksandr Lu-
kašenka bandymus amžinai likti sa-
vo poste.

Rinkimuose į Rusijos Dūmą būta
balsavimo biuletenių klastojimo, pir-
kimo, papirkinėjimo, taip pat ir do-
kumentų klastojimo. Tai ir nevyriau-
sybinių organizacijų, nepriklausomų
žiniasklaidos priemonių puolimas,
pasak žinovų, rodo, kad valdžia, dar
prieš prasidedant rinkimams, bet ko-
kiomis priemonėmis norėjo užsitik-
rinti pergalę. Programišių išpuoliai
prieš rinkimus stebinčias organizaci-
jas, žiniasklaidos priemones ir prieš
kelias dienas nuskambėjęs Putin
palyginimas, esą nevyriausybininkai
finansuojami iš užsienio fondų yra
tarsi bibliniai judai, rodo, kad Ru-
sijos „carui” ir jo aplinkai despera-
tiškai reikia pergalių, o savo galimy-
bėmis jie, kaip ir rusų tauta, nebepa-
sitiki. Politinis klimatas Rusijoje
keičiasi, šyla jis ar šąla, pamatysime
netrukus.

Pagal „ЭХО Москвы“, „The Economist“,
„El Pais“, „Foreign Policy“ ir „International
Herald Tribune“ informaciją parengė Jūratė
Važgauskaitė.

Bernardinai.lt
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Tema: Rinkimai RusijojeRedakcijos žodis

Politinio klimato
kaita?

Mieli ,,Draugo” skaitytojai 
ir Tautos fondo rėmėjai,

Šv.�Kalėdų�proga�linkime�Jums�ir�Jūsų�artimiesiems�taikos,
ramybės�ir�Dievo�palaimos�laukiant�Kristaus�gimimo.�

O�Naujais�metais�linkime�Jums�geros�sveikatos,�laimės�ir
ryžtingumo�toliau�puoselėti�mūsų�tautos�lūkesčius.

TF�Juozo�Giedraičio�fondo�steigėjai:
Vyskupas�Paulius�Baltakis,�OFM,�Jurgis�Valaitis,�Algis

Vedeckas,�Pranas�Povilaitis�ir�Jonas�Vainius

Švenčių�proga�kviečiame�Jus�paremti�Juozo�Giedraičio�fondą
(JGF),�kuris�remia�patriotišką�ir�krikščionišką�švietimą�Lietuvoje.

Per TF tarybos malonę, aukotojų auką, JGF sulauks 
25% priedo iš TF. 

Jūsų�auka�nurašoma�nuo�JAV�metinių�mokesčių.�
Aukas�rašykite�TF�vardu,�Lithuanian�National�Foundation,�Inc.

ir�pažymėkite,�kad�auka�skiriama�JGF.�
Siųskite�auką�TF�adresu:�307�W.�30�Street,�New�York,�NY,�10001.



Popiežiaus ta ryba teisingumui
ir taikai 2011 m. spalio 24 d. pa-
skelbė do kumentą, kuriuo ragi-

nama steig ti prekybos mokesčių ir
globalinės po litikos autoritetą. Pano-
rau geriau susipažinti su taryba ir
jos užduotimi.  

Antrajame Vatikano suvažiavi -
me buvo pasiūlyta sudaryti komisiją,
kuri rūpintųsi socialinio teisingumo
plėtote katalikų visuomenėje. Tei -
singumo ir taikos komisija, vėliau
tapusi taryba, buvo įsteigta 1967 m.
Šiuo metu jai pirmininkauja kardi-
nolas Peter Kodwo Appiah Turkson. Į
ją įeina 7 kardinolai, 7 ar kivyskupai
ir vyskupai, 12 profesorių bei dakta-
rų. Taip pat yra 16 štabo narių ir 12
pata rė jų. 

Netolimoje praeityje Taryba pa -
skelbė nemažai dokumentų. Tarp jų
minėtini dokumentai dėl ge resnio že-
mės paskirstymo (1997), ko vos su ne-
turtu (1999), vandens išteklių (2003),
tarptautinės ginklų prekybos (2006)
ir kovos su korupcija (2006). Šalia šios
yra ir kitos tarybos, besirūpinančios
pasauliečių rei kalais, krikščionių
vienybe, šeima, pa bėgėliais, kultūra,
evangelizacija ir kt.

OSV katalikų savaitraštis lapkri -
čio pradžioje šia tema išspausdino
ve damąjį. Dėmesio vertas paties do -
ku mento pavadinimas – angliškai  jis
skamba ,,Towards Reforming the
Internatio nal Financial and Moneta-
ry Systems in the Context of  Global
Public Aut hority” (lietuviškai būtų
,,Tarptautinė finansų re forma pasau-
linio autoriteto prie žiū roje”).  Šiame
18 pusla pių dokumente siūloma įves-
ti mokes čius už prekybą ir įkurti glo-
balinį eko nomikos autoritetą.

Nors šis dokumentas nebuvo pa -

skelbtas popiežiaus vardu ir nėra jo
pasirašytas, Benediktas XVI jam pri-
taria. Vieno skrydžio šią vasarą  me-
tu po pie žius žurnalistams aiškino,
kad eko nomikos negalima matuoti
vien pelno matu, kad reikia žiūrėti,
kiek bendro gėrio iš to gaunama. Tai
uždeda at sakomybę kitiems. ,,Reikia
atsakomybės savo kraš  tui, o ne vien
sau. Reikia atsa ko mybės visai žmoni-
jai”, – kalbėjo po pie žius. 

OSV vedamajame klausiama, ar
tikrai reikia jausti atsakomybę už ne -
turtingas ir tolimas šalis. Šis Popie -
žiaus tarybos nurodymas yra gana
sun kiai priimtinas šių dienų ameri -
kie čiui, įskaitant ir JAV katalikus.
Ne seniai atlikta apklausa, cituojama
vedamajame, rodo, kad daugiau nei
70 proc. amerikiečių norėtų iš viso
pa naikinti JAV finansinę pa ra mą
užsieniui. Dosniau nusiteiku siems
naujai išleistas dokumentas duoda
progą apmąstyti pagrindinę prie -
laidą, kad kiekvienas asmuo ir kiek -
viena bendruomenė dalijasi at sa -
komybe už visuomenės gėrio skatini -
mą ir plėtrą. 

Šias eilutes rašydamas negalėjau
gauti čia aptariamo dokumento verti-
mo į anglų kalbą, jis buvo prieinamas
tik keliomis kitomis kalbomis. OSV
vedamajame nurodoma, kad doku-
mente išvardyta keletas finansinių

krizių, nuo 1970 m. iki šių laikų, ypač
paaštrėjusių 2008 m. su bankų ir na-
mų savininkystės krize Amerikoje.
Dokumente pasidžiau gta globalizaci-
jos proveržiais, bet pastebima, kad
sumažėjusi kontrolė esamą padėtį
dar daugiau paaštrino. Dokumentas
smerkia ekonominį libe ralizmą, ku-
ris atmeta taisykles ir prie žiūrą.  Do-
kumento ,,širdis” yra kvie timas pri-
imti solidarumo etiką, paremtą glo-
balinio gėrio logika, kuri vir šija įvai-
rių grupių interesus. OSV vedamasis
taip pat pastebi, kad joks JAV poli-
tikas ne sku bės šių principų pasisa-
vinti ir jų skelbti kitiems. Vadinasi,
dabarti niai Amerikos interesai ir Ka-
talikų Bažnyčios mokymas apie so-
cialinį teisingumą kryžiuojasi. 

OSV savaitraštyje pateikiama il -
gesnė šio dokumento ištrauka, kurią
čia tik trumpai aptarsiu ir apiben-
drinsiu. ,,Šios kartos už duo tis yra at-
pažinti ir sąmoningai pri imti naujo
pasaulio dinamiką, siekiant univer-
salaus gėrio”, – teigiama dokumente.
Šie pa si keitimai vyks pamažu, nes
pasaulio šalims reikės dalį savo turi-
mos kontrolės perleisti pasauliniam
autoritetui. Siekiant ekonominės glo-
balizacijos, jau dabar yra peržengia-
mos valstybių sienos. Visa tai veda
prie bendro gė rio žmonijai.  Kiekvie-
nas krikščionis yra kviečiamas atsi-

liepti į kvieti mą broliškumui ir ben-
dram gėriui. Tai – socialinė ir dvasi-
nė misija, sie kianti žmonijos gėrio
Dievo karalys tėje.

Pasauliui einant pakeliui į glo-
balizaciją, pasaulinis autoritetas yra
būtinas. ,,Žinant žmogaus prigimtį,
reikalingi pasikeitimai nebus priimti
išskėstomis rankomis”, – rašoma  do -
ku mente. Primenama Babelio bokšto
istorija, aprašyta Šventajame Rašte.
Žmonių įvairumas gali vesti į susi-
skaldymą. Yra galimybė, kad kul -
tūriniai skirtumai gali sukelti pasi-
priešinimą.  Kur savanaudiškumas ir
skirtumai klesti, ten sunku susivie-
nyti.  Žmo nės, nesuvokiantys orumo
ir bro liškumo vertės, gali tapti Babe-
lio bokš to aukomis. Dokumento iš-
trau koje taip pat kalbama, kad Sek-
minės yra atsakymas Babelio nuo-
taikai. Tik harmoninga dvasia, paky-
lanti virš susiskaldymų ir nesutari-
mų, su teiks žmonijai tikros darnos
galimybę. Tik tokiomis sąlygomis ga-
lima įsivaizduoti naują pasaulį, ku-
riame bus sukurtas pasaulinis auto-
ritetas, tarnaujantis bendram gėriui.

Anksčiau minėtame pokalbyje
su spaudos atstovais popiežius Be-
nediktas XVI išsakė savo  susižavėji-
mą gausiais savanoriais, kurie pasau-
lyje darbuojasi ne sau, bet kitiems ir
tame at randa gyvenimo prasmę. Anot
po pie žiaus, tokių pastangų skatinimas
ir skleidimas yra Bažny čios misija. 

Man asmeniškai nerimą ke  lia pa-
saulio lėkimas į globali zaciją, kuris
su savimi nusineš taikoje gyvenančių
šalių tapatybę ir kul tūrinį savitumą.
Matant lietuvių tautos savanorišką
išsivaikščiojimą, ši Va ti kano paska-
ta, nors ir su gerais no rais ir ketini-
mais, mums ne pakeliui.

Po kelių mėnesių pertraukos
Len kija vėl pradėjo mokyti Lie-
tuvą ir didinti spaudimą dėl

Švietimo įstatymo pakeitimo. Klydo
tie, kurie manė, kad kritikos Lietuvai
laviną sukėlė vien rinkimų kampani-
ja. Akivaizdu, jog nesutarimo ir ne-
susipratimų šak nys yra gilesnės ir
tvaresnės, negu anksčiau įsivaizduo-
ta. Nors galima viltis, kad lenkų poli-
tikos vadovai dar atsikvošės, nevalia
grįsti savo politikos šia viltimi. San-
tykiai su istorine kaimyne turi būti
korektiški, bet vargu ar jie bus geri.

Galima dar ginčytis, kuri šalis
pirmoji pažeidė kitos interesus, kuri
nepaisė tikrų ar menamų įsipareigo-
jimų, kuri neatsižvelgė į kitos prašy-
mus. Bet akivaizdu, kad Lenkijos
politikai jau dvejus metus pliekia
Lietuvą ir kad jų pagrindinis kaltini-
mas – esą Lietuva stengiasi prievarta
asimiliuoti lenkus, o naujas Švietimo
įstatymas, pirmasis žingsnis ta link -
me, yra nepagrįstas ir laužtas iš pirš-
to. Manytumei, Europos Sąjungai
(ES) pirmininkaujanti Lenkija turė-
tų svar besnių užduočių milžiniškos
ūkio krizės metais, negu stengtis pa -
laužti silpnesnę kaimynę.

Prieš kelias savaites Lenkijos
ministras pirmininkas Donald Tusk
laiške Andriui Kubiliui atsakė į
anks tesnį Lietuvos premjero siūlymą
su daryti naują darbo grupę, kad ji
ieš kotų priemonių Pietryčių Lietu-
vos ir Suvalkų krašto socialinei bei
ekono minei raidai skatinti. Tusk ra-
šė, jog jau veikiančios dvišalės švieti-
mo žino vų darbo grupės rezultatai
yra nepatenkinami. Bet jei Lietuva
pritartų Švietimo įstatymo pakeiti-
mams, būtų galima organizuoti kitas
dvišales darbo grupes.

Nors Tusk atsakymą galima su -
prasti įvairiai, vargu ar tai draugiš kas
gestas, leidžiantis išspręsti su dė tingą

problemą. Gal jis norėjo pasa kyti,
kad nėra prasmės kurti naują darbo
grupę, jei neveiksminga pirmo ji? O
gal netiesiogiai šantažavo, leis damas
suprasti, kad nebus pažangos kitose
srityse, kol Lietuva nepa keis Švieti-
mo įstatymo? Kitaip ta riant, santy-
kiai negerės, jei Lietuva nenusileis.

Kubilius ne kartą yra pareiškęs
Tusk, kad įstatymas nebus keičiamas,
nors Lietuva pasiryžusi jį lanks čiai
įgyvendinti, taigi atidėti kai ku rių
nuostatų įsigaliojimą. Viešai rei kalau-
damas įstatymo pokyčių, Tusk atsisa-
kė ieškoti galimo kompromiso. Jo iš-
šūkis sulaukė greito atsakymo. Tą pa-
čią dieną Kubilius priminė, kad Lie-
tuvos ryžtą nekeisti Švietimo įsta ty-
mo „premjeras Donaldas Tuskas žino
nuo pat pirmųjų pokalbių šia tema”.

Panašiu laiku ir Lenkijos prezi-
dentas Bronislaw Komorowski pa -
reiš kė, jog Varšuva turės keisti san-
tykių su Lietuva kryptį, kaip ir su
Ukraina. Nors „nepasmerksime sa -
vęs šaltajam karui”, kelias į gerus
santykius bus ilgas. Lietuvių savimy-
los negali glostyti Lietuvos palygini-
mas su Viktor Janukovič Ukraina,
ku rioje politiniai oponentai nuteisia-
mi kalėti. Bet Komorowski pabrėžė,
kad Lietuvoje ir Lenkijoje yra valia
išspręsti įtemptų santykių problemą.

Gerokai griežčiau kalbėjo Komo -
rowski patarėjas tarptautiniais klau -
simais Roman Kuzniar. Jis pasakė,
kad Lenkijos kantrybė Lietuvos at -

žvilgiu „aiškiai baigėsi’’. Kuzniar
nuo mone, Lietuva neįgyvendina 1994
metų sutartyje duotų įsipareigojimų,
esą lenkai „išlepino brolius lietuvius,
truputėlį juos sugadino, sukurdami
įspūdį per ilgus ilgus metus”, kad
len kų kantrybė neišsemiama.

Komorowski, Tusk ir Kuzniar
pastabos yra gerokai švelnesnės ne-
gu kovinga užsienio reikalų ministro
Radek Sikorski retorika. Vis dėlto jos
kelia nerimą dėl dviejų priežasčių.
Pirma, akivaizdu, jog Lenkija manė,
kad Lietuva nusileis ir kad darbo
grupė pritars Švietimo įstatymo po -
kyčiams. Lenkai net neįsivaizdavo,
jog Lietuva gebės atlaikyti spaudimą.
Antra, beveik nesuprantama, kaip
Lenkijos valdžia gali nuoširdžiai ma-
nyti, kad Švietimo įstatymas sukelia
pavojų esminėms lenkų tautinės ma-
žumos teisėms, būtent – teisėms į ta-
patybę, kultūrą bei švietimą savo kal-
ba. Visi lyginamieji tyrimai rodo, jog
Lietuvos lenkai turi tiek pat, jei ne
daugiau, teisių kaip ir kitos ES tauti-
nės mažumos. Kažkas negerai, kai at-
sisakoma pripažinti akivaiz džius fak-
tus ir kai manoma, kad ma žesnė val-
stybė turi pasiduoti dides nės kaimy-
nės spaudimui. Toks lenkų menta-
litetas nieko gero Lietuvai ne žada.

Nenoriu perdėm juodai piešti pa-
dėties. Per Lietuvos, Latvijos, Esti jos
ir Lenkijos prezidentų susitikimą,
vykusį gruodžio 2 d. Taline, Komo -
rowski pasakė, kad Lenkijai yra svar-

būs susisiekimo ir energetikos infra-
struktūros projektai Baltijos kraš -
tuo se. Negalime užmiršti, jog Lenkija
yra geografiniai Lietuvos vartai į
Europą – ilgainiui abi valstybes
jungs elektros tiltai, geležinkelis
„Rail Baltica’’, greitkelis „Via Balti -
ca’’. Lenkija veikiausiai dalyvaus
nau jos atominės elektrinės statybo-
se, lietuviai plūsta į Lenkiją apsipirk-
ti. Tikiu, jog tai nepasikeis.

Tačiau reikia atsisakyti kai ku -
rių iliuzijų. Lenkija nėra ir nebus
strateginė partnerė – ji tiesiog per di-
delė ir turi per daug kitų interesų.
Lenkija neatvers mums kelio į Vidu -
rio Europą ir neužtikrins didesnio
vaidmens tame regione. Prezidentų
Aleksander Kwasniewski ir Valdo
Adamkaus kelionė į Kijevą per Oran-
žinę revoliuciją buvo vienkartinis,
nepakartotinas įvykis. Lenkija per-
dėm linkusi laikyti Lietuvą „jau nes-
niu’’ broliu, kuris privalo tinkamai
gerbti „vyresnį’’ brolį.

Lietuva turėtų labiau susieti sa -
vo likimą su Baltijos ir Skandina-
vijos šalimis. Tai reikalaus nemažai
darbo. Antai gruodžio 2 d. Latvijos
premjeras Valdis Dombrovskis pa-
reiškė, jog Ryga nepritars ES siūly-
mui dėl sinchroninio Baltijos valsty-
bių prisijungimo prie Vakarų Euro-
pos elektros tinklų, kol nebus nusta-
tytas jo finansinis ir techninis po-
veikis. Vie ni nuogąstauja, kad tai ro-
do milži nišką Rusijos įtaką Latvijoje,
kiti mano, kad Latvija nusileis, kai
Estija ir Lietuva įsipareigos Rygoje
statyti regioninį Baltijos šalių su-
skystintų gamtinių dujų terminalą.

Nebus lengva rasti abiem pu-
sėms priimtiną susitarimą. Tokioms
už duo tims Lietuva turėtų skirti pag -
rindines savo jėgas ir kantriai laukti,
kol Lenkija įsisąmonins, kad abi val-
stybės yra lygiavertės.              Alfa.lt
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Lenkija vėl moko
KĘSTUTIS GIRNIUS

Vatikanas skatina 
pasaulinę finansų reformą 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Sudiev, kovos draugai ištikimieji,
Lašėti baigia kraujas iš širdies...
Sudiev, miškai, sudiev, laukai

gimtieji,
Teneužgęsta jums aušra Vilties...

Neišeinu, o ne, iš savo žemės,
Aš atsisveikinu su ja laikinai.
Iš meilės Laisvei mes stiprybę

semiam,
Iš meilės Laisvei gimsta milžinai.

Anatolijus Kairys

Kariuomenė yra vienas iš pag -
rin   dinių valstybės pamatų,
svarbiausia atrama valstybei

išlikti. Minėda mi Lietuvos 93-ąją ka-
riuomenės su kaktį, turime didžiuo-
tis ja ir supras ti, kad stipri kariuo-
menė reiškia stip rų kraštą. 1918 m.
tuometinis Lietu vos ministras pir-
mininkas Augusti nas Voldemaras
pasirašė įsakymą, ku ris įgalino pra-
dėti kurti Lietuvos ka riuomenę. 

Iš pradžių dėl lėšų, ginklų ir ap-
rangos stokos darbas ėjo iš lėto. 1918–
1920 m. kariai gynė atgimusios Lie-
tuvos nepriklausomybę. 1940 m. bir -
 želio 15 dieną Sovietų Sąjunga, jė ga
įsiveržusi į Lietuvos valstybę ir pa -
naikinusi jos nepriklausomybę, su -
nai kino ir jos kariuomenę. Tuo laiku
Lietuvos kariuomenėje tarnavo apie
30,000 eilinių ir puskarininkių, apie
1,800 karininkų. Okupacijos metu
tūkstančiai Lietu vos karių buvo
ištremti į Sibirą, ka linti ir nužudyti.
Kiti kovojo su okupantais ir žuvo
partizanų gretose. Likę gyvi kentė
persekiojimus. 

Lietu vos kariuomenė atkurta
1990 metais, atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę. Su gilia pagarba mini-
me šią svarbią dieną – Lietuvos ka-
riuomenės šventę. 

Lietuvos kariuomenės atkūrimo
93-jų metų sukaktis Šv. Antano para-
pijos patalpose buvo pa minėta sek-
madienį, lapkričio 27 d. Šv. Mišios

bu vo aukojamos už žuvusius savano -
rius, karius, partizanus, šaulius. Šv.
Raštą skaitė Algis Kaunelis. Klebo -
nas kun. Gintaras Jonikas pasakė
šiai progai skirtą pamokslą. Mišių
metu giedojo parapijos moterys, var-
gonavo Erik Bak.     

Sukakties minėjime dalyvavo
gra žus būrys žmonių, nors galėjo bū -
ti ir daugiau. Deja, pasitaikė nepa-
lan kus oras. Salę puošė stalas, ant
kurio buvo patiesta tautiška staltie-
sė, trys juostos, padėta Lietuvos vė-
liava, iš me džio išdrožinėtas koplyt-
stulpis ir Nežinomo kario kapo pa-
minklo kopija. Virš jų padėta iš gin-
taro pagaminta saulė. 

Minėjimą pradėjo parapijos ta-
rybos pirmininkas Antanas Strak-
šys, padėkodamas visiems už daly-
vavimą. Su sikaupimo minute buvo

Detroit,�MI

Iškilmingai paminėta 
93-oji Lietuvos kariuomenės sukaktis

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

TeLkiniai

Š. m. lapkričio 19 d. Švč. Merge-
lės Mari jos Gimimo parapijos salėje
įvyko pirmas susirinkimas, skirtas
pasitarti dėl Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio 25 metų beatifikacijos sukak-
ties pa mi nėjimo. Susirinkime, kurį
atidarė  ku nigas Jaunius Kelpšas,
dalyviai pa sidalino mintimis, kaip
atšvęsti paminėjimo metus, kurie
prasideda su Advento pirmuoju sek-
madieniu. 

Dalyviai pateikė įvairių pasiū-
lymų, tarp jų – Pal. Matulaičio bio-
grafinį pristatymą, dramą arba skai-
tymus, muziką. Susirinkimo metu

nuspręsta užsakyti Palaimintojo Ma-
tu laičio mozaiką.  Ko mitetas, kuriam
vadovauti sutiko gyd. Linas Sidrys,
MD, apsvarstys šiuos bei kitus pasiū-
lymus.

Kun. Kelpšas pranešė, kad Pa lai -
mintojo Matulaičio minėjimas vyks
Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje
2012 m. sausio 27–29 d. 

Beatifikacijos sukaktį numato-
ma atšvęsti su iškilmingomis šv.
Mišio mis. Mišių data bus paskelbta
vėliau.

Vida Sakevičiūtė

Marquette�Park,�Chicago

Pal. Matulaičio 25-erių metų
beatifikacijos sukakties 

paminėjimo ruošos darbai

prisiminti žuvusieji už Lietuvos
laisvę. Strakšys perskaitė ,,Nežino-
mo kario maldą”.

Patriotišką, uždegančią kalbą
pa sakė Lietuvos Respublikos garbės
kon sulas Detroit, Michigan, Algis Za -
parackas. Jis pasidžiaugė, kad Šv.
Anta no parapija palaiko lietuvišką
patriotizmą, švenčia įvairias Lietu-
vos šven tes ir sukaktis. Džiaugėsi,
kad parapijiečiai nuolat išreiškia
savo meilę Tėvynei Lietuvai. Išgir-
dome įdomią ir turiningą paskaitą
apie Lietuvos kariuomenę. 

1918 m. pradėjus kurtis Lietuvos
kariuomenei, tuo metu joje buvo apie
100 karininkų  ir karo valdininkų bei
50 savanorių kareivių. Kariuomenė
buvo organizuojama skubiai. Lapkri-
čio 24 d. Vokietijos vyriausybė ofi-
cialiai pareiškė sutin kanti, kad būtų

įkurta Lietu vos ka riuomenė. Prele-
gentas paminėjo praei ties kovas
prieš lenkus ir bermonti ninkus, ku-
rias laimėjo Lietuvos ka riuomenė.
,,Už lietuvių gyvybės aukas gerbia -
me juos ir lenkiame galvas”, – sakė
Zaparackas. Šiandien Lietuvos ka -
 riuo   menę sudaro 10 rinktinių. Kiek -
vie noje apskrityje yra po vieną rink-
tinę, kurią sudaro apie 10,000 karių.
Dabar į Lietuvos kariuomenę imama
18 proc. šauktinių, tai sudaro apie
2,000 karių. Šiuo metu šauktiniai ka-
riai ne siunčiami misijoms į užsienį.
Šian dien kariai yra gerai paruošti ir
savo pasiruošimu prilygsta Vakarų
Euro pos kariams. Lietuvos kariai
pasižymi savo drąsa ir ištvermingu-
mu, tarnaudami Irake ir Afganis-
tane. Prelegentas pa  ragino didžiuotis
Lietuva ir garsinti jos vardą. 

Po paskaitos buvo rodomas fil-
mas apie 1986 m. Švyturio jūrų šaulių
suruoštą pirmą Kūčių vakarienę Šv.
Antano pa  talpose (ten dabar yra
parapijos ar chyvas/muziejus) ir 1987
m. Kūčių vakarienę Šv. Antano para-
pijos salėje. Matėme buvusius para-
pijiečius ir šaulius: kleboną kun.
Alfonsą Babo ną, a. a. kun. Kazimierą
Šimaitį,  Švy turio jūrų šaulių kuopos
vadą Bronių Valiukėną, a. a. JAV LB
Michigan apy  gardos pirmininką
Vytautą Kut kų, a. a. žurnalistą Stasį
Garliauską ir a. a. Antaną Grinių,
muz. Stasį Sli žį bei kitus parapijie-
čius ir svečius. Esame dėkingi mūsų
garbės konsului Zaparackui už tokią
įdomią medžia gą. 

Svečius maloniai vaišino parapi-
jietės Vida Kinčienė, Audronė Vaitie -
kaitytė-Hoeschele ir šių eilučių auto -
rė. Rengėjų vardu Strakšys padėkojo
kun. Jonikui už aukotas šv. Mišias,
parapijos moterims – už pa rūpintas
vaišes, šios šventės daly viams – už
dalyvavimą. Minėjimas baigtas vi-
siems dalyviams sugiedojus Lietuvos
himną. 

Šventė buvo gerai suorganizuota
ir vyko sklandžiai. Po to buvo malo -
niai bendraujama. Dalyviai skirs tėsi
kupini šventinės nuotaikos. 

LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas skaito pas kaitą Kariuomenės šventės
minėjimo metu.                                                                Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.
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Moterų klubas ,,Alatėja”, kurį
drąsiai ir ne skliausteliuose
galima įvardyti kaip dar

vieną sėkmingai veikiančią labda-
ringą lietuvišką organizaciją Čika-
gos padangėje, gyvuoja jau šešerius
metus. Ir jau šešerius metus ji remia
nelaimės, sunkių ligų užkluptus vai-
kus, šeimas, pavienius asmenis. Klu-
bo šešerių metų derlius svarus –
surengtų vakarėlių, daiktų išparda-
vimų, parduotų kepinių ir atvirukų
dėka surinkta ir paaukota 32,000 dol.,
išsiųsta per 60 dėžių siuntinių lab-
daros. ,,Alatėjos” dėmesio ir finan-
sinės paramos iki šiol sulaukė para-
mos fondas ,,Rugutė”, Linkuvos spe-
cialioji mokykla, Linkuvos gimnazi-
ja, ,,Saulutės” šeimyna Šiauliuose,
Kupiškio vaikų namai, pavienės šei-
mos Lietuvoje ir Amerikoje.

Viena iš ,,Alatėjos” įkūrėjų Aud-
ronė Sidaugienė prisipažįsta, jog kai
prieš šešerius metus kelios moterys
pirmą kartą išsiuntė siuntinius šei-
mai, nukentėjusiai nuo gaisro, o po
to susirinko kavos puodeliui, norė-
damos padėkoti visoms, kurios auko-
jo daiktus ir pinigus, nė viena ne-
galvojo, kad jos užsiims tik labdara.
,,Bet, – sako ji, – kai seki ‘Rugutės’ in-
ternetiniame puslapyje vaikų kelio-
nę jų ligos metu arba kai tavo draugų
gyvenimas apsiverčia 360 laipsnių
kampu dėl nelemtos avarijos, nori ir
vėl padėti.”

Savo veiklą klubas pradėjo nuo
ištiestos pagalbos rankos Evelinai iš
Parmalių kaimo, kuri išgelbėjo sesu-
tę ir broliuką iš gaisro. Apie juos
Audronė perskaitė internete, susisie-
kė su tos apylinkės savivaldybe, suži-
nojo detales. Netrukus po to Čikagoje
ir jos apylinkėse gyvenančių moterų
paramos sulaukė močiutė ir jos
globojama mergaitė Kražiuose. 

Užsimezgusi pažintis su para-
mos fondu ,,Rugutė” ir jos įkūrėja
Edita Abrukauskiene ,,Alatėjos” mo-
teris supažindino su pulku vaikų,
kovojančių su piktybine liga. ,,Vėliau
sužinojome apie Roką, gyvenantį čia,
Čikagoje, – pasakoja Audronė, – po to
– apie Gloriją...” Dar vėliau atėjo keli
elektroniniai laiškai, prašantys pa-
galbos Michigan valstijoje gyvenan-
čiai lietuvei, dar vėliau – buvusiai

kolegei Čikagoje. Žmonės, kurie su-
laukia ,,Alatėjos” paramos, dažnai
gyvena šalia. ,,Jie tokie pat, kaip ir
mes, sako ‘Alatėjos’ narė, – metai kiti
atvykę iš Lietuvos, o, prispaudus
ligai ar įvykus nelaimei, sutrikę,
praradę viltį ir vieniši.” 

Stovykloje ,,Dainava” susipaži-
nusios su Amerikoje gimusia ir au-
gusia lietuvaite Kristina Petrauskai-
te ,,Alatėjos” narės nusprendė padėti
įgyvendinti gabios merginos svajonę
– aukštojo mokslo siekti Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje. O štai
Linkuvos specialiosios mokyklos
mokinukai, iš ,,Alatėjos” dovanų ga-
vę bilietus į spektaklį Vilniuje, pirmą
kartą savo gyvenime dieną praleido
kalėdiniame Vilniuje. 

Pasak Sidaugienės, tie, kas buvo
paremti, puikiai supranta, kad ,,Ala-
tėja” nėra ypač stipriai finansiškai
stovinti organizacija, kad jos surink-
ta parama neateina iš testamentų ar
palikimų. ,,Mes viską uždirbame pa-
čios, tam skirdamos savo laisvą lai-
ką, kurio lieka tik sekmadieniais, –
sako ji. – Pačios, neseniai čia atvyku-
sios, augindamos vaikus, mokome
juos to, kuo pačios tikime.” Viena iš
,,Alatėjos” įkūrėjų net neabejoja, jog
lazda turi du galus: už gera atsilygi-
nama geru!

O tas gerumas paprastai ,,Ala-
tėją” pasiekia gražių padėkos žodžių
pavidalu, kurių, sako Audronė, gauta
tikrai daug. Visus atvirukus, laiškus,

Moterų klubas ,,Alatėja” – lyg trečia dukra
nuotraukas klubo narės kruopščiai
saugo, deda į albumus. Tarp jų – ir
kelios dešimtys megztų paukščiukų
iš Linkuvos specialiosios mokyklos,
rankdarbiai iš Elektrėnų vaikų cen-
tro, kapitonų laivelis, atplaukęs iš
anapus Atlanto – iš ,,Rugutės”. Ypa-

tingai brangios jau išėjusių Anapilin
žmonių padėkos. 

Moterų klubas ,,Alatėja” nega-
lėtų tiek daug gero kitiems padaryti,
jei nei rėmėjai, kiekvienais metais
atsiliepiantys į klubo prašymą pini-
gais paremti gyvenimo ar likimo nu-
skriaustuosius. Pasak Audronės, di-
džioji dauguma rėmėjų yra draugai,
jų pažįstami ir bičiuliai. Klubo siun-
tinius su nuolaida visada gerano-
riškai siunčia ,,Atlantic Express”. Ne
kartą paramos ,,Alatėja” sulaukė iš
Angelės Kavak ir kitų vietos vers-
lininkų, kurie dovanoja prizus loteri-
joms. O per paskutinį ,,Alatėjos” ren-
ginį – labdaros vakarą, vykusį lapkri-
čio 26 dieną, Lina ir Natalija nemoka-
mai pasiūlė saldumynų. 

Šalia labdaringos veiklos, ,,Ala-
tėjos” moterys nepamiršta pasirū-
pinti ir savo dvasine ir fizine sveika-
ta: rengia susitikimus su psicholo-
gėmis, rašytojomis, poetėmis, sekma-
dienio rytą ar popietę pakviečia į
jogos mankštą ar netikėtai pasiūlo
atskleisti savo meninius sugebėji-
mus. O kur dar išvykos! Pasak Si-
daugienės, joms smagu būti kartu –
eiti į koncertus, kino filmus, kartu
kurti atvirukus, kepti sausainius,

rengti paskaitas, diskusijų popietes
ir vakarėlius. 

Ir nors ,,Alatėja” vadinasi mote-
rų klubu, Sidaugienė sako, jog jų
pačių vyrai yra šimtaprocentiniai jų
klubo nariai, be kurių ,,Alatėja” bū-
tų kaip be rankų. ,,Jie visada su mu-
mis, – sako Audronė, – bet kokį ren-
ginį organizuojant, daiktų išparda-
vimą ruošiant ar siuntinius krau-
nant.” Vyrai meninėse programose
ne tik aparatūra rūpinasi ar už baro
stovi, bet ir dainuoja, vaidina. Jos
nuomone, tai yra dar vienas teigia-
mas jų veiklos bruožas – ji suartina
šeimas. Paklausta, ką jai pačiai
reiškia ,,Alatėja”, Sidaugienė atsako,
jog klubas jai – ,,lyg trečia dukra,
kurią norisi irgi myluoti, gerbti ir
rūpintis”.

Kol kas ,,Alatėjos” narės negal-
voja nieko keisti savo veikloje ir min-
tį tapti pelno nesiekiančia organi-
zacija, oficialiai įsiregistruoti Illi-
nois valstijoje veja šalin. Sidaugienė
prisipažįsta, jog tokių minčių buvo,
bet bent jau šiuo metu nė viena iš
moterų tam neturi laiko. ,,Mūsų klu-
bą, – sako ji, – galite pavadinti nuo-

širdžiu ir sąžiningu klubu, kuris gy-
vuoja, paremtas šimtaprocentiniu
pasitikėjimu.” Ir priduria: ,,Gal, kai
išeisime į pensiją, galėsime tuo rim-
čiau užsiimti.”

,,Alatėja” negyvuotų be jos sielos
ir ,,varikliuko” Audronės Sidaugie-
nės, be kulinarių, konditerių, nuosta-
bių šeimininkių Sandros Abrutienės
ir Ingridos Ulskienės, kurios klubo
renginiams ruošia maistą, kepa tor-
tus. Jurita Tamošiūnienė, Evelina
Karalienė ir Gitana Stonkuvienė
visada sugalvoja, kaip skoningai
papuošti ,,Alatėjos” renginius, stalus
ir, pasak Sidaugienės, jos visa tai
daro su didele meile. ,,Alatėja” ne-
būtų ,,Alatėja” be nuoširdžių moterų,
turinčių dideles širdis ir visada
pasiruošusių prisidėti ir padėti: Lo-
retos Timukienės, Vitalijos Valuc-
kienės, Viktorijos Turapinaitės, Dai-
vos Jakubauskienės, Vidos Kaveckie-
nės, Linos Rodriguez, Laimos Katar-
žienės ir Giedrės Starinskienės.

Daugiau apie ,,Alatėjos” veiklą ir
apie būsimus renginius, informaciją,
kaip tapti jos narėmis arba rėmėjais,
rasite klubo internetinėje svetainėje
www.alateja.us arba socialiniame
tinkle ,,Facebook”.

DALIA CIDZIKAITĖ

Lapkričio 26 d. ,,Alatėja” šventė 6-ąjį gimtadienį.
Nuotr. iš Moterų klubo ,,Alatėja” archyvo

Viena iš ,,Alatėjos” įkūrėjų Audronė Sidaugienė (viduryje).

Moterų klubo renginiuose dalyvauja menininkai, neabejingi labdaros idėjai.
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skauTYBĖs keLias

Jau antrą kadenciją man būnant
tuntininke, tikrai džiugu matyti
visas tunto seses kartu su savo

tėve liais susirenkant bendrai išky-
lai. Smagu matyti tarp sesių stovyk-
los metu užsimezgusias draugystes.
Smagu dalyvauti iš vykoje-iškyloje,
kurioje girdė ti sesių prisiminimai
apie praėjusią skautišką va saros
stovyklą, juokai. Džiugu maty ti, kaip
viena kita apsikabinusi su šyp sena
sako: „Aš tavęs labai pasiilgau. Ar
prisimeni, kaip mes...” Staiga prisi-
menu vienos dainos žo džius: „Ar
atsimeni, kaip mes linksmai stovyk-
lavom?/ Atsimeni, kaip mes prie lau-
žo dainavom?/ Atsimeni, kaip mes
per naktį budėjom ir kalbėjom?”
Nors ši daina yra stovyklos meilės
daina, dainos žodžiai bendrai iškylai
labai tiko.

Išvyka-iškyla įvyko „Aušros var -
tų/Kernavės’’ tunte š. m. spalio 15 d.
prie Tampier ežero, Palos Park apy -
linkėje. Buvo tikrai puiki ru dens
diena. Švietė saulė, pūtė vėjelis.
Nešalta ir nekaršta. Suvažiavo „Auš -
ros vartų/Kernavės’’ tunto sesės bei
jų tėveliai iš Naperville „Jūratės’’
draugovės, Čikagos „Dubysos’’ drau-
govės ir iš Lemont ,,Giliukų ir lieps -
nelių’’ būrelio, „Saulučių’’ ir „Ži  vi   -
lės’’ draugovių. Buvo pakviesti ir
broliai iš „Lituanicos’’ tunto, nes
sesių broliukai ten skautauja, kai
kurie tėveliai jiems ir vadovauja. 

Tikrai Dievas mums buvo geras
tą dieną. Buvo puiki diena visiems
kartu suvažiuoti, pažvejoti (žinoma,
broliams šis užsiėmimas buvo pats
smagiausias), pavalgyti, pabendrau -
ti, pasidžiaugti draugystėmis ir gra -
žia gamta. 

Tiems, kurie nenorėjo žvejoti,
bro lis Vilius Dundzila pasiūlė keletą
užsiėmimų, žaidimų: apversti salą,
skautes ir skautus pamokė kelių
mazgų. Sesė Rasa Ramanauskienė ir
sesė Regina Ramanauskaitė suruošė

kelio ženklų žaidimą. Visiems buvo
ką veikti. Kai kurie ėjo pasivaikš -
čioti.

Tunto sesės, ypač dvi, turėjo ir
kitą tikslą šioje iškyloje. Tai – pri-
tyrusių skaučių įžodis. Dažniausiai,
pagal tunto tradiciją, prityrusios
skautės kandidatės prityrusių skau -
čių įžodį duoda vasaros stovyklos
me tu. Dėl įvairių mokyklinių bei
kitų asmeninių priežasčių dvi kandi-
datės pra ėjusią vasarą negalėjo sto-
vyklauti Rako miškuose. Todėl drau-
gininkių ir tunto vadijai nutarus, tos
skautės savo prityrusių skaučių
įžodį davė šios iškylos metu. Tai psl.
Gintarė Dau lytė ir psl. Kristina Ston-
čiūtė.  Žinoma, tai joms buvo staig-
mena – nė viena ne žinojo, kad išky-
los metu gaus savo vyšninės spalvos
kaklaraištį ir taps prityrusiomis
skautėmis.

Buvusios šių sesių draugininkės
ps. Žiba Kairytė Lapp ir ps. Dalia
Stro pienė su kitomis prityrusiomis
skautėmis ir sesių mamytėmis buvo
atlydėtos prie tunto vėliavos, prie me -
džio, kurio lapai buvo tokios pat vyš -
ninės spalvos, kaip prityrusių skau -
čių kaklaraištis. Ten jų laukė s.
Audra Lintakienė, tunto adjutantė ir
„Živilės’’ draugovės kodraugininkė
j.v.s. Dana Mikužienė, tunto tiekimo
skyriaus vadovė ir vyr. skaučių kan-
didačių vadovė s. Loreta Jučienė ir
aš, „Živilės’’ draugovės kodrauginin -
kė ir „Aušros vartų/Kernavės’’ tunto
tuntininkė. Man jau yra tekę su šio -
mis sesėmis dirbti kaip jų draugi -
ninkei. Nors abi pažįstu jau ilgus me -
tus, buvo smagu matyti, kad sesės
auga vadovaudamosi skautiškais
idea lais. Jos smarkiai dirbo, kad
atsiras tų šiame savo skautavimo
kelyje.

Įžodžiui pasibaigus, visos išsiri -
kiavome ir nužygiavome atgal, kur
iškylavo likusieji dalyviai. Su tunto
vėliava priekyje žygiavome dainuo-
damos „Atgimė Tėvynė’’. Kitos sesės
ir svečiai, mus pamatę, greitai pribė-

Tunto šeimos šventė
S. AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

Siekdamas sutelkti lėšas labai
rei kalingiems remontams Rako skau-
 tų stovyklavietėje, Juzės Augustaity -
tės-Vaičiūnienės vyr. skaučių būrelis
prieš šventes pardavinėja ir priima
už  sakymus „Manna” kortelėms.  „Ma -
n na Express Scrip” programa bu vo
įsteigta 1989 metais paremti pelno
nesiekančias organizacijas.  Ši prog-
rama apima daugiau nei 200 vie ti  nių
ir visos šalies parduotuvių, res to ra-
nų, degalinių, siūlo kitų dovanų talo-
nų/kortelių. Da lyvaujan čių prog ra-
moje parduotuvių sąrašą galima ras-
ti internete www.mannaexpress.net.

Nupirkdami „Manna” korteles
sau, šeimai ir draugams, nesvarbu,
ar kasdie niniams reikalams, ar šv.
Kalėdų pro ga, padarote ir gerą skau-
tišką darbe lį. Korteles galima nusi-
pirkti Palai min tojo Jurgio Matulai-
čio misijos prie angyje kiekvieną sek-
madienio ry tą iki gruodžio 11 dienos.
Užsaky mams ar dėl papildomos in-
formacijos kreipkitės į Juliją Va-
laitytę-Deuschle el. paštu: juliadeus-
chle @sbcglobal.net arba Ramoną
Stepo na  vičiūtę-Žemaitienę el. paštu:
ra mo nas tep@yahoo.com.  

Nuoširdus skautiškas ačiū!

Lėšų telkimas Rako stovyklai!

go ir pasveikino naujas prityrusias
skautes. 

Iškyla buvo nuostabi. Ji nebūtų
įvykusi, jei ne Čikagos „Dubysos’’
draugovės vadovės s. fil. Ramunė Pa-
partienė ir ps. fil. Lilė Gelažiūtė Ke-
relienė, tėveliai ir brolių iš Čika gos
„Lituanicos” tunto „Perkūno” drau-
govės vadovai nebūtų suorganizavę.
Tunto vadijos vardu bei tunto sesių
vardu noriu sesei Ramunei ir sesei
Lilei išreikšti nuoširdžią skautišką
padėką. 

Sesės, broliai ir tėveliai – visi iš -

siskirstė, žinodami, kad vėl kartu su -
eis tunto sueigos metu. „Aušros
vartų/Kernavės’’ ir „Lituanicos’’
tun  tų sueiga įvyks š. m. gruodžio 10
d. 2:30 v. p. p. Jaunimo centro didžio-
joje salėje. Šios iškylos nuotaika
tikrai parodė, kad tunto šūkį „Ranka
rankon mes kartu žengiam skautišku
keliu’’ sesės tikrai įgyvendina savo
kasdieniniame gyvenime. Vis bu-
džiu!

s. Aušra Jasaitytė Petry – „Aušros
vartų/Kernavės’’ tunto tuntininkė.

Brolis Vilius Dundzila iškylos metu moko seses Oliviją Petry ir Lilę Šoliūnaitę naujo maz-
go.                                                                                                    s. Aušros Jasaitytės Petry nuotr.

Darbščios kaip bitės naujos prityrusios skautės – psl. Gintarė Daulytė ir Kristina Ston-
čiūtė. Pirmas uždavinys: perskaityti „Skautų aidą’’.

Brolis Vilius Dundzila skautams ir skautėms uždavė uždavinį: apversti salą neįkrentant
į vandenyną. Salą sėkmingai apvertė vyr. sk. vsl. Regina Ramanauskaitė, s.v. Kazimie ras
Šoliūnas, psl. Olivija Petry, s.v. Rimvydas Šoliūnas ir psl. Lilė Šo liūnaitė.
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Debesys yra dangaus papuošalai.
Balti, švelnūs ir pūkuoti. Juodi, tan -
kūs ir grėsmingi. Mėlyni, tamsūs ir
naktiniai. Arba rožiniai, oranžiniai,
geltoni – gražūs. Debesys savo spal -
vomis nuostabūs. 

Skrydis į Florida virš debesų yra
neilgas. Debesys lėktuvui pakloja
švelnų kilimą. Nusileidus lėktuvui
pagaliau išeiname iš oro uosto su la -
gaminais rankose ir matau didin-
giausius debesis, kokių seniai nesu
ma čiusi. Skrisdama pavargau, bet
kai žiūriu pro mašinos langą, kol mes
pervažiuojame keturių mylių tiltą,
matau įspūdingus debesis. Čia jie
atrodo didesni, artimesni, gražesni
ne gu na muose. 

Kitą dieną paplūdimyje pasiklo-
jame rankšluosčius, įsmeigiame
skėtį į smėlį ir atsigulame. Žiūriu į
skaid rų, mėlyną dangų su baltais,
švelniais ir pūkuotais debesimis, tin-
giai plūduriuojančiais, kaip baleri-
nos scenoje. 

Popiet pastebiu, kad dangus kei -
čiasi ir pagalvoju, kad lis. Pasirodo
juo di, tankūs ir grėsmingi debesys,
bet jie – vis tiek gražūs. Šitie debe-
sys – grasinantys. Staiga lašas nu-
krinta ant mano nosies, ir mes bė-
game iš pa plūdimio. Žvilgteliu į
dangų dar kartą ir matau, kaip lietus
liejasi iš debesų, lyg kas ašarotų.

Po vakarienės lietus nustoja. Va -
žiuojame į savo rožinę pilį ir matome

vaivorykštę. 
Kiekvienais metais, kai atosto -

gau jame Florida, važiuojame į Don
Ce sar viešbutį nusipirkti Dėdės An -
driaus ledų. Nusiperkame rožinių
braškinių ar riebių šokoladinių ar
dar žalsvų pistacinių ledų ir einame į
viešbučio paplūdimį. Suvalgę ledus,
ei name pasivaikščioti – pirma su tė -
čiu, o paskui su mama. Kol einame
per smėlėtą krantą, kalbamės, ren -
kame kriaukles. Kai aš buvau maža,
su mama žaisdavau kopose po di -
džiuliu mėnuliu. Kol bangos trenkia į
smėlį, rožinė, mūrinė pilis stovi už
mūsų. Kartais net matome jaunąsias,
pasipuošusias baltomis suknelėmis.
Vėjelis pučia jų nuometus ir jos fo to -
grafuojasi su savo sutuoktiniais prie
jūros, po rožiniais, oranžiniais, gelto -
nais – gražiais debesimis. 

Valgau ledus, žiūriu, kaip debe -
sys pasipuošia visokiomis spalvomis.
Debesims laikas puotauti! Jie apsi -
rengia savo puikiausiais drabužiais
ir šo ka iki vėlaus vakaro.

Saulei nusileidus, debesys tampa
mėlyni, tamsūs – naktiniai. Ruošia -
mės važiuoti namo. Viena po kitos
žvaigždės pradeda žibėti danguje.
Žiovauju, bet niekada neužmiršiu
Flo rida dangaus, nes jis yra dalis
Florida ir dalis manęs.

Gabrielė Gedo
K. Donelaičio lit. m-la

8 klasė

ČLM šeštokai dažnai užsuka į Čiurlionio galeriją, esančią Jaunimo centre, kur ap-
žiūri ten veikiančias parodas.                                          Audronės Sidaugienės nuotr.

Aš sakau  „ačiū” tiems, kas man
padaro ką nors gero. Beveik kiek -
vieną kartą taip padarau, bet būna,
kad kartais ir pamirštu. Šią Padėkos
dieną aš nepamiršiu ir tikrai už
viską padėkosiu. Aš pasakysiu
„ačiū” ma mai už viską, ką ji dėl
manęs daro, kad aš eičiau per gyve-
nimą: aš padė kosiu jai už maistą,
rūbus, už tai, kad mane kiekvieną
rytą veža į mokyklą, kad baudžia, kai
ką nors negero padarau, kad nelei-
džia atsikalbinėti ir verčia mokintis. 

Aš noriu padėkoti ir tėčiui, ir
visai mano šeimai Lie tu voje ir Ame-
ri koje. Jie man atsiunčia do vanų ma -
no gimimo dienos proga ir nenori
man blogo. 

Aš norėčiau pasakyti  „ačiū”
savo draugams, kad jie geri. O moky-
tojams padėkočiau, kad nesvarbu,
kad nepaisant, jog kartais esame
neklau ža dos, bet jie vis tiek nepasi-
duoda ir toliau moko mus. 

Bet svarbiausia, noriu padėkoti
Dievui, kad mes visi čia esame, kad
turiu savo šeimą ir draugus. Mums
linksma! Ačiū!

Justina Ališauskaitė

***
Artėja Padėkos diena. Šią dieną

norė čiau pasakyti „ačiū” savo ma -
mai, kad ji pakelia mane kiekvieną
rytą, pa daro skaniai valgyti, nuperka
gra žiau sius rūbus ir padeda ruošti
na mų darbus. 

Dar norėčiau padėkoti savo tė -
veliui, kad išmokina daugiau apie pa -
saulį, kad perka žaidimus ir leidžia
va žiuoti su keturračiu. 

Norėčiau padėkoti ir mokytojai,
kad išmokė to, ko dar nežinojau. 

Ir galiausiai norėčiau padėkoti
Die vui, kad galiu atsikelti kiekvieną
dieną ir būti laiminga, ir kad turiu
nuostabius draugus.

Emilija Vaškytė

***
Aš noriu savo mamai padėkoti,

kad mane su broliu kiekvieną antra-
dienį ir ketvirtadienį veža į pianino
pamokas ir treniruotes. Taip pat ji
mums verda ir kepa, jos maistas –
skaniausias pasaulyje. 

Aš dar noriu pasakyti „ačiū”
savo tėčiui. Jis yra labai linksmas ir
gali padaryti daugelį laimingais. Jis
man padeda ruošti pamokas lietu-
viškai mo kyklai.

Mano brolis Audrius man labai
padeda su matematika. Jis dar man
lei džia pažaisti su jo kompiuteriu. 

Mano šeima man daug padeda,
ačiū jiems.

Gabrielė Masenytė

***
Padėkos diena artėja. Ir aš noriu

pasakyti „ačiū”. Ne tik kalakutą val-
gyti, bet ir būti dėkingai už daug ką.
Aš esu dėkinga už maistą, už mokyk-
lą. Eiti į gerą mokyklą – kainuoja
daug, ir mano tėveliai sunkiai dirba,
kad aš turėčiau galimybę ją lankyti.
Aš labai myliu savo šeimą ir noriu
pa sakyti  „ačiū” už viską, ką jie daro. 

Gabia Sleinytė

***
Aš noriu sakyti „ačiū” už daug

da lykų. Visų pirma mamai, nes ji yra
geriausia mama pasaulyje, ji mane
maitina ir kelia kiekvieną rytą. 

Tėčiui „ačiū” už tai, kad nuveža į
smagias vietas, kad daug žaidžia su
ma nim. Dėkoju už jūrų kiaulytę, kuri
yra labai graži ir laiminga. 

Noriu padėkoti už draugus, jie
yra mandagūs ir mes daug žaidžia-
me. Ir galiausiai noriu padėkoti vi-
siems už meilę – ,,ačiū”.

Benas Alčiauskas

Padėkos dienos ,,Ačiū”

Dangus, kuris įkvepia mane

K. Donelaičio lituanistinėje mokykloje, Washington, DC mokiniai skaitė
ištrauką iš Alio Balbieriaus ,,Trobelė ant debesies”, o po to rašė  esė apie dan-
gų, kuris įkvepia. Jūsų dėmesiui siūlome aštuntokės Gabrielės rašinį.

Čikagos lituanistinės mokyklos šeštokai Padėkos dienos proga nutarė
pasakyti ,,ačiū” brangiems žmonėms. Mokinių padėkas laikraščiui atsiuntė
6-os klasės mokytoja Audronė Sidaugienė.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus praneša, kad dar turi nemokamų bi -
lie tų-leidimų į Brookfield zoologijos sodą. Šiuos bilietus Balzeko muziejus,
,,Chicago Cultural Alliance” narys, platina tarp lietuvių. ,,Chicago Cultural
Alliance” jungia Čikagos miesto etninius muziejus ir kultūros centrus. Tiek
ši organizacija, tiek muziejus nori, kad kuo daugiau žmonių aplankytų šį
zoologijos sodą. 

Kiekvienas leidimas ga-
lioja kaip vienas bilietas suau-
gusiam ar vaikui. Leidimai
galioja iki 2012 m. sausio 1 d.

Leidimai nemokami. No-
rintys pažiūrėti delfinų pasi-
rodymą ar ,,Mo tor Safari” tu-
rės mokėti papildomą mokes-
tį.

Automobilio stovėjimo
mokestis 9 dol. Zoologijos so-
das (3300 Golf  Rd.,  Brook-
field, IL 60513) atidarytas kas-
dien nuo 10 val. r. iki 5 val. v. 

Leidimus į Brookfield zoologijos sodą galite gauti Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629). Tel. pasitei r a -
vimui  773-582-6500. Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.

Muziejaus informacija

Nemokami leidimai 
į Brookfield zoologijos sodą

***
Artėja Padėkos diena, ir aš noriu

savo mamai pasakyti „ačiū”. Ji
man – brangiausias žmogus pasauly-
je. Aš jai noriu tarti tą šventą žodį,
nes ji visą laiką padeda, kai man
būna sunku. Ji paaiškina, jei aš ko
nesuprantu. Ji visą laiką sako man,
kad mane myli.

Mama daro valgyti, padeda ruoš -
ti lituanistinės mokyklos namų dar-
bus, net vasarą su manim dirba. Aš
ne visada jai padėkoju. Bet šiais
metais bus viskas kitaip, aš jai daž-

nai sakysiu „ačiū” ir pabučiuosiu,
nes yra dar daug dalykų, už ką aš dė-
koju. 

Markas Kilčiauskas

***
Per Padėkos dieną aš noriu pa -

sakyti „ačiū” mamai už maistą. Ji
skaniai gamina. Tėčiui, kad jis dirba
ir uždirba pragyvenimui. Aš norė-
čiau padėkoti Dievui, kad jis duoda
mums vandens ir gyvenimą, už gražų
namą ir labai gerą šeimą. 

Monika Klovaitė
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Jaunimo centro metinė vakaronė
(fotoreportažas)

LAIMA APANAVIČIENĖ

Šeštadienį, gruodžio 3 d., Jauni -
mo centro (JC) valdybos pirmininkė
Ne rin ga Aleksonienė, Moterų klubo
narės, vadovaujamos Irenos Dirdie -
nės, JC  pagalbininkai Reda ir Vytas
Daubarai triūsė centro didžiojoje
salėje – ruošėsi sutikti JC kasmetinės
vakaronės svečius.

Sekmadienį į gražiai papuoštą
sa  lę po šv. Mišių Tėvų jėzuitų kop ly -
čioje gausiai rinkosi vakaronės sve -
čiai. Vakarą pradėjusi aktorė Audrė
Budrytė-Nakienė susirinkusiems pri -
statė garbės svečius: Lietuvos ir Lat -
vijos jė zuitų provincijolą Gintarą
Vit kų, SJ, buvusį LR garbės konsulą
Či kagoje Vaclovą Kleizą, Lietuvių
Fondo pirmininką Rimantą Griškelį,
JAV LB  XIX tarybos pirmininką
Juozą Polikaitį, ALT’o pirmi ninką
Saulių Kuprį, tėvus jėzuitus Antaną
Gra žu lį, SJ, Antaną Saulaitį, JC, Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo bažnyčios
ad ministratorių kun. Jaunių Kelpšą,
Marquette Park apylinkės pirmi nin -
kę Aušrelę Sakalaitę ir kt.

Susirinkusius svečius pasvei ki -
no ir už Jaunimo centro rėmimą pa -
dėkojo JC tarybos pirmininkė Ma ry -
tė Utz. JC valdybos pirmininkė N.
Alek sonienė dėkojo JC darbuoto-
jams, Moterų klubui, centro tarybos
ir valdybos nariams už puikų darbą
centro labui. Trumpą sveikinimo
kalbą pasakė provincijolas G. Vitkus.  

Jaunimo centrą pasveikino LF
pirmininkas R. Griškelis, įteikdamas
7,000 dol. čekį, o Moterų klubo pir mi -
ninkė Irena Dirdienė, pasakiusi, kad
2011 m. Moterų klubas centrui jau do -
vanojo keletą dovanų, centro veiklai
pa laikyti dar įteikė 2,500 dol. čekį. 

Daug metų Jaunimo centrui ati-
davė JC tarybos garbės pirmininkas
Vaclovas Momkus ir tarybos narys
Antanas Paužuolis. Jie  šiemet šven-
tė garbingas amžiaus sukaktis. 85-ių
sulaukusiam V. Momkui ir 90-mečiui
A. Paužuoliui M. Utz ir N. Alekso nie -
nė užrišo vardines tautines juostas,
prisegė prie švarko atlapų gėlių
puokš teles. Susirinkusieji sudainavo
,,Ilgiausių metų”. Tą dieną gimtadie -
nį šventė ir jau 20 metų Čikagos li -
tua nistinei mokyklai, įsikūrusiai
Jau nimo centre, vadovaujanti Jūratė
Dovilienė.

Vakaronėje nuotaikingą kon-
certą atliko liaudies muzikos kapela
,,Biru Bar” (vadovas Otonas Balčiū -
nas) iš Indianapolis, IN, skaniai su si -
rinkusius pamaitino ,,Lithuanian
Pla za” darbuotojai (savininkė Vanda
Mor kūnienė).

Na, o kokia vakaronė be loterijos
laimėjimų? Keturi šios vakaronės
laimingieji gavo 100, 200, 250 ir 500
dol. laimėjimus. Jų pavardės bus pa -
skelbtos ,,Drauge” . 

Išlydėję šiuometinius svečius JC
šeimininkai tikisi, kad centre lietu-
viška veikla gyvuos dar ne vienerius
metus, o į kitais metais vyksiančią
ju biliejinę – 55-ąją – vakaronę atvyks
ne mažesnis būrys centro rė mėjų.

Čikagos Jūrų šauliai su savo vadu Sigitu Savicku (stovi trečias iš dešinės).

Susirinkusius svečius linksmino ,,Biru Bar” ansambliečiai (iš kairės):  Rūta Žekonis,
Mindaugas Žekonis, Marcel Lazdins, Rymantas Guzulaitis, Daiva Šimonytė-Miller,
Otonas Balčiūnas (vadovas), Adrija Beleckienė ir Jonas Beleckas. 

JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė ir JC tarybos pirmininkė Marytė Utz
su 85-uoju gimtadieniu sveikina ilgametį JC tarybos pirmininką Vaclovą Momkų.

Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos
ir Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras
Vitkus, SJ.

Jubiliatą Antaną Paužuolį sveikina kun. Antanas Gražulis, SJ.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojos Jaunimo centro vakaronėje. 
Cicerotelkinio lietuviai Jaunimo centro metinėje vakaronėje.       

Laimos Apanavičienės nuotr.



Vytautas Vizgirda paskolino sa-
vo mamos Domicelės Vizgirdienės
vestus kepinių užrašus, kuriuos ji
pradėjo rašyti vos tik atvykusi į
Ameriką. Juose – daug gerų pata-
rimų, receptų. 

Mus dažnai klaidina įvairių pro-
duktų kiekiai, štai kaip tą problemą
sprendė Domi celė Vizgirdienė:

3 šaukšteliai – vienas šaukštas;
4 šaukštai  – 1/4  puodelio; 2 šaukštai
– viena uncija; 1/2 puo delio sviesto –
1/4 svaro.

,,Napoleonas’’

Šį tortą galima kepti įvairiai.
Šįkart išbandykime Vizgir die nės
siūlomą ,,Napoleono” receptą.

Reikės: 1 sv nesūdyto sviesto, 2
kiaušinių, 2 trynių, 1 puodelio cuk -
raus, 2 pakelių vanilinio cukraus, 4
1/2 puodelio miltų, 1 šaukštelio kepi-
mo miltelių.

Sviestą su cukrumi gerai ištrin -
kite. Įmuškite po vieną kiaušinius ir
trynius, įberkite vanilinį cukrų. Dė -
dami miltus, maišykite ranka. Su
mil tais kartu įberkite kepimo mil-
telius.

Padalinkite tešlą į 6 dalis. Iško -
čio kite ir iškepkite 6 blynus.

Pertepimo kremui reikės: 10
trynių, 10–15 šaukštų cukraus (3/4
puodelio), 1 puodelio sal džios grieti-
nės, 1 sv sviesto (nesū dyto).

Trynius su cukrumi gerai išsu -
kite ir supilkite grietinę, vis pamai-
šydami. Karštame vandenyje (vone-
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ŠVENTINIŲ KEPINIŲ RECEPTAI
lėje) šildy kite tol, kol sutirštės. At-
šaldykite.

Sviestą ištrinkite iki baltumo, po
truputį sudėkite sutirštėjusį kre mą.
Jeigu norite, galite įdėti supjaustytų
džiovintų vaisių.

Kitokiam kremui reikės: 1 sv
sviesto, 2 skardinių kon densuoto
pieno, 1–2 pakelių žela tino.

Sviestą gerai ištrinkite. Želatiną
ištirpinkite su trupučiu šalto van-
dens ir pakaitinkite su trupučiu ver-
dančio vandens. Ištirpintą želatiną
sumaišykite su kondensuotu pienu ir
jį po truputį pilkite į išsuktą sviestą,
vis gerai pamaišydami. Galite įdėti
cukruje apvirintų džiovintų vaisių.

Tortas su romu

Reikės: 1 sv sviesto, 6 kiaušinių, 1
puodelio cukraus, 3/4 sv miltų, 1 citri-
nos, 2 taurių romo.

Ištrinkite sviestą iki baltu mo. Į
sviestą įmuškite 6 trynius, iki bal-
tumo ištrintus su puodeliu cukraus,
įberkite su tar kuotą citrinos žievelę,
mil tus. Gerai išmaišykite, sudėkite 4
balty mų putelę. 

Išmaišę supilkite į for mą, išteptą
sviestu. Kepkite valandą 375 F tempe-
ratūros orkaitėje. Atau šinę aptepkite
avie čių uogiene, užpilkite romu.
Pagla juokite, papuoš kite.

Viljamsburgo pyragas

Reikės: 1 lazdelės sviesto, 3/4
puo duko cukraus, 2 kiaušinių, 1
šaukš telio vanilės ekstrakto, 2 šaukš -
telių tarkuotos apelsinų žievės, 1 puo-
duko šviežių razinų, 1/2 puoduko
 kapotų graikinių riešutų, 2 puodukų
miltų, 1 1/2 šaukštelio kepimo sodos, 1
puoduko pieno pasukų, trupučio
druskos.

Glazūrai reikės: 1/2 lazdelės
sviesto, 1 puo duko cukraus pudros, 1
šaukšto ,,Sherry’’ vyno.

Kambario temperatūros sviestą
gerai ištrinkite su cukrumi. Įmuš-
kite kiaušinį, kiek pamaišę, įmuškite
ant rą. Po to sudėkite vanilės ekstrak-
tą, apelsino žievę, riešutus, razinas.

Ran ka gerai išmaišykite. Miltus su-
mai šykite su soda, po truputį berkite
į mi šinį, supilkite pasukas. Palengva
išmaišykite. 

Pailgą kepimo formą patepkite
sviestu, supilkite tešlą. Kepkite apie
35 minutes gerai įkaitintoje orkaitėje
375 F temperatūroje. 

Iš kepę atvėsinkite, padenkite
vyno glazūra. 

Glazūra: kambario tempera tūros
sviestą sumaišykite su cukraus pud-
ra ir šaukštu vyno. Pyragą dar galite
apibarstyti pistacijų riešutais.

Pupelių tortas

Reikės: 1 puoduko cukraus, 6
kiau šinių, 1 puoduko virtų sumaltų
pu pelių, 1/2 puodelio kapotų rie šutų, 1
1/2 puoduko pyrago džiūvė sėlių, 1/2
pakelio kepimo miltelių, va nilinio
cukraus.

Pertepimui reikės: 1 pakelio
varškės (1 puodelio), 2 šaukštų sviesto,
3 šaukštų kondensuoto pieno, pusės
citrinos sulčių, 1 puodelio uogienės.

Trynius išplakite su cukrumi iki
baltumo. Tebeplakdami po šaukštą
su dėkite pupeles, suberkite riešutus
ir kepimo miltelius, sumaišykite su
džiū  vėsėliais ir vaniliniu cukrumi.
Baltymus išplakite iki standžių putų
ir atsargiai įmaišykite į tešlą. Kepi -
mo formą patepkite sviestu ir pabars -
tykite džiūvėsėliais. Sukrėskite tešlą
ir kepkite iš anksto įkaitintoje orkai -
tėje. 

Iškepusį ir atvėsusį kepinį perp-
jaukite į 3 dalis. Vieną dalį pertepkite
varškės kremu, kitą – uogiene. Kre -
mui varškę ištrinkite su minkštu
svies tu, kondensuotu pienu ir citri-
nos sultimis. 

Torto šonus aptepkite kremu ir
papuoškite migdolais, viršų apliekite
ištirpintu šokoladu.

Žagarėlių eglutė

Reikės: 4–5 trynių, 3 šaukštų
grie tinės, 1/4 šaukštelio sodos, 1,5 puo -
delio medaus, miltų, druskos, alie-
jaus.

Trynius suplakite su grietine,
soda ir žiupsneliu druskos. Dėkite
tiek miltų, kad gautųsi kieta tešla.
Tešlą gerai išminkykite ir labai plo -
 nai iškočiokite. Supjaustykite juoste -
lėmis. 

Negiliame plačiame puode įkai -
tinkite aliejų. Kepkite juosteles, kol
gražiai pagels. Iškepusias juosteles
sulaistykite ištirpintu medumi ir
dėkite vieną ant kitos, formuodami
eglutę. Pabarstykite cukraus pudra,
džiovintomis spanguolėmis.

Apelsininis keksas

Reikės: 1 lazdelės minkšto svies -
to, puodelio cukraus, 3 kiaušinių, 4
trynių, 1 1/2 puodelio miltų, žiupsne-
lio druskos, 1 citrinos žievelės, 2 apel -
sinų žievelės, 2 šaukštų apelsinų sul -
čių, 1/4 puodelio krakmolo, puodelio
smulkintų migdolų, 1/2 puodelio
smul kintų apelsinų cukatų, 2 šaukš -
telių kepimo miltelių.

Glajui reikės: 1 kiaušinio balty-
mo, puodelio cukraus pudros, 2
šaukštų apelsinų sulčių.

Sviestą išsukite su cukrumi iki
baltumo. Sukdami po vieną įmuškite
visus kiaušinius ir trynius. Miltus
per  sijokite kartu su krakmolu ir ke-
pimo milteliais. Į išsuktą kiaušinių
masę sudėkite nutarkuotas apelsinų
ir citrinos žieveles, įberkite truputį
druskos, supilkite 2 šaukštus apelsi -
nų sulčių. Viską gerai išmaišykite ir
suberkite persijotus miltus, krakmo -
lą ir kepimo miltelius. Dar kartą iš -
maišykite, suberkite pusę susmul-
kintų cukatų. 

Pailgą keksui skirtą formą ištep-
kite sviestu ir išklokite sviesti niu po-
pieriumi. Supilkite gautą masę. Kep-
kite 375 F temperatūros orkaitėje ne
mažiau nei 20 min. Iškeptą keksą
išimkite iš formos ir dar karštą ap -
tepkite glajumi. 

Glajus: baltymą išpla kite su cuk-
raus pudra, baigdami plakti supilkite
sultis. 

Keksą apibars tykite likusiomis
cukatomis.

Šių metų pavasarį ,,Centro de
Bellas Artes Luis A. Fer re”, San-
turce, San Juan, Puerto Riko, įvyko
,,Ballet   Concierto de Puerto Ri co”
baleto ,,Don Quijote” pastatymas, ku-
rio choreografas – Lietuvos baleto
meistras Nicolas Beriozoff.

Šiame bravūriškos choreografi-
jos balete, be ,,Ballet Concierto” šo kė -
jų, pasirodė ir du pagrindiniai šokė-
jai iš Boston baleto Erica Corne ja ir
Nelson Madrigal. Jie susilaukė šiltų
plojimų už Quiteria ir Basilio vaid-
me  nų, kurie trečiame veiksme pasi -
žymi  įspūdingu ir daug Grand pas de
deux reikalaujan čiu, atlikimą.

Don Kichoto vaidmenį  atliko ak -
torius Julio Ramos, kuris laimėjo
pirmąją premiją trumpų filmų tarp-
tautiniame festivalyje 2008 m. Puerto
Rike, kurį mes taip pat pažįstame iš

ABC TV programos ,,Off  the Map”.
Perskaitęs riterišką romaną ir

su sižavėjęs riteriais, Don Kichotas
iš keliauja su savo ginklanešiu San-
cho Panza ieškoti gražios damos ir, ją
at radęs, parodo, kad sena riteriška
tra dicija tebegyvuoja.

Gimęs Lietuvoje 1906 m., Nicolas
Beriozoff  mokėsi Čekoslovakijoje,
šo ko su Prahos operos baletu ir Lie-
tu vos tautiniu baletu Kaune. 1935 m.
jis įstojo į Rene Blum de Monte Carlo
ba letą, 1938 m. į Ballet Russe de Mon-
te Carlo, o 1944 m. pradėjo šokti tarp-
tau tiniame Marques de Cuevas ba -
lete, kuriame jis taip pat ėjo repetici-
jų direktoriaus pareigas. Pasiš ven tęs
klasikiniam baletui, Beriozoff  baletą
statė įvairiuose pasaulio miestuose,
tarp kurių pažymėtini Anglijos Met-
ropoli teno baletas ir Londono festi-
valio ba le tas, kuriame tarp 1951–1954
m. Beriozoff  pa statė ,,Petrouch ka”,
,,Spragtuką”, ,,Scheherezade”, ,,Prin-

Kauno baleto maestro choreografija tebegyvuoja
ce Igor” ir ,,Es meraldą”.

Nuo 1952 m. eidamas Suomijos
tautinio baleto direktoriaus parei-
gas, jis tarp kitų pastatė ,,Miegančią-
ją gražuo lę”, ,,Gulbių ežerą”,  ,,Les
Sylphides” ir ,,Le Sacre du prin-
temps”.  Nuo 1964 iki 1971 m. buvo
Ciuricho baleto di rek torius, o 1973 m.
statė Michel Fokine baletus Pary-
žiaus Operos ba le te.

Beriozoff  duktė Svetlana Berio-
so va, irgi gimusi Lietuvoje, buvo vie -
na iš žymiausių praeito šimtmečio
šeštojo ir septintojo dešimtmečio
Ang lijos baleto šokėjų.  

Beriozoff  choreografijos rūpes -
tin gas išsaugojimas yra vertinamas
ba leto kompanijų ir baleto šokėjų,
ku rie dalyvavo jo pastatymuose ir
ku rie su meile jį vadino ,,papa” (tė-
te).  Atvykęs  į Puerto Riką, Beriozoff
susižavėjo šia sala ir su ,,Ballet Con-
cierto” pastatė ,,Romeo ir Juliette”,
,,Gulbių eže rą” ir ,,Don Quijote”.

Maestro Beriozoff  mirė 1996 m.
va sario 19 d., sulaukęs 90 metų.  Ta -
čiau jis paliko pasauliui savo choreo -
grafijas, kurias vertina ne tik ,,Bal let
Con certo”, bet ir kitos didžiosios kla -
sikinio baleto kompanijos.

JOLITA KAVALIŪNAITĖ
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Vilniuje vyko ESBO ministrų susitikimas

Vilnius (lrytas.lt) – Diakonai
kitais metais turės teisę tuokti,
krikštyti, lydėti mirusius į paskutinę
kelionę. Prieš ketverius metus rengti
kunigams pagalbininkus Europos
bažnyčias paragino Vatikano susi-
rinkimas. Lietuvoje – 700 bažnyčių ir
panašiai tiek pat kunigų. Tačiau re-
gionuose vienam kunigui tenka ap-
tarnauti keletą parapijų.

Pasak Kauno arkivyskupo met-
ropolito Sigito Tamkevičiaus, Lietu-
voje bus rengiami dviejų kategorijų
diakonai: vieni tarnaus tik bažny-
čiai, kiti galės dirbti ir turėti šeimą.
„Diakonai gali būti ir celibatiniai, ir
našliai. Bet jei vedęs – tai geros šei-
mos tėvas, turintis bent 5 metų tėvystės
patirtį. Be to, jie iki pradėdami ruoštis
tapti diakonais turi turėti tarnavimo
patirtį”, – aiškino S. Tamkevičius.

Bažnyčia spėja, kad norinčių gy-

venti be celibato ir naudotis kuni-
gams teikiamomis privilegijomis ne-
trūks. Todėl norintiems vaduoti ku-
nigus pirmiausia teks gauti palankią
bendruomenės charakteristiką. Išsi-
tuokę arba antrą kartą sugalvoję ves-
ti našliai priimti sakramentų nega-
lės. Diakonais norintys tapti vyrai
sėkmingoje santuokoje privalės būti
gyvenę ne mažiau nei penkerius me-
tus. Diakonų kursai truks trejus me-
tus. Šventikai turės dirbti be atlygio.
Mokymai vyks neakivaizdžiai, pre-
tendentai turės būti ne jaunesni nei
35-erių metų, turėti nuolatinį darbą.
Diakonams nebus leidžiama aukoti
šv. Mišių, klausyti išpažinčių, teikti
paskutinįjį patepimą. 

Paremti diakonų rengimą finan-
siškai įsipareigoja bažnyčia. Pareng-
ti vieną seminaristą kunigystei per
metus bažnyčiai kainuoja 10,000 litų.

,,Wall Street Journal” paskelbė 
Lietuvos diplomato straipsnį

Vokietija išmokės pensijas 
Holokausto aukoms 

Berlynas (Delfi.lt) –Vokietija su-
tiko mokėti pensijas dar 16,000 Holo-
kausto aukų visame pasaulyje. Dau-
guma jų vaikystėje gyveno nacių ge-
tuose arba buvo priversti slapstytis
gelbėdami savo gyvybę. Svarbiausia
šiame susitarime, kuris buvo sudary-
tas tarp JAV žydų organizacijos
,,Claims Conference”, kuri yra atsa-
kinga už holokausto aukų prarasto
turto gražinimą ar žalos atlyginimo
už jį surinkimą, ir Vokietijos vyriau-
sybės, yra ne pinigai, o tai, kad Vo-
kietija pripažino šių žmonių kančią,
pasakė vykdantysis konferencijos vi-
ceprezidentas Greg Schneider.

Iš visų nurodytų asmenų, ku-
riems skirta pensija, 5,000 gyvena
Jungtinėse Valstijose, tačiau dalis su-
tarties neapima išgyvenusiųjų žydų
vaikų, kurie gimė 1938 m. ar vėliau.
Žalos atlyginimo išmokas Vokietija
dabar mokės iš viso 66,000 žmonių,
kurie išgyveno nacių mirties stovyk-
lose ir getuose arba buvo priversti
slapstytis ar gyventi ne savo pavarde. 

G. Schneider sakė, kad pavyko
sudaryti humanitarinę sutartį ir
išplėsti vertinimus, pagal kuriuos

bus mokamos išmokos holokausto
aukoms. Pagal naująsias taisykles,
kurios įsigalios nuo sausio 1 d., visi
žydų tautybės asmenys, kurie ne ma-
žiau nei 1 metus gyveno gete, slaps-
tėsi arba gyveno ne savo pavarde, ga-
li pretenduoti į 300 eurų pensiją, mo-
kamą kas mėnesį. Buvusio sovie-
tinio bloko šalių gyventojams ši pen-
sija sudaro 260 eurų. Iki šiol ši išmo-
ka buvo mokama tik tiems, kurie mi-
nėtomis sąlygomis gyveno ne mažiau
nei pusantrų metų.

Vokietija taip pat sutiko mokėti
pensijas ir tiems asmenims, kuriems
šiuo metu yra ne mažiau nei 75 m., ir
kurie ne mažiau nei tris mėnesius
gyveno getuose, tokiuose kaip Buda-
pešte, Vengrijoje nuo 1944 m. lapkri-
čio mėn. iki 1945 m. sausio mėn. veikęs
getas. Šias išmokas ateinančiais metais
gaus 4,500 išgyvenusių aukų ir dar
3,500 žmonių, kai jiems sukaks 75 m.

„Claims Conference” pirmininkas
Julius Berman sakė, kad organizacijos
pareigūnai jau seniai pabrėžė Vokieti-
jos vyriausybei, jog neįmanoma išma-
tuoti kančių, kurias holokausto aukos
patyrė geto pragare.

Vilnius (ELTA) – Žurnalo ,,Stilius”
auksinė kurpaitė šiais metais atiteko
aktorei ir režisierei Galinai Dauguvie-
tytei. Ji išrinkta 2011 metų Lietuvos
moterimi. Taikomosios dailės muziejuje
svarbiausią vakaro moterį sveikino
apie 60 svečių. Tarp jų – Lietuvos Res-
publikos prezidentas Valdas Adamkus,
Vilniaus meras Artūras Zuokas, Lietu-
vos verslo ir kultūros elito atstovai. Į
šventę susirinko ir būrys anksčiau ,,Sti-
liaus” paskelbtų Lietuvos moterų: reži-
sierė Dalia Ibelhauptaitė, vaiko teisių
apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.
Svečiai klausėsi specialiai šiam vakarui
sukurtos pianisto Petro Geniušo ir atli-
kėjos Justės Arlauskaitės-Jazzu koncer-
tinės programos.              delfi.lt nuotr.

Lietuvos ir Rusijos užsienio reikalų 
ministrų susitikimas

Tuoks, krikštys ne tik kunigai

Vilnius (BNS) – Gruodžio 6 d.
Vilniuje su Rusijos kolega Sergej
Lavrov susitikęs Lietuvos užsienio
reikalų ministras Audronius Ažuba-
lis teigia pareiškęs, kad okupacijos
klausimas liks dvišalių santykių dar-
botvarkėje, o Lietuva, nepaisant
Maskvos kritikos, tęs energetikos
pertvarkas, kuriomis siekiama atsi-
kratyti ,,Gazprom” monopolio. Ski-
riantis valstybių požiūriui į istoriją,
A. Ažubalis teigė Rusijos kolegai pa-
siūlęs spartinti abiejų šalių istorikų
bendrą darbą. 

S. Lavrov, kalbėdamas ESBO mi-
nistrų tarybos sesijoje, paragino at-
sižvelgti į kreipimąsi, kurį paskelbė
dėl sovietų agresijos neigimo Lietu-
voje teisiamo Algirdo Paleckio orga-
nizacija. Tačiau A. Ažubalis pažy-
mėjo susitikime atkreipęs Rusijos
diplomatijos vadovo dėmesį, jog ,,rei-
kia labai atsargiai rinktis, kuo rem-
tis ir ką cituoti”.

Tuo tarpu S. Lavrov po susitiki-
mo su A. Ažubaliu žurnalistams pa-
reiškė, kad Lietuvos užsienio reikalų
ministras viešai kalba tai, kas jų dvi-
šaliame susitikime nebuvo aptarinė-
jama. Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro atstovė Renata Lazdin teigia,

kad Rusijos ambasada dezinformavo
Vilniuje viešintį Rusijos užsienio rei-
kalų ministrą apie tai, ką  A. Ažuba-
lis pasakė žiniasklaidai. Ministras ži-
niasklaidai sakė, tiksliai cituojant,
kad ,,okupacijos klausimas yra, buvo
ir išliks mūsų darbotvarkėje”. Pasak
A. Ažubalio atstovės, vis dėlto tokia
ambasados praktika nestebina ir esą
kalbėti su kolegomis Rusijoje leng-
viau nei su Lietuvoje reziduojančiais
Rusijos diplomatais.

Rusijos ministras sakė girdėjęs,
kad A. Ažubalis žiniasklaidai sakė
reikalavęs jo atsiprašymo dėl sovie-
tinės okupacijos. ,,Mes turime sun-
kumų dėl istorijos ir tarp mūsų vei-
kia Lietuvos ir Rusijos istorikų ko-
misija. Vakar mes palietėme šį klau-
simą ir išreiškėme pasitenkinimą,
kad ši komisija parengė labai įdomų
dokumentų rinkinį, liečiantį Didžio-
jo tėvynės karo laikotarpį. Jie skelbs
šį rinkinį, o mes kalbėjome, kaip pa-
daryti įžangą”, – teigė S. Lavrov.

Rusijos ministras sakė, kad dia-
logas tarp Rusijos ir Lietuvos pablo-
gėja tuomet, kai esą dvišaliuose susiti-
kimuose yra kalbama viena, o viešai –
kita. ,,Aš parodžiau mano kolegai, kur
vėžiai žiemoja”, – pridūrė S. Lavrov.

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Gruodžio 3 d. JAV
dienraštis „The Wall Street Journal”
paskelbė Europos Sąjungos ambasa-
doriaus Afganistane Vygaudo Ušac-
ko straipsnį, kuriame  primenama
apie  Lietuvos išsivadavimą iš sovie-
tų okupacijos ir pabrėžiama, kad prie
sovietų žlugimo daug prisidėjo ir af-
ganistaniečiai. 

„Praėjus dviem dešimtmečiams
galime atsigręžti ir suprasti, koks
skausmingas buvo sovietų karas Af-

ganistane. Bet taip pat galime pama-
tyti, kad jis padėjo pakirsti Sovietų
Sąjungą. Afganistanas supurtė ko-
munistinio milžino pamatus ir sutei-
kė galimybę Baltijos šalims vėl tapti
laisvoms. Tuo Afganistano žmonės
gali didžiuotis”, – rašo V. Ušackas. 

Visą straipsnį galima rasti
http://online.wsj.com/article/SB100
01424052970203833104577072290040797
400.html?mod=WSJ_Opinion_LEFT
TopBucket   

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos Respublikos prezidentė

Dalia Grybauskaitė su ESBO Minist-
rų taryboje dalyvaujančia JAV vals-
tybės sekretore Hillary Clinton apta-
rė regioninio saugumo klausimus ir
pasiruošimą kitų metų pavasarį Či-
kagoje įvyksiančiam NATO valsty-
bių ir vyriausybių vadovų susitiki-
mui. Prezidentės teigimu, Lietuvos
ir Baltijos šalių kaimynystėje didėja
kariuomenės ir ginkluotės skaičius,
vykdomi kariniai mokymai, todėl
NATO matomumas ir realus buvi-
mas yra ypatingai svarbūs. Šalies va-
dovė pabrėžė, jog rengiantis NATO
vadovų susitikimui Čikagoje labai
svarbu, kad didžiausias dėmesys bū-
tų skiriamas NATO pajėgumui vie-
nodai ginti visas šalis nares, kad
NATO kuriamos gynybos sistemos,
būtų nepriklausomos nuo kitų vals-
tybių ar organizacijų sistemų. Ga-
liausiai siekiant gynybos efektyvu-
mo būtina užtikrinti, kad oro polici-
jos misija Baltijos šalyse taptų nuola-
tine. 

Lietuvos užsienio reikalų minis-
tras A. Ažubalis su JAV valstybės
sekretore aptarė Lietuvos pirminin-
kavimo ESBO metu pasiektą pažangą
sprendžiant užsitęsusius konfliktus,
dvišalio bendradarbiavimo ir tran-
satlantinio saugumo klausimus. JAV
diplomatijos vadovė ypač domėjosi
Lietuvos nuomone apie Baltarusijoje
vykstančius procesus bei pasveikino
Lietuvos pastangas buriant transat-
lantinę politiką šios šalies atžvilgiu. 

JAV valstybės sekretorė itin ge-
rai įvertino Lietuvos karių ir civilių

veiklą NATO Tarptautinių saugumo
paramos pajėgų (International Secu-
rity Assistance Force, ISAF) operaci-
joje, pastangas Afganistane. Minist-
ras padėkojo už JAV išreikštą para-
mą ilgalaikiam sprendimui dėl NA-
TO oro policijos misijos Baltijos šaly-
se, kuris galėtų būti priimtas Čika-
goje. 

Dėmesio sulaukė Rusijos pareiš-
kimai dėl priešraketinės gynybos ir
taktinio branduolinio ginklo Kali-
ningrado srityje. Išsakytas palaiky-
mas Lietuvos veiksmams Europos
Sąjungos energetikos politikoje bei
Lietuvos energetiniams projektams,
tarp jų – ir Vilniuje pradėjusiam
veikti Energetinio saugumo centrui,
kuris galėtų tapti NATO kompetenci-
jos centru.

A. Ažubalis pristatė Lietuvos ko-
ordinavimo Sustiprintos partnerys-
tės Šiaurės Europoje (E-PINE) dar-
bus. 2012 m. Lietuva koordinuos šios
JAV ir Baltijos bei Šiaurės šalių bend-
radarbiavimo platformos veiklą. Už-
sienio reikalų ministras iš JAV vals-
tybės sekretorės išgirdo pastabų dėl
pernelyg mažo Lietuvos finansavimo
krašto gynybai. Jis teigė sakęs H.
Clinton, jog didesnis finansavimas
NATO yra Vyriausybės darbotvarkė-
je ir net krizės sąlygomis bandoma
daryti viską, kas įmanoma. A. Ažu-
balis taip pat išsakė nerimą dėl netoli
Lietuvos norimos įkurti rusų prieš-
raketinės gynybos.

Per ESBO šalių užsienio reikalų
ministrų susitikimą Vilniuje H. Clin-
ton pareiškė, jog rinkimai Rusijoje
nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. 
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L I E T U V A PA S A U L I S

Mažmeninės prekybos UAB
„Maxima grupė” ketina įsigyti Len-
kijos prekybos tinklą „Aldik Nova”.
Grupė kreipėsi į Lenkijos konkuren-
cijos tarybą dėl leidimo įsigyti 24 par-
duotuves valdančią bendrovę.  Bend-
rovė „Aldik Nova” įkurta 1991 m.
Įmonė valdo 24 prekybos centrų tink-
lą Liublino ir Pakarpatės vaivadijo-
se. Didžioji dalis parduotuvių – nedi-
delės, panašios į vieno ir dviejų X
„Maxima” parduotuves. Lenkijos
įmonės veiklos strategija – įsitvirtin-
ti ir plėstis miegamuosiuose rajonuo-
se bei dideliuose miestų prekybos
centruose.  Nuo 1996 m. bendrovė tu-
ri ir nuosavą logistikos centrą „Aldik
Nova”, taip pat valdo ir „Aldik” pre-
kės ženklo kepyklą bei konditerijos
įmonę. 2009 m. „Aldik Nova” paja-
mos pasiekė 140 mln. PLN.

***
Vilniaus savivaldybė išrinko 10

jaunų vilniečių verslo idėjų, kurioms
skirs 20,000 litų paramą. Šiemet
„Verslauk” konkurse ypač daug dė-
mesio skirta inovacijoms. Tarp tokių
verslo idėjų – inovatyvus turizmas
Vilniuje, holograminių ir 3D vaizdo
technologijų pritaikymas parodoms,
energetinio tinklo optimizavimo sis-
tema, naujoviška įranga reklamai
Bluetooth ir WiFi tinklų ryšiu, siste-
ma dviračiams apsaugoti. Sostinės
savivaldybės finansuojamas ir su
partneriais įgyvendinamas projektas
„Globa jaunimo verslumui ugdyti ir
skatinti” pradėtas vykdyti 2005 m.,
iki šių metų projektui buvo pateikta
per 2,000 paraiškų, įsteigtos 48 įmo-
nės, sukurta 112 darbo vietų. 

***
Kretingos rajone pradedamas

įgyvendinti vienas didžiausių turiz-
mo ir sveikatinimo projektų, jam
skirta beveik 18 mln. Lt Europos Są-
jungos paramos. Pirmuosius klien-
tus naujasis Žibininkų kurortas tu-
rėtų priimti 2013 m. pavasarį. Pro-
jektus įgyvendina dvi tai pačiai gru-
pei priklausančios įmonės – „Atosto-
gų parkas” ir „Saukupa”. Viena jų
rūpinasi pastatu, kuriame visus me-
tus bus teikiamos SPA paslaugos, ki-
ta – poilsiautojų apgyvendinimu. Vi-
sa projekto kaina viršys 36 mln. Lt.,
pirma planuojama pastatyti 8,000 kv.
m  SPA pastatą, jame vasarą galės il-
sėtis 800 žmonių, žiemą – apie 400.
Pasak projekto sumanytojų, naujasis
kurortas nesivaržys su Druskinin-
kais, nes čia ateityje planuojama
naudoti vietinius, tik vakarų Lietu-
voje randamus išteklius. 

***
Gausybėje interneto tinklalapių

sieksiantis įsitvirtinti naujas inter-
neto puslapis www.bznstart.lt. sieks
skatinti verslumą bei dalytis infor-
macija ketinantiems imtis savo vers-
lo. Jaunas verslas šiame tinklalapyje
turės galimybę reklamuotis nemoka-
mai. Pasak tinklalapio bznstart.lt ir
to paties pavadinimo mėnesinio žur-
nalo leidėjos bei vyriausiosios redak-
torės Živilės Glaveckaitės, tinkla-
lapis orientuosis į tuos, kurie nori
kurti savo verslą, ieško naujų gali-
mybių, naudingų patarimų, ypatin-
gas dėmesys bus skiriamas lietu-
viško verslo kūrimo istorijoms. 

Londonas (LR ambasados Jung-
tinėje Karalystėje info) – Lietuvos
Respublikos ambasados Jungtinėje
Karalystėje (JK) naujajame pastate
gruodžio 5 d. vyko pirmoji Lietuvos
ir JK verslo konferencija, kurią am-
basada organizavo kartu su viešo-
siomis įstaigomis „Versli Lietuva” ir
„Investuok Lietuvoje”, Lietuvių Lon-
dono Sičio klubu  (Lithuanian City of
London Club), Lietuvių komercijos
rūmais JK ir Didžiosios Britanijos
prekybos rūmais Lietuvoje. 

Ambasadorius JK Oskaras Ju-
sys, kreipdamasis į susirinkusius
verslininkus, pažymėjo, jog ši konfe-
rencija yra natūrali šių metų sausį
vykusio JK, Šiaurės ir Baltijos šalių
ministrų pirmininkų susitikimo tą-
sa. Į konferenciją atvyko daugiau nei
200 atstovų iš įvairių verslo ir mokslo
sričių – nuo maisto pramonės, laze-
rių gamintojų ir tekstilės eksportuo-
tojų iki bankų, kosmoso pramonės ir
informacinių technologijų specia-
listų. Konferencijoje pristatyta nau-
jausia informacija apie Lietuvos vers-
lo aplinką ir finansinę bei ekonomi-
nę politiką. Be to, verslininkai galėjo
susitikti su esamais ir būsimais vers-
lo partneriais. 

Konferencijoje pranešimus skai-
tė ministro pirmininko patarėjas My-
kolas Majauskas, „Investuok Lietu-
voje” generalinis direktorius Mantas
Nocius, „Versli Lietuva” generalinis

direktorius Paulius Lukauskas, „Get-
Jar” vadovas Ilja Laursas, „Vičiūnų
grupės” direktorius Dirk Belmans,
„Camira Fabrics” finansų direkto-
rius Nichol Brown ir „Barclays
Bank” Globalios technologijų infra-
struktūros ir paslaugų padalinio va-
dovas Adrian Hall.

Pirmosios Lietuvos-JK verslo
konferencijos proga LR ambasada JK
surengė neformalią diskusiją apie
ekonominę padėtį Lietuvoje, ES ir pa-
saulyje su žinomais JK ekspertais.
Diskusijoje dalyvavo ministro pirmi-
ninko patarėjas M. Majauskas, Euro-
pos rekonstrukcijos ir plėtros banko
vyriausiasis ekonomistas Erik Berg-
lof, dienraščių ,,Financial Times” ir
,,The Times” analitikai Neil Buckley
ir Sam Fleming, ,,The Economist”
žurnalistas Edward Lucas, bankų
,,Unicredit” ir ,,Royal Bank of  Scot-
land” analitikai Gillian Edgeworth ir
David Petitcolin. Diskusiją vedė vie-
nos žymiausių nevyriausybinių or-
ganizacijų ,,Chatham House” atsto-
vas Stewart Fleming. 

LR ministro pirmininko patarė-
jas M. Majauskas, pristatydamas eko-
nominę padėtį, pažymėjo, kad Lietu-
va tęs atsakingą viešųjų finansų poli-
tiką užtikrindama palankias sąlygas
ekonominei plėtrai. Vyriausybė ir to-
liau skirs ypatingą dėmesį naujų in-
vesticijų pritraukimui ir energeti-
nių projektų vystymui. 

Europos Komisija, apsispren-
dusi pertvarkyti keturiasdešimtme-
čio sulaukusį pridėtinės vertės mo-
kestį (PVM), pažymi, kad jis turi būti
palankesnis įmonėms. Pažymima ir
tai, kad būtina užkirsti kelią didžiu-
liams nuostoliams, kurie šiandien
patiriami dėl nesurinkto PVM. O jo
nesurenkama maždaug 12 proc. Ko-
misija siūlo kelias verslui svarbias
PVM pertvarkos priemones. Tarp
jų – įdiegti vieno langelio principą
tarpvalstybiniams sandoriams ir
standartizuoti PVM deklaracijas.
Taip pat siūloma galimybė sukurti
ES mastu centralizuotą PVM inter-
neto tinklalapį, kuriame įmonės
galėtų lengvai gauti išsamią infor-
maciją apie kiekvienos ES šalies
PVM sistemą ir jos ypatybes. 2012 m.
Komisi-ja pasiūlys greito reagavimo
priemo-nę, kad valstybės narės galėtų
geriau reaguoti įtariamo sukčiavimo
atvejais. 

***
Skalūnų dujų gavybos plėtra su-

teiks galimybę Jungtinėms Valsti-
joms sukurti 870,000 darbo vietų per
artimiausius ketverius metus. To-
kius duomenis skelbia ,,IHS Global
Insight” tyrimas. Be to, dujų gavyba
leis šaliai padidinti metinį bendrąjį
vidaus produktą (BVP) iki 2015 m.
118 mlrd. dol. Iki 2036 m. skalūnų du-
jų gavybos pramonės indėlis į metinį
JAV BVP sieks 231 mlrd. dol. 2010 m.
rodiklis siekė apie 70 mlrd. dol. Šiuo
metu šalies BVP viršys 14 trln. dol.
Tyrime taip pat pastebima, kad ska-
lūnų dujų gavyba iš mokestinių rink-
liavų papildys įvairaus lygio biudže-
tus 933 mlrd. dol. per artimiausius 25
metus. Sparčiai augant skalūnų dujų
gavybai JAV, šalis, iki tol buvusi
stambiausia pasaulyje kuro impor-
tuotoja, tapo eksportuotoja. Šiuo me-
tu 34 proc. JAV dujų rinkos sudaro
skalūnų dujos. Šiuo metu JAV val-
džia svarsto galimybę pradėti gręži-
mo darbus netoli New York.

***
JAV beliko tik keli kiti miestai,

kuriuose vyksta judėjimo ,,Užimk
Wall Street”  akcijos, tačiau aktyvis-
tai jau keičia savo taktiką ir perspėja,
jog nepasitenkinimas bus reiškia-
mas ir žiemą, o kiekvieną savaitę
vyks susirinkimai ir eitynės. Protes-
to stovyklos gali vėl išdygti pavasarį,
o ateinančią vasarą tikimasi sureng-
ti milžiniškas demonstracijas per

respublikonų ir demokratų suvažia-
vimus, kuriuos stebės visas pasaulis,
sakė organizatoriai. Artimiausiu lai-
ku jie žada dešimtis mažesnių akcijų,
tokių kaip piketas per prezidento
viešnagę New York ir sėdimieji pro-
testai namuose, iš kurių bankai ruo-
šiasi iškeldinti nemokius savininkus.

***
Jungtinių Valstijų iždo sekreto-

rius Timothy Geithner teigia, kad jį
viltingai nuteikia pažanga Europoje
sprendžiant skolų krizę. Penktadienį
vyks ES viršūnių susitikimas, kurio
metu Europos vadovai aptars Prancū-
zijos ir Vokietijos siūlymus taikyti
griežtesnę biudžetų discipliną 17 euro
zonos valstybių. Prancūzijos finansų
ministras Francois Baroin pažymėjo,
kad Prancūzija labai stengiasi nepra-
rasti savo AAA skolinimosi vertinimo.

***
Pasaulio aviacijos bendrovių

nuostoliai 2012 m. gali pasiekti 8 mlrd.
JAV dol., jeigu ES nepavyktų įveikti
skolų krizės. Tokią aviacijos sekto-
riaus plėtros prognozę savo tinklala-
pyje paskelbė Tarptautinė oro trans-
porto asociacija (IATA). Asociacija su-
mažino 2012 m. pelno prognozę netgi
vidutinio įvykių eigos scenarijaus at-
veju – nuo 4,9 iki 3,5 mlrd. JAV dol.
IATA žinovų nuomone, jeigu Europos
bankų sektoriaus krizės pavyktų iš-
vengti, euro zona vis tiek nugrims į
nuosmukį. Tuo tarpu kuro kainų
prognozės nepakito – asociacijos verti-
nimais, oro transporto įmonėms ki-
tais metais aviaciniam kurui teks iš-
leisti 198 mlrd. JAV dol., bendrų paja-
mų gaunant 618 mlrd. Praėjusiais me-
tais aviacijos bendrovių pelnas viršijo
16 mlrd. JAV dol., o 2009 m. oro trans-
porto įmonių nuostoliai šoktelėjo iki
rekordinio lygio – 9,4 mlrd. JAV dol.

***
Japonijos automobilių gaminto-

ja ,,Honda Motor Co.” pranešė atšau-
kianti 304,035 automobilius dėl oro
pagalvių saugumo trūkumų. Iš viso
dėl šios priežasties bendrovė per tre-
jus metus atšaukė beveik 2 mln. auto-
mobilių. Automobiliai atšaukti, nes
pasirodė skundų dėl oro pagalvių pri-
pūtimo prietaiso trūkumų. Bendro-
vės duomenimis, dėl šios priežasties
20 žmonių patyrė sužeidimų. At-
šaukti sedanai ,,Accord” ir ,,Civic”,
taip pat ,,Odyssey” ir kai kurie kiti
modeliai, pagaminti 2001–2002 m.,

Tarėsi Lietuvos ir Jungtinės 
Karalystės verslininkai 

Vilnius (ELTA) – Lapkričio 30 d.–
gruodžio 4 d. Londono mokslo muzie-
juje vyko robotų festivalis, kuriame
pristatyta daugiau negu 20 robotų, iš
kurių daugelis sukurti Europos mokslo
laboratorijose ir Britanijoje rodyti pir-
mą kartą. Tarp šių pasaulinio lygio
„protingųjų” mechanizmų pristatyti ir
du Kauno technologijos universitete
(KTU) pagaminti bei suprogramuoti ro-
botai. KTU pristatytus robotus – huma-
noidą ,,Trenerį Juozą” ir „Candybot“ –
sukūrė universiteto studentų mokslinės
draugijos atstovas Bernardas Navickas.
Abu robotai buvo rodomi sekcijoje ,,Mind
&Body”. Robotų festivalyje visuomenė su-
pažindinama su naujausiais Europoje su-
kurtais robotais.                  

ELTA nuotr. – humanoidas ,,Tre-
neris Juozas”.
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Menas, įkvėpęs meną

,,Juk jis dėl jūsų stengiasi. Juk
galėtų Juozas padaryti madų prista -
tymą Paryžiuje – kad ir ne tokį didelį,
bet išleistų mažiau pinigų. O jis nori
lietuvius pamaitinti tikrąja mada”, –
kalbėjo specialiai į madų kūrėjo
Juozo Statkevičiaus ko lekcijos pris-
tatymą iš Londono atvy kusi viena iš
Juozo mū zų, 25 metų manekenė Ditė
Antanai tytė. – Ir tęsė: ,,Ilgai Juozo
Lietuvoje neturėsime, jam dideli var-
tai atsiveria”.

Neabejoju Ditės žodžiais. Neabe -
joju ir tuo, kad toks pristatymas, kokį
Vilniuje surengė žinomiausias lietu-
vių mados kūrėjas, nepadarytų gėdos
nei New York, nei Londonui, nei Pa -
ryžiui. Nesu profesionali mados ver -
tin toja, nesu mačiusi ir daug rimtų
mados namų kolekcijų pristatymų.
Tačiau žinau, jog nebūtina lyginti,
kad suprastumei, jog prieš tave –
deimantas. O Statkevičius dar pasis-
tengė, kad tą deimantą ant sidabrinio
padėklo išvystų kuo daugiau grožiui
neabejingų žmonių, ne vien saujelė
išrinktųjų. 

Betvarkė už scenos...

Ketvirtą kartą Lietuvoje sureng -
tą Statkevičiaus kolekcijos pristaty -
mą ,,Haute Couture Pavasaris/Vasa -
ra 2012” iš tiesų galėjo stebėti visi
norintys. Mados pristatymas lapkri -
čio 16 d. Vilniaus Pramogų arenoje
vy ko du kartus ir bilietai į jį kainavo
kaip į teatro spektaklio premjerą –
nuo 45 iki 62 litų. Žmonės unikalia
galimybe pasinaudojo – abiejuose
pristatymuose tribū nos buvo pilnos,
nors ir nesausa kimšos. Skelbiama,
kad tą vakarą ko lekcijos pristatymą
stebėjo arti 4,000 žiūrovų.

Sausakimša buvo Pramogų are -
nos vestibiulyje. Atvykusi į vėlesnį
pasirody mą gerokai iš anksto, iš pra-
džių nesu sigaudžiau – rūbinių priei-
gose žmo nių – kaip silkių statinėje, ir
visi atsiiminėja paltus! Ankstyvesnis
pristatymas turėjo baigtis 7 val., o da -
bar jau gerokai po aštuonių... Nejau-
gi aš ką nors supainiojau? Pasirodo,
pirmasis pasirodymas labai vėlavo.
,,Tad vėluos ir antras”, – įspėjo mane.
Vėlavo jis visa valanda – dalyviai bu-
vo pasiruošę anksčiau, bet žiūrovai
niekaip negalėjo (ar ne skubėjo) už-
imti savo vietų. Iš tikrųjų niekas ne-
sijaudino, kad tenka laukti: apžiū-

rinėjo vieni kitų apdarus (tiek gražių
merginų vienoje vietoje gyvenime
nesu mačiusi!), šnekučia vosi, akimis
ieškojo pažįstamų veidų. Damos
siurbčiojo šampaną (iš bute liukų per
šiaudelį!), vyrai – alų (juk Lietuva!).
Panašu, kad šventiškai nu siteiku-
siems žiūrovams spūstis ir organi-
zaciniai nesklandumai nuotaikos ne -
gadino. 

...ir visiška harmonija
ant jos

Pristatydama naująją Statkevi -
čiaus kolekciją, jo bičiulė, menotyros
daktarė Kristina Sabaliauskaitė pa-
pasakojo jos atsi ra dimo priešistorę.
Pasirodo, įkvėpimo šaltiniu madų
kūrėjui tapo anks ty vieji olandų tapy-
tojo, vieno iš pag rindinių judėjimo
,,De Stijl” meni nin kų Piet Mondrian
darbai, kuriuos jis iš vy do Paryžiaus
Georges Pompi dou centro saugyk-
lose, vaikščioda mas po jas su šio cen-
tro darbuotoja Nicole Richy.

Įdomu prisiminti, kad daili ninko
abstrakcionisto darbai 7-ame dešimt-
metyje įkvėpė ir garsųjį Yves Saint-
Laurent, kuris sukūrė „Mond riano
sukneles” – trumpas, trapecijos for-
mos, sudurtas iš mėlynų, geltonų,
raudonų, baltų bei juodų ,,blokų”.
Statkevičiaus atveju tai kitas Mon-
drian – ,,nepažįstamas, ne chres to-
matinis”. ,,Jis mane pribloškė, – pri-
sipažino Juozas, – pribloškė jo kūri-
nių švelnumas, kontrastai tarp griež-
tų stačiakampių kom pozicijų ir per-
lamutrinių raus vos, pilkšvos atspal-
vių.”

Ankstyviesiems Mondrian pa -
veikslams būdingas vertikalių ir ho -
ri zontalių potėpių derinys, balzganos
spalvos atpažįstami ir Statkevičiaus
kolekcijoje – rūbų sukirpime, spalvi -

nėje gamoje. ,,Kolekcijos įvaizdis
grįs  tas kontrastais, – pasakojo meni -
ninkas. – Tai lyg trapi balerina bru-
taliame mašinų fabrike, skaistus
blyš kus veidas, saikingai modeliuoti
bruožai, nė lašo vulgarumo.”

Tačiau ką besakytų pats me -
nininkas, manau, kad kiekvienas šia -
me pristatyme matė savąjį siužetą.
Kai kam galbūt tai buvo pasaka apie
princesę, kuri pabaigoje pasirodo
nuo  takos rūbu, su spindinčių žvaigž -
džių ir mėnulio karūna ant galvos. Ją
atseka baltas žirgas – be raitelio, rai-
telis vėliau pėsčias ateis nusilenkti
reginiu sužavėtai publikai... Aš pati

įsivaizdavau prancūziškąją Riv jerą,
Nicą arba Monte Carlo, tą pa plūdi-
mio ir miesto derinį, kurio gat vėmis
ir vaikšto visos šios nuostabios būty-
bės – link jūros ir atgal, popiečio ar-
batėlės, į vakaro pokylį... 

Tokį įvaizdį man sukūrė scenos
vidurį užėmę nauji „Mercedes-Benz’’
modeliai (duoklė solidžiam 125-ių
metų bendrovės jubiliejui), ku riuos
šveitė, blizgino ir bandė pora de-
šimčių baltais kombinezonais ar
sportiniais marškinėliais vilkinčių
,,salono” darbininkų. Pro šalį plaukė
prabangaus miesto gyventojai. Pro
mūsų akis tarsi praėjo visa jų diena:
iš pradžių buvo rodomi maudymosi

kostiumėliai, sportiški laisvalaikio
dra bužiai, vėliau – dieninės suknu -
tės, kostiumėliai, galiausiai – praš-
matni vakarinė apranga. Akinančiai
balta iš ryto, ,,suminkštėjusi” balta
dienos metu ir vėl balta vakare – pui -
kus sutemų kontrastas.

Nusidriekusi garsenybių 
grandinė  

,,Laikui ir trumpalaikės mados
įnoriams nepavaldūs couture klasės
rūbai” – trumpai savo kolekciją api-
brėžė autorius. Ji sukurta iš vardi -
nių, specialiai Statkevičiui Italijoje

išmargintų natūralių šilkų, organ-
zos, ,,Cadi’’ bei plonutės pran cū ziš-
kos ,,Dormeuil’’ vilnos-buklė. 

Ava lynę taip pat specialiai Stat-
ke vi čiaus mados namams sukūrė
,,Mano lo  Blahnik’’. Papuošalai – tik-
rų dei mantų. Žiūrovai atpažino ir
plojo po diumu einančioms Ingridai
Sabonie nei, jos dukrai Aušrinei, pri-
mabale rinai Eglei Špokaitei, iš Lon-
dono at vykusiai manekenei Ditei An-
tanaity tei, britų aktoriui ir režisie-
riui Dex ter Fletcher. Į sceną Statke-
vičius iš leido 66 žmones, antra tiek
ar net daugiau darbavosi užkulisiuo-
se. Viso – per 150 žmonių, tarp kurių
ir tokie teatro profesionalai kaip re-
žisierius Gintaras Varnas, šviesios
atminties scenografė Jūratė Paulė-
kaitė. Muzi ką atrinko pats Statkevi-
čius ir dis kotekų vedėjas Andrius
Alien, švie sos ir šešėlių meistrai –
Eugenijus Sa baliauskas ir Mindau-
gas Skumi nas.

Susidomėjimą, be abejo, kėlė ir
priekinėse eilėse sėdinčios garseny-
bės. Tarp jų – Arvydas Sabonis, Kris-
tina Brazauskienė, mados istori kas
Aleksandras Vasiljevas, neseniai ka-
denciją baigęs Latvijos prezidentas
Valdis Zatlers su žmona Lilita ir kiti. 

Antrą kartą (pirmas kartas buvo
pernai) madų kūrėjas pristatė ir vy -
rišką madą – tik jos koncepcija, deja,
neturėjo nieko bendro su moterišką-
ja linija. Stilingi, laisvalaikiui skirti
mo deliai – plaukiančių linijų ,,Cadi’’
šil ko kostiumai, šilkiniai ir medvil-
ni niai marškiniai, džinsai bei striu-
kės, anot Statkevičiaus, privers bet
ką jaustis ,,bohemiškai ir aristok-
ratiš kai”. Šių metų kolekcijos nau-
jiena – vyrų bei moterų rankinės, dir-
žai, skry bėlės, sidabrinės apyrankės,
są sagos.

Ir nors pasigedau audringesnių
jausmų proveržių kolekcijos pris-
tatymo metu, po renginio žiūrovai
Statkevičių pasitiko atsistoję ir karš-
tais plojimais. Ačiū, mielas Juozai,
už šventę, už aukštąjį meną, už tai,
kad mūsų gatvės ir salės neabejoti-
nai gražėja. Belieka prisijungti prie
Vasiljevo linkėjimo, kad ,,Juozas at-
si sakytų savo sumanymo išvykti į
Ameriką – jis reikalingas Lietu-
vai!” 

RAMUNĖ LAPAS

Juliaus Kalinsko ir ELTA nuotr.

Madų kūrėjas Juozas Statkevičius su baltu nuotakos rūbu apsivilkusia Lietuvos baleri-
na Egle Špokaite.

J.�Statkevičiaus�pavasario�ir�vasaros�kolekcijos�pristatymas�Vilniuje�
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JAV prezidentas George Bush ir ,,Lithuanian Hotline” atstovas Jurgis Lendraitis
Washington, DC 1990 m.

Anais laikais
PRANĖ ŠLUTIENĖ

Nr. 7

Kovo 30 dieną Čikagos miesto
centre, prie Picasso skulptūros, su -
ruo šėme pirmąją demonstraciją. Į ją
pasikvietėme mūsų Illinois valstijos
senatorių Alan Dixon, respublikoną
senatorių Paul Simon. Nepamir šome
ir lietuvių kilmės Kongreso na rio
demokrato Richard Durbin ir Kon -
greso nario iš Texas Paul Sarpa lius.
LH vyrai dalyvius pasitiko oro uoste
ir nuvežė juos į demonstraciją, ku-
rioje dalyvavo apie 5,000 žmonių. De -
monstracijoje dalyvauti buvo pa -
 kviesti ir kitų pavergtų valstybių da -
ly viai: ukrainiečiai, latviai, estai,
kroa  tai, maža dalis lenkų, net kubie -
čiai ir kt. Visos demonstracijos vyko
anglų kalba, nors buvo keletas lietu-
vių vi suomenininkų, prieštaravusių
tam. Bet mes kalbėjome Amerikos
žmo nėms per televiziją, mums buvo
rei ka linga būtent amerikiečių para-
ma.

LST-Korp, Neo-Lituania (1,000
dol.) ir VLIK’as (4,000) buvo vieninte -
lės organizacijos, padengusios „Li -
thua nian Hotline” įsteigimo išlaidas.
Gausiai aukojo visuomenė. Ji džiau -
gėsi, kad galėjo sužinoti, kas daroma
dėl Lietuvos nepriklausomybės ne
tik Amerikoje, bet ir Lietuvoje. Di-
džiau sioji Amerikos spauda kreipėsi
į mus, prašydama suteikti naujausių
žinių iš Lietuvos. „Patrijos” languose
buvo iškabinamos naujausios žinios
iš Lietuvos. Praeidami žmonės galėjo
pasiskaityti. Atvažiuodavo ir Ameri -
kos televizijos kanalai, kreipėsi į
mus žurnalistai. Kadangi „Patrija”
buvo įsikūrusi 71 gatvėje, o joje dar
buvo likę keletas lietuviškų parduo-
tuvių, tai pasiskaityti ateidavo ir
lietuviai. O kokios neteisingos infor-
macijos tik nepasitaikydavo!

Dėkojame VLIK’o Jonui Bobe -
liui, ALT’o Daivai Meilienei ir Val -
demarui Šadauskui ir JAV Lietuvių
Bendruomenės Linui Narušiui, su
ku   riais buvo lengva susitarti ir pa si -
tarti. Jų parama buvo labai vertinga.
Prie mūsų darbų prisidėjo „Lie tuvos
vyčiai” ir jų vadai, ir visa lietuviška
visuomenė. Visus sujungė vienas
bend  ras žodis, vienas bendras tiks -
las: „Lietuva – nepriklausoma Lie -
tuva.”

* * *
Balandžio mėnesį Maskva, ban -

dy  dama nubausti Lietuvą, paskelbė
blokadą. Lietuviai negavo maisto,
vais tų, benzino ir kitų reikalingų
prekių. LR Aukščiausiosios Tarybos
pirmi ninkas Vytautas Landsbergis
prašo iš Vakarų vaistų – insulino
cuk ralige sergantiems žmonėms. Per
„Lithua nian Hotline” susirinkimą
nuspren džiama nupirkti insulino ir
antibio tikų ir išsiųsti juos į Lietuvą.
Vais tininkės Sigutės Mikrut, dirbu-
sios „Abbott” laboratorijoje, padeda-
mi už 10,000 dol. nupirkome insu lino
ir antibiotikų.

Tačiau išsiųsti siuntinį nebuvo
lengva, mat lėktuvai į Lietuvą tiesio-
giai neskrenda, reikia skristi per
Mask  vą. Vienas mūsų narys, trans-
porto žinovas Rimas Gulbinas pasi -
tarė su „American Travel” savininku
Aleksu Lauraičiu, kurio pagalba 40
dėžių siuntinys LOT oro linijomis
atsidūrė Varšuvoje, iš kur jis buvo
pervežtas į Vilnių. Taip insulinas
1991 m. gegužės 21 d. atsirado  Lietu -
vos Sveikatos ministerijos raštinėje,
iš kur vaistai buvo padalinti labiau -
siai insulino reikalingiems li go -
niams. Tuo metu, kai buvo siunčiami
vaistai per Lenkijos sieną, dar nebu-
vo nustatytos sienų pervažiavimo tai -
syklės.

Tais pačiais metais balandžio
mėn. 19 d. įsteigiama „Lithuanian
Mer cy Lift” (LML). Pirmąja „Lithua -
nian Mercy Lift” administratore būti
sutiko Rasa La kas, kuri sąžiningai
dirbo kiek vieną dieną, skambinda-
ma vi siems vaistų gamintojams ir
su si rašinėdama. Nebuvo lengva gau -
 ti vaistų, aukų. Daugelis didelių
vaistų gamintojų atsisakė aukoti, nes
buvo pasirašę sutartis su sovietais.
Manė me esą pakankamai protingi,
ta čiau dar nežinojome, su kokiais
sun   kumais teks susidurti, ieškant
paramos.

Rasai susiradus darbą Indiana
valstijoje, administratorės darbą te-
ko dirbti Birutei Augaitienei. Tas pa-
rei gas ji ėjo trumpai. LML persitvar-
kė: buvo išrinkta valdyba, praplėstas
dar bų pa siskirstymas. 

Bus daugiau.

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

Apolonija  Andrašiūnas, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Emilija Pretkelis, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Tariame nuo-
širdų ačiū.

Kazys Ripskis, gyvenantis, Phoenix,  AZ, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

Rimtautas Dabšys, gyvenantis Los  Angeles, CA, pratęsdamas meti-
nę „Draugo” prenumeratą atsiuntė 50 dol. auką. Esame Jums labai dėkingi.

Dalia R. Jakas, gyvenanti Blue Bell, PA, pratęsė kasmetinę „Drau -
go” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 55 dol. auką. Labai Jums ačiū,
kad mus remiate.

Valerija ir Giedrė Čepaitis, gyvenančios Chicago, IL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.



14 2011�GRUODŽIO�8,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” Jėzaus gimimo proga kvie čia savo
laime pasidalyti su vaikučiu Lietuvoje. Paremti konkretų vaiką metams galite
atsiųsdami 360 dol. auką (visą arba dalimis).

Rėmėjas gauna vaiko nuotrauką, apibūdinimą, adresą. Jei rėmėjas no ri
(tai nėra būtina), gali palai kyti tiesioginius ryšius su remiamu vaiku.
Rėmėjams iš anksto dėkojame. 

Mūsų adresas: „Sunlight Orphan Aid”, 414 Freehauf  St., Lemont, IL 60439,
tel. 630-243-7275 arba 630-243-6435. 

Mūsų tinklalapis – www.sunlightorphanaid.org
Aukos nurašomos nuo JAV federali nių mokesčių.

„Saulutės” info

Ieško vilties
spindulėlių

Gabrielius Diana

Kotryna C. Dovilė

Martyna Povilas

Karina Kotryna K.

Aušra

JulijaEdvinas

Diuseldorfas – Vokietijos mies-
tas, Šiaurės Reino–Vestfalijos
sosti nė, yra laikomas ypač

svarbiu tarptautinio verslo bei finan-
sų centru ne tik Vokietijoje, bet ir
visoje Europoje. Istoriniuose šalti-
niuose jis pirmą kartą paminėtas
1135 metais, o toje vietoje, kur ne-
didelė Diuselio upė įteka į Reiną, žve-
jų ir žemdirbių gyvenvietė buvo jau
VII—VIII amžiuje po Kristaus. Per
šimtmečius miestas ne kartą buvo
nusiaubtas gaisrų ir sugriautas ka-
rų, ypač nukentėjo Antrojo pasauli-
nio karo metais, kai buvo stipriai
bombarduojamos prie Rei no upės
esančios pramonės įmo nės. 

Dabar Diuseldorfe gyvena apie
1,5 milijono gyventojų, tai septintas
pagal gyventojų skaičių Vokietijos
miestas. Visai netoli nuo jo – kitas di -
delis miestas Kiolnas. Visas šis regio -
nas laikomas itin palankiu savo gy -
venimo sąlygomis – pagal tyrimus jis
turi aukščiausią gyvenimo lygį viso-
je Vokietijoje ir yra šeštas pagal šį ro -
diklį visame pasaulyje.

Žinomas kaip Vokietijos rekla -

mos ir madų sostinė, Diuseldorfas
taip pat žinomas savo telekomuni-
kacijų pramone, čia daug įvairių in-
terneto įmonių, jis pirmauja Vokie-
tijos mobi liųjų telefonų rinkoje. Šia-
me Vokie tijos mieste savo būstines
įkūrusios garsiausios pasaulio ben-
drovės. Sun ku net įsivaizduoti, kad
mieste yra įsikūrusios apie 400 rek-
lamos agentūrų, čia yra apie 200
spaustuvių, 170 įvairių finansinių
institucijų, apie 130 draudimo agen-
tūrų, čia gaminami ,,Mercedes-Benz’’
ir ,,Volkswa gen’’ automobiliai. Glau-
dūs ryšiai Diu seldorfą sieja su Ja-
ponija – čia veikia daug šios šalies
bankų. Ir jame gyvena trečia pagal
dydį Europoje po Londono ir Pary-
žiaus japonų bendruomenė. 

Visa ši statistika gal mažai domi-
na turistus, atvykstančius į Diusel -
dorfą, kuris turi ką pasiūlyti visais
me tų laikais. Mieste vyksta daug
įvai rių karnavalų, čia labai populia -
rios ,,Alt” alaus šventės, verda ir kul -
tūrinis gyvenimas – yra nemažai
meno muziejų ir galerijų, veikia Dai -
lės akademija, yra garsi Reino opera
bei daug kitų kultūros įstaigų. Iš viso
šiame Vokietijos mieste priskaičiuo-

Diuseldorfas – Vokietijos madų, technologijų ir mugių sostinė
jama 17 valstybinių muziejų ir paro-
dų salių bei dar apie 100 privačių ga -
lerijų. 

Diuseldorfas – ir labai garsaus
vokiečių poeto Heinrich Heine
(1797–1856) gimtinė. Dabar jo gimta-
jame name veikia knygynas, o mieste
yra ir daugiau pastatų, prie kurių
pri tvirtintos lentelės liudija čia gy-
venus garsųjį vokiečių romantizmo
poezijos atstovą. Jo poezija iki šiol
studijuojama mokyklose, universite-
tuose.

Nuostabus vaizdas į Diuseldorfo
panoramą atsiveria iš televizijos
bokš to, į kurio 180 aukštą akimirks -
niu pakelia greitaeigis liftas. 240,5
metrų bokštas, kuris yra aukščiau-
sias miesto pastatas, buvo pastatytas
prieš 30 metų. Iš bokšto gerai matyti
šalia tekantis Reinas ir juo nuolat
laukiančios baržos bei keleiviniai
laivai.

Pavargusiems nuo meno ir kul -
tūros vertėtų užsukti į nuostabius
par  kus. Pavyzdžiui, parką „Hofgar -
ten’’, supamą medžių, tvenkinių ir
ro mantiškų fontanų arba Lanco par-
ką, įrengtą kaip angliškas sodas ir
su pantį klasicistinius valdovų rū-

mus. Bet galbūt gražiausias mieste
yra Šiaurinis parkas: čia dideli gėly-
nai, paminklai, fontanų kaskados,
Japo niš kas sodas, žaidimams ir poil-
siui skirtos pievelės palaiko gražų
gamtos ir laisvalaikio pramogos ryšį.
Vis dėl to pagrindinis atsipalaidavi-
mo būdas – įsitaisyti greta aikštės
Burgplatz ir ragauti pagal senas tra-
dicijas verda mą alų bei žiūrėti į Rei-
ną. Tą daro daugybė turistų. 

Vieta aplink pilies bokštą išrink-
ta viena gražiausių Vokietijos aikš -
čių. Ir tikrai pelnytai – tai pastebima
iš karto. Ant prijungtų lauko laiptų
po darbo dienos ir savaitgalį susiren-
ka visas Diuseldorfas. Ir tada supran-
ti, iš kur ta Diuseldorfo kaip šaunaus
miesto šlovė.

Turistai Diuseldorfe gali apsi-
lan kyti jo centre esančioje didžiau-
sioje šalies kavinėje, kur staliukai se -
na miestyje užima kelių kvadratinių
metrų plotą – čia vienoje vietoje vei -
kia apie 260 restoranų, užeigų, kavi -
nių ir alinių. Visai netoli – ir gar-
siausia prekybinė gatvė Konigsallee,
arba „Ko”, kuri vokiečiams yra tas
pats kas 5-oji aveniu New York mies-
te.                              Nukelta į 15 psl.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Mugių centras ,,Messe Dussel dorf”.                                                     A. Vaškevičiaus nuotr.Mieste jau jaučiamas Kalėdų laukimas. Namas, kur gimė poetas H. Heine.
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Gruodžio 9 dieną sueis metai, kai
brangus mano brolis, ,,Draugo” pre -
nu meratorius Pranas Adomaitis po
sunkios ligos iškeliavo į Amžinybę.
Metinių proga norėčiau ,,Draugo”
skaitytojams papasakoti apie brolio
nueitą kelią ir pagerbti jo šviesų at -
minimą eilėraščiu, kurį sukūriau,
suži nojusi apie skaudžią jo netektį. 

Pranas Adomaitis gimė 1922 me -
tais Nepriklausomoje Lietuvoje,
Šiau lių apskrities Radviliškio vals -
čiaus Rukaičių kaime. Radviliškyje
baigęs 6 skyrius, įstojo į Šiaulių gim-
naziją. Ten pasimokęs perėjo į Pane -
vėžio Statybos–amatų mokyklą. Ją
bai gęs netrukus vedė ir išsikėlė gy -
venti į Kauną. Dirbo Kauno geležin -
kelio vagonų remonto depe staliumi.
Prasidėjus Antrojo pasaulinio karo
audroms, mokslų tęsti toliau nebega -
lėjo. Nelaukdamas antrosios sovieti -
nės okupacijos, Pranas su žmona ir
dvejų metukų sūneliu Algimantu pa -
sitraukė į Vakarus. Kaip ir daugelis
to meto lietuvių patriotų, iš pradžių
apsigyveno Vokietijoje. Ten gimė
duk tė Viktorija ir dar du sūnūs –
Raimundas ir Klaudijus. Vyresniuo -
sius sūnus Pranas leido į lietuvišką
Vasario 16-osios gimnaziją. Pats atsa -
kingai dirbo vietos geležinkelių de -
puose, o vėliau – vadovaujantį ūkinį
darbą lietuvių emigrantų stovykloje.
Nuoširdžiai rūpinosi tautiečių mate-
rialine būkle. Per stovyklos bombar-
davimus vos nežuvo. Patyrė visus to
meto emigranto sunkumus ir proble-
mas.

1956 metais Pranas su šeima per-
sikėlė į JAV. Apsigyveno Čikagoje.
Čia dirbo ne tik pagal specialybę, bet
ir kitus įvairiausius darbus, kad ga -
lėtų išlaikyti šeimą. Bandė kurti
asme ninį verslą. Noriai dalyvavo vie -
tos lietuvių visuomeniniame gyveni -
me. Labai jaudinosi dėl Lietuvos oku-
pacijos. Palaikė ryšį su Lietuvoje
likusiais giminėmis. Buvusios šei -
mos narius kiek galėdamas rėmė.
Atgimimo metais dalyvavo patrioti -
nėse JAV lietuvių akcijose dėl Lietu -
vos nepriklausomybės pripažinimo. 

Brolis daugelį metų prenumera-
vo ir uoliai skaitė ,,Draugą”, kitus
lie tuviškus laikraščius. Su žmona
Vik torija išugdė lietuvišką šeimą. Iš -
mokslino vaikus. Du baigė aukštuo-
sius mokslus JAV, kiti du – specia -
liuosius vidurinius. Vyriausias sū -
nus tapo aukštos klasės elektriku,
dirbusiu pavojingą darbą Čikagos
dangoraižiuose. Jaunesnysis sūnus
yra vieno iš Washington universiteto
psichologijos profesorius, o jauniau-
sias, įgijęs aukštąjį muzikinį išsilavi -
nimą, organizuoja įvairius rengi -
nius, parodas ne tik JAV, bet ir kitose
šalyse. Duktė yra stropi, pavyzdinga
tarnautoja ir puiki šeimininkė. Visi
vaikai puikiai kalba lietuviškai, turi

savo šeimas. 
Brolis Pranas, po pusės amžiaus

atvykęs į Lietuvą, parodė įpėdiniams
kelią į tėvų ir protėvių žemę, supa-
žin dino su savo giminėmis. Ir brolis,
ir jo atžalos visą laiką palaikė ryšį su
Lie tuva. Joje lankėsi, rašė laiškus,
bendravo telefonu ir per internetą.
Brolis nuoširdžiai rūpinosi Lietuvoje
li ku siais senais tėvais, broliais ir se-
seri mis, pagal išgales juos rėmė. Net
ir gulėdamas sunkios ligos patale, jis
sielojosi dėl atkurtos Lietuvos ir joje
gyvenančių giminių problemų. Buvo
šviesaus proto ir jautrios sielos žmo-
gus, sąžiningas pilietis, giliai tikintis
katalikas. 

Jo sveikata ypač pablogėjo, ne -
tekus ištikimos gyvenimo draugės
Viktorijos, su kuria meilėje ir san-
tarvėje kartu nuėjo nelengvą beveik
septynių dešimtmečių kelią. Į Amži -
nybę jis iškeliavo pernai, eidamas 89-
uosius gyvenimo metus, ir atgulė toli
nuo Lietuvos, tačiau svetingoje Ame -
rikos žemėje, šalia mylimos žmonos.

Vyriausio brolio 
apraudojimas

a. a. Pranui Adomaičiui atminti

O�broli,�broli,
vyriausias�broleli,
nelemtą�gruodį
iš�tolimos�šalelės
skrido�atskrido
skaudi�žinelė,
kad�baigėsi�Tavo
gyvenimo�kelias...

Virko�pravirko
sesių�širdelės,
sviro�nusviro
baltos�rankelės.

O�brolužėli,
rūpintojėli,
labai�nerimęs
dėl�Lietuvėlės!

Nebesugrįši�
gimton�šalelėn,
neaplankysi
tėvų�kapelių.

Nebeištarsi
jautraus�žodelio,
neapkabinsi
darbščiom�rankelėm.

Toli�ilsėsies
svečioj�šalelėj
šalia�mielos�žmonelės.
Mes�negalėsim
Tavęs�lydėti
į�Amžinybės�kelią,
gėlių�padėti
ant�Tavojo�kapelio...

Degsim�uždegsim
žvakių�šventovėj
šventą�žvakelę,
čia�pasimelsim
ir�apraudosim
skaudžią�nedalią...
...o�broli,�broli,
brangus�broleli...

Elena Adomaitytė-Cemnolonskienė
Kaunas,�2010�m.�gruodžio�10�d.

Brolio gyvenimo kelias

Upės pakrantėse – daugybė kavinių.

Pranas Adomaitis

ELENA ROMANTA
CEMNOLONSKIENĖ

Mielai jaunų dienų bendramokslei

A † A
NIJOLEI JANKUTEI UŽUBALIENEI

Amžinybėn iškeliavus, labai liūdime ir gilią užuo-
jautą reiškiame dukrai DOVILEI ir jos vyrui ARVY-
DUI ZDUOBOMS.

Buvę Lietuvių gimnazijos Liubeke mokiniai
Eugenija Barškėtienė

Ema Dovydaitienė
Romas Dumčius

Leonas  Gromulaitis
Pranas Jurkus

Vytautas Lapatinskas
Kostas Ostrauskas
Edvardas Skiotys

Eva Skudzinskienė
Nijolė Stelmokienė
Nemira Šumskienė

Bronius Vaškelis
Algimantas Žemaitaitis

Gintas Žemaitaitis
Antanas Žiobakas

Atkelta iš 14 psl. Čia įsikūrusios
garsių pasaulio įmonių parduotuvės,
kurių vitrinose jau nuo lapkričio
vidurio ima spindėti kalėdiniai pa-
puošalai. Kalėdų laukimas Diusel-
dorfe, kaip ir kituose Vokie ti jos mies-
tuose, jau yra jaučiamas – miesto
aikštėse statomos eglutės, pra sideda
visą mėnesį besitęsiančios mu gės,
siūlančios lankytojams pa čias įvai-
riausias prekes.

Ne tik Vokietijoje, bet visoje Eu-
ro poje, taip pat ir daugelyje pasau-
lio šalių, Diuselrdorfas žinomas ir
kaip mugių miestas. ,,Messe Dussel -
dorf ’’ – miesto pakraštyje esantis di-
džiulis mugių centras, kuriame yra
apie 20 didžiulių paviljonų, iš viso
turinčių daugiau kaip 305 tūkstan-
čius kv. metrų (daugiau kaip 75 akrų)
plotą. 

Per metus čia surengiama maž-
daug 40 stambių tarptautinių mugių,
kurios iš viso tęsiasi vidutiniškai 320
dienų. Praėjusiais metais ,,Messe

Dusseldorf ’’ aplankė 1,45 milijonai
lankytojų, ir šis skaičius kasmet au-
ga. Įvairiausių sričių mugės čia nuo-
lat keičia viena kitą. Antrojo lapkri-
čio pusėje dešimtis tūkstančių lanky-
tojų į Diuseldorfą sutraukė di džiau-
sia pasaulyje laikoma medicinos mu-
gė ,,Medica”. 

Į ją atvyko daugiau kaip 4,300
dalyvių, pristatančių moderniau-
sias technologijas medicinos srityje.
Apei ti šią didžiulę mugę reikėjo bent
kelių valandų. Jos metu vyko įvairūs
forumai, specialistų susitikimai, bu-
vo mez gami ryšiai, pasirašomos su-
tartys. Bilietai į mugę nėra pigūs –
die nos bilietas kainuoja apie 24 do-
lerius, o visoms keturioms mugės
dienoms – 97 dolerius. 

Net ir trumpas apsilankymas
Diuseldorfe dovanoja daug įsiminti -
nų akimirkų, o vokiečių tvarkingu-
mas, punktualumas ir konkretumas
negali nežavėti. 

Diuseldorfas



16 2011�GRUODŽIO�8,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

ČikaGoje 
IR

aPYLinkĖse

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� Vienerių metų mirties šv. Mišios už
a. a. Praną Adomaitį bus aukojamos
gruo džio 11 d. 9 val. r. Palaimintojo Jur -
gio Matulaičio misijoje, Lemont.

� Gruodžio 9 d., penktadienį, 7.30 val.
v. Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio lie -
tuvių centre (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks dainininkės ir žurnalis -
tės Audronės Simanonytės koncertas
,,Aud  ronė. Akustinis. Draugams”. Daly -
vaus pianistas Ričardas Sokas. Renginio
lėšos skiriamos vaizdo filmo pagal naują
atlikėjos dainą „Valdžia” kūrimui. Po
kon certo vyks akcija ,,Geriausiai meni -
nin kus remiame, pirkdami jų darbus” –
fo tomenininko Algimanto Kezio darbų
auk cionas-pardavimas. 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (Marquette Park) gruodžio 10 d.,
šeštadienį, po 4 val. p. p. Mišių parapi-
jos salėje įvyks viešas susirinkimas, skir-
tas aptarti pasiruošimą Palaimintojo
Jur gio Matu lai čio metinėms pažymėti.
Kviečiame da ly vauti.

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba
pra  neša, kad gruodžio 11 d. po lietuviš -
kų šv. Mišių 10 val. r. Šv. Antano para-
pijos didžiojoje salėje įvyks kalėdinė
aga  pė. Kalbėtoja – visuomenininkė dr.
Ona Dau girdienė. Visi parapijiečiai, sve -
čiai iš toli ir arti kviečiami dalyvauti tra -
dicinėje kalėdinėje šventėje.

� LR Generaliniam konsu latui Čikagoje
tarpininkaujant gruodžio 11 d., sekma-
dienį, 12 val. p. p. Navy Pier ,,Žiemos
stebuklų 2011” festivalio metu koncer-
tuos lietuviškų tautinių šokių grupės
„Lietuvos vyčiai” (vadovės Lidija Rin -
gienė ir Birutė Matuko nienė) bei „Suk -
tinis” (vadovė Gied rė Elekšytė). Šventi-
nis renginys vyks didžiojoje pramogų
cen t ro švenčių salėje (600 E. Grand
Ave., Chicago, IL 60611). 

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) gruodžio 11d. 10:30 val. r.
paminėsime trečią Advento sekmadienį.
Eucharistijos šventimą atnašaus kun.
Au gustinas Kulbis.  Po šv. Mišių parapi-
jos salėje vyks lietuvių parapijiečių ir
cho ro narių Kalėdų popietė (vaišės
suneštinės). Skambės muziko Algi manto
Bar niškio atliekamos kalėdinės melodi-
jos, atvyks ir Kalėdų senelis.  Ma lo niai
kviečame visus dalyvauti.

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

� ,,Sietuvos” draugovės Kūčios įvyks
gruodžio 15 d., ketvirtadienį, 1 val. p.
p. Ateitininkų namuose (1380 Castle -
wood Dr., Lemont, IL 60439). Dalyvius
prašoma atsinešti lėkštę Kūčių valgių ir
vilkėti uniformomis.

� Filisterių skautų sąjungos Čikagos sky -
rius ruošia kalėdinę popietę gruodžio 17
d., šeštadienį, 2 val. p. p, PLC didžiosios
salės vakarinėje dalyje. Kviečiame gausiai

dalyvauti. Daugiau informacijos gausite
tel. 630-243-6302 arba el.  paštu ausre-
les@comcast.net.

� Paroda ,,Pensilvanijos angliakasių
Lie tuva” vyks tik vieną dieną – sekma -
die nį, gruodžio 18 d., nuo 12 val. p. p.
iki 8 val. v. Jaunimo centro mažojoje sa -
lėje. Parodoje matysite Vlado Butėno,
Ele nos Bradūnaitės-Aglinskienės ir Algi -
manto Kezio kelionės po Pennsylvania
me tu (1972–1973) darytas nuotrau kas.
Parodą ruošia Algimantas Kezys.

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

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos Kūčios gruodžio 24 d. šeštadienį,
nuo 6:30 val. v. iki 7:30 val. v. Bernelių
Mišios bus atnašaujamos Jaunimo rūmų
sa lėje 11 val. v. 

� Gruodžio 28 ir 29 dienomis Atei ti -
ninkų namuose (1380 Castlewood Dr.,
Lemont, IL 60439) vyks biblinė stovyk-
lėlė 1–6 klasių vaikams. Tel. pasi tei ra -
vimui 630-243-1070 (seselė Laimu-
 tė).

� Gruodžio 31 d. 7:30 val. v. Pa saulio
lietuvių centre, Lemont, organi zuojamas
vakaras palydėti Senuosius ir sutikti
Nau juosius metus. Vakaras skirtas JAV
Lietuvių Bend ruo me nei ir PLC paremti.
Tel. informacijai 630-673-3384.

� Grupės ,,Šviesa” susirinkimai vyksta
kiekvieną sekmadienį 7:15 val. v. Pa -
sau lio lietuvių centro 101 kambaryje.
Dau giau informacijos galima gauti tel.
630-67-7065 (Daina).

� Kalėdinė mugė Lietuvių klube (4880
46th Ave., North, St. Petersburg, FL
33714) vyks gruodžio 15 d., ketvirta -
die nį. Pradžia 1 val. p. p. Bus prieš pie -
čiai, po kurių pa vaišinsime vynu. Mu -
gėje galėsite įsigyti įvairių skanumynų.

� 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 – vaikų bū -
re lio  šventinė prog ra mė lė ir kalėdinės
vaišės.        

� Tradicinė Kūčių vakarienė Lietuvių
klube (4880 46th Ave., North, St. Pe -
tersburg, FL 33714) rengiama Kūčių
va karą, gruodžio 24 d., šeštadienį. Pra -
džia 5 val. p. p. Au ka asmeniui – 25
dol. Vietas prašoma užsisakyti pas Lai -
mutę Alvarado tel. 727-360-1064. Ka -
lėdų dieną klube pie tų nebus.

IŠ ARTI IR TOLI...

spaudos apžvalga

Ant redakcijos stalo net trys mus
pasiekę nauji, dažais kvepiantys žur-
nalai. Pavartykime juos.

,,Ateitis” (Nr. 9) mano, kad
,,...ateina puikus metas uždegti švie -
są sielai ir dvasiai” ir žada pa si-
stengti, ,,kad leisdamas vakarus na -
muose galėtumei ne tik pamąstyti,
bet dar prieš tai ir paskaityti” (redak-
torės Ag nės žodis). O to skaitymo tik -
rai yra daug. Tai ir Andriaus Na -
vicko straipsnis apie teisingos vi -
suomenės ilgesį, Emilijos Pun dziū -
tės-Gallois tęsiama diskusija apie
tautiškumą, pokalbis su vysk. Gin -
taru Grušu. 

Rasite straipsnių ir apie atosto-
gas, ir kūrybinių žaidimų il giems
rudens vakaramas ,,sutrumpinti”.
Tad patirkite ,,džiaugsmą verčiant ir
čežinant puslapį po puslapio”.

,,Pasaulio lietuvis” (lapkričio
mėn. numeris) ,,pasunkėjęs” įdo -
miomis temomis. Naujoji redaktorė
Deimantė Dokšaitė sako, kad ,,per
skubėjimą nesinori prarasti straip-
snių kokybės”. Reikia pasakyti, kad
ta kokybė tikrai gera. Įdomu pa -
skaityti punskiečio, šiuo metu studi-
juojančio Kanadoje, Tomo Mar cin -
kevičiaus įžvalgas apie tai, kaip Len -
kijoje jį visada laikys lietuviu, o Lie -

tuvoje iki tikro lietuvio statuso vis
kaž ko trūksta; išgirsti Ievos Davy -
den ko pastebėjimus apie užsienio lie -
tuvio įvaizdį Lietuvos spaudoje; iš ar -
čiau susipažinti su PLB atstove Lie -
tuvoje Vida Bandis. Galima būtų tęsti
ir tęsti, tačiau siūlau patiems susi -
rasti žurnale tai, kas Jums labiausiai
patinka. 

,,Lithuanian Heritage” (lapk ri -
čio/gruodžio numeris) jau kvepia
Ka  lėdomis ir ateinančiais Naujai -
siais metais. Tad nenuostabu, kad
nu meris prasideda straipsniu apie
Kū čių tradicijas.  Tačiau, manau, su
įdomumu skaitysite ir apie fotografę
Pauliną Mongirdaitę, pirmąją profe-
sionalę fotografę moterį Lietuvoje, ir
apie tradicinį Lietuvos augalą rūtą,
ir nuostabią istoriją apie atvirukus,
ir apie partizanų vadą Adolfą Rama -
nauską, ir daug daug kitų įdomių
straipsnių. 

Fotogalerijoje šį kartą ,,iš -
kabintos” šimtametės (darytos nuo
1800 m. iki I Pa saulinio karo pa bai -
gos) nuotrau kos su senojo Vil niaus
vaizdais. Šį žunalą galite ne tik pre -
numeruoti, bet ir nusipirkti ,,Drau -
go” knygynėlyje. Kaina 4.95 dol. 

Tad malonaus skaitymo.

Paruošė L. A.

Romualdo Viskantos, Purdue University, Lafayette, IN,  profesoriaus emeritus, pa-
gerbime, surengtame š. m.  lapkričio 27 d. jo 80-mečio proga, susitiko studijų drau-
gai čikagietė Nijolė Pupienė ir kalifornietis Zigmas Viskanta.

Laimos Apanavičienės nuotr.


