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Briuselis (BNS) – Europos Tary-
bos (ET) atstovai paragino Lenkijos
valdžią labiau rūpintis lietuvių kalbos
padėtimi lietuvių gausiai gyvenamu-
ose rajonuose. Įvertinęs, kaip Len-
kija laikosi Europos regioninių, arba
mažumų, kalbų chartijos, žinovų ko-
mitetas paragino patobulinti tauti-
nių mažumų švietimo finansavimą,
nes dabartinė tvarka esą neskatina
mokytis tautinės mažumos kalba. ET
taip pat pasiūlė Lenkijos valdžiai per-
svarstyti reikalavimą dėl klasių, ku-

rioms dėstoma lietuvių kalba, suda-
rymo. 

Gruodžio 7 d. paskelbtoje atas-
kaitoje taip pat pažymima, kad lietu-
vių kalbai pagalbinės kalbos statusas
suteiktas tik Punsko valsčiuje, tačiau
ne kituose Seinų apskrities valsčiuo-
se, nors dviejuose iš jų lietuviai su-
daro 19 proc. ir 8 proc. gyventojų. Pa-
sak ET atstovų, tai neužtikrina tin-
kamos lietuvių kalbos apsaugos
,,dviejose savivaldybėse, kur lietu-
viai tradiciškai gyvena ir sudaro tin-

kamą skaičių šiam įsipareigojimui”.
Dokumente taip pat atkreiptas

dėmesys į nepakankamą rūpestį lie-
tuvių kalba žiniasklaidoje – Balsto-
gės radijo stotis laidą lietuvių kalba
transliuoja tris kartus per savaitę, o
per televiziją keturis kartus per mė-
nesį rodoma laida dėl techninių prie-
žasčių nematoma lietuvių gyvena-
muose rajonuose. ET paragino Lenki-
jos valdžią pasirūpinti, kad išeitų
bent vienas savaitraštis lietuvių kal-
ba. 

Europos Parlamento vadovai
pasmerkė  Didžiąją Britaniją 

Europos Tarybos raginimas Lenkijai rūpintis lietuvių kalba

Lietuvių išeivijos sporto mėgėjų 
organizacijoje vyksta kartų kaita 

– 5 psl.

Briuselis (BNS) – Europos Parlamento (EP) va-
dovai pasmerkė Didžiosios Britanijos ,,savanaudiš-
ką” sprendimą stabdyti Europos Sąjungos (ES) su-
tarties pakeitimus, o konservatyviųjų partijų gru-
pės vadovas pareiškė, kad reikėtų iš naujo apsvars-
tyti Londonui suteiktas lengvatas.

Vadinamosios ,,Thatcher lengvatos”, kurias
buvusi Didžiosios Britanijos premjerė Margaret
Thatcher išsikovojo 1984 metais, leidžia Londonui
kasmet susigrąžinti milijardus eurų įmokų į ES
biudžetą vietoje išmokų žemės ūkiui, kurias gauna
Prancūzija ir Vokietija. Didžiosios Britanijos iždo
departamento duomenimis, pernai šalis susigrąži-
no 3,1 mlrd. svarų (apie 11,7 mlrd. eurų), o per 2007–
2013 metų biudžetinį laikotarpį turėtų atgauti iš
viso 26 mlrd. svarų.

Buvęs Belgijos premjeras Guy Verhofstadt sa-
kė, kad D. Cameron sprendimas vetuoti ES sutarties
pakeitimus, kurie turi užtikrinti glaudesnę Bend-
rijos šalių fiskalinę ir ekonominę integraciją, ar-
timiausiu laiku bus vertinami kaip ,,didžiausia
klaida jo gyvenime”. Tuo tarpu euroskeptikų va-
dovas Nigel Farage iš Jungtinės Karalystės Nepri-
klausomybės partijos pareiškė, kad tikėtini atsako-
mieji Briuselio veiksmai gali suteikti pagrindą
Anglijos ir nepatenkintos Škotijos vyriausybių
,,didžiajam pabėgimui” iš ES.

• Lietuva laimės tik mąstydama
globaliai – 2, 14

• Link teisingesnės valstybės –
3

• Juokiasi puodas, kad katilas –
juodas – 3, 14 

• St. Petersburg Lietuvių klubo
dovana – 4

• ,,Skautybės kelias” – 6
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• ,,Draugo” knygynėlis – 8
• Surengtas X Valdovų rūmų

paramos vakaras – 12–13
• Anais laikais (9) – 13
• Ryga didžiuojasi esanti Ka -

lėdų eglutės gimtine – 15

Čikagos Navy Pier vėl sukosi lietuvių poros
Čikaga (LR gen. konsulato Čika-

goje info) – Gruodžio 11 d. didžiau-
siame Čikagos laisvalaikio ir pramo-
gų centre Navy Pier vyko lietuviškų
tautinių šokių kolektyvų pasirody-
mas. Šiais metais pristatyti lietuviš-
ką programą kasmetiniame festiva-
lyje „Žiemos stebuklai” LR generali-
nis konsulatas Čikagoje pakvietė
„Lietuvos vyčius” ir „Suktinį”. 

Programą pradėjusi LR genera-
linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu-
lienė, pasveikino margaspalvį žiūro-
vų būrį artėjančių švenčių proga ir
pristatė Lidijos Ringienės bei Birutės
Matukonienės vadovaujamas „Lietu-
vos vyčių” šokėjas ir Giedrės Elek-
šytės vadovaujamą „Suktinio” kolek-
tyvą. Programos metu L. Ringienė
papasakojo apie senąsias lietuvių
Kūčių ir šv. Kalėdų tradicijas, burtus,
o G. Elekšytė pakomentavo senovinį
„Suktinio” porų atliekamą žaidimą.
Programos pabaigoje šokėjai pakvie-
tė žiūrovus pasimokyti lietuviško šo-
kio žingsnelių ir kartu pašokti.

Kaip ir kasmet, tarp festivalio
„Žiemos stebuklai” kalėdinių eglu-
čių puikavosi ir lietuviškoji „šiaudi-

nukais” dabinta eglutė, kurią pa-
puošė menininkė Marija Kriaučiū-
nienė. 

Navy Pier festivalyje koncertavę kolektyvai „Lietuvos vyčiai“ ir „Suktinis“ su generaline
konsule S. Aniuliene (stovi pirma iš kairės).  O. Eidukytės nuotr.

New York lietuviai susitiko su prof. Tomu Venclova   
New York (LR gen. konsulato New York info) – Š. m. gruo-

džio 8 d. Lietuvos generalinis konsulatas New York ir JAV Lie-
tuvių Bendruomenės New York apygarda pakvietė tautiečius į
susitikimą su publicistu, vertėju, poetu prof. Tomu Venclova.
Susirinkusiuosius pasveikinęs Lietuvos generalinis konsulas
New York Valdemaras Sarapinas pažymėjo, kad susitikimas su
prof. Tomu Venclova, vienu žymiausių Lietuvos intelektualų,
yra iš tiesų svarbus įvykis New York lietuvių bendruomenės
gyvenime. Susivienijimo lietuvių Amerikoje salėje susirinku-
sieji klasėsi T. Venclovos skaitomų eilių, pamąstymų būties,
kūrybos ir istorijos temomis.

LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapinas (k.) su prof. Tomu
Venclova.                                    LR generalinio konsulato New York nuotr.



Žinant�lietuvių�aistrą�grybams
ir� grybavimui,� turėtų� kilti� klausi-
mas,� kodėl� iki� šiol� grybų� mokslo,
arba�mikologijos�pasaulyje�nėra�nė
vienos� lietuviškos�pavardės.�Džiu-
gu,� kad� į� šį� klausimą� jau� nereikia
atsakyti,�mat�nuo�šiol�viena�iš�nau-
jai� atrastų� grybų� rūšių� vadinsis
Duke�University� Biologijos� depar-
tamente�dirbančio� lietuvių�kilmės
biologo�prof.�Rytas� J.�Vilgalys�var-
du.� Lepidostroma vilgalysii –� taip
nuo� šiol� bus� vadinama�Meksikoje
lietuvio� atrasta� nauja� grybų� rūšis,
priklausanti� Lepidostromataceae
šeimai.� Besidomintys� grybais� ir
mokslu� apie� juos� daugiau� apie
naują� lietuvio� vardu� pavadintą
grybų�rūšį�galės�paskaityti�naujau-
siame�tarptautinio�žurnalo�,,Myco-
logical� Progress”� numeryje.� Tad
nuo�šiol�lietuviai�galės�girtis�ne�tik
aistringu�grybavimu,�ne�tik�neblo-
gu� išmanymu� apie� grybus,� bet� ir
svariu�indėliu�į�grybų�mokslą.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Sakoma, kad drugelio spar-
nų plaz denimas viename
Žemės pusrutulyje gali

sukelti didžiulius poky čius
kitame. Ši vaizdinga vadina-
mosios chaoso teorijos san-
trauka tinka ne tik kalbant
apie gamtą, bet ir apie mūsų
gyvenimą XXI a. pasau lyje. 

Ugnikalniai, drebėjimai ir
cuna miai gali skaudžiai smogti ne
tik ša lims, sugriaudami pastatus ir
nušluodami viską nuo žemės pavir-
šiaus, bet ir kitoje vandenyno pusėje
ar dar toliau esančioms valstybėms.
Poky čiai JAV nekilnojamojo turto ir
finansų rinkose stumtelėjo Lietuvą,
iki tol besidžiaugusią sparčiai augan-
čia eko nomika, žemyn, o kai kurių
šalių vyriausybėms kainavo ir postus
val džioje. Pasaulis nebėra toks, koks
jis buvo anks čiau – vos prieš dvi de-
šimtis me tų vargu ar būtume įsivaiz-
davę dau gelį dalykų, kurie yra įpras-
ti šiandien.  Dėl to, net ir veikdami lo-
kaliai, šiandien jau turime mąstyti
glo ba liai.

Vos prieš du dešimtmečius Lietu -
va gyveno uždarame pasaulyje su
planine ir centralizuota ekonomika,
vien partine politine sistema, be de -
mokratiškai išrinkto parlamento. Po
Kovo 11-osios pasikeitė ne tik politi -
nė, bet ir ekonominė bei socialinė pa -
radigma – atsidūrėme globaliame pa -
saulyje. Šiandien esame didžiulės šei -
mos nariai – Europos Sąjungos rin-
ka siekia 500 mln. žmonių. Narystė
NATO svarbi mūsų saugumui – ly-
giai kaip ir mūsų buvimas Afganis-
tane.  Tai yra prevencija, kad tokie te-
roro išpuoliai kaip 2001 m. rugsėjo 11
d. nepa sikartotų.

Pastarieji įvykiai Artimuosiuose
Rytuose ir Šiaurės Afrikoje sugriovė
geopolitiko Samuel Huntington teori-
ją dėl galimo civilizacijų susidūrimo
(clash of  civilizations) – kad demo -
kra tijos ir laisvės idealai yra svetimi
Islamo pasauliui. Egipte, Libijoje,
Tunise išvydome žmonių pasiprieši -
nimą autokratiniam režimui, jų siekį
įtvirtinti atstovaujamąją demokrati-
ją. Tai bus ne vienadienis įvykis, o
pro cesas.

Su tuo kasdien susiduriu Afga -
nis tane, kur, nepriklausomai nuo be -
sitęsiančių teroristinių išpuo lių, aki-
vaizdi pažanga yra pasiekta JAV,
ES ir kitų šalių įsitraukimo dėka:
egzistuoja laisva ir gana agresyvi
žiniasklaida; veikia Parlamentas su
,,checks and balances’’, 8 mln. vaikų
(iš jų 2,5 mln. mergaičių) lanko mo -
kyklas; atkurti universitetai, kurie
buvo uždaryti Talibano režimo metu;
70,000 km sutvarkytų kelių; atstaty-
tas elektros tiekimas į didžiausius
miestus; per 60 proc. žmonių turi ga -
limybę gauti pirmąją medicinos pa-

galbą. 
Lietuva, kurios valstybingumas

buvo atkurtas dėl daugiau nei 50 me -
tų Vakarų šalių vykdytos okupacijos
nepripažinimo politikos, negali likti
abejinga, kai žmonės nuo Minsko iki
Kairo siekia laisvės, žmogaus teisių
ir demokratijos.

Naujos technologijos, laisva pre -
kyba ir virtuali rinka sukūrė „plokš -
čią pasaulį”. Šiandien gyvename glo -
baliame kaime. Kibernetinis bendra -
vimas pakeitė ryšius tarp rinkos da -
lyvių – pardavėjui nebereikia matyti
kliento. Taip lengviau dirbti? Be abe -
jo.  Bet kartu tapome kur kas la biau
priklausomi nuo kitų pasaulio kraš-

tų. Įvairūs įvykiai turi įtakos finan-
sų rinkoms, bankų palūkanoms,
degalų kainoms.  Tai daro mus labiau
priklausomus net nuo geografiškai
tolimų politinių ar gamtinių proce-
sų.

Lietuvos karių ir mano buvimas
Afganistane yra tos globalizacijos
proceso pavyzdys. NATO, ES bei kitų
šalių buvimas Afga nistane yra at-
sakas į 2001 metų rug sėjo 11 d. įvyk-
dytus teroristinius iš puolius JAV.
Koalicijos pajėgų buvimas, išlaiko-
mas politinis dėmesys ir tei kia ma
finansinė parama Afganis ta nui yra
priemonė, kad tokie teroro išpuoliai

nepasikartotų.  Tai svarbu ne tik sau-
gumo, bet ir ekono mine prasme. To-
dėl svarbu, kad 2014 metų pabaigoje
numatomas karinių pajėgų išvedi-
mas nereikštų visiško nusisukimo
nuo Afganistano. 

Istori ja paliudijo, kad nei JAV,
nei Europa negali pakartoti 1989 me-
tais padarytos klaidos ,,hands off  pol-
icy’’. Mūsų tikslas – sukurti karinių
pajėgų, policijos bei ir civilinės val-
džios pamatus, kad Afganistanas ga-
lėtų toliau pats statyti savo ,,namą’’,
kiek įmanoma stabiliau, taikiau gy-
venti tarpusavyje ir su kaimynais bei

pradėti gauti pajamas iš turimų
turtingų gamtinių išteklių (jie
gyvena ant ,,Mendelejevo len-
telės’’, turi naftos, aukso, gele -
žies, anglies, plieno ličio…) bei
že mės ūkio ir tranzito. Todėl ir po
2014 metų būtina, kad JAV, ES ir
kitos šalys išlaikytų politi nį dė-
mesį, ekonominę paramą bei tęs -
tų karių ir policininkų mokymus

Afganistane.
Globalizacijos nulemtiems poky -

čiams suskaičiuoti jau nebeužtenka
vienos rankos pirštų.  Pasaulis pavir-
to į globalų kaimą, bet prekyba ir
pas laugų teikimas nebeprimena pa-
sivaikščiojimo turguje. Internetu ga-
lima suderėti net prekės kainą, ką
jau kalbėti apie jos užsakymą ar ap-
mo kėjimą. Virtualioje erdvėje galima
bendrauti su daugeliu rinkos narių
vienu metu. Darbo jėgos kainų skir-
tumai verčia gamybą perkelti į kitas
šalis – Kiniją, Bangladešą, Rusiją, iš
kur pigesnės prekės grįžta atgal į ES
ir JAV rinkas. Jei skambinate infor-
macijos telefonu, gali būti, kad atsi -

lieps jūsų kaimynė arba Indijoje
gyve nantis prancūzas. Nuotoliniu
bū du, neišeinant iš namų, galima
net gi studijuoti garsiuose universite-
tuose. Finansų rinkas apjungė prik-
lausomybės voratinklis. Globaliza ci -
ja turi įtakos net klimato kaitai ir
migracijai – išvažiuodami iš Lietu-
vos žmonės gali tam tikra prasme jo-
je likti.

Dėl atsivėrusių rinkų ir investi-
cijų varžomės ne tik Baltijos, ES ar
nenuspėjamoje kaimyninės Baltaru -
sijos rinkoje. Jau kurį laiką svorio
centras globalioje ekonomikoje kei -
čia si.  Pirmaujančių ekonomikų pen-
ketuką sudaro Jungtinės Valstijos ir
vadinamosios BRIC šalys – Brazilija,
Rusija, Indija, Kinija, kurių rinko se
sukasi milijardai. Ilgą laiką dairę si į
Europą, Ameriką ir Rusiją, turi me
prisitaikyti ir gerokai išplėsti savo
geografiją. Azija yra tolima, bet
kartu ir artima. Vien Kinijos rinką
su daro 1,3 mlrd. žmonių, kur kas ket-
virtas visuomenės narys yra jaunes-
nis nei 25 metai (prisiminkime, kad
Europos šalių visuomenės sensta).  

Arti miausioje ateityje augančios
eko nomikos, mažiau paliestos krizės,
plėsis kur kas sparčiau už JAV, Japo -
nijos ar Europos šalis. Jau dabar
šioms šalims tenka beveik pusė pa -
saulinės ekonomikos (1990 m. buvo
mažiau nei trečdalis). Investicijų
banko „Gold man-Sachs’’ teigimu, po
poros de šimt mečių Kinija gali tapti
didžiausia pasaulio ekonomika. 2020
metais BRIC šalyse turėtų būti suku -
riama 1/3 pasaulinio bendrojo vidaus
produkto (dabar – 1/4).  

Ekonominių galių kaita reikš ir
politinių bei karinių pajėgumų poky -
čius. XX a. buvo JAV klestėjimo
metas, o šį amžių pažymės drakono
(Kinijos) ir dramblio (Indijos) įtaka.
Stiprėjančios šalys gali skirti vis
daugiau lėšų gynybai, o ilgainiui tu-
rės dides nės įtakos, sprendžiant pa-
saulinius reikalus, reikalaus dides-
nio atstovavimo tarp tautinėse orga-
nizacijose.

Nukelta į 14 psl.
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LSS Akademinio skautų sąjūdžio 87-oji metinė šventė.

Redakcijos žodis Lietuva laimės tik
mąstydama globaliai

VYGAUDAS UŠACKAS

Pasaulis�nebėra�toks,�koks�jis�buvo�anks�čiau�–
vos�prieš�dvi�dešimtis�me�tų�vargu�ar�būtume�įsi-
vaizdavę� dau�gelį� dalykų,� kurie� yra� įprasti� šian-
dien.��Dėl�to,�net�ir�veikdami�lokaliai,�šiandien�jau
turime�mąstyti�glo�ba�liai.



Vyriausybei sumažinus numa-
tomą kitų metų ekonomikos
augimą ir atsiradus 1 mlrd.

litų skylei, Lietuvoje užvirė įtemptos
diskusijos ne tik apie priemones
skylei užlopyti, bet ir apie Lietuvos
mokesčių sistemą. Nors pateikta
daug įvairių ir įdomių pasiūlymų,
dirva dar neparengta drąsesniems
sprendimams, trūksta ir politinės
valios. Bet galime viltis, kad pastan-
gos pertvarkyti mokesčių sistemą
įgis pagreitį, ir Vyriausybė supras,
jog negalima mechaniškai didinti kai
kurių mokesčių, neatsižvelgiant į
pasekmes socialiniam teisingumui
bei solidarumui.

Pirmieji du Vyriausybės siūly-
mai – padidinti pridėtinės vertės mo-
kestį (PVM) dviem nuošimčiais ir at-
kurti sumažintas pensijas tik 50 proc.
ikikrizinio lygio – buvo greitai at-
mesti, bet ne dėl opozicijos priekaiš-
tų. Didesnį vaidmenį suvaidino koa-
licijos partneriai ir didelis konserva-
torių būrys. Seimo pirmininkė Irena
Degutienė nurodė, kad numatomas
dalinis pensijų atkūrimas tik padi-
dintų atotrūkį tarp vargingųjų ir
turtingųjų, kuris jau ir taip yra vie-
nas didžiausių visoje Europos Sąjun-
goje (ES).

Nors Lietuva nežinia kodėl ne-
nori to pripažinti, Andriaus Kubi-
liaus Vyriausybė veiksmingai įveikė
2008–2009 metų finansų ir biudžeto
krizę ir už savo ryžtingus veiksmus
sulaukė tarptautinių organizacijų ir
žinomų ekonomistų pagyrimų. Ta-
čiau šiomis dienomis jos siūlymus
ženklino jautrumo ir vaizduotės sto-
ka, negebėjimas suprasti, kad svarbu
ne tik sumažinti biudžeto deficitą,
bet ir tai daryti atsižvelgiant į visuo-
menės lūkesčius bei galimą poveikį
žmonių pasitikėjimui valstybe.

Suprantamas noras didinti PVM
keliais procentais ar perpus mažinti
atkuriamųjų pensijų dydį – vienas

mokestis ar vienas karpymas, ir tuč-
tuojau biudžeto deficitas sumažėja
šimtais milijonų. Bet toks buhalteri-
nis mąstymas ne visada tinka. Jis
netinka po trejų metų diržų veržimo,
netinka krašte, kur socialinė atskir-
tis tokia didelė, netinka valstybei,
kur, pasak Tarptautinio valiutos
fondo (TVF), reikia teisingiau pa-
skirstyti mokestinę naštą ir labiau
apmokestinti nekilnojamąjį bei kitą
turtą.

Šiomis aplinkybėmis galima ne-
paisyti įprasto finansų ministrės In-
gridos Šimonytės skundo, kad nauji
mokesčiai neduotų daug pajamų. Jos
priekaištas nėra iš piršto laužtas, bet
kelių naujų mokesčių paketas gali
turėti tinkamą poveikį. Juk išlaidos
nėra mažinamos urmo principu – ne-
uždaroma kuri nors ministerija, at-
leidžiant visus jos tarnautojus. Pa-
prastai našta padalijama tarp visų
ministerijų ir žinybų. Įplaukų į biu-
džetą galima sulaukti iš įvairių šalti-
nių.

Galutinai dar nenutarta dėl biu-
džeto mažinimo priemonių, tačiau
kontūrai aiškėja. Tikėtina, kad pa-
galiau bus apmokestintos palūkanos
iš bankų, nors bus daromos išimtys
nedideliems indėliams, kad nenuken-
tėtų vargingesnieji pensininkai. Bus
įvesti vadinamieji prabangos mokes-
čiai, kurie bus taikomi galinges-
niems automobiliams, lėktuvams,
jachtoms. Bus apmokestinamas di-
desnis nei vidutinės vertės nekilnoja-
masis turtas, nors dar svarstomi

įvairūs mokesčio variantai. Atsižvel-
gus į Seimo narių gebėjimą ginti savo
interesus, manytina, kad daugelis pi-
liečių išvengs šio mokesčio. Nors kal-
bama apie poreikį apsaugoti pensi-
ninkus ir mažiau uždirbančiuosius,
savi interesai priimant įstatymą ne-
bus užmiršti.

Naujų mokesčių įnašas į biu-
džetą bus gana kuklus. Seimo Biu-
džeto ir finansų komiteto pirmininko
pavaduotojas Vitas Matuzas mano,
kad mokesčių paketas turėtų surink-
ti bent 100 mln. litų. Šiuo atveju prin-
cipas svarbesnis negu suma. Paga-
liau bus apmokestinami tokie daly-
kai, kuriuos seniai reikėjo apmoke-
stinti ir kurie yra apmokestinami
kiekvienoje Vakarų Europos valsty-
bėje. Nors mokesčių tarifai iš pradžių
bus dirbtinai maži, juos bus galima
padidinti vėliau.

Naujiems mokesčiams priešinasi
liberalai ir liberalcentristai. Libe-
ralų sąjūdžio pirmininkas Eligijus
Masiulis, kurio partijai didžiausią
nerimą kelia nauji mokesčiai ir pa-
lūkanų apmokestinimas, neslėpė sa-
vo nepasitenkinimo, kad Seimas
ėmėsi „gelbėtojo” vaidmens ir nus-
prendė peržiūrėti Vyriausybės siūly-
mus. Seimo įsikišimas užkirto kelią
liberalų pastangoms šantažuoti kon-
servatorius, grasinant pasitraukimu
iš valdančiosios koalicijos.

Nauji mokesčiai gali tapti svar-
biu žingsniu siekiant lygiau paskirs-
tyti mokesčių naštą. „Swedbank”
vyriausiasis ekonomistas Nerijus

Mačiulis teisingai pastebėjo, kad gre-
siant recesijai „mes turime ieškoti
kompromisų visuose ekonomikos
sluoksniuose”. Bet jis labai siaurai
supranta savo kilnų siūlymą. Atseit,
jei valstybės tarnautojams neatku-
riamos algos ir nedidinamas mini-
malus mėnesinis atlyginimas, gal
nereikėtų atkurti ir senatvės pensijų.
Bet jei kalbama apie „kompromisus
visuose ekonomikos sluoksniuose”,
negana, kad visi nukentėjusieji to-
liau lygiai taip pat kentėtų. Reikia
dar užtikrinti, kad prisidėtų ir tie,
kurie lig šiol sąžiningai nesidalijo
mokesčių našta.

Naujieji mokesčiai būtų žingsnis
į priekį, bet tik pirmas žingsnis.
Neabejoju, jog juos įvedus pasiturin-
tieji aiškins, kad mokesčiai jau yra
itin progresyvūs, tad nereikia pro-
gresinių pajamų mokesčių. Bet turto
ar prabangos mokesčiai nėra pro-
gresinių pajamų mokesčių pakaita-
las. Reikia ir vienų, ir kitų.

Ilgainiui verta rimtai pažiūrėti į
Darbo partijos siūlymą būtiniau-
siems maisto produktams taikyti
lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės
mokestį. Daugelis ES šalių turi tokių
lengvatų, o Šveicarijoje tokioms
„kasdienio vartojimo prekėms“ kaip
maistui, vandeniui, elektrai PVM
yra tik 2,4 proc., tad beveik nulinis
tarifas. Krizės sąlygomis tokie PVM
mažinimai, ko gero, atvertų per dide-
lę skylę biudžete, tad gal yra perne-
lyg rizikingi. Bet reikia judėti šia
linkme.

Konservatoriai daug pasiekė su-
valdydami ūkio krizę ir žengdami
reikšmingus žingsnius link energe-
tikos nepriklausomumo. Jie dar turi
laiko iki kadencijos pabaigos pa-
rengti rimtą mokesčių pertvarkymo
planą, kuris būtų kelrodis į teisinges-
nę valstybę. Tai galėtų būti jų di-
džiausias laimėjimas.

Alfa.lt

Mano dėmesį patraukė įdo-
mus Alekso Vitkaus rašinys
„Drauge” apie Padėkos die-

nos šventę (2011 m. gruodžio 3 d.).
Savo straipsnio pabaigoje autorius
teigia, kad niekas jau nesistebi, kai,
vos atšventus Halloween šventę, pra-
dedama karštligiškai kalbėti apie ar-
tėjančią Padėkos dieną ir po to sekan-
tį „Juodąjį penktadienį” (angl. „Black
Friday”) su specialiais prekių išpar-
davimais, šįmet prasidėjusiais jau to
penktadienio išvakarėse. „Švęsdami
Padėkos dieną jau pastebime anksty-
vus kalėdinius papuošalus ir dar di-
desnį apsipirkimo, dabar jau primyg-
tinai laukiamų kalėdinių dovanų,
dūzgesį”, – rašo A. Vitkus.

Tame pačiame „Drauge” radau
JAV lietuviškų renginių kalendorių.
Jį beskaitydamas prisiminiau liau-
dies patarlę – „Juokiasi puodas, kad
katilas juodas!” Raudonu pieštuku
pasižymėjau tuos renginius, kurie ką
nors bendro turi su pasirengimu Ka-
lėdoms. Jų suskaičiavau 25. Puiku!
Gruodžio 4 d. vienoje bažnyčioje bus
minimas antras Advento sekmadie-
nis. Kitoje vietovėje kitą dieną bus
kepami kūčiukai. Irgi gerai, nes
reikia iš anksto Kūčioms ruoštis. Pir-
mas Kalėdų pokylis numatomas
gruodžio 10 d. Tą pačią dieną vienoje
parapijoje bus rengiama parapijos
Kalėdinė šventė. Kalėdinė mugė prie
Čikagos truks dvi dienas. Vienos JAV
LB apylinkės valdyba gruodžio 11 d.
ruošia kalėdinę agapę, o tos dienos
popietę kitoje vietoje vyksta kalėdi-
nis koncertas. Pirmosios renginių
kalendoriuje skelbiamos Kūčios vyks

Šv. Andriejaus parapijoje. 
Skautų Kūčios Southfield, MI,

vyks taip pat gruodžio 11 d. Prie At-
lanto pakraščio – Dr. Vinco Kudirkos
lituanistinės mokyklos eglutė, o Le-
mont, IL, kalėdinis koncertas irgi
numatyti tą pačią dieną. Gruodžio 15
d. vyks „Sietuvos” draugovės Kūčios
Ateitininkų namuose Lemont, IL, tą
pačią dieną St. Petersburg, FL, vyks
kalėdinė mugė. Dieną po to tame
pačiame mieste Lietuvos Dukterys
ruošia kalėdinį pabendravimą. Kita
kalėdinė mugė ir koncertas vyks
Gedimino lituanistinėje mokykloje
Mundelein, IL. Kūčių mugę rengia ir
JAV LB San Francisco apylinkė, ji
įvyks gruodžio 17 d. Tą pačią dieną
Portland Lietuvių Bendruomenėje
bus švenčiamos Kūčios, vyks kalė-
dinė eglutė.

Gruodžio 18 d. Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapija kviečia „su-
sėsti prie bendro Kūčių stalo”. Tą
pačią dieną Pasaulio lietuvių centre
Moterų renginių komitetas ruošia
Kūčias. Nuo Kūčių įkarščio neat-
silieka ir ateitininkai, kurie gruodžio
18 d. Kūčias rengia Jaunimo centre.
Ne taip pretenzingai skamba Beverly
Shores, IN, Lietuvių klubo kvietimas

tą dieną atvykti į kalėdinį pabendra-
vimą. Pagaliau St. Petersburg Lietu-
vių klube gruodžio 24 d. vyks Kūčių
vakaras. Kitos gruodžio 24 d. vyks-
tančios Kūčios bus West Lafayette,
IN, bet apie jas ,,Draugo” renginių ka-
lendoriuje neskelbiama. Ten jau esu
su žmona užsisakęs dvi vietas.

Mano kalendoriuje tikros Kūčios
yra gruodžio 24 d. Kūčios visada
būdavo šv. Kalėdų išvakarėse, bet
kažkas atsitiko ir dabar dar advento
metu pradedame „kūčiavoti” ar ka-
lėdiškai „pokyliauti”. Nesu tikras,
bet įtariu, kad visų šių išankstinių
Kūčių ir Kalėdų rengėjai tikras Kū-
čias sutiks su savo šeima ir artimai-
siais gruodžio 24 d. 

Padėkos dieną, per Kūčias, Kalė-
das ir kitomis progomis neapsieina-
ma be maisto, nors maistas nėra šių
suėjimų dėmesio centre. Prieš keletą
metų Monika Bončkutė išeivijoje su-
kėlė pasipiktinimą, teigdama, kad
mūsų renginių centre yra geras pa-
valgymas, ypač cepelinai. Nuo tada
pradėjau į šį patiekalą kiek atidžiau
žiūrėti, o jį valgydamas kritiškiau
vertinti, ką valgau. Dabar dažniau
pastebiu ir spaudoje pasitaikančias
užuominas apie šį tarkuotų bulvių

kukulį su mėsos arba varškės įdaru,
kai kur vadinamu didžkukuliu. (Ce-
pelinu vadinamas ir kietos sistemos,
cigaro pavidalo orlaivis, Lietuvoje
dar vadinamas dirižabliu.) 

Lapkričio 17 d. savaitraštyje
„Amerikos lietuvis” apie žemaitiš-
kus valgius labai įdomiai rašo Ange-
lė Kavakienė. „Žemaičiai mokėjo ne
tik narsiai kovoti, bet ir skaniai pa-
valgyti. Cepelinų privalgę, nebūtų
ilgai kalavijo kilnoję”, – aiškina ji. Ji
viliasi, jog vieną dieną Čikagoje pra-
dėsime patiekalų skanumą vertinti
ne tik pagal mėsos kukulio, įminkyto
į cepelino vidų, dydį, o pagal patieka-
lų įvairovę bei senų tradicijų išlaiky-
mą. „Paklausa diktuoja pasiūlą, – ra-
šo ji. – Jei mes prašome cepelino pa-
prastą ir švenčių dieną, restorane ir
mūsų lietuviškuose renginiuose, ce-
peliną ir gauname. Ir paprastai ren-
kamės tą kavinę, kur tas cepelinas
didesnis ir kaina mažesnė.” Kava-
kienė viliasi, jog vieną dieną lietu-
viškame restorane galima bus papra-
šyti ir žemaitiškos cibulynės ar avižų
kisieliaus, kadugiais rūkyto jaučio
liežuvio ar rūkyto avienos kumpelio
bei pasigardžiuosime žemaitišku py-
ragu.

Už poros dienų, lapkričio 19 d.,
„Draugo” kultūriniame priede pakal-
binta šio priedo redaktorė Renata
Šerelytė, pasirodo, irgi turi savo nuo-
monę apie cepelinus. Viename jos
knygos pristatymo renginyje Vienoje,
Austrijoje, kalba nukrypo apie lietu-
vių nacionalinę virtuvę. „Cepelinų
negyriau, nes jie man panašūs į Pir-
mojo pasaulinio       Nukelta į 14 psl.
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Link teisingesnės 
valstybės
KĘSTUTIS GIRNIUS

Juokiasi puodas, 
kad katilas – juodas!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Neginčijama tiesa yra tai, kad
ten, kur du stos, visados dau-
giau padarys. O ką galima pa-

daryti su, pavyzdžiui, viso St. Pe-
tersburg Lietuvių klubo talka? Kal-
nų nenuversi, nes jo nariai jau ge-
rokai pagyvenę, tačiau yra daug pro-
jektų, kuriuos jų patirtis, susigyve-
nimas ir dar neišblėsusi energija gali
įvykdyti. Taip ir nutiko. Ir ne kur ki-
tur, o visiems gerai žinomame St. Pe-
tersburg.

Artėjant Kalėdų švenčių laiko-
tar  piui, per radiją, televiziją ir spau -
dą daug kalbama apie šalpą neįga -
liesiems, dovanas užmirštiesiems,
ypatingai kviečiama paguosti ir pa -
sveikinti Tolimuosiuose Rytuose,
Ira ke ir Afganistane tarnaujančius
ka rius.

Tai bent sumanymas!

Taip vieną ankstų rytą, dar gu -
lint lovoje, Angelei Karnienei kilo
min tis – juk Afganistane yra ir lietu-
vių karių padalinys, kodėl nepa svei -
 kinus jo ateinančių švenčių proga?
Mintis įdomi. Daug kam ypač pa ry -
čiais kyla įvairių minčių, ta čiau vė -
 liau papusryčiavus jos išgaruoja ar-
ba, vaizdžiau tariant, kaip paukš-
telis negrįžtamai išskrenda pro atvi-
rą lan gą. Bet ne Angelei. Ji, nors ir
ne že maitė, pasiryžo kilusį sumany-
mą gvildenti toliau. Susisiekė su
Tampa ribose McDill oro bazėje įkur-
toje Centrinės komandos būstinėje
dir ban čiu Lietuvos kariuomenės
ryši nin ku plk. ltn. Sauliumi Paliu-
liu, ku ris mielai sutiko tarpininkau-
ti, pa ste bėdamas, kad ne tiek dova-
nėlė, kiek sveikinimas iš Amerikos,
iš Flo rida lietuvių suteiktų lietu-
viams kariams ne apsakomai daug
džiaugsmo. 

Toliau Karnie nė kalbėjosi su
pašto įstaiga, kai kuriomis parduotu-
vėmis ir, viską apskaičiavusi, savo
projektą pristatė lapkričio 19 d.
vykusiame metiniame St. Peters-
burg Lietuvių klubo susi rin kime. Ji

buvo pasiruošusi atsakyti į visus
klausimus: lietuvių karių pa dalinį
sudaro 230 karių, paštas turi paruo-
šęs įvairių dydžių dėžutes ir už tą
pačią kainą siunčia bet kur, net ir už
Amerikos ribų, o siunčiant  Afganis-
tane esantiems kariams, taikoma
nuolaida (medicinos prekių parduo-
tuvėse ,,Walgreens” perkant dovanė-
les kariams duodama ženkli nuolai-
da). Angelė siūlė pasirinkti ma žiau-
sią dėžutę, į kurią tilptų dėžu tė džio-
vintų vaisių, pora dėžučių šo ko lado.
Vėliau, dalyviams pasiūlius ir pri-
tarus, buvo nutarta su sveiki ni mu
įdėti ir po kalėdaitį. 

Galvota, kad nors ir ne visiems,
tai  bent trečdaliui karių bus galima
išsiųsti dovanėles. Su įpakavimu,
pašto išlaido mis vienas siuntinėlis
iki Kabulo  kainuotų tik 8 dol. 50
centų. O iš Kabulo oro uosto siuntą
atsiimtų pačių karių atstovai.  

Susirinkimas nuoširdžiais ploji-
mais priėmė pasiūlymą. Tuoj po su-
sirinkimo, vaišinantis sriuba su laši-

St.�Petersburg,�Florida

Lietuvių klubo dovana 
Afganistane tarnaujantiems Lietuvos kariams

MEČYS ŠILKAITIS

TELKINIAI

Plk. ltn. Saulius Paliulis su žmona St. Petersburg Lie tuvių klubo 50 metų veiklos pami-
nėjimo pokylio metu.                                                                                    Mečio Šilkaičio nuotr.

naičiais, Angelės stalą ap gulė nariai,
norintys užsakyti siun tinėlius Lietu-
vos kariams.

Kitą dieną po sekmadieninių pie -
tų buvo pranešta, kad jau artėjama
prie 100 siuntinių. Kitą savaitę in -
ternetu buvo susisiekta su jaunesnią-
ja, jau čia dirbančia lietuvių karta.
Klubo pirmininkė Vida Meiluvienė
primygtinai siūlė neaplenkti nė vie -
no lietuvio kario. Ji tikino, kad at si -
ras ir organizacijų, kurios norės pri -
sidėti prie šio projekto, ir pavienių
asme  nų, užsakančių daugiau nei
vie ną siuntinėlį, pagaliau, jei kiek
truks, pats Klubas sutiks padengti iš -
laidas.

Praėjo savaitė. Kitą sekmadienį
po pietų Angelė su džiaugsmu pra ne -
šė, kad 230 siunti nė lių reikalinga
suma jau viršyta, ir pakvietė savano-
rius atvykti ketvirtadienį į Klubo
patalpas ir užbaigti pakuoti 12 dėžių

po 20 siuntinėlių kiekvienoje (to rei-
kalavo pašto įstaiga), padėti surašyti
sveiki nimus, užrašyti adresus ir iš-
siųsti.

Projektas įvykdytas

Kai savo Klube Kalėdų dienos iš -
vakarėse per Kūčias dalinsimės ka -
lėdaičiais, prisimindami savo gimi -
nes, artimuosius ir draugus, su su si -
kaupimu ir malda – lietuvius karius,
kažkur toli nuo savo gimtinės, savų
namų, kambarėlyje ar palapinėje
Afganistano ty ruose ar tarp kalnų,
tuo metu ir Lietu vos kariai dalinsis
mūsų jiems siųstais kalėdaičiais. Gal
jie, perskaitę mūsų sveikinimus,  pa-
gal vos, kad vis dėlto yra gera būti lie-
tuviu.  Prisimins, jog juos prisimena
ne tik šeimos nariai Lietuvoje, bet ir
po pasaulį pasklidę tautiečiai, net ir
iš tolimos saulėtos Florida valstijos.

Projektas įvyk dy tas: talkininkai stovi prie 12 dėžių, paruoštų siųsti į Afganistaną.
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– Kas dalyvavo ŠALFASS suva-
žia vime, kokie klausimai buvo
sprendžiami, kas nuspręsta? Tur-
būt neapsieita, kaip ir per sporto
varžybas, ginčų? 

– Kaip įprasta, tradiciškai Cleve-
land, OH vykusiame ŠALFASS suva-
žiavime dalyvavo stambiausių Šiau-
rės Amerikos lietuviškų sporto klu-
bų atstovai, individualių sporto šakų
ŠALFASS nariai. Šalia įprastos dar-
botvarkės (šiais metais surengtų var-
žybų aptarimo ir naujųjų metų se-
zono planų, kitų organizacijos reika-
lų svarstymo) šiemet teko spręsti ir
keletą „originalesnio” pobūdžio klau-
simų, kuriuos padiktuoja niekada
nesustojantis laikas. Ginčų buvo, ma-
nau, jie būtini – konstruktyvi kritika
ir nuomonių pasidalinimas priveda
prie geriausių sprendimų. 

Vie nas aštriausių klausimų iški-
lo suvažiavimo pradžioje  – kai kurie
jo dalyviai, lietuvių kilmės amerikie-
čiai, skundėsi, kad nesupranta lietu-
viškai ir paprašė susirinkimus  vesti
anglų kalba. Pavyko rasti išeitį ir,
svarstant svarbius klausimus disku-
tuoti tiek lietuviškai, tiek angliškai,
nors dėl to po sėdžiai kiek užtruko. Su
panašia problema susiduria ir kitos
Amerikos bei Kanados lietuvių orga-
nizacijos, tad tenka prisiderinti prie
gerokai pasikeitusios išeivijos visuo-
menės sudėties. Džiugu yra tai, kad
prie ŠALFASS veiklos vis aktyviau
prisideda užjūryje gimęs jaunimas,
štai ir naujasis Valdybos sekreto-
rius – už Atlanto gimęs Gintas Dirsė,
šiuo metu gyvenantis Toronto mies-
te, kuris galbūt nekalba lietuviškai
taip sklandžiai, kaip mes, iš Lietuvos
atvykusieji, savo noru prisidėti prie
visuomenei naudingos veiklos gero-
kai lenkia daugelį kitų.  

– Šio suvažiavimo darbotvar-
kėje – ŠALFASS Garbės arenos ir
archyvų projekto klausimas. Kas
nuspręsta?

– ŠALFASS Šlovės (Hall of  Fame)
arena pradėta kurti  jau prieš keletą
metų, tačiau iš ŠALFASS Valdybos
pasitraukus keliems už šį projektą
atsakingiems žmonėms, visą darbą
teko pradėti iš naujo. Esu dė kingas
šiemet ŠALFASS suvažiavime inici-
atyvą parodžiusiems Cleveland, OH
lietuvių sporto klubo vadovui Vidui
Tatarūnui ir savo žmonai Euge nijai,
kurie toliau vystys šį reikalą, pateiks
mums svarstyti Šlovės are nos steigi-
mo gaires, renkamų jos narių kandi-
datūras. Kol kas niekam nekyla
klausimų tik dėl vieno – pirmojo ir
kol kas paskutinio ŠALFASS Šlovės
arenos nario, juo vienbalsiai patvir-
tintas ilgametis ŠALFASS gene ra-
linis sekretorius Algirdas Biels kus,
prieš porą metų pasitraukęs Amži-
nybėn. Dėl būtent jo pastangomis
sukauptų organizacijos 6 dešimt-
mečių archyvų šiuo metu vyksta
daug diskusijų – deja, suvažiavime
ŠALFASS delegatams vieningos nuo-
monės nepavyko pasiekti. Jau gavo-
me profesionalų ir argumentuotą
laišką iš 1991 m. Kaune įkurto Lietu-
vos sporto muziejaus direktoriaus

Prano Majausko, kuris prašo visą šią
medžiagą persiųsti į Laikinąją sos-
tinę, bet tam priešinasi vyresnieji
mūsų Sąjungos žmonės ir JAV Lietu-
vių Bendruomenės Archyvų komite-
to pirmininkė Dalė Lukienė. Keis-
toka, kad keletą metų visi tie archy-
vai, sumesti į apiplyšusias kartoni-
nes dėžes, gulėjo Cleveland Lietuvių
namų ir privačių asmenų rūsiuose,
jais niekas nesidomėjo – įskaitant ir
Lituanistikos tyrimo ir studijų cen-
trą (LTSC), o dabar, kai atsirado no-
rinčių juos priglausti Lietuvoje, pasi-
girdo daug prieštaraujančiųjų. Vis
dėlto turiu vilties, kad iki Naujųjų
metų surasime spren dimą, kuris pa-
tenkins abi puses, o svarbiausia –
labiausiai pasitarnaus ŠALFASS is-
torijos pristatymui vi suo menei. 

– Prieš pusmetį, kalbėdamas
su ,,Draugo” vyr. redaktore Dalia
Cidzi kaite (,,Draugas”, 2011 m.
birželio 30 d.), sakei, jog ŠALFASS
reikia keistis. Ar pildosi Tavo žo-
džiai?

– Be abejo, ŠALFASS keičiasi – ar
tai į ge ra, dar nesiimu spręsti, bet tu-
rime neatsilikti nuo XXI amžiaus pa-
diktuotų aplinkybių, jei norime iš-
laikyti stambiausią išeivijos lietuvių
sporto mėgėjų sąjungą ir už tikrinti
ŠALFASS perdavimą ateities kar-
toms. Tačiau pokyčiai dar tik prasi-
dėjo, tam reikės ne vienerių ar dvejų
metų – ko gero, mažiausiai dešimt-
mečio. Juk 60 metų ši organizacija
vykdė savo įvairialypę veiklą vie-
naip, tad neįmanoma staiga pakreip-
ti visko kita kryptimi. Kalbantis su
didžiųjų Sąjungos klubų atstovais,
aktyviausiais nariais ir mąstant apie
ilgalaikę ŠALFASS strategiją, aiškė-
ja nuostata – šiandien mūsų organi-
zacijoje vyksta kartų kaita, o kiek ji
bus skausminga, pamatysime po ke-
lių, gal keliolikos metų.  

– Ar pasiteisino bandymas
rengti ŠALFASS žaidynes mažiau
žinomuo se lietuvių telkiniuose,
neturinčiuose ilgamečių tokių

Lietuvių išeivijos sporto mėgėjų 
organizacijoje vyksta kartų kaita

renginių ruošimo tradicijų? 
– Į šį klausimą sudėtinga at-

sakyti vienareikšmiškai – iš vienos
pusės, žinoma, pasiteisino: šiais me-
tais 61-osiose ŠALFASS žaidynėse,
kurios vyko Shrewsbury-Worcester,
MA, dalyvavo kelios komandos, ku-
rių anksčiau mūsų sporto šventėse
nesame matę ir kažin ar išvysime,
jeigu varžybos vyks toliau nuo Rytų
pakrantės. Kai kurie Amerikos lietu-
viai laikosi nuomonės, kad visus,
bent jau krepšinio turnyrus, geriau-
sia rengti Čikagoje arba Toronto
mieste, tačiau didžiausiuose lietuvių
telkiniuose ir taip sportinės bei kito-
kios veiklos apstu. Manau, kad mes
privalome rengti įvairias varžybas
nuoša lesnėse vietovėse, kur taip pat
apsigyvenę nemažai sportui neabe-
jingų mūsų tautiečių. Deja, neretai
tokiais atvejais susiduriame su ribo-
tomis mažesnių bendruomenių gali-
mybė mis, silpnesniais organizato-
riais. Pa našiai nutiko ir praeitą va -
sarą Massachusetts, MA valstijoje,
kadangi, net ir labai stengiantis pag-
rindiniams Žaidynių rengėjams
Shrews bury-Worcester „Maironio
parke” Vyt. Braškiui, ir Gintui Gar-
siui kelių klaidų išvengti nepavyko.
Vis dėlto gerai žinoma lietuvių liau-
dies patarlė byloja „Kas nedirba, tas
neklysta”, todėl išnagrinėję trūku-
mus tvirtu žingsniu eina me į priekį.
Tikiuosi, kad daugiau reikalingos
patirties pasisems ir atokiau esančių
lietuvių sporto klubų atstovai. Kitą-
met Pietų NJ organizuojamos 62-
osios ŠALFASS žaidynės bus 100
proc. tokios, kokių pelnytai laukia vi-
sa Šiaurės Amerikos lietuvių sporto
bendruomenė. 

– 2013 metų vasarą Lietuvoje
vyks IX pasaulio lietuvių sporto
žaidynės, skirtos S. Dariaus ir S.
Girėno skrydžio per Atlantą 80
metų jubiliejui. Kaip ŠALFASS
ruošiasi joms?

– Oficialų IX pasaulio lietuvių
sporto žaidynių darbo grupės kvie-
timą jau priėmėme, taigi „popieriu-
je” ŠALFASS atstovai nuo š. m. lap-
kričio 19 d. jau yra dalyvių sąrašuo-
se. Pasakysiu dar daugiau – keliems
mūsų Valdybos nariams lan kantis
Lietuvoje, teko nemažai bendrauti su
nauju Kūno kultūros ir sporto depar-
tamento vadovu Kle mensu Rimšeliu.
Bendromis jėgomis, atrodo, įrodėme
Vilniui, kad tokie ren giniai išeivijai

yra būtini. 2013 m. vidurvasaryje lie-
tuvius iš įvairiausių pasaulio kam-
pelių priims Vakarų Lietuvos cen-
tras Klaipėda, taigi turėsime puikią
progą po aršių kovų krepšinio aikš-
telėse pulti į vėsias Baltijos jūros
bangas. Man tenka didelė garbė būti
išrinktam ir toliau atstovauti JAV
lietuviams bei ŠALFASS IX pasaulio
lietuvių žaidynių darbo grupėje.
Netrukus ruošime informaciją no-
rintiems 2013 m. vykti į Klaipėdą.
Esu įsitikinęs, kad Amerikos ir Ka-
nados lietuvių bendra delegacija bus
ne tik didžiausia iš užsienyje gyve-
nančių lietuvių, bet ir per visą Pa-
saulio lietuvių žaidynių istoriją!

– Savaitraštyje ,,Amerikos lie-
tuvis” išspausdintame straipsnyje
,,Stambiausia išeivijos sporto mė-
gėjų sąjunga vis labiau tolsta nuo
Čikagos” mestelėjai akmenukų į
Čikagos sportininkų daržą. Kas
vyksta ,,Vėjų” miesto lietuvių spor-
to padangėje? 

– Esu sužavėtas Čikagos lietuvių
sportine ir kitokia visuomenine veik-
la. Tikrai nė viename kitame Šiaurės
Amerikos bei apskritai užsienio
mieste ar šalyje nė su žiburiu nesu -
rasi tiek puikių mūsų išeivijos vei -
kėjų ir įvairiausių renginių, tačiau
gaila, kad čikagiečiai labai nenoriai
įsijungia į platesnio pobūdžio projek-
tus. Dar prieš keletą metų ŠALFASS
varžybose buvo sunku kovoti su bet
kokios amžiaus grupės Čikagos „Li-
tuanicos” krepšininkais, dar sun-
kiau buvo įsivaizduoti, kad bent vie-
name turnyre nedalyvautų atstovai
iš ,,Vėjų” miesto. Iš aktyvios veiklos
šiame stambiausiame lietuviškame
sporto klube JAV pasi traukus ilga-
mečiam jo vadovui Dona tui Siliūnui,
turbūt neatsiranda, kas pakeičia vis
rečiau su savo auklėtiniais į kitus
Amerikos miestus beatvažiuojančius
M. Karalių ir Kęstutį Ambutą, o
ČLKL vadovai Svajūnas Masilionis
ir Rimvydas Otruške vičius labiau
rūpinasi vien savo „kiemo” reikalais
ir didelio užsidegimo bendradarbiau-
ti su kitais ŠALFASS priklausančiais
lietuviš kais sporto klubais nerodo.
Per pastaruosius porą metų mūsų or-
ganizuojamose sporto šventėse ypa-
tingai sumažėjo komandų iš Čikagos,
todėl ir kreipiuosi į didžiausios mūsų
tautiečių išeivijoje atsto vus, kad ne-
užmigtų „ant laurų” – jau senokai
pirmaujančiose      Nukelta į 14 psl.

Dalis suvažiavimo dalyvių.                                                       Eugenijos Misevičienės nuotr.

Eugenijus Misevičius

Š. m. lapkričio pabaigoje Cleveland mieste vyko stambiausios išeivijoje
lietuviškos sporto mėgėjų organizacijos – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) – kasmetinis suvažiavimas. Kas jame
buvo kalbama, kaip šiandien gyvena ŠALFASS – apie tai kalbamės su organi-
zacijos valdybos pirmininku Laurynu R. Misevičiumi.  
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Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SKAUTYBĖS  KELIAS

Sėdi (iš k.) Aldona Kindurienė, vadovė Audronė Pakštienė, Daiva Orentienė, Irena Jankauskienė; stovi (iš k.): Gražina Blekaitienė, Dalė
Lukienė, Janina Čikotienė, Teresė Landsbergienė, Regina Galinaitienė, Meilė Mickienė, Loreta Leimonienė ir Vida Čejauskienė.

Broniaus Čikoto nuotr.

Apsilankykite�skautų�
tinklalapyje:

www.skautai.net

Čikagos lietuvių skautų tuntai
dėkoja visiems, kurie apsilankė pra-
ėjusį savaitgalį Pasaulio lietuvių
centre surengtoje Kalėdinėje mugėje.
Dėkojame tiems, kurie parėmėte mū-
sų tuntus, nusipirkdami kalėdines
dovanas sau ir savo šeimoms bei
pažįstamiems. Jūsų parama leis tun-
tams ir toliau tęsti savo skautiškas
programas, auklėti mūsų lietuvišką
jaunimą, remiantis skautiškais ide-
alais. Nuoširdus skautiškas ačiū!

Kviečiame jaunimą nuo 13 metų
iki 199 metų į Jaunimo vakarą, kuris
įvyks 2012 m. vasario 25 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Šiame vaka-
re galėsite paklausyti įvairių or-
kestrų, sudarytų iš mūsų talentingų
skautų muzikos. Bilieto kaina: 10
dol. (perkant iš anksto), 15 dol. (prie
durų). Daugiau informacijos gausite
pas Aušrą Jasaitytę Petry tel. (708)
699-8224, el. paštu: ausra67@sbcglob-
al.net arba Viliją Kielienę el. paštu:
vkiela@sbcglobal.net, Donatą Rama-
nauską el. paštu: donatas1@sbcglob-
al.net.

Norime visus pakviesti į Čika-
gos lietuvių skautų tuntų ruošiamą
tradicinę Kaziuko mugę, kuri vyks
2012 m. kovo 4 d., sekmadienį, Pa-
saulio lietuvių centre. Šioje mugėje
galėsite pavalgyti skanaus lietuviško
maisto, tortų, nusipirkti skautų pa-
gamintų rankdarbių. Vaikai galės
pažaisti įdomius, jiems skirtus žai-
dimus; išbandyti savo laimę sėkmin-
gose loterijose, pabendrauti su savo
draugais, pažįstamais, pabūti tikroje
lietuviškoje aplinkoje.

Ieškome prekybininkų, norinčių
prekiauti tradicinėje Čikagos lietu-
vių skautų rengiamoje Kaziuko mu-
gėje. Norintys pardavinėti savo pre-
kes, rankdarbius, prašome kreiptis į
Taiydą Chiapettą el. paštu: rt.chia-
petta@comcast.net arba tel. (708) 839-
4428.

Dėkojame

Nerijos tunto sesės (jūrų jaunės ir jūrų skautės) susirinko gaminti kūčiukus Pasaulio lietuvių centro Kalėdinei mugei.
jvs. fil. Taiydos Chiapetta nuotr.
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,,Sietuvos” vyr. skaučių ir skautininkių draugovės
2012 m. sueigų datos 

Sueigos�vyks�Pasaulio�lietuvių�centre,�Lemont,�IL,
posėdžių�kambaryje,�trečią�mėnesio�ketvirtadienį�1�val.�p.�p.

sausio mėn. sueigos nebus
vasario mėn. 16 d.
kovo mėn. 15 d.
balandžio mėn. 19 d.
gegužės mėn. 17 d.
birželio mėn. 21 d.
liepos ir rugpjūčio mėn. sueigų nebus
rugsėjo mėn. 20 d.
spalio mėn. 18 d.
lapkričio mėn. 15 d.
gruodžio mėn. 20 d. šv. Kūčios Ateitininkų namuose

,,Sietuvos” draugininkė sesė Vilija 

Washington, DC skautės židinietės sveikina ,,Skautybės kelio” redaktorę Aušrą Jasaitytę-Petry ir visus
bendradarbius bei skaitytojus, linkėdamos džiugių Šventų Kalėdų ir laimingų Naujų 2012-ųjų metų!  



72011�GRUODŽIO�15,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

V.�Krėvės�mokyklėlės�vaikučiai�sukūrė�
kalėdinius�atvirukus

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

Vis dažniau prisimenu vaikystę

Čikagos lituanistinėje mokykloje patys mažiausieji mokiniai jau susitiko su Kalėdų seneliu. Vaikai dainavo, šoko, sakė eilėraščius. Už tai Kalėdų senelis nepagailėjo jiems
dovanėlių. Nuotraukose: Kalėdų senelio laukė ir miško žvėreliai, ir nykštukai, ir kačiukai.                                                                                                              Laimos Apanavičienės nuotr.

Vinco Krėvės lituanistinės mo -
kyk lėlės vaikučiai sukūrė kalėdi -
nius atvirukus ir siūlo juos įsigyti.
Surinktos lėšos bus skirtos V. Krėvės
mokyklėlės mokymo prie monėms
pirkti. Atvirukus galima įsigyti paš -
tu, atsiunčiant čekį Lithuanian Co -
mmunity in Philadelphia adresu
1736 Alba Rd., Willow Grove, PA
19090 arba  internetinėje parduo tu -
vėje www.DaleleLietuvos.lt

Atvirukų rinkinį sudaro 11 skir -
tingų atvirukų. Spausdino JAV LB
spaustuvė. Rinkinio kaina – 7 dol.

Nuotraukoje – vienas šio rin ki -
nio atvirukas. 

V. Krėvės m-los info

Aš prisimenu įsimenančius
nuotykius iš savo vaikystės.
Mano tėvai pasakoja, kad, kai

buvau mažytė, tu rėjau savo ,,kabi-
netą” – mėgdavau lipti į spintelę
mūsų virtuvėje. Kar tais sėdėdavau ir
skalbinių krepšiuo se. Kai man suka-
ko treji metukai buvo švenčiamas
,,Oranžinės spalvos gimtadienis”. Aš
prisimenu (tikriausiai iš nuotrau-
kų), kaip, apsirengusi naujais oran -
žiniais drabužiais, sėdėjau su savo se-
serimi didžiulėje rudoje kėdėje ir
laukiau svečių. 

Prisi me nu, kaip važiavome į Car -
leton kolegiją, kur tėtis ir kiti bend -
ra amžiai šventė dvidešimt penkerių
metų ko legijos baigimo jubiliejų. Aš
prisime nu daug gražių įvykių iš savo
vaikystės.

Vienintelės vestuvės, kuriose da -
lyvavau, buvo juokingos. Mano sese-
riai ką tik sukako septyneri, o man
buvo treji metai (po kelių mėnesių
tu rėjo sueiti ketveri metai). Mes abi
buvome mergaitės, kurios nešė gėles
per vestuves. Mums padėjo jauna pa-
mergė Deanna. Iš tikrųjų tik aš nešio-
jau gėles ir man buvo liūdna, kad
neleido gėlių barstyti taip, kaip vi-
sose knygose. Mano mama buvo vy-
riausioji pamergė ir stovėjo prie alto-
riaus. Aš atsisėdau prie tėčio, viskas
gerai sekėsi. Staiga aš nuta riau nu-
eiti pas mamą. Tėtis neleido, bet aš
labai norėjau. Pagaliau jis mane nu-
vedė  prie bažnyčios durų, kur buvo
didžiulis kryžius. Gal aš tikrai prisi-
menu, o gal tik iš pasakojimų prisi-
menu, kad tėčio paklau siau:

– Kas tas vyras?
– Čia yra Jėzulis, kai jis užaugo, –

pasakė tėtis.
– O kodėl jis be batų?
– Buvo labai šilta, kur jis gyveno,

o kartais žmonės nesiaudavo batų.
– Kas ant jo rankų? 
Buvo kraujas, bet daugiau rudas,

negu raudonas. Tėtis išsigando –
kaip jam tai paaiškinti savo trimetei
dukrai?

– Tėte, tai šokoladas! Jis tirpsta!
Jėzulis turėtų jį valgyti!

Vėliau tėtis papasakojo mamai,
kad paskutinis Kristaus gundymas –
šokoladas. Tokios buvo juokingos
ves tuvės.

Įspūdingiausia vaikystės kelionė
buvo po Europą. Kai man buvo pen -
keri metai, aš pirmą kartą išvykau iš
JAV. Pirmiausia mes keturiese nu -
vykome į Vokietiją ir aplankėme
draugus Berlyne. Jie irgi turėjo dvi
dukras: vieną truputį jaunesnę už
mano sesę, o kitą – vieneriais metais
jaunesnę už mane. Su ja aš nuolat
ginčydavausi. 

Pirmą viešnagės dieną man rei -
kėjo važiuoti į ligoninę, nes skrydžio
metu neužtenkamai gėriau – tik vie -
ną puoduką ,,Sprite”. Maistas ligo-
ninėje buvo labai skanus. Kitą dieną
mane išleido. Mes daug matėme Ber -
lyne: Brandenburg vartus, San ssouci
pilį, Egiptiečių muziejų ir Berlyno
sieną. Tačiau aš prisimenu tiktai
savo nuotykius ligoninėje, Berlyno
sieną, mūsų draugų namą ir ginčus
su jų jaunesniąja dukra. Dar kelis
nuotykius prisimenu Berlyne, bet ne -
daug. Mes su draugais tada važia -
vome į Dresdeną. Ten irgi buvo sma-
gu. Aš prisimenu labai labai nuosta-
bų baseiną, mūsų kambarius viešbu-
tyje, mano ir sesers nuotrau ką, kurią
tėtis nufotografavo mūsų draugų
viešbučio balkone. 

Po to mūsų šeima važiavo į Če ki -
ją. Man čia gal labiausiai patiko. Aš
prisimenu mūsų viešbutį, kuris buvo
labai arti pilies. Man labai patiko ten
nueiti ir žiūrėti į kareivius, kurie
budėjo prie pilies. Labiausiai patiko
žaislų muziejus. Antrame aukšte bu -
vo Barbių paroda. Aš buvau sužavė-
ta. 

Mes grįžome į Berlyną ir keliavo -
me namo. Tokios buvo mano įspūdin-
gos kelionės.

Buvo nuotaikinga dainuoti su
draugėmis. Vieną dieną keli vaikai iš
lituanistinės mokyklos, mūsų moky-
toja ir aš susirinkome mano namuo -
se ir dainavome. Kitą dieną susirin -
kome penkios mergaitės ir mokytoja,
pradėjome įrašinėti kompaktinę
plok š telę. Vienas mokytojas atnešė
įra šymo įrangą. Mama kambaryje
išjungė vėsintuvą, kad jo negirdėtų
įraše. Kaip karšta buvo! Mes dai na -
vome visos kartu ir solo. Mano daina
buvo apie miegančiąją gražuolę. Dai -
na vadinosi ,,Buvo graži mergaitė”.
Šios dainos nemokėjau atmintinai,

tai turėjau žiūrėti į žodžius. Nuolat
vis kažką neteisingai, blogai padai -
nuodavau, todėl man daug kartų
reikėjo pradėti dainą iš pradžių.
Pagaliau mūsų mokytoja man davė
savo ausines. Kai suklysdavau, kitas
mokytojas man pasakydavo, nuo
kurios vietos pradėti. Pagaliau ėjome
į lauką ir valgėme ledų. Valio! Vėliau
pabaigėme daryti įrašą. Tiesą pasa -
kius, nežinau, ar iš tikro baigėme.
Tiesiog tą dieną daugiau nebedir -
bome ir niekada daugiau neįra šinė -
jome dainų. Mes ėjome į mano kam-
barį ir su ausinėmis klausėmės ke -
letą dainų. Aš klausiausi savo dainos.
Dainavau nelabai gerai, bent taip
tada galvojau. 

Po keleto metų aš beveik buvau
užmiršusi, kaip mes įrašinėjome
kom paktinę plokštelę. Kartą viena-
me litua nistinės mokyklos kabinete
grojo plokštelė. Aš ten stovėjau ir
mano buvusi mokytoja irgi ten buvo.
Ji pasakojo, kad čia yra ta plokštelė,
kurią mes penkiese įrašėme. Ji įjun-
gė mano dainą. Kaip jaunai aš skam-
bėjau! Toks buvo nuotaikingas daina-
vimas su draugėmis.

Mano vaikystė buvo labai smagi.
Turėjau smagius gimtadienio poky -
lius. Buvau Vokietijoje, Čekijoje, da -

lyvavau vestuvėse. Įrašiau kompakti -
nę plokštelę. Bet gal geriausios mano
akimirkos buvo tos, kurių nepame-
nu. Tai žaidimas su lėlėmis, metai,
kai buvau darželyje. Gera buvo būti
vaiku, kai nereikėjo iki kokios tre-
čios klasės rūpintis namų darbais.
Būdavo, linksma, valgydavau daug
saldumynų. 

Aš nesakau, kad aš to dabar ne-
darau: kai ką darau, kai ko – ne. Bet
tai nėra tas pats, kas buvo vaikystėje.
Vaikystėje nelabai kuo rūpinausi.
Nereikėjo. Kam man rūpintis? Tėvai
galėjo. 

Turiu daug žmonių – pažįstamų
ir nepažįstamų, kuriais norėčiau
sekti. Daugelis jų man yra pavyz -
džiai: Deanna, aktorės  Georgie Hen -
ley ir Kym Karath. Aš šoku baletą,
man labai patinka miuziklai,  filmai,
noriu būti rašytoja. Turiu labai geras
drauges, su kuriomis juokauju ir
kuriomis galiu pasitikėti, kurios gali
man padėti. Man artima ir mano
šeima. Be šeimos ir draugių nežinau,
ką daryčiau. Taip ir buvo vaikystėje,
kuri buvo stebuklinga.

Gabrielė Gedo
K. Donelaičio lituanistinės m-los

Washington, DC 8 kl. mokinė

Kalėdų senelis pradėjo savo kelionę po lituanistines mokyklas
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,,Amber Lithuania”
(fotoalbumas)

Savo angliakalbiui draugui ga -
lite padovanoti fotoalbumą  „Amber
Lithuania”. 92 p. leidinyje spausdina-
ma daugiau nei 400 nuotraukų ir iš -
samūs aprašymai apie Lietuvos is -
toriją, papročius, kultūrą, virtuvę ir,
žinoma, apie lankytinas vietas –
Lietuvos sostines (Kernavė, Trakai,
Vilnius, Kaunas), etnografinius Lie -
tu vos regionus. Pateikta bendra in -
formacija apie  Lietuvos gyventojus,
šalies valdymo sistemą, lietuvių kal-
bą, jos gamtą ir klimatą. Kaina – 72
dol. 

Juozas Končius
,,History of  Lithuania” 

Besidomintiems Lietuvos istori-
ja angliakalbiams draugams galite
padovanoti JAV lietuvių visuomenės
veikėjo, teologijos daktaro Juozo
Kon čiaus (Koncevičiaus) knygą  ,,His-
tory of  Lithuania”. Kaina – 8 dol.

,,Popular Lithuanian Recipes”

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

Dar 1955 metais Josephine J.
Dauz vardis surinko lietuviško mais-
to gaminimo re cep  tus ir anglų kalba
išleido knygą ,,Popular Li thuanian
Recipes”. Su darytoja ,,pataikė kaip
pirštu į akį”. 2000 metais buvo išleis-
tas jau 12-asis šios receptų knygos lei -

dinys. Tad galima tvirtinti, kad ame -
rikiečiai domisi lietuviška virtuve.  

Padovanokite savo draugams
amerikiečiams šią knygą. Ją pavartę
jie supras, kad lietuviškas maistas –
ne vien kugelis ar cepelinai. Kaina –
20 dol. 

Danutė Brazytė Bindokienė
,,Lietuvių papročiai ir

tradicijos išeivijoje” 

Knyga parašyta lietuvių ir anglų
kalbomis. Ji pravers visiems, kurie
nori daugiau sužinoti apie lietuviš-
kus papročius. Knygoje daug vietos
skiriama Kūčių ir Kalėdų papro-
čiams, duoti šių švenčių valgių re-
ceptai. Skaitytojai ras ir kalėdinių
giesmių žodžius bei natas. Kaina – 25
dol. 

Romualdas Draksas 
,,Man. The Awakening”

Jauno lietuvių au toriaus tarp-
tautinis debiutas – R. Drakšo fantas-
tinis romanas ,,Man. The Awa ke-
ning” – tai knyga apie žmogų ir jo
neaprėpiamas galimybės. Žmogus –
pats bai siausias galaktikos padaras,
sukurtas kaip unikali kovos mašina,
sukilęs ir pabėgęs nuo savo kūrėjų,
atsidūręs ir įkalintas planetoje, slo -
pinančioje dau gumą jo galių. Bet kas
atsitiks, jei žmonės vėl atsidurs už
juos įkalinusios planetos poveikio ri -
bų ir jiems vėl grįš visos kūrėjų su -
teiktos galios? Kitaip tariant, jei
prasidės tai, ką ki tos galaktikos ra -
sės vadino ,,prabu di mu”.

Jaunimui skirtą knygą į anglų
kalbą išvertė Aidas Kuolas. Kaina –
25 dol. 

Rhona Davies
,,Biblija kiekvienai dienai”

Šioje naujoje knygoje vaikams
sudėti pasakojimai, aprėpiantys vi -
sus svarbiausius Šventojo Rašto įvy -
kius, išdėstytus logiška seka.

Knygoje 365 pasakojimai – po vie -
ną kiekvienai metų dienai; kiekvie -
nam jų pateikta ištrauka iš tikro Bib -
lijos vertimo, padedanti pajusti tek-
sto originalo kalbos ir stiliaus ypatu-
mus.

Iliustracijos pagyvina ir papildo
tekstą, o nesudėtinga enciklopedija
knygos gale padeda suprasti pasako-
jimų kontekstą ir ištakas (pagrindą).
Kaina – 26 dol.  

Vytautas Petkevičius
,,Gilės nuotykiai Ydų šalyje”

Gilė  – pats jauniausias Girių val-
dovo Ąžuolo sūnus, neklausęs jokių
išmintingų Girios bičiulių pamoky -
mų. Tad kartą Gandras jį nu skraidino
į niekur neregėtą Ydų šalį... Keliau-
damas per Ydų šalį, Gilė patiria daug
pavojingų nuotykių, įgauna išminties
ir išmoksta nuo šir džiai draugauti.

Tai mažųjų skaitytojų viena
mėgstamiausių rašytojo V. Petkevi -
čiaus knygų. Kny ge lėje surinkti šim-
tai ma žylių ,,kodėl” ir pačių susirasti
at sakymai, kurių šmaikštumas ir
taik lu mas verčia kvatotis iki ašarų
net suaugusiuosius. Kaina 26 dol. 

Visas šias ir daug kitų knygų galite įsigyti paštu, pridedant 10. 25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje. Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant dau-
giau leidinių – už kiekvieną papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš perkant
knygą prašome paskambinti administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

,,DRAUGO” KNYGYNĖLIS

,,Draugo”�knygynėlio�adresas:�4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.�pasiteiravimui:�773-585-9500

Vaikams ir paaugliamsGeriausia dovana – knyga. ,,Draugo” knygynėlyje galite nupirkti gražią
kalė dinę dovaną ne tik savo šeimos nariui, bet ir anglakalbiui draugui.
Knygynėlyje taip pat galite nusipirkti kalėdaičių ir kalėdinių atvirukų. 

Visi žinome, kaip pasakos vilioja
ir linksmina, paguodžia ir parodo iš -
eitį iš sunkios padėties, moko ben d -
rai įveikti sunkumus. Tad nupirkite
,,Draugo” knygynėlyje kad ir nestorą
pasakų knygelę ir šaltą žiemos va -
karą, įsitaisę ant sofos, kartu su
vaiku ją paskaitykite. Pasakos lavina
vaikų kalbą, turtina žodyną, moko
reikšti mintis.

Knygynėlyje rasite puikiai iš -
leistą lietuvių liaudies pasaką ,,Si -
gutė” (apie gerąją Sigutę ir jos piktą

pamotę); Šarlio Pero (Charles Per-
rault) pasaką „Batuotas Katinas”
(viena mėgstamiausių vaikų pasakų
apie katiną gudruolį, padėjusį iš-
spręsti visas šeimininko problemas);
Hans Christian Andersen ,,Coliukę”
(apie colio dy džio mergytę, gimusią
tulpės žiede); Charles Torson ,,Kiką”
(,,Kee ko” – apie mažą, gerą idė niuką,
turintį daug draugų, ir apie jo norą
tapti didžiu medžiotoju). Rasite ir
daugiau gražių knygelių vaikams,
kurių kaina – nuo 5 iki 12 dol. 

Vienos pasakaitės knygelės



Salotos ,,Pusnis”

Reikės: svogūno galvos; 6 kiau-
šinių; 2–3 obuolių; majonezo; 1/2 stik-
linės smulkintų graikinių riešutų ir 8
oz fermentinio sūrio.

Viskas prasideda nuo salotinės.
Ji didelė, giloka ir, aišku, pati gra-
žiausia. Dugną išklojame plonyčiais
svogūno griežinėliais (jei turime vio-
letinį svogūną – renkamės jį).

Ant jų dedame 6 kietai virtus
susmulkintus kiaušinius, po to klo-
jame kubeliais supjaustytų 2–3 vidu-
tinio dydžio obuolių sluoksnį (geriau
rūgštesnių). Toliau – majonezo eilė.
Ant paslėptų obuolių berkite pusę
stiklinės susmulkintų graikinių rie-
šutų, ant jų užtarkuokite per smul-
kią trintuvę fermentinio sūrio. Rie-
šutų nesimato, o salotinėje – tikra
Kalėdų pusnis. Skanaus!

Salotos su tunu

Dėkite sluoksniais: konser-
vuotą tuną aliejuje, porą (gali būti
violetinis svogūnas), majonezo, kvad-
ratėliais supjaustytų marinuotų
agurkų, konservuotų kukurūzų, ma-
jonezo, tarkuokite virtą morką, tar-
kuokite keleto kiaušinių baltymą,
dėkite majonezo ir galiausiai trynius.

Kai kuriuos sluoksnius pabars-
tykite pipirais ir druska, viršų pa-
puoškite petražolių lapeliais.

Ešerys (bass) su cukinijomis

Reikės: 4 ešerių gabalų be kaulų;
miltų apvolioti; 2 cukinijų; 1 citrinos;
1/4 puodelio alyvų aliejaus; 2  šaukš-
telių sviesto; druskos; pipirų ir žuvies
žolelių prieskonių.

Žuvį  įtrinkite prieskoniais, drus-
ka ir pipirais. Keptuvėje įkaitinkite
aliejų, žuvį apvoliokite miltuose, iš-
kepkite ir laikykite šiltai. Cukinijas
supjaustykite plonomis juostelėmis.
Keptuvėje ištirpinkite sviestą, sudė-
kite cukinijas, apšlakstykite citrinų
sultimis, kepkite 1–2 minutes, paska-
ninkite prieskoniais. Į lėkštes sudė-
kite cukinijas, ant viršaus uždėkite
po ešerio gabalą ir apšlakstykite sul-
timis nuo cukinijų.

Menkė (cod)
žaliųjų citrinų padaže

Reikės: 4 menkės gabalų be kau-
lų; 2 žaliųjų citrinų; 8 oz riebios grieti-
nėlės; 1–2 česnako skiltelių; 2 šaukšte-
lių cukraus; pipirų; druskos; miltų žu-
viai apvolioti ir smulkintų žalumynų.

Žuvį supjaustykite, įtrinkite drus-
ka, pipirais, sudėkite į kepimo indą,
apšlakstykite aliejumi ir kepkite or-
kaitėje apie 10 minučių. Padažui į puo-
delį išspauskite žaliųjų citrinų sultis,
suberkite cukrų ir kaitinkite ant ma-
žos ugnies tol, kol cukrus ištirps. Tada
supilkite grietinėlę, paskaninkite pi-
pirais bei druska ir kaitinkite tol, kol
padažas pradės tirštėti. Į lėkštes su-
dėkite po kelis gabaliukus žuvies ir
apliekite padažu.
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Kepta lašiša

Reikės: lašišos (be kaulų); drus-
kos; pipirų; citrinos; daržovių (gali
būti šaldytų daržovių pakelis); 1/2
stiklinės grietinės; aliejaus; krapų.

Sumaišykite 2 valgomus šaukš-
tus aliejaus, druską, pipirus ir citri-
nos sultis ir šiuo mišiniu ištepkite
nuplautą ir nusausintą lašišą. Pama-
rinuokite valandą (galima paruošti iš
vakaro ir padėti į šaldytuvą). Skardą
išklokite aliuminio folija, ištepkite
aliejumi ir įdėkite paruoštą lašišą.
Sudėkite daržoves (supjaustytas grie-
žinėliais morkas, žiedinius kopūstus,
šparagines pupeles ir t. t.) į skardą
aplink žuvį, pabarstykite priesko-
niais, užklokite folija ir pašaukite 30
min. į orkaitę. Ištraukite, aptepkite
lašišą grietine ir dar 5–10 min. kep-
kite orkaitėje. Prieš tiekiant į stalą
lašišą apibarstykite smulkiai sup-
jaustytais krapais.

Žuvis su svogūnais

Reikės: šaldytos žuvies; svogūnų;
morkų; pomidorų padažo; prieskonių;
druskos; miltų; aliejaus, petražolių.

Žuvį supjaustykite gabaliukais,
pabarstykite prieskoniais. Kiekvieną
gabalėlį apvoliokite miltuose ir
apkepinkite aliejuje. Sudėkite į indą.
Keptuvėje apkepkite smulkiai tar-
kuotas morkas ir žiedais pjaustytus
svogūnus, įdėkite 3–4 šaukštus pomi-
dorų padažo, gerai išmaišykite ir
sudėkite ant žuvies. Prieš patiekiant
į stalą apibarstykite smulkiai pjaus-
tytomis petražolėmis. 

Kepta višta

Reikės: 1 vištos; 1 česnako; 2 ša-
kelių šviežių čiobrelių; 1 šakelės švie-
žio rozmarino (arba poros žiupsnelių
džiovinto rozmarino); 2 žiupsnelių
džiovintų kmynų; 2–3 šaukštelių „Di-
jon” garstyčių; aliejaus (tinka tiek aly-
vuogių, tiek daržovių); druskos (pagal
skonį, 1 šaukštą) ir pipirų (pagal sko-
nį, 1 šaukštelį).

Vištą nuplaukite ir gerai nusau-
sinkite popieriniu rankšluosčiu. At-
skirame indelyje pasiruoškite įtri-

nimui skirtą košelę. Susmulkinkite
arba česnakine grūstuve sugrūskite
visas česnako skilteles, suberkite nu-
skabytus čiobrelių lapelius, rozmari-
ną, kmynus, druską ir pipirus. Įdėki-
te garstyčias ir įpilkite šlakelį alie-
jaus, viską gerai išmaišykite. Šia ma-
se gerai iš visų pusių įtrinkite vištą,
nepamirškite krūtinėlės gerai įtrinti
ir po odele. Įtrintą vištą 1 valandą pa-
marinuokite šaldytuve. Kepkite 375 F
temperatūros orkaitėje maždaug
1–1,5 val. (priklausomai nuo vištos
dydžio, gali reikėti kepti ir ilgiau),
kol gražiai apskrus odelė, o mėsos
vidinė temperatūra pamatavus bus
ne mažesnė nei 165 F. Prieš kepant į
vištos vidų galima pridėti obuolių
skiltelių ar kitų vaisių (džiovintų
slyvų) ir daržovių (morkų, salierų,
porų). Jos puikiai tiks garnyrui.

Cinamoninės bandelės

Reikės: 1/3 puodelio sviesto; 1
puodelio (250 ml) pieno; 1 oz (25 g)
mielių; 7 šaukštų cukraus; 1/2 šaukš-
telio druskos ir tiek pat kardamono; 3
½ puodelio miltų.

Įdarui reikės: 2 ½ šaukštų svies-

to; 1 ½ šaukštelio cinamono; 3 ½
šaukštų cukraus; 1 kiaušinio (patepti
bandelių viršui) ir cukraus pudros.

1. Ištirpdykite sviestą. Į jį įpilkite
puodelį pieno ir viską pašildykite ant
nestiprios ugnies. Į skystį suberkite
mieles, įmaišykite cukrų, druską,
kardamoną ir miltus. Gerai išmai-
šykite.

2. Tešlą išminkykite, jei reikia,
įberkite daugiau miltų. Suminkytą
tešlą palikite 30–40 minučių iškilti. 

3. Ant miltuoto paviršiaus gerai
išminkykite pakilusią tešlą. Padaly-
kite ją į tris vienodas dalis. 

4. Įdarui ištirpdykite sviestą.
Kiekvieną tešlos dalį iškočiokite į
ploną stačiakamapį, patepkite jį
sviestu. Sumaišykite cinamoną su
cukrumi, šiuo mišiniu pabarstykite
kiekvieną stačiakampį. 

5. Kiekvieną stačiakampį suru-
tuliokite kaip kilimą. Supjaustykite
jį į nedidelius 1 ½ in (4 cm) pločio ri-
dinėlius. Sudėkite ridinėlius ant
skardos. Leiskite jiems iškilti. 

6. Įkaitinkite orkaitę iki 480 F
temperatūros. Padenkite ridinėlius
išplaktu kiaušiniu, pabarstykite cuk-
raus pudra.  

7. Kepkite bandeles ant viduri-

nių grotelių apie 5–8 minutes. Leis-
kite kiek atvėsti. Skanaukite su
šviežia kava arba pienu.

,,Tiramisu”

Reikės: 1 pakelio (250 g, 8.8 oz)
„Savoiardi” („Ladyfingers”) sausai-
nių; 500 g (16 oz) sūrio „Mascarpone”;
2 puodelių stiprios, šaltos kavos; 150 g
(kiek daugiau nei pusė puodelio)
cukraus; 1 pakelio vanilinio cukraus;
4 kiaušinių; pusės citrinos sulčių;
kakavos (apibarstymui).

Atskirkite kiaušinių trynius nuo
baltymų. Baltymus įdėkite į šaldytu-
vą. Trynius gerai išplakite su cukru-
mi ir vaniliniu cukrumi. Išplakus,
pamažu šaukštu įmaišykite maskar-
ponės sūrį (jokiu būdu šios masės
neplakite). Atskirame inde iki puru-
mo išplakite baltymus ir juos pama-
žu, dėdami po šaukštą, atsargiai
įmaišykite į sūrio masę. Įpilkite cit-
rinų sultis, viską atsargiai išmai-
šykite. 

Paimkite gilesnį (geriausia kvad-
ratinį) indą ir pradėkite sluoksniuoti
tiramisu. Kavoje iš abiejų pusių
pamirkykite sausainius (jokiais bū-
dais jų nesumerkite, nes sausainiai
labai greitai sugeria skystį) ir jais
padenkite indo apačią. Ant sausainių
sluoksnio tepkite kremą, po to – vėl
kavoje mirkytų sausainių sluoksnį,
ant viršaus – vėl kremą. Baigę sluok-
sniuoti, tiramisu viršų apibarstykite
persijota kakava. Pagamintą pyragą
įdėkite 8 valandoms į šaldytuvą (ge-
riausia palikti per naktį). Skanaus!    

Kalėdiniai sausainiukai

Reikės: 1 kiaušinio; 3 šaukštų
cukraus; 1 1/2 lazdelės (150 g) sviesto;
1 1/2 puodelio miltų; spalvotų bars-
tukų.

Baltam glajui: 2 šaukštų citrinos
sulčių; 4 šaukštų cukraus pudros.

Rausvam glajui: 2 šaukštų span-
guolių uogienės; 4 šaukštų cukraus
pudros.

Sviestą išsukite su cukrumi,
įmuškite kiaušinį, suberkite miltus.
Tešlą gerai išminkykite. Tešla turi
būti minkšta. 30 minučių laikykite ją
šaldytuve. 

Po to tešlą iškočiokite, joje išs-
pauskite pageidaujamos formos sau-
sainius. Kepkite 12 minučių 390 F or-
kaitėje. Dar šiltus sausainiukus ap-
tepkite norimos spalvos glajumi, pa-
barstykite spalvotais barstukais.

Sliuoksniuota želė

Reikės: pakelio vyšnių želės; pa-
kelio apelsinų želės; stiklinės kefyro; 2
šaukštų grietinės; 3 šaukštų cukraus;
šaukštelio vanilės ekstrakto; pakelio
želatinos.

Želę paruoškite taip, kaip nu-
rodyta. Baltam sluoksniui pagaminti
sumaišykite kefyrą,  grietinę, cukrų,
įpilkite vanilės, gerai sumaišykite.
Želatiną ištirpinkite mažame kiekyje
karšto vandens ir greitai maišydami
supilkite į prieš tai paruoštą mišinį.
Supilkite ir užšaldykite į turimą
formą sluoksniais. Patiekiant galima
uždėti plaktos grietinėlės, papuošti
šviežiomis uogomis ar konservuotais
vaisiais.

Artėjant šventėms, ir ,,Draugo” redakcijoje vis dažniau pasigirsta kalbos
apie tai, kokiais patiekalais bus pradžiuginti prie Kūčių ir Kalėdų stalo
susirinkę šeimos nariai, giminės ir draugai. Tad šįkart Jums siūlome keletą
,,Draugo” darbuotojų šventinių receptų. Visi jie – ne tik ne kartą išbandyti,
nesudėtingi, bet ir mūsų mėgstamiausi. 
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Užsieniečiams pakaks prašyti vieno 
leidimo apsigyventi ir dirbti ES

Vilnius (Delfi.lt) – Lenkams nu-
sprendus giliau į šalį įsileisti Kara-
liaučiaus srities gyventojus, Lietu-
vos vadovė Dalia Grybauskaitė tei-
gia, kad Lietuva standartinių sąlygų
nekeis. O tai reiškia, kad Karaliau-
čiaus gyventojai Lietuvoje galėtų
lankytis 30–50 km nuo sienos.

„Dėl supaprastinto kirtimo sąly-
gų bus deramasi ir su Rusija, kaip ir
su Baltarusija esame suderėję. Tam
yra pasiruošusi Lietuva, o kažkokių
specifinių kitokių sąlygų Lietuva kol
kas su Rusija nenumato”, – sakė D.
Grybauskaitė. 

Lietuvos diplomatai sako esan-
tys pasirengę atnaujinti diskusijas
su Rusija dėl bevizio režimo Rusijos
Karaliaučiaus srities gyventojams,
kai Europos Sąjunga (ES) leido tai-
kyti išimtį šiam regionui. Iki šiol ES
teisės aktai leido susitarti dėl pap-
rastesnių taisyklių kirsti sieną iki 30
ar 50 kilometrų pasienio ruože gyve-
nantiems žmonėms. Tačiau šią sa-
vaitę ES taryboje reglamentas pa-
keistas, numatant, kad pasienio teri-
torija būtų laikoma visa Karaliau-
čiaus sritis ir šiek tiek platesnis Len-

kijos pasienio ruožas. Lietuva visos
Karaliaučiaus srities įtraukimo gali-
mybei neprieštarauja, bet laikosi
nuostatos, kad be vizų į Lietuvą būtų
galima įvažiuoti tik 30–50 kilometrų
pasienio ruože. Rusijos pareigūnai
yra raginę Lietuvą atverti daugiau
savo teritorijos srities gyventojams.

Lietuva dėl supaprastinto judėji-
mo pasienio ruože jau yra susitarusi
su Baltarusija, tačiau praktinis įgy-
vendinimas iki šiol stringa. 2009 m.
pirminis susitarimo tekstas buvo su-
derėtas ir su Rusija, tačiau Rusija po
to pasitraukė iš derybų, prieštarau-
dama 30–50 kilometrų taisyklei.

Lietuvoje diskutuota, ar supap-
rastinus sienos kirtimą su Baltaru-
sija ir Rusija gali išaugti kontraban-
dos mastai, o gyventojų judėjimas ga-
li tapti nepakankamai kontroliuoja-
mas. ES Taryboje patvirtintame reg-
lamente pripažįstama išskirtinė Ka-
raliaučiaus srities geografinė padė-
tis ir pabrėžiama, kad pagal taisykles
,,anklavas būtų dirbtinai padaly-
tas” – tik dalis gyventojų galėtų nau-
dotis supaprastinta vietinio eismo
per sie-ną tvarka.  

Karas Irake turėtų baigtis šį mėnesį 

Išrinkta nauja Šveicarijos prezidentė
Ženeva (BNS) – Šveicarijos Kon-

federacijos vadove buvo išrinkta ša-
lies viceprezidentė ir Federalinio fi-
nansų departamento viršininkė Eve-
line Widmer-Schlumpf. Pasak Švei-
carijos valdžios atstovų, parlamen-
tas, kuriame posėdžiauja 200 depu-
tatų, 174 balsais pritarė E. Widmer-
Schlumpf  iš Buržuazinės demokratų
partijos kandidatūrai. 

Dabartinės Šveicarijos preziden-
tės Michelin Calmy-Rey įgaliojimai
baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d. Švei-
carija – federacinė parlamentinė res-
publika. Prezidentą renka Federali-
nis susirinkimas iš Federalinės Ta-
rybos (šalies vyriausybės narių) vie-
nerių metų laikotarpiui be teisės bū-
ti perrinktam dar vienai kadencijai. 

New York (BNS) – Amerikos žur-
nalas ,,Time” paskelbė Metų žmogų.
Leidinio redakcija nusprendė, jog
2011 m. tokiu žmogumi turi tapti api-
dendrintas ,,protestuotojas” (,,protes-
ter”), kadangi šįmet būtent jis – val-
džia nepatenkintas žmogus – padarė
didžiausią poveikį pasaulio raidai.

Žurnalas ypač pabrėžia anksčiau
niekam nežinomo daržovių prekeivio
iš nedidelio miesto Tunise Mohamed
Bouazizi vaidmenį. Jo susideginimas
davė pradžią sukilimui šioje šalyje.
Tunisas tapo pirmąja arabų šalimi,
atsikračiusia diktatoriaus, valdžiu-
sio kelis dešimtmečius. Vėliau tokie
pat niekam nežinomi žmonės nuver-
tė diktatorius Egipte, Libijoje ir Je-
mene, tęsia kovą prieš juos Sirijoje,
Bahreine ir kitose šalyse.

Beveik visus 2011 m. ,,bevar-
džiai” protestuotojai laikė nuolatinė-
je įtampoje daugelio Europos šalių
(Ispanijos, Italijos, Graikijos ir kitų)
vyriausybes, nusprendusias mažinti
valstybines išlaidas. Demonstrantai
turėjo didelės įtakos ir Amerikos po-

litikai. Jie pradėjo judėjimą ,,Užimk
Wall Street”. Šie žmonės reikalauja
teisingiau skirstyti pajamas ir per-
tvarkyti dabartinę kapitalistinę sis-
temą. 

Leidinys su Metų žmogaus sąvo-
ka sieja ir tuos Rusijos piliečius, ku-
rie gruodžio mėnesį išdrįso dalyvau-
ti protesto akcijose prieš ,,pseudode-
mokratinį režimą, pervertinusį savo
jėgas”.

Benediktas XVI lankysis Lotynų Amerikoje

Žurnalas ,,Time” paskelbė Metų žmogų  

Vilnius – Iš Vilniaus rotušės aikštės pajudėjo tradicinė, dvyliktoji, Kalėdų vilks-
tinė. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo ir ,,Coca-Cola” Lietuvoje ren-
giama vilkstinė šiais metais aplankys 11 kaimo mokyklų bei vaikų globos namų. 

ELTA nuotr.

V. Adamkaus knygoje valstybės paslapčių
nebuvo atskleista

Lietuvai nepriimtini EK siūlymai
Vilnius (BNS) – Europos Komi-

sijai pasiūlius Ignalinos atominės
elektrinės (AE) uždarymui 2014–2017
m. skirti tik maždaug ketvirtadalį
reikalingos paramos, Lietuva dar
kartą pareiškė, kad jai tokie ES siūly-
mai yra nepriimti ir, jos nuomone,
neužtikrina Stojimo sutartyje numa-
tytų ES įsipareigojimų vykdymo.

Tokią rezoliuciją dėl Lietuvos de-
rybinių gairių dėl 2014–2020 m. dau-
giametės ES finansinės paramos
svarstė Vyriausybė. Lapkričio pa-
baigoje EK pasiūlė IAE uždarymui
skirti iki 2017 metų 210 mln. eurų vie-
toje Vyriausybės prašomų 770 mln.
eurų.

Lietuva nelinkusi taikyti išimčių
Karaliaučiaus pasienio gyventojams

Vilnius (ELTA) – Valstybės sau-
gumo departamento (VSD) generali-
nis direktorius Gediminas Grina sa-
ko, kad kadenciją baigusio preziden-
to Valdo Adamkaus dienoraščių kny-
goje VSD paslapčių nebuvo atskleis-
ta. Ar gali būti knygoje atskleistos ki-
tų įstaigų paslaptys, VSD vado-vas
nebuvo linkęs komentuoti. G. Grina
teigė pats V. Adamkaus knygos
neskaitęs.

Generalinė prokuratūra buvo
prašiusi VSD įvertinti, ar V. Adam-
kaus knygoje nebuvo atskleistos val-
stybės paslaptys. Prezidento V. Adam-

kaus dienoraščių knyga ,,Paskutinė
kadencija: Prezidento dienoraščiai”
pasirodė šių metų lapkritį. Dešimt
metų (1998–2003 ir 2004–2009 m.) ša-
liai vadovavusio prezidento V. Adam-
kaus knygoje skelbiami jo dienoraš-
čiai, atspindintys laikotarpį po 2003
m. prezidento rinkimų ir jo antro-
sios kadencijos įvykius.

Leidyklos ,,Tyto alba” išleisti už-
rašai skaitytojui leidžia žvilgtelėti į
politinių debatų užkulisius. Prezi-
dentas ne vien detaliai aprašo įvy-
kius, bet ir juos atvirai vertina, pa-
teikia politikų portretų.

Strasbūras (ELTA) – Europos
Parlamentas patvirtino taisykles, pa-
gal kurias užsieniečiams iš ES ne-
priklausančių šalių bus taikoma bend-
ras reikalavimas gauti leidimą apsi-
gyventi ir dirbti Sąjungos šalyje. Jos
taip pat leis suvienodinti kai kurias
jų socialines teises su tomis, kurias
turi ES piliečiai.

Iki šiol užsieniečiai turėdavo at-
skirai kreiptis dėl leidimų apsigy-
venti ir dirbti ES šalyje. Dėl to jų pa-
raiškos būdavo nagrinėjamos ilgiau,
o administracinės išlaidos būdavo di-
desnės. ES šalys ir toliau galės pačios
spręsti, ar suteikti užsieniečiui leidi-
mą apsigyventi ir dirbti, taip pat kiek

tokių leidimų išduoti. Sprendimas tu-
rės būti priimtas per keturis mėnesius.

Tokia tvarka bus taikoma tik tei-
sėtiems migrantams. Ji negalios už-
sieniečiams, jau turintiems ilgalai-
kio gyventojo statusą, pabėgėliams
ar prieglobsčio prašytojams, taip pat
laikinai komandiruotiems ar sezoni-
niams darbuotojams.

Užsieniečiai, gavę leidimą apsi-
gyventi ir dirbti ES šalyje, turės teisę
į normalias darbo sąlygas, kvalifika-
cijų pripažinimą, narystę profesinė-
se sąjungose, taip pat teisę gauti iš es-
mės tokias pačias mokesčių lengva-
tas, pensiją ir socialinę apsaugą, kaip
ir ES piliečiai. 

Washington, DC (BNS) – Po be-
veik devynerius metus trukusių ko-
vos veiksmų karas Irake baigsis šį
mėnesį. Tai pareiškė JAV preziden-
tas Barack Obama. Pasak jo, Ameri-
kos kariuomenė šį mėnesį ,,paliks
Iraką išdidžiai pakelta galva”. 

Per spaudos konferenciją B. Oba-
ma pabrėžė, jog JAV palieka ,,suve-
renų ir pasitikintį savo jėgomis Ira-

ką”. ,,Amerikos kareivių ir karinin-
kų išvedimas iš Irako teritorijos at-
verčia naują skyrių dviejų šalių san-
tykiuose”, – sakė prezidentas. Pagal
B. Obama parengtą planą, visos JAV
ginkluotosios pajėgos turi palikti
Iraką iki šių metų gruodžio 31 d. Šiuo
metu šalies teritorijoje dar yra apie
6,000 Amerikos kariškių.

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Per
Gvadalupės Mergelės Marijos litur-
ginio paminėjimo šventę Benediktas
XVI aukojo šv. Mišias už Lotynų
Amerikos nepriklausomybės 200 me-
tų jubiliejų. Dalyvauti Mišiose buvo
pakviesti Lotynų Amerikos šalių dip-
lomatai prie Šventojo Sosto ir Italijo-

je, Romoje studijuojantys kunigai,
vienuoliai, vienuolės, pasauliečiai,
visi Romoje dirbantys ir gyvenantys
Lotynų Amerikos šalių žmonės.

Homilijoje Šventasis Tėvas ofi-
cialiai pranešė apie savo ketinimus
apsilankyti Lotynų Amerikoje ir Ka-
ribuose. 
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L I E T U V A PA S A U L I S

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
pasirašė įstatymo pataisas, kuriomis
atšauktas visiškas alkoholio rekla-
mos draudimas nuo 2012 m. Prezi-
dentės teigimu, Lietuvoje galiojantys
apribojimai alkoholio reklamai yra
pakankami ir atitinka ES praktiką.
Alkoholio reklama visiškai yra už-
drausta tik Norvegijoje, kitose 27 ES
šalyse draudžiamos tik kai kurios al-
koholio reklamos formos. D. Gry-
bauskaitė palaiko Seime svarstomus
pasiūlymus taikyti ribojimus stip-
raus alaus gamybai ir prekybai bei
kitas, alkoholio prieinamumą maži-
nančias priemones.

***
Fizinių asmenų bankrotu užsie-

nio šalyse galėtų pasinaudoti dau-
giau nei 4,700 Lietuvos gyventojų, ku-
rių uždelstos skolos siekia arba virši-
ja 50,000 litų. Būtent nuo šios sumos
verta pradėti bankroto procedūrą.
Asmeninės kredito istorijos sistemos
Manocreditinfo.lt duomenimis, tokių
asmenų skolos šalyje sudaro beveik
2,1 mlrd. litų. Pasak Manocreditinfo.
lt, jeigu uždelsto įsiskolinimo suma
yra mažesnė nei 50,000 litų, pati
bankroto procedūra gali kainuoti per
brangiai. Nors keli Lietuvos piliečiai
pasinaudojo bankroto galimybe Lat-
vijoje ir Didžiojoje Britanijoje, tačiau
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar

nepriėmė sprendimo, ar lietuvių
bankrotai kitose ES valstybėse bus
pripažįstami mūsų šalyje. Manocre-
ditinfo.lt duomenimis, iš Lietuvos gy-
ventojų, kurie ES šalyse galėtų pasi-
naudoti asmens bankrotu, 40 proc.
yra įmonių vadovai, akcininkai ar
valdybos nariai. Jų uždelstos skolos
sudaro 60 proc. viso tokiems asme-
nims tenkančio įsiskolinimų portfe-
lio (2,1 mlrd. litų). Šiuo metu Lietu-
voje svarstomas Fizinių asmenų
bankroto įstatymas. Seimui priėmus
tokį įstatymą, pagal jį bankrutuoti
Lietuvoje galėtų tik tie asmenys, ku-
rių skolos siekia 20,000 arba daugiau
litų. Daugiau nei 10,000 Lietuvos gy-
ventojų uždelstos skolos siekia 20,000
arba daugiau litų. 

***
SEB bankas,  pradėjęs mokėti in-

dėlių draudimo išmokas gyvento-
jams ir Vilniaus apskrities įmonėms,
laikiusiems lėšas banke ,,Snoras”,
sulaukė pastarųjų sujudimo. Valsty-
bės įmonė ,,Indėlių ir investicijų
draudimas” pervedė SEB bankui lė-
šas, skirtas išmokoms, – daugiau
kaip 3,75 mlrd. litų, taip pat bankui
pateikė banko ,,Snoras” indėlininkų
sąrašą, pagal kurį SEB bankas išmo-
kės šias lėšas per 350,000 indėlinin-
kų – gyventojams ir Vilniaus apskri-
ties įmonėms.

Vilnius (ELTA) – Vilniuje įteikti
apdovanojimai už nuopelnus verslui.
Iš viso įteikta vienuolika apdovano-
jimų. Nacionalinės kokybės apdova-
nojimuose didelių įmonių kategorijo-
je apdovanojimą pelnė „Warta Glass
Panevėžys”. Bendrovė šiuo metu yra
viena didžiausių įmonių Baltijos ša-
lyse, gaminanti stiklo gaminius ir ap-
dirbanti stiklą. Vidutinių įmonių ka-
tegorijoje apdovanota „Arginta” –
bendrovės veiklos sritys apima ne-
standartinių gaminių projektavimą
ir gamybą, vandentvarką ir atsinau-
jinančią energetiką. Tarp mažų įmo-
nių nugalėtoja pripažinta statybų sri-
tyje dirbanti „Veikmė”. Nacionalinio
kokybės apdovanojimo konkurso ko-
misija gerai įvertino ir kitas įmones:
„Kvalitetą”, „Grinduvą”, „Skirnuvą”.

„Jaunas ir verslus” apdovanoji-
mas įteiktas elektronikos įrangą ruo-
šiančios „Eldes” direktoriui Rolan-
dui Dranseikai. Medinių, lininių ir
kartoninių žaislų kūrėjus suvieni-
jusi projekto medinisarkliukas.lt ir
įmonės „Vavas” vadovė Simona Ku-
petienė atsiėmė „Metų pirmoko” ap-
dovanojimą. Regiono verslo žvaigždė
atiteko „Rokvesta” direktoriui Algir-
dui Kazinavičiui, kurio vadovaujama
įmonė yra vienintelė šalyje, utilizuo-
janti bioskaidžias medžiagas ir rie-
balus, iš ko gamina ir biokurą, o at-
liekas verčia humusu, kuriuo tręšia-
mi laukai. Geriausio Lietuvą garsi-
nančio turizmo projekto apdovanoji-
mas įteiktas „Via Unica” direktorei
Daliai Kuklerienei, kurios vadovau-
jamame viešbutyje Panevėžyje per
Europos krepšinio čempionatą gyve-
no Ispanijos rinktinė. 

Įmone, kurioje geriausia dirbti,
pripažinta „Lietuvos draudimas”,
siūlantis darbuotojui apie 3,500 litų

vertės papildomų naudų per metus,
suteikianti galimybę dirbti pagal
lankstų grafiką ir dirbti iš namų, su-
daromos galimybės geriausiems dar-
buotojams mokytis ir stažuotis už-
sienyje.

Delfi.lt skaitytojų apdovanoji-
mas atiteko „Baltec CNC Technolo-
gies” – kaip drąsiausiais sprendi-
mais einančiai į priekį įmonei. Ap-
dovanojimas „Tvirtas žingsnis į eks-
porto rinkas” įteiktas „Retal Baltic”,
gaminančios A-PET plėvelę, vadovui
Giedriui Vie-deriui, kuris savo įmo-
nės apyvartą kitais metais planuoja
padidinti du kartus. „Drąsių investi-
cijų” apdovanojimas įteiktas „Sta-
mita” vadovui Leonui Šerpetauskui,
jo vadovaujama įmonė įrengė sniego
trasas uždarose patalpose Druskinin-
kuose, o lankytojų skaičius gerokai
viršijo didžiausius lūkesčius.

Aukštas JAV karinių pajėgų gene-
rolas Martin Dempsey sako nerimau-
jantis ,,dėl galimų visuotinių neramu-
mų”, Europą kaustant finansinei kri-
zei. Generolas M. Dempsey sako, kad
neaišku, ar paskutiniai žingsniai, ku-
rių ėmėsi Europos Sąjungos (ES) va-
dovai, bus pakankami išlaikyti euro
zonos stabilumą. Jis taip pat pridėjo,
kad euro zonos subyrėjimas turėtų pa-
sekmių ir Pentagonui. 26 iš 27 euro zo-
nos šalių narių sutiko kurti griežtesnę
fiskalinę sąjungą. Vienintelė Jungtinė
Karalystė atsisakė pasirašyti naują
sutartį, savo veiksmus grįsdama britų
norų paisymu. Generolas prasitarė,
kad jį iš dalies jaudina tai, kad dėl ga-
limų neramumų Europoje JAV kari-
nes pajėgas paveiktų euro zonos iširi-
mas. JAV turi daugiau nei 80,000 karių
ir 20,000 civilių darbuotojų Europoje.
Dauguma jų įsikūrę Vokietijoje.

***
Lichtenšteinas dar prieš Kalėdas

prisijungs prie Šengeno zonos. Briu-
selyje posėdžiavę Europos Sąjungos
(ES) vidaus reikalų ministrai nu-
sprendė, kad Lichtenšteinas taps 26-
ąja Šengeno zonos nare. Tarp Šenge-
no susitarimą pasirašiusių valstybių
paprastai nėra vykdoma pasų kont-
rolė. Šengeno zonai priklauso visos
ES šalys, išskyrus Bulgariją, Rumu-
niją, Kiprą, Airiją ir Didžiąją Brita-
niją, taip pat ne Bendrijos narės – Is-
landija, Norvegija ir Šveicarija.

***
Rusijos dujų monopolija ,,Gaz-

prom” keičia dujotiekio ,,Pietų srau-
tas” projekto kryptį. Anksčiau bend-
rovė planavo, kad galinis šiaurinės
,,Pietų srauto” atšakos punktas bus
Austrija, tačiau dabar nusprendė, kad
galinis projekto taškas bus Italijos
šiaurė. Tai savo ruožtu turi įtakos ir
šio dujotiekio pietinės atšakos tiesimo
planui – šios atšakos galinis punktas
turėjo būti Italijos pietūs. Kartu neat-
metama galimybės, kad ,,Pietų srau-
to” projekto dalyviai apskritai gali at-
sisakyti tiesti pietinę atšaką, kuri tu-
rėtų eiti per Bulgariją ir Graikiją į Ita-
lijos pietus. Europos Komisija mano,
kad ,,Pietų srautas” kelia grėsmę pla-
nams sumažinti energetinę priklauso-

mybę nuo Rusijos.

***
Vėl sustabdytas dujotiekio ,,Šiau-

rės srautas”, jungiančio Rusiją ir Vo-
kietiją Baltijos jūros dugnu, darbas.
Tai jau antras ,,Šiaurės srauto” su-
stabdymas per mėnesį – gruodžio 6 d.
dujotiekio darbas buvo nutrauktas ke-
lioms valandoms dėl techninių kliū-
čių ir būtinų priežiūros darbų. Dujo-
tiekis sustabdytas dėl planinių darbų
,,Gazprom” vamzdynuose, aprūpi-
nančiuose magistralinę atšaką dujo-
mis. Bendrovė ,,Nord Stream” teigia,
kad  techninės priežiūros darbai būti-
ni pirmaisiais dujotiekio veiklos  me-
tais. Jie atliekami siekiant užtikrinti
didesnį vamzdynų sistemos saugumą
ir patikimumą.

***
Siekdamas padidinti pelningumą,

„Swedbank” atleis apie 300 žmonių
Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje ir dar
300 žmonių Švedijoje. Ši pertvarka
bankui kainuos apie  115 mln. Lt – tai
sudaro 8 proc. pelno, gauto iš pagrindi-
nės „Swedbank” veiklos ketvirtąjį
2011 m. ketvirtį. Švedijos bankas „Nor-
dea” šiais metais jau paskelbė, kad
atleis 2,000 darbuotojų, bankai SEB ir
„Carnegie” kol kas tik planuoja gali-
mus etatų mažinimus. Didieji Lietu-
vos bankai kitąmet ketina mažinti
darbuotojų skaičių.

***
Judėjimo ,,Užimk Wall Street” da-

lyviai sustabdė trijų uostų JAV vaka-
ruose darbą. Iš viso gruodžio 12 d. vy-
kusiose akcijose dalyvavo daugiau nei
1,000 demonstrantų. Jiems pavyko pri-
stabdyti uostų darbą Oakland (Califor-
nia), Portland (Oregon). Šimtai protes-
tuotojų neilgam pristabdė Seattle
esančio terminalo darbą. Protestų or-
ganizatoriai pavadino akcijas sėkmin-
gomis ir pažadėjo pritraukti prie jų
dar daugiau žmonių. Protestuotojai to-
kiomis priemonėmis siekė smogti
smūgį bendrovėms, kurios naudojasi
uostais. Tačiau pajamų neteko ir uos-
tų darbininkai, taip pat sunkvežimių
vairuotojai, kurie negalėjo patekti į
uostą. Uostų krovikų profsąjunga ofi-
cialiai prie akcijų neprisijungė. 

Įteikti apdovanojimai už nuopelnus verslui 

Atlanta (ELTA) – Bendrovė ,,Coca
Cola” nusprendė kitoje vietoje laikyti
slaptąją formulę, pagal kurią gaminamas
sirupas, sudarantis visame pasaulyje po-
puliaraus gazuoto bealkoholio gėrimo
pagrindą. Nuo šiol ,,Coca Cola” slaptojo
pagrindo – vadinamojo preparato 7X –
rankraštinis receptas bus laikomas ne
vieno Atlanta banko seife, o tame pa-
čiame Georgia valstijos mieste esančia-
me muziejuje ,,’Coca Cola’ pasaulis”.
Bendrovė keičia formulės saugojimo vietą
pirmą kartą per 86 metus: nuo 1925 m.
slaptasis receptas niekur nebuvo perke-
liamas. Dabar visi muziejaus lankytojai
galės pasigrožėti slaptąja formule. Tiesa,
bus rodomas ne pats receptas, o seifas,
kuriame jis bus laikomas ir saugomas
kiaurą parą. Pasak ,,Coca Cola” atstovų,

sprendimas paimti formulę iš banko ,,SunTrust” nesusijęs su jo sprendimu 2007 m.
parduoti turėtas bendrovės akcijas. Slaptąjį ,,Coca Cola” ingredientą 1886 m. išrado
farmacininkas iš Atlanta miesto John Pemberton. Nuo tol jis laikomas paslaptyje. Nors
7X daliai tenka tik vienas procentas ,,Coca Cola” sudėties, būtent jis suteikia gėrimui
savitą skonį.                                                                                          EPA nuotr. 

,,Jaunas ir verslus“ apdovanojimas
įteiktas elektronikos įrangą ruošiančios
bendrovės „Eldes“ direktoriui Rolandui
Dranseikai. ELTA nuotr.
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Surengtas dešimtas Valdovų rūmų paramos vakaras

Valdovų rūmų paramos fondas
šių m. lapkričio 19 d. Taiko-
mosios dailės muziejuje su-

rengė jau dešim tąjį tradicinį Valdovų
rūmų atkūrimo paramos vakarą.
2009 m. paramos va karas pirmą kar-
tą vyko Lietuvos Di džiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rū muose, tačiau
dėl vykstančių statybos darbų šiųme-
tinis vakaras vėl surengtas Taikomo-
sios dailės muzie juje.  

Vakaras skirtas reprezentacinės
salės frizui

Renginio pagrindinė tema buvo
Valdovų rūmų trečio aukšto repre -
zen tacinės salės frizas. Tai greta sos -
to salės esančios salės sieninė tapy-
ba, kuri  susideda iš 23 Lietuvos Di-
džio sios Kunigaikštystės valstybės
dignitorių  herbų. Renginio tikslas
buvo pri statyti šį įspūdingą projektą,
kuris bus  įgyvendintas rėmėjų lėšo-
mis iki 2013 m., kai Lietuva pirmi-
ninkaus Eu ropos Sąjungos tarybai ir
Rūmai bus naudojami rengi niams.  

Vakaro svečius prie muziejaus
durų sutiko Trakų pilies brolijos „Vi -
duramžių pasiuntiniai’’ šarvuotų ri -
te rių garbės sargyba. Salėje svečius
priėmė Fondo steigėjai Dalia Gruo -
dienė ir Valdybos narys Edmundas
Kulikauskas. Svečius sveikino ir lo-
terijos bilietus siūlė Renesanso dra-
bužiais išsipuošę Vilniaus licėjaus
moksleiviai.

Renginys vyko mu ziejaus antro
aukšto salėje, kurioje visos sienos
yra papuoštos Valdovų rūmų gobele-
nais, todėl ji vadinama „Go belenų
sale’’. Visus svečius svei kino ir pro-
gramą vedė aktorius Sau lius Čėpla.

Meninės dalies atlikėjai –
Valdovų rūmų rėmėjai

Programos pirmą –  meninę – da -
lį atliko Šv. Kristoforo kamerinis
orkestras (meno vadovas ir dirigen-
tas prof. Donatas Katkus), solistai
buvo saksofonistas maestro Petras
Vyšniauskas ir jo sūnus trimitinin-
kas Dominykas Vyšniauskas. Muzi-
kinius kūrinius, kurie buvo renesan-
si niai ir šiuolaikiški, prof. Katkus
pristatė su humoru, sulietuvinęs
autorių pavardes, su savo paties su-
kurtais istoriniais įvadais. Savo daly-
vavimu ir savo kalba prof. Katkus pa-
rodė, kad jis yra nuoširdus Valdovų
rūmų atkūrimo rėmėjas. O Petras
Vyš niaus kas, vienas iš Fondo steigė-
jų, sa vo pritarimą Valdovų rūmams
pa rodė 2001 m. suorganizavęs 8 kon-
certus-renginius Valdovų rūmų po-
žemiuose bei užsienyje. Vieną iš jų
Rūmų požemiuose atliko Šv. Kristo -
foro orkestras, vadovaujamas prof.
Katkaus.

Nepaisant sunkių sąlygų, 
nuveikta daug

Valdovų rūmų atkūrimo ir Na -
cio nalinio muziejaus Lietuvos Di -
džio sios Kunigaikštystės valdovų rū -
mų veiklą apžvelgė direktorius dr.
Vydas Dolinskas. Kadangi pastato
darbai nėra baigti, muziejus dirba
sun kiomis sąlygomis: negali priimti
lankytojų, neturi parodų ir normalių
darbo valandų. Jis tikisi, kad bent
pu sė Rūmų bus įrengti ir perduoti
Val dovų rūmų muziejui 2013 m. bir-
želio mėn. 

Vis dėlto net ir tokiomis sąlygo-

mis nuo 2009 m. per Muziejaus gidų
vedamas ekskursijas, švietimo pro-
gramas ir renginius su Rūmais susi-
pažino per 100,000 žmonių. Iki šių
metų pabaigos Muziejus bus išleidęs
30 knygų ir apie 80 informacinių lei-
dinių, surengęs daug renginių. 

Paramos fondas – prieš Valdovų
rūmų atkūrimo žlugdymą

Valdovų rūmų paramos fondo
valdybos pirmininkas Algirdas Vap -
šys trumpai apžvelgė Fondo, įsteigto
2000 m., veiklą. Fondas dovanojo
Valdovų rūmams kultūros vertybių,
tarp ku rių – 5 gobelenai, parėmė lei-
dinių apie Valdovų rūmus leidybą,
vasaros metu Katedros aikštėje prie
Valdovų rūmų ruošė renginius. Šiais
metais sustabdžius Valdovų rūmų
statybas, Fondas pasiūlė sušaukti
Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties
klausimų komisijos posėdį padėti
spręsti iškilusias problemas. Fondo
nuomone, jeigu iš tiesų yra rasta
nusižengimų, reikia surasti ir teisti
nusižengusius, bet negalima žlugdyti
Valdovų rūmų atkūrimo projekto, t.
y. LR Seimo priimto įstatymo projek-
to –  Tūkstantmečio projekto, kai tiek
daug atlikta ir tiek mažai te lieka at-
likti. Fondas taip pat aktyviai da -
lyvavo renkant iškilių asmenų para -
šus, kad būtų tęsiami Rūmų atkūri-
mo darbai. Kultūros ministrui Arū-
nui Gelūnui įteiktas įspūdingas sąra-
šas su daugiau nei 700 parašų – uni-
versitetų rektorių, akademikų, na-
cio na linės premijos laureatų ir kitų
žino mų asmenų. Šią vasarą Fondas
tęsė Katedros aikštės ceremonijas,
kurias parėmė Vilniaus m. savivaldy-

bė. Fon das taip pat aktyviai padeda
įgy vendinti įvairius Valdovų rūmų
paramos komiteto JAV projektus. 

Paramos komitetas JAV ir 
toliau rems projektus

Valdovų rūmų paramos komiteto
JAV, įsteigto 2003 m., projektus ap-
žvelgė komiteto pir mininkė, Pasau-
lio Lietuvių Bend ruo menės valdybos
pirmininkė Regina Narušienė. PLB
nuo pat pradžios pritarė Valdovų
rūmų atkūrimui. Visi jos pirminin-
kai – Vytautas Kaman tas, Gabrielius
Žemkalnis ir Regina Narušienė – yra
Valdovų rūmų para mos fondo steigė-
jai. Paramos komitetas JAV finansa-
vo svarbius objektus – Gotikinės
menės įrengimą, Didžiosios menės,
100 metrų (300 pėdų) ilgio frizo su 71
valstybės ir savivaldybių herbais di -
zainą (autorius – dailininkas Arvy-
das Každailis; dalis šio frizo jau pa-
gaminta ir įrengta). Prieš daugiau nei
metus buvo nulietas Tūkstantmečiui
paminėti sukurtas varpas, kuriam
šiuo metu gaminamas stovas. Varpo
sumanymas kilo iš JAV lietuvių do-
vanoto varpo Lietuvai 1922 m., kuris
turėjo skambėti Vilniuje, bet, Len-
kijai okupavus Vilnių, jis liko Kaune.
Viena rėmėja JAV fi nansuoja Valdo-
vų rūmų Saulės laik rodžio projektą,
kuris turėtų būti įgy vendintas 2012
m. Narušienė sakė, jog jos vadovau-
jamas komitetas ypač remia šio va-
karo pagrindinę temą – trečiojo aukš-
to reprezentacinės salės frizą su LDK
valstybės dignitorių herbais ir, jeigu
turės pakan kamai lėšų, finansuos šią
sie ninę tapybą. 

Apie heraldinį frizą ir 
dignitorių herbus jame

Valdovų rūmų trečio aukšto rep -
re zentacinės salės frizo pagrindimą
pristatė istorikas dr. Edmundas Rim -
ša. Jis svečius supažindino su kiek -
vienu iš 23 dignitorių herbų, kurie
bus šiame frize. Visų keturių repre-
zentacinės sa lės sienų išklotinės ir
her bai buvo parodyti ekrane. Dauge -
lio herbų kilmė yra lenkiška, kai len -
kų bajorai padovanojo savo herbus
lietuviams po Horodlės sutarties pa -
si rašymo 1413 m. Tiesa, 9 iš 23 yra
vietinės kilmės herbai. Frize yra
Tiškevičių, Dorogos taiskių, Glebavi -
čių; Masalskių; Radvilų; Chaleckių;
Ko sa kovs kių; Pa cų, Tryznų; Naru še -
vi čių; Sluškų; Goš tautų; Astikų, Vai -
nų; Sapiegų; Valavičių; Kiškų; Druc -
kių; Chod kevičių; Krošins kių; Kęs -
gai lų; Za višų, Talvošų; Ostrogiškių;
Al šė niškių, Hornostajų; Čartoriskių;
Gie draičių ir Kaributų, Kaributų-
Viš  nioveckių šeimų herbai.

Šio frizo įgyvendinimą ir sieni -
nės tapybos darbus aptarė architektė
restauratorė           Nukelta į 13 psl.

Sapiegų herbasTiškevičių herbasRadvilų herbas

Fondo valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys aptaria Fondo veiklą.                                                                      Vytauto Abramausko nuotr.

Giedraičių herbas
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kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

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

akiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
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4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 
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DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

www.draugas.org

Renginio metu buvo galima įsigyti koklių kopijų, leidinių ir kitų gaminių.

KMU Odontologijos fakultete: prof. Simona Milčiuvienė, doc. Nijolė Kelbauskienė, dr.
Leonidas Ragas iš JAV ir prof. Jonas Žekonis prie LML nupirktos ir dr. Leonido Rago pa-
galba atskraidintos naujos portatyvinės odontologinės įrangos. 2001 m. rugsėjis. 

Anais laikais
PRANĖ ŠLUTIENĖ
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Mokslinės programos

Prasidėjo pokyčiai ir mokslinėje
srityje. Po Arūno Draugelio ir prof.
Kevin Croke iš School of  Public
Health (University of  Illinois at Chi -
cago) apsilankymo Lietuvoje, prof.
Croke netikėtai susitiko su dr. Dhar -
mapuri Vidyasagar, profesoriumi ir
UIC perinatalinės programos vedėju.
Kadangi dr. Vidyasagar dirba tarp-
tautinėje perinatalinėje programoje,
Lietuva jį sudomino. 1991 metų va sa -
rą jis pats aplankė Lietuvą. Grįžęs į
Čikagą, jis sušaukė lietuvių gydytojų
ir LML narių susirinkimą, kurio me -
tu, deja, nieko teigiamo nebuvo nus-
pręsta. Po kelių savaičių įvyko ki tas
susirinkimas. Jame dalyvavo tik trys
lietuviai: dr. Arvydas Vanagū nas,  Bi -
ru tė Augaitienė ir aš. Vanagū nas ne -
palankiai atsiliepė apie sunkų darbą,
abejojo, ar kas norės dirbti. Vakare
tu rėjome LML susirinkimą. Sutikau
prisiimti atsakomybę. Pirmi ninkas
Rimas Gulbinas pritarė, visi palaimi-
no, ir likau viena. Buvo kalbama, kad
dr. Vidyasagar nori pasipelnyti, tik
neaišku, kieno sąskaita.

Dabar mūsų perinatalinė progra-
ma gyvuoja ne vienerius metus. Dir -
bama be užmokesčio. Kai buvo pa si -
 rašomos sutartys tarp Lietuvos Svei -
katos ap saugos ministerijos, Vil-
niaus medicinos fakulteto ir UIC,
manėme, kad paramos gausime iš
United States Aid to International
Develop ment (USAID). Tačiau USAID
nusprendė, kad energetika, verslas,
politika bei administracija yra svar-
bes nės šakos nei medicina.

Nepaisant sunkumų, iki šios die -

nos Lietuvoje dėstė ir mokė 24 gydy-
tojai, slaugytojos R.N’s ir kitų sričių
žmonės iš UIC. Vilniaus universiteto
Santariškių vaikų ligoninėje ir Kau -
no medicinos vaikų klinikose buvo
surengti pediatrijos ir naujagimių
reanimacijos bei gaivinimo kursai
(PALS ir NILS). Visiems, baigusiems
šiuos kursus, buvo išduoti UIC pažy -
mėjimai.

Mokytis gaivinti LML nupirko 8
reanimacinius gaivinimo maneke-
nus po 275 dol. Būtų naudinga tokius
manekenus turėti kiekvienoje iš 64
ligoninių, kur yra gimdymo skyriai.
Paskaitose dalyvavo neonatologai,
pediatrai, rezidentai, medicinos stu-
dentai, sesutės, keletas tuo metu Lie -
tuvoje besilankiusių latvių ir rusų
neonatologų. Įsteigti du pirmo lygio
perinataliniai centrai Vilniuje ir Kau -
ne. Įranga – šveicarų dovana.

Lietuvos Respublikos Pediatrijos
skyrius UIC programą pasirinko
savo tolesnės veiklos modeliu. Abiejų
sky rių vyr. neonatologai stažavosi
UIC, Čikagoje vykusiuose semina-
ruose, kurie kiekvienam dalyviui
kainavo po 1,000 dolerių, dalyvavo 8
neonato logai iš Lietuvos ir net du iš
II lygio skyrių. Stažuotes suorganiza-
vo dr. Vi dyasagar ir dr. Sheldon Wals -
tein, jie lietuvaičiams leido se  mi -
naruose da lyvauti nemokamai. Šios
progra mos dėka, nepai sant ma  žesnio
gimstamumo, naujagimių mirtingu-
mas Lietu voje sumažėjo 2.8 proc.

1995 metais rugpjūčio mėn. pro-
grama tarp SAM, VU ir UIC buvo pa -
lai   minta ir priimta į Pasaulio sveika -
tos organizaciją.

Pabaiga.

Atkelta iš 12 psl. Audronė Kauši-
nienė, individualios įmonės „Archeo-
do mus’’ vadovė.  

Vaišės, loterija ir 
staigmena

Po informacinės dalies gretimoje
salėje vyko UAB „Karolinos turas’’
paruoštos vaišės. Po jų buvo proga
apžiūrėti Valdovų rūmų vertybių
eks poziciją. Ekskursiją, dalyvaujant
daugiau kaip 30 svečių, vedė dr. Do-
linskas. 

Po ekskursijų vyko tradicinė
Fon do loterija, kurioje buvo galima
laimėti dailininkų Silvijos Drebic -
kaitės, Ramunės Vėluvienės ir Gin -
taro Gesevičiaus, įmonių ,,Shake -
speare Boutique Hotel’’, UAB „Jūra -
tės akmenėliai’’, restorano „Sue’s In -
dian Raja’’ ir Fondo dovanotus pri -
zus. 

Bet prieš tai įvyko staigmena.
Vienas svečias pasiteiravo, ar rengė-
jai neprieštarautų, jei jis šioje pui-
kioje istorinėje aplinkoje pasi pirštų
savo mylimajai. Rengėjams neprieš-
taraujant, Audrius Dukans kis visų
svečių akivaizdoje priklaupė ir pak-
lausė savo mylimosios, ar ji sutiktų
už jo tekėti. Sulaukus teigiamo atsa-
kymo, iš salės svečių pasigirdo ploji-
mai. Tačiau tai – dar ne viskas.
Vykstant loterijai, Dukanskis traukė
bilietą ir ištraukė savo mylimosios
numerį. Jųdviejų laukė laimikis –
nak vynė Senamiestyje esančiame
vieš bu tyje ,,Shakespeare Boutique

Ho tel’’.
Renginį suorganizavo Valdovų

rū mų paramos fondas, talkininkau-
jant Fondo savanoriams ir mokytojai
Danutei Ulvydienei su Vilniaus licė-
jaus moksleiviais. Techninę įrangą
parūpino ir ją aptarnavo Valdovų rū -
mų muziejaus ir LR Seimo darbuoto-
jai. 

Valdovų rūmų paramos fondas
įsteigtas 2000 m. rugpjūčio 23 d., dar
prieš LR Seimo priimtą įstatymą, ku -
riame Fondas paminėtas kaip papil-
domų lėšų šaltinis. Fondas padeda
vykdyti LR Seimo priimtą įstatymą
atkurti Valdovų rūmus.

Valdovų rūmų paramos fondo
informacija

Surengtas dešimtas Valdovų rūmų...

Vilniaus licėjaus moksleivės platina lote-
rijos bilietus.

Atkelta iš 3 psl. karo orlaivius ir
neturi nieko bendra nei su Lietuvos
kunigaikščių, nei su etnografine val-
stiečių virtuve. O jų suvalgius, apima
toks jausmas, lyg būtum prarijęs
sunkiai suvirškinamą karo laivą. Bet
gerbiamas Cornelius sakė, kad tai
savotiška lietuvių vyrų vyriškumo
mokykla: jeigu neįveiki kokių pen-
kių cepelinų iš karto, tai koks gi tu
vyras”, – įsitikinusi Šerelytė. Jos pa-
šnekovė Aldona Žemaitytė tam ne-
prieštarauja. Jos manymu, cepelinai
– joks lietuvių kulinarinis paveldas,

o mados dalykas, einantis iš kartos į
kartą ir neatstovaujantis lietuvių
virtuvei. 

Ar tai ne gražus paskatinimas
Amerikoje atidaryti naują, sakyki-
me, žemaitišką restoraną be cepeli-
nų? Turiu ir dar vieną viltį – kad
Kūčios sugrįžtų į joms įprastą dieną
– gruodžio 24 d. Keturias savaites už-
trukęs adventas pasibaigdavo Berne-
lių Mišiomis Kūčių vidurnaktį ar Šv.
Kalėdų rytu, o dovanėlėmis dalinda-
vomės per Tris Karalius. 
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Atkelta iš 2 psl.
• • •

Koks Lietuvos atsakas į globali-
zacijos procesų sukeltus poky čius?
Pirma, svarbu pripažinti ir puo selėti
supratimą, kad ir esant ES nariais
bei veikiamiems globalizacijos veik-
snių, mes išliekame lietuviais! Tauta
yra faktinis valstybės suverenas ir
juo išliks net globalizacijos są lygo-
mis. Laisvo žmonių, kapitalo, paslau-
gų, pinigų ir kultūrų  judėjimo am-
žiuje ypač svarbu išlaikyti lietuvių
tautą rišančius pradus. Lietuvių kal-
ba, istorija, tradicijos – raktas tautos
klestėjimui. Niekas tuo už mus nepa-
sirūpins, tik mes patys. Ameri kos
lietuvių bendruomeniškumo, sa va-
norystės tradicijos – nuostabus pa -
vyzdys Lietuvai ir naujajai lietuvių
kartai, kurį perima įsikūrę Angli-
joje, JAV ir kitur.

Antra, nors, regis, su naryste
NATO ir ES, užsitikrinome saugumą,
svarbu nepriimti to kaip savaime
suprantamo dalyko. Bet kurie san-
tykiai tarp žmonių, tautų ir valsty-
bių turi būti nuolatos plėtojami.
Todėl ir Lietuvos santykiai su mums
ypač artima ir svarbia sąjungininke
JAV turi būti aukščiausio politinio
dėmesio centre, užpildant dvišalius
santykius aktyviais politiniais ir
ekonominiais ryšiais, paremtais abi-
pusių interesų bei visų pirma bend-
rai išpažįstamo mis laisvės, demokra-
tijos ir įstatymo viršenybės vertybė-
mis. 

Trečia, norėdami būti laimėto-
jais globalioje ekonomikoje, turime
studijuoti naujų pasaulinių žaidėjų –
Kinijos, Indijos, Brazilijos – ekono-
mi ką ir politiką, šių šalių kalbą ir
istoriją, o skverbdamiesi į sparčiau-
siai be sivystančių šalių rinkas – iš-
laikyti ir stiprinti pozicijas kaimy-
ninėse rin ko se. 

Knygos „The World is Flat” („Pa -
saulis yra plokščias”) autorius Tho -
mas Friedman ragina „nebijoti indų
ir kinų, nes jie mus skatina tobulėti
ir augti, o ne slinkti žemyn’’.  Vienai
pyrago daliai – Kinijos ekonomikai –

didėjant, didėja bendras pasaulio
eko nomikos pyragas. Taip ne tik di -
dėja pasiūla, bet ir pačioje Kinijoje
bei Indijoje didėja paklausa pirkti ki -
tas prekes iš užsienio valstybių.

Ketvirta, kylančios žinių ekono -
mikos įmonės Lietuvoje ir jų paslau -
gų ir gaminių sklaida pasaulinėje
rinkoje turės ypatingą reikšmę Lie -
tuvos ekonomikos konkurencingu-
mui. Kuo daugiau Lietuvoje bus to-
kių įmonių kaip „GetJar’’ ar „Fer-
men tas’’, tuo labiau trauksime užsie-
nio investuotojų žvilgsnius. Svarbu
bendromis lietuvių pastangomis, kur
be būtume ir ką beveiktume, garsinti
Lie tuvą kaip nuostabią šalį turizmui,
svarbu padėti patekti į užsienio rin -
kas tradicinėms Lietuvos pramonės
ir žemės ūkio pagamintoms prekėms
ar produktams.  Šalies pažanga šioje
srityje bei požiūris į laisvą prekybą
yra ne tik ekonomikos augimo prie -
laida globalizacijos sąlygomis, bet ir
viena svarbiausių Lietuvos įvaizdžio
formavimo priemonių.

Penkta, globalizacijos sąlygomis
taip pat esame priversti keisti po-
žiūrį „Lietuva – lietuviams’’. Kaip
liudija JAV, Jungtinės Karalystės,
Skandina vijos šalių patirtis, kuo at-
viresnė vi suomenė kitų tautų pilie-
čiams, tuo stipresnė jos ekonomika.
Konkuren cinė kova dėl protų ir kva-
lifikuotos darbo jėgos neaplenkia
Lietuvos.  Svar bu sukurti tolerantiš-
ką aplinką kitų šalių, tautų, rasių at-
stovams, pa ruošti veiksmingas jų įsi-
gyvenimo į lietuvišką aplinką pro-
gramas. 

Tad drąsiai kurkime ateitį ant
tvirtų vertybinių, laisvės, nepriklau-
somybės, asmeninės iniciatyvos ir
atsakomybės bei atjautos pamatų!

Kalba pasakyta LSS Akademinio
skautų sąjūdžio 87-ojo jubiliejaus
metinėje šventėje Los Angeles, Califor-
nia, 2011 m. spalio 22 d.

Vygaudas Ušackas – Europos Są -
jungos specialusis atstovas Afganista -
ne ir ES atstovybės vadovas.

Lietuva laimės tik mąstydama globaliai

Atkelta iš 3 psl. karo orlaivius
ir neturi nieko bendra nei su Lie-
tuvos kunigaikščių, nei su etnogra-
fine valstiečių virtuve. O jų suval-
gius, apima toks jausmas, lyg būtum
prarijęs sunkiai suvirškinamą karo
laivą. Bet gerbiamas Cornelius sakė,
kad tai savotiška lietuvių vyrų vy-
riškumo mokykla: jeigu neįveiki ko-
kių penkių cepelinų iš karto, tai koks
gi tu vyras”, – įsitikinusi Šerelytė.
Jos pašnekovė Aldona Žemaitytė tam
neprieštarauja. Jos manymu, cepeli-
nai – joks lietuvių kulinarinis pavel-

das, o mados dalykas, einantis iš kar-
tos į kartą ir neatstovaujantis lietu-
vių virtuvei. 

Ar tai ne gražus paskatinimas
Amerikoje atidaryti naują, sakyki-
me, žemaitišką restoraną be cepeli-
nų? Turiu ir dar vieną viltį – kad Kū-
čios sugrįžtų į joms įprastą dieną –
gruodžio 24 d. Keturias savaites už-
trukęs adventas pasibaigdavo Berne-
lių Mišiomis Kūčių vidurnaktį ar šv.
Kalėdų rytu, o dovanėlėmis dalinda-
vomės per Tris Karalius. 

Juokiasi puodas, kad katilas – juodas!

Atkelta iš 5 psl.    vietose atsidūrė
kaimyninės Kanados sportininkai
Būtų gaila, jeigu tiek talentingų žai-
dėjų ir organizatorių turinčiame
,,Vėjų” mieste neatsirastų tebenorin-
čių įrodyti, kad ne veltui 60 metų
būtent šio didmiesčio atstovai buvo
ŠALFASS kelrodė žvaigždė. Norėtųsi
ir toliau matyti gausiausias Čikagos
komandų delegacijas tiek mūsų Są-
jungos gretose, tiek Pasaulio lietuvių
žaidynėse Lietuvoje.

– Esi sakęs, kad ,,iki šiol spor-
tas buvo lietuviškos visuomeninės
veiklos užribyje”. Ko trūksta, kad
kuo daugiau tiek čia, Amerikoje,
gimusio jaunimo, tiek iš Lietuvos
atvykusieji į bendruomenę įsi-
jungtų per sportą? 

– Šnekant apie sportinę išeivijos
veiklą, man sudėtinga išsamiau pasa -
koti  apie tai, kas vyko Amerikos lie -
tuvių sportiniame gyvenime prieš 50,
netgi prieš 20 metų. Galiu apie tai
spręsti tik iš savo kole gų pasakojimų,
Dažnai teko girdėti tokią nuomonę.
kad sportui tekdavo nedaug mūsų vi-
suomenės dėmesio. Tradiciškai iški-
lesnė JAV LB ir kitų organizacijų
nariai vertindavo mūsų tautiečių
pasiekimus meno, kultūros, galų gale
mokslo ar verslo srityse. Tačiau
nepamirškime, kad laikai keičiasi, ir
XXI amžiuje sunku įsivaizduoti bet
kokioje šalyje, užsienyje ar pačioje
Lietuvoje didesnę ar mažesnę mūsų
tautiečių bendruomenę, neturinčią
jokių ryšių su sportu. 2011 m. mūsų
gimtinėje vykęs Europos vyrų krep-
šinio čempionato turnyras kažin ar
paliko abejingų bent vienoje  lietuvio
šeimoje. Daugelyje pasaulio valsty-
bių Lietuvą žino todėl, kad joje gimė
ir užaugo Arvydas Sabonis, Šarūnas
Marčiulionis, Romas Ubartas, Virgi -
lijus Alekna, Žydrūnas Savickas,
Algimantas Šalna, Dainius Zubrus,
Vida Vencienė. Jie tapo nė kiek ne
mažiau įžymūs ir Lietuvai atnešė ne
mažiaus naudos negu Kipras Pet-
rauskas, Jonas Mekas, Violeta Urma-
na, Irena Milkevičiūtė ar net Mika-
lojus Konstantinas Čiurlionis. Beje,
būtų įdomu, jeigu kas nors bent
apytiksliai paskaičiuotų, kiek dabar
lietuviško jaunimo yra įsijungę į
mūsų bendruomenes per sportą ir
kiek – per kultūrinę ar kokią kitokią
veiklą. Manau, tokios apklausos re-
zultatai būtų, ko gero, stebinantys.
Aš per 15 me-tų, praleistų Amerikoje,
niekur tiek susirinkusiųjų, kaip per
lietuvių krepšinio turnyrus, nema-
čiau, jeigu kalbėsime apie nuolat to -
kiose varžybose dalyvaujančius ir ją
stebinčius, o ne apie pavienius rengi-
nius, tokius kaip šokių ar dainų
šventės. Žinoma, visuomet visur
mūsų galėtų būti ir dar daugiau – juk
gyventojų surašyme čia, JAV, lietu-
vių kilmės žmonių beveik kiekvieno-
je plačiau apgyvendintoje valstijoje
užregist ruota tūkstančiai. Bet kur jie
visi pasislėpę?

– Kaip pavyko bandymas  perei-
ti prie kitokio, labiau amerikie-
tiško, varžybų organizavimo – už
žaidynių rengimą organizacijai ar
pavieniams asmenims sumokant?

– Tai rimčiau pra dėta svarstyti
tik šiemet, kai pastebėjome, kad savo
jėgomis nebe pajėgiame suorgani-
zuoti ŠALFASS metinių varžybų
taip, kaip reikėtų. Vyresnieji buvo
įpratę ne tik patys tokiose sporto
šventėse dalyvauti, jas organizuoti,

bet ir apmokėti papildomas išlaidas.
Deja, mūsų karta į daugelį visuome-
ninės veiklos sričių žiūri gana skep-
tiškai. Naujojo šimtmečio ekonomi-
kos dėsniai dik tuoja ir visiškai ki-
tokias savano riškos veiklos aplinky-
bes – vis sunkiau beišsiverčiame
dirbdami vien tik visuomeniniais
pagrindais, taigi nori nenori tenka
po truputį pereiti ir prie „amerikie-
tiškojo” veiklos mo delio, kai varžy-
bas rengiantieji gauna nedidelį už-
mokestį už sugaištą laiką ir atliktą
darbą

– Ne taip seniai ŠALFASS gavo
pelno nesiekiančios organizacijos
statusą, buvo įkurtas ŠALFASS
fondas. Kaip jam sekasi?

– Prieš keletą metų mūsų Vald-
yba „paveldėjo” ŠALFASS fondo kū-
rimo projektą, kuriame buvo padri-
kai surašyti įsta tai ir iki galo nesu-
tvarkyta registracija kaip ne pelno
siekiančios organizacijos, remiantis
valstybinės mokes čių inspekcijos
(IRS) nuostatais. Šie met, padedant
Čika gos lietuviui advokatui Rimui
Do manskiui, visi dokumentai baigti
tvarkyti – kitas ne mažiau svarbus
žingsnis – surasti tinkamą šio fondo
vadovą, administratorių. Galima
pasvajoti, kad už keliolikos metų
ŠALFASS fondas taps taip pat svar-
bus išeivijos lietuviams, kaip Lietu-
vių Fondas ar bent jau Tautos Fon-
das. Vis dėlto šiandien svarbu, kad
tokį sporto paramos fondą jau tu-
rime. Laukiame pirmųjų aukų, ku-
rias bus galima nura šyti nuo JAV fe-
deralinių mokesčių. O norintiems
prisidėti prie stambiausios išeivijos
sporto mėgėjų Sąjungos veiklos sku-
bu pranešti, kad Jūsų paramos lau-
kiame apsilankius ŠALFASS tinkla-
lapyje www.salfass.org, kur galima
paaukoti, paspaudus mygtuką deši-
nėje „Donate”.  

– Kokie svarbiausi ŠALFASS
renginiai, varžybos vyks ateinan-
čiais metais?

– Jau kuris laikas skelbiame apie
ŠALFASS remiamą Naujųjų metų
sportinį renginį – slidininkų sąskry-
dį Aspen, CO (kovo 25–31 d.). Taip pat
patvirtintos pagrindinių Sąjungos
organizuojamų krep ši nio varžybų
datos: senjorų (vyresni nei 35 m.
amžiaus) turnyras pirmą sykį ren-
giamas Palm Beach, FL 2012 m. kovo
31–balandžio 1 d., jaunių (iki 16 m.)
pirmenybės kitąmet organizuojamos
Cleveland, OH gegužės mėn. 19–20 d.,
o 2012 m. 62-oji ŠALFASS metinė
sporto šventė planuojama gegužės
25–27 d. Wall, NJ. Prieš tai kartu su
Lietuvos ambasada rengsime LR
„Ambasadoriaus taurės” krepšinio
turnyrą, kuris numa tytas 2012 m.
balandžio 21 d. Washing ton, DC. Apie
kitų sporto šakų varžybas nuolat
(kaip ir įprasta) prane šime visiems
ŠALFASS sporto klu bams ir nariams
elektroniniu paštu, informacija nuo-
lat skelbiama minėtame Sąjungos
tinklalapyje www.salfass. org. Kitais
metais pagrįstai tikimės dar aktyves-
nio Šiaurės Amerikos lietuvių daly-
vavimo mūsų organizuojamose var-
žybose. Naudodamasis proga noriu
pasveikinti „Draugo” skaitytojus su
ateinančiomis šv. Kalėdomis ir pa -
linkėti puikių, sportiškai žavingų
Naujųjų 2012-ųjų.

Kalbino
Loreta Timukienė

Lietuvių išeivijos sporto mėgėjų 
organizacijoje vyksta kartų kaita
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Kiekvienais metais prieš Kalė-
das Latvijos sostinė Ryga su-
laukia itin daug lankytojų – ir

ne vien todėl, kad žmonės mėgsta
šventes sutikti kitose šalyse, bet dar
ir dėl to, kad būtent Ry ga yra laiko-
ma Kalėdų eglutės gimtine. Šį faktą
yra pripažinusi ir savo interneto pus-
lapyje paskelbusi Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose įsi kū rusi Nacionalinė
Kalėdų eglučių asociacija (NCTA). 

Istoriniuose šaltiniuose yra rašo-
ma, kad 1510 metais grupė pirklių Ry -
gos aikštėje papuošė pirmąją Kalėdų
eglę. Tiesa, kai kurie tyrinėtojai tei -
gia, kad tai net nebuvo spygliuotis –
pirkliai pastatė piramidės pavidalo
medinį statinį, kurį pavadino medžiu
ir papuošė džiovintomis gėlėmis, vai -
siais, daržovėmis ir šiaudiniais žais-
lais. Šis faktas ir laikomas daugiau
kaip penkis amžius turinčios tradici-
jos ištakomis. Pernai, kai buvo mini-
mos jau 500-osios Kalėdų eglutės me -
ti nės Rygoje, čia surengta įspūdinga
eisena ir šventė, kurioje dalyvavo
daugybė vietos gyventojų ir svečių.

Įdomu tai, kad latvių kaimynai
estai nenori nusileisti ir įrodinėja,
jog būtent Estijoje, priešais šios ša -
lies sostinės Talino rotušę, per tra -
dicinę žiemos šventę pirmoji eglė
pastatyta dar 1441 metais, o aplink ją
šoko netekėjusios moterys, kurios
vėliau šį medį padegė. Tačiau to -
kiems teiginiams trūksta įrodymų,
tad būtent Rygą NCTA yra pripaži-
nusi Kalėdų eglutės gimtine.

Šiemet Latvijos sostinė vėl su -
rengė šventę – iki pat ateinančių me -
tų sausio 15 dienos Rygoje galima pa -
matyti „Kalėdų eglutės kelią” – įvai -
riose miesto vietose yra  papuoštos 25
Kalėdų eglutės. Vienos jų – tradici-
nės ir įprastos, kitos – naujoviškos.
Eglu tes šiai akcijai papuošė Latvijos
me nų akademijos studentai, kurie
nepagailėjo išradingumo ir origina-
lumo.   

Nėra žinoma, kada eglutės Kalė -
doms pradėtos puošti Lietuvoje, ta -
čiau manoma, kad šis paprotys atsi-
rado palyginti neseniai. Jis Lietuvą
pasiekė iš Vokietijos ir itin paplito
pra ėjusio amžiaus antrame dešimt-
metyje. Eglutės daugiausia buvo puo -
šiamos stikliniais papuošalais, tik

vėliau atsirado įvairesnių papuoši -
mų.

Šiemet pirmoji Kalėdų eglutė
Lietuvoje įžiebta lapkričio pabaigoje
Prezidentūroje. Prezidentė Dalia
Gry bauskaitė ją įžiebė kartu su 150
vaikų iš Šiaulių krašto bei būriu žy -
mių Lietuvos žmonių. Prezidentė
kar tu paskelbė akciją „Knygų Kalė -
dos”, kurios metu paragino šalies
gyventojus padovanoti Lietuvos bib-
liotekoms naujų knygų. Kiekvienas
perkantis specialiu akcijos lipduku
pažymėtus leidinius knygynuose gali
juos čia palikti, ir jie bus perduoti
bibliotekoms. Džiugu, kad prie šios
akcijos viena pirmųjų prisijungė Le -
mont gyvenanti „Draugo” bendra-
darbė Ritonė Rudaitienė, padovano-
jusi didelę dalį savo tik ką Lietuvoje
pa sirodžiusios knygos „Iš kelionių
užra šų” egzempliorių.

Istoriniuose šaltiniuose išliko
įra šai, kad po Latvijos eglutes pradė-
ta puošti ir kitose Europos šalyse.
XVI amžiaus pradžioje Vokietijoje
buvo įprasta puošti medelį obuoliais,
XVII a. Austrijoje eglutes pakabinda-
vo viršūne žemyn ant lubų namuose.
Ameriką Kalėdų eglės pasiekė XVIII
a. pradžioje, o jas pardavinėti pradėta
1851 metais. Jau netrukus, 1853 me -
tais, pirmoji eglė papuošta Baltuo -
siuose rūmuose. Tuo pat metu iš Vo -
kietijos atėjo paprotys puošti eglutes
stiklo papuošalais, dažniausiai bur-
bulais, tik vėliau pradėtos naudoti
įvairios žaislų figūrėlės. 

Maždaug apie 1883 metus pasiro -
dė ir pirmosios dirbtinės eglutės, ku -
rių kaina svyravo nuo pusės iki
vieno dolerio. Mūsų dienomis apie 80
proc. visų dirbtinių eglučių yra pa-
gaminama Kinijoje. 

1901 metais atsirado pirmasis eg-
lučių ūkis – 25,000 norvegiškų eglių
pasodinta New Jersey. JAV preziden-
tas Franklin Roosevelt 1930 metais
pasodino eglutes New York valstijoje.
Dabar Amerikoje kasmet yra parduo-
dama apie 25–30 mln. medelių, išau -
gintų specialiuose ūkiuose. Ūkinin-
kai iš viso augina apie 350 mln. me-
delių savo ūkiuose, įsikūrusiuose vi-
sose valstijose ir Kanadoje. Tų ūkių
yra apie 15,000, eglučių iš viso plotas
užima apie 15,000 hektarų (apie
350,000 ak rų). Vidutiniškai vienas
medelis išauga per 7 metus, nors Ka-
lėdoms daž niausiai puošiamos eglės,
kurios auginamos 4–15 metų. Vėliau
po švenčių eglutės yra perdirbamos.

JAV gerai žinoma Kalėdų eglė,
puošiama New York, prie Rockefeller
centro. Pirmoji eglutė čia papuošta
1933 metais, kai medį papuošė 700
lempučių. Per tuos dešimtmečius
šios eglutės įžiebimo šventė tapo di -
džiule švente. Šiemet joje dalyvavo
daugybė kino ir muzikos žvaigždžių,
atvyko ir pats prezidentas Barack
Obama. 

Daugiametes tradicijas turi ir
Baltųjų rūmų Kalėdų eglė. Šiemet
rūmų Mėlynajame kambaryje, kuris
yra priimamasis, papuoštas beveik 6
metrų (apie 19 pėdų) aukščio balza-
minis kėnis, išaugintas ūkyje Wis -
con sin valstijoje. Šį medį Baltųjų
rūmų specialistai atsirinko iš maž-
daug 200 pretendentų. Eglė buvo at -
vežta vežimu, kurį traukė du arkliai.
Medį išauginusi Sue ir Tom Schroe -
der šeima šį kėnį  pasodino prieš 18
metų. Kalėdų eglę Baltuosiuose rū -
muose per šventinį sezoną pamato
beveik 100,000 lankytojų. 

Latvijos sostinė didžiuojasi
esanti Kalėdų eglutės gimtine

ALGIS VAŠKEVIČIUS

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

Ryga laikoma Kalėdų eglutės gimtine.
A. Vaškevičiaus nuotr.

Rašytojo a. a. Andriaus Mirono ir a. a. Gabrielės Bielskytės
Mironienės sūnus, aktorės a. a. Monikos Mironaitės sūnėnas

A † A
GABRIELIUS A. MIRONAS

Mirė 2011 m. gruodžio 11 d.
Gimė 1936 m. sausio 1 d. Lietuvoje, gyveno Philadelphia, PA.
Nuliūdę liko: žmona Rima, duktė Dalia su vyru John, duktė

Audrė, sesuo Loreta su vyru Alan, giminės, draugai ir pažįstami
JAV ir Lietuvoje.

Gabrielius ilgą laiką dirbo įvairiose bendrovėse vadybos kon-
sultantu. Buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys, kurį
laiką pirmininkavo Philadelphia apylinkėje, buvo Vinco Krėvės
litua nistinės mokyklos direktoriumi, Philadelphia Lietuvių
radijo pra nešėju, vėliau įsijungė į „Laisvės” chorą, vienu laiku
bu-vo jo iždi ninkas.

Visi, pažinoję Gabrielių, matė koks jis buvo atsidavęs šeimai,
pasiruošęs padėti visiems į jį besikreipiantiems, nuoširdus
draugas, patikimas darbuotojas ir dosnus bei rūpestingas žmo-
gus. Jį tokį prisiminsime ir labai pasigesime. Amžina Jam pa-
garba ir ramybė.

Kūnas bus sudegintas.
Atsisveikinimas vyks gruodžio 17 d., 9:45 val. r. Šv. Andrie-

jaus bažnyčioje 10:30 val. r.  gedulingos Mišios.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Abington Hospice at War mins-

ter” organizacijai. Čekius rašyti: AMH Hospice, Abington Hos-
pice at Warminster, 225 Newtown Road, Warminster, PA 18974,
Attn. Bobbi Zimmaro.

Prašome paminėti, kad aukojate Gabrieliaus A. Mirono atmi-
ni mui.

Nuliūdę artimieji

A † A
Ambasadoriui

ALGIRDUI ŽEMAIČIUI

mirus, Lietuva neteko nepailstamo lietuvybės puo-
selėtojo, žmogaus, branginusio ir su didžiuliu atsida-
vimu tarnavusio savo Tėvynei.

Reiškiu nuoširdžią užuojautą mirusiojo artimie -
siems.

Užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis

Kolegai doplomatui, ekonomistui, aktyviam vi-
suo menininkui

A † A
JE ambasadoriui

ALGIRDUI JONUI ALEKSIS
ŽEMAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, arti -
muo  sius,  draugus ir kolegas šią sunkią valandą.

Liūdime kartu su visais, išgyvenančiais netekties
širdgėlą.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje
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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

� Gruodžio 17 d., šeštadienį, Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijos baž ny -
čioje 4 val. p. p. bus atnašaujamos šv.
Mi šios už Petronėlę Kulys Vaišnoras, mi -
rusią 1991 m. gruodžio 20 dieną.  

� A. a. Gabrielius Mironas, buvęs JAV
LB Philadelphia apylinkės pirmininkas,
,,Laisvės” choro administratorius, mirė
gruodžio 11 d. Laidotuvių apeigos vyks
šeš tadienį, gruodžio 17 d., Šv. And rie -
jaus bažnyčioje (1913 Wallace St.,
Philadelphia, PA 19130). Atsisvei ki -
nimas nuo 9:45 val. r. iki 10:30 val. r.
Šer menų nebus. Laidotuvių šv. Mišios
aukojamos 10:30 val. r.

� 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.

� Gruodžio 17 d., šeštadienį, Gedi mi -
no lituanistinėje mokykloje, St. Andrew
Lutheran Church patalpose (10 S. Lake
St., Mundelein, IL 60060) vyks šventė-
koncertas „Nupūstos Kalėdos”. Pradžia
1 val. p. p.   Nuo 12 val. p. p.  iki 4 val.
p. p. veiks kalėdinė mugė. Norinčius
pre kiauti šventėje prašome skambinti
tel. 847-668-1731.

� 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.

� Visus nuoširdžiai kviečiame į Pa sau -
lio lietuvių centro Moterų renginių ko mi -
teto ruošiamas Kūčias gruo džio 18 d.
12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje.
At vykite smagiai pra leisti popietę su
draugais bei paskanauti tradicinių lietu-
viškų Kūčių patiekalų. Vietas užsisakyti
galite PLC raštinėje tel. 630-257-8787.

� 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 vi -
mui 630-243-1070 (seselė Laimu tė).
Registracija iki gruodžio 18 d.

� Sutikime Naujus metus su Brighton
Park choru Švč. Mergelės Marijos Ne -
kal tojo Pra sidėjimo parapijos mokyklos
salėje gruodžio 31 d. 8 val. v.  Gros mu -
zi ko Algi manto Bar niškio ansamblis, jū -
sų laukia gardus maistas, staigmenos ir
gera nuotaika. Kaina 45 dol. asmeniui
už sisakant vietas iki Kalėdų, po Kalė-
dų – 60 dol. Stalus ir vietas užsisakyti
galite tel. 708-703-7114 (Vilija) arba
tel. 773-627-2137 (Algimantas).  

� Gruodžio 31 d. 7:30 val. v. Pa saulio
lietuvių centre, Lemont, organi zuojamas
Nau jųjų metų sutikimas. Vakarą ves Ge -
no vai tė Bigenytė, šoks pramoginių šokių
šo kė jai Aušra ir Lukas, skambės Eglės
Ta  relos atliekamos dainos, gros Kipras
Ta re la, diskoteką ves Arminas. Vakaras
skir tas JAV LB ir PLC paremti. Tel. infor -
ma cijai 708-349-4736; tel. 630-257-
8787, arba tel. 630-673-3384.     

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Mar -
que tte Park) parapijos salėje gruodžio
31 d. ruošiamas Naujųjų metų sutiki-
mas. Muzi ki nę programą atliks Ričardas
ir Giedrė So kai. Vietas užsisakyti prašo-
ma iki gruodžio 26 d. Daugiau informa-
cijos suteiks Audra tel. 773-776-4600.

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

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, JAV LB
Cen trinė NJ apylinkė kviečia kartu sutik-
ti Naujuosius metus Brielle Fire Com -
pany patalpose (509 Longstreet Ave. &
Cardeza Ave., Brielle, NJ 08730). Pra -
džia 7 val. v. Vietas užsisakyti iki gruo -
džio 20 d. tel. 732-674-7556 arba
848-992-4222. 

� Balandžio 7–14 dienomis Washin g -
ton, DC, vyks kasmetinis Vyšnių žydė -
jimo festivalis. Tradiciškai festivalyje da -
lyvauja visų JAV valstijų ir užsienio šalių
am basadų atstovės. Norinčiųjų da ly vau -
ti atrankoje prašytume iki 2012 m. sau -
sio 15 d. imtinai atsiųsti savo bio g rafiją
(anglų k.) el. pašto adresu: lia na.vaz bie -
ne @urm. lt

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J.�Rimšos,�V.�Vizgirdos,�K.�Varne�lio,�P.�Kalpoko,��K.�Ši-
monio,�P.�Puzino,�J.�Šileikos,�A.�Galdiko,�P.�Domšaičio,�K.�Jo�ny�no,�V.�Petravičiaus,�V.�Igno,�K.
Žoromskio,�M.�Dobužinskio,�K.�Skle�riaus,�V.�Kasiulio,�A.�Žmuidzinavi�čiaus,�J.�Pautieniaus,
P.�Kaupo,�M.�Ši�leikio,�A.�Var�no,�V.�Rato,�J.�Čeponio,�L.�Tuleikio,�J.�Švažo,�A.�Gustaičio,�V.�Ki-
sarausko,�A.�Savicko,�A.�Marti�nai�čio,�V.�Ciplijausko,�A.�Petrulio,�A.�Sa�muolio,� J.�Macke�vi�-
čiaus,�A.�Valeš�kos,�P.�Kiaulėno,��G.��Staniulio,�A.�Za�visai�tės,�A.�Motiejūno,�K.�Zapkaus�ir�dau�-
gelio� kitų� lietuvių�dailininkų� su�kur�tų� tapybos� ir� grafikos�darbų.�Taip�pat� ieškau� įsigyti
skulptūrų:�Petro�Rim�šos,�V.�Kašubos,�K.� Jonyno� ir�kitų� lie�tuvių�autorių.�Pirksiu�Lietuvos
seno�vinius�žemėlapius.

Taip pat norėčiau širdingai padė koti ir pasveikinti su artėjančiomis šv. kalėdomis
visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai pada ryti ateityje. 

Tel.:�617-459-9952�(USA),�el.�p.:�modeboston@yahoo.com
Adresas:�Modestas�Rimkus,�P.�O.�Box.�E34,�S.�Boston,�MA�02127,�USA

IŠ ARTI IR TOLI...

Maloniai kviečiame į vieno žymiausių Lietuvos akvarelistų 
Osvaldo Jablonskio darbų parodą ,,M. K. Čiurlionio Lietuva” 

gruodžio 20 d., antradienį, nuo 6 val. v. iki 8 val. v. 
LR generaliniame konsulate New York 

(420 Fifth Ave., 3rd floor, New York, NY 10018) 
Apie dalyvavimą prašytume pranešti el. paštu ny@urm.lt arba tel. 212-354-7840

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen  t re 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60467
gruodžio 16 d., penktadienį, 7:30 val. v.

tekstilininkės Jadvygos Oran tie nės skiautinių parodos 
,,Gyvenimas yra gra  žus” atidarymas 

Da lyvaus autorė. Pa ro dą ruošti padeda JAV LB Kultūros ta ryba. 

Kiekviena šeima turi savo tradicijas. Danguolės ir Rimanto Mackevičių šeima po Pa-
dėkos dienos vakarienės eina kėgliauti. Šių metų varžybose nugalėjo Danguolė. Nuot-
raukoje: Tomas, Danguolė ir Rimantas Mackevičiai pasibaigus varžyboms.

Astos Švedkauskaitės nuotr.

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai. Savo draugus, gimines, artimuosius 
ir pažįstamus galite pasveikinti per ,,Draugą”.

Sveikinimus�su�tekstu�ir�25�dol.�čekiu�siųskite�,,Draugo”�administracijai�adresu�
4545�W.�63rd.�St.,�Chicago,�IL�60629�

Osvaldo Jablonskio akvarelė.


